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Bevinding oor Boekhandelaars: 

GEEN WOEKERWINS 
MATIE IS WENNER VAN 

KOERANTKOMPETISIE 
Die Matie is aangewys as die wenner van 1966 se studen• 

tekoerantkompetisie wat deur die Afrikaanse Studentepersunie 
gereel word. Die besluit is geneem deur die bestuur van Aspu 
tydens die Aspu-konf.erenie wat op 14 en 15 April In Pretoria 

MET BOEKPRYSE 
Die boekhandelaars van Potchefstroom !ewer boeke teen ~aie ~illike pryse aan di~ stu

dente en geen vinger kan na bulle gewy~ word as daar van wmsbeJag .gepraat wo~d rue. 
Dit iS die slotsom waartoe gera,ak IS toe 'n verslaggewer van Die Wapad n onder

hood gevoer bet met die bestuurder van 'n groot boekhandel-saak in die dorp en op die Bult. 

Die bestuurder bet namens sy boekhandel 'n uitnodiging hede of klagtes QPenlik met hom 
aan die redaksie van Die Wapad gerig om 'n persoon af te te bespreek en sodoende enige 
vaardig om 'n ondersoek na prysstyging van boeke en die pryse moontllk~ misverstande uit die 

plaasgevind bet. 
Die besluit is geneem op die 

grondslag van die beoordeling 
van die studentekoerante d aur 
redaksielede van drie Afrikaanse 
dagblaaie. Die totale puntesom 
wat behaal is op grand van die 
beoordeling van die Burger en 
die Transvaler is : die Matie 126, 
die Perdeby 126 en die Wapad 
125. Die Volksblad se puntetoe
kenning is nie bekend nia. 

Aangesien die Volksblad die 
Matie en die Wapad gesament
lik eerste geplaas bet met die 
Perdeby in die derde plek, bet 
die Matie die hoogste punteto
taal behaal en bet die Wapad 1 
punt minder as die Matie gekry. 

Die verdere plasing van stu
dentekoe'rante sal deur die be-
stuur van Aspu gedoen word na 
ontvangs van die puntetoeken
nlngs van die Volksblad. van boeke in die algemeen in te stel. Dit bet gevolg op 'n weg te rulm. 

brief wat deur Die Wapad gepubliseer is, waarin daar na die -----------------------------------·--------
onrusbarende prysstyging van boeke verwys is. 

Gedurende die ondersoek, handelaar · te koop aangebied 

waarin vryheid verleen was om 
aile aspekte van die boekhandel 
se sake te ondersoek, bet heel
wat feite aan die lig gekom, 
wat baie studente sal verras en 
byna al die vrae van die studen
te-massa wat moontlik op die 
hart gedra mag word, is bevre
digend uiteengesit , volgens die 
verslaggewer. 

ONREeLMATIGHEDE 
Daar is bevind dat, wat die 

prys van boeke betref, daar af
doende bewys gelewer is dat 
daar geen onl'aelmatighede inge
tree bet nie. Oil bet inteendeel 
geblyk dat die boekhandel feit
lik geen beheer oar die vasstel
ling van pryse bet nie. Die uit
gewer bepaal die prys van elke 
boek wat deur hom uitgegee 
word en die boekhandelaar is 
dan slegs daarop geregtig om 'n 
bykomende persentasie van die 
baak te bef wat die onkoste in 
verpakking en posgeld dek. Op 
die wyse word die prys van elke 
boek bepaal wat deur die boek-

President gaan 
debatteer 

Die president van die A.S.B., 
mnr. Boy Geldenhuys en die 
presidente van Nusas, mej. Mar
garet Marshall sal op 25 April te 
Stellenbosch in 'n debat teen
oar mekaar te staan kom. Die 
debat word deur die debatsver
eniging van die Universiteit van 
Stellenbosch geree1. 

Dle gegewens is deur mnr. 
Geldenhuys bekend gemaak op 
'n perskonferensie waarby die 
president en ond~rpresident van 
die A.S.B. opgetree bet. Sover 
bekend is dit die eerste pers
konferensle wat nog .ooit deur 
die A.S.B. gehou is. 

P.U. IS NIE 
ENIGSTE 

In 'n vorige uitgawe van Die 
Wapad is foutief berig dat 
Farmasia, Verpleegkunde en 
Spraakleer en Drama nie aan 
ander Afrikaanse Universiteite 
aangebied word nie. Beplanning 
word op voorgraadse vlak slegs 
aan die P .U. aangebied, maar dit 
is 'n nagraadse kursus aan an
der universiteite. 

Die P.U. is dus die enigste Afri
kaanse Universiteit slegs in die 

word. 

GOEDKOPER 
'n Verskynsel wat voorkom is 

dat dieselfde boek se prys wei 
goedkoper kan wees by die een 
handelaar as by die ander, maar 
as dit gebeur, is dit slegs omdat 
die goedkoper boek van verou
derde druk is. Dit gebeur min 
dat 'n boek 'n nuwe uitgawe be
lee! sander dat die prys 'n sty
ging toon. Dieselfde druk se prys 
word soms oak deur die uitge
wer verhoog. 'n Boekhandelaar is 
nie by magte om 'n ou boek 
teen die prys van 'n nuwa druk 
t e verkoop nie en so ook mag 'n 
nuwe boek nie teen die prys van 
'n au uitgawe verkoop word as 
'n boer prys daarvoor vasgestel 
is nie. 

ONGUNSTIG 

Die felt dat boeke uit die bui
teland so duur is (veral die 
uit Amerika) is daaraan te wyte 
dat die dollar ongunstig met die 
rand vergelyk. 'n Boek van 25 
dollar is in die V.S.A. redelik 
goedkoop, maar word die boek 
ingevoer en die prys omge
reken Suid-Afrikase geld, sal dit 
R16 kos. 'n Voorbeeld is 'n band
hoek wat vir industriele cbemie 
gebruik word wat binne die be
stek van aeu jaar 'n prysstyging 
var. R8 getoon bet; en dit net 
omdat die boek 'n bersiene druk 
beleef bet. 

PRYSSTYGINGS 

Daar is egter bereken dat stu
dante vanjaar, globaal gesproke 
10% goedkoper betaal vir boeke 
Hoewel daar individuele pryssty
glngs voorgekom het, is vera! 
oorsese boeke vanjaar goedko
per. Dit is hoofsaaklik die geval 
omdat deesdae veral die Ameri
kaanse boeke in Japanese band 
uitgegee word wat net so stewig 
is soos die gewone hardeblad. 
maar baie goedkoper is. Onge
lukkig is nog slegs enkele uit
gawes beskikbaar in die Japane
se band. 

BEHULPSAAM 
Na in ag neming van al die 

feite, is daar tot die gevolgtrek
king gekom dat : die boekhande
laars geen buitensporige winste 
uit die student se sak verkry 
nie; bulle in bulle eie so
wel as die belang van die stu
dent, so babulpsaam moontlik 
optree; bulle diens !ewer wat 
na verbouding met ander boek
handelaars moeilik op verbeter 
kan word. 

niA he-'ituurder bet ook 'n 

'n Gedeelte van die Puk-afvaardigi,ng op die A spu-kongres. Die redakteur van Die Wapad Is 
aan die woord. 

KONSTITUSIE IS DE.UR 
IKEYS VE~RWERP 

Beroering beers op die kampus van die Universiteit van 
Kaapstad oor die nuwe grondwet vir die Studenteraad waarop 
die Raad van die Universiteit besluit bet. Die nuwe grondwet, 
wat op 15 Maart in werking getree bet, is uiters ongewild 
onder die grootste gedeelte van die studente, omdat dit geseg
regeerde bedrywighede op die kampus toelaat. · Die konstitusie 
is deur die Universiteiteraad opgestel nadat min. De Klerk sy 
voorneme bekend gemaak bet om apartheid op universiteits
kampusse in wetgewing af te dwing. 

Die studenteraad, wat volgens Op die vergadering bet U.K. 
Varsity, studentekoerant van die !!'a S.R-voorsitter, mnr. Ian 
universiteit, feitlik deur die bank Hume, gese : .,Die studenteraad 
teen die nuwe grondwet gekant met die uitsondering van 'n 
is, bet na dit in werking getrae· klein min.derbeid, glo dat die 
bet, samesprekings met die uni- vryheid van die individuele per
versiteitsraad gevoer. Hoewel soon belangriker as die vryheid 
oor sekere sake ooreengekom is, van 'n klub of vereniging is." 
kon geen eenstemmigbeid bereik 'n Alternatiewe mosie, dat die 
word oar klousule 17 oar nuwe grondwet aanvaar word, is 
apartheid in klubs - nie. ingedian, maar die voorsteller, 

mnr. James Ramsay, is telkens 
deur die massa doodgeskree. 

SANSPA/VARSITY 

(Foto: Fotokuns} 

i········-····----
1 Prof. Duvenage 
E 

1 lewer rede 
Die hoof van die departement 

Bybelkunde, prof. S. C. W. Du
venage, bet verlede Vrydagaand 
sy inougurele rede in die konser
vatoriumsaal gelewer. Prof. Du
venage, voorheen predlkant van 
die Gereformeerde Kerk Noord
brug, se rede bet gehandel oor 
die gesag van die Helllge Skrif. 

RAAD 
Voordat prof. Duvenage aan 

die begin van 1966 tot die perso
neel van die P.U. toegetree het, 
was by reeds twaalf jaar lid 
van die Raad en Raadsverteen
woordiger op die Senaat en ge
dt:rende die Iaaste agt jaar 
voorsitter van die Raadskomitee 
v ir Inwendige Beheer. Hy Is 
verder voorsitter van die Voarenl· 
ging vir Christelike Onderwys 
en vise-voorsitter van die Naslo
nale Jeugraad van die F .A.K. 

Die jongste verwikkeling is 
dat 1200 studante op 23 Maart 
op 'n massavergadering 'n mosie 
aangeneem bet waarin apartheid 
op die kampus verwerp is en die 
universiteitsraad gekritiseer 'is. 
Daar was slegs 53 teenstemme. 
In die besluit word oak aan die 
studenteraad opdrag gegea om 'n 
nuwe konstitusie op te stel met 
slegs die voorbehoud dat die ver
skanste artikels in die ou wet 
nie verander moet word nie. 

r-;~~.~~ ~:~~---· 
I VITAMOL 

50 Maties slaap 
karnaval op 

Een van Stellenbosch se kos
huise, Helderberg b at op die on
langs afgelope karnaval daarin 

I 
I 
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BANG? 
Die uitnodiging van 'n be

kende boekhandel in Potchef
stroom om 'n ondersoek in te 
stel na sake waarop in 'n 
brief in Die Wapad kritiek 
uitgespreek is, is 'n reaksie 
wat in alle opsigte as verlblY
dend bestempel kan word. Die 
positiewe reaksie is veral te 
waardeer, aangesien dit iets 
is wat vandag uiters selde 
voorkom. 

In rubrieke en artikels van 
Die Wapad word dikwels kri
tiek uitgespreek op gebeure en 
toestande op en om die kam
pus. Die kritiek bly meesal 
onbeantwoord, en, na dit wil 
voorkom, soms selfs onopge
merk. 

Waarom is daar so weinig 
reaksie? 

Dit kan miskien geredeneer 
word dat Die Wapad die me
nings van die P.U.-studente so 
goed vertolk, dat reaksie eint
lik oorbodig is. Die redenasie 
gaan egter nie op nie, aange
sien die redaksie wel, dikwels 
langs 'n omweg, die uiters 
vae aanduiding hoor dat per
sone , nie lekker voel" oor iets 

wat in Die Wapad verskyn het 
nie. 

Waarom beperk die student 
sy reaksie meesal net tot 'n 
gevoel? Dit is heel moontlik 
dat laksheid om tot iets daad
werkliks oor te gaan hiervoor 
verantwoordelik is. 

By die boekhandel het sa
kebelange ongetwyfeld gelei 
tot die verblydende reaksie. 
Dit was egter ook duidelik dat 
die onderneming daarvan oor
tuig was dat hy die kritiek as 
onregverdig kon bewys. 

Dit kan dus met reg gevra 
word of die gebrek aan reak
sie nie op gegrondeheid van 
die kritiek dui nie. 

Die Wapad wil geensins 
pretendeer dat kritiek en me
nings wat in sy kolomme ver
skyn altyd onweerlegbaar is 
nie. Daar word dikwels juis 
menings uitgespreek in die 
hoop dat dit tot 'n opbouende 
polemiek kan lei. 

'n Mens kan nie aan die ge
voel ontkom nie dat die mees
te studente bang is, indien nie 
vir kritiek nie, dan wel vir 
polemiek. 

KUNS-ONKUNDE 
Daar is verskeie aandui

dings van vooruitgang op 
kunsgebied aan die P .U. Die 
onlangse stigting van 'n ska
kelkomitee wat verskillende 
kunsinstellinge aan die univer
siteit sal bymekaar bring, is 
'n bemoedigende stap. 

Tog is dit ' n moeilik betwis
bare feit dat nie net die aan
tal kunsbeoefenaars nie, maar 
ook die hoeveelheid studente 
wat in die kunsaktiwiteite be
langstel , maar baie klein is. 

Die gebrek aan belangstel
ling gaan meesal gepaard met 
weinig waardering vir die 
kuns. 

Die gemidelde student is 
nie in staat om te kan rede
neer oor bv. die gehalte van 
'n meesterkonsert of van 'n 
kunsuitstalling nie. 

Kunswaardering is iets, wat 
seker nie sonder sekere inhe
rente bekwaamheid kan ge
skied nie, maar wat tog beslis 
ook 'n kwessie is van opvoe
ding. 

Studente met groot akade
miese bekwaamheid toon dik· 
wels 'n ontstellende · onkunde 

op kunsgebied Sulke studen
te is dikwels wel deeglik be
wus van die leemte in hul op
voeding, maar dit is nie altyd 
maklik om iets daaraan te 
doen nie. 

Dit is 'n ongelukkige feit 
dat kunswaardering meesal 
afgeskeep word in die opvoe· 
ding tYdens die skooljare. Dit 
is egter nie te laat om die 
leemte op universiteit aan te 
vul nie. 

Daar bestaan 'n behoefte 
aan fasiliteite wat studente op 
'n aangename eenvoudige rna· 
nier opleiding kan gee in 
waardering van aile aspekte 
van die kuns, al is dit aileen 
wat die mees fundamentele 
bet ref. 

Die belangstelling in so 'n 
instelling mag aanvanklik 
klein wees. As di t op 'n ge
sonde basis be~lan word, kan 
dit byna nie anders as dat 'n 
steeds breer groep bereik word 
nie. In elk geval sal dit aileen 
kan hydra tot groter bloei van 
die kunslewe aan die P .U. vir 
C.H.O. 
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Die kerk, godsdiens, die persoonlike geloofslewe, ja, ook die 
Hemge Skrif word so dikwels deur ons jongmense met reserwe 
bejeen. So asof dit dinge is wat ons nog nie ten voile raak nie, 
word dit al te dikwels op die agtergrond geskuif. Die gedagte 
bestaan dat dit eerder vir die meer gevorderde jare bedoel is 
wanneer 'n rustiger Jewe gelei sal word en daar meer tyd voor 
sal wees. 

Tog staan die Skrif, ook vir die jongmens van vandag, nie 
lewensvreemd nie maar midde in die werklikheid van die !ewe. 
Dit vermaan en betig, troos en spoor hom aan. Dit hied welis
waar nie 'n gevalleleer wal voorskryf wat om in elke s'it:uasie 
te doen nie, maar gee die suiwere lewensbeginsels, die Jig 
waarin ons die Jig sien. 

In ons teksvers handel die apostel Paulus oor volharding. 
Dit doen hy in dia beeldspraak van 'n atletiekbyeenkoms, aan 
hom as kenner en bewoner van die Griekse kultuurwereld so 
bekend en ook dikwels d~ur hom in sy beeldryke taal gebruik. 
Geen atleet word met 'n prys bekroon nie tensy hy tot aan 
die einde van die wedlool? oorwinnaar bly. Hierdie oorwinning 
word ook aileen deur inspanning en volharding behaal. Iemand 
wat voor die ai~de lou opgooi en maar gaan rus, kan nie ver
wag om 'n lounerkrans te ontvang nie, vee! eerder minagting! 
Hy moet die reels wat vir sy bepaalde nommer geld, ten volle 
nagekom het. 

Ook vir ons studenlegemeenskap is dit 'n besonder toe
paslike woord. Op 'n verskeidenheid terreine word die aandag 
m beslag geneem: akademies, verenigingslewe, georganiseerde 
sport en ontspanning - hulle wat bestuursposte beklee sowel 
as die gewone lede. Van elkean word getrouheid, toewyding 
en volharding vereis. Eersoekerigheid, traagheid, louheid en 
halfhartigheid het geen plek nie en moet afgele word. Aileen 
hy wat die reels van die wedloop nagekom het, sal die kroon 
van oorwinning ontvang. 

IMiy 
Ons !ewe voorwaar in 'n ver

basende tyd. Baie lank bierna 
sal ons nageslagte l:Jo1!s moontlik 
praat van die Afrikaner se kul
tuurverskuiwingstydperk. Ool{ 
die Pukstudent is hi rvan nie 
geheel en al gelsoleer nie. On s 
lokale kultuur is besig om met 
rasse s kretle te ontwikkel. Van 
die koffiekan-gesprek het dit 
gevorder tot die simposium. Ons 
stt:ur die eerstejaars al om die 
saal vol te sit tydens die inter
fakultere lesings. 

Op die terrein ntn die kunste 
Is diP ontwikkeling fenomenaal. 
Daarvan getuig elk!' me!'sters
konsert. Ons daag- seifs al in 
g!'talle vun drie tot vi!'r op b~ 

kunsuitstalling.... Ons dra die 
geblomde das en die gebiomde 
onderbaadjie. Ons bemeri< die 
minirok . Cleopatra ~e geverfde 
aangesig (tot enkelinge b!>perk) 
verskyn hier en daar in ons mid
de. Op die kampus verkondig 

alvyn: ,.Ek offer m~ hart." 
Voorwaar, 'n lyd van teenstel· 

lings, 'n tyd van duiselingwek
kende afwlsseling. Die tyd van 
die paradoks. Ons sien dit op 
die kampus : Ligte wal saans 
s l<yn waar dit nie moet sl<yn 
nie. Spuitfonteine wat nie spuit 
nie waar dit moet spuit . Mense 
wat se wat bulle ni e moet se 
ni e en nie se wat bulle mo1!t se 
nie. 

Ons intermenslike vernoud ings 
word, danksy die moderne ver
volmaking van kommunikasieme
todes, nie meer bep t"k tot praal 
en beduie nie, mal\t' dit ·word 'n 
dieper psigiese bel·~wing. So het 
on;; sleepakliwiteite ook ontwik
kel. Ons loop oor s mentblokke 
en luister na die pocsie van die 
borne, die kwartels lag- inken nig 
en knik asof hulle bcgryp, die 
wind druk minsaam teen mens 
aan, die borisonte wys die pad: 
boontoe. Agler die h J ining lag 
'n harle l,yn. 

Ons b ehou clie waardigheid, 
want die m ense kyk . Ell{een as
pireer plegtig na die trappie net 
' r, entjie boer, tot nou toe nog 
onbereikbaar. Baie kom laat op 
publieke samekomste, sodat hul· 
le gasien kan word. Elkeen is 
gelade met 'n spesifieke ambi
sie. Ons handhaaf onsself. Nie· 
mand draai sy oe links of regs 
nie. Die mense kyk. Hulle praat. 

INSPEKSIE 
• Sedert die aanstelling van 

word sells deurgewinterde ou
here se kamers in netheid aan
g~>tref. Want daar word gereelde 
formele in peksie gehou! 

REFLECTOR 

tJ"S 

lJi {~ CJC J,,CJf 
liETTER,JAGTERY 

Ek pmat nie van die bonkige 
ou profete wat die ketters uit 
die kring van die waarheid weg· 
s laan nie. 

Ek praat van die ketterjagter· 
tjies waarvan baie op die cam
pu~ rondsluip. Hulle oortjies is 
s pits ; bulle neusie is skerp; en 
bulle tongetjies is vol verdag
makery. Oral dra bulle 'n swart
verfblikkie rond en een-twee-drie 
verf bulle die swart kol op bulle 
ewenaaste. 

Piet het erens bedenkinge uit
gespreek teen een of ander .,be· 
ginsel'' van ons Universiteit -
en die swart blerts van die ket
ter word dwarsoor hom getrek. 

Koos wou nog maar nat rede
neer oor die evolusie, toe is sy 
naam klaar op die swartlys. 

En s o word mense verketter 
- die hele lot - al die ou soe
kers e n onsekeres, al die onkun
diges en mense wat misverstan
ll ~ het, al die wat so aangele is 
om eksperimenteel te dink en 
wat dit in die bloed het om bie· 
tjic uitdagande en aanvegbare 
knuppels in die hoenderhok te 
gooi. 

Die moraal van die storie is 
dit : weerhou jou daarvan om 
icmand oorhaastig as ketter te 
stempel. Aileen as iemartd 'n 
·werklike beginsel bardnekkig 
oorboord gooi en volhardend die 
waarheid teenstaan, kan jy hom 
'n ketter noem. 

Die student wat in 'n rigo
ris me 'n absolutisme wil af-

1 dwing vernietig die vryheid van 
di~kussi•a. 

Die student wat alma! en alles 
met een of ander ,isme" wil 
cloodverf staan beskuldig. dat hy 
'n rol speel wat ons Christellke 
lewensbeskouing nie dien nie. 

En as jy 'n ware ketter ge
vind het? 
Kommunikeer met hom i.p.v. om 
hom agter sy rug te klap. 
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(Na aanleiding van mor. J. J. van Rooyen, hoofredakteur van 
die Transvaler se toespraak voor die A·spu-konferensie). 

Pasop 
• • 
Ill e1e 

vir Godsveragting 
geledere se Puk 

Geagte Redakteur: Hoe ver bet die Amerikaanse Sekularis
me, die teologie van ,God is dead" al in S.A. geinfiltreer? Die 
vraag word sonder simpatie beantwoord deur die joolblad van 
die Universiteit van Kaapstad Sax Appeal, 1967. 

Openlik word dinge soos bier- V/ OU die bekend·a Boemerang-pub
dle daarin gase: likasies 'n uitgawe versprei wat 
,How degrading to worship God, sou handel oor sluipmoord. Op 
On your knees, I a.sk you, how die oog af Iyk die boekie Jeer
odd." saam en goed, ja, dis selfs anti-

Oral merk 'n mens egter die Kommunisites! 'n Ander tendens 
twyfel aan die almag van God i~ egter bier te bes peur, nl.. die 
op. 'n Sekere onderneming in 
Pretoria wat bekend is as spe
siauteite in diereopstoppings stel 
o.a . as 
goedere 
word: 

voorwaarde waaronder 
vir bewerking ontvang 

,Terwyl die beste voorsorgmaat
reels geneem word. word geen 
verantwoordeijkbeid aanvaar vir 
enige artlkel wat beskadig, ver
brand, of gesteel word of deur 
optrede van God of enlge ander 
red e.". 

Aan ' G<lQ. word nie meer die 
absolute almag en seggenskap 
aanvaar nie maar nou word God 
gelyk gestel aan .,enige ander 
rede." 

Op die kampus van 'n ander 
bekende Afrikaanse Universiteit 

bekende en ou vyand, Humanis
me, wat nou deurgetrek word tot 
by die Cbristelike Godsdiens as 
by se : 
,,However you may picture God, 
whether you are a Protestant or 
a Catholic, whether you are a 
Moslem or a Buddhist, remember 
that above and beyond aU these 
symbols of our belief In God 
there Is ·but one true God and 
that God fs Truth." 

Laat ons dan ligloop vir die 
openlike veragting van God en 
ons Christelike beginsel, maar 
veral vir daardie bedekte, skyn
baar onskuldige en onbewuste 
verwerping van God se almag. 

BENNIE VAN JAAJRSVELD 
(Brief verkort - Red.) 

DIE WAPAD 

koshuisreels 
'n Meningsopname is gedoen onder inwoners van die dames

koshuise van die P.U., oor die hooding teenoor die koshuisreels. 
Dit geskied na aanleiding van klagtes oor koshuisreels deur 
dames van die P.O.K. 

Mej . Elsa Stigling van Klawer- kos bly 'n mens seker nioa 
hof meen dat daar moontlik graag nie." 
meer laataande aan die eerste
jaars toegestaan kan word. As 
'n mens net een bet weet jy 
nooit wanneer om dit te ge
bruik nie. Aan die ander kant 
is dit ook weer glad nie moei
lik om 'n spesiale laataand te 
kry as jy dit regtig nodig bet 
nie. 

NAWEEK 

Mej, M. van der Merwe van 
Klawerhof se dat sy dood te
vrede is om met die huidige 
koshuisreels te aanvaar. Dit sal 
egter nie te sleg wees a.s die 
senior dames ook Vrydag-aande 
kan afkry nk Sy se dat die 
laataande heeltemal genoeg is, 
di~> maar net omdat 'n mens 
Vrydag-aand al a.s deel van jou 
naweek beskou. 

Die reel dat dit verpligtend is 
om die aandete by te woon word 
nie juls meer as 'n reiH beskou 
nie, se mej. M. le Roux (Kla
werhof) ,.maar mens is amper 
moreel verplig om dit by te 
woon . In elke geval - sonder 

OUD PUKKE 
.,Ek bly dood lekker en het geen 

klagtes nie" se mej. Heilna Ven
ter 'n derdejaar-student van De 
Klerkbuis. Mej. Santie de Bruin 
van dieselfde koshuis bet een 
groot klagte en stel haar saak 
baie prominent. ,.Hoekom moet 
'n Oud-Puk wat ' n naweek bier 
kom deurbring en dan in die 
koshuis by haar maats slaap 
b ataal vir 'n bed. 

In die meeste gevalle slaap 
die persoon op 'n bed van iemand 
wat vir die naweek huis toe is 
en dan moet hy sowaar daarvoor 
betaal. As dit dan maar al was, 
maar nou moet bulle nog betaal 
vir die kos ook! Dis vir on.s a!-

Studente Is 
roekeloos 

Volgens die Perdeby bet ser
sant Pretorius van die Brooklyn
sa Polisiestasie verklaar dat die 
studente van U.P. bitter nalatig 
is. Roekeloosheid of onbekwame 
bestuur is bale selde die oorsaak 
van ongelukke waarin studente 
betrokke is. 

Fietsryers wat langs mekaar 
ry of al spelende ry en nie na 
die verkeer oplet nie veroorsaak 
die meeste ongelukke. Sers. Pre
torius het meer as 'n honderd 
ongelukke vanjaar ondersoek. 

G) 

mal bale interessant om te veJ'o 
neem dat ons losiesgeld nle geld 
insluit vir naweke wat jy huts
toe gaan nie." 

Oosterhof se dames voel alma! 
heeltemal gelukkig en die ouere 
garde bier se bulle bly nog al 
die jare baie lekker - reels of 
nie reels! 

Die menlng dat dlsslpllne wei 
nodig is In die dameskoshulse, 
word sonder meer aanvaar. 
Waaroor die P.U,-dames veral 
bale g(llukklg voel Is die felt dat 
regula.sles nle oordryf word nle 
omdat selfdlsslpline In die pval 
'n bepalende faktor behoort te 
wees! 

Port Elizabeth 
verbied 

A.S. B. en Nusas 
Die studente van die Unlverst

teit van Port Elizabeth het belde 
die A.S.B. en Nusas op bulle 
kampus verblad. 'n Verenlgtng 
onafhanklik van enige polltleke 
of godsdienstige groep en ter 
bevordering van ,.die Suld-Atri
kaanse kultuur" word In die 
plek daarvan beoog. 

Hierdie besluit Is volgens 'n 
berig in Vrydag se ultgawe van 
'n Kaapse oggendblad onlangs op 
'n monstervergadering van stu
dente aan die universltJelt ge
neem. 

SAMESMELTING 
Mnr. Plet Snyman, 'n student 

aan U.P.E,. het aan 'n venla&'
gewer van die blad sese dat die 
nuwe organlsasle 'n samesmel
tlng van die A.S.B. en Nqsas sal 
wees ,oro albel die groepe_. aan 
die Unlverslteit tevredQ te stel.'" 

na aksie .. 
satisfaksie 

Mnr. D.A.S. Herbst, asslstent
nuusredakteur van die Transva
ler. Mnr. Herbst Is 'n voormallge 
,Wapad" redakteur en die eerste 
persoon wat op die onlangse gra
deplegtigheid 'n M.A. graad in 
perswetenskiiiP ontvang het. 

(Foto: De Zee) 

Van die Studenteraadstafel 
Op Vrydag, 17 Maart is 'n Be

leidsvergadering by die Universi
tei1. v~n Pretoria gehou waar se
kere aspekte rakende die Stu
dent behandel is. Daar is besluit 
om namens die Afrikaanse Stu
dante 'n Erepenning aan die 
Eerste Minister en 'n oorkonde 
aan die Regering te oorhilndig. 
Die oorhandiging sal in die 
Kaap geskied. Op die oorkonde 
sal soveel handtekeninge as 
moontlik van studente verskyn. 

TAALHANDHAWING 
In verband met die Taalhand

hawing is besluit op 'n Vierpunt
plan wat die volgende insluit : 
(a) 'n Simposium op elke Uni
' ( !'F! ' r: I 

(b) Artlkals in Studentekoers.n
to , 
(c) SR-InislaiJcf; 
(d) Dr. Geertsema sal namens 
die ASB-Hoofbestuur inrigtinge 
besoek en omsendskrywes rig. 

Insake die gewentensklousule 
sal daar daadwerklike pogings 

by aile bestaande en nuwe in
rigtings voor te staan. 

KUNSFEES 
Die jaarlikse A.S.B.-kongres en 

Kunsfees word hierdie jaar van 
3-7 Julie in Bloemfontein ge
hou err die Tema is : ,,Afrikaan
se Idealisme." Aan die P .U . vir 
C.H.O. is opgedra om 'n refer
raat te lewer in verband met 
die Pers en Afrikaner-Idealisme. 

Verskeie besware is geoppar 
oor die huidige samestelling van 
Ateljee 66, nadat die verskillen
de Universiteite en Kolleges op 
die skrywe van die ASB geant
woord het. 

SKAKELTOER 
Daar is al baie geskryf en g a

se oor die voorgenome Skakel
toer van die Studenteraad na 
ander Universiteite en op 'n on
langse Studenteraadsvergadering; 
is 'n memorandum vir bespre
king deur die Studenteraad goed
gekeur. Aan die hand van bier
die memorandum sal dan ba-

van die memorandum lui: (i) 

Gesag en Organisasie van die 
Studenteraad wat o.a . die sa
mestelling en verkiesing van die 
Studenteraad insluit en ander 
konstitusionele sake oan verder 
sluit dit ook die verhouding tot 
die Owerheid in. Onder hierdie 
hoof word ook die Verhouding 
tot die massa behandel. 

KULTUURLIGGAME 
Die tweede hoof punt handel oor 

die kultuurliggame en die wark
saamhede rondom die kultuur
bedrywighedoa. Ontspanning sal 
ook deel uitmaak van die s.gen
de, asook sport. By eersgenoem
de word nie net aandag gegee 
aan die Ontspanningskomitee se 
werksaamhede nie, maar ook aan 
bree ontspanning en Vreugdedag, 
ens. Finansies word ook behan
del en laastens Skakeling waar 
aandag gegee sal word aan die 
Skakelkomibae , Inter-Universi
tere Korrespondensie en Publika
sies, asook skakeling met buite-

Jl· 1 smaa~ II 
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Vincent Fritelli vertolk Beet-
hoven uitstekend op konsert I '<UNSGESElSIE 

VINCENT Fritelli, jong Suid-Afrikaanse violis, met begeleiding deur Jose Rodrigues-Lopez, 
het Saterdagaand 15 April 'n briljante uitvoering van vioolmusiek in die K{)nservatorium

saal aange-::,ied. Werke van Vivaldi, Morzart, Beethoven, Saint-Saens, Kreisler e.a. is uit
gevoer. 

Ons !ewe vandag in 'n tyd 
waarin daar bale gepraat word 
oor die bedreiging van ons 
Volkskultuur; of in breiir sin, 
die bedreiging van die Christen
domlik!a Westerse- kultuur. Tog 
bly die begrip .,kult'u.ur" vir bale 
nog vaag en is bale van die de
finisies van kultuur vir die Cal
vinis nie houbaar nie. 

In elke uitvoering bet die jong violis getoon waarom by 
vandag tot die beste gereken word. In Paganini se moeilike 
Caprice wat geweldige .eise aan die violis se vaardigheid stel, 
bet by skitterend en volkome meester van die werk, daaraan 
gestalte gegee. 

Beethoven se sonate no. 4 in wee die sterk romantiese aksent. 
A mineur opus 23 was m.i. een 
van die hoogtepunte van die 
aand. Dit is oaen van Beethoven 
se vroeere werke en besit mis
kien nie al die dramatiese kwali
teite van sy latere groter kom
posisies nie, maar die varsheid, 
die sjarme en weemoedige klank 
van die eerste twee gedeeltes 
kom tot voile ontplooiing in die 
lewanskragtige aandrang van 
die finale. 

NUUT 

Ook Mendelsohn se Concerto 
in E mineur het beindruk van-

DIE BULT 
DAMES 

HAARKAPPERSALON 

ons spesialiseer ... 

Tomstraat 86A 

Telefoon 5537 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 

Die hele werk is nuut in uit
drukking; eintlik totaal anders in 
die wyse van aanbieding. Van 
die begin af neem die viool met 
'n bedrieglike eenvoud die Iei
ding. Die bela gedeelte bevat 
van die mooiste gedeeltes in die 
medium van musiek: vol bart-

stogtelike pasasies, klassleke 
skoonheld en melodle. 'n Lighar
tigheid en vrolikheid beers aan 
die einde en bring die werk so 
tot 'n gelukkige einde. 

NIE MINDERWAARDIG 

Nie een van die ander kunste
naars was minderwaardig In die 
program nie. En in die gebeel 
gesien was dit 'n bale g>abalan
seerde program wat verteenwoor
digend was van di·a else en groot
beld wat in die genre beers. 

Ludwig 

DEFINISIE 

Dr. C .. N. Venter gee aan ons 
'n gangbare deflnisie as hy 
praat van kultuur ,as 'n posi
tiewe, bouende, versorgende wy
se van lewensindiensstelling deur 
enkelinge, huigesinne, groepe, 
volkere, ens., salts oor verspreide 
werelddele (bv. J'ode) ooreen-

BOEKE 
SKRYFBEHOEFTES 

Vincent Fritelli luister na 'n opname wat aan hom terug gespeel word van sy uitvoering Sa· 
terdag.aand. Die opname is gemaak deur Z. Co etzee. 

(Foto: Fotokuns) 

~~~~~~~~~csiiKAKELKOMITEE VIR 
U ,het volop ·keuse m ons groot verskeidenheid 

Boeke 
. 

VIr Stu die en • 
VIr 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 

II 
DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 Telefoon ~236j4944 

Telefoon 3431 H/V'. Tom- en Borcherdstraat 

POTCHEFS'mOOM 

AANKONDIGING 

PAN COETZEE * 
UNIEWINKELS 

GRAAG KONDIG ONS AAN OAT DIE 
WELBEKENDE FIRMA, PAN COETZEE, 
NOU ONDER BESTUUR IS VAN 
UNIEWINKELS, DIE MODERNE WINKEL, 
MET MODERNE DINGE 
VIR MODERNE MENSE. 

KUNS IS GESTIC 
Daar word tans gro{)t vordering gemaak op die gebied van 

kuns aan die P.U. Die D.epartemente Ontwikkeling en Drama en 
Spraakleer, die konservatorlum en die A.B.K.K. bet bulle krag
te saamgesnoer in 'n komitee wat bulle die Skakelkomitee 
noem. 

Die komitee moet d1e bedry
wighede van die Universiteit op 
d ie gebied van die ultvoerende 
kunste en die kultuur beter ko
ordineer. Die vier instansies sal 
saamwerk om opvoarlngs na bin
ne en buite op 'n boer stan
daard te bring. 

SWAK 
AI die huidlge belemmerende 

faktore van 'n gebrek aan fi
nansies, swak afrlgtlng en on
toereikende fasUitelte sal deur 

die samesnoering van kragte 
oorbrug word.. 

SITTING 
Die volgende verteenwoordi

gers van die onderskeie liggame 
ht>t sitting op die komitee: 
mnre. H . M. Robinson (voors.), 
J'. H. Kruger, T. Botba, P. G. 
Snyman, Nico van der Merwe 
(sekr.), J'. van Rensburg, S. Ven
ter en proff. M. C. Roode en D. 
P . Erasmus. 

Instituut aan 
studente • VIr 

P.U. is 
gestig 

'n Instituut vir Sielkundige en Opvoedkundige Dienste en 
Navorsing is gedurende 1966, onder Ieiding van prof. T. A. van 
Dyk as Direkteur, aan die P.U. vir C.H.O. gestig. 

Die dosente van die Instituut band met studierigting, kursusse 
bestaan uit dosente van verskil- of spesifieke studiemoeiUkbede te 
Iende departemente aan die uni
versiteit. Hulle sal bulle kragte 
saamgooi in 'n poging om die 
probleme van die studente van
uit verskillende geslgspun te te 
bena.der en dan so effektief 
moontlik op te los. Die bulp van 
mediese praktisyns, spesialiste, 
pslgiaters en maatskaplike werk
sters sal ook soms ingeroep 
word. 

PROBLE.MJ>::: 
Geleentheld worii. nou aan die 

studente van die uni'\·ersltelt ge-

kom bespreek. In geva.lle waar 
dit nodig blyk te wees word be
roepstoetsing toegepas. Studente 
word ook a.angemoedig om die 
Instltuut te nader met probleme 
soos bv. orientasle, aanpassing 
en ook persoonllkheldsprobleme. 

Pienste sal gelewer word aan 
die studente, die publiek en ook 
aan die wetenskap. Klinies-siel
kundige dienste wat gebied word, 
sluit in die bantering van aan
passings- en perssoonllkbeidspro
bleme, buwellksmoeillkhede en 

komstig een of ander bepaalde 
lewenskode as tradisle en 'n 
daarmee ooreenstemmende toe
komsverwagting." 

Kultuur omvat dus die hele 
lewe van die kleinste vorm van 
bouwerk tot die grootste argitek
toniese struktuur. Die mens is 
gebied om te beers oor die aar
de en daarom staan by in diens 
van God, sy medemens en hom
self. 

UTOPIE 
Hierdie lewenslndiensstelling 

word gedra deur die toekoms
verwagting: by dia Christen, die 
biernamaals en by die ongelowi
ge, die utopie. Wanneer die cal
vlnis dan kultuurvol'mend beslg 
is; sien by altyd daaragter die 
koms van die Koninkryk van die 
hemele. Daarom is dit ook sy 
taak om altyd sY bouwerk ,In 
U Llg" te doen. 

VERSOBG 
Om kulttiur met kuns te as

sosieer . is te eng. 'n Taalana.llse 
van die woord ,kultuur" ver
klaar tog da.t dlt kom van dle 
Latynse woord ,colere" wat be
teken ,om te versorg," 

LEWENSKODE 
As ons dan nou praat van 'n 

bedreiging van ons ,Volkskul
tuur," dan moet ons dlt slen as 
'n bedreiging van ons lewensko· 
de. Tog moet ons ook rekening 
hou met P.rogressle in ons 
kultuur en moet ons nle nood
wendig aile ,nuwe idees" as 'n 
wesenlike gavaar vir ons kul
tuur beskou nle. Dit kan daar
enteen net sulke positiewe bou
werk as die tradlsionel>a verrig. 

Ons kan langs die Cbristelike 
weg die goeie uit die ,nuwe'" 
neem en daarmee woeker en bou 
tct die ontplooiing van ons 
Volkskultuur. 

Aan die anderkant moet die 
tradisle nle verwerp word nle; 
maar hand-aan-hand gaa.n met 
die ,,nuwe''. Alleen as die balans 
hlertussen gebandhaaf word, kan 
die toekoms oopga.an vir ons 
Calvinlstlese kultuur. 

J'. M. V. 

OOR VINKE 
Die lied van vinke en tarentale 
iets misties omtrent my oe
die totaliteit van denk en skrik: 
,bella donna, bella mia" 

Die wereld anderkant vandag 
duskant jou hande, jou oe: 
- anderkant eergister 
Jubilate Dominum. 

Die kapperkruid was vanmore 
in bloei 

0 Here, so mooi soos U liejde 
. . . en die dae klim opmekaar 
paar aanhoudend in die son. 

. . . die stil dae van God 

ons is die honde 
wat teen die aandson blaf: 
,die honde van die Heer" 

ek het weggegaan 
en woon in verlange 
in berge en klowe -
soos hierdie vers 
uit die tulpe teen die hange. 
groei. 

RODOT 

Beginners leer 
volkspele 

Die P.U.-volkspelelaer bet nou 
ook 'n begin gemaak met 'n 
,Begin,nersgroep." Nico van der 
Merwe en Breggie Engelbrecht 
sr.l Donderdagaande In die ou 
H<Jofgebou die nuwelinge tuis· 
maak in die kunsies van Volk
spele. 

AHa Pukke wat in die verlede 
te skaam was, is nou welkom. 
Daar sal glo baie geduld beoefen 
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Ver\ore? 
rloor Afrikaner aanvaar nie 

Afrikaans as sy taal deur CUPIDO 

Dagse aan al my slepers. .Ek 
hoop julie bet alma! 'n baie lek
ker vakansie gehad en dat ons 
goed uitgerus bet. Met die na
derende toetse le daar harde 
werk voor maar nou ja: wie van 
ons vrees nou 'n ou toetsie. Ag 
n<:'C wat met 'n bietjie ondersteu
nlng van . . ·. hoe sal ek nou se? 
Aan 'n geliefde se kant is daar 
moR nlks waarvoor ons bang 
hoef te wees .nie. Vra maar vir 
Jorlk Piso en Elsa Coetzee wat 
sommer 'n bale sterk voorliefde 
vir die ,bib" bet. 

BOSVELD 
So van vakansie gepraat, Ma

thilda van Vuuren se dat dit 
darem 'n bale lang tyd was om 
nie vir Basle Gey van Pittius te 
S1en nle. Dewald Hatting en Liz 
Badoanhorst s~ weer dat :tiulle 'n 
wonderlike vakansie In die Bos
veld . deurgebring bet. 

Die spreekwoord se mos: , Ou 
llefde roes maar verroes nie.': Is 
Dries du Plooy en Heilna Ven
ter nle 'n sprekende voorbeeld 
hiervan nie? Ek boor ook so 
terloops dat Koos du Plooy en 
Corita Vertter bulle verhouding 
mat 'n sterk ,band" verstewig 
bet nl. ··n ring (Verstaan my reg, 
nie 'n verloofrlng nie boor!) 

SYPAADJIE 
Dirk Grobler bet intussen vas

.gehaak by Oosterhof. Hy se glo 
a!' Magriet Peens op die sy
paadjie loo:i> en by in die straat 
langs haar, by geen probleme 
met sy lengte bet nie. Ek hoop 
nie Chris Coetzer en Martie van 
Wyk bet dalk verlede waek by 
Joban en Christa aangesteek nie. 

BEeN 
Loutjie Prinsloo en Titia 

Schoeman se dit maak nie saak 
of dit reen of moo! weer is nie, 
vir bulle is dit altyd lekker om 
te sleep. Wouter van Hoven en 
Hestrie Snyman beweer dat bul
le nou al lank genoeg sleep om 
'n plekkie In Die Wapad te kry. 
Kobus Erasmus en Hannatjie 
Coetzer wonder ook al lanka! 
hoekom daar nog nooit van 
bulle melding gemaak is nie. 

GESAG 
Die !ewe bet sklellk nuwe be

tekenls gekry vir Dawie Viljoen 
-en Bettie Bingle. Nou verstaan 
Dawie ook sommer baie dinge 
wat op die Puk aangaan . 
by kry dan nou inligtilig van 
-die hoogste gesag op die plaas. 

Dit :maak glo nie vir Alida 
.Reynecke saak of Kobus du 
Plessis :met 'n wit Borgward of 
'n groen Zephyr na baar toe 
kom nie. Solank by :maar net 
gereald daar opdaag. George 
Muldner se dat by 'n bale ,lang'' 
asem nodig gehad bet om vir 
Stephanie Aucamp in te hard-
1oop. 

Die Engelse Departement hU 
vir Ferdinand van Oosten en 
Joan Crafford 'n billike kans ge
gea om vir :mekaar ogles te 
:maak. Fred Potgieter en Ina 
Gouws se glo dat 'n sportoefe
nlng glad nie uitputtend is as 
'n mens mekaar daarna kan ver
gesel tot by die koshuis nie. 
Carl. Roode sukkel so bietjie met 
•SY gesondheid en daarom bet 

INSLEEP! 

by om bulp aangeklop by Anna
marie Rossouw. 

Net gou-gou vir julie nog 'n 
paar sleeepers noe:m: Sarel My
burgh en Leonora Heibarg, Ko
bus Fourie en Ellen Botha, Stof
fel Kruger en Mietie van der 
Merwe, Pine Pienaar en Helene 
Schwartz, Navy Li!ldeque en 
Amanda Gerber en Dirk Wijn
beedlt en Nelrita Schutte. 

Die vraag is: Wat is Afrikaans? Die taal wat ons daagliks praat of die taal wat ons 
in Afrikaanse boeke lees? Dit staan bo aile twYfel dat daar wei 'n verskil bestaan - soms 
bestaan die verskil slegs in die gebruik van vreemde woorde; in ander gevalle raak dit 'n hele 

sinskonstruksie of 'n idiomatiese ui~rukking. 

'n Verdere vraag is of bierdie spreektaal nie dalk later aileen op taalgebied nle, maar 
die onderwerp van 'n taalstryd gaan word nie. Gaan daar nie op bale lewensbarreine. As elk
miskien weer 'n ,Gang of genuine Afrikaners" ontstaan wat 
gaan stry vir die amptelike erkenning van ,hobo lingo'' nie? 
Die antwoord op hierdie vraag is myns insiens duidelik - dit 

een homself net vir 'n paar 
weke daarop toele om suiwer te 
praat, dan sal hy (en nog be
langriker: sy klnders) hom 
spoedig betrap dat by sy taal 
kan praat. Watter ervarlng be
hoort dit nie te wees om jou 

Ek moet weer afskeid neem 
my liewe slapers en sleperesse. 
Hou maar die blinkkant bo tot 
volgende keer. 

lyk nie so nie. 
Die rede waarom so geant

woord word, is omdat die Afri
kaner nle hierdie ,taal" aanvaar 
as sy taal nie. Ja, seHs aJ praalt 
hy dlt! Die strewe na 'n so min 

Die welbekende onbekende van die Puk. N. S. Mokatsane bet in 
Junie 1962 in diens getree by die biblioteek waar by 'n bekende 
figuur vir die studente geword bet. Behalwe dat by boeketasse 
in bewaring neem, is hy ook daarvoor verantwoordelik dat al 
die kaartjies met die name van die skrywers wat uitgeneem is, 
in alfabetiese orde gerangskik word. Hy bet reeds die pr.elimi
nere eksamen afgele in biblioteekkunde; tans is by besig met 
sy sekondere eksamen in biblioteekkunde en by moet nog net 
een kursus voltooi om 'n volle sertifikaat te verwerf. 

(Foto: De Zee) 

VOLKEKUNDIGES TOER 
NA ZOELOELAND 

'n Groep van 27 Volkekunde-studente onder leierskap van 
prof. Rennie Coetzee, bet in die April vakansie 'n toer na Zoe
loeland onderneem. 

In Pietermll.ritzburg bet die 
toerlede in die konsistorie, en 
die dames binne in die Gerefor
meerde Kerk-gebou oornag._ Om
streeks middernag kon die mans 
hul verlustig in die aanhoor van 
pragtige koraalmusiek, terwyl 
een van die dames voor die orrel 
sit. Dit was egter nie die laaste 
maal dat bulle slapenstyd met 
'n kerk te doell sou kry nle : die 
volgende twee nagte bet bulle 
hul teruste gevind in die :Wark
saal van die Gereformaerde Kerk 
in Durban. 

Sordwana,baai, waar ,;elerleen
de Sordwana-hase" boer, was 'n 
aanskoulike toertoneel. Op 
Pongola het die geselskap oornag 
by Jan Bradley se ouers. 

By Dundee bet die groep in 
bulle tente op 'n rugbyveld ,.oor-
gele". 

STAPTOEB 
Terwyl Nongoma die hoogte

punt van die studietoer was, 
was Durban-strand die hoogte-

punt van die .,studie"-toer en 

Witsieshoek die hoogste punt. 
Daar moes vir feitlik H myl 
langs die kombi gestap word om 
te keer dat dit nie gly vanwee 
die reen en digte mis nii. Toe 
bulle die Drakensberge afgaan 
kon bulle weer hull-a staptoer be-
eindig. " 

CYPRIAN 
By N ongo:ma, die hoofstad van 

Zoeloeland is die opleidingskool 
vir nie-blankes besoek, terwyl 'n 
besoek aan Opperhoof Cyprian 
opspraakwekkend was. Voorat 
i3 'n afspraak by Cyprian ge
reel deur die Kommissaris-ge-
neraal van Zoeloeland. 

DINGAANSTAD 
Dingaanstad, Bloedrivier en 

die graf van Retief is besoek 
waarna Umlazi aan die beurt 
gekom bet. Dit is 'n groot 
Bantoedorp waar die Westerse 
beskawing reeds 'n hoe pyl van 
handhawing bereik bet. Die 
dorp is netjies uitgele en skep 
geensins die indruk van 'n lo
kasie nie. 'n Luukse swembad 
en 'n uiters moderne · sportter
reln pryk in die :mldde van die 
dorp. 

moontlike vreemd-beinvloede 
taalidentitelt duur voort. Wys 
Afrikaners op swak taalgebrulk 
en 95% van bulle sal om versko
nlng vra. 

VOLKSOORTUIGING 
'n Taal is eers die taal vt.n 'n 

volk as dit deur volksoortuiging 
as bulle taal aanvaar is. Die sui
were Afrikaans is nog die be
staande aanvaarde taal van die 
Afrikaner. 

BETBAP 
'n Belangrike vraag is nou: 

waarom praat die Afrikaner dan 
nie daardie taal nie? Die ·rede -
bulle Is ongedissiplineerd. Hier
die verskynsel openbaar hom nie 

eie taal te praat nie? 

GEES 
Elke taal bet 'n gees. Soma 

sou 'n mens :P<!ts gouer en vin
niger in 'n ander taal kon se. 
In so 'n geval praat 'n :mens In 
die gees van daar die taal en Is 
jy eintlik lui. Kyk net hoe om
slagtig praat die Bantoes soma. 
Dit is mooi, want dit gee aan 
bulle taal 'n besollollere ~tees. 

Deur 'n bietjle dlaslpllne snap 
'n mens gou die gees van 'n 
taal 

J. M. T . LABUSCHAGNE 

PROFESSOR SE 
FILOSOFIE 

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

NASIONALE 
BOUVERENIGING 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

.Apologie 
Die redaksle spreek sy spyt 

daaroor uit dat in die vorlge 
ultgawe in die rubriek Skln
derhoekie 'n gedeelte verskyn 
bet wat as ernstlge spot :met 
die naam en karakter van die 

Vir die voordeligste beleggings 
(Tans 4X% - 6X%) 

][oshuisbestellings: 6039 
Hoofkantoor: Posbus 2359, Pretoria. Lands
wyd deur takke en agente verleenwoordig. 
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Mnr. Jimmy Williams afrigter van die beroepspan Highlands 
Park, behartig nou die afrigting van die Puk se sokkerspanne. 

(Foto: De Zee) 

Sokkerklub kry beroemde 
afrigter 

Jimmy Williams, afrigter van Highlandspark, 
beskou as die beste sokkerafrigter in Suid-Afrika, 
willig om die Pukke te kom afrig. 

algemeen 
bet inge-

Mnr. Williams is die persoon 
wat die afgelope aantal jare die 
beroepspan van Higblandspark 
tot die kampioene in die Nasio
nale Liga gelei het en by word 
in sokker kringe die ,.brein" 
van hierdie 
genoem. 

uitmunbende span 

ger bet verlede jaar reeds 'n be
soek aan die klub gebring en in 
een middag kon die spelers al 
beelwat leer. Dit is duidelik dat 
bulle die bevordering van die 
spel veral by die Afrikaanse 
Universiteite, op die hart dra. 

DIE WAPAD WOENSDAG 19 APRIL 1967 

PUK BEHAAL REUSE-TELLING 
IN EERSTE LIGA-WEDSTRYD 

IN een van die beste wedstryde in jare op Orkney bet die Puk se 1ste span Western Reefs 
'n deeglike loesing van 53-16 gegee. 

In die ligawedstryd het die Pukke nege driee gedruk. Martin Grundling, voormalige beel
agter van Noord-Transvaal bet sewe vervyf, twee strafdoele en 'n skepdoel behaal. Die driee 
is deur lbbert Joubert (3), Koos du Plooy (2), Dries du Plooy, Dennis de Klerk, Piet Brand 
en Alwyn Kruger gedruk. Gerrit Botba bet 'n skepdoel bebaal. 

Western Reefs se punte is aangeteken deur Gerrie Jordaan 
en Joban van Rensburg wat elk 'n drie gedruk bet. AI di.? drle 
is deur Peet van der Vyver vervyf wat ook 'n strafdoel be
haal bet. Andre le Grange bet met nog 'n strafdoel geslaag. 

OORROMPEL de Bruyn (1), Fires van Vuur-
Die tweede span bet bulle teen- ren (2) ook agter die doellyn 

standers totaal oorrompel en gaan kuier. Christo Holtzhausen 
met 42-3 gewen. Gawie Yssel bet bet 'n skepdoel behaal. 
22 punte hlervQ.n aangeteken wat Hoe TELLING 
2 driee, 2 strafdoele en 5 vervyf- Huls Rus bet met mooi same-
skoppe ingesluit )let. Dan het spel in bulle llgawedstryd teen 
Dome Pelaport (2 driee, Andre die Proefplaas ook vir 'n hoe 

PUKKE SE JONGSPAN 
SKITTER 

In 'n vriendskaplike rugbywedstryd het die Puk se 0 / 19 
A-span daarin geslaag om die tweede span van Viljoenskroon 
met 35-0 te verslaan. 

Die Pukke bet die hele wed
stryd oorheers en bet feltlik elke 
beweglng met 'n drle afgerond. 
Die voorspe)ers bet deurentyd in-

Pukke 
I keys 

sal teen 
speel 

In die eerste rondte van die 
interuniversitere rugbytoernooi, 
speel die Pukke teen die Ikteys 
op Nuweland. 

Hierdie wedstryd sal in die 
eerste week van Mel gespeel 
word en die Pukke sal per vlieg
tuig na Kaapstad reis. 

In die ander wedstryde speel 
U.O.V.S. teen Rhodes en Wits 
teen die Universiteit van Natal 

geklim en die bal suiwer aan 
die agterlyn besorg. - • 

Die span as geheel is egter 
nog nie fiks nie en met meer 
afgerondheid en ondernemings
gees beboort bulle vanjaar weer 
'n krag in die kompetisle te 
wees. 

VOORSPELEBS 

Ond•ar die voorspelers moet 'n 
mens die spel van die drie los
voorspelers, Venter, Redeling
huys en Rynders noem en on
der die agterspelers die spel van 
Danie Kock. Die senters bet 
dikwelJI pragftg -aeur gapings ge
glip, maar die bewegings was 
bale keer onaf~erond. 

telling gesorg deur met 37-Q te 
wen. 

HARD 
Over de Voor bet Ventersdorp 

en Koster gekombineerd met 
9--8 op Venbersdorp geklop. Dlt 
wa.'l 'n harde wedstryd waarin 
Over de Voor nle met aanvallen
de spel vorendag kon kom nie 
en aileen goele verdediglng bet 
verboed dat bulle die wedstr~d 

verloor. 

GEBREK 
Onder die voorspeler11 was 

daar 'n gebrek aan samespel en 
die agterspelers se bantering het 
bulle in die steek gelaat. 

Basie Gey van Pittius, Piet 
Coetzer en J'annle Roets bet elll 
'n drie gedruk. 

Over de Voor sal bulle spel 
moet opknap aangesien bulle 'n 
taai stryd in die senior·reserwe 
liga sal be. 

Dameshokkie
span speel 

gelykop 
Pie eerste dameshokklespan 

bet Saterdag sy eerste ligawed
stryd teen Potcbefstroom•Dorp 
op Carlet onville gespeel. Die 
Pukke bet glad nle tiks voor
gekom nie. Hulle bet eers 3-0 
voorgeloop, maar is tot 'n ge
lykop telllng ~edwing, 3-3. 

BEROEPSPELER 

M.nr. Williams was 'n intema
slonale broeps,peler wat o.a. vir 

kotland op die sokkerveld ver
teenwoordig het. 

DAMESHOKKIE.KLUB 
HOU GESE~LLIGHEID 

Die 0 . 19 B span het die vier
de span van d ie Proefplaas met 
2Q-12 verlsaan. Daar word nog 
baie van bulle verwag in die 
seisoen. 

Die doele Saterdag is geskiet 
deur Martie Yssel, Anna Venter 
en M. Kerslake. J'akkie Meyer h•et 
bale goed vertoon as doelwagter 
en daar word nog bale van haar 
In die selsoen verwag. 

Die P.U. Sokkerklub bet bier
die onverwagte geluk gekry na
dat die sekretaris van die klub, 
mnr. Martin Adams vir mnr. Vi
vian Granger, grootbaas van be
roepsokker in Suid-Afrika, gena
der bet omdat die klub sander 
'n afrigter was. 

TOERNOOI 

Mnr. Awie Wright, voorsitter 
van die klub, bet gese dat dit 
m·~er studente sal aanmoedig om 
by die Sokkerklub aan te slult. 
Hy het gese dit weerspieiH die 
klub se progressiewe benadering 
tot die spel, veral met die oog 
op die interuniversitere toernooi 
wat vanjaar op Potchefstroom 
gehou sal word. Met die hulp 
van mnr. Williams beoog die 
Pukke om 'n krag op hierdie 
byeenkoms te wees. AI wat die 
Pukke kortkom is om daardie 
fyner kunsies en taktiek aan te 
leer. Die potensiaal is daar! 

Mnr. Williams en mnr. Gran-

Die damesbokkieklub spog vanjaar met groot getalle in 
vergelyking met verlede jaar en met 'n aangename gees. Op 
Vrydagaand 7 April bet bulle reeds 'n geslaagde kenmekaar
geselligheid gebou, terwyl daar beerlik in 'n hokkie-gees gesmul 
is aan die vleispasteitjies en melk wat by die geleentbeid bedien 
is. 

Die klublede bet 'n belangrike 
besluit geneem om boeke ·wat 
oor hokkie handel, aan te koop 
vir gesamentlike gebruik om hul 
kennis in verband met die spel 
uit te brei. 

KURSUSSE 
Op die samekoms is daar ook 

verslag gedoen oor hokkiekursus
S?. wat van 28 Maart tot 1 April 
en van 3 tot 8 April op Springs 
gehou is. Op die eerste kursus 
bet 'n oorsese dame verslag ge
doen oor die nuutste tegnieke 
en oefenmetodes en daa.r Is ook 
vir ampsdraers lesings gehou 
oor openbare optrede, die kor
rekte prosedure op vergaderings 

ens. Pie tweede kursus was vir 

afrlgters en bet in die besonder 
stokwerk, posisionele spel en sir
keloefening behandeL 

Die )mrsusse is gereel deur die 
Vroue-hokkievereniging van 
Suid-Afrika en Rhodesle en bet 
plaasgevind onder beskerming 
van die Departement van Sport 
en Ontspanning. 

Die Waped word cedruk deur 

Eiui.ID.JI, Potchefstroom. Ultge

wen: Die Studenteraad P.U. vir 

o.H.O. 

JO·UBERT 
MEIUBELS 

VIR MODERNE VERLOOFRINGE: Kerks'traat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

TRANSVALIA 
JUWELIERS 

STADSENTRUM, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERN£ MEUBELS 

en alle 
HUISHOUDEJ.IKE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verskaffing van die 

Jongste 
Plaat-opnames 

Kom besigtig ons groot 
........ Jr .. 

(EUMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

tot jassies en sokkies. 

, Vleispasteitjies met 

sous, asseblief . 

tomatie-
II 

• • 

te kry by u kafeteria 




