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PUI(I(E WEET MIN AFRIKAANS ENIGSTE TAAL .? I 

VAN STADSRAAD 
,Aile aanduidings is dat Afrikaans uiteindelik die volks

ta.al van Suid-Afrika sal word," n..et dr. H. J. Terblanche, voor
sitter van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans, 
op Virginia gese. Dit was by ~eleentheid van die stigting van 
die eerste G.H.A.-tak in die Vrystaat. 

Volgens hom is ons gelukklg begin saamwerk. Vyftig jaar was 
om ook Engels as 'n taal te he Afrikaanssprekendes kooperatief 

HOEVEEL weet die gemiddelde Puk van munisipale sake? Aa.n die voora.and van die munisi
pale verkiesings wa.t vandag oor die b e le provinsie plaasvind, h,et verslaggewers van Die 

Wapad 'n opna.me gedoen en tot die gevoltrek king g .ekom dat die gemiddelde student in werk

likbeid maar baie min daarin belang stel. 

wat internasionaal' erken word 
as taal van die handel, maar 
ons volkstaal moet uiteindelik 
Afrikaans wees. 

SAMEWERKING 
di stig is. Ook word aangevoer dat 

Slegs sowat vyftig persent van die dames in een van e 
dameskosbuise was bewus van die bedrywigbede van die plaas- bitter min gedoen word om stu- Samewerking tussen die twee 
like stadsraad. In die manskosbuise bet dit ietwat beter gegaan. dente in sulke sake te interes- taalgroepe word bepleit, maar dit 

Hier kon sowat die aelfte van die eerstejaars en driekwart vans _e_e_r_. _______________ is_n_o_u_t_y_d_d_a_t_d_i_e_a_n_d_e_r_s_e_k_s_ie 

die seniors een of meer sake opnoem wat onder munisipale 
bebeer staan. (Onnodig om te se dat die meerderbeid bewus 
was van die verkeersafdeling.) 

BURGEMEESTER 
Toe bulle gevra is wie die 

burgemeester van Potchefstroom 
is, was nic eenvan die eerste
jaar-mans bewus van die felt dll.t 
dit prof. H. L. Swanepoel dekaan 
van die fakulteit Regte is nie. 
Onder die eerstejaar-dames het 
sowat dertig persent dit darem 
geweet, terwyl sestig persent van 
die oudames die burgemeester se 
naam geken bet. Die senior 
mans was egter bier die uit
blinkers: sowat tagtig persent 
bet geweet wie dra die ketting 
in die dorp. 

KLEITRAP 
Die vraag wat die meeste men

se laat kleitrap bet, was dJe een 
oor die datum van die munlsi-

pale verkieslngs. By beide die 
senior mans en dames bet slegs 
sowat dertig /l)er&ent die datum 
geken, terwyl slegs een ee.rste
jaar geweet bet. ('n Jonge dame 
bet bier met 'n bale oorspronk
llke antwoord te voorskyn ge
kom: net wanneer dlt nodJg Is.) 

AANGAAN 

Waar le die oorsaak vir die 
min belangstelling? Persone wat 
om bulle menings gevra is. meen 
dat die Puk 'n selfstandige een
heid is en munisipale sake die 
studente nie aangaan nie. Ander 
weer is van mening dat die rede 
gesoek moet word daarln dat 
die meeste studente van ander 
dorpe as Potchefstroom afkom- Die bedrywigheid in die kafeteria gesien nit die oogpunt van 

die persoon wat moot bontstaan sodat jy gon _vir jou en die 
sleep se koeldranke kan betaal. (Foto: Fotokuns) 

Vereniging 
word 

teen Nusas 
erken 

Die kamers in Huis Rus, die Pu.k se nuwe spogkoshuis, is 

gerieflik en ruim ingerig sodat die inwoners seer sekerlik 

nie omgee vir die tydelike ongerief wat bulle m·oontlik meet 

verduur terwyl die bouwerk voltooi word nie. 

'n Vereniging van studente wat die b.eleid van Nusas teen
staan, bestaan sedert verlede jaar a.an die Rhodes-universiteit. 
Dit blyk nit g .egewens in die jaarblad van die universiteit, die 
Rbodian. Die vereniging, genoem die Conservative Society, is 
deur sowel die Studentera.ad as die Senaat van die universiteit 
erken. 

Die vereniging bet, 
die jaarblad, geen 

volgens 
affiliasies 

met enige ander liggaam wat 'n 
soortgelyke naam dra nie en 
het geen politieke doelstellinge 
buite die studentelewe nie. 

Die verenlglng werk saam met 
Nusas ln dJe organlseer van de
batte tussen die twee vereniglngs 
Die verenlglng stel dJt in dJe 
vooruitsig dat een van sy lede, 
moontlik a& 'n afgevaard.lgde die 
jaadikse Nusas-kongres vanjaar 
sal bywoon. 

Vryheid beskerm 
In 'n onlangse verklaring aan 

'n Sondagblad het sen. J . de 
Klerk, die Minister van Onder
wys, Kuns en Weten:5kap, ver
klaar dat die twee stukke wet
gewing wat van verlede jaar oor
gestaan het, nie vanjaar weer by 
(iJe parlement ingedien gaan 

word nie. 

(Fater. De Zee). 

ANTI-SEGREGASIE 
UNIVERSITEITE 

AAN S.A. 
BE PERK 

Diskr;minasie teen die studente wat nie a.an veelrassige 
studentev.erenigings wou beboort nie is non iets van die verlede 
nadat die Regering twee nnwe maatreels by die Volksraad in
gedien bet. 

Konserwatiewe studente aan bulle universiteite wil assosieer, 
Engelse universiteite het nou die ingemeng word. 
reg om afsonderlike verenigings 

Sen. De Klerk bet ook daarop 
gewys dat die twee maatreels 

In 'n brief aan 'n P.U. stu
dent, mnr. N. C. Gey van Pit
tius, het die sekretaris van die 
liggaam, mnr. E . A. GOtze op
gemerk dat die foto van die pro
testog teen die inperking van die 
voormalige Nusas-president, mnr. 
Ian Robertson, onnodig is en 
daarby verklaar dat "if this man 
got banned it was because of his 
own communist or such-like 
ideologies." 

maar ons mense is daardeur ver
angliseer. Ons bet nou die hef 
in ons hande en ons sal dlt hou. 

EIS 

.,Dit is geensins die genoot
skap se doel om in te meng 
met Engels nie. Ons els slegs 
vir Afrikaans wat ons aan Eng
els toeken," bet dr. Terblanche 
gese. 

Daar is egter nog vele Afri
kaansspre.kendes wat nle saam
stem nie. Mnr. P. H. du Preez, 
voorsitte,r van dJe KaapstadBe 
Afrlkaanse Skakelkomltee, bet 
bv. gese: ,.Dit sal nie makllk 
wees om Engels wat 'n lnterna
s\onale taal is, te vervang nle. 
Ek twyfel of dit sal gebeur in 
my leeftyd of ln die leeftyd van 
my klnders, selis. 

Moontlik sal eers 'n paar eeue 
moet verloop." 

Professore neem 
alskeid 

Drie professore aan die P .U. 
bet onlangs hul afskeidspreke ge
lewer in die gemeentes waar hul 
voor hul . benoeming werksaam 
was. Prof. S. C. W. Duvenage 
hoof van die departement By
belkunde bet op Sondag 19 
Feruarie sy afskeidspreek in die 
Gereformeerde kerk Noordbrug 
gelewer. 

MINISTER 

Prof. W. J. de Klerk hoof van 
dit. departement Etiek en Logika 
bet Sondagaand sy laaste preek 
gelewer in die Gereformeerde 
Kerk Potchefstroom-Noord. Daar 
was 'n besondere groot getal 
aanwesiges, onder wie heelwat 
lidmate van gemeentes waar 
prof. De Klerk voorheen werk
saam was. Mnr. Jan de Klerk 
minister van Onderwys, Kuns 
en Wetenskap en vader van 
prof. De Klerk was ook aanwe
sig 

SINO DE 
Prof. B . Puvenage van die de

partement Etiek en Logika bet 
op Sondagmiddag sy afskeids
preek op Florida gelewer. 

Volgens 'n besluit van die alge
mene sinode van die Gerefor
meerde Kerk wat onlangs in 
Potchefstroom vergader bet, sal 
die drie hoogleraars nie meer as 
prediker tydens 'n erediens kan 
optree nie. 

Dit was die Wysigingswetsont
werp op Unlversiteite en die 
Wysigingswetsontwerp op die 
Uitbreiding van Universiteitsop
leiding.- Die wetsontwerpe is in

gedien om 'n einde te maak aan 
ctu; diskriminasie teen studente 
wat nie aan veelrassige studente
verenigings wou behoort nie. 

te stig en daar is ook voorsie
ning gemaak vir verenigings 
met beperkte lidmaatskap. 

Die a.ankondiging is verlede 
week deur die Minister van On
derwys, Kuns en Wetenskap, sen. 
J . de Klerk, in Kaapstad ge
doen. 

moontlik sal voorkom dat 'n her
haling van die studente-onaange
naamhede van die afgelope jare 
aan die U .K . plaasvind. 

r·----------·---

Die regering sal egter nle aar

Re l om op te tree indien in die 

vervolg ingemeng word met 

Aan verskeie ander universitei
te, vera! die Universiteit van 
Kaapstad, is vroeer 'n lang en 
taai stryd gevoer voor die reg 
verkry is om as blanke organi
sasies op die campus te bestaan. 

MOONTLIK 
Die Regering sal egter nie aar
sel om steeds in te gryp indien 

persone se vryheid om te kies 

met. watter bevolkingsgroep bulle daar in die vervolg met persone 
aan die univ~rsiteit -wil assosieer . · se vryheid om te kies met wat
nic. ter bevolkln~sgroep hulle aan 

,Akkerjol" op 
kampus 

Baie Pukke bet verlede Don
derdag die voorreg ( ? ) gehad om 
iets te sien wat nie gereeld op 
dit> kampus aanskou word nie -
Maties wat bulle Karnavalblad 
verkoop. Die Stellenbossers was 
dee! van 'n groepie wat op pad 
na Pretoria op Potche~_troom 

aangedoen hel 

1 
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ONS EN DIE STADSRAAD 
Die stadsraadsverkiesing het 

die aandag gevestig op 'n ont
stellende toestand onder die 
P.U.-studente. Uit 'n menings
opname deur Die Wapad het 
dit geblyk dat daar nie alleen 
groot gebrek aan belangstel
ling is in die sake van die 
stadsraad nie, maa.r ook groot 
onkunde oor die mees elemen
tere feite in verband met die 
munisipale owerheid. 

Wat is die rede hiervoor? 

Ten dele kan as oorsaak 
aangewys word 'n gebrek aan 
belangstelling in sake van die 
stadsraad wat nie net tot die 
P.U.-student beperk is nie, 
maar oor die hele land te vin
de is. In die era van sentrali
sasie van gesag word die laer 

· owerhede steeds al minder 
belang, slegs as die landspoli
tiek in 'n stadsraad in die 
gedrang kom, is daar 'n op
flikkering van belangstelling. 
Dit is 'n toestand wat betreur 
moet word, maar waarskynlik 
onvermydelik is in die tyd 
waarin ons !ewe. 

Onses insiens steek daar eg
ter meer in die toestand onder 

die P.U.-studentemassa. Dit 
dui op 'n ernstige gaping in 
d1e skakel van die P.U.-massa 
met-die buitewereld. 

Dat die P.U.-studente nog in 
baie opsigte 'n hegte gemeen
skap vorm, kan slegs toegejuig 
word. Dit is daarenteen 'n erns
tige gebrek as die gemeen
skap geisoleerd van die res 
van die samelewing lewe. In 'n 
vorige meningsopname het al 
aan die lig gekom dat die 
Pukstudent se belangstelling 
in landsake heelwat te wense 
oorlaat. Dit wil voorkom of 
die posisie ten opsigte van die 
dorp en sy owerheid nog hag
liker is. 

Die mening van sommige 
studente dat min gedoen word 
om die student se belangstel
ling in die sake te prikkel, be
vat heelwat waarheid. Dit 
blyk ook weer uit die gebrek 
aan aktivering wat onder die 
studente vior die stadsraads
verkiesing gedoen is. Dit is 
egter ook duidelik dat die 
groot fout le by die P.U.
student wat net nie Ius is om 
oor die heining van die P.U.
kampus te kyk nie. 

LETTERKUNDIGES 
Enkele jare gelede was daar 

'n Letterkundige vereniging op 
dL~ P .U. Die bestuur van bier
die vereniging het sy taak 
daarin gesien om befaamde 
skrywers na die universiteit te 
nooi waar aile belangstellendes 
toegespreek is. 

Ongelukkig het hierdie vere
niging 'n vroee dood gesterf. 
Die rede hiervoor was waar
skynlik dat daar geen kieskol
l~ge was om die volgende be
stuur te verkies nie. Sodoende 
kon die werksaamhede op 
hierdie terrein nie vo0ortgesit 
word nie. 

Dat dit noodsaaklik is vir 
'n universiteit om ook buite 
sy grense met geesgenote te 
kommunikeer, is 'n onbetwy
felbare feit. Daarom sou dit 
van onskatbare waarde wees 
as die moontlikheid weer ver
wesenlik kan word dat van 
ons voorste skrywers uitge
nooi w0ord om deur middel van 
lesings en gesprek met ons 
studente t:e kommunikeer. Des 

te meer moet daar van hierdie 
geleentheid gebruik gemaak 
word, daar bykans twee-der
des van die erkende Afrikaan
se skrywers op die Rand en 
in Pretoria gevind kan word. 
In der waarheid is dit 'n gui
de geleentheid om nie aileen 
hie·rdie mense beter te leer 
ken nie, maar om ook van 
hulle te leer. Interessante 
meningsverskil kan ontstaan 
en verrykende dispuut ontlok 

Nou het ons verneem dat 
enkele derdejaa:rstudente in 
Afrikaans-Nederlands gaan 
onderneem om hierdie vereni
ging te laat herlewe. Die po
ging is 'n verblydende teken 
van vernuwing. Noodwendig 
sal daar in die begin 'n tekort 
aan finansies wees om sekere 
administratiewe sake te organi
seer. 

Mens kan net die hoop uit
spreek dat die studenteraad 
hierdie poging met daadwerk
like tegemoetkomendheid sal 
steun. 

:•······················································································································· 
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1Jn m l.ig 
,Ek ellendige mens! Wie sal my ,·erlos \·an die liggaam van 
hierdie dood. Ek dank God deur Jesus Christus, onse Her<'·"
Romeine 7: 24-25. 

Godskennis en selfkennis. Hierdie twee sake is onskeidbaar. 
Die kennis van die geloof is 'n kennis van God en onsself. Die 
mens moet kennis dra van sy innerlike sowel as sy uiterlike 
toestand, gesien teenoor die H eiligheid van God. 

Die mens is nie geskape om 'n lew2 te lei los van God nie, 
maa:r om voortdurend in !Semeenskap met God iets te openbaar 
van God se heerlikheid . Die lewende kontak met God is die 
bron van lewenwelsyn; die groot breuk in die mens se lewe 
kom deur die verbre:dng van die band met God. Met die verbre
king van die band van God verlaag die mens homself en die 
beeld van God na wie by geskape is. 

Deur die sonde breek ons met die drie-eenheid van God. 
Deur die sonde vertrap ons die eer van God ons skepper. Die 
Heilige Gees sou ons lewe verewig het, maar ons ki ~s die dood. 

Die apostel Paulus ken homself. Hy dra kennis van die 
veornietigende werk van die sonde. Gedurig voer hy stryd met 
die sonde, dan roep hy uit: , Ek ellendige mens!" Maar Paulus 
k~n ook genade: ,Wie sal my verlos van die liggaam van bier
die dood." En dit is nou geen vr.aag meer nie . Hy ken ook 
reeds die antwoord. Dit is slegs sy diepe droefheid oor die 
sonde wat tot 'n uiting kom. In Christus weet hy word hy tot 
'n nuwe mens herl~ore. · 

Mag God gee dat ons hierdie kennis sal besit. Die kennis 
van ons sonde en ons ongeregtigheid. En die wcte dat ons ge
heilig word in Christus deur God. 
(Die beoogde verandering van die rubriek kan deur 'n bepaling ip 
die reglement van Die Wapad nie deurgaan nie. - Red). 

IMiy IL®Ifil~ 
,.Mens behoort nie P..a voels van 

hierdie jaar te soek in die neste 
van verlede jaar nie ," het die 
mae r ridder met die treurige ge
S llt op sy s terfbed gese. Om hier
die ~telling te bekragtig,, het hy 
homself verklaar as Alonso Jui
rano die Goeie - en nie meer 
Don Quixote van La Mancha nie. 

Toe het hy gesterf. Nie soos 
wat hy wou nie, maar kalm soos 
'n goeie Christen. En Sancho 
Panza het gehuil. 

Agter hulle bet die eindelose 
nag van immer-mislukte avontu
r~ gele. Soos windm eule het elke 
daad uit die verlede onverstoor
baar gestaan , net effens geroer 
deur die wind wat waai oor gis
ter en vandag. 

Vir more het die Don sy tes
tament nagelaat : 'n Eindelose 
soektog na die onverkrygbare . 
Die: wasige droom oor Dulcinea. 
Die pad van die verlede uit 
Spanje na die hede, na more, na 
elk e land , elke geslag. 

Want Don Quixote en Sancho 
Panza het gekom om te bly. En 
S(, ry hulle op bulle perde met 
hulle lanse deur die eeue : Die 
een verweerd en lank en maen, 
d1e ander kart en korpulent en 
net soveel werd as sy meester, 
want sy wyheid en humor en 
malligheid is selfs net so gein
spireer. 

Uit die skadu's van gister kom 
hulle - die pad af na more. 
Hulle ry ook oor ons kampus. 
In die laat-aande, wanneer dit 
danker is . weet mens dat hulle 
daar erens sit en gesels, onder 
'n boom, om die hoek.. a:gter 'n 
pilaar - jy weet nooit waf1 r nie 
- maar hulle is daar. Mens 
hoar hulle. Mens weet van hulle. 

Wanneer dit koud is in die 
nagte kan mens die Don boor 
asemhaal, rukkerig en half afge
leef, maar te trots en moedi g 
om dit te erken . Langs hom is 
die knikkende skaduwee van 
Sancho, veronderstel om oor sy 
meester wag t e hou. 

Soms word dit so w ese ntlik . 
hierdie b ewuswordirtg;, dat me ns 
wonder of dit nie die Muse self 
i5 wat jy hoor nie. En dan won
der jy maar. Want wie sal f'P? 

RF.F'T .F.CTO R 

N .S. 'n Bietjie later sal ek vocls 
van hierdie jaar soek in vanjaar 
s~ n este - nou is daar nog 
geen voels nie. Die neste is nog 
nuut. 

I.)"S 

1; [I$ CJ~ Jc:rCJf 
Dis nogal 'n grapplge besig

heid, hierdie munisipale verkie
sings. Baie van die kandidate 
roep hier-kiep-kiep, daar-kiep
kiep met sulke verspotte argu
mente en beloftes soos bushuisies, 
verkeerskonstabels wat aan ban
de g eli! al word. ensovoorts . 

STEMREG 

En tog is dit 'n ernstige besig
heid, want per slot van sake 
word jy gevra om jou stemreg 
tc beoefert , of liewer jou stem
plig te beoefen . Daardeur dra jy 
medeverantwoordelikheid vir die 
welsyn van jou dorp. ons Inrig
ting, die uitvoering van Staats
beleid in plaaslike sake, die uit
bouing van di.e toekomsbeplan
ning en s toflike welvaart. 

Die verkies ing, hoe onbelang
rik op die oog af, is dus dee! 
van ons politieke bevoegdheid 
om bepalend en regulerend op 
te tree. 

INTEGRITEIT 

By elke kruisie wat 'n mens in 
in enige verkiesing maak moet 
jou lewens- en wereldbeskouing 
'n beslissende rol speel. 

Oorweginge bly altyd die inte
griteit van die kandidaat ; die be
leid wat hy verteenwoordig; die 
pos itiewe idealisme wat by koes
ter en die plek wat by inneem 
in di e g eh eel van die Afrikaner
saak. 

Die e ise van weerheid en 
waardi gheid mag gedurende geen 
verkiesing opgeskort word nie. 

Ons bena dering a s studente 
moet ook 'n bydrae lewer tot 
ve rantwoordelike. roepingsbewus
te en be1kaafde burgerskap. 

A s sommige kandidate van ct:e 
politie k . al is dit politiek op die 
tweede vlak iets vuil maak.. is 
dil ons taa k om ons daarteen te 
ve rset. 

Wm . 
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FIKSHEIDSTOETS ? 

WAAR IS DORPSVERENIGING, 
VRA OMGEKRAPTE STUDENT 

Geagte Redakte:u, - Graag wil ek van Die Wapad . gebruik 
maak om my klagte te stel. Dit is reeds byna 'n voiLe Jaar dat 
die dorpstudente 'n vergadering geaou bet met die doel om 'n 
eie vereniging te stig. Op die besondere aand ~s daar :n komit~e 
gekies om die saak te ondersoek- Volgens die beslwt van d1e 
besondere aand moes bulle binne twee weke daarna 'n vergade
ring bele om verslag te doen. Na herba~lde misl~kte navrae 
by die Voorsitter (wat terloops ook op die S.R. d1en), wil ek 
nou 'n algemene beroep doen o:n weer iets te doen aan hierdie 
saak. 

Die afgelope tyd het hierdie de van die sg. room van die stu
dente wat op die Komitee ,dien" 
nou aandag sal gee aan die 

saak weer skerp na vore getree. 
Waarom was die dorp so swak 
verteenwoordig op die atletiek- saak. 
baan? . . . Met die kompetisies Omgekrap 
tydens die A.S.B. se Toebroodjie-
fees? .. met die sg. Talent-
aand? 

SKOKKEND 

Die tyd is nou reeds oorryp
vrot dat daar lets daadwerklik 
gedoen moet word. As 'n mens 
dink dat daar nie minder as 
seh lede van die Studenteraad 
in die Dorp woon, dan is dit 
skokkend! 

UITVLOEI 

In die afgelope tyd het daar 
weer 'n sterk uitvloei van stu
dente uit die koshuise na die 
dorp plaasgevinc!.. sodat die 
Dorp genoeg talente het om op 
inter-koshuisbasis mee te ding -
ao hulle in 'n vereniging saam
gebind is. 

ROOM 
Ek hoop dat die betrokke le-

Op 'n onlangse Studenteraads
vergadering is besluite oor ver
skillende aspekte van die Stu
dentelewe geneem wat u alma! 
raak. 

Ten opsigte van die ordelik
heid van die kennisgewingbord 
soos volg in oenskou geneem 
word: 

(a) dat aile kennisgewings on
der die regte hoofde aangebring 
sJI word; 
(b) dat onnodige kennisgewings 
me toegelaat sal word nie; 
(c) dat kennisgewings sover 
moontlik via die Studenteraad 
moet gaan ." 

Bogenoemde mosie hou nie in 
dat geen persoonlike kennisge
wings op die bord aangebring 
mag word nie. Dit hou slegs in 
dat kennisgewings deur 'n Stu
denteraadslid of die Sekretares
se van die Studenteraad gepara
feer word. 

KLEURPUNT 
Ook die vereistes vir die ver

kryglng van Universiteitskleure 
deur Binnemuurse studente is 
soos volg verander. Die kleur-
unt word in twee dele veodeel, 

nl. die een dee! (100 punte) die 
Brosj ure-eksam en waarin die 

J . du Toit 

slaagsyfer 50 punte is. Die ander 
dee!, ook 100 punte, het betrek
king op die deelname aan die 
Studentelewe en is soos volg 
verdeel: 

Van die 
Studenteraads

tafel 
- ··-·-··- l·- ··- ··- ••-.t- 11--·:· 

A .S.B. en Massa 
Korps V.V . 
S .S.B. 
A.B.K.K. ... 
Die Pukkie 

. ..40 pte. 
10 pte. 

. ... .20 pte. 
..... .20 pte. 
..... 10 pte. 

Die Kleurpunt wat behaal 
moet word is 50<;&, maar 'n kan
didaat slaag aileen as by die 
Brosjure-eksamen geslaag het en 
ook een akademiese jaar. 

Verder is aan die Kleurekomi
tee opgedra om so gou doenlik 
'n verslag uit te b~ing oor die 
vereistes vir die toekenning van 
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Seniors gee hul indrukke oor 
die Jnskakeling 

IN 'n meningsopname wat op die kampus gebou is bet die seniorstudente bulle prQntuit ·uitgtJ· 
laat oor die redaksionele artikel in die vorige uitgawe van Die Wapad oor Inskakeling. 

Mnr. Navy Lindeque, patriaTg van Makouvlei, meen egter 
dat dit blote twak is dat orientering vanjaar 'n sukses was. Hy 
stem saam met mnr. Dok Briers se oproep: ,Teru_g_ na die ou 
paaie!" 

baklei" en andere wiJ hom 
der vier oe gaan spreek." 

NEGATIEF 

,,on-

Mnr. Hans van Zyl stem dil! afdwing van die orienterings-
heelhartig saam met die artikel. proses op die studente en die ra
,Ek dink dit was skitterend; die dikale verandering wat dit toe 

,Oor die algemeen was dle 
seniorstudente. bale negatlet ge
slnd jeens dle geleidelike oorska
keling en stelselmatlge afskaf
fing van dle ou vorm van ont
groening na dle nuwe vorm van 
orUintering. Ge&ien egter in die 
llg dat ons na 'n moderne uni
versitelt beweeg, is die verande
rlng 'n moderne ontwikkellng, 
maar die element van die tradl
slonele moet nle verval nie. Dit 
sou fataal wees." Dit ls dle me
nlng van mnr. Jasper Brand, pri
marlus van Dawie du Plessis 
Suid. 

basis is nou gele vir 'n pragtige 
aanpassingsprogram in ·die toe
kerns," het hy aan Die Wapad 
s ~ verslaggewer gese. 

AFGESAAG 

,Ontgroening tret in sy ou pa
troon bet al a.fgesaag geword. 
Daarom is die nuwe ontwikke
ling goed. Daaraan sal egter nog 
bale verander moet word aange
sien bale elemente van die ou 
vorm nog in dle orlenteringspro
ses voortleef en albel deeinemen
de partye bevredlg moet word." 
Dit is dle oorwoe menlng van 
mej. Klaasje Moraal, 'n vlerde
jaar student. 

VINNIG 

Volgens mnr. Lappies Labu
schagne, wat besig is met sy 
doktorale studie in die Naturel
leadministrasie, is die proses van 
verandering 'n dekade-lange pro
ses wat net so oud is as die ont
groening self. Die moderne ortt
wikkeling is te vinnig vir ouhere 
wat graag op hierdie gebied aan 
die ou tradisies wil vashou. Die 
voorstelling van ,,'n goeie fonda
ment" is volgens mnr. Labu
schagne bloot fiksie. Dit is 'n 
stelselmatige verandering waar
van die owerhede self blykbaar 
nie bewus was nie. ,,Ontgroening 
was besig om 'n natuurlike dood 
te sterfo, dit was besig om te ver
ve!, maar die owerheid het, met 

Ek is koning ... 
'n Bekende by bale kosbulse 
is die .,Koning van die wapad 
en van hierdie wereld" soos 
byself se. Dit is ,Morning
star" - ,,Die ster van onse 
wereld hier." Hy beweer dat 
lty die weer raak kan voor
spel en bet ln der waarbeid 
voorspel dat dit verlede Sater
dagaand sou reen! ,Morning
star" gesels nie met die Kaf
fers nle want die goed kan 
nie gesels nie - hulle praat 
net oor werk. Ek gesels met 
die witmense, die swartes ls 
te onnosel," se hy. 

Universiteitskleure aan Normaal
kollege-studente, studente in die 
Vaaldriehoek en studente van 
ander Universiteite wat nou aan 
die P.U. vir C.H.O. ingeskryf is. 

SKAKELTOER 
Aan die Skakelkomitee tesa

me met die Voorsitter en Onder
voorsitter van die Studenteraad 
is opgedra om die moontlikheid 
van 'n skakeltoer na ander Uni
versiteite en Kolleges te onder
seek. Pit is gedoen na aanlei
ding daarvan dat die doel van 
die huidige Studenteraad is om 
sodanig nouer te s kakel soos dit 
in die Jaarprogram van 1966/ 67 
opgeneem is. 

UITGESTEL 
As gevolg van die botsings 

van datums is Korps V.V. se le
devergaderlng van 1 Maart na 
Donderdag1, 9 Maart uitgestel. 
Die Interfakultere lesings is 
vasgestel op 15 Maart en die 
A.S.B.-Programvergadering is 
verskuif na Dinsdag 14 Maart. 

Dit bring mee dat daar onge
lukkig 'n opeenhoping van ver
gaderlngs is, maar die Studente
raad vertrou dat u die weg sal 
oopsien om soveel van bierdie 
vergaderings as moontlik by te 
woon. 

ondergaan het die 'n kunsma-
tige dood laat sterf. 

VOOR STOK 

Verskeie studente wat om hul 
menings gevra was, is vas oor
tuig daarvan dat veranderlng 
slegs 'n nadelige invloed kan h 
op die Puk se tradisies. Sommi
ge wou die hoof~edakteur ,nog 

voor stok kry oor daardie artl

kel" en bale ,wil nog baie gaan 

SUID-AFRIKANERS IN 
BUITELAND VERLOOR 

HUL IDE~NTITEIT 
Groot kommer bestaan in Suid-Afrikaanse kultuurkringe 

omdat Suid-Afrikaanse amptenare g~neig is om hul Afri
kanerskap in die buiteland verlore te Iaat gaan. 

Daar word ook beweer dat die 
persone somtyds traag om vir 
ulle eie land in die bresse te tree 
Die aantydging kon egter nie be
vestlg word nie. 

WOORDVOERDER 
In 'n ander geval het 'n woord

voerder van die B.B.C. selfs gese 
dat hy verplig is om Engelstali-
ge Suid-Afrikaners te vra om 

u it te saai omdat Afrikaans-spre
kendes Weier om aan die radio 
programme deel te neem. 

Dit was 'n skok vir Suid-Afri
kaners in hul tuisland om te ver
neem dat selfs die jongste Ge-

Ioftedagviering in Londen hoof-

saaklik 

het. 

in Engels plaasgevind 

na aksie .. 
satisfaksie 

vol-ja smaakvol 
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Departement wil saamwerk 
met Thalia 

Die Departement Spraakleer en Drama, wat ,.e rlede jaar gedebuteer bet met ,Antigone," maak 
vanjaar weereens sy ,·erhoogbui~ng met t wee \·ollengte stukke: .,Ons Dorp" ("Our 

Town") , ·an Thornton Wilder en .,Moeder Hanna," 'n inheemse stuk deur Bartho Smit. 

Spelers , ·ir die groot rolbesetting ,·an ,,Ons Dorp" is reeds 
,·erlede week tydens 'n spellesin~ ~ekies en die instudering het 
vandeesweek aam·ang geneem. Die regisseur is mnr. Jacques 
Loots, bekende omroeper-re~sseur van die S.A.U.K. wat alom 
beskou word as 'n groot wins vir die P.U. Mnr. Loots het die 
aanstelling as lektor in die Departement aanvaar en by sal hom 
veral toespits op die do ering van radiospraak en -tegniek en 
die regie van hoorspele. 

.. Ons Dorp" i!l kort nadat Wil
der dit die Jig laat sien het met 
di~ Pulitzer-prys bekroon -Ame
rika se Hertzogprys. Die stuk 
speel sonder dekor wat beteken 
dat alles by die aanbieding op 
spel sal berus. Die drama is in 
drie bedrywe verdeel waarvan 
die eerste bedryf 'n skets is van 
alledaagse !ewe in die dorp. Die 
tweede bedryf handel oor die 
liefde en die huwelik en die der
de beeld die dood uit. 

STERKER 

Mnr. Teunis Botha, departe
mentshoof en regisseur van die 
geslaagde .,Antigone," sal die re
gie waarmeen van , .. Maeder Han
Die stuk sal in die tweede seme
nll.." Die stuk sal in die tweede se
mester opgevoer word tesame met 
'n eenbedryf van Thornton Wil
der, .,Kom Ry Saam." By die 
aanbieding van .. Hanna" sal 'n 
heeltemal nuwe benadering toe
gepas word, wat egter niks aan 
die bedoeling van die teks sal 
verander nie, maar die tema eer
der sterker sal uitbeeld. 

SKOLEPROGRA.Ml\ffi 

Benewens bogenoemde stukke 
en radiowerk, beoog die Depar
tement ook nog skoleprogramme 
Studente sal voorgeskrewe werke 
vir die seniorklasse instudeer en 
dit dan by hoerskole aanbit~d. 

Onder andere word 'n gedramati· 
seerde groepvertolking van 
,,Raka" deur N . P van Wyk 
Louw beplan . 

KOORSPRAAK 

gra~me word vanjaar beoog. Dit 
sal hoofsaaklik neerkom op 
koorspraak teen 'n agtergrond 
van orrelmusiek binne in 'n 
kerkgebou. 

THALIA 

In die verlede was dle Spraak· 
leer en Drama-studente wat aan 
die P.U . verbonde Is so besig 
met hulle akademiese toneelbe
dr~owighede dat hulp by Thalia 

aanbledlngs feltlik onmoontllk 
was. Vanjaar sat derdejaarstu
dente egter nouer skakel met 
Thalia en 'n begin Is reeds ge
maak met die regie van die 
Eerstejaarskonsert - eenbedryf, 
,.Sondag Kos Vyf Pesos." Na 
ons verneem sal senlorstudente 
ook help met dle regie van die 
Thalia-toerstuk. 

Die Departement het verlede 
jaar onder beskermlng van Tha

lia en met twee Thallaspelers, 
gesorg vlr die A.S.B. Kunsfees
eenbedryf, ,.Dle Sandkls," wat 
bekroon Is as die beste toneel
aanbledlng op die Fees. Vanjaar 
sal die De(Jartement weereens 
behulp8aam wees met die A.S.B.
drama en voordrag. 

Met die : verskyning van Etien
ne Leroux se jongste boek .,Die 
Derde Oog", het daar alreeds 
verskeie stemme begin praat in 
die volgende literere oorloggie 
wat eersdaags volle sterkte sal 
bereik. Die groot kanonne by 
name die letterkundiges of in
geligtes ( ?) het nog nie begin 
saampraat nie. 

FRONTAANVAL 

Die grootste frontaanval aan 
die kant van dle kerk deur ds. 

D. F. B. de Beer - wat moet 
waak teen die sedellke verwor
dlng van sy kerk, of lets dergllks 
se dat dle boek etles en estetles 
af te keur Is. 

Hiermee raak ds. De Beer aan 
'n bale deiikate strydpunt. Die 
groot vraag wat hier ter sprake 
is : moet die else van die kuns 
diensbaar gestel word aan die 
lewe van die gelowige elke dag, 
of: moet die kuns bioot verslag 
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doen van die lewe in sy ver
skriklikheid en skoonbeid, in sy 
verdorwenheid en vreugde? Moet 
die kuns ophef, bekeen, onder
myn, afbreek? 'n Verdere belang
rike vraag is bier of die lewens
houding wat in 'n roman spreek, 
waar die skrywer, seer sekerlik 
(?), gebuk gaan onder sy ver
beeldingswereld, die besondere 
houding van die skrywer self is? 

Een felt staan egter vas: dat 
morallserende of dldaktlese kuns 
slap en leweloos Is, dat dle as 
versoenlng- nlks lnhou nle. 

LEROUX 

Om terug te keer tot boge
noemde vrae. Etienne Leroux gee 
op 'n inslggewende wyse ant
woord op hierdie vrae in 'n on
langse brief in Die Vaderland. 

Hy se dat die skrywer feitllk 
ongeskoold is in teoriee, dat by 
slegs as mens uiting gee aan die 
aard van ons menswees, dat hy 
deur sy sensitiewe aanvaarding 
van die .lewe ingestel is op al 
daardie nuanse.s wat in geen 
teksboek vervat is nie. Maar hy 
gaan nog verder en noem die 
skrywer 'n kind wat lastige vrae 
vra, ,, . . .. en wie sal ooit ten op
sigte van 'n kind hom verwyt 
dat sy vrae oneties en onesteties 
is?" 

CHRISTENDOM 
H lermee benoem Leroux hom 

nle tot die Christendom nle. Dis 
mlsklen moot, net effens naief. 
1\laar dlt neem nog nle weg die 
leglo van vrae en duisterhede 
wat hleromheen Iaing nle. Bete
ken dlt dat sekere boeke vir die 
Chrlstenmens taboe Is, as die 
dlnge waat vir hom hellig is op 
satlriese en · lronlese wyse ver.
skeur .. word? Of moet mens net 
kyk hoe dlt gedoen word? Of dlt 
goed is - m.a.w. 'n soort ob
jektlewe standpunt, wat tog lrn
mers onmoontllk Is omdat jy 
as l 'Olie mens met al jou wlsse
lende emosles; goedkeurend en 
ufkeurend teenwoordlg Is. 

WUORDB.EP ALING Die Departement gaan ook vir 
die. Potchefstroomse Kunsfees 
inskryf. wat na tien j aar weer 
ingestel word Godsdienstige pro-

Dif' Radio-kwintet uit ~uropa wat Vryda~aan d in die konserwatorium opgetree bet in die 
eerste van 'n rl:'t>ks yan l\1t'esterskons!'rte wat d eur die loop ,·an diP jaar aangebit'd word. 

(Foto: Fotokuns) 

Waar Leroux se .. Die geskrewe 
skeppende woord is 'n weeklaag 
of 'n loflied - en geen instansie 
Oi owerheid kan ooit bepaal wat 
die aard van sy lied of klag sal 
wees nie," kan mens dit ni e ant
ken nie. U het volop keuse m ons groot verskeidenheid 

Boeke 
. 

VIr Stu die en 
. 

VIr 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 

Hf'v. Tom- en Borcherdstraat 

Telefoon 5236j4944 

T elefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 

INSLEEP! 
- 1 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Koshuisbestelling ; 6039 

I 

Radiokwintet 
munt uit 

Die Radio-blaask win tel het 
VrydaM 24 Februar~ 'n varg en 
lewcndigt> uitvoering gegee. 

Di .. werke op dlf' program het 
gestrek vanaf dlt» Barok tot die 
Rnmantiek; die wt"rk wat die 
minste beindruk het wus die 
Rossinl-kwartet. Dit was egter 
nie te W)'t.- 1utn 'n ultvoerlng 
van laer standaard nle, maar 
bloot omdat Rossini In die spe
slfieke medium nle dleselfde hoe 
standaard het as dle ander ver
teenwoordlgde kunstenaars nle. 

BEETHOVEN 
Die Sonate vir Fluit en Kla

vier van J ean Marie Leclair 
L'aine en die Kwintet van Beet· 
hoven het die beste indruk ge
maak. beide as komposisies en in 
die uitvoering. Dlt was baie dui
delik dat Beethoven die Blaas
kwintet-m dium beter beheer as 
diE> van bv. Rossini en Mozart. 
I n ver~elyklng m t hulle werke 
toon sy ne 'n groter mate van 
ee nhe id en simfo ni ese karakter. 

:BETR.EUR 
Die klavier begeieiding van 

1 van Marcellt• Mirov!iky was uit
ste kend hoewel somtyds miskien 
'n bietjie te sag en in die Handel 

. Sonate het sy te vee! pedaal ge
bruik. Dit is te betr~ur dat in 

1 die Borok-werke klavierbegelei
ding gebruik is in piaas van die 
oorspronklike kl11.wesimbel. 

J)v .d.B. 

P.U.-Ska,akklub 
se planne 

Ln ·n onderhoud met mnr. Mac 

van der Merv~· e voorsitter van 

Ji,• P .U.-skaakklub het hy gese 

dat die P .U. Skaakkampioenskap· 

p ~ op 11. 14 en 15 April sal 

plaasvind. Die koshuisliga neem 

ook die 28 Februarie 'n aanvang 
en dit beloof om bale spannend 
l'r. interessant te wees. Alma! is 
tale welkom om daaraan dee! 
te neem. AI kan u nog nie 
skaak speel nie, kom gerus want 
dan sal die fynere kunsies van 
die spel aan u geleer word . 

Dis net dat vir die Christen
leserkritikus die inhoud 'n leuen· 
sal wee . En by 'n woordbepaling 
sal dit of behoort dit (! l skerp 
in sy woorde te spree k. 

P.H.R. 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 
BOEKE 

SKRYFBEHOEFTES 

I PARADISE 
RESTAURANT 

Die kafee op Die Bult . 

die kafee waar studente hul 

koeldrankie drink, 

EN SNOEKER SPEEL ! 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WELKOM 

Tomstraat 86 Tel. 5474 
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Verlore? 
lool 

Wits-studente stig vredeskorps 

deur CUPIDO 

Ai, is dit nie wonderlik om 
weer terug te wees nie. Nou kan 
ons weer s leep, net ons tweetjies 

aileen. 
,.dit kring om jou . . . 

dit kry om my . . . 
dit kring om ek en jy 
Maar wag, ek hoor so baie van 

ons het by Kimberley gaan va
kans ie hou . Te oordeel aan die 
.. blink" glimlaggies moes dit h eel 
aangenaam gewees het. Baie ge
luk aan Richard Fouchee en 
Sannie Mare, Jurie Viljoen en 
Rita Ludeke, Dina Roets en 
Christo Combrinck.. Andre Oost
huizen en Louw Bezuidenhout en 
Annatjie Mare_ en Andre Fourie. 
Net jammer Louis Trichardt is 
so ver ,ne. Annetjie? Uiteindelik 
bet Koos du Toit ook die regte 
.,klip" vir Suzie de Villiers ont
dek. Hartlik geluk ook aan 
Hans en Wilna van Zyl en Da
nie en Elma van Wyk wat be
sluit het dat twee ringe darem 
beter as een lyk. 

Ook oud-redakteur Koot Rei
necke het na die vakansie terug
gekom met Corrie Haasbroek en 
'n nuwe woonstel. 

Ret iemand dalk gese dat 'n 
Van der Westhuizen rtie sleep 
nie? Sandra Lemmer het gou 
daarin geslaag om vir Marius tot 
ander insigte te bring. Janet 
Jonker h et ook geen vrees vir 
Willie se ,.speed" nie. 

BEWUS 
Wie sal nog beweer dat dit nie 

die eeu van die eerstejaars is 
nie. Selfs Dries du Plooy het 
heel gou van Bea Marais bewus 
geword. 

Die tydjie voor die ontheffing 
het darem bale traag verbyge
sleep vir Izak van Rensburg en 
Elsabe Coetzee asook vir Sy
braPd Burger en Marlene van 
Schalkwyk. Dit laat my ook 
wonder of Marianne Horn dalk 
die reuk van petrol op Cor Marx 
~<' sakdoek agtergekom het. 

GRAS 

Uit wil mos vir my voorkom 
of die gras duskant die s traat 
groener is en daarom gee Wil
liam van Coller nie om, om 'n 
entjie verder te s tap na Vanette 
van der Walt toe nie. Praat nie 
eers van Willem Spanneberg wat 
van proefplaas af kom om deur 
Susan van der Merwe verpleeg 
te word nie. 

VERKIES 

Philip du Plessis verkies na
tuurlik vir Yda Postma bo enige 
Matie-nooientjie. Ek sien ook dat 
baie van ons net daardie iemand 
besonders se geselskap verkies of 
wat praat ek alles van Willie 
Buys en Katrien Alkema, Chris 
van der Walt en Clara van den 
Berg, Johan Dreyer e n Gail Steyn 

Studente aan die Witwatersrandse Univers iteit het oorgegaan tot die stigting van 'n or
ganisasie soortgelyk aan die Amerikaanse :Vre deskorps, luidens 'n berig in 'n onlangse. ultga.
we van 'n Afrikaanse Sondagblad-

Die organisasie, wat die South African Voluntary Service 
Organisation beet en o.a. reeds 'n taak in Botswana voltooi 

Karin Traut en Casper Kruger 
en Judith du Plessis en Fritz 
Hoogendyk. 

Ek is tog so nuuskrierig om te 
weet wie van huUe die .,gold 
rush" gaan wen of het Johan 
van der Berg en Frieda le Roux 
dalk a! klaar daarin geslaag? 
Opskud manne, die mooi goed
jies wag vir julle! 

bet, word volgens die berig ,,geldelik en andersins" ondersteun 
deur 'n paar vooraanstaande Afrikaners e.n word gelei deur 
Peter Saffery, die seun van 'n prokureur wat in Suid-Afrika 
ingeperk is. 

Totsiens dan tot volgende keer 
en lekker sleep. 

Die berig meld voorts dat po
girtgs reeds aangewend is om 
dif' steun van Afrikaanse stu
dente vir die organisasie te ver-

§ITKAMER 

So sien die Studenteraad se nuwe luuks-gemeubileerde sitkamJ 
daar uit. (Foto: Fotokuns) 

PUK IS VOL LOF OOR 
AFCEL~OPE A.S.B.-TOER 

,'n Unieke en fantastiese ondervinding." So bet mnr. Gerrit 
Coetzee, wat pas teruggekeer bet van 'n toer deur Europa, 
dit aan Die Wapad heskryf-

Mnr. Coetzee -..as een van die 
81 studente wat die pasafgelope 
Europese toer van die A .S.B. 
meegemaak het. Tydens die toer 
wat onder die !•ding van mnr. 
Kobie van der lValt, onder-pre
sident van die A.S.B. gestaan 
het en twee maande geduur het, 
is twaalf Iande, insluitende die 
Vatikaanstad, besoek. Die toer
groep het op 7 Desember met 
die ,.S.A. Oranje" uit Kaapstad 
na Southampton vertrek en op 
27 Januarie met die .,S.A. Vaal " 
teruggekeer. 

re ,.oorgeorgartiseerd' is, is baie 
aan die toerlede self oorgelaat 
om se lf te besluit wat ull e in 
elke stad wou besigtie:. 

VOEL-VOEL 

kry. Daarvolgens sou mnr. Saf
fery gese het dat hy reeds vier 
maande met studente van die 
Universiteit van Stellenbosch oor 
die saak korrespondeer. 

SAMEWERKING 

Na Die Wapad verneem, is 

daar nog geen poglng aangewend 

om die P.U. vir C.H.O. by dle 

saak te betrek nie. Bloot geoor

deei volgens die feite wat in die 

berig verstrek word, kom dit. 

egter nie voor asof die organisa
sie veel simpatie sal kan verwag 

lndlen hy sou poog om die Puk 

se samewerking in die verband 

to verkry nie. 

A.S.B.-vrugtefees 
was gesloagd 

Die plaaslike tak van die 
A .S.B. het verlede Donderdag
aand sy bedrywighede vir 1967 
begin met 'n uiters geslaagde 
vrugtefees by die Oude Molen 
terrein. Die vrugtefees, wat 
reeds om vyf-uur die mlddag 'n 
aanvang geneem het, is geken
merk deur die groot aantal Puk
ke wat dit bygewoon het en deur 
die buitegewone aangename at
mosfeer wat daar geheers het. 

WEGGELe 

Aan eetgoed was daar geen 
tekort nie en die aanwesiges het 
dan ook geed weggele aan vera\ 
die groot hoeveelheid waatlemoe
ne. Vir ontspanning is voorsie
ning gemaak in die vorm van 
speletjies soos toutrek en sak
resies. 

HOTELLE 

Oor die algemene organisasie 
en die verblyf gedurende die toer 
praat mnr. Coetzee met groot 
!of. Die hotelle waar die groep 
vertoef het, het deur die bank 
uiters goed vergelyk met die 
bestes in Suid-Afrika, en in teen
stelling met die algemene klagte 
dat bedrywighede gedurende toe-

Die algemene gees onder die 
toerlede was uitstekend, bet mnr. 
Coetuee gese. Alboewei dit aan 
die begin maar voel-voel gegaan 
bet, het die toerlede mekaar 
spoedig gevind. Wat die getaHe
verhouding tussen die twee ge
slagte betref, het dit die mans 
geen hoofbrekens bsorg nie -
slegs twaalf van die 81 toerlede 
was mans. 

SJARME 

PROFESSOR SE 
FILOSOFIE 

Mans- en Sportuitrusters 

Volgens mnr. Coetzee was dit - ~ 
opmerklik hoe pertinent sekere 
karaktereienskappe van die Af
rikaner by die volke in ons I 
stamlande aanwesig is. Hier dink 
hy vera! aan die Franse sjarme, 
die uitgesprokenheid van die Ne
derlander, en die berekendheid 
van die Brit. Oor die mooiste ge
sig van die toer was daar by 
mnr. Coetzee geen twyfel nie. 
.,Baie beslis Tafelberg," bet by 
gese. 

.,Ek is geen spekulant nie. Ek soek wei waardevermeer
dering vir my geld, maar ek het nie die tyd of die tempera
ment om my oor wisselvallighede te bekommer nie. 
Ek glo dus in: skokvrye sekuriteit saam met die 
hoogste rentekoerse! Dit kry ek by NASIONALE 
BOUVERENIGlNG in 'n hele reeks spaar- en beleg
gingsplanne waaruit 'n mens die koers kan kies wat jou 
pas. En daarby ' n uitkyk op sake wat strook met 'n 
moderne begrip van doeltreffendheid asook 'n manier 
van doen wat dit aangenaam maak om van jou wegsitgeld 
afstand te doen !" 

U KOOP GRAAG 

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

in die· dorp · 

DIE BULT 
DAMES 

HAARKAPPERSALON 

ons spesialiseer ... 

Tomstraat 86A 

Telefoon 5537 

NASIONALE 
BOUVERENIGING 

Vir die voordeligste beleggings 
(Tans 4~% - 6~%) 
Hoofkantoor: Posbus 2359, Pretoria. Lands

.. wyd deur takke en agente verteenwoordig. 
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' DIE WAPAD 

Nuwe Rekords is Opgestel op 
Atletiekbyeenkoms 

Atletiek van uitstaande gehalte was te sien met die interprovinsiale byeenkoms 
Woensdaga.and op die Bill Swart-.Ovaa.l. Wes-, Suid- en Noord-Transva.al bet meegeding. 

Die byeenkoms bet 'n aele klomp nuwe rekords opgelewer, 
o.a. twee S.A. rekords. Kesie Cornelissen bet met 'n pra~lopie 
in die 220 tree vir vroue haar eie S.A. rekord na. 25.5 sek. ver
beter. Die vorige rekord bet sy ook op die Bill Swart-Ova.al op
gestel. 

Paul Nash het ook skitterend 
vertoon en die S.A. rekord vir 
220 tree mans verbeter na 20.5 
sek. Hy het ook die 100 tree ge-
wen 
sek. 

in die goeie tyd van · 9.5 

STANDAARD 

Die hoe standaard wat deur
gaans gehandhaaf is, spreek uit 
die feit dat nog vyf ander Wes
Transvaalse rekords gespat het. 

UITSLAE 
Ander uitslae: 
MANS: 120 tree hekkies: I. 

Du Preez, 2 W. Coetzee, 3. Lang
ley. Tyd 14.4 sek. 100 tree 1. 
Nash, 2 Snyders, 3. Van Zyl, tyd 
9.5 sek. Verspring : 1. Dyksman, 
2. Langley, 3 Van der Merwe. 
Afstand 23 vt 61 dm. 

Gewigstoot : 1 Botha, 2 Booy
sens, 3. Greunen. 1 Myl stap: 1. 
Bester, 2. Parker, 3. Heyberg. 1 

myl : 1. Olivier, 2 Van Zyl, 3 

Nicholls. Tyd 4 min. 12.8 sek. 

Hoogspring: 1 Landsdell, 2 Pre

torius, 3 Van Rensburg. Hoogte 

Sal Bob Mark afrigter I. 
vir tennis word ? I 

Die P.U.-Tennisklub het die nuwe jaar met groot geesdrif 
begin en koester hoe ideale. 

Vogens ons verneem bestaan 
dtl' moontlikheid dat die voor
aanstaande speler, Bob Mark, 
met afrigting kan kom help op 
d1c Puk. Soos beplan sal die kur
su.; op vyf agtereenvolgende Sa
terdae plaasvind. 

Dan beplan die bestuur 'n toer 
na Suid-Wes Afrika in Julie met 
die hoop dat die die entoesiasme 
van die spelers tot groot hoogtes 
sal voer. 

TALENT 

Om die eerstejaars ook by die 
tennisbane te laat tuis voel, word 
verder 'n ,,kennismaak-uitdunne" 
in die vooruitsig ge'stel anet die 
vertroue dat dit aan vars talent 
nie sal ontbreek nie. 

As die .tennis vanjaar voortgaan 
op dieselfde trant as verlede jaar 
voorspel ons beslis 'n voorspoe
dige jaar. 

PUKKE 
IN 

VERTOON GOED 
SWEMBAD 

Dexter White bet weereens getoon dat by 'n swemmer is 
wat groot belofte inhou. Op die onl•angse inter-universitere 
swemtoernooi wat OJ! Wits geaou is, bet by uitstekend V·ertoon 
en is gekies vir die studentespan wat in Rho.desie gaan toer hat. 
Hy bet dan ook eerste plekke beha.al op a.l vyf byeenkomste van 
die 'toer. 

Die dames het ook goed ge
vaar met die waterballet wat op 
die toernooi aangebied Is. Hulle 
het selfs daarin geslaag om die 
ervare span van Wits te klop. 

Staatmakers in 
rugby op P.U. 

Die P .U. het vanjaar 'n paar 
staatmakers op die r11-gbyveld by
gekry waaronder Jannie Nel 
(N.Tvl.), Piet Brandt en Jona 
Viljoen (albei van W-Tvl.) Ver
der het manne soos Denis de 
Klerk (N.-Tvl.), Frans Theron, 
Martin Grud}ingh (N.-Tvl.) en 
Christo Holtzhausen (waarvan 
lg. twe~ albei ook Junior-Spring
bokke )1 hul in Potchefstroom 
gevestlg en bestaan die moont
likheid dat hul vir die P .U . sal 
kaz. speel. 

MOED 

In die toertjie-kompetisie het 
Zettle Stander 'n twaalfde plek 
verower. Die dames het baie ge
leer en is vol moed vir die vol
gende toernooi in Kaapstad . 

WATERPOLO 

Die waterpolospan het ook 
goed gevaar en was ongelukkig 
om teen die sterk span van 
Tukkies te verloor. Hulle het 
ook goed vertoon in die Wes
Transvaalse liga en was tot en 
met die eksamens nog bo aan 
die puntelys. Aile eer aan Willie 
Brewis en Dexter White vir bul
le mooi voorbeeld in die swem
sport. 

Altwee sal Wee-Transvaal van 
die 27ste Februarie tot die 4de 
Maart op die Nasionale Kam
pioenskappe in Johannesburg 
verteenwoordig. 

6 vt. n dm. 440 tree: 1 Snyders 
2 Botha, 3 Buys, tyd 48.4 sek. 
440 tree hekkies: 1 De Nysschen. 
2 Nel, 3 Schalenkamp, tyd 54.1 
sek. 3 myl : 1 Whewel, 2 Van 
Antwerp, 3 Bellington, tyd 13 
min. 59 sek. 

VROUE 

VROUE: Gewigstoot: 1 Preto· 

rius, 2 Kellerman, 3 Malan, at

stand 41 vt. 1U dm. 100 tree: 

1 Cornelissen, 2 Brasier, 3 Botha, 

tyd 10.9 sek. Hoogspring: 1 

Groenewald 2 Matthews, hoogte 

5' 4". 880 tree 1 McKenzie, 2 Vis

ser, 3 God berg, tyd 2 min 10.4 sek. 

Kompleks v~erras 
In 'n onbesllste krieketwed

stryd verlede Saterda.g moes 
Over-de-Voor eerstebeurtpunte 
aan Kompleks a.fstaa.n. 

ONGELUKKIG 
Over-de-voor het nie goed ge

noeg van bulle kanse gebruik 
gemaak nie, maar hulle was in 
'n mate ook ongelukkig om hul 
paaltjies op sulke onverstaanbare 
maniere te verloor. 

TWEEDE BEURT 
In die tweede beurt het Over

de-Voor getoon dat bulle 'n moei
like span is en met die einde 
van die dag se spel het hulle 33 
lopies vir die verlies van twee 
paaltjies op die telbord gehad. 

EER 
Aile eer egter aan Kompleks 

wat in bulle eerste wedstryd ge
speel het en so goed afgesit het. 
'n Goeie vertoning met die kolf 
is gelewer deur Van Ryneveld 
wat onderskeidelik 5 en 28 lo
pies aangeteken bet. Die boulers 
wat goed vertoon bet was Grob
ler en Kock van Over-de-Voor en 
Dirk Laufs van Kompleks. 

NET-NET 
In 'n ander ligawedstryd het 

Huis Rus net-net daarin geslaag 
om die Personeel te klop. Laas
genoemde moes sonder hul twee 
aanvang:~boulers klaarkom. 

Rugbywedstryde 
Soveel moontlik rugbyspanne 

sal op 18 Maart 'n vriendskapli
ke wedstryd op Lichtenburg teen 
Lichtenburg speel en op 6 April 
sal op Heilbron aan 'n rugbydag 
deelgeneem word. 

TAAIBOS 
Ongelukkig lyk dit onmoontlik 

om die reeds gewilde kragmeting 
tussen Over-de-Voor en Taaibos 
in die eerste kwartaal geret!l te 
kry. Daar word egter nou gedink 
aan 'n Woensdag in die tweede 
semester waar die wedstryd dan 
op Olenpark onder spreiligte sal 
plaasvind. 

Die krleketkoors het ook die Pukke vanja.ar beboorlik beetgepak en die spel ondergaan tans sy 
grootste bloeitydperk sedert die klub in die lewe gel'oep i~. 

(Foto: De Zet') 
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Ons is ook nou 'n groot univer
siteit. Vanjaar is daar alreeds 
3,000 studente aan die Potchef
stroomse Universiteit vir Chris
telike Hoer Onderwys ingeskryf. 
Wat het dit egter met sport te 
doen? 

OPPONENTE 
Met die groter studentetal kan 

. Wes-Transvaalse sport nie vir al 
ons spanne opponente bied nie 
en durom sal ons in die toe
koms ons eie heil moet bewerk
stellig en ons eie kompetisies 
skep. 

Vanjaar gaan ons al die sport 
O)J interkoshuisbasis organiseer, 
m.a.w . dit bied aan elke sport
liefhebber, al het hy nog nie 
iu die verlede gepresteer nie., 'n 
geleentheid om aan 'n eerstespan
kompetisie deel te neem - hetsy 
vir sy koshuis se eerste rugby
krieket-, tennis-, swem-, of atle
tiekspan om maar 'n paar van 
die twintig sportsoorte te noem 
wat aan die P.U. vir C.H.O. beoe
fen word. 

RIOTING 

Kosbuisrugby het laasjaar be
wy& dat ons die regte rigting in
geslaan het. Dit was nie net aan
genaam om aan die interkoshuis
kompetisies dee! te neem nie, 
maar die koshuisspanne bet bulle 
ook goed van hul taak gekwyt 
in die Wes-Transvaalse Iigas. Dit 
was sommer baie lekker rugby! 
Die gees onder die spanne was 
reg. Onder!'lteuning was volop en 

elkeen bet vir sy koshuis ge
speel - ja, of sy lewe daarvan 

afbang. 

KOSHUISBASIS 

Ek is besonder dankbaar dat 
die Sentrale Sportbestuur besluit 
het dat. aile sportklubs vanjaar 
hulh~ sport op 'n koshuisbasis 
moet organiseer. Mnr. George 
Booyens van Sanlam het twee 
pragtige bekers geskenk - een 
vir mans en een vir dames . Bo 
en behalwe die beker gaan ons 
nog vir elke sportsoort sy ele 
trofee kry. 

ERNSTIG 

Baie van ons studente neem 
ernstig dee! aan sport. maar 
bale beoefen dit nog net op so
siale vlak. Vir 'n groot universi
teit soos Potchefstroom tans het, 
waarvan die groei jaarliks feno
menaal toeneem, is hierdie sport
beoefening nie genoeg nie. 

Nee, die tyd het reeds aange
breek dat ons eerstespanne en 
P .U .-kampioene bulle moet kan 
handhaaf teen provlnsiale en 
universiteitsspanne. 

'n Glorieryke tydperk bet 
reeds op sportgebied a.angebreek. 
elkeen moet vanjaar sy bes doen, 
hard oefen, tlks wor«L want 
,.sana mens in corpore sano!" 
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