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Hoofredakteur 
vir Wapad 

benoem 
Die nuwe hoofredakteur van 

die Wapad vlr die 1965 I 66 
termyn Js mnr. Koot Reinecke, 
'n tweedejaar B.So-student en 
onder-redakteur van Die Wa
pad vir die afgelope tennyn. 

Hy volg mnr. Arrie de Beer 
op. 

Massa
vergadering 
gehou 

'n Massavergadering word op 
Woensdagaand, 8 September, 'n 
dag na die verkiesing van die nuwe 
S.R.-lede in dia Totiussaal gehou 
waartydens die aftredende voor
sitter, mnr. Fanie du Plessis die 
jaarverslag van die huidige studen
teraad sal voorhou. Die nuwe stu
denteraad sal tydens die vergade
ring die amp oorneem. 

Eksamen kom haas nader, en 
kennls ult dle ,boonste rakke" 
gaan bale waardevol word. Dle 
Puk-dametjle Is hler beslg met 
die studentehandboekeksamen van 
die studenteraad, wat onlangs 
afgeneem Is. 

Foto: Fotokuns 

Beeldende kuns 
word vanaand 

bespreek 
Regter J. F. Marais van Preto

ria hou vanaand (Donderdag
aand) 'n lesing oor die beeldende 
kunsba in die onderste saal van 
die Frans du Toitgebou van die 
P .U. vir C.H.O. 

Die vergadering begin om 7.30 
nm. Aile belangstellendes in die 
beeldende kunste Is hartlik wel
kom om dit by te woon. 

GEDENKTEKEN 
Die Afrikaanse Calvinistiese 

Amptelike Stuclentekoerant YtJII die P.U. ,;, C.H.O. 
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NUWE STUDENTERAAD 
DINSDAG VERKIES 

KRAGTENS 'n besluit van die studente raad sal daar by wyse van proefueming 'n 
gewysigde prosedure gevolg word met die ver kiesing van die nuwe studenteraad volgende 
week. 

Die wysiging het slegs betrekking op die wyse waarop 
stemme getel en uitgebring sal word. Die gegewens blyk uit 'n 
uiteensetting wat die S.R.-voorsiUer mnr. Fanie du Plessis 
Dinsdagaand, 24 Augustus tydens 'n massavergadering gegee 
het. 

Die verkiesing van die nuwe 
studenteraad vind op Dinsdag 
7 September, gedurende die dag 
plaas. 'n Stembus sal van dia 
oggend om 8 vm. tot die aand 
om 6 nm. in werking wees by 
die studenteraadska,ntoor. Klas
se gaan op die gewone wyse aan. 
Die vakansledag wat in die ver
lede tydens die verkiesing be
staan het verval dus, aldus mnr. 
Du Plessis. 

Hy het weer eens die studen
teraad se standpunt omtrent die 
Q.fskaffing van ontgroening ge
stel, en gese dat die S.R. by sy 
ou standpunt bly dat ondergroe
ning afgeskaf is. 

Die studentemassa kon bulle 
Ifie hiermee ve.reenselwlg nie en · 
sal na aile waarskynlikheid die 
saak weer aan die nuwe studen
teraa,d later vanjaar voorle. 

Liberaliste se doelwit dat 
A.S.B. met S.R. moet 

breek, se Matie 
,Na aanleiding van hierdie besluit is dit duidelik dat dit 

hier eindelik gaan om 'n regstreekse aanslag van de Liberaliste 
op die bestaansreg van die A.S.B. Die eintlike doelstelling van 
die Liberaliste is dat die A.S.B. sy verbintenis met die Stu
denteraad verbreek." 

So het mnr. Boy Geldenhuys, 
onder-voorsitter van die A.S.B. en 
direkteur van Binnalandse Stu
denteverboudinge van die A.S.B . 
in 'n onderhoud gese na aanlei
ding van 'n mosie wat onlangs 
op die jaarlikse monsterverga
dering van die Matles met 'n 
groot meerderheid aangeneem is. 

Die mosie wat deur mnr. Fluff 
Fullard, lid van die Studenteraad 

Mnr. Geldenhuys het gese dat 
die mosie ongeldig is omdat dlt 
individuele Iidmaatskap voarbind 
met 'n bond wj\arby aileen lig
game kan affilieer. Die bele 
saak van affiliasie berus by die 
Studenteraad en die hoofbestuur 
van die A.S.B. - (D.V.> 

Nuwe president 
van N. U .S.A.S. 

Bandeloosheid 
nie geduld, se 

kanselier 
Die regering sal nie bandeloos

heid aan ons universitelte toe
laat nle. Hierdie verklaring is 
op die onlangse N.P.-kongres 
deur sen. J . de Klerk, Minister 
van Onderwys, Kuns en Weten
skap, gedoen. 

Min. De Klerk kanselier van 
die P .U. vir C.H.O., bet gepra,at 
na aanleiding van 'n beskry
wingspunt wat vra dat die Re
gerlng versoek word om aile 
kommunistiese en liberalistiese 
nelgings aan unlversiteite aan 
bande te le. 

Hy bet gese die toestand aan 
een Universiteit geniet nou ae,n
dag en daar word op die ultslag 
gewag. .,Die Regering sal nle in 
die vryhede van die unlverslteite 
lngryp nie, maar bandeloosheid 
kan nta geduld word ni~ bet 
hy gese. 

Die Regering subsidleer die 
universiteite jaarlikse (71 per
sent van hul koste) en die inrig
tlngs is van groot belang vir die 
toekoms va.n die land. 

EERSTEJAARS 
VAN RAAD 

BEDIEN 
Mnr. J . J. Hattingh is deur 

die Raad van die Universiteit 
aangestel as senior admlnistrasie· 
beampte. Die stap Is gedoen na 
aanleldlng van die hoe drulp
syfer onder eerstejaarstudente. 

Mnr. Hattingh sal voornemen
de eerstejaarstudente van raad 
bedien en behulpsaam wees met 
die verkryglng van lenlngs en 
beurse. Hy sal in die besonder 
die eerstejaars bystaan in die 
maak van die regte vakkeuses. 

FLEURETTE 

BLOEMISTE 
Sleep in by Fleurette vir 

julle BLOMME ... 

SPESIALE AFSLAG 

Kerbtraat 143 Tel. 4062 

NR, 11 

Die Wapad het 
met hulle hulp 

verskyn 
Graag wil ek langs hlerdie 

weg my bedanking uitspreek 
beenoor die vol"ende persone 
wat 'n onmisbare rol gespeel 
bet in die verskynlng van Die 
Wapad gedurende die afgelope 
termyn: 

Die elenaar en personeel 
van Enslins - Die Drukkers, 
vir bulle geduld en bereidwil
ligheid om altyd dlens en hulp 
e,an die Redaksle · te verskaf: 

Mnr. Plet van :M:aarleveld 
van Fotokuns, wat nie aileen 
aile fotos vir Die Wapad gra
tis ontwikkel en afgedruk bet 
nie.. maar ook onder drukken
de werksaamhede belangrike 
fotos geneam het; 

Mnr. Francois de Villlers, 
vorige hoofredakteur en mnr. 
Hans van Zyl wat gereeld be
rigte en artikels vir gebruik 
beskikbaar gestel bet; I 

BEDAKSIE 
Aan die Redaksie van Die 

Wapad en in die besonder aan 
mnre. Koot Reinecke (onder
redakteur), Dok Briers (sport
redakteurs), Cas de Vllliers 
(varla-redakteur) Jan Breat 
(advertensiebestuurder), Jo
han van der Bergh en mej. 
H. Mollett (kunsredaktrise) 
my hartlike dank. Hulle werk 
sou egter sonder die bystand 
en hulp van die verslagge
wers en tiksters onmoontlik 
gewees bet. My hartlike dank 
ook mejj. Hendriette du Ples
sis, Magda Lubbe, Karian Ven
ter, Marie Viljoen, en mnre. 
Dawie Smith, Blackie Vorster 
en Albie Swart; 

Aan die persone wat 'n tyd 
lank aan die Redaksie ver
bonde was en aan mnre. D . 
Theron, B. Hellberg my dank. 

'n Besondere woord van 
dank aan mnr. Koot Reinecke 

wat 'n groot dee! van die ult
gawe van Die Wapad In my 
afwesigheid moes behartlg. 

Ek glo en vertrou dat die 
voardere diens wa,t by aan die 
studentekoeran~ in sy hoeda.
nlgheid as hoofredak•.eur sal 
!ewer, tot voordeel van die 
studentegemeenskap van die 
P .U. sal wees. 

A. s. de Beer 

beweging is verantwoordelik vir · lngedien is, lui dat .,Die Stu
die oprigting van die vywer wat denbara,ad van die Universiteit 
reeds langs die Ferdinand Post- van Stellenbosch moet affilieer 
ma-bjblioteek In aanbou is. Die by die Afrikaanse Studentebond 
gedenkteken word opgerig ter op die basis van die aantal stu
ere van Johannes Calvyn, en sal dente wat bulle vrywillig en in
Novembermaand in gebruik ge- dlvidueel by die Stellenbosse tak, 
neem word tyoons die A.C.B.- soos verteenwoordig deur die 
kongres. ASB-komitee aanslult." 

Mnr. Ian Robertson (20), 'n 
B .A.-student in sy finale jaar aan 
die Universitelt van Natal, is 
tot nuwoa president van Nusas 
v~rkies . Hy volg mnr. Maeder 
Osler op. 

Jan Schutte bewys hier sy mededeelsaamheid as JJy die dametjie 
se bord vul met kerrierys tydens die onlangse Interuniversitere 
eetbyeenkoms t'1ssen die Pukke en die Kovsies. Ook hier was 
die uitslag taamlik gelykop . Foto: Fotokune 
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nie twee Pukdames vind 'n skildery van die Vlaamse 
skilder, Floris Jespers baie interessant. Foto: Fotokuns. 

VLAAMSE SKILDER STAL UIT 

IN KUNSLOKAAL VAN P.U. 
Skildery~ van die VlaamJe skilder Floris Jespers, is van 

2 tot 9 Augustus in die kunslokaal van die Frans du Toit-gebou 
uitgestal. Die uitstalling is aangebied deur die Departement 
Kunsgeskiedenis. 

Hoewel Jespers deurgaans 'n 
liefde vir donker en somber 
kleure toon, is daar tog enkele 
skilderye waar dia felheid van 
kleur en meer dikwels die son
derlinge kombinasie van treffen
de kleure en geometriese sa,me
stelling, opvallend is. (Kongolese 
Borne, Veelkleurige Inlandse 
Mark.) 

INSPIRASIE 
Byna al die olieverfskilderye 

is feitlik volmaakte geometriese 

TX MODISTE 
(Bentie Edms. Bpk.) 

Eksklusiewe Damesalon 
Kerkstraat 183 Tel. 4856 

samestellings. Dit is interessant 
om te weet dat hy die Kongo, 
wat g:awoonlik as inspirasie dien 
deur die sterk tropiese kleure, 
in al sy skilderye verwerk tot 
'n feitlik matematiese eenheid 
van verskeie figure. 

Een van die sonderlingste 

skilderye is ongetwyfeld die 

BrUid, 'n werk wat so sprekend 

skugter en opvallende maag

dellk lyk dat geen string by

skrifte nodig is as die enkele 

titelwoord nie. 

Die 96 etse is alma! uitmun
tend, vera! die Harlekyn-reeks. 
Daar is kunskenners wat be
weer dat Jespers se beste warke 
etse is. - H.M. 

Besoek eksotiese 
Suid-Amerika 
'n Volle 26 doe in Suid-Amerika 

'n Opwindende 29-DAAGSE T.'F.C.-LUGTOER wat die meeste vrolike stede 
en IMlflike natuurskoon dek teen 'n SPESIALE ALLESINSLUITENDE PRYS 

wat helfte is van die gewone lugtarief! 
'n Wander/ike ekskursie vir jangmense! 

R570 
(INSLUITENO) 

RIO DE JANEIRO, SAO PAULO, 
PORTO ALEGRE, MONTEVIDEO, 

!~~~~~ Re~g~~~S •• 
T.F.C. TOURS (EDMS.) BPK. 
4de Verdieping - New Plaza Centre, 
H/v. Rissik- en Jeppestraat, 

JOHAN~ESBURG. Tel. 838-3011 

DIE WA PAD 

Truk-toneel was 
lkostelik en 
vermaaklik 

I 
'n Kostelike en hoogs vermaak-

like Truk-toneel is op 25 en 26 
Augustus in die Potchefstroomse 
stadsaal opgevoer. 

Die naam van die stuk is ,Sol-
date Vryers", met Francois 
Swart as regiseur. 
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KUNSGESElSIE 
Die feit dat die moderne jong-

mens in die algemeen gesien 
word as 'n gefrustreede, siniese 
jongeling met die gees van 'n af
geleefde oue van dae, kon nie 
sommer net erens vandaan gekom 
het nie. Daar moet dinge wees wat 
aanleiding gegee het daartoe. En 
daar is ook, alhoewel dit moeilik 
s om die vinger daarop te le en te 
spesifiseer. 

Afgesien van die lewensmoe~ 

beatniks wat in koffiekroee oor 
die hele wereld aangetref word, is 
die afgematheid en algemene 
lewensmisnoee van die meeste 
jongmense aan ons universiteite, 
in ons stede en ook op die plat
taland werklik skreiend. 

Sonunige mense soek - en 
vind - bloot sielkundige redes 
vir hierdie skrikwekkende ver
skynsel. Andere skryf di't toe aan 
ouers wat bulle kinders verwaar
loos, sodat bulle doelbewus 
streef daama om die ouer geslag 
te rnishaag, bulle bewus te maak 
van «lie tekqrtkominge l,n die 
opvoeding wat bulle gekry het. 
Dit, en talle ander oorsake wat 

met die loop van tyd al opgediep 
en logies verklaar is, is heelte-

mal asnvaarbaar. Maar 'n be
langrike oorsaak wat nie oor die 
hoof gesien of weggeredeneer 
kan word nie, is dat die neiging 
in die moderne le'tterkunde, 
naamli.k die oorhelling na ver
bit'tering en sinisme, 'n baie 
groot aandeel in hierdie verou
clering van die ~eug van die 
wereld het. 

Hoeveel van die sogenaamde 
kunswerke van die Sestigers is nie 
verbitterd, sinies en lewensmoeg 
nie. Hoe dikwels kry ons nie in 
hierdie kWlS 'n totale aftak.eling 
van die waardering vir die skone, 
die mooie, die waardes van geson
de en gelukkige mense nie .. 

Musiekliefhebbers geniet 
die strykkwartet terdee 

in Konserwatorium 

Die slagkreet van die moderne 
neigings in die letterkunde kan 
vereenvoudig en saamgevat word 
in die woorde: ,Daar moet tog 
oor die lelike dinge ook geskryf 
word " Dit is wel waar, en dit is 
verstaanbaar dat dit moontik 
meer effektief sal wees om oor 
minder mooi dinge minder mooi te 
skryf, maar dit gee nog nie aan 
die kunstenaar die reg om oor die 
dinge vel'bitterd en sinies te raak 
en te wil he die hele wereld moet 
die houding inneem nie. En iets 
kan nog altyd kuns wees - eint
lik kuns van 'n hoer gehalte - as 
dit in eenvoudige taal met paslike 
woorde en beelde uitgedruk word, 
al is dit dan ook oor iets wat die 
estetiese gevoel as sulks sou koud
laat. 

Maar waarom !fan oor dit wat 
werkik skoon is ook verbitterd 
wees, die ware mooiheid van die 
lewe wil versmoor onder 'n klomp 
wrange woorde en siniese gedag
tes? Niemand leef vandag meer in 
die waan dat die lewe 'n 1bed van 
rose is nie, maar die 'betaan van 
dit wat ewig mooi en rein sal bly 
kan nie ontken word nie. Waar
om wil dit dan ontken word? Dit 
sou immers baie meer waardevol 
vir enigiemand wees om gewys te 
word op die klein 1bietjie skoon
heid in die wat vuil en lelik ge
waan word, as om onder die ver
wronge idees van een gees toe!;'e
gooi te word, verblind te word vir 
dit wat ongetwyfeld mooi i!:. 

Die Parrenin-strykkwartet, wat op Saterdag 14 Augustus 
in die Konservatoriumsaal opgetree het, het besonder byval 
by die musiekliefhebbers van Potchefstroom gevind. 

Die kwartet, wat bestaan uit 
Jacques Parrenin, Marcel Char
pentier, Denes Marton en Pierre 
Penassou, het werke van Mozart, 
Debussy tan Beethoven uitgevoer, 
asook drie toegifte. 

INTENSITEIT 
Die Debussy-strykkwartet het 

klaarblyklik die meeste byval ge-

Skrywer gee sy 
redes waarom 
sestigers laal 

Die invloed van die Sestigers is 
kJ.einer as wat algemeen aanvaar 
word, het mnr. Kas van den Bergh 
bekende Afrikaanse skrywer op 25 
Augustus voor 'n vergadering van 
die P.U. Letterkundige Vereniging 

vind as gevolg van die spranke
ling waarmee die verassende 
klankeffekte en vreemde harmo
niee vertolk is. Die Beethoven
strykkwartet, wat dikwels al be
skryf is as ,nie van hierdila we
reid nie," is uitgevoer met 'n in
tensiteit wat byna tot by die 
grense van die musika,le relk. 
Soos die komponis dit ook be
doe! het, het hierdie groep kun
stenaars hulle geheel-en-al losge
maak van die materiele en die 
werk met aangrypende gevoel 
uitgevoer. 

Ook dh Divertimento van Mo

zart, wat eerste uitgevoer is, Is 

vertolk met 'n gevoeligheid wat 

mens slegs by die ware kunste

naar aantref. Die gehoor se a.an

houdende en dawerende applous 

was getuie van hulle waardering 

vir hlerdie sonderllnge vertol-
gese. king. -H.M. 

Ongelukkig is die jeug ewig 
opstandig, altyddeur va'thaar vir 
rewolusionere invloede - ook in 
die estetiese lewe. Daarom vind 
siniese Ietterkunde, wrange uit
beeldinge 'n vrugbare teelaarde 
in die gees van die jongmense. 
Dit is die begin van 'n ongeluk
kige kringloop: lewensmoee 
jongmense word versteurde vol
wassenes wat siniese kinders die 
wereld instuur. 

Mnr. Van den Bergh het gese dat ______________ ....:_ _____________ _ 

die groep skrywers slegs die letter-

\ 
MNR. KAS VAN DEN BERGH 

kundiges, filosowe en studente in 
die letterkunde tbereik. Juis daar
om faal hulle. Hulle bereik nie die 
gemiddelde mens nie. 

Prof. P. D. van der Walt het mnr. 
Van den Bergh ibedank vir sy in
tellegente toespraaki en gese dat hy 
sy lewe sal kan indeel ·in 'n tyd
perk voor en 'n tydperk na Kas 
van den Bergh. 

(EDMS.) BPX. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 
POTCHEFSTROOM 

Ons hou alles aan wat dames benodig: 

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

Tot jassies en rokkies. 
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As Oosterhof se haan vzrjaar, word al wat leef en b~ef uitgenooi. 
Hier staan Staal Burger (met die kettings om die nek) in teen

woordigheid van t;wee karakters uit een of ander f,eeverhaal. 
Foto: Fotokuns 

N usassiete en Lib hies by 
Wits uitgedaag deur 

Konserwatiewes 
Konserwatiewe studente aan die Universiteit van Wit

watersrand bet die stryd aangesit teen die Nu3assiete en Lib

hies ( studentenaam vir die liberaliste) wat die studentelewe 

hier net soos in Kaapstad domineer, lui dens 'n be rig in Die 

Vaderland. 

Trots 'n geweldige teenpoging 
deur die Libbies, bat konserwa
tiewe studente onlangs 'n Con-

Jaarkongres van 
I nstituut in 
Oos-London 

Die veertiende jaarkongres van 
die Instituut van Administrateurs 
van Nie-blanke aangeleenthede 
word gehou van 30 Augustus tot 
2 September in Oos-Londen. 

Die Raad van die Potchefstroom
se Munisipaliteit het raadslid J. 
Tait en mnr. Paul Riekert, be
stuurder van Nie-blanke Sake, 
afgevaardig, terwyl prof. H. J. 
Coetzee hoof van die departement 
Volksklunde en Naturelle-admini
strasie aan die P.U. deur die P .U. 
afgevaardig is. 

servatlve Club gevorm, met mnr. 
Winston Herzenberg as voorsit
ter. Die vergadering op die kam
pus was woelig omdat die oppo
sisie in groot getalle opgedaag 
bet om die stigtingspoging te 
probeer fnuik. Die voorsltter bat 
beslis dat aileen studente wat 
die ledeboek van die Conserva
tive Club teken, ml\g stem e:1 
het aldus die opposisie verydel. 

Vyf studente is ook op 'n kon
serwatlewe lys genomineer vir 
die verkiesing van dia twintlg 
lede van die Studenteraad die 
week aan Wits. Mnr. Murr'l.y, 
voorsltter van Nusas, is uitge
daag tot 'n monstervergaderlng. 

Die Studenteraad a.&,n die Uni
versiteit van die Witwatersraand 
dwing, net soos In Kaapstad die 
voorwaarde van ,oop" lidmaat
skap op aile verenigings a,f. 

AANLOKLIKE A.S.B.-TOER 
IN VOO~RUITSIC CESTEL 

VANlAAR 
Switserland! Duitsland, en sommer nog baie ander Iande. 

Dit is die vooruitsig van studente wat vanjaar met die A.S.B.

tcer vroeg in Desember oorsee vertrek. 
, Geld is nia die groot probleem Tolt van Stellenbosch, te skakel. 

nie. As pa se sak nie alles kan 
voorsien nie, is daar bale le
nings tot ons beskikking", skryf 
mej. Wiln" le Rowe, plaaslike 
skakelpersoon aan die Wapad. 
Die tyd raak kort en na die 
Universiteitsloopbaan is daar nie 
gou weer so 'n guide geleentheld 
nle. 

Brosjures ls beskikbaar by 
mej. Le Roux. Pukke word aan
goaraai om dlrek met die Dlrek
teur van Toere, mnr. Da,nie du 

Jaarvergadering 
se relerate is 
verkrygboar 

,Kom Pukke, ontspan oorsee 
na 'n jaar van swoeg en sweet 
agter die boeke." 

D II WAP AD 

Aftredende redakteur neem 
afgelope jaar in oe·nskou 

'n QNVERVULDE weru van menige voorsitter of Ieier van 'n studentegemeenskap is se-

k.erlik om aan die einde van sy termyn by wyse van afsluiting ,Iekker uit te praat en 

te sewat by wil se. Die voorreg is geeneen van die t3tudentemassa egter ten voile beskore 

nie, omdat 'n mens altyd gebind word deur sekere tradisies, etikette en sommer ook net goeie 
maniere. 

Aan die anderkant is dit die voorreg van die koerant om min belangstelllng wat daar vir 
rue aileen nuns te lewer nie, maar ook om te vertolk en kommen- andlar Suld-Afrlkaanse unlversl
taar te lewer. Dit sou dus vir 'n uittredende redakteur rede- teite en hulle studente bestaan-

lik maklik wees om in t3y laaste uitgawe die wereld aan die 

brand te steek wei wetende dat by ole die gevolge daarvan in 

'n volgende uitgawe sal boef te verantwoord, of dalk voor die 

tyd uitgeskop sal raak nie. 

Gedagtig aan die verantwoor
delikheld van die pers en die in
bou van die voorgaande para
graa,t sal dlt misklen goed wees 
om ne. 'n termyn van 'n jaar 
enkele aspekte die studentelewe 
aan die Puk in oenskou te neem. 

JAMMER 

Dit is jammer dat dl~ Studen
teraad vanaf 18 Maart 1965 tot 
25 Augustus gesloer het met die 
plan vir Inlywing - presies twee 
weke voor dia verstryking van 
sy termyn. Dit is egter net so 
jammer de.t die studentemassa 
nooit daarop aangedring het dat 
die S.R. 'n vergadering op 'n 
vroeer datum moet bele ten 
einde die saak af te handel nie. 

in die spreekbuls van een of 
ander groep nie. 

'n Nuttlge wenk wat miskien 
ook in die midde van volgende 
Studenterade gele kan word, is 
dat bulle in gedagte kan hou by 
die aanbeveling van 'n parsoon 
vir die Abe Baily-toekennlng, dat 
sodanlge persoon nie noodwendlg 
die voorsltter, ondervoorsltter of 
indien hulle nie kan gaan nle, 'n 
ander senior S.R.-lid hoef te wees 
nie. Enige student selfs 'n ju
nior-Joaktor, kan vir die toeken
ning benoem word. 

BELANGSTELLING 

Op hierdie trant kan daar 
lank voortgeborduur word en 
dan sal alles nia eers genoem 
kan word nie. 'n Mens dink by
voorbeeld aan die swak opkoms 
by die laaste massavergadering, 
die vreemde voorwerp we,t nou 
al vir meer as twee weke aan 
die vlagpaal van die Hoofgebou 
hang, aan die Pukke wat nle 
weet dat ,Hoofredakteur-D.W." 
staan vir Die Wapad en nie vir 
'n persoon se naa.tn nie, aan die 

-so swak dat eers die Interuni
versitereartlkel in Die Wapad 
'n kwyndende bestaan moes voer 
en selfs die S.A.-Student dood
geloop het. 

Maar 'n mens dink ook terug 
e.an die belewenls van 21 Augus
tus toe die Puk soos een man 
weer sy studentegeas aan die 
dag gele bet. en almal kon mee
doen aan daardie seldsame ge
voel van ,waarlike student 
wees", Jets wat vir die toekoms 
nie verlore mag gaan nie. 

J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE 
en vaklcundige 

Herstelwerk 

Opberging 
van fietse gedurende 

vakansies 

lterkstraat 48 -Tel 5319 

'n Studentekoerant ls geen 
studentekoerant indien dit nie 
d;a volle veld van studenteakti
witeit dek nie. Redaksielede is 
nie voltyds aa,ngestel nie en kan 
derbalwe nie alles bywoon en 
van alles bewus wees nie, daar
om sal dlt goed wees indien in
stansies wat hulle saak op stu
dentevlak wll propageer, of on
der ander se aandag wll bring, 
met Die Wapad skakel en die le
de daarvan in kennis stel. So
danige lnstansies kan gerus ook 
daaraan dink om komplimentere 
kaartjies aan die Redaksie be
skikbaar ba stel, sodat die ver
sle,ggewer nle nog nodig het om 
te betaal om 'n ander se saak 
te bevorder nie. 

Studente in die Perswetenskap 
kan daaraan dink dat hulle bier 
in die Redaksle 'n praktiese oe
fenterrein vir bulle toekomstlge 
beroepe bet. 

Die 
Wereldnaam 
in Sigarette 

KOMMENTAAB 

Dia menlng van die huidige 
voorsltter van die Studenteraad. 
dat komments.ar op die doen en 
late van die S.R. deur Die Wapad 
goeie vrugte tot gevolg kan he, 
kan gerus opgevolg word. Daar 
moet egter net in gedagte gehou 
word dat sulke kommentaar eer
lik, objektief en waar moet weas, 
en dat :Ole Wapad nie onta.&,rd 

Referate wat by die jaarver
~aqering van die Suid-Afrikaanse 
\kademie vir Wliltenskap en 
:tuns onlangs te Potcbefstroom, 
~elewer ls, kan ln 'n gedrukte 
)undel bestel word ve,naf die 
\.kademlekautoor, Posbus 638, 
~retorla. 

Studente wat vanjaar saam met die A.S.B.-toergroep 

oorsee vertrek, kry sommer baie geleenthede om tonele soos 

hierdie in Duitsland, Switzerland en ander Europese Iande te 

sien. 

VERVAARDIG IN SUID-AFRIKA-OOK IN GROOT BRITTANJE, AUSTRAL!£, 
NIEU·SEELAND, NEDERLAND, RHODESIE, MALEISIIO EN KANADA 

KSF at4A 



SAN LAM 
vir Beskerming 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 

(Edms.) Bpk. 
Tel. 6175 - Posbus 43 
Kerkst. 159, Potchefstroom 

Ruikers vir alle 
geleenthede 

BOUQUET 
BLOEMISTE 

J ohan Dreyer-gebou 

Tel. 6575 
POTCHEFSTROOM 

GROSVENOR 
EN 

GOUGH 
MOTORS 
GEMAGTIGDE 

-FORDHANDELAARS-

ANGLIA - CORTINA -
CORSAIR - ZEPHYR -
ZODIAC - FAIRLANE en 

GALAXIE 

Asook: 

Vespa 
en 

Lambretta 
BROMPONIES 

U koop graag 

VEKA 
Da a rom koop u by die 

enigste VEKA-uitrusters in 

die dorp ... 

~'---- "'\ ~ 

\.., _,/(!~ 

Mans- en 
Sportuitrusters 

I. GLASER 
- JUWELIER-

VERLOOFRINGE: 

AFSLAG 
vir studente!! 

Kerlcstraat 187 Tel. 3622 

MOOIRIVIER 
APTEEK 

Kerkstraat 205 Tel. 6341 

Agente vir: 

"Helena Rubenstein" 

-Skoonheidsmiddels 

-
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GEESGENOOT? 
DIE nuwe Afrikaanse Uni-

versiteit wat aan die Rand 
beoog word, is vir die Afrika
ner vandag verblydende nuus. 
Veral word ook die ware P.U.
kaner daarby betrek as dit 
gaan om die karakter van so 
'n inrigting. 

Krete gaan gedurig op teen 
die idae dat so 'n inrigting 
sander die sogenaamde gewe
tensklousule sy koers moet in
slaan as 'n Universiteit met 'n 
spesifiek Christelik-nasionale 
grondslag. Sien 'n mens egter 
wie hierdie lawaaimakers is, 
word dit dadelik baie duidelik 
waarom dit gaan. Onlangs het 
, The Star" in sY hoofartikel 
heftig beswaar gemaak teen 
die idee dat die gewetensklou
sule geskrap moet word. 

Vir elke Afrikaner en Chris
ten bly dit egter baie duidelik 
so 'n inrigting sy Christehke 
standpunt in die wetenskaps
beoefening moet waarborg, 
soos ook versoek is tydens die 
onlangse streekskonferensie 
van die Vereniging vir Christe
like Hoer Onderwys in Jo
hannesburg. 

Dat die taak van hierdie be
oogde Universiteit moeilik gaan 
wees is geensins te betwyfel 

nie. Ons kan slegs die vertroue 
uitspreek dat dit 'n geesge
noot sal wees, 'n geesgenoot 
in die ware sin van die woord; 
'n inrigting wat sy kleur baie 
duidelik sal toon en nie vir een 
oomblik sal huiwer om dit 
duidelik te formuleer en te 
stel op die Christelike opvat
ting en lewensbeskouing nie. 

Was die krete wat ook op
gaan vir akademiese vryhe1d 
en wie weet wat se vryheid 
nog ( soos deur die liberalis
tiese studente van Kaapstad 
bewys is deur die K.S.V. tot 
niet te verklaar), maar enig
sins op ware vryheid soos die 
Christen dit ken, gebaseer, 
sou daar geen probleme ge
wees het nie. 

Ongelukkig is daar 'n ander 
soort vryheid waarna ons ge
agte Eerste Minister ook on
langs verwys het toe hy die 
studente van die Universiteit 
van Kaapstad gewaarsku het. 
Dit is 'n vryheid wat geen 
nugterdenkende mens begryp 
nie. 

Die nuwe Afrikaanse Univer
siteit se taak is grater as wat 
'n mens besef. Ook hy sal met 
hierdie valse krete te doen 
kry. 

STUDENTERAAD 
MET die Intervarsity agter 

die •rug le daar 'n volgen
de hoogtepunt voor vir elke 
regdenkende student. Dit is 
naamlik die verkiesing van die 
nuwe studenteraad vir die vol
gende termyn. 

Die studenteraad is die lig
gaam met die hoogste gesag 
in die studentelewe. Dit is ver
teenwoordigend van die hele 
studentegemeenskap. Dit lei 
en regeer oor ons studentele
we. 

Juis daarom is dit belang•rik 
dat elke student deeglik sal 
besin voordat hy sy kruisie 
gaan trek. Dit bring hom oom
bliklik by die grondslag van 
die r;;tudenteraad wat gestel 
is op die leuse van die P.U. 
naamlik: ,In U lig", en wat 
hierdie grondslag handhaaf in 
'n spesifiek C13-lvinistiese en 
Christelik-nasionale sin. 

Eers dan besef die ware 
P.U.-kaner hoe groat die ver
antwoordelikheid is wat ook op 
die skouers van hom as kieser 
rus . 'n Verantwoordelikheid om 
die regte keuse te maak en sy 
d.:Jeltjie by te dra tot die hand
hawing van 'n karakter wat 
uniek is in sy bestaan. Die 
doelbewuste uitbou van hierdie 
karakter berus dan ook tot 'n 
groat mate by die indiwiduele 
student wat ons studentelewe 
in die regte perspektlef moet 
sien. 

Ons kan net die vertroue 1 

uitspreek dat die toekomstige 
studenteraadslede ook mens.e 
sal wees wat die belange van 
die studentegemeenskap op die 
hart dra. Mense wat die ge
sag wat aan hulle toegese is, 
reg sal gebruik om ons stu
dentelewe op die regte koers 
te hou. 

- Deur My Lens 
.,THERE is a lot wrong with 

this country, but there is a 
lot right, too" se die Oos-Lon
dense DAILY DISPATCH in 
'n boofartikel. Nasionalisme is 
waarskynlik die grootste pro
bleem van die Kerk in Afrika, 
se die Anglikaanse deken van 
Salisbury. Die Britse Arbeider
regering het die jas,rlikse Sta
tebonds-immigrasiekwota van 

20.800 tot 8,500 gesny. Die 
Australiese Arbeidersopposisie 

het eenparig die ,wit-Austra
lie" immigrasiebeleid afgekeur 

ten gunste van selektiewe keu

ring. 

STUDENTE 
Meer as 165,000 Afrikastudente 

studeer tans aan Westerse uni-

versiteite teenoor 23,000 aa,n 
Kommunistleses. Daar is slegs 
meer as 1,000 studeiite aan die 
drie Bantoe-Universiteitskolleges 
in Suid-Afrika. Die Kabinetsbe
sluit om Unisa nie te verskuif 
nie maar om 'n nuwe Afrikaan
se universiteit aan die Rand te 
begin, word verwelkom. 

GRENSE 
Beide die Amerikaanse skool

en universitere rekords vir die 
myl het vs,njaar deur die 4 mi
nute-grens gebars. Wanneer bul
le wakker is, bring normale tien
derjariges 95 persent van bulle 
tyd op hul sitvlakke deur, be
weer 'n DAGBREEK-artikel
skrywer. 'n Outomatiese tooe
broodjiemaker is in Japan ont
werp. 

SPECTATOR. 
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VERKIESING 
, ,Maar hulle het stilgebly; want hulle het op die pad 
met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe 
Hy gaan sit het, roep Hy die twaalf en se vir hull'e: 
As iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste. van 
alma! en almal se dienaar wees. - Markus 9 34 - 35. 

Ons is weer in die tyd van verkiesings. Ons gaan verkies word 
om diens te verrlig aan ons universiteit in die studente-aktiwiteite. 
Verkiesing is met die oog op diens. 

Jesus het ook 'n groepie eenvoudige mense verkies om in sy 
heerlike diens te staan. Sy dissipels is geroep om reeds tydens 
sy omwandeling belangrike werk te verrig, maar daar sou vir 

• hulle na sy hemelvaart die groat werk kom om hom heen <te gaan 
na alle nasies en Christus daar te verkondig. 

Hy onderrig hulle oor sy lyde en sy opstanding, maar daarvan 
verstaan bulle niks nie. Hulle verlustig hulle by voorbaat in sy 
Koninkryk. Waar hulle bier so geredeneer het oor wie die groot
ste is, is dit seker nie te veel gese as beweer word dat hulle vir 
daardie oomblik vergeet het dat hulle moet dien nie. Hulle sien 
hulleself as mense wat loon moet ontvang en betoon bulle so nie 
as ware diensknegte nie. Verder verbreek hulle ook die eensge
sindheid wat onder diensknegte moet wees wat moet saamwerk. 
Die redenering was seker nie om die minste te wees nie, maar wel 
oor wie die meeste moet wees. Hulle bet meer op hulleself as op 
die Koning van die ryk gesien. 

Ons moet ook maar diep in ons eie harte inkyk of dit me 
ook vir ons om onsself gaan nie, of ons nie sbek na ons eie eer 
nie, en daarmee die dienswerk van Christus belemmer nie. 
Want oral waar u staan, moet u uself sien as van die Here geroep 
om te arbei tot sy eer. Daar is dikwels by ons die dienswerk van 
'n valse selfverloening - die diens wat wil he dat ander dit moet 
opmerk om ons dan te eer en te waardeer. 

Grootheid bestaan in ware diens aan Christus, diens uit liefde 
vir Christus, en nie vir onsself nie. 

Ons moet self altyd minder word en Hy altyd meer. 

Die Wapadleser 
is ontevrede 

Geagte Redaksie, 
In die Wapad van 23 Junie 

word Andre Brink, onder op
skrif ,Pukke in die Kunswe
reld," opgehemel as 'n briljante 
skrywer. 

Die amptelike studente-orga,an 
van 'n Christelike Universiteit, 
wat veronderstel is om Gods eer 
in alles na te streef, gryp hier
mee na die roem (of berugt
heid ) wat 'n persoon verwerf 
bet deur kuns te lewer, radikaal 
in stryd met die karakter van 
die P.U. - net omdat hy 'n 
cud-student van die Puk is! 

'n Christelike Universiteit soek 

Eie Eer in die ,roem" van mense 
wat hulleself ,Voortrekkers sen
der Bybels" noem! Hoe rym dit 
dan? 

Terloops: word Die Wapa,d da
rem gesensor? 

Pontifex Venter. 

e Nuwe poste op die redak
sie word reeds geadverteer. Die 
Kunsredaktrise antwoord u in 
ondersta,ande brief - Red. D .W. 

Lewensbeskouing 
nie in gedrang 

~eagte mnr. Venter, 
Die artlkel is een van 'n reeks 

waarin feite oor bek•ende kunste-

naars wat aan die P.U. studeer 
bet, gestateer word. Wil u ont
ken dat dit 'n felt is dat Andre 
Brink briljant is? En dat sy 
briljantheid 'n ge,we van God ~· 
ook ons God - is? 

In bogemelde artikel is geen 
verwysing eers na Andre Brink 
se lewensbeskouing gemaak nie. 
Dit is 'n totaal objektiewe state
ring van feite. 

Dit getuig van 'n engheid van 
gees (wat beslis NIE Christelik
Calvinistles is nie) om die p11es
tasies van iemand wat nie die
selfde lewensbeskouing as jy
self huldig nie, sonder meer te 
veroordeel. Des te meer as da,ar
die lewensbeskouing (in hierdie 
,geval) gewortel is. in 'n ,basies 
rellgieuse instelling," (N.P. van 
Wyk Louw oor Andre Brink.) 

Die Wapad word wel deeglik 
geeensor, en deur besonder be
kwame persone. En GEEN ar
tikel word geplaas om ,eie eer" 
te soek nle. 

Kunsredaktrlse. 

Wapad verskaf 

Ieser plesier 
~eagte Redaksie, 

As cud-student en nog steeds 
getroue Ieser van Die Wapad, 
wil ek u graag geluk wen~ met 
die puik standaard wat die P .U. 
vir C.H.O. 9<! studenteblad op die 
oomblik handhaaf. 

Die versorging en verskelden
heid van nuus verskaf 'n mens 
net soveel plesier as die lees van 
'n dagblad. 

Sterkte vorentoe, 
Die uwe, 

N. S. 
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ONTEVREDE 

K.S.V. MOET NIE-BLANKF.S OOK 

TOELAAT AS LEDE --

REKTOR STEL VOORW AARDE 
Die rektor van die Universiteit van Kaapstad, dr. J. P. 

Duminy het in 'n brief aan die voorsitter van die studenteraad 
laat blyk dat hy slegs bereid is om die Konserwatiewe Studen
tevereniging geleentheid tot voortbestaan te gee indien nie
blankes as lede van die vereniging toegelaat word. 

'n Ondersoek deur regsgeleer
des aan die Universiteit bet aan 
die llg gebring dat weens be
weerde growwe nalatigbeld deur 
die studentera,ad, die K.S.V. nog 
noolt as 'n erk!ande universiteits-

Gegradueerdes 
is by misdade 

betrokke 

vereniging enige bestaansreg ge
bad bet nie. Die studenteraad 
bet meer as 'n jaar gelede die 
K.S.V. se grondwet goedgekeur 
maar in gebreke gebly om dit 
aan die senaat voor te le vir 
bekragttng. 

VOORSITTER 

Mnr. Gert van Zyl, voorsitter 
ve,n die K.S.V. bet in 'n onder
boud aan die dagbladpers gese 
dat by die Rektor se basluit nie 
kan aa.nvaar nle. 

,As dr. Duminy nie aan ons 
versoek voldoen nie, aanvaar 
ons dat by nie bereid is om ons 
te help om te bestaP,n as 'n 
blanke organisasie nie", bet mnr. 
Van Zyl gese. 

D I E WA PAD 5 

Amerikaners se sukses sit 
studente aan die praat 
DIE SUKSES wat die Amerikaners onlangs behaal het op die gebied van ruimtena

vorsing,s toe verskeie foto's van die planeet Mars geneem is, het weer eens aanleiding gegee 
tot die vraag of daar lewe op die planeet bestaan. 

Verskeie ,teoriee" bet al die afgelope dekade die lig gesien. 
Veral onder die 1.:;tudente boor 'n mens soms interessante be· 
spiegelinge oor die onderwerp. 
Die feit dat lewe op aarde voor
kom tussen temperature van 
± - 2oo•c tot 100°C d.w.s. 'n 
omv~ng van ongeveer 300°C, en 
die felt dat 'n mens in die na
tuur sekere mikroskopiese orga
nisme aantref wat nie van suur
stof gebruik maak in die asem
halingsproses nie, laat 'n mens 
die moontlikheid van lewe op 
ander planete sterk oorweeg, bet
sy plante- of dierelewe, of wel
ke vorm van lewe dit ookal ma.g 
wees. Met die wondere van die 
beelal in gedagte, kan weinig van 
ons nog met sekerheid se Jat 
daar onmoontlik lewe kan l>e
staan op Mars. Watenskaplike 
gegewens wat tot dusver inge
win is, laat die mens steeds soek 
na moontlike tekens van !ewe in 
die uitgebraide sonnestelsel. 

Studente wat oor die onder
werp genader is, wao; dit een!.' 
dat die gewone man nie oo1· 

die nodige gegewens beskik om 
bevestigend te antwoord op 
die vraag of by dink daar Is 
lewe op Mars nie. Tog is dit 
interessant om te boor hoe 
mense oor die moontllkheid 
voel. 

Mnr. Louis Fourie, 'n B.Sc
student bet gese by twyfel of 
daar enige dierelewe op Mars is, 
maar de,t daar, indien daar wel 
lewe op die planeet is, 'n plante
lewe sal wees. Maar dia moont
likbeid is glad nie uitgesluit dat 
dit 'n beeltemal ander tipe lewe 
kan wees as die wat ons ken nie. 

Teologiese studente wat oor 
die onderwerp genader is, bet 
gese dat sover bulle kannis van 
die Bybel strek, bulle geen rede 
het om te glo dP,t daar nie lewe 
op Mars is nie. Aan die ander
kant kan bulle geen getuienis 
gee dat daar wei !ewe is nie. 
Dit toon weer eens dat ons die 
Woord van God nogmaa.ls moet 
ondersoek aang.asien daar vele 
verborgenhede in opgesluit le, 
het een gese. 

,Dit Is moeilik om te glo dat 
daar slegs op die klein ou pla
neetjie wat ons aarde noem, 
lewe kan bestaan," het mnr. 
Manie Bloemhof, 'n tweede
jaar B.Sc-student gese. As 'n 
mens dink aa.n die vele ander 

planete wat geskape .ts, dan 
wU 'n mens dlkwels nle aan
va.a.r dat da.a.r slegs op die aar
de lewe kan wees nle. 
Mej. Ananda Oosthuysen stu

deer ook vir die B.Sc-graad en 
het op die vraag of sy dink daar 
is lewe op Mars, geantwoord: 
,Ek weet nie, maar dit sal nog
al oulik wees as daar wei lewe 
is.'' 

,Mars? Nee, ek weet nie waar 
Mars is nie, maa~ as dit 'n dor
pie in die Vryste.at is, dan is 
daar beslis nie lewe op Mars 
nie", bet mnr. J. C. Scholtz, 'n 
B.A.-student in sy derde jaar. 
ligtelik opgemerk. 

- Tulane. 

Besluit geneem 
oor eerstejaars 

'n Besluit, waarvolgens aanbe
veel word dat die eerste universi
teitsjaar oms'kep moet word lin 
'n grondleggin.gsjaar om aan alle 
eerstejaars 'n algemene agtergrond 
in natuurwetenskappe en gees
teswetenskappe te gee, is tydens 
die simposium oor die probl•ame 
van die eerstejaar-student op die 
wetenskapkongres in Oos-London 
aangeneem. 

Die voorstel is deur dr. E. G. 
Malherbe, rektor van die Natalse 
Universiteit gedoen, en sal aan die 
Raad van die Suid-Afrikaanse 
Vereniging vir die Bevordering van 
Wetenskap voorgele word. 

Ernstige misdade word dees
dae beter beplan en dit is 'n 
feit dat meer gegradueerdes by 
misdaad betrokke is ~ wat by 
die polisiemag aansluit, bet genl. 
J. M. Keevy, Kommlssaris van 
polisie, 7 Augustus op Dalmas 
gese toe by die dorp se nuwe ge
vangenis geopen bet. 

Daar word bale neerbalende 
dinge gese van die polisie se 
akademiese opvoedingi, bet genl. 
Keevy gese. Dit word egter ult 
die oog verloor dat wanneer 'n 
matriekseun tot die ra,ng van 
offisier vorder, sy kwalifikasies 
gelyksta.ande is aan 'n uniwrsl
teitsgraad. 

ONVER·DRAAGSAAMHEID VAN 
DIE STUDENTE TE 

BANTOESMET 
GRADE 

VER GEVOER 
Op 17 Augustus het die Eerste Minister, dr. H. F. Ver

woerd, in Pretoria gewaarsku teen die gevaar van neo-libera
lisme en gese dat studente van die Universiteit van Kaapstad 
wat so onverdraagsaam is teenoor konserwatiewe studente op 
bulle kampus is, sal vind dat bulle gedwing sal word om die 
landsbeleid na te kom. 

Dr. Verwoerd bet na die Uni
versiteit verwys toe hy voorbeel
de genoem bet van hoe d~a neo
liberaliste optree. 

I 
verdraagsaamheid nie ander kan 
duld net omdat bulla 'n ander 
standpunt huldig nle? 

At Neethling en Willie Venter lyk glad nie baie gelukkig nie. 
Hulle moes operateur speel tydens die inle-fliek op Intervarsity

aand. Die projekter wou blykbaar nie saamspeel nie. 
Foto: Fotokuns. 

Van die sowat 2,000 Bantoes 
In Suld-Afrika wat unlverslteits
grade het, werk sowat 'n derde 
by die Departement van Bantoe
onderwys, 

Die meeste van bul beklee ver
name poste soos skoolboofde en 

lektore. 

Sodra die neo-liberaliste 'n 
bietjle gesag kry, wil bulle me
destudente van die gronde af
dwing net omdat bulle bulle 'n 
ander standpunt het. Kan 'n 
mens jou voorstel dat mense wa.t 
se bulle sta.an vir vryheid en 

BIERMANSKAP! 
Strooibiljet doen aanval op 

uitnodigingsbesluit van 
Nusas-kongres 

Sowat 3,000 biljette waarin 'n skennaanval gedoen word 
op Nusas en sy besluit om Martin Luther King na Suid-Afrika 
te nooi, is die 18de Augustus op die terrein van die Witwaters
randse Universiteit versprei. 
. Die biljet Is ultgegee deur die 
Dirkle Uys-stigting en die Naslo
nale Raad vir die Bestrydlng 
van die Kommunisme. 

Deur wle die biljette aa.n die 
universitelt versprel is, Is nle 
bekend nle. Geen studenteraads-

lede kon vir kommentaar opge
spoor word nie. 

Studente bet die biljette vroeg 
by alle lesingloka,le gevind. Stu
denteraadslede bet onmiddelllk 
nadat bulle daarvan verneem 
bet, beslag daarop gele. 

LEEUPLESIER! 
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PUKKE SE. PREST ASIE STERF 

SKIELIK AS GEV AAR OP 
DIE HORISON VERSKYN 

'Gewis is alles net 'n grap; ons speel in die Komedie mee. 
Geblinddoek met 'n lanferlap wat selfs die son 'n skadu gee." 
Sou Eugene Marais dalk aan 'n student op Maandag na 'n 
Intervarsity gedink het, toe hy die troefkaart aan Skoppens
boer gegee bet? 

Nog 'n Intervarsity het hom 
afgespeel en die slag het 'n dra
ma hom elntlik voltrek want die 
Pukke het reggekry we,t bale 
van ons seker nie in ons wildste 
drome kon voorsien nie. Die 
Vrystaters is toe hier weg met 
geen herinneringe van 'n trlomf
tog · nie en in die Puk-gemoedlare 
het die uitslag van die stryd 
vir 'n paar oomblikke bale harte 
opgewonde en bly gemaak. 

DEMP 

wyk die woord maar. Mens wil 
mos nou darem nle die ver
beeldlng van studente onder-

skat nle, of hoe?) 
DELIKATE 

Kom ons los nou maar die 
.,spook" agter die bult en hou 
op om te dink oor die eintlike 
betekenis van die woordjle ,stu
dent". Per slot van rekenlng Is 
daar mos volgende jaar weer 'n 
Intervarslty. 0 ja, daar's dan 
seker ook weer die kwessie van 
wie laaste lag, maar oor sulke 
delikate onderwerpe laat ons 
maar alleen Eugene Marais toe 
om te filosofeer. 

DIE WA PAD 

Dagse aile slepers. 
Vandag wil ek sing, ek wil fluit 

en weer sing, 
My inspirasie? 0, dit was 'n ring. 
Die mense die sleep, kys, raak 
verloof, 
En voor ek mooi weet is ek van 
nag twee lesers beroof. 
Om alles te kroon, werk die men
se dat dit bars 
Om 'n nuwe wysie te skryf vir 
die ou trownars. 
Een van die mense is mnr. Arrie 
de Beer 
- ja einste hy, ons hoofredak
teur -
wat glo nagte deurwerk sonder 
ophou vir tee. 
Sy inspirasie is weer Nicolette 
Coetzee. 
Ja, Arrie maak planne, hou hom 
maar dop. 

Wat gebeur toe? Hoekom 
sterf die tJlrestasle dan so gou 
en waarom is 'n Maandag
more in staat om mens ,half
nugter en verlee" sel.fs na 'n 
Intervarslty agter te laat... Dalk 
moet ons die oorsaak soek In 
die somerhltte wat seker ook 
die geesdrlf so bletjle kan 
demp. Maar die oorsaak van 
die stllte onder die studente Is 
seker die gevaar wat op die 
horlson venkyn het, want saam 
met die bloeltyd kom bloktyd 
en dlt waarop bloktyd ulteln
dellk ultloop. (Kom ons ont-

, Tronkvole' van Dawie Doep 
kry eervolle ontslag 

Mnr. Spekkies de Villiers se rooi Anglia het hom onlangs 
'n paar benoude oomblikke besorg toe die polisie wyd en syd 
gesoek het na eienaars van rooi Anglias. 

Min. Vorster het 
kos geprys in 
manskoshuis 

.,Ek het gedink die kos Is am
per te goed vir studente," het 
mnr. John Vorster, minister van 
Justisle onlangs voor die A.S.B.
tak van die P .U. gese na afloop 
van 'n eetmaal met studente In 
een van die P.U. se manskos
huise. 

Spakkies, Piet Ferreira, Pieter 
Meyer en Dou Steyn is deur die 
polisie ondervra, in verband met 
aanranding op 'n persoon, wat 
na bewering deur vier mans wat 
in 'n rooi Anglia gery het, aan
gerand is. 

Die Pukke onder verdenklng 
was inderdaad die slagoffers van 
.,frats-omstandighede". Nie ai
leen we.s hulle vier in 'n rooi 
Anglia nie, maar bulle moes hul
selt een of ander tyd ook in di<a 
omgewing bevind het waar die 
aanranding sou plaasgevind het. 

lJ het volop keuse in ons groot verskeiden·heid 

Boeke vir Studie en • 
VIr 

Ontspanning 

PRO RECE-PERS BPK. 
" 

DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 Telefoon 5236/4944 

Die manne van Dawie Doep
Noord bet ook nou nie juis by
gedra om hulle vier makkers ge
rus te stel nie, want daar is 
selfs deur die ouens gepre,at van 
die valbyl, die galg en die elek
trl!ase stoel. Bale van die Dawie 
Duppers het ook gespekuleer oor 
'n staatsbegrafnia vir die ,trank
voiils". 

EERVOL 
In die uitkenningsparade wat 

die Woensdag gehou is, het d ie 
mense onder verdenking se har
te maar woes te kere gegaan en 
die bree glimlagte op die gesig
te ven die verdagtes het getuig 
van 'n eervalle ontslag. 

Dia felt dat die kerels van 
Dawie Doep darem teruggekeer 
het en nie losies van die Staat 
ontva~g het nie, was blykbaar 
'n groot verassing want daar 
was reeds gereel dl\t bulle pos 
voortaan by die Sentrale Gavan
genis afgelewer moes word. 

Net 'n oomblik .. 
,.Dit is ons ta~k tussen die 

klein en nederige dingetjies: om 
met liefde te verhe!, om sinryk 
te maak wat sinloos is." (John 
van der Berg). 

rloo 
Na die einde van die maand is hy 
kniediep in die sop. 
Ons wens hulle alles wat goed is 
en mooi is 
En teespoed wat so klein soos die 
klein'ste klein vlooi is. 

VERWOF 
Jan Bradley en Babs van Nie

kerk is twee vdn die mense wat 
deesdae mekaar ' se lewens verlig, 
terwyl Hermien Kruger die hele 
wereld om haar belig met Petri 
Coetzee se ring. 

Martie Henn loop deesdae met 
'n yslike groot ring van Schalk du 
Plooy rond, terwyl Johannatjie du 
Toit en Frans van der Walt bier
die uitgawe van die Wapad net
net gemaak het. 

Aan al vier hierdie pare wil ons 
alles van die heel mooiste en ligste 
toewens vir die toekoms. Voor
spoedl 

Om nou oor te gaan na die ,,lig
ter" sy van die saak: 

Diedie Diedriks wil nie vir my 
se wat is Andries Neethling se 
naam nie, nou kan ek nie vir julle 
vertel met wie sy sleep nie. 

Roelf du Plessis bet gesien dat 
Wilna le Roux nooit ai die dinge 
van die A.S.B.-toer self kan be
hartig nie: nou help hy haar. 
E .. e .. hoe bet ek nou weer ge
se, waarmee help hy haar? .... 
Ek dink nou net so by my sig-

selwers: ek wonder of Louis Tiedt 
nie meer agter die strikkie as 
agter die hondjie aan is nie. Wat 
dink jy Jan? 

NADRAAIE 
Die ware ~adraaie van die twee 

toere kom nou eers aan die lig. 
Kyk nou maar vir Jan Schutte 
en Ila Venter. Martell du P lessis 
•an Dirk Koch Is natuurlik ook 
nag daar. 

As ek nie lateraan ou koeie uit 
die sloot wil grawe nie, sal ek 
nou moet vertel van Retha van 
Schalkwyk en Urbie Geldenhuys 
Wat moet ek vir julie vertel! 

Hoe sal mens nou se: het Rosalie 
de Klerk vir Poen Coetzee ge
pluimveer of geveerpluim? 

Tog wonderlik wat sport aan 'n 
romanse kan doen, ne? Kyk maar 
hoe 'n groot stoei-entoesias is 
Donsie Schutte deesdae. 

Raai waar gaan Helen die lang
naweek heen? Way, as sy nie 
Dw1ban toe gaan nie, eet ek my 
hoed op. 

WAARDE 
Die Intervarsity het ook sy 

merk gemaak, ne? Ek sien my ou 
volkie het so al slepend van die 
pawiljoene af gekom. Party het 
lank na die einde nog op die pa-

H/v. Tom en Borcherdstraat 

POTCHEFSnlOOM 

Telefoon 3431 Slepers van die week 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 

MEUBEl.S VA~ GEHAL TE 

TRANSVALIA 
MEUBELS 

TeL 2157 Kerbtraat 180 

POTCHEFSTROOM 

" ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

Dok Briers en Richard Ingram lyk soos twee soldate 
wat waghou oor gevaarlike plofstowwe. Lyk bulle nie ee:DSl!UU'nl 
en verlate nie? Miskien vetlore? 
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wiljoen bly sit om waarde vir 
hulle geld te kry. So het ek vir 
Emmarentia Kruger ook daar ge
kry lank nadat die wedstryd al 
verby was. Maar Leon het soms 
gesorg dat jy waarde vir jou geld 
kry, jong. 

Soort soek soort, behalwe vir 
die ,le" is dit in die geval van 
Frannie le Roux en Willie Roux • baie waar. 

My owna het altyd gese: wat ge
wees het sal weer wees, en vandag 
moet Maritha Post haar gelyk 
gee, want Napoleon bet weer op
gedaag in die persoon van Napo
leon Louw. 

My fonteintjie sal nou vinnig 
moet opdroog; ek sal dus die vol
gende persone net eervol vermeld: 

Helena. Griffioen en Barney 
Crayton. 

Rosa Otto en Scottie Scott. 
·Renske Sinia en Piet Konig. 
Kobie Potgieter en Johan Eras-

mus. 
Rosa Pieterse en Coetie Coetzee. 
Elize Brill en Ockert Bosch. 
en laaste -maar nie die minste 

nie: Agnes Coetzee en Hend.rik du 
Plessis. 

BRIEWE 
Ek het hierdie week twee briewe 

in my possak gehad: die een kom 
van Opspraak op K. Sy skryf sy is 
is 20 jaar oud, uiters aantreklik 
en begaafd, musikaal en wat nog, 
en sy vra manspersone wat nie 
besig is tussen haH-sewe en half
agt saans om ,persoonlik" met haar 
te korrespondeer. 

Die ander briefie is van Moede
loos van D. Hy skryf dat by 'n 
baie aantreklike man is, sjannan,t, 
blonde hare, blou oe, Apollo gestal
te ·ens. .ens., maar tog 'Wil eli~ 

meisies nie vir hom ,val" nie. Wat 
is dan verkeerd? Liewe Moedeloos 
op D, 'n kar is vandag al waarin 'n 
meisie belang stel. Ek sou jou dus 
aanraai om bietjie petrol op jou 
sakdoek te gooi, sodat die meisies 
kan dink jy besit 'n motor. 

L'ENVOI 
Nouja vriende, dit was die laaste 

keer wat jule die onvergelyklike 
voorreg kon srnaak om deur my 
vermeld te word. Om in my reeds 
beroemde woorde aan te haal: 

Kyk, dit word _laat, die kermis 
is verby. 

Kan jy dit nie begryp? Hier 
moet ons skei. 
Vanaf volgende uitgawe sal 'n 
nuwe oom Piet Praatsiek met julie 
kom gesels. 

Geniet die lewe verder en moet 
julie nie oor Kaaikie bekommer 
nie: elke skewe pot kry 'n reguit 
deksel. 

Groete, 
Kaaikie Kekkelbek .. 
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MOENS PRE,STEER 
OP OKKERVELD 

Die SOkkerklub kan aan die einde van die jaar 1965 terug
kyk op 'n baie aangenarne en suksesvolle sokkerseisoen. Afg~ 
sien van enkele laagtepunte kan daar ook op vele hoogtepunte 
gewys word wat vir sport aan die P.U. van onskatbare waar
de is. 

Belangstelling het geensins 
ontbreek nie. Vroeg in die sel
soen moes daar reeds 'n derde 
span ingeskryf word in die re
serweliga. Die gesonde belang
stelling is die sportsoort van die 
Kovsies se kant af, het dan ook 
s,anleidlng gegee tot die eerste 
sokker-intervarsity wat bale 
goed afgeloop het. 

AFRIGTER 
Met •n afrigter BOOS mnr. 

Bakker kon die klub nie an
ders as om voorult te gaan 
nle. Hy het hom beslls bale 
goed van sy taak gekwyt. 
Prof. Sorgdrager, ere-president 
van die sokkerklub, het ook 
geen s~n onaangeroerd gelaat 
om die klub tot sy reg te laat 
kom nle. 
Afgesien van die ligabepalings 

het die klub ook verskeie vriend
skaplike wedstryde gespeel teen 
Mafeking United en U.P. waar 
huJle waardevoJle ondervinding 
opgedoen het. 

Die stigting van die S.K.S.
klub het ook bale bygedra. tot 
die welslae van die sokkerman
ne. Deur middel van dlta klub 
kon daar met verskeie ander 
klubs kontak gemaak word. 

MEESTE 

burger, Johan Moens wat vir 
die meeste doele die seisoen ver
antwoordelik was. Chris Coet.2lar 
is nog 'n speler wat uitstaande 
spel gelewer bet en in die nabye 
toekoms nog bale van hom sal 
laat hoor. Ander bale belowende 
spelers is : Awie Wright, Willie 
Brewis, Nap Louw, Manie Spoel
stra en Piet Steyn. 

Met Johan van Wyk aan die 
spits bet die klub groot hoogtes 
bareik en behoort die P .U . binne 
die volgende paar jaar een van 
die beste sokkerklubs in Trans
vaal te he. -D.B. 

D I E WA PAD 

JOHAN MOENS 
Hy het vanjaar vir die meeste 
doele op die sokkerveld gesorg. 

Foto : Fotokgns 

Die P.U. se sokkerspanne het 
vanjaar verskeie uitblinkers op
gelewer. Name wat hier genoem 
kan word, is die van die Ss,sol-

Prof. Sorgdrager uerduidelik hier aan sy sokkermanne hoe 'n 
mens mo·et maak as jy 'n wedstryd wil wen. 

Foto: Fotokuns. 

7 

Tenniskampioenskappe 
lewer sprankelende 

eindwedstryde 
Tydens die finale wedstryde in die mans-enkels en dames

enkels van die P.U.Tenniskampioenskap verlede week is spel 
van besondere hoe gehalte g~lewer. Albei wedstryde is ge ken
merk deur skitterende spel en kan beskou word as die beste fi
nale wat nog ooit op die Puk aangebied is . 

In die dames-enkels bet Louisa 
Joubart vir 'n groot verrassing 
gesorg toe sy geseevier bet met 
4 - 6, 6 - 3; 6 - 3 teen SteJla 
Venter, tans 'n eerstejaar op die 
P.U. Met haar pragtige sty! ver
dien Louisa beslis om die nuwe 
kampioene te wees en met 'n 
bietjie afronding kan va,njaar 
nog vee! van haar verwag word. 

SKITTEREND 
In die mans-enkels het Dawi:-a 

Smith sy titel behou, toe hy Piet 
MitcheJI in 'n sprankelende wed
stryd met 6 - 8, 7 - 5, 6 - 4, 
geklop het. Nadat Piet MitcheJI 
die eerste stel ingepalm en die 
tweede stel 4 - 1 voorgeloop 
bet, het Dawie skitterend begin 
terugveg om dia wedstryd na by
kans twee-uur te wen. Hiermee 
tree Dawie vir die derde agter
eenvolgende jaar a,s wenner uit 
die stryd. 

Onlangs het Piet Mitchell vir 
'n groot verrassing gesorg toe 
by Theo Malan in die hall
eindrondte uitgeskakel het. Hy 
was dan ook die gunstellng om 
die titel te buit na daardle 
goeie vertoning. 

In die ander halfeindwedstryd 
het Pieter van der Walt met 
bale goeie spel vorendag gekom 
om vir Dawie Smith na drie 

stelle te dwing voordat Dawie 
kon wen. 

Vir die eerste ke ar in 'n lang 
tyd het Puk vanjaar twee ver
teenwoordigers in die Wes-Tvl.
span. HuJle is Dawie Smith en 
Piet Mitchell. 

Sportredaksie 
se dankie 

Die sportredaksie van die 
Wapad wil van die geleent
heid gebruik maak om mnre. 
Reinie Monster en Danie van 
Wyk te bedank v!r bulle sa· 
mewerking en die hulp wat 
verle-en is op die sportfronte 
die afgelOfPe jaar. 

Hartilke dank vir die by
stand om die spoeduttgawe ty
dens lntervanity moontlik te 
maak. 

~ 
~ 

DIE OU MUTUAL 
bied u die 
beste In 

Lewensversekering 
S AM ( ) 65 

Spaar By Volkskas 
waar u geld 

op daaglikse saldo verdien en waar talle bankdienste koste
loos tot die beskikking van spa arrekeninghouers gestel word. 
In 'n Volkskas-spaarrekening is u gelde Bank-veilig en u ge-

niet al die voordele van 'n volledige bankdiens. 
Open 'n spaarrekening vir uself, u vrou of u kind by V olks

kas vandag. 

VOLKSKAS BEPER 
( Geregistreerde Handelsbank) 

Hoofkantoor: PRETORIA 
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Oud-Puk word kaptein 
van Springbok

hokkiespan 
Seker die grootste enkele sportprestasie deur 'n Puk 

is onlangs deur Barry Pithey behaal toe hy gekies is as 
kaptein van die Springbokhokkiespan. 

Hy het aan die einde van 1961 die M.Sc-graad in 
Chemie aan die P.U. behaal, waarna hy na Johannesburg 
verhuis het Barry Pithey het groot opgang in hokkie 
gemaak en sells vir die Transvaalse B-krieketspan ge
specl. Hy het as student aan die P.U. in sowel hok!kie as 
krieket uitgeblink. 

e Geluk aan Barry, ons eerste Springbokkaptein. 

Toe die foto geneem is tydeDS die onlangse Intervarsity 

teen die Kovsies het die spanning hoog geloop. Die punte op R ugbytoer ;n vooru;tsl·g 
die telbord was 9 - 9 en die Pukke kon maar net nie deur 11 11 
die rotsvaste verdediging van die V rystaters kom nie. 

P. U .-pluimbalklub 
sluit af teen 
Vierfontein 

Die llgabepallngs van die P.U.
pluimbalklub is afgeslult vir die 
seisoen. Nog net die een uitspeel
wedstryd teen Vierfontein bly 
oor, volgens mnr. Paul Krugel\ 
kaptein van die klub. 

Die wedstryd teen Vierfontein 
sal beslls wle die Wes-Transvaal
se kampioene Is. Die Pukke bet 
buUa a,fdeling oortuigend gewen 
en kan makllk sorg dat die Vier
fonteiners op bulle baadjle kry. 
Vierfontein was die afgelope paar 
jaar die kampioene. 

Mnr. Kruger bet verklaar d&t 
daar nog gereeld plulmbal ge
speel sal word. Hulle hoop om 
blnnekort beter gerlewe te kry 
s,angeslen !lie klub se aktiwitette 
tot nog taa bale aan bande ge
le is deur onvoldoende fondse vir 
die aankoop van toerusting. 

Hoewel die Pukke nle so goed 
vertoon het op die pasafge
lope tnter-unlversltere toernooi 
nie, het bulle nogtans bale ge
leer, het hy gese. 

Die Wapad word redruk deur 

E1111Uns, Potchefstroom. Elea-rs 

en ultrewers: Die S.R. v- die 

P.U. vir C.H.O. 

Paradise 
Restaurant 

Die plelt met 
SNOEKERT AfELS 

Toawtraat 86 TeL 5474 

Die eerste rugbysypan van die Puk gaan moontlik volgende jaar 'n toer na Oos-Trans
vaal ondemeem. Plekke soos Nelspruit, Lydenburg, Ermelo, Bethal en Carolina sal tydens 
die voorgestelde toer besoek word. 

Die toer behoort baie belangstelling uit te lok aangesien 
geen seniorspan van die P.U. vanjaar gaan toer het nie. 

lukkig teen die Kovsies en moes 
die knie voor die Vrystabars buig. 

VELDE 

Hy gaan oorsee 
deelneem aan 
byeenkomste 

Willie Coetzee, jong hekkies
atleet van die P.U. is ingesluit 
in die studentespan wat blnne
kort oorsea vertrek waar bulle 
aan verskeie Dultse ~tletiekby-

eenkomste sal deelneem. 

'n Afrigtlngskursus gedurende 
Aprilmaand aanstaande jaar word 
ook In die voorultslg gestel. Die 
kursus geskied volgens berlgte 
op 'n .,naslonale vlak". 

Verskele van die Puk se rug
byspanne bat vanjaar kragte ge
meet met spanne van ander unl
versitelte en besonder goele ver
tonings gelewer. Over de Voor 
het vroeg in die seisoen bewys 
gelewer dat die koshulsliga eom
mer uithalerrugby oplewer toa 
bulle In 'n pragwedstryd die 
Tukkies van Taaibos met 29 -
6 kafgedraf bet. Na wat vemeem 
word gaan die wedstryd 'n jaar
likse tnstelllnga word. 

RHODES 

Die eerste rugbyspan het kort 
daarna met die span van Rhodes 
afgereken. Hulle bet aan die 
einde van die seisoen vir 'n eer
sterangse verrassing gesorg deur 
gelykop te epael teen die sterk 
span van die Kov1tes. 

Tukkies kraai koning op 
hokkieveld -- sorg • 'eie 

vir puik ontvangs 
Drie spanne van die P.U.-hokkieklub het die afgelope na

week in Pretoria teen die Tukkies gaan kragte meet. 
Die eerste mansspan het met 

ses doele teenoor drle verloor. 
Hoewel bulle die eerste helfte 
van die wedstryd bale goed ver
toon het kon huUa die Pretorla
ners na rustyd nie keer nie. Die 
rustydtelling was drie punte elk. 

Die Tukkies wat oor die diens 
van enkele Noord-Transvaalse 
spelers beskik het, het met goele 
stokwerk voor die dag gekom en 
was een te veel vir die Pukkies 

Die Pukke wat goed vertoon 
het Is: Gert Kruger, Bc;>ssie Sny
man, en Gavin Webster. Gtart 
Kruger en Louw Aucamp het 
vir die besoekers doele behaal. 

Die eerste span van die dames 
het brlljant vertoon en bale lek
ker saamgespeel. Ongoalukkig 
moes hulle die knie met 'n ekra
le 1 - 0 bulg. 

Die me.ns se tweede span het 
nie te goed gevaar nle en 'n 
deegllke loeslng op die lyf ge
loop. 

Hoewel die Pukke nle gewen 
het nie, het bulle sommer bale 
vriende gemaak. Hulle kan almal 
getulg van 'n puik ontvangs wat 
op bulle gewag bet. Die aand 
is afgesluit met 'n onthaal by 
die Harlequlnsklub. 

,, VLEISP ASTEI eu T Ali.ATIESOUS ... blief . . '' 

TE KRY BY U KAFETERJA 

Die onder-twintigs het ook 
vanjaar sommer windmakerrug
by gespeel en die span van die 
Natalse Universlteit op eie werf 
met 8 - 3 oorrompel. 

Teen Wits het hulle met 12 -
0 gewen maar was minder ge-

Die rugbyvelde van die P.U. 
gaan na verneem word In die 
somermaande bale aandag genlet 
en daar behoort volgende jaar 
geen klagtes te wees oor die toe
stand van die velde nie. 

D. B. 

Hoe kan die man dit toelaat? Die foto is tydens die Inter
varsity stoeiwedstryd geneem toe die Pukke die Kovsies met 
nege teen twee gewen het. Die Vrystaters lyk glad nie baie 
gelukkig oor die toedrag van sake op die mat nie. 

Agente vir: 

IN NOXA 
VITAMOL 
COTY 

Besoek ons uitgebreide 

GESKENKAFDELING 

Foto: Fotokuns. 

Dit is die snit wat tel . . . 
* Alba Broeke 
* Mentone Pakke * Monatic Hemde 
* Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. Tod SuHie 
Volledige Mansuitrusfers ., 

Sporfltandelaars 
POTCHEFSTlOOM 

Posbus 219 Tel. 3411 
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Ondersteun 'n Oud-Pukkie 




