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T7 l• " , , er -,gte en ,, Verkrampte" Afrikaners: 

PROF. DE KLERK ANTWOORD 
OP POLEMIEK 

,EK IS DAARV AN OORTUIG DA1' DIE P OLEMIEK DAREM 'N POSITIEWE NEER· 
SLAG SAL He. DAN WAS DIE VERDAGMAKING WAT MY DEEL WAS NIE TE

VERGEEFS NIE." 
Die woorde is in 'n onderboud deur prof. W. J. de Klerk, hoof van die departement 

Etiek .;n Logika aan die P. U. gebruik. Prof. de Klerk bet kommentaar gelewer op die be
wige polemiek in die pers na die referaat wat by op die onlangs gehoue Sabra-jeugkongres 
gelewer bet. 

In sy voorbereide referaat bet prof. de Klerk 'n beeld 
gegee van twee vyande wat ons roeping in die volkslewe be
dreig. Hulle is die ,verligte" en die ,verkrampte" Afrikaner. 
Op aandrang van Sabra-leiers bet prof. de Klerk die deel oor 
die ,verkrampte" Afrikaner weggelaat toe by sy referaat ge
lewer bet. Die bele referaat was egter reeds aan die pers be
skikbaar gestel en het sodoende bekend geword. 

Prot. de Klerk het verklaar seer deur dit te gebruik in grap
dat die reaksie op sy toespraa.k pies, spotprentjies en ander ka-
in die openbare pers verskillende 
dinge bewys. Dit het bewys dat 
die Engelse pers se yerslagge-
wlng nie i.n alle opsigte eerllk 
is n1e en dat somm.ige AfrJkaan
se koerante ook dinge ult ver
band ruk, deur eensydig ta kon
sentreer op sekere stellings en 
voorbeelde van die toespraa.k. 

,Die punt van die toespraak 
Hi juis in die poging om balans 

rikature. 'n Bietjie humor is ti
pies Afrikaans en word ook so 
waardeer, maar as dit 'n neer
slag is van die stellings wat ge
maak is, openbaar dit 'n self
voldaanheid en onkritiese instel
ling ten opsigte van onsself." 

Prof. de Klerk het vervolg dat 
dit nooit sy bedoeling was om 
Afrikaners in kategoriee in te 
deel of · in kampe te jaag nie. 
Dit gaan juis in teen die geslote 
beeld van die Afrikanerskap, 'n 
eenvormige soort Afrikaner wat 
dan 'n ware Afrikaner is. 

,Ek wil waarsku teen eensy
dighede in die Afrikanerbeeld en 
Afrikanerideaal. Pie weg van 
kompromisse en van negatiwis
tiese .eklusiwiteit en represtina
siering wat gesluit is vir die nu
we gestaltes van ons Afrikaner
roeping op verskillende terreine, 

Op adviesraad 
aangestel 

wou ek afwys. Daarteenoor wou 
ek die balans stel van die begin
selhandhawende progressie na die 
eis van ons roeping. Openheid in 
gebondenheid aan die waarheid! 

,Ek stet die vraag: watter ver
antwoorde en gefundeerde stand
punt kan da.ar dan wees 'f 

,Ek is bevrees bale skrywers 
het hulleselt geidentefiseer met 
hulle reaksle - ek sal nog 'n 
naam vir hulle uitdink", het 
prot. de Klerk ten slotte gese, 

Historici neem 
afskeid 

Die departement Geskiedenis 
het afskeid geneem van prof. 
D.W. Kruger, hoof van die de
partement en bekende hlstorikus 
tydens 'n dinee op Woensdag
aand 5 Oktober. Prof. Kruger, 
wat aan die einde van die jaar 
aftree, is deur die Universiteit 
van Suid-A!rika weer aangestel 
as professor in Geskledenls. 

Prof. Kruger, wat bykans der
tig jaar aan die universiteit ver
bonde was, het in sy afskeids
woord gese dat hy steeds 'n ge
skiedenisbeskouing probeer gee 
het, wat gegrond was op die van 
sy voorgangers. Hy het beklem
toon dat afgetrokkenheid in oor
dele sowel as sterk aangetrokken
heid tot die onderwerp nodig 
is vir die historikus. 
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VYF WORD 
PROFESSOR 

Die raad van die P.U. vir C. 
H. 0. het op 'n onlangse ver
gadering vyf dosente bevorder 
tot professore en vyf tot senior 
lektore. 

Die nuwe professore is: dr. 
J. H. Gro.bler (Grieks), dr. B. 
C. Strydom (Wiskunde) dr. D. 

I van Eeden (Mikrobiologie), dr. 
P. J. Pretorius (Fisiologie), dr. 
F. J. Potgieter (Aardrykskunde 
en Beplanning). 

Die valgende is tot senior 
lektore bevorder: mnr. W. J. 
Voordewind (Aardrykskunde) , 
dr. C. S. Williams (Chemie), 
mnr. P. E. van Jaarsveld (Siel
kunde), mnr. P. J . Helberg (Op
voedkunde), mnr. H. J. Swane
poel (Kosteberekening). 

Daar is ook twee nuwe lek
tore benoem. Hulle is: mnr. T . 
de W. Jooste (Wiskunde), en 

I mnr. •J. P. L. Reinecke (Fisika). 

. PROF. W. J. de KLERK 
Foto: Fotokuns 

Dit het die afgelope week be
kend geword dat prof. dr. J . 
A. van Eeden hoof van die De· 
partement Di~r~unde aan die 
P .U., aangestel is as lid van 
die wetenskaplike Adviesraad 
van die Eerste Minister . 

Daar word reeds goed gevorder met die bou van die nuwe dameskoshuis agter Dawle du Ples
sisbuis. Daar word verneem dat die onderste verdiepings van die koshuis in d.l.e eerste helfte 
van volgende jaar tydelik as manskoshuis sal dien. 

te vind en te formuleer. Die 
meeste koerante het in hul ver
slaggewing die balans versteur. 

,Verder is oral gepoog om al. 
les wat ek gese het te minimali-

Prof. van Eeden volg prof. 
A. P . Goossens op wat vanjaar 
die tuig neerle. 

Massa wil verhouding tot 
Studenteraad hersien 

'n Mosie dat die konstitusionele verhoudihg tuss.en die 
Studenteraad en die studentemassa bersien word, is algemeen 
a.a.nvaar tydens 'n massavergadering wat op Donderdagaand 
6 Oktober gebou is. 

Die vergadering, wat die ~erste massavergadering van 
die nuwe termyn was, is slegs deur 'n geringe aantal studente 
bygewoon. 

'n Konunissle is deur die mas- stelsel sal die Studenteraad per
sa aa.ngewys om die probleem te sone wat vir 'n Studenteraads
ondersoek. Die kommlssie be- verklesing genomineer word, kan 
staan uit mnre. Jan du Plessis, ellmineer. ~llm.ineerdes sal die 
Jan-At Kruger, Hans Malan, 
Koot Reinecke en Pieter de 
Klerk. Die Studentera.ad sal 'n 
verteenwoordiger op die konunis-
sie benoem. 

ELIMINASIE 

Die Studenteraad het 'n nuwe 
stelsel van eliminasle aan die 
massa voorgehou. Volgens die 

reg he om bulle op 'n Studente
raadsvergadering te verdedig en 
mag na die rektor apelleer, fn. 
dlen hulle hui nle by die Studente-
ra.adsbesluit berus nie. 

Die massa bet van die Studen
teraadsbesluit kennis geneem. Die 
saak is na die pas gekose kom
missie verwys. 

A.S.B.-KOMITEE WIL· DIE 

STAATSPRFSIDENT NOOI 
Die A.S.B.-komitee bet op sy eerste vergadering besluit 

om die Staatspresident of 'n kabinetsminister te nooi om die 
studentemassa volgende jaar toe te spreek. Die geleentheid 
sal 'n spesiale Verwoerdhuldigingsaand wees. 

Foto: De Zee 

REDAKSIE 
se 

TOTS lENS 
Die Wapad wat u voor u bet, 

is die laaste uitgawe wat die 
jaar sal verskyn. Die redaksie 
wU die W&~padiesers 'n voor
spoedige eksamen en 'n aange. 
name vakansie toewens. 

'n Gedenkaand ter herdenking fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;. 
van die 5Q-jarige bestaan van die 
A.S .B . word in vooruitsig gestel. 
'n Geleentheidswoord sal moont
lik deur dr. Piet Meyer, voor
sitter van die Beheerraad van die 
S.A.U.K. gelewer word. 

BOY GELDENHUYS 

Verder word mnr. Boy Gelden
huys, president van die A.S.B. 
uitgenooi om die studentemassa 
te kom toespreek en 'n verga
dering in die vorm van 'n par
lementsitting word in samewer
king met die Korps beplan. 

'n Vrugtefees sal gereel word 
om die eerstejaars in die A .S.B. 
te verwelkom. 
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'N EIE GELUID 
Die opspraak oor die kon

troverse referaat van prof. W. 
J. de Klerk van die P.U. voor 
die Sabra-jeugkongres en die 
inkorting daarvan op aan
drang van Sabra-leiers gee 
aanleiding tot heelwat vrae. 

Wat sou die leiers, almal 
booggeplaaste Afrikaners laat 
dink het dat prof. De Klerk se 
beskouing oor ,verkrampte" 
Afrikaners ongeskik was vir 
die kongres ? 

Daar is blykbaar gedink dat 
die jeug van vandag wei op 
bul hoede moet wees vir ge
vare vanuit 'n liberale rigting, 
maar dat daar nie eintlik 
sprake is van 'n gevaar van 
verstarring of ultra-konser
watisme nie. 

Dit is beslis belangrik dat 
die bedreiging van die libera
lisme blootgele moet word. 
Aan waarskuwings teen die ge
vaar het dit egter in die afge
lope tyd nie ontbreek nie. 
Enige redelik intelligente 
jongmens van vandag beboort 
al terdee bewus te wees van 
die bedreiging. 

Dit wil voorkom of daar 
onder die jongmense van van
dag, in hu1 pogings om bul te 
wend teen alles wat liberalis
me is, eerder 'n neiging is tot 
starre konserwatisme. Na die 
afgelope A.S.B.-kongres bet 
baie Afrikaanse koerante nie 

geskroom om hierop te wys 
nie. 

Die gevaar van oorkonser
watisme bet selfs daartoe ge
lei dat studente in reaksie 
daarteen gekom bet. Dit is 
veral duidelik waarneembaar 
aan die Universiteit van Stel
lenboscb, waar 'n onafhanklike 
studentekoerant in die lewe 
geroep is. Dit wil egte1· voor
kom of die koerant in 'n ,ver
ligte" rigting beweeg. So bet 
die bebaalde aanvalle teen 
konserwatisme 'n negatiewe 
uitwerking en slinger die 
jongmens tussen twee pole 
sander 'n positiewe basis. 

In die dagbladpers word 
prof. De Klerk se indeling 
voorgestel as 'n bindende ka
tegorisering waar die ,ware 
Afrika~" in 'n onbereikbare 
posisie tussen twee negatiewe 
groepe geplaas moet word. 
Wat is dan die positiewe 
grondslag van die Mri~aner 
se Iewensbeskouing? Is dit nie 
die Calvinisme nie? 

Vir 'n Afrikaner wat aileen 
maar probeer om sy Calvinis
tiese beginsels uit te leef, is 
dit nie nodig om in konserwa
tisme of liberalisme te verval 
nie. 

Dit bet lanka! tyd geword 
dat die P .U. vir C.H.O. in die 
verband 'n eie geluid laat 
boor. 

TERUGBLIK 
Nog 'n jaar van studente- ' 

aktiwiteite bet ten einde ge
loop. 

Voordat ons beeltemal af
skeid van die tydperk neem, 
is die goed om 'n terugblik 
daarop te werp. Dit doen ons 
nie om koeie uit die sloot te 
grawe nie, maar om die pres
tasies, waarop ons moet voort
bou en die gebreke wat ons 
moet bervorm, te sien en te 
waardeer. 

Die afgelope tydperk, was 
'n tyd van boogte- en laagte
punte. 'n Hoogtepunt is bereik 
op clie gebiede van kuns en 
sport. Op die terreine was die 
bulp van die owerhede en do
sente van onskatbare waarde. 
Veral die departement Spraak· 
leer en drama en die Sportin
sHtuut het op die onderskeie 
terreine groot werk verrig. Op 
kunsgebied bet die A.B.K.K. 
hom ook goed van sy taak ge
kwyt. Die nuwe universiteits
koor wek hoe verwagtings vir 
die toekoms. Hier is 'n stewi
ge basis om op voor te bou. 

Die beeld van studentebe
drywighede op ander gebiede 
is minder rooskleurig. Dit lyk 
of die organsasies op lewens
beskoulike en kultureel-politie
ke vlak nie veel gepresteer bet 
nie. Op die gebied van die 
algemene studente-organisasie 
was dit 'n tyd van stagnasie. 
Daar was 'n skreiende gebrek 
aan belangstelling van die ge
middelde student in die sake. 
Daar is egter nie gepoog om 
die belangstelling op te wek 
nie. Ou vorme is gebandbaaf, 
maar daar was weinig inboud. 

Dit wil voorkom of die diEm
tepunt hier reeds bereik is. 
Ons studenteleiers besef die 
noodsaaklikheid van reorgani
sasie. Daar word planne ge
maak vir vernuwing, soos blyk 
uit verskillende berigte in 
bierdie uitgawe. 

Sal die planne in die volgen
de jaar verwesenlik word? 
Ons hoop so. 

Dit is in elk geval duidelik 
dat hier 'n toestand is wat be
slis hervorming vereis. 

Die Bantoe bet my opgevoed, kook nou my kos en sal 
eendag my graf toegooi. - Spreker tydens die Sabra-kongres. 

Dit lyk maar net of die deursneestude~t slegs begaa~ is 
oor dit wat hom onmiddellik raak of sy morbtede belangstellmg 

I prikkel - Hoofartikel, Die Perdeby. 

1 Aan diegene wat reeds poste gekry bet, baie geluk, aan 
1 die wat in spanning wag, voorspoed, aan die wat .bloutj~es 

geloop bet, probeer weer en aan die wat nog moet skiet, skaet 
raak! - Hoofartikel, Ararat (0. K. P.) 

Was Reflector tog maar geelimineer! - Studenteraadslid. 
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,En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af 
en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spr.eek 
Hy met Moses" - Exodus 38:9. 

Die Here spreek met Moses. Die Heilige van Israel spreek 
met die mens. 

,En as Mos.es uitgaan na die tent, staan die hele volk 
op en gaan elkeen aan die ingang van die tent staan. Dan 
kyk bulle Moses agterna tot by in die tent ingegaan bet. 

,En as die bele volk die wolkkolom sien staan by die 
ingang van die tent, staan die bele volk op en buig, elkeen 
aan die ingang van die tent." 

As die Here spreek, dan staan die hele volk op. Tog boor 
net een mens die spreke van die Here aan: Moses. 

So spreek Hy elke dag met elkeen van Sy kinders. Hy 
spreek so dat elkeen afsonderlik in sy eie tent Sy stem boor. 

Sommiges boor Sy stem in die reen wat val, in die wind 
wat waai. Andere boor Hom in die binnekamer wanneer Sy 
Woord spreek. Mens boor Hom wanneer die dag oud word en 
die nag buite begin sluip, wanneer die dag vir jouself begin 
daal en die skaduwees lank oor jou pad begin strek. 

Maar die Here spreek. Deur Sy genade kan elkeen, vir 
wie Hy dit wil, Sy spreke boor. 

En wanner die Here spreek toets Hy die mens. Sy spreke 
kom tot die mens as 'n vraag. Hy vra en die mens moet ant
woord. 

Hoe antwoord die mens? Hoe antwoord U? Wat is u 
antwoord vir God wanneer Hy met u spreek deur die dood van 
'n vriend, die siekte van 'n familielid, die onvoorsiene ,ramp" 
wat u tref? Hoe antwoord U? 

Hoe antwoord u op Sy spreke deur 'n verterende droogte? 
Hoe antwoord 'n Volk vir God wanneer die Ieier onverwags 
weggeruk word op 'n waansinnige wyse? 

Is u antwoord vir God nie maar net 'n teenvraag nie? 
Want waarom loop u en lug onderlinge nae teenoor mekaar 
oor dinge wat u verstand te howe gaan? Oor so 'n man wat 
op so 'n wyse moes sterf? Oor die reen wat wegbly? 

Wanneer u op die vraag van God 'n teenvraag stel beteken 
dit dat u in opstand kom. Dan rebelleer u teen God se Almag. 
Want is dit nie juis u kindskap wat die gehoorsaamheid eis nie? 

En wanneer die eksamen vir u voor die deur le, beskou 
dit ook as 'n wyse waarop u die geJeentheid bet om op 'n 
vraag van God te antwoord. Hoe gaan u antwoord? 

IMy 
APOLOGIE 

Dlt is jammer dat sommiges 
my vorige aanmerklng oor die 
Sportdlrekteur verkeerd vertolk 
het Ek wll apologle aanteken ln
dlen ek lemand te na gekom het. 
Die bedoellng was beslls NIE om 
refleksle OJ) enlge persoon te 
werp nle. 

BLOKTYD 

Oat die uitslae vanjaar op aka
demiese gebied ongetwyfeld van 
besondere hoe gehalte gaan wees, 
word bewys deur die honderd
talle se afwesigheid op massa
vergaderings, sowel as by ander 
kulturele aangeleenthede.. Blok
tyd is reeds in volle gang! Tog 
moet mens in gedagte hou om 
nie al jou tyd net in studies te 
bele nie. Die belangrike saak 
rakende die konstitusionele ver
houding tussen die studenteraad 
en die studentemassa het tog 
seker die aandag verdien van 
meer as net die handjievol vry
heidsvegters wat hulle opwagting 
gemaak het. 

DEKADENT 

Hierdie keer is daar nie 'n 
tradisionele .,komitee" benoem 
om die saak te ondersoek nie, 
maar eenvoudig 'n kommissie. 
Met die oorgaan na 'n nuwe ter
myn kan selfs die taalontwik
kellng nie dekadent bly nie! 
(Moontlik sal die departement 
Tegniese Dienste so verheug 
wees om te verneem van hierdie 
nuwe, onverwagte ontwikkeling 
op die taalgebied dat hulle som
mer ook die talle parkeerbordjies, 
.,Gereserveer vir personeellede 
aileen", sonder versuim na kor
rekte Afrikaans sal ombuie). 

Maar gaan dit help? Ons ge
Jeerdes hou steeds vol om ,.be
stellings" te maak (en dan be· 
doel hulle nie om goedere te ont
vang van die kruidenier of groen
tewinkel nie!) -met 'n volhar
dende weiering om dit as 'n 

,,afspraak" te beskou. 
VERKRAMP 

Nietemin, as ons so vorder sal 
ons nooit ,.verkramp" genoem 
kan word nie. Ons moet net op
pas om nie te ,.verlig" te raak 
nie. Ook in die eliminasiestryd 
behoort daar 'n gesonde balans 
tussen die twee uiterstes 'n op
lossing gevind te word. 

SENSORSIU.:R 

En nou hoop ek dat die hoo1-
redakteur sy sensorsker tuis ver
geet het: Dit het lanka! tyd ge
word dat Die Wapad deur my 
lens te getrag. Uiterlik te oordeel 
is daar aan hierdie Universiteit 
'n akute gebrek aan studente
aktiwiteite. Pie vorige uitgawe se 
hoofartikels het ook nie juis die 
indruk gelaat van die progres
siewe skrywe vir 'n worstelende 
en groeiende studentetal wat 
lewe nle. Of het die redaksie 
reeds geestelik verdrink in hulle 
poging om die vloeibare, spranke
lende en borrelende vitaliteit van 
die moderne student raak te 
vat? 

IRONIE 
Maar ek moet toegee, die taak 

om tred te hou met die ontwik- ' 
kelende student, is geen maklike 
onderneming nie. Die student 
van vandag is besig om te stu
deer; dag en nag bly hy besig 
met hierdie selfopgelegde ver
pligtlng. En hy lees! Die toe 
stand van die boeke in die Fer
diinand Postma-versameling is 'n 
sperekende bewys hiervan. Ek 
voorsien - met die uitbreiding 
van die P.U. - dat mens later 
selfs plek sal moet reserveer om 
in die biblioteek 'n staanplek 
voor 'n rak te kry. 

1\'lens ondervind selfs dat die 
P .U.-kaner ai geleer bet om by 
die lees van 'n rubrlek soos bier· 
die te kan onderskei tussen lulm 
en ems, ironia en werklikheld. 

- REFLECTOR 
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olkkolom af 
dan spr.eek 

srael spreek 

~ hele volk 
staan. Dan 
Lan bet. 
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I '<UNSGESElSI E IL~ 
Die wese van groot literatuur 

le in die beset van die waarde 
van die woord: die roooi woord, 
die verrassende woord, die on
vervangbare woord, die woord 
waarin 'n ganse geestelike be
lewenis vasgevang word. In eni
ge vernuwing rooet die bartstog 
vir die woord lewendig word. 

Dit is die werktuig waarroee 
die skrywer sy wese ontgin, 
waarmee by die werklikheid be
beers; bierin bebou by bomself. 
As die skrywer, die groot skry
wer, aan sy werk 'n duursame 
gestalte wil gee, is by woord
kunstenaar. En dit impliseer dat 
hy nie tevrede is met balfraak 
woord, die onpresiese woord, die 
retorika nie. Hy wll die enkele, 
noodwendige woord be - waar
voor by lief is - wat voortgolf 
in die sin en saamsmelt tot 'n 
onafhanklike grootheid. 

HOOGSTE GESAG 
Deur die erkenning van die 

woord as die hoogste gesag in 
die literatuur verval die mens 
nie in 'n eensydige estetisisme 
nie. Dit is juis die bevryding, 
die paspoort na die werklike 
skoonheid. Die eerbied vir die 
woord lei by die kunstenanr wat 
intens leef tn voel tot 'n vulling 
en grootse skepping van sy in-

PIANIS LEWER 
IN BOEIENDE 
VERTOLKINC 

Hans Ricbter-Haaser, wereld
bekende pianis, bet Saterdaaand 
1 Oktober musiekliefhebbers ver
gas op werke van Beethoven, 
Schubert en Brahms. Dit was 
dan ook die )aaste van 'n reeks 
roeesterkonserte waarin bekende 
kunstenaars opgetree bet. 

Die ontsaglike intense konsen
trasie van die pianis, die inle
wing in vertolking, bet die werke 
'n grootse gestalte gegee, vera! 
ook deur die bebeerste meester
like aanslag. 

WISSEL 
Brahms se sonate in F-mineur, 

Opus 5, was die hoogtepunt van 
die uitvoering. Dit is 'n geweldige 
moeilike werk wat groot else 
aan die uitvoerder stei en wat 
wissel van dawerende uitbars
tings tot delikaat beheerste ge
deeltes. 

Die werke van Beethoven en 
Brahms, onderskeide!ik Tema en 
Variasiet, Opus 35 (Eroica) en 
Sonate in C-mineur, Opus parth 
is ook met 'n meesleurende en
toesiasme vertolk. 

-H.J.C. 

nerlike verlange, vreugde en ly
ding. 

Met hierdie fyu beset gaan ook 
'n dieper waarneming gepaard. 
Om die volheid en rykdom van 
die lewe te rangskik, te orden 
tot 'n begrypbare menslikheid. 
Sonder die woord staan ons as 
mense magteloos voor ons ge
voelslewe en die volheid van die 
aarde. Een van die funksies van 
groot literatuur is tog om die 
wereld oneindig ryker en kleur
voller te maak, om ook die gees
tesbesit - die verwardheid, die 
chaos, die roeringe, 'n vaste 
vorm te gee. 

Soos die kleur vir die skilder 
lets essensieels is, so is die 
woord vir die skrywer: om die 
verskrikking en skoonheid van 
die wereld op te vang en alle 
nood en pyn van menswees bier
in te blaas met aileen die woord 
as wapen. 

'n Deel van die Carmen Aureumkoor, wat op die Lentefeeskonsert sy debuut gemaak bet. Die 
dirigent is mnr. Arie van Namen. Foto: Fotokuns 

BE SINNING 

Wanneer die skrywer hom nie 
hieraan bind nie , is by nog maar 
net een van die massa, 'n mens 
wat gewoonweg verlang, ly, klein
lik of heldhaftig iS. As die be
sinning en sterker kritiek om 
met altyd groter drif lets gro
ters te maak, uitbly, dan sal sy 
werk ook maar net 'n toevoeging 
wees tot die massaliteratuur wat 
in ons taal so volop is. Daar is 
enkelinge wat bierdie kastyding 
en selfsugtigheid verkies het en 
hoog en vry in ons literatuur 
staan: Eugene Marais, Dirk Op
perman. Van Wyk Louw! 

A. B.K.K. = konsert 
hoogtepunt 

was 

Die A.B.K.K. se lentefeeskonsert 
die boogtepunt gevorm van 'n reeks 
reel is. 

wat op 5 Oktober in die Totiussaal aangebied is, bet 
konserte wat die afgelope jaar deur die A.B.K.K. ge-

P.H.R. 

Gesien in die Jig van mnr. Nico van der Merwe, voorsitter 
van A.B.K.K., se woorde, dat die konsert die begin was van 
groter dinge, kan dit 'n verdienstelike begin genoem word. 

Die pasgestigte universiteits- godsdienstige aard, is met on
koor, onder Ieiding van mnr. Ar- gekende pieteit en gevoelsbele
rie van Namen het die stoutste wing gesing. Die perfekte afrig
verwagtings oortref. Bulle bet ting en afgerondheid van die 
vier liedere gesing, waar.onder koor het reeds met sy debuut 
die Alma Mater, wat in 'n nuwe, beindruk. Dit kan in die toekoms 
grootse omhulsel geklee is. ,We- groot hoogtes berelk. 

re you there", 'n negerl!edjie van LEKKER 

- - - ·------ --

DIE UITST ALLINC MOET 
BESOEK WORD 

Alabama met koor en orkes 
het weer eens bewys dat bulle 
dinge groot en goed kan doen. 

Volkspele hou 
blitskursus Die Potcbefstroomse tak van die Suid-Afrikaanse Kuns

vereniging bied vanaf 4-14 Oktober 'n uitstalling van skil
derye en bt"cldhouwerke \·an die sg. ,Bloemfonteinse groep" 
in die kunslokaal van die Frans du '.foit gebou aan. In 'n on
derhoud met dr. G.M. Ballot, hoof van die Departement Kuns-
geskiedenis aan die P.U. vir C.H.O., bet by gese: _ 

' n Blitskursus in Volkspele 
het die naweek van 7 tot 10 
Oktober aan die P.U. plaasge· 
vind. Die kursus is aangebied 
deur die W es·Transvaalse 
Wyksbond vir Volkspele en 
Volksang by die geleentheid 
van die mondigwording van die 
Bond. 

Die mense sing omdat dit lekker 
is om te sing en onder die Iei
ding van mnr. Johan van Rena
burg is bulle in staat om 'n ope
rette van groot omvang aan te 
pak. Hoekom nie aan so lets in 
die toekoms dink nie? 

Die Duitse dameskoor bet min
der beindruk. Die stemme was 
maar yl en daar was dikwels 
nie barmoniese eenbeid nie. Mej. 
Lorraine du Plessis is egter 'n 
goeie begeleidster. 

EENHEID 

Die Volksanggroep, waar mej. 
Blanche Human dirigente is, kan 
ook in die toekoms nog sy merk 
maak. Die groot gebrek is die 
tekort aan goeie stemme, alhoe
wel mej. Human die groep tot 
'n eenbeid van stem laat saam
smelt bet. Wat Volkspele op die 
verhoog betref : dit bevredig net 
nie. Al wat bier getref bet, was 
'n paar trefferdeuntjies. 

As 'n eenheid was die konsert 
goed met 'n afwisselende pro
gram wat verskeie hoogtepunte 
opgelewer bet. 

P .H .R. 

,Aan die hoof van die groep I ,Die werke wissel van reahsme 
staan dr. F . Scott, deur wie se 

1 
na semi-abstrakte en a~st~akte 

toedoen die tentoonstelling alhier kunsuitings. Ekspress10nisties 
moontlik gemaak is. Die lede met 'n sterk nasionaai-vlaamse 
van hierdie groep !ewer werke inslag is die werke van Claer
van uiteenlopende aard. Dit bout. Daarteenoor is die werke 
maak 'n besoek aan hierdie ten- van Renee le Roux en Eben van 
toonstelling ongetwyfeid die der Merwe heeltemal abstrak. 
moeite werd. Interessant is ver- ,Melankolies - ekspressionis
der die felt dat van hierdie kuns- ties is die werk van Iris Ampen
tenaars oorspronklik vanuit Eu- berger, alhoewel sy, blykens die 
ropa kom: Claerhout uit Belgie werke bier op die tentoonstelling 
en Ampenberger uit Duitsland. verteenwoordig . 'n meer nugtere 

Slegs enkeles soos van der Mer- gevoel deur middel van sterk ge-

M:o:ORDKOMEDIE IS 
o·E:UR TRU.K OPGEVOER 

varieerde kleurkontraste (vera! 
we en Rene·e le Roux is hier ter blou en rooi) bewerkstellig. Dit 

Iande gebore. staan in kontras met die vroeere 
gebruik van skakerings van bruin 
en rooibruin. 

Die man met die lyk om sy nek - 'n moordkomedie in 
drie bedrywe - is Saterdagaand 1 Oktober deur TRUK in 
die stadsaal opgevoer. Bartho Smit is die skrywer en die regie 
is waargeneem deur Ricky Arden. 

ANDERS 
Pit is 'n boeiende, besienswaar

dige aanbieding wat al die kwa
liteite besit om dit 'n waardige 
toevoeging tot die Afrikaanse 
toneelkuns te maak: volgehoue 
spanning, humor en 'n verras. 
sende, verstommende ontknoping. 

LOUW VERWEY 

(EDMS.) BPK. 

,Stefan Aropenberger !ewer ook 
lets nuuts in die werke wat op 
hierdie tentoonstelling uitgestal 
word. Dit is nl. dat by die mens 
en die dier in sy landskapskil
dering begin betrek. 

,'n Skildery wat dadelik aan
dag trek is ,Nuwe Uitbreiding" 
(no. 34) van Walter Westbrook. 
Alhoewel rPalisties van inslag 
gee by bier ook 'n sukses..-olle 
tweeslagtigheid van die impres
sionistiese inslag. 

As 'n eenheid bet die stuk 'n 
afgerondheid en tegelykertyd 'n 
andersheid: die einde spot eirttlik 
bietjie met die opgeboude span
ning van die toeskouer. Nietemin 
sorg die oplossing :vir 'n gemoe
delike huis-toe-gaan van die to
neelgangers. 

Cobus Rossouw as Paul Bar
nard, 'n sukkelende skrywer, ver
tolk die hoofrol. Hy word die on
gelukkige slagoffer van 'n ,on
skuldige" moordaksie teen sy 
vrou. Sy spel wat aanvanklik oor
tuigend is word algaande swak
ker en selfs hinderlik. 

Van die mede hoofspelers waar
onder: Petru Wessels, Marius 
Weyers en Louw Verwey trek 
laasgenoemde die aandag met sy 
gemaklike, buigbare spel en in
lewing in sy rol. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 
POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig:-

Van ditjies en da :jies 

en rokkies en frokkies, 

Tot jassies en Sokkies 

,Die helder kontrasterende en 
kleurige surrealistiese skilderye 
van Neville Varney is so diepsin
nig en droomwereldagtig dat dit 
die beskouer 'n bietjie onverge
noegd laat. 

,Uiteenlopend van aard is die 
werke van Alexander en Marian
ne Podlashuc. Sy met baar uiters 
realistiese, grensend aan die sur
rtalistiese droomwerelduitbeel
dlngs verskil heelwat van haar 
man se meer impressionistiese 
skilderye." 

Skaakklub beoog 
kampioenskap 

Die P.U .. Skaakklub beoog om 
volgende jaar 'n kampioenskap 
te hou om die gebalte van die 
spel te verhoog, bet mnr. Mac 
van der Merwe, voorsitter van 
die klub, in 'n onderhoud mee
gedeel. Hy bet gese dat hy groot 
belangstelling daarvoor verwag. 

Marius Weyers is openlik ama
teuragtig en tesame met Johan 
Botha is hul speeltalent beperk 
tot 'n doole . stereotipe middel
matigheid. James Norval as 'n 
gestrenge Polisiekaptein tref ook 
deur sy uitmuntende vertolking. 

In die goheel gesien is dit 'n 
geslaagde aanbieding waarin die 
verhaal knap is, en die spel re
delik oortuigend. Spesiale ver
melding verdien die dekor en be
ligt!ng wwt besonder natuurllk 
was, en baie bygedra het tot dJe 
welsla:e wat behaal is. P .H.R. 
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VERKOUE? I Reorganisasie van Korps word 
deur nuwe bestuur beoog 

N a aanleiding van die swak bywoning van die Ientefees. 

'n Reorganisasie van Korps Veritas Vincet word beoog, het mnr. J.P.L. van der Walt. 
nuwe voorsitter van die hoofliggaam, in 'n verklaring aan Die- Wapad bekend gemaak. 
Mnr. van der Walt het die volgende meegedeel: 

. Die feit dat die belangsteUing in die werksaamhede van klaers en die ander die verde
Korps so min blyk te wees, verg aandag. Slegs 35 seniors 
het stemreg op Korps gehad terwyl die getal eerstejaars wat 
stemreg gehad bet swak vergelyk met die getalle van ander 
hoofliggame. 

digers wees. Die prosedure soos 
die werklike sitting sal gevolg 
word asook die rangskikking van 
die stoele tn die saal. Hiermee 

,.Die swak bywoning kan toe- ook die werksaamhede van die word die hele gehoor betrek. 
geskryf word aan dte reeds oor- versktllende komitees sal gere- 4. Lesings. 
vol program van die P.U. stu
dent. Dlt het verder tyd geword 
dat daar 'n verandering kom in 
die aanbledlng van Program
aande. Pie bestuur van Korps 
het met bogertoemde in gedagte 
beslult om daadwerklike pogings 
aan te wend om Korps weer s·y 
plek ~e laat volstaan in die stu
dentelewe. Die programaande as-

organiseer moet word en aan
trekliker gemaak moet word. 

STEREOTIEP 
,.Daar sal gepoog word om 

vier ledevergaderings te hou. Van 
die stereotipe aanbieding in die 
vorm van lesings moet afgeslen 
word en daarom Js besluit op 
die volgende. 
1. Simposium: vier sprekers sal 
genooi word om oor 'n aktuele 

,.Persone uit die massa sal ge
vra word om op die volgende 
komitees te dien. (Konvenors uit 
Korps-bestuur). 
a. Pers- en nuuskomltee: hierdie 
komitee sal aan polemiek In die 
dagblaate deelneem en die Cal
vinis se standpunt duidelik stel. 
Aan hulle is verder opgedra om 
ons Universiteit se standpunt 
aan die buitewereld duidelik uit 

Raadsvoorsitter 
tree uit 

Ds. D.N. Kot?Le, voorsitter van 
die Potchefstroomse Universiteits
raad, gaan hom by die verstry
king van sy dienstermyn aan die 
einde van die jaar nie weer as 
raadslid herkiesbaar stel nie. 

Ses Pukke woon jeug
kongres van Sabra by 

saak met mekaar, voor die mas
sa., 'n gesprek te voer. Die spre
kers word so gekies dat bulle 
van verskillende standpunte die 
onderwerp sal benader. 
2. 'n Spreker wat die massa sal 
toespreek en sy praatjie sal toe
lig met hulpmiddels soos kleur
skyfies en rolfilms. 

een te sit waar dit nodig blyk. 
b. Publikasle-komitee: sal gedu
rende die loop van die jaar die 
publikasie ,.In die dae van jou 
jonkheid" laat verskyn. 
c. Studie-komitee. Die studie-ko
mitee sal voortgaan met die hulp 
aan die projek van die I .B .C. 
Die lywige werkstuk wat elke 
jaar aan die hand van hierdie 
komitee verskyn bet, sal vervang 
word met kort vlugskrifte oor 
belangrike sake. (bv. Waarom 
is u 'n Puk?)". 

,Die Tweede Wereldoorlog bet uitgebreek. Dit is hierdie 
gebeurtenis wat die S.A. rassevraagstuk op onverbreekbare 
wyse aan die groot wereldgebeure v.asgeknoop net". 

3. Die samewerking van diP. A. 
S.B. sal gevra word om 'n pro
gram aan te bled in die vorm 
van 'n hof- of parlementsitting. 
Die een groep sal dan die aan-

Dit is die woorde van dr. G.D. Mnr. D .P. Goosen, direkteur 
Ds. Kotze bet in 1908 as stu

dent by die Universiteit inge
skryt en in 1919 het by lid van 
die raad geword na die inkor
porasie van P.U.K. vir C.H.O. 

Scholtz, hoofredakteur van Die van die S. A. Akademie vir We
Transvaler. Tydens die Sabra- tenskap en Kuns, het o.a. gese 
jeugkongres wat in die Warm- dat ons jeug in meer as drie eeue 
badse hoerskoolsaal van S tot 5 'n duur prys betaal het vir die 
Oktober gehou is. Dr. Scholt?L se 

Kommuniste wil Am erika Hoewel ds. Kotze byna 80 is, 
doen by op die oomblik weer 
diens in 'n Natalse gemeente vir 
'n jaar. 

Aan die einde van die jaar sal 
ds. Kotze 'n verbintenis van 58 
jaar met die Unlversiteit beein
dig. 

referaat is deur dr. J.C. Jooste 
van Sabra voorgedra. Dr. 
Scholtz bet verder gese dat die 

grootste tragedie S. A. getref het 

toe gefaal is om segre

gasle tot die ekonomie lewens

faset deur te voer. 

STUDENT. 
OOR 

KRITISEER ARTIKEL 
STUDENTEDENKE 

In antwoord op mnr. Robert Lacey se artikel in die Sun
day Times wat in 'n vorige uitgawe van Die Wapad verskyn 
bet, wil ek graag die volgende opmerk. 

In Suid·Afrika is die aanvraag As motivering noem ek die on· 
na leiers groot. Weens die groot tugsaak van 'n paar jaar gelede 
persentasie wat die intellektueel waarby selfs Britse kabinetslede 
laer ontwikkelde bevolking in ons betrokke was. 
land inneem, moet alle moontlike Met betrekking tot die stelling 
potensiaal ontwikkel word. dat oorsese studente ,,less hypo-

Weliswaar is dit 'n ideale toe· critical than South African stu-
stand om studente te kan keur, 
maar wil mnr. Lacey 'n verdoem· 
en9-e standpunt teenoor ons m· 
neem, bloot op die grond van nie· 
ideale toestande? Hieruit kan ons 
ook sien dat ons die voile nie· 
blankepotensiaal moet ontwikikel 
(wei elkeen in eie gebied). 

OPPONEER 
Ek wil die stelling ,university 

education is supposed to broaden 
the mind", opponeer. 'n Univer· 
siteit, in sy universele hoedanig· 
heid, is nie .soseer vir die ontwik· 
keling van die wetenskap nie, 
maar vir die gelykwaardige ont· 
wikkeling van die gees. 

Deur op 'n later leeftyd te spe· 
siali.seer, soos oorsee gedoen word, 
het nie juis 'n visuele uitbreiding 
van die hele gees ten gevolg nie, 
maar na alle waarskynlikheid die 
teenoorgestelde. 

Uit mnr. Lacey se artikJel blyk 
dat hy nie met ons opvoedkun· 
dige stelsel saamstem nie. Ons 
kan verstaan dat hy homself nie 
maklik in ons situasie kon indink 
nie maar is hy nie miskien iet· 
wat kortsigtig om sy omstandig· 
hede en metodes as die absolute 
te neem nie? 

MORELE STANDAARDE 
Betreffende die , . . no more 

immoral . . ", wil ek Brittanje se 
reg of aanspraak op hoe morele 
standaarde sterk in twyfel trelc. 

dents" is, wil ek 'n element van 
waarheid erken. Ons studente kan 
gerus minder skynheilig wees deur 
bulle oortuigings ten voile (met 
menslike beperkings in ag ge
neem) uit te leef. 

FEITESPEKULASIE 
Om my enigsins uit te laat oor 

mnr. Geldenhuys se stelling (Da
ter?) sal lei tot 'n ongemotiveer
de feitespekulasie. Ek laat dit 
maar aan homself oor om sy saak 
te stel. 

Ek het my tot nogtoe nie uit· 
gespreek oor die vraag van die 
opskrif ,Why don't South Afri· 
can stU:dents think?" nie. 

Met genoemde feite in ag ge· 
neem, blyk dit dat die konsen· 
trasie Suid-Afrikaanse studente 
wat dink wel aansienliki minder 
is as in Brittanje, maar dat die 
persentasie van die bevolking wat 
.studeer wel gunstig met Brittanje 
vergelyk, indien nie oortref nie. 

-Z.B. Coetzee. 
(Brief effens verkort - Red.) 

Briewebus 
Weens gebrek aan ruimte was 

dit nie moontlik om alle briewe 
te plaas nie. Lesers is hartlik 
welkom om aan Die Wapad te 
skryf oor enige saak, maar u 
moet u briewe asseblief kort en 
kragtig stel. - Red. 

in toekoms oorneem, 
,... 

se Bundy 
,Een van die belangrike foute wat dikwels ten opslgte 

van die Kommunisme gemaak word, is die gedagte dat 'n per
soon 'n lid van die Kommuniste-party moet wees om bulle 
saak te bevorder". Die uitlating Is verlede Woensdagaand 
deur Majoor Edgar Bundy, uitvoerende sekretaris van die 
Church Leagu'e of America, gemaak toe hy voor 'n gehoor 
van sowat honderd-en-twintig persone in die plaaslike stadsaal 
opgetree het. 

INFJILTRASIE reik, maak hulle gebruik van sg. 

' n Groepie Pukke wat die 
Sabra-kongres op Warmbad 
bygewoon het, verkeer in die
pe nadenke na 'n insiggewende 
referaat. Die denkers is Isak 
du Plessis, Coert van der Mer
we, Blackie iV orster en Bok 
Schutte. 

Foto: B. van Jaarsveld 

Republlek. .,Maar geen geslag 
b et die finale prys betaal nie. 
Elke geslag het sy eie paaiemen
te vereffen.." 

Referate is ook gelewer deur 
dr. C. Hanekom, dr. J. I. de Wet 
verbonde aan die U.P. en dr. P. 
G.J. Koornhof, L .V. van Prim
rose. Dr. Koornhof het met 'n 
besielende referaat oor , Die Jeug 
op mars in blank Suid-Afrika" 
die kongres op 'n baie hoe noot 
afgesluit. 

Van die 37 studente wat die 
kongres bygewoon bet was ses 
Pukke. 

Majoor Bundy het hom vera! 
toegespits op die Kommunistiese 
beinvloeding van en infiltrasie in 
die !ewe van die studerende jeug 
in Amerika. Volgens hom beplan 
die Kommuniste in Amerika om 
die regering van die land oor te 
neem en om hierdie doe! te be-

Professore was 
op Ermelo 

'n Groep professore en dosente 
van die P .U. bet Ermelo gister 
besoek waar bulle 'n saamtrek 
van leerlinge van Oos-Transvaal 
toegespreek heb 

Die doe! van die saamtrek was 
om leerlinge wat vanjaar bulle 
skoolloopbane beeindig, nader in 
te Ug oor die verskillende studie
rigtings wat bulle aan die P.U. 
kan volg. 

Die leerlinge bet die geleent
heid gehad om die professore 
persoonlik te spreek. 

Biblioteekvereniging hou 
konferensie aan P.U. 

Die Ferdinand Postma-biblioteek was die gasbeer vir die 
een-en-twintigste konferensie van die S. A. Biblioteekvereni
ging wat van 17 tot 23 September bier gebou is. Afgeva~r
digdes uit al vier provinsies en selfs so ver as Mosamb1ek 
bet aan die besprekings kom deelneem. . 

Prof. H.C. van Rooy, boofbi- repetisie van ANTIGONE in d1e 
bliotekaris van die P.U. het na Totiussaal bygewoon. 
twee jaar as president van die Nadat al die besienswaardig
S.A.B .V. afgetree en dr. S.I. Ma- hede in die dorp en op die kam
lan van Durban (ook 'n oud-Puk) pus die namiddag deur die kon
is as die nuwe president vir die ferensiegangers besoek is, is hul
volgende termyn aangewys. le die aand van die 22ste Sep. 

Woensdagaand, 21 September, tember deur die burgemeester, 
het die afgevaardigdes op uitno- prof. H.L. Swanepoel, op 'n dinee 
diging van die Rektor 'n kleed- in die stadsaal onthaal. 

,fellow travellers" in elke denk
bare lewensfeer. 

Volgens Gus Hall, Kommuniste
leier in Amerika, moet vera! op 
die jeug gekonsentreer word, 
want ,.the young generation re
presents a vast potential". Vol
gens hom is die jeug minder on
derworpe aan ou vooroordele en 
meer ontvanklik en geneig tot 
radikalisme. Majoor Bundy het 
gese dat hierdie stelling volkome 
waar is en daarop gewys dat ook 
Karl Marx nog 'n student was 
toe by sy teoriee ontwikkel bet 
en dit in 1848 te boek gestel het. 

Majoor Bundy het afgesluit 
deur die hoop uit te spreek dat 
in Suid-Afrika betroubare bronne 
oor die Kommunisme bestudeer 
sal word, en het die geloof uit. 
gespreek dat Suid-Afrika die 
land mag wees om die wereld 
uit donkerheld en ateisme te lei. 

SEWENDEJAARS 
NEEM AFSKEIID 
,.Ons sewendejaars het drie ge. 

waarwordinge in blerdie tyd: 
dankbaarheid, 'n gevoel van hui
wering en 'n sterk roepingsbe
sef," het mnr. Frans van der 
Walt gese by die geleentheld 

van die jaarlikse afskeidsdtnee 
vir vierdejaar teologiese studente 
irt die Queen's Hotel. Die af
skeids ~eselligheid is op Donder
dagaand, 29 September, gebou 
en is gereel deur die Teologiese 
Studentevereniging (T. S. V.) . 

Onder die aanwesiges was, be
newens die teologiese studente 
en hul gesellinne, ook die teo
logiese professore en van die 
plaaslike predikante. 
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STUDENTE WAS JOLIG OP 
LENTEFEES BY DAM 

Die Lente is vanjaar deur die Pukstuden te ingelui met 'n lentefees wat op Saterdag 1 
Oktober plaasgevind bet. Die joligbeid by die dorpsdam bet redelik vroeg die middag begin 
e::t bet tot met skemer geduur. 

Aanvanklik was dit asof die hltte die gees gedemp bet, met skemer bet 'n aangename 
maar na die middagete bet dinge begin koers kry en bet die aandete krag vir verdere pret 
boeresport aanvang geneem. Die skyfskiet is deur die manne 
van Dawie Dup-Noord oorbeers en dit was van die begin af 
duidelik dat bierdie kosbuis van plan was om die aand verniet 
te gaan flie~. Die eerste plek is wel deur 'n persoon van die 
dorp ingeneem, maar die daaropvolgende 23 plekke is almal 
deur Dawie Duppers ingepalm. 

SKOONSKIP 
Die kompetisie in die verskil

lende nommers is op Inter-kos
huis basis beslis en die wennende 
koshuis bet gratis toegang tot 
die fllek in die Totiussaal gebad. 
Vera! die bootresies bet belang
stelling gewek en ook bier bet 
Dawie Dup-Noord onder die 
mansspanne skoonskip gemaak. 
Die dames bet ook die roeispane 

laat sing en Tbaba Jab bet 
geseevier met Klawerbof tweede. 

Die toutrekspanne het die spie
re laat bult en Dawie Dup se 
eerstes en tweedes bet die botoon 
gevoer, met Klawerhof as die 
koshuis met die sterkste dames 
op die PUK. 

KUSSINGGEVEGTE 
Die gees bet ook hoog geloop 

tydens die kussinggevegte en 

Die lentefees bet barde werk gekos van die organlseerders 
daarvan. Drie van die dames wat yw.erig gebelp bet om kos 
aan die bongerige feesgangers uit te deel,- is (van links na 
regs) Yvonne Adendorf, Anita van der Merwe en Breggie 
Eftgelbrecht. -Foto: De Zee. 

verskat. 
Ongelukkig bet die film wat 

die aand in die Totlussaal ver
toon sou word, nie opgedaag nie. 

Opmerkllk wa.'! dat daar slep 
sowat drle-bonderd studente by 
die fees was. 

EERSTEJAARS 
JUIG! 

'n Nuwe vefyndheld 8&1. blnne
kort sY verskynln&' In die twee 
grootste dames-ko8huise, Ooster
'hof en Klawerhof maak en wei 
in die &'edaa.nte van 'n interkom
stelsel. 

Nou sal die jonge dames nle 
meer bulle kele In dlens hoef 
te stet nle en daarvoor is bulle 
veral bale bly. Dlt is werkllk 
'n welkome byvoe&'in&' in die kos
hulse en dlensbeurte sal nou be
sUs met JTOter entoesiasme waar
ceneem word . 

Groot man kruip 
deur venster 

In ,Republica Gatlandia" bet 
'n ou skelm van die P .U., mnr. 
Piet van Zyl, verlede week weer 
sy vernuf getoon toe hy sonder 
veel moeite deur 'n vensterraam 
van 1(}" x 10" geklouter bet, Vir 
die volvoerlng van bierdie uit. 
daging. bet hy 'n hele pak siga
rette bekom. Mnr. van Zyl is so
wat 5' 10" lank en weeg nage
noeg 150 lb. 

Dit bet jollg toegegaan tydens die onlangse dinee van die Stn· 
denteraad. Sowel die ou as die nowe Studen teraadslede was 
teenwoordig. Dit lyk of die ou lede bier besig is om die nuwe· 
linge in te lei in di.e metodes van oplossing v an Stnden teraads· 
probleme. F oto: Fotokuns 

N aturelle-administrasie 
word selfstandig 

Die Departement Natnrelle-adminlstrasle b et 
tyding ontvang dat dit voortaan as seHstandige 

onlangs die 
departement 

sal fungeer. 
Die vak word reeds 'n geruime 

tyd aan die Potcbefstroomse Uni
versiteit aangebled maar is nog 
altyd by die departement Volke
kunde ingesluit. Die afgelope tien 
jaar bet die studentetal en die 
werksaambede op die gebied 
in so 'n mate toegeneem dat 
die raad beslult bet om d it 'n 
selfstandige departement te 
maak. 

.,Ons beoog om 'n grondige 
studie van rasseverhoudings en 

on twlkkeling in Suld-Afrika en 
a ile a nder werelddele met 'n veel
rassige bevolking te maak", bet 
mnr. J.J. H enning, van die de
partement Naturelle '.dministrasie 
in 'n onderboud gese. Hy bet ook 
aangetoon dat in die vak die 
versklllende belelde en wetge
winge In Suid-Afrika, wat betrek
king bet op die nie-bla'tk", be-
studeer word. 

ONTWIKKEL 

MEER DRUIP AAN DI·E. 
c ·ROOT UNIVERSITEITE Verlore? 

lool 

Naturelleadministrasie is nle 'n 
statiese vak nle :maar ontwikkel 
gaandeweg. Daarom sal die vak 
ook va n tyd tot tyd ontwikkel 
moet word sodat dit aktueel kan 
aanpas by die wereld-gebeure by
voorbeeld die vrywording van 
Afrika State. Hy bet ook bekend 
gemaak dat die naam van die 
vak beslis in die toeko:ms ver
ander sal word, Daar is egter 
nog geen sekerheld watter vorm 
dit dan sal aanneem nle aange
sien dlt nie in die nabye toekoms 
sal plaasvind nle. 

Volgens 'n berig in 'n Engelse Sondagkoerant dui syfers 
wat deur die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap 
verstrek is, daarop dat die drnipsyfer onder eerstejaars aan 
die groter universiteite boer is as wat die geval is aan die 
universiteite met 'n relatiewe klein studentetal. Die besonder· 
hede vir agt blanke universiteite vir 1965 is soos volg: 

Universiteit Kaapstad : 1,393 drulpellnge;Universiteit van Port 
eerstejaars, 45.8o/o druipelinge ; U- Elizabeth: 137 eerstejaars, 50.36% 
niversiteit Pretorir.. : 2,861 eerste- druipelinge. 
jaars, 45.05o/odruipelinge ; Natalse 'n Senior amptenaar skryf die 
Universitelt : 1,335 eerstejaars,38. verskynsel o.a. toe aan gebrek 
65% druipelinge ; Witwatersrandse aan aandag wat aan die indi
Universiteit: 1,957 eerstejaars, 37. widuele student aan die groter 
81% drulpellnge ; Stellenboscb universiteite bestee word. 
Universiteit :1,453 eerstejaars, 34. 
41% druipellnge ; Potchefstroomse 
Universiteit: 616 eerstejaars, 32. 
95% drulpelinge ; Rhodes Univer
siteit: 433 eerstejaars, 26.09% 

OOSTERHOF 

NEEM AFSKEID 
Oosterbof bet verlede week 

met 'n smaakvolle ete van :mev. 
A.J. Kruger wat v ier jaar aldaar 
diens gedoE'n bet, afskeid genee:m. 

Sy was geen onbekende aan 
die Universiteit nie aangesien sy 
vroeer vir 'n jaar in die Lettie 
du Plessis-eetsaal werksaa:m was. 

Mev. Kruger bet met haar ver
trek gese dat die Potcbefstroom
se Universiteit altyd die universi
teit vir baar sal wees omdat die 
onderlinge omgang tussen stu· 
dente so besonder en aangenaam 
Is. Voorts bet sY gese dat sy al
tyd aan Oosterbof sal dink as 
'n klein kindjie wat sy gehelp 
grootmaak het. 

Oosterbof dink met dank aan 

EKONOME HET 
GEDINEER 

Die jaarlikse dinee van die 
Ekonomiese Verenlglng bet ver
Iede Saterdagaand met groot wel
slae plaasbevind. 

Tydens 'n besonder aangename 
ete bet :mnr. A.S. van Straaten 
van VEKOR as gasspreker op
getree. 

Hy het daarop gewys dat daar 
meer Ielers per 1,000 inwoners 
in Suid-Afrika na vore :moet tree 
en dat die maksimale produkti
witeit van elke arbeider in Suid
Afrika ten voile benut moet 
word. 

ARBEID 

Mn,r. van Straaten bet ten slot
te beweer dat die bele probleem 
van onproduktiewe arbeid deur 
doelgerigte, slstematiese arbeld 
opgelos kan word. 

Dineegangers bet die mening 
uitgespreek dat die toespraak be
slis die hoogtepurtt van 'n genot-

alles wat sy vir bulle gedoen bet. voile aand was. 

Die akkerbome is weer groen 
en die studente sien dit. Daar is 
lente in die lug en dis lekker om 
te gaan stap - die studente weet 
dit. 

Veral in die aande sien 'n mens 
bulle onder die akkerbome in die 
straat .. Hulle geniet dit. . . . vra 
maar vir Kotie en Johan of vir 
Hannetjie van der Merwe en haar 
maatjie. 

Die aktked>ame iyk soos mos -
en Lorene en Frik sien dit; en Hil· 
lie en Hans. 

En dan hoor ons Danie en Nina 
se die rosies voor Kulu ruik so 
lekker .. .. 

Van koshuise gepraat, ons sien 
Joban Kruger deesdae bale by 
Oosterbof se voordeur, of hoe 
Hester? en vir Hannie se Jo
ban . ... . 

Van al die stap onder die 
akkerbome kom daar gt·oot dinge, 
blink dinge . . . en Oosterhof hou 
die blink kant •bo met Hettie Mol· 
lett en Lecia Els en Susan Greeff 
en Chrissie Kruget·. 

Jan Bradley en Dave en Jan-At 
sien vanjaar die aktkerbome in 'n 
heel ander lig, want al gaan stap 
'n mens nie altyd nie 'n Verloof· 
ring kan tog so mooi blink in die 
lig van die straatlamp. 

En nou wonder ons of Sandra 

SAN LAM 
vir Beskerming 

volgende jaar aileen onder die ak· 
kerbome gaan staan - of in wat· 
ter straat Petro en Manie gaan 
loop . . ... En terwyl ons nou 
met Farmaseute besig is - hoe 
gaan Willie Coetzee volgende jaar 
weet of die akkerblare nog so 
mooi is? 

Die akkerbome in d ie strate bly 
maar die slepers se wandelplek 
want die P.U. lie kampus het mos 
r.ie akkerbome nie. 

LOELOERAAI 

In die toekoms sal die Natu
r elleadministrasie in die fakul
teite Lettere en Regte aangebied 
word. Die buidlge dosente is 
mnre. J.J. Henning en C.J. Ma
r itz. 

U het volop keuse 1n ons groot verskeidenheid 

Boeke vir Studie • en v•r 

Ontspanning 
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Op 
het 

swembyeenkoms 
rekords gespat 

A an die Sport/ront 

Die rekords bet Dinsdagaand op die inter- koshnis swemliga kwist.ig gespat. 
Die swemklub spog met die prestasie dat agt uit die veertien indiwiduele 

rekordtyd afgele is waaronder al sewe die mdiwiduele mansitems tel. 
items in 'n 

Dexter White van die dorp bet opspraak verwek denr 
die tyd te verbeter in al vier die items waaraan hy deelgeneem 
het nl. die 100 tree borsslag en wisselslag en die 33l tree 
kruipslag en vlinderslag. Hierdie belowende jong swemmer 
word al sedert sy twaalfde jaar deur mnr. Paul du Plooy, 'n 
bekende afrigter uit die dorp, voorberei vir sy springbokkleure. 

Ander uitbljnkers was L. du 
Plessis (33! tree rugslag dames), B 
Venter (33! tree rugslag mans), 
:r. de :Tager (33! tree borsslag 
mans) en die kaptein van die 
swemklub, W. Brewis (100 tree 
kruipslag mans). Die beste ver
toning van die aand was die 33! 
tree kruipslag waarin die uitslag 
soos volg was: Eerste was D. 
White met 'n tyd van 14.8 sek,, 
tweede W. Brewis (15 sek.) en 
derde F. Roothman (16.8 sek.) 
terwyl die ou rekord vanaf 1957 
gestaan bet op 16.9 sek. 

Oosterhof bet in die damesaf
deling skoonskip gemaak met 'n 
puik totaal van 100 punte. Thaba 
:Tii,h het tweede geendig met 80 
punte, derde was Kulu met 64 
en kort op hul hakke Klawerhof 
~e 63. Dorp was laaste met 'n 
totaal van 50. 

In die mansafdeling bet die 
Dorp 'n oortuigende 119 punte 
ingesamel terwyl Over de Voor 
in die tweede plek swak verge
lyk het met 68. Kort op lg. se 
hakke bet Dawie Dup gevolg 
met 66 punte en Kompleks moes 
met 34 die aftog blaas. 

Almal speel by 

minibaan 

Hierdie oplewing in die swem
kringe is alleen verblydenswaar
dig, veral as ons dink aan die 
tekens van sterwe wat die swem 
verlede jaar getoon· het. Hiervoor 
kom alle lof mnr. Brewis en sy 
komitee toe, asook die entoesias
tiese samewerking van mej. de 
Jager en mnr. du Plooy. 

Verder word verneem dat die 
S.S.B . besluit het dat daar vol
gende jaar op inter-koshuis basis 
meegeding sal word waarby twee 
trofee betrokke sal wees. 

!WILLIE IS 
I SPORTMAN 
I VAN JAAR 

I 
Toekennings is verlede week 

aan twee belowende sportman
ne van die universiteit gedoen. 

Willie Coetzee, springbokbek-
kiesatleet van die P . U. bet die 
On Mutualtrofee ontvang, wat 
toegeken word aan die beste 
sportman van die jaar. Ibbert 
Joubert bet 'n medalje ontvang 
as die r ugbyspeler wat die 
meeste vordering gemaak bet 
in die afgelope seisoen. 

Met die afloop van die rugby
seisoen is daar nou geleentheid vir 
elke srrrtman om hom op die 
verskillende somersportsoorte toe 
te le. Vir die atlete het die sei
soen alreeds begin en vir die krie
ketspelers wag die oefennette op 
die Oude Molenterrein. 

KRIEKET 
Hoewel die Pukke nog nooit 

groot prestasies in krieket behaal 
het nie, is daar hierdie seuoen 
groot planne om die belangstelling 
by voornemende spelers aan te 
wakker. Wat afrigting betref, sa~. 
Rodney Cass, 'n Engelse beroeps
afrigter, help om die Puklre reg 
te skaaf terwyl daar ook vir 'n 
kosbuisliga voorsiening gemaak 
word. 

Ek sien nie waarom die plan 
nie inslag sal vind nie. Die kos
huisrugby was 'n groot sukses; 
waarom nie ook koshuiskrielret 
nie? Talent het ons ook genoeg. 

deur SPREILIG 

Verskeie koshuise het reeds op hul 
eentjie begin om te oefen. 

ATLETIEK 
Op atletiekgebied het die P.U. 

groot naam gemaak in 1964 toe 
bulle die gesogte Dalrymple-beker 
van die Tuklkies afgeneem het. In 
1965 het bulle slegs met een punt 
die trofee weer afgestaan. Hierdie 
seisoen wil die atletiek>klub poog 
om voort te bou op hierdie pres
tasie, maar die belangstelling is 
skraal. Veral op die gebied van 
die veldnommers is daar weinig 
vooruitsigte. 

Ek doen 'n beroep op alle Pukke 
om hull"e daad by my woord te 
voeg. Ons gaan volgende jaar be
slis ons stem dik maak op alle ge
biede. 

Mielieboere kry 
aandsport 

Aandsport sal binnekort ook 
in Wee-Transvaal beoefen word. 

Op die jongste stadraadsverga
dering is besluit om die Mekka 
van Wes-Transvaalse atletiek, die 
Bill Swart-ovaal, met spreiligte 
te voorsien. 'n Tender vir R5, 
100 is hiervoor goedgekeur. 

Hierdie stap is voorafgegaan 
deur 'n lening aan die Potchef
stroomse Rugbyklub om sy oe
fenveld met spreiligte te voor
sien. Die raad bet ook agter ge
slote deure beraadslaag oor die 
beligting van die Wes-Transvaal
se rugbyhoofkwartier, Olenpark. 
Daar is nog geen definitiewe 
besluite geneem nie, maar die 
rugbybond sal dadelik genader 
word oor 'n skikking van die 
geldelike implikasies. 

Daar is sprake dat die aan
vullende stadsraadsbegroting van 
Oktober vir die dringende saak 
sal voorsiening maak. Die be
hoorlike beligting van Olenpark 
sal bes moontlik in die buurt 
van R40,000 kos. 

Die miniatuur-gholfbaan wat 
onlangs deur Dawie du Plessis
hula gebou is, blyk 'n reuse-suk
ses te wees. Van vroeg tot laat 
kan 'n mens daar spelers aan· 
tref, wat probeer om hul tellings 
te oortref. 'n Aant.al swemsters spring weg tydens die onl angs geboue swemgala. 

Foto: Fotokuns. 

Tennisspan spog 
met drie lede in 

W .-Tv I.-span 
Dit is 'n moeilike baan met 

baie hindernisse en bestaan uit 
tien putjies. Die amptelike baan
rekord is op die oomblik 34 houe 
en word gehou deur Dawie Ja
cobs. Die baansyfer is 40 houe. 

Vir alle gholfgeesdriftiges bied 
dit 'n !deale geleentheid om te 
ontsnap van die boeke. Selfs da
mes is gereeld teenwoordig. Wat
ter Dawie Pupper kan nog by 
sy boeke bly as bulle daar is? 

Dawle du Plesslshuis se glo dat 
hulle voldoende tydverdryf gedu
rende bloktyd kan verskaf. Die 
twee manne het reeds begin blok. 

-Foto: B. van Jaarsveld 

Die Wapad word gedruk deur 

Enslins; Potchefstroom Uitge

wers: Die Smdenteraad P.U. vir 

C.H.O. 

/ Judospelers het 
hul laat geld 
Die P.U. Judoklub het met 'n 

sterk ledetal 'n besondere suk· 
sesvolle jaar agter die rug. Vir die 
eerste keer het die klub 'n sterk 
damespan gehad wat bulle deeg
lik! laat geld het, nie alleen by 
ligawedstryde en die S.A.U.-kam
pioenskappe nie, maar ook by 
graderings. In Bloemfontein het 
bulle verras deur tweede plek te 
bebaal in die damesafdeling ty
dens die interuniversitere toer
nooi. Dit was die eerste keer dat 
bulle aan die toernooi deelge
neem het. 

Verskeie mans bet ook die 
Wes-Transvaalse span gebaal, nl. 
A. Williams, T. Lourens, S. van 
der Walt en J. Mussman. More. 
Williams en Lourens bet ook buUe 
provinsie op die Suid-Afrikaanse 
kampioenskappe in Kaapstad ver
teenwoordig. 

OORWINNINGS 

Tydens die Intervarsity teen U. 
K.O.V.S. het die eerste en die 
tweede spanne kJinkende oorwin
ning.s bebaal. Dit het al 'n tra
disie geword dat die P.U. se Judo
manne die Intervarsity inpalm. 

Die klub hoop om volgende jaar 
baie goed te vaar op die S.A.U.
kampioenskappe, wat op Potchef
stroom sal plaasvind. 

DAWIE DU PLESSISHUIS IS 
WENNERS VAN TWEE BEKER~ 

Aan die einde van die seisoen kan die Dawie Dupspan 
terugkyk met tevredenheid. Nie aileen het die span die derde 
liga-beker ingepalm nie maar ook die Pieter Malan-wissel
trofee vir die span met die beste gees. 

Die span spog met 'n trotse van 18 punte uit die moontlike 
rekord wat nie maklik geewe- 20 behaal. Slegs 2 wedstryde was 
naar gaan word nie. Die span 
bet afgereken met Wits 111, UO
VS 111, en ook met Pote. In die 
ligakompetisie bet bulle 'n totaal 

Doen beroep op 
Krieketmense 

gelykop beslissings. Die enigste 
nederlaag is deur Over de Voor 
toegedien. Die puntetotaal oor die 
seisoen is 299 vir en 90 teen 
bulle. 

Die span is daarvan oortuig 
dat bulle sukses te danke is aan 
die bekwame afrigting van mnr. 
:ran Coetzee en die gereelde on
dersteuning van die koshuis. 

Die P.U.-tennisspan het op
spraak verwek toe drie van bulle 
gekies is om Wes-Transvaal op 
die · inter-provinsiale toernooi in 
Oos-Londen van 10 tot 15 Ok
tober, te verteenwoordig. Die 
baanbrekers is Althea van Log
gerenberg (die Puk se beste da
mespeelster), Dawie Smith voor
sitter .van die klub, en Piet Mit
chell. Die feit dat die span slegs 
uit drie mans en drie dames be
staan, verhoog die prestasie van 
die uitblinkers des te meer. 

Daar word gehoop dat met die 
spreiligte wat onlangs by die ten
nisbane in gebruik geneem is, 
die tennisspelers tot nog verdere 
hoogtes sal kan klim, 

Die krieketseisoen aan die Puk 
het aangebreek en bale spelers 
is al hard besig om te oefen. 
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Die eerste wedstryde sal vol
gende week in aanvang neem 
en hierdie seisoen sal die -Puk 
moet wys wat daar in bulle 
steek. Om die manne 'n bietjie 
touwys te maak sal Rodney Cass, 
voormalige beroepspeler van Sus
sex, die Puk minstens twee keer 
'n week besoek. 

Daar word 'n beroep op aile 
spelers gedoen om hul dienste 
aan te bied. As almal probeer 
kan ons binnekort dieselfde boog
tes bereik as vanjaar se rugby
span. Krieket moet nie net ge. 
speel word om fiks te word vir 
die volgende jaar se rugbysei
soen nie, maar as 'n eersterang
se sport. 
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