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GEEN KOMPROMIS HOONTLIK I 
0 

IS Vrolik I AI die Veld 

Dr. Tjaart van der Walt insake liberalisme 
HOEWEL daar aanrakingspunt ~.o~ is geen kompromis tussen die Christe

lik-Ner.sionale denke en die liberalisme moontlik nie~ het dr. Tjaart van 
der Walt voor die A.S.B.-kongres in die inleidende referaat oor die libera
lisme verklaar. Die liberalisme is die sentrale tema van die kongres. 

Die vryheidsgedagte van die 
liberalisme moet noodwendig 
tot chaos lei waarop reaksie 
noodwendig volg. In hierdie 
eeu het hierdie reaksie hom 
geopenbaar as Nazisme, Fas
cisme en kommunisme waar
van net die kommunisme nog 
oor is. 

SENTRALE PUNT 
In die tweede plaas stel die 

liberalisme die mens as sen
trale punt, ten koste van so
wei die gemeenskap as die 
hele mens want die liberalisme 
is uiteraard rasionalisties. Dit 
laat die pad oop vir die kom
munisme om beslag te le op 
die verwaarloosde gemeenskap 
sowel as op daardie indivi
due wat bv. hande-arbeiders is. 

In die derde plaas is die 
liberalisme innerlik weerloos. 
Dit skep probleme wat dit nie 
kan oplos nie onder meer deur 
die mens van God los te maak. 
Daardie sekularisasie van die 
hele openbare lewe slaan meer 
as enigiets anders 'n brug tus
sen die liberalisme en die kom
munisme. 

Op die vraag wat die libera
lisme is, is uit geen definisie 
te antwoord nie. Dit bet 'n 
soort verkleurmannetjie-agtige 
geaardheid en verskil van 
land tot land en van eeu tot 
eeu. 

STANDAARD HESTAND
DELE 

In weerwil van die uiterste 
vloeibaarheid van die begrip 
liberalisme is daar egter 'n 
aantal standaardbestanddele 
wat 'n mens keer op keer aan
tref. Die eerste is dat dit die 
kampvegter van die individu
ele mens, sy vryhede en sy 
regte is. Die beswaar teen 
hierdie oenskynlik lofwaardige 
doelstellinge is dat dit lei tot 
die verabsolutering van enkele 
fasette van die werklikheid 
ten koste van die geheel. 

In die tweede plaas gaan 
die vryheidsgedagte van die li
beralisme slegs om die mens. 
Die denkfout wat bier begaan 
word, is dat die mens bloot as 
individu gesien word sonder 
dat met die gemeenskap reke
ning gehou word, sonder dat 
selfs met die hele mens reke
ning gehou word. Die rede is 
oppermagtig. 

Der<iens word die liberalis-

me gekenmerk deur verskeie 
ander fasette soos sy utilisme, 
sy materialistiese inslag, sy 
geloof aan die natuurwette, 
die laissez faire-gedagte. 

STAAR HOM BLIND 
Die moderne liberalis hamer 

gedurig op menseregte. Hy 
staar hom blind op die indivi
du en het vir die gemeenskap 
weinig oog. Dit ontken die or
ganiese karakter van verskil
lende gemeenskappe. 

Om hierdie rede is die libe
ralis gekant teen enige vorm 
van nasionalisme. 

Die sogenaamde verdraag
saamheid van die liberlis geld 
in hoofsaak mede-liberaliste, 
nie andersdenkedes nie soos 
bv. blyk uit die ,verdraag
saamheid" waarmee sekere 
Engelstalige universiteite die 
A.S.B. bejeen. 

Baie opvallend is die libera
lis se allergie vir 'n sterk re
gering. Dit word gou verdoem 
tot diktatuur, skrikbewind en 
polisiestaat. 

,Daarom moet die staat so 
min as moontlik kragtig op
tree". Die staat moet moeilik
hede vermy en slegs ingryp 
wanneer dit volstrek onvermy
delik is. 

WAARDERING 
Die liberalisme het in die 

wyer sin van die woord wel 
sekere vrugte opgelewer waar
voor waardering kan bestaan, 

o.m. die vryheid van die pers, 
die bevryding van die slawe 
e. d. m. maar die liberalis
me het nie die krag gehad om 
hierdie kosbare vrugte te be
waar nie· 

,Deur sy oppervlakkigheid, 
sy eensydigheid, sy oorbeklem
toning en gevolglike verdraai
ing van bepaalde waarheidsele
mente maak die liberalisme 
homself weerloos Hy dra in 
homself die kiem van sy eie 
ondergang". 

KRAGTIGE INGRYPING 
Die liberalisme se begrip 

van die vryheid bind hom by 
voorbaat om die vryheid deur 
kragtige ingryping indien no
dig te verdedig. Hy kan die in
dividu nie teen 'n ander indivi
du beskerm nie want, ,die 
mens is geen engeltjie in pa
pievo nie" : in sy hart skuil 
daar afgrondelike dieptes van 
sataniese magte. Waar dit nie 
beteuel word nie, gaan die in
dividu self in chaos ten gron
de. 

Die tweede bestrydingsmid
del is die regstreekse wat in 
ontmaskering bestaan, met 
kennis en oorleg wat die libe
ralistiese simptome helder kan 
onderken en raak kan slaan. 
Maar altyd moet die hand ook 
in eie boesem gesteek word. 

GASSPREKER AAN DIE WOORD 

(Foto: Fotokuns) 

'n Besonder gesloagde din~e is verlede Woensdogaand vir 

ol die Kongres- en Kunsfeesgongers in die Queen's Hotel aange

bied. Op die foto is prof. S. J. du Plessis, wot os gosspreker 

opgetree het, oon die woord. 

Die twee vriendelike dametj1es is mejj. M. Smit en H. Venter, 
olbei von die Puk. 
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Liberalisme daadwerklik 
probleem 

Liberalisme is 'n daadwerklike probleem in ons huidige 
Suid-Afrikaanse samelewing. Daarom is dit goed dat die A.S.B
by die pas afgelope kongres sy aandag aan die liberalisme ge
skenk het. 

Wat egter die mees bemoedigende verskynsel van die kon
gres was, is dat die A.S.B. daarin geslaag het om die ,pro"
aspek van sy standpunt te beklemtoon. Die bestryding van 'n 
verskynsel soos liberalisme is beslis goed te keur, maar 'n or
ganisasie wat slegs gebaseer is op 'n ,anti"-iets, sy dit anti
liberalisme of anti-kommunisme, verloor al sy lewenskrag. Sy 
basiese uitgangspunt moet steeds iets positiefs wees, en rue iets 
negatiefs nie. 

Die bestaansrede van die A.S.B. is nie bekamping van 
N.U.S.A.S. of van liberal1sme nie, maar die handhawing, ver
sterking en uitlewing van die Afrikanerstudent se Christelik
Nasionale begmsels. Die AS.B. se afsku van liberalisme en 
aanverwante 1deologiee spruit outomaties uit hierdie Cnristelik
Nasionalisme wat die ant1pode van hierdie volksvreemde leer
stellings is. 

Die A.S.B. se krag le juis daarin dat hy gefundeer is op 
'n kragtige, positiewe beginsel. H1erdie beginsel kan hy nie ver
saak sander om ten grande te gaan nie. Op die afgelope kongres 
het die klem tereg op hierdie beginsel as uitgangspunt van die 
hele A.S.B.-beleid geval. Uit hierdie positiewe beginsel vloei die 
A.S.B. se negatiewe antwoord op enige paging van die libera
lisme om die Afrikaanse volksraad aan te tas. 

Konferensie geskiedkundig 
Ook die konferensie van AS.P.U. was 'n geskiedkundige 

een. Die welsyn en standaard van ons studentekoerante hang 
reeds in 'n groot mate saam met die van A.S.P.U., en dit sal 
in· die toekoms in nog 'n groter mate die geval wees. A.S P.U. 
se taak is die verhoging van die standaard van ons onderskeie 
studentekoerante, en elke leser van 'n studentekoerant het dus 
direk belang daarby. 

Die belangrikste gebeurtenis op die konferensie was dia 
besluit dat die voorsitter van A.S.P.U. voortaan sitting sal he 
op die A.S.B.-hoofbestuur en die goedkeuring daarvan deur die 
A.SB.-kongres. Ontsettende onkunde heers op baie sentra oot 
die A.S.B. Nouer skakeling tussen die studentekoerante en die 
A.S.B. is dus 'n dringende noodsaaklikheid. 

REDAKSIE 
WAARNEMENDE HOOFREDAKTEUR: Danie van Wyk. 
TEGNIESEREDAKTEUR: Gert du Ru. 
VERSLAGGEWERS: Wilna Kruger en Elm.a Venter. 

EEUE-OUE 
NOORDE 

DUUR 

STRYD TUSSEN 
EN SUIDE 
VOORT 

Eens op 'n tyd was daar ver oor die waters in 'n land wat 
bulle Amerika genoem bet, twee dele- 'n Noorde en 'n Suide. 
Aangesien wt nog altyd mode was d,at die Noorde en die Suide 
'n effe van mekaar geskei moet wees (en dus van mekaar moet 
verskil) en die Amerikaners geen uitsondering wou wees nie, 
bet bulle een of ander sakie gekry om oor te verskil. 

'n Amerikaner is egter 'n 
beter mens as die gewone en 
hulle moes toe noodwendig 'n 
entjie verder gaan. 'n Oorlog 
was die vanselfsprekende ver
dere stap. 

ENTJIE BOeR 
'n Eeu of wat later, op 

Woensdag 22 Julie 1964, was 
daar in 'n land wat hulle Suid
Afrika genoem het weer 'n 
Noorde en 'n Suide. Omdat die 
Suid-Afrikaner egter nog 'n 
entjie hoer is as die Amerika
ner, moes hulle oorgaan tot 
die volgende stap na 'n oorlog 
om hul geskilpunt te besleg -
'n rugbywedstryd. 

Op die dorpie Potchefstroom 
in Transvaal het Paul de Beer 
om 4.30 nm. sy vyftien uitge
soekte manne van die N oorde
like inrigtings op die veld ge
lei om die stryd aan te knoop 
teen die span van Stellenbosch 
en Bloemfontein. Om 5.30 nm., 
na een van die bloedigste veld
slae in die Suid-Afrikaanse ge
skiedenis, het Paul de Beer 

gehelp om sy gesneuweldes 
van die veld te dra en op die 
telbord het die ongevalle-lys 
gelees: 12 vir die Suide en 6 
vir die N oorde. 

Die spanne was: SUIDE: 
R. Beukes (B), W. Davel (B) ; 
G. Pretorius (S>; D. Pretorius 
(S); P. Goossen (B); :a Coet
zee (S), A. Luckhoff (S, 
Kapt.); D. du Toit (S), K. 
Jonker (S); L. van der Nest 
(B); C. Heys (S) ; N. Crowth
er (B); J. van der Merwe (S) , 
E. van der Walt (S), J. Botha 
(B). 

NOORDE: K. van der Walt 
(P.U.) ; F. van Deventer P.U.; 
G· Ferreira (N.K.P.) ; S. Rei
neke (G.O.K.) ; A. du Plooy 
(P.UJ; F. du Plessis (P.U.), 
W. van Niekerk (U.P.); K. 
Louw (N.K.P.); P. de Beer 
(U.P-, Kapt.); Smit (P.O.K.); 
W. Thysma (N.K.P.), R. du 
Plessis (P.U.) ; N. Oosthuizen 
(P.O.K.) ; C. Immelman (N.K.
P.); D. Joubert (P.OK). 
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Liberalisme daadwerklik 
probleem 

Liberalisme is 'n daadwerklike probleem in ons buidige 
Suid-Afrikaanse samelewing. Daarom is dit goed dat die A.S.B
by die pas afgelope kongres sy aandag aan die liberalisme ge
skenk bet. 

Wat egter die mees bemoedigende verskynsel van die kon
gres was, is dat die A.S.B. daarin geslaag het om die ,pro"
aspek van sy standpunt te beklemtoon. Die bestryding van 'n 
verskynsel soos liberalisme is beslis goed te keur, maar 'n or
ganisasie wat slegs gebaseer is op 'n ,anti"-iets, sy dit anti
liberalisme of anti-kommunisme, verloor al sy lewenskrag. Sy 
basiese uitgangspunt moet steeds iets positiefs wees, en rue iets 
negatiefs nie. 

Die bestaansrede van die A.S.B. is nie bekamping van 
N.U.S.A.S. of van liberaLsme nie, maar die bandhawing; ver
sterking en uitlewing van die Afrikanerstudent se Christelik
Nasionale begmsds. Die AS.B. se afsku van liberalisme en 
aanverwante 1deologiee spruit outomaties uit bierdie Christelik
Nasionalisme wat die antipode van bierdie volksvreemde leer
stellings is. 

Die A.S.B. se krag le juis daarin dat hy gefundeer is op 
'n kragtige, pos.tiewe beginsel. H1erdie beginsel kan by nie ver
saak sonder om ten gronde te gaan nie. Op die afgelope kongres 
bet die klem tereg op bierdie beg.nsel as uitgangspunt van die 
bele A.S.B.-beleid geval. Uit hier<Le positiewe beginsel vloei die 
A.S.B. se negatiewe antwoord op enige poging van die libera
lisme om die Afrikaanse volksraad aan te tas. 

Konferensie geskiedkundig 
Ook die konferensie van AS.P.U. was 'n geskiedkundige 

een. Die welsyn en standaard van ons studentekoerante hang 
reeds in 'n groot mate saam met die van A.S.P.U., en dit sal 
in die toekoms in nog 'n groter mate die geval wees. A.S P.U. 
se taak is die verboging van die standaard van ons onderskeie 
studentekoerante, en elke leser van 'n studentekoerant het dus 
direk belang daarby. 

Die belangrikste gebeurtenis op die konferensie was die 
besluit dat die voorsitter van A.S.P.U. voortaan sitting sal he 
op die A.S.B.-boofbestuur en die goedkeuring daarvan deur die 
A.S B.-kongres. Ontsettende onkunde beers op baie sentra ooc 
die A.S.B. Nouer skakeling tussen die studentekoerante en die 
A.S.B. is dus 'n drlngende noodsaaklikbeid. 

REDAKSIE 
WAARNEMENDE HOOFREDAKTEUR: Danie van Wyk. 
TEGNIESEREDAKTEUR: Gert du Ru. 
VERSLAGGEWERS: Wima Kruger en Elma Venter. 

STRYD TUSSEN 
EN SUIDE 
VOORT 

EEUE-OUE 
NOORDE 

DUUR 
Eens op 'n tyd was daar ver oor die waters in 'n land wat 

bulle Amerika genoem bet, twee dele- 'n Noorde en 'n Suide. 
Aangesien cUt nog altyd mode was dat die N oorde en die Suide 
'n effe van mekaar geskei moet wees (en dus van mekaar moet 
verskil) en die Amerikaners geen uitsondering wou wees nie, 
bet bulle een of ander sakie gekry om oor te verskil. 

'n Amerikaner is egter 'n 
beter mens as die gewone en 
bulle moes toe noodwendig 'n 
entjie verder gaan. 'n Oorlog 
was die vanselfsprekende ver
dere stap. 

ENTJIE BOeR 
'n Eeu of wat later, op 

Woensdag 22 Julie 1964, was 
daar in 'n land wat bulle Suid
Afrika genoem het weer 'n 
Noorde en 'n Suide. Omdat die 
Suid-Afrikaner egter nog 'n 
entjie boer is as die Amerika
ner, moes bulle oorgaan tot 
die volgende stap na 'n oorlog 
om bul geskilpunt te besleg -
'n rugbywedstryd. 

Op die dorpie Potcbefstroom 
in Transvaal bet Paul de Beer 
om 4.30 nm. sy vyftien uitge
soekte manne van die Noorde
like inrigtings op die veld ge
lei om die stryd aan te knoop 
teen die span van Stellenbosch 
en Bloemfontein. Om 5.30 nm., 
na een van die bloedigste veld
slae in die Suid-Afrikaanse ge
skiedenis, het Paul de Beer 

gehelp om sy gesneuweldes 
van die veld te dra en op die 
telbord bet die ongevalle-lys 
gelees : 12 vir die Suide en 6 
vir die N oorde. 

Die spanne was: SUIDE: 
R. Beuk.;s (B), W. Davel (B); 
G. Pretorius (S>; D. Pretorius 
(S); P. Goossen (B) ; IL Coet
zee (S), A. Liickhoff (S, 
Kapt.); D. du Toit (S), K. 
Jonker (S); L. van der Nest 
(B) ; C. Heys (S); N. Crowth
er (B); J. van der Merwe (S) , 
E. van der Walt (S), J. Botha 
(B). 

NOORDE: K. van der Walt 
(P.U.); F. van Deventer P.U.; 
G· Ferreira (N.K.P.); S. Rei
neke (G.O.K.); A. du Plooy 
(P.U.>; F. du Plessis (P.U.), 
W. van Niekerk (U.P.); K. 
Louw (N.K.P.); P. de Beer 
(U.P., Kapt.) ; Smit (P.O.K.); 
W. Thysma (N.K.P.), R. du 
Plessis (P.U.); N. Oostbuizen 
(P.O.K.) ; C. Immelman (N.K.
P.); D. Joubert (P.OK). 
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1. POTE-WEES TROTS OP U KLEUR-
BAADJIE-WEES TROTS OP U 

VOORKOMS! 

U het reg daarop! Want u dra VEKA
kleurbaardjies, en VEKA-klerasie· word 
voorsren deur die ,Studentewinkel" 

PAN COETZEE 
Telefoon 899, 3535 en 844 

KERKSTRAAT - POTCHEFSTROOM 

JAARGANG IX NR. 6 

SPES/ALE KUNSFEESUITGAWE 

STUDENTEBLAD VAN DIE POTCHEFSTROOMSE ONDERWYSKOLLEGE VRYDAG 24 JULIE 1964 

Uitgegee onder beslc.erming van die S.R. van P.O.K. 

DOKTOR JOOSTE OPEN 
KUNSFEES 

•• 
HOE ElSE AAN STUDENTE 

Die amptelike ope~g van die a.gtste A.S.B.-Kunsfees is 
Ma.a.ndagmiddag 20 Julie waa.rgeneem deur Dr. Jooste, die nuwe 

rektor a.a.n P .O.K. 

Doktor Jooste het 'n klein 
gehoor van kunsfeesgangers 
toegespreek en al die verskil
lende kolleges en universiteite 
se studente welkom geheet. 
Hy het onder andere gemeld 
dat hy bly is om sy alma ma
ter, U.O.V.S., hier verteen
woordig te sien. 

,Dit is die eerste amptelike 
plig wat ek as rektor van die 
P.O.K. uitvoer en ek is dank
baar dat dit so 'n aangename 
begin is," het doktor Jooste 
gese. Verder het dr. Jooste 
die hoop uitgespreek dat al 

die studente baie tuis hier op 
Potchefstroom sal wees en dat 
die kunsfees vir elkeen 'n on
vergeetlike ervaring sal wees.· 

In 'n kort toespraak het dr. 
Jooste gese dat dit verblydend 
is om te sien dat die jeug be
wus is van die skoonhede van 
die skepping en dit probeer 
uitbeeld. 

,Die hedendaagse lewe on
dervind 'n gebrek aan kuns en 
kunssinnigheid. Juis daarom is 
ons dankbaar vir die opoffe
rings wat deur elke individue
le student gemaak word om 

Dr. <Jooste, nuwe rektor a.a.n P.O.K., a.a.n die woord tydens 
die opening van die kunsfees. 

Foto : Fotokuns 

Mnr. D· A. S. Herbst spreek die kunsfeesga.ngers toe. By 
hom sit mnre. Kobie van der Walt en C. Squier en dr. Jooste. 

Foto : Fotokuns 

die kunsfees 'n sukses te 
maak." 

Ter afsluiting het dr. Joos-
te die hoop uitgespreek dat 
die kunsfees van 1964 vrug
baar sal wees en verreikende 
gevolge sal he. · 

DAS HERBST 
Na dn· Jooste het mnr. Das 

Herbst die studente toege
spreek en gese dat die De
partement vir Kulturele Aan
geleenthede baie belang stel in 
die Kunsfees. 

Dit is die agste jaar dat die 
kunsfees en kongres saam 
plaasvind. 

Mnr. Herbst het die studen
te 'n aangename kunsfees en 
gesonde wedywering toege
wens. ,Laat ons verryk en 
gevorm word vir die tyd wan
neer ons as studente in die 
praktyk moet staan". 

Die dank van die hoofbe
stuur is oorgedra aan die 
P.O.K. en die P.U. vir C.H.O., 
vir die puik reelings en orga
nisasie in verband met die 
kunsfees en kongres. 

Uitstekende Fotografie 
Die fotografiese uitsta.lling wat in die Ferdinand Postma 

biblioteek gehou is, getuig van vaardigheid en 'n diepliggende 
kennis van teguiek van fotografie. Die studente bet goed ge
r.eageer en heelwat foto's en kleurskyf"Jes is wtgesta.l. 

A. Geleentheidsfotografie: vol aktiwiteit. Agtergrond is 
1. J. A. Raubenheimer (N.- ietwat leweloos. 

K.P.). Hierdie foto is verkies 2. B. C. Mliller (P.O.K.). 
vir die trefkrag van die op- , ,Carole", Lewendige uitdruk
name vanwee die korrekte pla- king op gesig en oe. 
sing van die blom. Ietwat kon- 3. Mej. G. W. Botha. 
vensioneel, maar 'n mooi foto.. (P.O.K.) ,Eendag". Tegnies 

2. J. J. Venter (P.U. vir nie baie goed nie. Bekroon 
C.H.O.). Bekroon vanwee die vanwee die ,storie" en goeie 
goeie beligtingstegniek en titel. 
spontane, lewendige pousering. 

,EENDAG .. :· 

* * * 

Met hierdie portretstudie m 
wit en swart het mej. G. Botha 
van P .O.K. 'n derde plek ver
ower. Die gehalte van hierdie 
foto is 'n duidlike aanduiding 
van die hoe standaard wat in 
hierdie afdeling van die kuns
fees gehandhaaf is. 

* * * 

3. Die derde plek is gedeel 
deur J. J. Venter van P.U. vir 
C.H.O. en J . A. Raubenheimer 
van N.K.P. 

Dameskongres geslaag 
B. Portretstudie: 

1. J. J. Venter. (P.U. vir 
C.H.O.). Die bekroning is eint
lik vanselfsprekend vanwee 
die humoristiese tema. Miskien 
'n bietjie te veel agtergrond· 
Minder agtergrond en 'n gro
ter figuur sou meer trefkrag 
gehad het. 

2. J. A. Raubenheimer (N.
K.P.) . Baie kleurvol. 

3. J. J. Venter (P.U. vir 
C.H.O.). Amusant en tegnies 
baie goedr 
C. N atuurtonele: 

1. E. H. Enslin (P.U. vir 
C.H.O.). Baie mooi spel van 
lig en skaduwees. 

2. J. van N. Lambrechts. 
(P.O.K.) .. Fontein in aand. 

3. J. J. Venter (P.U. vir 
C.H.O.). Bruisende water en 
spel van lig daarop. Veral 
mooi is die tekstuur van die 
water. 
D. Portretstudie. 

(Wit en Swart) 
1. Mej. C. F. van der Linde 

(P.O.K.). ,Huiswerk". Storie 

'n Uiters gesla.agde dameskongres is op Maandag, 20 Julie, 
gehou onder Voorsltsterskap van mej. Kristie Jordaan. 

Vier onderwerpe wat deur Mej. Jeanette van der Walt 
dames van U.O.V.S., P.O.K., het as o/voorsitster en mej. 
N.K.P. en P.U. vir C.H.O. in- Iolanthe Luyt as sekretaresse 
gelei is, het gelei tot entoesi- op hierdie eerste bestuur ge
astiese bespreking. Die dames dien. 
was mejj. Isabeau Joubert, -----------
Nakkie Muller, Nelia Oberhol-
zer, Martie van Rensburg en 
Kristie Jordaan. 

SELFSTANDIGHEID 

Die algemene gevoel op die 
kongres was 'n neiging tot 
selfstandigheid. Die dames het 
te min tyd tot hulle beskik
king gehad om hulle genoeg
saam te kon uitspreek en 'n 
voorstel is gemaak dat hulle 
in die loop van die kongres
week weer sal vergader. 

Skrywe sal tot die hoof.be
stuur gerig word in verband 
met die reelings van 'n dames
kongres vir 1965 en wat dan 
hopelik 'n vaste instelling sal 
word. 

MOENIE KANSE VAT 
NIE .. 

Kies 

FOTOKUNS 
VIr 

PORTRETTE 
en 

GROEPFOTO'S 
Maak 'n afspraak 

SKAKEL NET 3185 
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,,Dis die lobrikoot wot tel'' 

Battersby, Tootal, Monatic, 
Tux, Gregory, Consulate, ens. 

ALLES HIER VERKRYGBAAR 

* 
SLEEP 

STRAAT/OP 

EN STRAAT/AF, 

MAAR SLEEP IN BY 

DIE INS·LEEP 

PRO TEA 
APTEEK 

* 
* 

vir 
TEATERGRIMERING 

TELEFOON 1269 

Fotografiese benodigdhede 
I 

Helene Rubenstein Skoon-
heidsalon * Trou- en Verjaarsdag 
geskenke * Baba-afdeling 

BEYERS 
CLAASSEN 
ALLEEN LOMBARDSTRAA T 

BESOEK ONS VIR U 
FOTO'S 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION 

• 
Agente vir 

DATSUN * FIAT * ALFA 

• 
-Tel. 229-

ARCADIA 
Haarkappers 

KERKSTRAA T 81 

* 
Onder nuwe bestuur 

* 
Spesiale pryse vir studente 

JOUBERT'S 
Fiets- en 
Elektriese 
Dienste 

* 
SKOENREPARASIES 

veral 4ames wat hul skoene 
so deursleep 

KUNSFEES DIEN TOT VORMING 
Die kunSfees van die Afrikaanse Studentebond (A.S.B) 

bet weer eens bewys gebring dat die Afrikaner, en in besonder 
die Afrikaanssprekende, 'n hoe waardebesef handhaaf en steeds 
doelbewus en doelgerig strewe na die voortsetting en uitbouing 
van die kultuur van ons volk. 

Die kunsfees van die A.S.B. wat jaarliks plaasvind, word 
_ in sy geheel deur Afrikaanse studente georganiseer en be

hartig. Die sukses van die afgelopa kunsfees en die baie hoe 
standaard wat deurgaans ·gehandhaaf is, spreek boekdele en is 
'n duidelike bewys van die potensialiteite waaroor die Afrikaan
se studente beskik en die wyse waarop bulle dit in die praktyk 
toe pas. 

Elke Afrikaanse student vind in die A.S.B.-kunsfees die 
geleentheid om homself te verreik en op alle terreine betreffen
de kultuur, uit te leef . 

,Die intelligensia van 'n volk se toekoms kan gevind word 
aan sy universiteite en kolleges". Hierdie stelling net met die 
pas afgelope kunsfees weer tot sy voile reg gekom. Elke deel
nemer aan die kunsfees beywer hom of haar bewustelik vir die 
uitbreiding en bevordering van die Afrikaanse Kultuur. 

Die opvoedkundige implikasies van die A.S.B.-kunsfees is 
van onskatbare waarde. Die mens moet gevorm en voorberei 
word tot taakbewussyn, taakaanvaarding en taakbevoegdheid· 
Kultuur speel 'n belangrike rol in die verwesenliking van bier
die doel. Volwassenheid in die kultuur moet eers verwerf word 
en daarom moet die student homself in die kultuur verdiep 
voordat kultuuroordrag kan plaasvind. 

Vanwee die moderne, hoogsgekompliseerde aard van ons 
samelewing met sy snelontwikkelende kultuur, is die sistema
tiese inlywing van die student in hierdie samelewing die be
langrikste middel waardeur die nuwe geslag gevorm kan word 
tot voortsetting en uitbreiding van die mens se taak bier op 
aarde. 

Die A.S.B.-kunsfees van 1964 het baie bygedra tot die 
vorming, uitbouing en verbetering van die Afrikaanse student 
en die kultuur van ons volk. 

GESLAAGDE A.S.P.U.
KONFERENSIE 

Die moos geslaagde konf.er.ensie van die Afrikaanse Stu
dentepersunie is vanaf Dinsdagaand 21 Julie tot Donderdag 
23 Julie by die P.O.K. gehou. 

Vcrskeie sentra was verteen
woordig op die konferensie wat 
deur die afgetrede voorsitter, 
mnr. A. van Wyk, bestempel 
is as die mees geslaagde en 
suksesvolle konferensie wat 
nog deur die A.S.P.U. gehou 
is. 

Die konferensie was geken
merk deur hoogs interessante 
besprekings en vrugbare be
sluite. 

Die afgevaardigdes het beslis 
baie baat gevind by die leer
same referate wat deur deskun
diges gelewer is. Altesame sewe 
referate is gelewer deur o.a. 
mnr. G. ]. Pienaar, hoof van 
die fakulteit Perswetenskappe; 
Professor doktor S. ]. du Ples
sis, Direkteur van Ontwikke
ling aan die P.U. vir C.H.O., 
en mnr. S. Hoogenboezem. 

Verskeie grondwettelike wysi
gings is bekragtig waaronder: 
1. Die voorsitter sal op die 
hoofbestuur van die A.S.B . 

dien as Direkteur van Publi
kasies. 
2. Die samestelling van die 
hoofbestuur van A.S.P.U. is 
verander. 'n Skakelbeampte sal 
aangestel word om kontinuiteit 
te bewaar. 
3. In die toekoms sal elke 
sentrum vier afgevaardigdes na 
die konferensies kan stuur 
i.p.v. die huidlge twee. 

Verder word kompetisie tus
sen die verskillende studente
blaaie in die vooruitsig gestel. 

Donderdagmiddag is die 
nuwe hoofbestuurslede gekies 
a.g.v. die bedanking van mnr. 
van Wyk. Die nuutverkose lede 
is die volgende : 
V oorsitter - mnr. L. Swart 

(U.P.). 
Onder-voorsitter - mnr. D. 

Strydom (U.P.). 
Sekretaris - mnr. ] . Schoe

man (P.O.K.) . 
Binnelr.mdse nuus - D. Beyers 

(U.S.). 

DIE POOTJIE 

HOOFREDAKTEUR: Job Schoeman. 

TEGNIESE ADVISEUR: Gert de Ru. 

REDAKTEURS: Koos Robinson en Manie van Rensburg. 
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Min Inskrywings Vir 
lnstrumentaal. 

Ten spyte van 'n baie koue 
saal en teleurstellend min in
skrywings, was die standaard 
van die instrumentale afdeling 
deurgaans baie bevredigend. 
Vera! N.K.P. bet in hierdie af
deling goed presteer. 

Beoordelaars: Mnre. E. Kiin
kel en Koornhof. 
UITSLAE: 
I. KLA VIERSOLO: 

a. Polifoniese Komposisie: 
1. Mej. M. C. Muller. N.K.P. 
2. Mej. L. F. van Jaarsveld, 

B. O.K. 
3. Mej. A. C. M. Prinsloo, 

B. O.K. 
b. Klassieke Komposisie. 

1. Mej- L. van Rooyen, U.P. 
2. T. Kuhn, N.K.P. 
3. Mej. L. F. van Jaarsveld, 

B. O.K. 
c. Romanties.e Komposisie: 

1. Mej. M. C. Mulder, N-K.P. 
2. Mej. J. Watermeyer, 

u.o.v.s. 
3. Mej. L. van Rooyen, U.P. 

d. Moderne Komposlsie: 
1. E van Biljon,. U.O.V.S. 
2. Mej. M. C. Mulder, N.K.P. 
3. Mej. H. Kromhout, N.K.P. 

e. Kunstenaarsprogram.. 
1· Mej . . H. Kromhout, N.K.P. 
1. Mnr. T. Kuhn, N.K.P. 
1. Mej. M. C. Mulder, N.K.P. 
U. KLA VIERDUET: 
1. Mejj. A. C. M- Prinsloo, 

B.O.K. 
L. van Jaarsveld, B.O.K. 
ORREL: 

Solo: 
1. Mej. A. M. Venter, P.U. vir 

C.H-0. 
2. T. Kuhn, N.K.P. 
(Beoordelaar: Mnr. H. Coet

zee). 

STANDAARD VERHOOG 
BY REDENAARS 

,Kuns is 'n ordelike voortbrengsel en realisering van 'n 
emosionele ervaring van 'n geordende mens, betsy die uiting 
realisties, impressionisties of surrealisties sou wees", - aid us 
mej. van der Merwe van P.O.K., die damesw.enner van di'e re
denaarskompetisie van die A·S.B., wat gehou is op Dinsdagaand 
21 Julie. 

Mej. van der Merwe, wat 
oor 'n uitstekende voordrag 
vermoe beskik, bet haar goed 
van haar taak gekwyt en vo
rendag gekom met 'n siste
ma ties-ui tgewer kte redenasie· 
Om haar die wennende plek te 
besorg, bet sy onderhoudend 
gepraat oor 'n onvoorbereide 
onderwerp wat minder ge
slaagd was betreffende in ~oud 
maar wat tog getref bet as ge · 
volg van haar aangename op
trede. 

Mej. van der Merwe het die 
eerste plek in die algemene af-

Mej. A. VAN DER MERWE 
(P.O.K.) 

(Foto deur Fotokuns) 

deling van hierdie kompetisie 
gedeel met mnr. Boy Gelden
huys van Stellenbosch, wat 
ook die wenner was van die 
mansafdeling - met sy toe
spraak, ,sal oorsese boikotte 
S.A. van sy ingeslane weg van 
a parte ontwikkeling afdwing ?" 
Mnr. Geldenhuys bet die be
oordelaars beindruk met sy 
pragtige taalgebruik en uiters 
interessante begin en die mooi 
ferme optrede wat by deur
gaans behou bet. Ook mnr. 
Geldenhuys se onvoorbereide 
toespraak bet beindruk en is 
beskryf as 'n ,mooi poging". 
In die mansafdeling bet mnr. 

Arrie de Beer van die P .U. die 
tweede plek verower met, 
,S.W.A. gaan die V.V.O. die 
stok gee wat blanke S.A. 
gaan doodslaan", as onder
werp. Hy bet 'n goeie indruk 
gemaak met 'n mooi optrede 
en imponerende stem. 

Mej. A. Retief van N.K.P. 
het in die dames-afdeling twee
de gekom met haar toespraak 
oor die sportmal Afrikaner
waartydens sy 'n mooi en le
wendige optrede geopenbaar 
bet en ook 'n vaste kontak 
met haar geboor daargestel 
bet. 

In die geheel gesien was 
hierdie kompetisie een van die 
mees suksesvolle van die hui
dige A.S.B.-Kunsfees. 

J.R. 

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

Besoek 

INGRAM SE 
DRANKWINKEL 
Aller lei 

• WYNSOORTE, BIER EN STERKDRANK 

• DRUIWESAP, SIDER, LEMOENSAP 
TAMATJESAP 
in bottels en blikkies 

ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Posbus 171 Tel. 12 en 2582 
KERKSTRAAT 122, POTCHEFSTROOM 
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Beeldende 
hoe 

Kunste lewer 
standaard 

Die A.S.B.-Kunsfees van 1964 het weer kunswerke van 
hoogstaande gehalte opgelewer. Die onderslreie inrigtings het 
met groot geesdrif deelgeneem. 

Sekere mediums het egter 
nie die aandag van die kunst~
naars geniet nie. In die aide
ling beeldhouwerk, byvoor
beeld, was daar net een in
skrywing. Kunstenaars kan 
gerus probeer om die minder. 
bekende kunsmediums te eks
ploiteer. 

Hier volg die wenners van 
die onderskeie afdelings: 
1. Olieverf, Landskap: 
le Plek: H. Badenhorst, 

N.K.P. 

Damestudente 
stig Bond 

Die dames van die Afrikaanse 
Studentebond het vandeesweek 
,.afgestig" . Dameslede sal in die 
toekoms hul eie kongresse hou, 
maar dit sorteer nog onder die 
hoofkongresse van die studente
bond wat eenmaal elke jaar plaas
vind. 

Mej. Kristie J ordaan, damesver
teenwoordigster op die studente
mad van die Potchefstroomse Uni
versiteit is tydens gisteroggend se 
besprekings as voorsitster van die 
,.Damesstudentebond" gekies. Mej. 
J. van der Walt van die Potche£
stroomse Onderwyskollege is on
dervoorsitster, terwyl mej. I. Luyt 
van Universiteit Pretoria tot se
kretaresse verkies is. 

Tydens die eerste samespreking 
wat gisteroggend gehou is, is die 
plek van die dame in die kultuur
en sportaktiwiteite aan universi
teite, hoofsaaklik bespreek. 

* 

2e en 3e Plekke: A. Fell, 
N.K.P. 

2. Olieverl, Portret: 
le Plek: H. Mathlener, 

G·O.K. 
2e Plek: R. Badenhorst, 

N.K.P. 
3e Plek: H. Badenhorst, 

N.K.P. 

3. Waterverf, Landskap: 
le Plek: A. Esterhuizen, 

N.K.P. 
2e en 3e Plekke: R. Roberts, 

N.K.P. 

4. Tempera, Guach. 
le Plek: B. van der Merwe, 

N.K.P. 
2e Plek: E. Esterhuizen, 

N.K.P. 
3e Plek: H. Badenhorst, 

N.K.P. 
en S· Niemand, N.K.P. 

5. Conte (Vetkryt): 
Die eerste 3 plekke is ver

ower deur W. Jensma, N.K.P. 
Ook in die 3e plek is A. Fell, 

N.K.P. 

6. Plouter-werk: 
le Plek: V. Nortje, G.O.K. 
2e Plek: A. Strauch, G.O.K. 

7. Ink: 
3e Plek: W. Jensma, N.K.P· 

8. Potlaad: 
le en 2e Plekke: S. Niemand, 

N.K.P. 

VERPOSING ... 
(Foto deur Fotokuns) 

Die Inllgtingsburo aan die ,werk"! 
(Foto deur Fotokuns) 
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J:I!P.P:"$:*. X (·--Ail:: t ) ;: 

H. Math'lener van G.O.K. het eerste prys verower vir hierdie Portretstudie in olieverf. 

* 

Ons het ,;rreetsaam" verkeer ... 

en ,dikker'' vriende uitmekaar gegaan. 

(Foto deur Fotokuns) 
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SANGUITVOE~RING IN 
KONSE~RV ATORIUM 

Dinsdag se verrigtinge in die konservatoriumsaal het weer 
eens bewys dat daar op die hedeudaagse studente g.ereken kan 
word om die kunstenaars van die toekoms te lewer. Die sang 
van elke individuele deelnemer was uitmuntend en daar sal in 
die toekoms beslis nog van sommige van hierdie studente 
gehoor word. 

Indien daar uitsonderings 
gemaak moet word, moet die 
naam van mej. Marita Knobel 
van die Universiteit Pretoria 
beslis genoem word. Mej. Kno
bel is 'n baie belowende san
geres en sy het in beide die 
a4'ieliugs Afrikaans Kunslied 
en Opera-arias die eerste plek-
e verower. 
Die kritiek van die beoorde

lares, mev. Craig, was sim
patiek en opbouend. 
A· Die Afrikaanse Kunsiied: 

In hierdie afdeling was die 
dames eerste aan die beurt en 
die verrigtinge het glad ver
loop en was van hoe gehalte. 
Die eerste plek is ingeneem 

Mej. M. KHOIEL (U.P.) 
(Foto deur Fotokuns) 

oor die groot aantal mans wat 
deelgeneem het. Dit is verbly
dend aangesien daar d.l.kwels 
gesoek moet word na mans 
wat bereid is om aan kuns
feeste en soortgelyke kompe
tisies deel te neem. 

,Ons het vanoggend baie 
goeie mansstemme gehoor en 
bulle verdien beslis aanmoedi
ging," het mev. Craig gese. 

In hierdie afdeling was daar 
geen toekenning in die eerste 
plek nie. Dit is egter merk
waardig dat die puntetoeken
nings baie na aan mekaar 
was. Die uitslae was soos 
volg: 

Ferrier a (Bloemfontein) 
82 %. 

Markgraaf (N.K.P·) 80%. 
Slabbert (B.O.K.). 80%. 
Bester (P.O.K.) 80%. 
Beukes (N.K.P.) 79%. 

D. Die Kunstenaarsprogram: 
In hierdie afdeling het daar, 

na die aanvanklike hoe stan
daard, 'n effense verslapping 
ingetree. 

Mev. Craig het die deelne
mers gemaan om die program 
sorgvuldig te kies en saam te 
stel. Afwisseling in styl en 
tempo is 'n vereiste. Ten min
ste een van die verkose stuk
ke moet vinnig wees. 

'n Vermaning is veral gerig 
ten opsigte van begeleiding. 
H oewel die begeleiding nie be
oordeel word nie, moet dit tog 
van 'n hoe standaard wees om 
r eg te laat geskied aan die 
vertolking van die lied. 

Die Universiteit van Preto
ria het, soos in die eerste 
twee afdelings, weer die toon 
aangegee. Die uitslae was soos 
volg: 
1. Mej. A. Grobler. U .P . 
2. Mej. M. Knobel U.P. 

DIE POOTJIE 

V olkspelekursus 
groot 

. 
IS 

sukses 
Een van die hoogtepunte 

van die Kunsfees vir die Volk
spelers was die kursus aange
bied in Volksang en Volkspele. 
Nig. Marie Vosloo het met haar 
puik spelleiding van die kursus· 
' n aangename gebeurtenis ge
maak. Deur haar spontane Iei
ding het sy die studente se 
samewerking gou gekry en be
hou. 

Speletjies is gou onder die 
knie gekry en selfs die moe~
like spele soos , Saam na die 
Noorde" en , 0 , my liewe 
Martatjie" is in 'n japtrap 
geleer. Talle nuwe liedjies is 
ook geleer en het bygedra om 
die eenheidsgees te versterk . 
Liedjies wat in beurtsang en 
stemme gesing is het die kur
susgangers in staat gestel om 'n 
voorsmaak te kry van hoe om 
dit later in hulle eie laers toe 
te pas . 

Die kenmerkende geskerts 
van die studente het nie u1tge
bly nie en het weer mooi glim
laggies op die moee gesigte 
laat verskyn, wat weer verder 
daartoe bygedra het dat die 
kursus sal uitstaan as die by
eenkoms van Studentevolkspe
lers vanjaar. 
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LIBERALISME SLAAN 
TANDE DIEP 

Die iiberalisme het sy ta.nde diep geslaan in die sedelike 
lewe van die Afrika.nervolk, bet mnr. S. M. Reyneke in 'n refe
raat oor die iiberalisme en sy verskyningsvorme in moraai en 
die huwelik op die A·S.B.-kongres verkla~. 

In die uitoefe:ning van sy 
negatiewe vryheidsgedagte wil 
die liberalis ook in die huwe
lik vry wees sodat die libera
lisme in die huwelik 'n ontbin
dende mag is. 

Die jaarlikse toename in die 
aantal egskeidings, het mnr. 
Reyneke verklaa:r, moet as be
wys beskou word dat die li
beralistiese opvattinge met be
trekking tot die huwelik nie 
steek hou nie· 

BELANGRIKE VERSKYN
SELS 

Van groot betekenis is die 
benadering tot die huwelik. 
Afgesien van die vraagstuk 
van onvolwassenheid is daar 
vyf belangrike verskynsels 
wat as , liberalisme in die 
huwelik" saamgevat kan 
word. Hierdie vyf verskynsels 
is: gemengde huwelike, d.w.s. 
ten opsigte van ras ; godsdiens
vermenging in die huwelik; te 
vroee huwelike ; die emansi
pasie van die vrou in die hu
welik en eindelik die verbre
king van die huwelik deur eg
skeiding. 

Die liberalisme se neiging 

om die huwelik bloot as 'n 
saak tussen twee persone te 
sien, lei daartoe dat sosiale 
bindings al hoe meer verdwyn. 
Dit het 'n saak geword waar
oor familie en samelewing niks 
te se het nie. Die huwelik is 
uit die bree familieverband 
uitgeneem. 
MENSLIKE VERBINTENIS 

Maar die liberalisme het 
ook sekularisasie ten opsigte 
van die huwelik gebring. ,Dit 
is losgemaak van God se in
stellinge en van God se beskik
king daaroor. Dit het 'n sui
wer menslike verbintenis ge
word sowel wat oorsprong, 
doel, bestemming as inrigting 
betref. 

Bestryding van 
Kommunisme: 

Mosie 
'n Mosie in verband met die 

bestryding van kommunisme is 
aang~neem en goedgekeur op 
Maandag, 20 Julie, in teen
woordigheid van die NUSAs
ondersteunende J. C. E. (Jo
hannesburg College of Educa
tion). Dit was 'n mosie van 
mnr. Danie du Toit van Stel
lenbosch. 

AAN KAAK STEL 
Die mosie lui dat die kon

gres die optrede en middel van 
die Suid-Afrikaanse owerheid 
en ondermynende en kbmmu
nistiese bedrywighede aan die 
kaak stel; 
dat die kongres sy hartlike 
dank aan die genoemde ower
hede betuig vir die snelle ou 
effektiewe optrede in die be
skerming van ons land en in
woners; 

deur mej. Marita Knobel van 
die Universiteit Pretoria met 
85%. Kort op haar hakke was 
nog 'n uitblinker van U .P ., 
mej. A. Grobler, met 82 %. 
Die derde plek is ingeneem 
deur mej. E. Fouche van 
B.O.K. Die puntetoekenning 
was 79%. 

Kritiek in hierdie afdeling 
was veral gerig teen die so
prane wie se kopnote nie na 
wense was nie. 

3. Mej. C. H. Grobler N-K.P. 
Na middagete is die aide

ling vir duette, trio's en kwar-
1 

t ette afgehandel. 

BALKE! 

dat die kongres hom op 'n 
positiewe wyse sal verbind 
aan die bestryding van kom
munistiese verskyningsvorme 
in ons volkslewe. 

Hierdie mosie het algemene 
byval gevind by nege-tiendes 
van die vergadering. 

B. Opera-arias: 
In hierdie afdeling is weer 

eens baie goeie vertolkings 
gelewer en ook bier het U .P . 
uitgeblink· 

Die eerste plek is gevul deur 
mej. M. Knobel met 87 % en 
tweede was mej . A. Grobler 
met 84%. 

Kritiek was gerig teen die 
vertolkings wat neig om na 
die inleiding stadiger te wor~. 
Die fout moet in hierdie ops1g 
miskien gesoek word by die 
begeleiding. 

Direk na die opera-arias het 
die mans aan die beurt gekom. 

C. Die Afrikaanse Kunslied 
vir mans: 

Die beoordelares, mev. Craig, 
het haar blydskap uitgespreek 

P.U. WEN 
Verlede Maandagmiddag is 

die jaarlikse Volkspelekompeti
sie in die Totiusgedenksaal ge
hou en die groep van die P . U . 
het vanjaar daarin geslaag om 
met die louere weg te loop . 
Tukkies was tweede , terwyl 
N.K.P . en U .O.V.S . gesament
lik derde geplaas is. 

Die beoordelaars, mnr. en 
mev. Vosloo, het gese dat die 
standaard besonder hoog was 
en dat beoordeling op 'n nega
tiewe basis moes plaasvind. Die 
groep wat tegnies d_ie mins~e 
foute gemaak het, IS as die 
wenners aangewys. 

KURSUS 
Die res van die week is 'n 

KERKSTRAAT 61, POTCH EFSTROOM 

BROOD, KOEK, VAN GROTES TOT 
KLEINT JIES, EN BOEREBESKUIT 

Alles slegs vir die student - V eral ons eie gemeenskap 

ONS LEWER BESTELLINGS OOK AF 

VOLKS·PELE 
Volkspelekursus onder Ieiding 
van tannie Marie Vosloo in die 
Totiussaal aangebied . 

DIE POOT JIE word gedruk deur 
Ens/ins, Potgieterstraat 31, Patcht!f
stroom, vir die uitgewers, die S.R. van 
rlie Potchelstroomse Onderwyskol/ege. 

Pat's Motors 
Ons 

VOLKSWAGEN 
HANDELAAR 

* 
TEL. 2886 

KONTAK: STEVE VOLKSIE 

Het u geweet dat die 

BULT APTEEK 
alles kan verskaf wat u wil he 
----en dit binne die kortste tyd? 

Bf L 3091 
TOMSTR. AT 86, 
POTCHEFSTROOM 

(Foto deur Fotokuns) 

U het volop keuse 
verskeidenheid 

in ons 

• BOEKE VIR STUDIE EN 
VIR ONTSPANNING 

PRO REGE-PERS 
BPK. 

,Die Potchelstroomse Boekhandel" 

Kerkstraat 91-95 Telefoon 11_64 en 497 
H/v. Tom- en Borcherdstraat Telefoon 3431 

POTCH EFSTROOM 

As die Studente deur die straat marsjeer . .. " 

draai hulle in by 

CLAASSEN & GROBLER 
MANS-, SPORT- en KINDERUITRUSTERS 

Kerkstraat 193 * Potchefstroom 

VRIENDELIKSTE DIENS en BESTE GEHALTE 
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LIBERALISME HET 
INVLOED OP KERK 

EN TEOLOGIE 
Die liberalisme het reeds diepgaande invloed 

op kerk en teologie uitgeoefen. word verklaar in 
'n referaat oor die liberalisme en die kerk wat op 
die A.S.B.-kongres deur mnr. A. G. Schutte voor
gedra is is. 

Mnr. Schutte haal in hierdie verband dt:· Brillen
burg-Wurth aan wat verklaar dat die liberalistiese uit
wissing van grense tussen God en mens daarvan oor
saak is dat grense op allerlei gebied uitgewis is, dat 
argwaan teenoor die kerk en sy gesag gewek is . 

. . Die vrysinnige bewegings 
het wereldwyd die historisl
teit van die Bybel in twyfel 
getrek die wonder daaruit ge
haal en die evangelie ged'8va
lueer tot, ,Jesse en voorskrifte 
van Jesus Christus". Chris
tus is al beskryf as, ,'n groot 
filosoof en mensevriend van 
wie die spreuke en uitsprake 
'n rigsnoer v.ir die mens is". 

Teenoor 'n veraardsde God, 
'n vae opperwese, word groot 
waarde aan die natuurwet ge
heg. Die hand van God word 
in natuurrampe as onmoontlik 
gesien. Gebedsverhoring het 
in hierdie verband ook weinig 
plek. 

In die modernistiese teolo
gie is die sondebegrip tot on
volkomendheid getemper en 
het die kerk 'n vrywillige as
sosiasie van mense geword met 

die doel van aanbidding en 
godsdienstige onderrig in 
plaas van 'n gemeenskap van 
die heiliges. Ook in die kerk 
het die individu die gesags
bron geword. 

Vir die modernistiese teolo
gie bestaan die oplossing van 
die kleurvraagstuk in die uit
wissing van alle grense, in ge
lykheid en broederskap, in die 
handhawing van menseregte, 
maar dan uie as voorregte 
van God afkomstig uie, maar 
as 'n outonome reg. 

Die liberalisme in die kerk 
openbaar hom ook in die eku
meniese vraagstuk, die pogin
ge om 'n verenigde front van 
kerke te stig. Pogings word 
in die werk gestel om een 
oorkoepelende instituut daar 
te stel wat o.m· aile volks
grense moet ophef en in wese 
'n aardse vooruitgrype na die 
hemelse kouinkryk is. 

LIBERALISME IN S.A. 
LETTERKUNDE 

MERKBAAR 
Onmiskenbare liberalistiese neiginge het die afgelope tyd 

in die Afrikaanse letterkunde kenbaar geword, het mnr. J. J . 

Swanepoel in 'n referaat oor die invloed van die liberalisme op 
die kultuurlewe van die Afrikaner op die A.S.B.-kongres ver

klaar. 

Die kunsteelaarde van die 
jongste skrywers wat bulle 
van die volksgevoel en volgs
agtergrond losgemaak het, is 
Europa, veral Parys. 

Die drang na absolute onge
bondenheid skemer oral deur. 
Voorbeelde van die ongebon
denheid kom duidelik voor in 
Lobola vir die Lewe van An
dre P. Brink. Selfs gebruiklike 
en erkende punktuasie word 
soms geheel en al vermy en 
ongebruik gelaat. In een sta
dium vertel Brink 'n staaltjie 
gelyktydig op twee maniere en 
vleg dit heeltemal deurmekaar 
in alternatiewe reels - onge
bonde aan enige literere nor
me. 

UNIVERSELE MENS 
Die moderne neiging in die 

Afrikaanse letterkunde is ook 
om die ,universele mens" te 
soek. Die liberaalgeorienteer
de drang tot beskrywings van 
amper dierlike grofheid, van 
futloosheid en lewensmoegheid, 
van doelloses en ontnugterdes, 
soekende na hulle weet nie wat 
of waar nie, bring mee dat die 
liberaliste hierdie neiging kan 
gebruik om die lewenswaardes 
van die volk af te takel so
dat hierdie poel van demorali
sering later deur die aktiewe 
kommunis gebruik kan word. 

Beelde en toestande word 
reeds in die Afrikaanse letter-

kunde geskep om die Christe
lik-Afrikaanse kultuur in die 
dieptes de sleur. Dit blyk uit 
Etienne Deroux se Sewe Dae 
By Die Silbersteins Henry met 
die silwer siel" staan midde 
in 'n immorele groep. Maar 
nooit keur hy af of verdedig 
hy sy eie geestesgoedere nie. 
Trouens heel aan die einde 
praat hy feitlik vir die eerste 
keer en veroordeel hy dit 
waarvan hy as simbool staan 
met die woorde, ,die font le 
by ons blankes, ons moet leer 
om van ons gevestigde ge
woontes ontslae te raak." Eers 
hierna word hy werklik aan
vaar en deel hy in al hul los
bandigheid. 
VERPLIGTING AFGESTOMP 

Mnr. Swanepoel verklaar in 
hierdie verband: ,In so 'n ma
te het die liberalistiese ideses 
van vrye denke reeds ons let
t erkunde betrek dat die besef 
van verpligting teenoor volk 
en vaderland by die kunste-
naar reeds afgestomp is." 

Hy verklaar voorts dat daar 
in di~;! Afrikaanse letterkunde 
ook reeds heelwat van die ek
sistensialisme te bespeur is, 
die denkskool wat gegrond is 
op begrippe soos die absolute 
sinloosheid van die bestaan, 
die belangrikheid van die we
reid, die negering van alle 
skeppinge. 
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FLEURETTE 
BLOEMISTE 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 
MEUBELS VAN GEHALTE 

TRANSVALIA MEUBELS 
Sleep in by Fleurette Tel. 2157 Kerkstraat 180 

VIR ]ULLE BLOMME 

SPESIALE AFSLAG 

KERKSTR. 143 TEL. 709 

POTCHEFSTROOM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 

AANTREKLI KE 
LOOPBANE 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee bied die volgende 
aantreklike loopbane aan gegradueerdes: 

Assistent-ingenieur 

Metaalkundige 

Skeikundige 

Bestekopmaker 

} 

Klerk (vir opleiding as 
administratiewe 
amptenaar) 

lndien in besit van 

B.Sc. lng. 

B.Sc., B.lng. } 
(Stellenbosch) 
M.Sc. 

M.l:"g. 
(Stellenbosch) 
Ph.D. 
D.Sc. 

} 
B.Sc. 
Hons.-B.Sc. 
M.Sc. 

Diploma Bourekening 

B.Sc. Bourekening 

M.Sc. Bourekening 

'n Baccalaureusgraad wat 'n 
minimum studietydperk van 
drie jaar vereis 

'n Honneursgraad (of 'n ge
sertifiseerde verklaring dat die 
teoretiese deel van die 
magistergraad suksesvol vol
tooi is) of 'n baccalaureus
graad wat 'n minimum studie
tydperk van vier jaar vereis 

'n Magistergraad 

'n Doktorsgraad 

Aanvangsalaris 

R2,250 p.j. 

R2,400 p.j. 

R2,550 p.j. 

R1,950 p.j. 
R2,100 p.j. 
R2,250 p.j. 

R1 ,950 p.j. 

R2,100 p.j . 

R2,250 p.j. 

R1.425 p.j . 

R1 ,650 p.j . 

R1 ,875 p.j . 

R2,025 p.j . 

Nader besonderhede kan van die Hoofbestuurder, Kamer 39, Spoorweghoofkantoor, 
Johannesburg, verkry word. 

LAGER 
Geniet dit 

koud! 
Dit verkwi.k • Dit bevredig • Dit beur op 

LS/L/3548 
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REVOLUSIE.S _DEUR 
KOMMUNISME 
GEINSPIREE.R 

Dit is wrede galgehumor dat die Weste van die Republiek 

van Suid-Mrika verg dat by die weg betree wat sowel China as 

Laos in kommunistiese hande laat beland bet, bet mnr. A. M. 

van Schoor Maandagaand in sy openingsrede op die A.S.B.

kongres verklaar. 

Na Rivonia, het mnr. Van 
Schoor verklaar, kan daar 
geen twyfel bestaan dat die 
revolusie in Suid-Afrika deur 
die kommunisme geinspireer 
word nie, maar nog word ge
vra dat die Republiek 'n kon
vensie met die leiers van die 
revolusie moet he. 

,Waarom sal Suid-Afrika 
konsiliasie met die magte van 
die duisternis aanvaar wan
neer die daeraad van vryheid 
vir die Bantoe oor die heuwels 
van die Transkei daag", wan
neer waaragtige vryheid 
vreedsaam en vrugbaar, son
der geweld en in harmonie met 
die blanke republiek ontplooi. 

STALIN 

Mnr. Van Schoor het ver
klaar dat Stalin in 1948 die 
strategie vir die kommunis
tiese wereldsege beplan het. 
Dit het voorsiening gemaak 
vir 'n omsingelingsbeweging 
deur Oos-Asie, die Midde-Oos
te, Afrika en Suid-Amerika. 

Daardie kommunisteprogram 
vir wereldekspansie het nog 
nooit verander nie, maar die 
taktiek wel, vera! by die Rus
se. Waar die Chinese, onerva
re in die internasionale poli
tiek met die harde brutale 
Stalinisme volhou, gee die 
Russe voor dat saambestaan 
moontlik is. 

Suid-Afrika is nie bereid om 
hom deur die kommunisme te 
laat onderploeg nie, ook nie 
om hom aan die gangbare li
beralistiese dwingelandy van 
die Westerse lande te onder
werp nie. 

VERSET 
,Suid-Afrika sal hom ver

set, tot die laaste, teen enige 
mag van buite wat hom wil 
oorheers". 

Mnr. Van Schoor het ver
klaar dat hy aan die studente 
'n boodskap van hoop wil 
bring. Twintig jaar is die kon
serwatiewe magte in die we
reid getiraniseer deur die libe
ralistiese leuens en wereldbe
skouing wat deur sy heerskap
py oor die massakommunika
siemiddele van die wereld al
les wou gelykmaak. 

denis ondervind is, moet ver
wag word-

Die afgelope jare is in die 
buiteland sowel as binnens
lands herhaaldelik verklaar 
dat die tyd vir Suid-Afrika 
verstryk het. ,Maar die tyd 
is in ons guns", bet mnr. Van 
Schoor verklaar. 

Die kongres van die Afri
kaanse studentebond wat 
Maandagoggend in Potchef
stroom begin het, bet hom 
eenparig verbind om positief 
aan die bestryding van die 
kommunisme in al sy versky
ningsvorme in die Suid-Afri
kaanse volkslewe deel te neem-

Op voorstel van mnre. D. 
A. du Toit en W. P. van Nie
kerk, van die Universiteit Stel
lenbosch, het die kongres ver
der besluit: Die kongres heg 
sy goedkeuring aan die optre
de van en die middele aange
wend deur die Regering om 
ondermynende en kommunis
tiese bedrywighede aan die 
kaak te stel. 

Die besluit lui verder: ,Die 
kongres betuig sy hartlike 
dank aan die owerheid vir sy 
snelle en doeltre'ffende optrede 
in die beskerming van ons 
land en sy inwoners." 

'n Groep waarnemers van 
die Johannesburgse Engelsta
lige onderwyskollege is op die 
kongres verwelkom. Teenoor 
bulle is egter beswaar uitge
spreek dat hul kollege tydens 
die Nusaskongres deelgeneem 
bet aan die eetstaking as ge
volg van die aanhouding van 
sekere studente wat lede van 
Nusas is. 

VE·RKEER 

DIE WAPAD 

KUNSFEES 
OPENING 

Dr. Jooste, rektor van die 
P.O.K. het Maandagmiddag om 
2.00 nm. die kunsfees ampte
lik geopen en gese dat hy die 
kunssinnige altyd waardeer 
wat verreikend inwerk in die 
algemeen. 

Die President van die A-S.B. 
mnr. D. A. S. Herbst het hier
na die vergadering 'n paar 
woorde toegevoeg en het dit 
veral gestel dat die kongres 
poog om noue kontak te hou 
met die kunsfees. Hy bet die 
hoop uitgespreek dat daar 'n 
,gesonde wedywering en stu
dentegees sal beers en dat 
daar volgende jaar nog 'n gro
ter kunsfees sal wees." 

Mnr. Kobie van der Walt, 
direkteur van kulturele aan
geleenthede bet die wens uit
gespreek dat met hierdie kuns
fees 'n strewe sal wees om 
kultuur uit te lewe. 

Hy het ook 'n beroep ge
doen op Kunsfeesgangers om 
aa:ndag te skenk aan die be
staande kunsfees - reelboekie 
wat gefinaliseer moet word. 
Wysigings en voorstelle is 
welkom in die verband. 

Nuwe lede op 
A.S.B.

Hoofbestuur 
Die volgende drie nuwe lede 

op die Hoofbestuur van die 
A.S.B. is gisteraand onbestrede 
verkies: mnr. Paul de Beer 
(U.P.) as voorsitter, mnr. 
Koos van Rooyen (U.O.V.S.) 
as onder-voorsitter, en mnr. 
Boy Geldenhuys (U.S.) as sek
retaris. Die res van die Hoof
bestuur was met ons ter perse 
gaan nog nie verkies nie. 

l\'lnr. D . A. S. Herbst, vroeer 
van die P.U. vir C.H.O., tree 
vanjaar af na ' n termyn van 
twee jaar as President van die 
A.S.B. 

GESELLIG 

(Foto: Fotokuns) 

,Maar die dwingelandy het 
uiteindelik die reaksie verwek 
- in die Verenigde State kom 
die konserwatisme van Gold
water in verset teen die ver
dwasing van die liberalisme. 

Mnr. Van Schoor het voor
spel dat 'n konfrontasie tus
sen konserwatisme en libera
lisme op hande is. Geen mak
like oorwinning moet egter 
verwag word nie. Die libera
lisme domineer nie slegs die 
ganse westerse wereld se kom
munikasiemiddele nie maar die 
hele georganiseerde Westerse 
lewe - van studente tot die 
krek. Die roekeloosste vergui
sing van die konserwatiewe 
denke wat nog in die geskie-

Hoewel dodelike erns die kenmerk was van mnr. A. M. van 
Schoor se toespraak met die opening van die Kongres verlede 
Maandagaand, was daar blykbaar ook tyd vir minder ernstige 
dinge, Op die foto geniet mnre. Paul de Beer, Dirk Herbst, 
A. M. van Schoor en Anton Roodt 'n grappie. 

Die W apad word gedruk deur 
Enslins, Potchefstroom. Eienaars 
en uitgewers: Die S.R. van die 

P.U. vir C.H.O. 

,VLEISPASTEI en TAMATIESOUS asseblief . . " 

TE KRY BY U KAFETERIA 
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TE ROO~K OF NIE TE ROOK NIE 

(Foto: Fotokuns) 
. . . En wie het gese dot rook geen slegte uitwerking op 

'n student het nie? Of is dit nie mnr. Idyll van der Walt (tweede 
van linksL die Rembrandt-vertecnwoordiger op Potchefstroom, se 
~eenwoorigheid wat die oorsaak is van die treurige uitdrukkings 
op die gesigte van die groepie studente nie? 

ABRAHAM LUCKHOFF 
TEEN 

PAUL DE BEER 
'· OOR JOOL 

Kongres ingelei met debat 
Mnr. Braam Ltickhoff het in die kultnrele botsing tussen 

die snide en die noorde 'n besprekingspunt ingelui en gese dat 
die jool inbreuk maak op akademiese werksaamhede. 

Hy bet sy bewering op vyf argumente gegrond. 

Die hoofsaak van die 
koms van 'n student na uni
versiteit is om kennis te ver
breed en insig te ontwikkel. 
Daar is net 27 akademiese we
ke en nie een, maar tot twee 
weke hiervan word geneem vir 
pret en plesier en dit gaan 
gepaard met 'n algehele ver
storing van die akademiese at
mosfeer. 

WEERLe STELLING 
Net een-tiende van die mas

sa werk saam vir die jool/ 
vreugdedag en hy weerle dus 
die stelling dat hierdie jolyt 
'n geleentheid skep vir gesa
mentlike optrede. 

Mnr. Llickhoff het uitge
brei deur te se dat jool die 
geleentheid skep vir wanprak
tyke en onreelmatighede. In 

die tyd raak die student , van 
sy trollie af". 

Die teenstander in hierdie 
debat, Paul de Beer bet ge
pleit dat studente te genei6 is 
om af te skaf sodra iets ver
keerd loop. Hy het gese dat 
sodra studente die geleentheid 
ontneem word om losbandig te 
wees (as daar so 'n geleent
heid was), bulle dadelik 'n an
der geleentheid daartoe skep. 

Hy praat nie die bestaande 
jool goed nie, dog ons moet 
nie afskaf nie maar hervorm. 

Hierop het hy uitgebrei 
deur p'ositiewe voorstelle tot 
die voorkoming van die los
bandigheid te doen, byvoor- · 
beeld kontrole oor vlotte, be
paling van nie-omstrede temas. 

GISELA MAIW ALD 
Fotograal en Fotograliese Dienste 

TOMSTRAAT 100 POTCHEFSTROOM 

(EDMS.) BPK. 
TOMSTRAAT 92 TELEFOON 1389 

POTCH EFSTROOM 

* 
Mooi Wintermateriaal 

* 
Nomotta-wol in Voorraad 


