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Rekord-getal grade sail MINISTER BY P.U. I 
toegeken word 

- BAlE IS NAGRAADS 
DIE getal sertifikate, diplomas en grade wat tydens vanjaar 

se gradeplegti~ede deur die P.U. uitgereik word, oortref 
die van enige vorige jaar. 

Tydens die gradeplegtigbede 
wat Vrydagmiddag en Saterdag
more gebou word, word altesaam 
693 sertlfikate, diplomas en gra
de oorbandlg. 
'Vaa dl~ 567 grade wat ultge
relk word, Is 'n totaal van 227 

nagraadse grade. Dlt verteen
woordig veertlg persent van die 
totaal wat ultstekend vergelyk 
met die persentasies aan en.ige 
ander Suid-Afrikaanse Unlversi
tell 

DOTOKBSGRADE 
Onder die rekord-aantal na

graadse grade tel twlntlg dok
torsgrade, die meeste oolt. Die 
fakulteit van n"tuurwetenskap
pe is bier losvoor, met nege D.Sc. 
grade wat toegeken word. Ver
der word vier D.Ed.•grade, vier 
D.Comm.-grade en drie D.Phll.
grade toegeken. 

Op die eerste gedeelte van 
die gradeplegtigbeid, wat Vry
dagmiddag op Olenpark plaas
vlnd, word 14 sertlflkate, 60 
voorgraadse diplomas en 340 

eerste grade deur die vise-kanse
ller en rektor, prof. H. J. J. 
Bingle toegeken. By die geleent
heid is qie kommandant-generaal 
van die Suid-Afrlkaanse Weermag, 
gent. R. C. Helmstra, die spreker. 

Saterdagoggend ken die kanse
lier, sen .Jan de Klerk, 62 na
graadse diplomas en 227 na
graadse grade t06, terwyl die ge
leentheidsspreker die voorsltter 
van die N.O.K., dr. H. J. van 
Eck ls. 

POSTUUM 
Twee grade word postuum toe

geken. Wyle mnr. N. G. S. van 
der Walt ontvang '11 doktors
graad in Staatsleer, terwyl wyle 
Hendrlk Sohalekamp, wat op 6 
Februarle In 'n motorongeluk 
omgekom bet, die B.A.-graad 

lntervarsity 
vervroeg 

• 11 Mel Is nou delinltlef die 
dag Twee weke na die groot 
karnaval gaan di~ Pukke in
tervarslty hou soos net hulle 
dlt kan doen.. 

DJe rugby-proewe Is reeds 
agter die rug en die eerste 
span spog met 'n spangees 
waarvoor geen ander span sal 
kan standhou nle. 

Dit was vir UKOVS weens 
provlnslale wedstryde on
moontUk om die Puk in A.u
gustusmaand te ontvanc. 

Sing-songs Is voorlop.Jc ge
reel vir Zl, 25 en 28 Maart 
en 1 April. Die Pukke Is 
l'eeds OO.Ig ~m v~ te vat 
en met die karnaval tu.ssenin 
voorspel die mense wat weet 
groot dln&"e op die P.U.-kam· 
ua. . 

ontvang. 
Mnr. Paul Rlekert, dlrekteur 

van nte~blanke sake op Potcbef
stroom, ontvang Saterdag sy 
doktorsgraad in Naturelleadmini
strasie. Sover bekend, 1a mnr. 
Rlekert die enigste dlrekteur van 
nie-blanke sake in die Republiek 
wat 'n doktorsgr~ in die vak
rigtlng verwerf het. 

SA.A.M 

Mnr. J. E. Kruger, lektor in 
die departement Soslologle, en 
sy eggenote ontvang Saterdag 
elk 'n graad. Mnr. Kruger het sy 
meestersgraad met onderskeldlng 
verwerf, terwyl mev. Kruger 
haar Honns.-B.A. In Kunsgeskle
denls verwerf het. 

Tydens die gradeplegtigheid 
sal die raadsmedaljes aan mej. 
Rosalie de Klerk, damesver
teenwoordiger op 1967 se Studen
teraad, en mnr. Willie Ooetzee, 
voorsitter van dh~ raad, toegeken 
word. 

Die Minister van Bantoeadmlnl
strasJe -onderwys en .antwlkke
ling, mnr. M. C. Botha, stap 
saam met die rektor, prof. Bing
le, deur 'n erewag van Pukke 
tydens die minister se besoek 
aan die P.U. verlede week. Min. 
Botha het aan die reeks inter
takulUre lesinp deelceneem. 

Foto: Fotokuns 

TREURNICHT SE PERS 
HET OOK IN 

VERANTWOORDELIK
HEID 

Die pers is nie so outonoom dat by hom nie aan norms 
van buite hoef te steur nie. Ook vir hlerdle Instelling is daar 
'n hoogste gesag waaraan by hom moet verantwoord. 

So bet dr. A. P. Treurnicht, 
voormallge redakteur van Die 
Kerkbode, gese tee by verlede 
Dinsdagaand 'n vergaderlng van 
Korps Veritas Vincet toegespreek 
bet oor die Christen en die pers
wese. 

LESER 
Dr. Treurnlcht, wat tans re

dakteur Is van die Pretoriase 
dagblad Hoofstad, wat Maand"g 
vir die eerste maal verskyn. bet 
gese dat chrlstelike verantwoor
dellkheld in die perswese van 
toepassing is op die skrywer, 
die ultgewer en die Ieser. Vir die 
Ieser is dlt ewe onverantwoorde
llk om te skree om sensasie as 
om te swyg oor dlt wat dlkwels 
mee gesmous word In die pers. 

Oor die verontskuldiglng wat 
balemaal gebruik word vir wat 
gepubllseer word, nl. dat 'n koe
rant moet aanbled wat die lesers 
vra, het dr. Treurniobt gese dat 

h)' wll beweer dat alhoewel bale 
mense bierdie geel lektuur lees, 
bulle dlt in werklikheld laak. 'n 
Bewys dat blerdie leesstof nle al 
is wat die lesers vra nie, is die 
felt dat die slrkulasle van blaale 
al geweldlg gestyg bet as gevolg 
van menlngswlsselllngs wat deur 
geleerdes ln sulke koerante ge
voer Is. 

T.O.V. VOLK 
Oor die pers sc verantwoorde

llkbeid t.o.v. dle volk en sy 
voortbestaan bet dr. Treurnlcht 
gese dat qaardie faktore wat 
van 'n volk 'n volk maak, deur 
die pers eerbiedlg, bevorder en 
gekoester moet word. Dle pers 
moet ook die volk se wa"ksaam
heid opskerp teen die faktore 
wat sY voortbestaan bedreig. Pie 
volk ~an nle bekostig om deur 
'n onverantwoordellke pers afge
breek te word ln sy beset van 
wat reg Is nle. 

Egtheid 
nodig vir 

en eerlikheid is 
sukses: minister 

Die sukses van die beleld van afsonderlike ontwikkelln 
is afhankllk van die egtheid en eerlikheid waannee elke volk&l 
groep vervul is, en is nie langs die weg van wetlike verord 
ninge te vind nie, bet die minister van Bantoeadmlnstrasie; 
-ontwikkeling en -onderwys, mnr. M. C. Botha, verlede wee 
in 'n toespraak aan die P.U. ge~. 

Min. Bollha, wat tydens die tradisionele regeringsstelsel v 
interfakultere lesingreeks 'n le- die Bantoe dle groelbodem moe 
sing oor perspektlef op die Ban
t-oetulslande gelewer het, het ge
sc dat die kritici wat dle sukses 
van die beleid aan absolute skei
ding koppel, nie ten voile op 
hoogte Is wat werkllke skeldlng 
Is nie. Bestaande werkllkhede 
mag noolt ult die oe verloor 
word nie. 

VOLKSVERBAND 
Oor die volksverband bet die 

minister gese dat die oe nle ge
slult kan word vir die werkllk
!beld van die bestaan van volke 
nie. Dlt Is fundamenteel om van 
die volksgrondslag ult te gaan 
Bepalend vir volkslidmaatskap 
Is nie waar 'n lid gebore Is nle, 
maar tot watter volk by gebore 
Is. 

Min. Botba het gese dat volks
lldmaatskap 'n soslologlese felt 
Is wat wetllke erkennlng moet 
rky. Stappe Is d"n ook aan die 
gang om ldentiteltsdokumente 
deur die versklllende volksower
hede te laat ultrelk. 

Oor die vraagstuk van die lron
sollderlng van die Bantoegeblede 
bet min. Botha gese dat dlt at
bankllk Is van die konsollderlng 
van volke en clle daarstelling 
van beboorllke admlnlstrasie. 
Praktlese probleme, soos die ver
kryglng van grond en die oprul
mlng van swart kolle in blanke 
gebiede, is bleraan verbonde. 

Die minister bet gese dat die 

GESKENKE 
POTTJ:BAKKEIW 
JUWELE
KOPERWARE 

wees vir 'n moderne regerlngs 
stelsel wat vlr dle Bantoe aan 
vaarbaar sal wees. 'n Voorbeeld 
hiervan Is die Transkel waar die 
moderne klesstelsel en tradlslo-. 
nele metodes ln een kamer ver
blnd is. 

Studenteraad 
se nuwe lede 

Tydens die tussenverkleslnp 
vir die Stuclenteraad wat ve 
lede Donderdac phou Is, 
mnre. ' P. C. (Petrie) Schu 
en W. M. (WWle) van de 

. Westhulzen verklell as S 
denteraaclsYerteenwoordlcen 
van Korps en S.S.B. onder 
skeldellk. 

Mnr. Petrie Schutte Ia 'II 

en 'n lnwoner van Haak 
Steek, terwyl DUll". WWle v 
der Westhulzen, wat ook 
bekende naeUoper Is, 'n 
Jur!s-student In sy derde Jaa 
en 'n dorpstudent Is. 

In 'n onderhoud met D 
WIIIIIJad bet 'n Ud van die ve 
ldesinpkomltee •Y teleuntd 
Unc ultgespreek met die 1M 
steoipersentasle t;ydens di 
verldes~. In nle een van dl 
t;wee pvalle het 'n ~rum 
pstem nle. 
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Kennis is nodig 
Toe die minister van Ban

toeadministrasie, · .ontwikkeling 
en-onderwys, mnr. M, C. Bo
tba, tydens verlede week se 
interfakultere lesings oor pers
pekt~ef op Bantoetuislande ge
praat bet, bet by telkens ver
wys na die k·ritiek wat uit on
kunde geloods word op hierdie 
be lei d. 

Om te bespiegel oor die ba
leid van afsonderlike ontwik
keling as sulks en oor die toe
passing daarvan in die prak
tyk, le nie op die terrein van 
hierdie koerant nie. lets wat 
egter wei deeglik op ons ter
rein le, is om die verbouding 
van ons as studente tot pro
bleme in hierdie verband, on
der oe te neem. 

Doen 'n mens dit, is een van 
die wae wat by 'n ·mens op
kom of daar by die gemiddel
de student slegs naastenby die · 
nodige kennis is oor rassebe
trekkinge bier te Iande. Daar
mee wil ons nie verval in die 
swaarmoedigheid van een van 
ons briefskrywers in 'n ander 
verband wat die moderne stu
dent sien as iemand wat in die 
,stilte van eie leeg:heid" leef 
nie. Dat daar by die oorgrote 
meerde:r"b.eid studente wel 'n 
deeglike belangstelling bestaan 
vk sake soos afsonderlike ont
wikkeling, staan vir ons vas. 

Die ondervinding bet egter 
ook al geleer dat belangstel-

ling van wem1g waarde is as 
dit nie met kennis aangevul 
word nia. Veral in 'n saak 
soos die, wat die blanke be
volking, waarvan ons as stu
dente meer as 'n integrale deel 
vorm, in elke aspek van sy 
bestaan raak, is 'n grondige 
en bruik'bare kennis daarvan 
nodig vir elkeen. 

Om die saak met 'n skouer
ophaling af te maak as poli
tiek en iets wat berus by die 
leiers, toon ramspoedige on
kunde. Daarmee word ontk,m 
dat die sukses van die beleid 
waarvan ons voor•bestaan af
hang, afhanklik is van die 
,egtheid en eerlikheid waar
mee elke volksgroep vervul 
is." En daarmee word gehoop 
dat die owerheid, sonder om 
ons daarin te steur, die saak 
op so 'n toweragtige wyse sal 
oplos dat nog ons, nog ons na
geslag, enige ongerief sal moet 
verduur. Rampspoedige on
kunde is dit inderdaad. 

Redes sonder tal wat kennis 
oor die saak noodsaaklik 
maak, kan nog opgenoem 
word. Mens dink maar aileen 
aan die kontak met anders
denkendes wat gewoonlik meer 
as net oortuiging verg in ar
gumen te hieroor. 

'n Groot terrein le bier nog 
vir die Afrikaanse student 
braak. 

Gradedag 
/ 

Eerskomende naweek bereik 
die akademieae loopbaan van 
baie Pukke 'n hoogtepunt wan
neer bulle grade of diplomas 
ontvang. Vir baie is dit die 
bekroning op barde werk en 
die vergestalting van bulle 
verblyf aan hierdie universi
teit. Vir baie is dit maP.r die 
eerste stap op 'n pad wat nog 
baie dieper in die wetenskap 
sal indring. 

Vir enigeen wat maar enig
sins hierin belangstel moet dit 
inderdaad verblydend wees 
dat die aantal nagraadse gra
de wat die naweek toegeken 
word, so 'n groot persentasie 
(veertig persent) van die to
taal beslaan. Die persentasie 
word dan ook deur geen an
der Suid-Afrikaanse universi
teit oortref nie. 

Die ietwat afgesaagde op
merking dat die wereld van 
vandag al boer eise stel, is in 
hierdie opsig nog steeds baie 
waar. Met al groter spesiali
saSie op elke denkbare terrein, 
nie' net op natuurwetenskapli
ke ge'bied nie, is dit die plig 
van elkeen wat maar enigsins 
daartoe in staat is, om tot 
die hoogste mate moontlik 
daardie tegniese kennis van 
sy besondere vakgebied te 
verkry wat hom of haar nie 
alleen in staat sal stel om 'n 
behoorlike betrekking te be
klee nie, maar ook om die 
gemeenskap daardeur te dien. 

Veral in Suid-Afri.ka, waatl' 

drie en 'n half miljoen blan
kes moet voorsien in die groot
ste gedeelte van die behoeftes 
op hierdie gebied van 'n be
volking van sewentien miljoen 
siele, bied dit nie aileen groter 
vooruitsigte nie, maar le dit 
ook groter verpligtinge op ons. 
Dit is daarom ook nie snaaks 
dat vooraanstaande persone 
in die volkslewe al gewys het 
op die noodsaaklikheid daar
van dat van die land se po
tensiiHe breinkrag die maksi
mum-gebruik gemaak moet 
word nie. 

Dat verdere studie uit 'n 
finansiele oogpunt nie altyd 
moontlik is nie, is 'n stelling 
wat omtrent soveel krag dra 
as die een dat dit finansieel 
onlonend is om universitere 
opleiding te ontvang. 'n Mens 
boef maar net deur universi
teitsjaarboeke en ander publi
kasies te blaai om te sien op 
hoe 'n groot skaal daar beur
sc en beurslenings vir voor
sowel as nagraadse studie aan
gebied word. Dat nagraadae 
studie tyd in beslag neem 
waartydens geld verdien kan 
word, is 'n stelling wat bene
de enige kritiek le. 

Dat die persentasie nagraad
se studente aan hierdie univer
siteite reeds so hoog is, is 
verblydend. Dat dit bier en 
op ander universiteite nog 
boer sal styg, is iets wat mens 
opreg hoop. 
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Jn It l.ig I 
EN DINK AAN JOU SKEPPER IN DIE DAE VAN JOU 
JONKHEID - Pred . 12: I. 

Die !ewe is vreugde en smart. Die mooiheid van die jeug is 
'n genade van die Here. Die lag van jonkheid is 'n sieraad son
der weerga, dit rol oor die vlaktes en weerklink in die berge. Die 
jonkheid is nietigheid - met die bekoring van alle verganklike 
dinge, met die ootmoed van onvermoe. 

Die skaduwee van vreugde is die spoor van smart : 'n verlo
re vriend miskien, 'n woord wat ongese moes gebly bet, 'n tas
tende heimwee na wat kon gewees bet, 'n onbekende roering in 
die stilte. 

Vreugde en smart ... 
Saam word die twee omkoppel tot die lewe, .ook tot die 

jonkheid. 'n Jonkheid waarin alles bizar en burlesk sou aandoen: 
die swart laberint van vrees en eensaamheid, die wei:ge verset 
van selfwalging. So 'n jonkheid as daar nie gedagtenis sou wees 
aan die Skepper nie. Want juis dit impliseer ook wat die Skep
per vermag deur ons sonde te versoen . Dit impliseer 'n genadige 
redding. Dit is lewe - ]ewe uit genade in dankbaarheid. 

.. Deur IMiy ·1Lens -
Elke Puk eet, slaap en droom 

seker nou al karnaval? Of Is 
ek te haastig. Dlt beloot In elk 
geval om lets groot te· wees. Die 
manne wat die dinge organiseer 
Is van die more tot die aand 
beslg, bel, organlseer en gaan 
spastles mal. Nletemln, bulle 
doen goeie werk en bet 'n klomp 
oorspronklike planne, uitnemen
de planne. Ek gee bulle my voi
le steun en sal in hierdie ru
brlek vir hu11e beeltemal verniet 
reklame doen: tot en met die 
karnaval, 

Dlt Is my wena dat die karna
val vir elke Puk 'n onvergeetlike 
gebeurtenls sal wees; dat dlt 'n 
dag van welw111endheid en ge
sonde studentepret aal wee11. Dat 
ons ook die karnaval sal toon 
hoe ons as Pukke vrolik kan 
wees en die gees en die waar
heid van. hlerdle universlteit u 
waardlge ambassadeurs na buite 
sal dra. Met die blybeld van 
ons jare, hlerdie jare wat be
laas noolt weer sal kom nle. 
Laat ons dan dans, buppel en 
Spring BOOB bergbokke Vroegmo
re op pad na die water. 

ENTOESIASTIES 
Maar voor ek Uries raak, my 

bewonderaars vlnd dit ondenk
baar dat reflector ook entoeslas
tles kan raak; dat by 'n gewone 
man Is vir gewone dlnge, wat 
gewoonweg verlang, Jy en lief
bet. Maar met duldellke voor
keure en afkeure: mlskien ts 
by net hewlg In sy motiverlng 
daarvan. En by maak nooit ver
lkonlng vir wat by se nie. Want, 
julie weet, die lewe kan some 
so ontsettend saal wees, afge
baken In roetlne, peuterdlnge
tjies, asembaal ena. Kens moet 
opwlndende dlnge doen, met die 
volle inset van die persoonllk
beld. En enkelvoudlg jou pad 
loop, aonder verskonlng, met 'n 
gHmlag, maar doelbewus en vas
berade na die doel wat Jy vir 
jouaelf In die voorultslg stel. 

Maar ek is geen filosoof nie. 
Soms is ek Pon Quiojte en soms 

INSLEEP! 

i3 ek Sancho Panza; respektle
welik dan 'n rldder op 'n draad
kameel en stormend op 'n da
meskosbuls of as agterryer pein
send filosofies oor die vergeefs
beid van die lief de: effens 
bedroe, bletjle nugter. Maar ell: 
beloof julle eendag gaan ek nog 
lets doen wat !outer ekstase n1 
wees. Bv.: Op die dak van 'n 
dameskosbuls kllm en 'n aere· 
nade aan die nag sing - pre
ales om mlddernag. Of sterre 
pluk en vrlendellk ultdeel: ,.een 
vir jou, twee vir jou - versler 
julle ore, mae, tone" ena. Of 
aan almal wat wil lulster met 'n 
flult alteer van die Iewensml•e
re. Of eenkant mi&tles · 'n paar 
woorde flulster In die wind. 

HE BOIES 

En mlsklen sal ek aan die 
elnde van blerdle jaar berois 
wees: Op ' n monsteragtlge mona
tervergaderlng dramatles en 
plegtlg my tdentltelt aan almal 
bekend maak. Om soos ek ge
kom bet, te verdwyn: met 'n 
wulf van. die hand en 'n lq. 
Mlsklen sal my barlekynelag 
nog at en toe agter 'n tolboule 
op die kampus opkllnk. 

Intussen probeer ek alles repa
reer met die woord. 

KIAP 
'n Taai klap aan al die Pukke 

wat nle In die tuuenverkleeinp 
gestem het nie. 'n Skop aan 
diegene wat geen stemrel' bet 
nie. Hartellk geluk aan die twee 
nuwe S.R.-lede. Moenie daar 
gaan sit en plOoilyk nle! Poen 
julie werk. 'n Praktlese wenk: 
lien ultvoerrb&re vlaloene. Maar 
ek meen julie Ll 'n gelukklge 
keuse. 

Die S.R. word ruimer van 
gees. Tot barstens toe gangbaar. 
'n Llgte applousle! Amper begin 
ek van julle bou. Ek dink tog 
ons praat nou op diBIIelfde golf
lengte. Veels geluk. In stllte 'n 
heildronk op ons voortaan vol
kome harmonia en eensgeelnd
held! 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 
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DIE. 5 POTPRE..NT 

VsRSKYN 

HtE.RDIE. 
WE..E.K: 

OP DIE. VOLGENDE 

8LADSY. 

r ....... 
1 <9ns 

c• 

Leser kla 
studente 

oor Reflector, 
en hul leiers 

Geagte Redaksie, - Reflector van die afgelope twee uit;.. 
gawes van die Wapad het kostelike dinge gese en nog ineer 
bedoel. Sy gedagtegange is daar vir almal om te lees nie om
dat hy daarin slaag om sy persoonlike idees ,D.eur My Lens" 
weer te gee en positief nuwe riglyne vir ons verwarde wereld 
te stel nie, maar juis omdat hy op soms so 'n tr.effende wyse 
die gedagtevlugte van die modeme studente kan reflecteer. 
Daar is werklik baie by hom (of haa.r) te leer. 

Met die Kultuursaamtrek wat 
(mede deur sy treffende reflek
sies?) van die baan gestoot is, 
het die posisie van die Afrikaan
se studente . ten opsigte van die 
uitdagings van die moderne tyd 
weer skerp onder die. aandag ge
kom, sekerlik oak by diegene 
wat ons, met huiwering en 'n 
gevoel van skande, kennis moes 
gee qat die Saamtrek nie meer 
sal plaasvind nie en dat al sy 
moeite om voor te berei tever
geefs was. Die jeug wat hierdie 
vooraanstaande persone sou toe
spreek, sal nie daar wees nle . . . 

Waarom? 
SWA.KHEID 

Aan die een kant staan seker
llk die swakheld, louheld en ge
brdl: aan inslg en ywer van die 
studentelelers. N og noolt kon ek 
aanvaar dat lets op 'n mlsluk
klng kan ultloop as die lelers 
maar doen wat verwag word en 
die mense . waarllk toulelers Is 
wat met aile mlddels In bulle 
hand die 'studente heenlel na wat 
bulle dink die beste weg Is nle. 

MODERNE STUDENT 
Maar beplanning en organisa

sie blyk aileen te slaag wanneer 
aanslultlng gevind word by die 
moderne student. So lyk dit dan 
asof sekere dinge soos .,kultuui"' 
en ,Ieier" by die moderne stu
dent geen appel nalaat nle. Dit 
skyn asof daar 'n kloof is tus
sen die jeug van 1968 en van 'n 
paar jaar gelede. ..So bale het 
gebeur en so bale bet nou eers 
sy beslag gekry op die jongeling 
van die jare 16-21. Sou die ge
weldige ontwikkeling van die 
P.U. nie eers 'n oorgangsstadlum 
toegelaat bet nie? A.s die naam 
Kultuursaamtrek met 'n gelag 
en onderlangse veelseggende ge~ 

brom begroet word dan voel jy 
vreemd: <lie P.U. is nie wat by 
was geweea ... 

SINLOSE 
Baie verklarings kan gesoek 

word, maar oak ,.ondersoek'' 
word sinies na die sinlose ver
wys. Ons moenie meer dink nie, 
nie m~r vra of beplan of orga
nlseer of beleid neerle· nie. Nee, 

net die daad op die oomiblik ge
voel word as van waarde geskat. 
In ons gejaagde tyd loop die 
wereld skynbaar of langs ons 
verby (verkramp) of loop die 
wereld deur ons been (verlig). 
Kan ons nie meer teenoor die 
wereld staan en oak ons eie tyd, 
eie smaak en gevoel na behore 
oordeel nie? As ,ondersoek" bier
by deurval, wat van beslnning en 
nugtere deurdink? 

Oak bier sal die moderne stu
dent in argwaan swyend sy oe 
laat sak om sy gedagtes (as 
daar Is) te rig op die mooi been 
onder die mini-rokkie in die 
spieei · voor haar of die meisie 
voor hom In die pad of langs 
hom in die klas. Denke Is deel 
van die klaskamer. Daaroulte 
leef ons in die stilte van die ele 
leegbeid, om die ,,kultuurprofeet" 
maar sy gang te laat gaan asof 
dit niks met ons te doen bet 
nle. 

· Die wat in bul daaglikse lewe 
daarin slaag om meester te bly 
van die tydsgees stem tot dank
baarheid. 

JAN-AT KRUGER 

(Die veralgemenende stelllngs 
van ons korrespondent oor die 
moderne student (wat onses ln
siens nie kommentaar waardig 
Is nle) daargelaat, bly dlt 'n ope 
vraag of die persone wat by uit
sonder as die sondebokke by die 
mlslukklng van die Kultuu.rsaam
trek, werklik die skuldiges In 
hlerdie verband Is. 

W118 die organlsasle van die 
Kultuursaamtnlk bo verdenklng? 
Het die beplannlng vir die saam
trek rekenlng gehou met die 
praktlese .sy van die saak, soos 
die verkryglng van flnansies? 
WIIB daar voldoende foncbe, lets 
wat sekerllk tog vooraf In ge
dagte gehou moes word'! 

Mlsklen i.s dje saak tog nie 
so eenvoudig at te m.aak. as wat 
die korrespondent poog om te 
doen ~le. Word sondebokke nle 
op di& verkeerde plek gesoek 
nie? - Red.) 

DIE WAPAD 

Entoesiasme vir karnaval • 
lS 

no dig: Voorsitter 
,Ons moet voor die vakansie positief aan reelings vir die k&maval werk omdat daar na 

die vakansie, as gevolg van die konserte tydens die ks.rnavalweek, nie tyd sal wees nie." Dit 
was die woorde van die Voorsitter van die Sen trale K.a.rnavalkomitee, mnr. Johan Kruger, 
toe hy deur Die Wapad genader !s oor die karn a val. 

,Die vlotbouery is natuurlik die heel bel&ngrikste faktor en 
dit kan net nie genoeg beklemtoon word nie. Ons moet onthou 
dat dit die eerste keer is wat so iets aangepak word. Ons 
weet nie hoe nie en dis nie 'n geval dat ons nie vertroue in ons
self het nie maar 'n geval van alles ' in die stryd werp om 'n 
fantastiese sukses daarvan te maak," het mnr. Kruger gese. 

,Die vlotte moet van hoe ge
halte wees (daarom ook die keu
rlng voor die tyd) omdat dit die 
faktor sal wees wat gaan bepaal 
of die publiek ons gaan onder
steun of nie. Ons vra dus weer
eens samewerklng en nogmaals 
samewerking!' 

HEMPIES 
Dan gaan daar oak hempies, 

soortgelyik aan 'n .,T-sblrt" te 

koop aangebied word. Die kar
navalkomitee doen 'n beroep op 
die massa om dlt te kQop. Die 
hempies word om twee redes 
vervaardig: dit sal eerstens by
dra tot die skep van 'n unleke 
karnavalgees en oak om 'n een
heidsgevoel (wat nle net vir die 
karnaval, maar ook vir Intervar-
sity utters noodsaakllk Is!) aan 
te wakker. 

Geluk Vriende, 
Leser 

"' se 

Geagte redakteur, - Ons het al w.eer baie dinge om ons
seH mee geluk te wens, ou here! Binne twee weke het ons dit 
reggekry om 'n mooi klompie simpel idealistiese eerstejaars in 
te wy in die geheime van student.-wees! 

Ons bet bulle geleer dat dlt oar jou dansmaat wat so wild 
geen moeite kos om 'n doktoraal 
in vloekkunde te verwerf nie, 
ons bet bulle gewys dat dit die 
makllkste is om ander mense te 
orienteer deur bulle te bedwelm 
met jou lieflike drankasem ; dan 
het jy bowendien genoeg moed 
om selfs op 'n outj ie wat grater 
as jy lyk te skreeu (ongelukkig 
kry die swakker dan 'n blaas
kansie!) Ons het die onrtosel 
groentjies geleer dat seks lets 
is waaroor mens random die tee
kan praat en dat die llederllkste 
verbale, goed deurspek met pas
sende vloeke, jou aanslen tot 
ongekend,e boogtes laat stlg. Ons 
bet die ,kinders'' geleer om 
soveel moontlik te gaan dans 
'Om daarna genoeg stof te he 
om teenoor jou maat te spog 

Lawaaimakers 

bet konsert 

bederf, 

se Ieser 

en wakker was. 

SIMPEL . IDEE 

Geluk vriende! Ons bet dit 
reggekry om daardie simpel idee 
van 'n christelike universlteit 
uit die idealistiese groent j ies se 
koppe te hamer! Ons bet die 
dam buitewereld wat glo dat elke 
Puk 'n dapper is weer gewys 
dat doppers suipl&.ppe en hoer
eerders is - net jammer dat die 
doppers persentaslegewys ver in 
die minderheld onder ons helde 
Is! 

TRADISIE 

Tradisie Is lets soos voorwe
reldlike fossiele, hoekom moet 
'n mens so verkramp wees om 
Sondae ordentlik gekleed te gaan 
eet, hoek om sal daar weer lets 
soos 'n interkoshuis-tugkomltee 
lrom wat kollegas wat hande 
uitruk so 'n bletjie onder hande 
neem? Hoekom . sal ons die le
wenswerk van dam idealistlese 
stigters en bulle verkrampte 
navolgers uitbou of selfs bevre
dig? Afbreek is bale makllker. 
Sterkte met u heldhaftige af
braak en die gevolge daarvan! 

A.s die skoert u pas . . . 

WOUT TEN HAAF 
Piet Groblerhuis. 

Mnr. Kruger bet beklemtoon 
dat die karnavalkomitee die mu
s,, vra om dit te benut. Die suk
ses van hlerdle ondernemlng 
hang uitsluitelik van die same
werklng van die stu4ente at, bet 
by. geae. 

KOSHUISE 

Om aan te pas by die res van 
die kampua wat versier gaan 
word, wll die komitee ook vra 
dat die ·koshuiskomltees sal toe
sien dat die koshuise ooreenkom
stlg opgemaak sal word. Elke 
koshuls moet sY ele lnlslatief 
gebrulk en oorspronkllk wees. 
Dit geld trouens vir die hele 
karnaval. 

Daar sal kort voor die karna
va! 'n massabyeenkoms gereel 
wot"d waartydena die hele opset 
en aksies van die karnaval amp
tellk aan die musa bekend ge
maak sal word. 

Voorlopig bet die karnavalko
mltee bekend gemaak dat daar 
Saterdagmiddag 27 April nlks 
gereel is nie, as gevolg van die 
semi-finale. uitdun vir die Ollm
plese Spele op die Bill Swart
ovaal. Aangeslen dlt so 'n groot 
atletlekbyeenkoms is en daar 

Pukke ook aan die byeenkoms 
sal deelneem, het die karnaval
komitee besluit om nie die by
eenkoms in die wiele te ry nle. 
Daar word beoog om met die 
vlotte na Olen Park te gaan en 
dlt sodoende deel van die kama
val te maak. 

GEKLJSSIFISEI IE 
ADVERTENSIES 

ADVERTENSIEBUBO 
Studenteraadskantoor 

P .U. vir C.H.O. 

TE KOOP 
LLOYD 1956 Rl50.00 Lopende toe
stand. Poen Coetzee, Tomstraat 
12. Tel. 4869. 

SPLINTERNUWE damesflets. 
Mej. A. Malan, Eikenhof. Tel. 
2169 

Geagte redakteur,- Ek was 
die afgelope naweek by Karlien 
se konsert en bet werklik ge
niet wat die dames ons kon bled. 
As dlt 'n voorsmaak Is van wat 
die reeks inter-kosbuiskonserte 
vanjaar ons gaan bled, slen ek 
uit na hierdie reeks. 

MOOIRIVIER MOTORS 

BEDERF 

Hoe aangenaam die konsert 
ookal aangebied is, is dit nag
tans bederf deur slegs 'n paar 
persone wat nie weet hoe om hul 
le te gedra nie. Ek bet werkllk 
nooit kon dink dat daar Puk
studente Is wat blyklbaar dink 'n 
flultjie, hoeter en platvloerse la
waai hoort tuis by 'n konsert nie. 
'n Mens sal skaam wees om be
seekers in die toekoms uit te 
nooi na 'n konsert op die Puk 
as sulke dlnge verder geduld 
word! 

Ek hoop dat ons almal in die 
volgende konserte geleentheid sal 
he om dlt ten voile te genlet. 

FAANS STEW 

HeiiDat. 

Posbus 51, 

Vir:-

n-n-n-..-a 

(EDMS.) BPK. 
~otgieterstraat Telefoon 4338/9, 
POTCHEFSTROOM. 

* MERCEDES-BENZ * TOYOPET * RENAULT DAUPHINE 

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

J. TOD SUTTlE 
Volledige Mansuitrusters en 

Sporthandeiaars 
Posbus 219 Tel. 3411 

Kerkstraat 177 
POTCHEFSTROOM 

J 
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Spraakleer en Drama begin 
ambisieus 

KU~ISGESELSIE 
--·-

Waarom is daar versklllende 
stylrigtings In kuns. Om 'bier
die vraag In detail te b~ant

woord Is· bepaald 'n bale interes
sante asook moeilike taak. In die 
letterkunde, musiek asook die 
beeldende kunste is daar tog 
verskillende style en dit moet 
'n oorsaak he. 

kuns asook vir die kunstenaar 
selt otP. I )le oplerdlng Wilt ole 
kun~<tPmun nntv<~ng sal h.nm h• 
pt~ald In 'n sekere skool of atyl 
plaas of ham onder dle invloed 
van 'n meester laat kom. Ook 
die materiaal wat in die aekere 
perlode tot beskikklng Ia bepaal 
sy atyl tot 'n mate. Dus sal 'n 
groep kuntenaars In , 'n sekere 
atyl kuns skep as gevolg van 
dieselfde ulterllke faktore wat 
hulle beinvloed. 

DIE eerste opvoering van die departement Spraakleer en Drama aan die P.U. vir C.H.O. vind 
gedurende Meimaand plaas. Die stuk wat aangebied word is Hedda Gabler van die be

roemde Hendrik Ibsen, 'n stuk wat nog maar enkele male in die republiek opgevoer is. 

Die stuk word instudeer met derdejaarstudente onder 
Ieiding van Bet Botba en die aoofrol, die van Hedda word ver

tolk deur Cecile Spamer. 
Die openlngsaand van hierdie 

aanbiedlng is 4 Mel 1968 en die 
opvoering vlnd in die Totiussaal 
plaas vanaf 4 tot 8 Mel. Die 
laaste aanbieding van die depar
tement gedurende 1967 nl. Raka 
deur N. P. van Wyk Louw en 
Moeder Hanna van Bartho Smit 
is allerwee groo~ lof tvegeswaai 
en daar wo~:d met belang stet
ling uitgesien na die aanbiedlng 
van Ibsen se meesterdrama. 

WAAGSTUK 
In 'n onderhoud het mej. Botha 

haar soos volg oor die ambisieu
se aanbieding uitgelaat: ,.Om 
Ibsen met studente aan te bled 
is 'n waagstuk en om ,,Hedda 
Gabler'' met Qnvolwasse begin-

KOM BESOEK: 

MIAMI 
RESTAURANT 

Kerkstroot 213, 
Johon Dreyer-gebou. 

TRUST 

APTEEK 
TRUST BANK-SENTRUM, 

TEL. 7116. 

* Geskenke 

* Pottebokkery 

* Fot.ogrofiese 

"* benodigdhede. 

Ons vriendelikheid en diens 

is u waarborg. 

AFLEWERING ORAL OP DIE 

KAMPUS. 

ners te doen, sou domastrant 
wees, maar Cecile Spamer se 
subtiele gelaatspel en stem vir
tuositeit maak dit 'n genotvolle 
ondervinding." In die aanbieding 
maak die regisseuse hoofsaaklik 
gebruik van toon- en tempowis-

. sellng om die groot idee wat 
meester deur Ibsen in woorde 
gese is, oor te bring. 

POPPE 
,Dis Hedda se drama en Hed

da s'n bly dit. Die ander spelers 
is poppe wat om haar dans ... 
totdat enetjie parmantig op sy 
agterp()otjies te staan kom en 
dan dans die poppe inderdaad 
.. !" aldus die regiaseuse. 

SKOLEPROGRAM 
Die departement Spraakleer en 

drama Is ook besig met die in
studering van 'n volledige skole
probram onder Ieiding van Teu
nls Botha. Met hlerdie aanbie
dlnge sal 'n bykans dertig skole 
besoek wo.rd - 'n herhaling dus 
van die program wat gedurende 
1967 so suksesvol was. 

Die eerste Honneurstudente in 
die departement bled vanjaar as 
deel van hulle praktiese eksa
men twee eenbdrywe aan nl. 
Deur die Venster van Maurice 
Maeterlinck wat deur Lorraine 
Vlljoen opgevoer word en Kom 
ry Saam van Thornton Wilder, 
die regie waarvan deur Abri le 
Roux behartig word. Saam met 
Die Sandkis van Edward Albee 
sal die eenbedrywl! 'n teater
aand uitmaak en die aanbieding 
vlnd gedurende Oktober plaas. 

EKSAMINERING 
Die eksamlnering van die kuns

programme van finalejaarstuden
te, wat ook vir die publiek oop 

LINDEQUE 
Skoenreparasies 

- Octron-gebo~ -
Twee depots op Butt: 

BULT DROOGSKOONMA.KERS 
WESTV AAL DROOGSKOONMAKERS 

Spesiale pryse vir studente. 
Aflewering op die Kompus. 

is, kom in Augustus aan die 
beurt. Daar was vanjaar groot 
belangstelling onder studente te 
bespeur nadat. die oorspronkllke 
vak Spraakleer en Drama In 
twee afsonderlike vakke nl. 
Spraak- en Vertolklngskunde en 
Drama- en · Toneelkunde verdeel 
het en die eerstejaargroep in die 

twee vakke vir B .A . tel ses en 

vyftig studente. 

'n Groepie lede van die nuutce
stigte skrywerskring. Van links 
na regs verskyn J. Preller, L. 
du Plessis, Plet Roodt, Joan 

Sl' r 1. 

li:Pr "t""" · !( "'" J 11~ ver~ k I lie s"· 
Ke" by '''e In 1tvlo.Juele styl vqn 
dle n.Pn.o; In m.JtH r d>tar I!' b >t le 
n,.,pr n~ net .1it d>tHrln. Om tH' 

::;~"PP~"Il't" drotnl!: tnt ultln~ tP 
bring sondt>r et.IK" oplHirl :Hg Sl'lll 

nlf b><IE' c .. sl>lllgoe en b"vre<J •
J;u1e rt~u! t'IIE' lewt>r vtr iiP 

LEEBMEESTERS 

Mozart bet sY versklllende 
leermeesters gehad en sy kon
trapunte gebruik van sy melo
dlee het hy van veral 'n prlea
ter geleer. So ook bet Michel
angelo en Leonardo da Vinci 
en Verglllus en Cicero van hul 
meesters geleer en van bulle 
eienskappe oorgeneem. 'n Styl of 
stylrigting wat deur die meea
ters aangedruf Ia, kom dan 
meeatal tot volmaaktbeld In bul
le Jeerllqe. 
. Die ulterlUr.e en innerllke 

vormta&l-elemente bet dan ook 

'n ewigdurende atryd in die ont

wikkellng van cUe venklllende 

stylrictlnga. Soma Ia die ewewtg 

byna normaal 80011 In die Ren

naluance en ander kere weer 

voer die ulterllke of lnnerllke 

Crafford, Judith van der Merwe, die bo-toon 800a In die Ekspree

Piet Coeker en J. Spoelstra. sionlatlese en Mlddeleeuse tyd-

Foto: FotokUnB perk e. 

P.U. KRY EIE KRING 
VIR SKRYWERS 

TYDSPEBIODE 

Die bedendaagse kuns ie weer 

nle in balans nie omdat d&ar 

meer aandag beatee word aan 
eie gewaarwordlnge; dink bv. Die P.U. bet non ook sy eie skrywerskring. Die kring ls 

op Maandag 11 Maart gestig. Tot voorsitter van die kring is 
mnr. Piet Roodt verkies. Audet lede van die bestuur is mnr. 
Lood Derksen (penningmeester ·en mej. Joan Crafford (sekre
taresse). 

aan die SesUgers, kuna en mu

siek van dle rulmte as aan die 

naskeppin~ en uitbeeldlng van 

die natuur. In kort adem 'n 8tyl

rigtlng du.a meer idees van dle 

tyd en 111 dlt meer 'n gevolg v11:11 

die tydsperlode aa 'n aelfstandi

ge indlvlduele kunsultlng. 

Mnr. Roodt het dlt in sy ope
ningswoord die doel van die 
kring gestel as om ,'n klimaat 
tn skep waarin die llteratuur be
oefen kan word." Die doe! is dus 
nie om 'n groep met 'n bepaal
de letterkundlgeskryfpatroon te 
vorm nie, maar om die geleent
held te skep vir die uitruil van 
gedagtes en om stlmulante tot 
produktiwlteit te . bled. 

BYEENKOMS 
Die kring wat alma! skeppen

de kunstenaars Is, het Maandag
aand hul eerste byeenkoms ge
had na die- stigting. Op die by
eenkoms is gedigte van verskil
lende van die lede bespreek en 
gedagtes gewissel. 

Die kring'" gaan informeel te 
werk en besprekings geskied op 
die patroon van die oop gesprek. 
Afgesien van eie werke sal ook 
die in Uterere tydskritte be
spreek word. 

TOESPRAKE 
Verder word informele toespra

k~ , deur plaaslike dosente in Af
rikaans, Engels of selfs Kunsge-

Spotprent 

skiedenis en Frans beplan; for
mete toesprake deur ander be
kende skrywers en kritici; par- · 
tytjies en nouer skakeling met 
ander universlteite met soortge
lyke verenigings. 

Gerda von Maltitz hou 

R.v.d.W. 

uitstalling 
Die eerste kunsultstalUng van die jaar, een deur Gerda: von 

Maltitz, bet op Maandag, 18 Maart, in die Frans do Toit-gebou 
'n aanvang geneem. 

Volgens prof. G. Dekker wat 
die uitstalling geopen het, Is 
daar veral twee redes waarom 
bierdie uitstalling as besonder 
lnteressant beskou kan ~ word. 
Eerstens is dit die werk van 'n 
besonder kunstige famille nl. 
mev. Gerda von Maltltz wat skil
derwerk uitstal, en haar twee 
dogters, Hanna en. Amalia, wat 
onderskeidellk erdewerk en ba
tikdoeke ten toon stel. 

Tweedens stal mev. Von Mal
tltz werke uit vanaf haar vroee 
kinderjare en kan die ontwikke
ling van haar atyl duldelik 
waargeneem word. Die vroegste 
werke toon 'n akkurate realisme 

met 'n tikkie liriese gevoel, ter
wyl die werke later meer gestil
leerd word en na abstraksie be
gin nelg. 

Prof. Dekker het hlerdle werke 
beskryf as werk wat nle harder 
wil praat as wat die stem kan 
dra nie. Pit is beskele en pre
tensleu.a. 
Ger~ von Maltitz het vroeer 

reeds aan groepsuitstauings 
deel~eneem, maar hlerdle uit
stalling waarmee sy tans die 
land deurreis, is haar eerste self
standige ultstalllng. Sy bet egter 
reeds vantevore in J;>arys uitge-

. stal en gaan binnekort na Swit
zerland. 

J. A. VAN DER WALT & KIE 
(EDMS.) BPK. 

(Direkteure: J. A. van der Walt, P. G. van der Walt). 

Boekhouers, Sekretarisse, Assuronsie- en Belasting
odriseurs en Algemene Agente. 

Vir puik gehalte tikwerk, afrolwerk en fotostatiese 
afdrukke van belangrike dokumente, 

TELEFOON : Kantoor 5796, 
Woning 7326, 

Posbus 913, 
Stadsentrum 118. 
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Wel ek moet se . . . dlt lyk da
rem of die slepers (oues en nu
wes ) wakker skrik. En dit Is 
tog goed want anders weet ek 
ole waar gaan ek inligtirtg van
daan kry nie en dan kan julle 
seker wees Is dlt ek en die re
dakteur! 

Ek praat nou van die mense 
wat aommer so ult die bloute (of 
Uewer Bethlehem) verloof ra.ak. 
Helena du Plessis bet besluit sy 
wll nooit eendag met begrotings 
en dinge wat nle wil ultwerk 
sukkel nie, die logiE!lle oplossing: 
raak verloof aan 'n rekenmee!Y 
ter! Baie geluk boor ... en ek 
Is 8eker jy is spanne bly dlt Is 
jou laaste jaar op die plaas. 

ENGELTJIES 

Maar so van die redakteur ge
praat; bet julle al gehoor bulle 
ae aa jy van die engeltjies praat 
sing bulle in jou ore? Nou ja. . 
e1t was net vlnnig besig om te 
Uk toe bier 'n engeltjie ctpdaag 
en sY se Tom Larney kuier dees
dae so knaend by Ment Wieren
ga. My mond het nog so gehang 
van ver'basing, toe se die engel
tj!e weer: ,en Hennle Scholtz 
en Bertus Hoffman is ge
durlg bymekaar! En Daleen Wil
le en Etienne Bruwer ook!" 
Maar toe se ek die engeltjle 
moet Uewer loop want net-nou 
se die mense ek jok. 

Marianne van der Walt se 
weer Pretoria was darem nle so 
erg nle maar sy weet regtlg nle 
hoe p.an sy In cUe Kaap kom 
nle. Slestog, jy bet al my slm
patle boor. Elsa Venter wll net 
weer gedurlg weet of daar nle 
'n brief van Pretoria af Is nle. 
Ek hoop tog net Frlk is lief vir 
skryf want soos ek mansmense 
ken is bulle nle! 

VOLGENS VANNE 

En dan wll ek ook net vir 
Magdalene en Coert Coetzee vra 
of bulle dink ons klassiflseer 
hler op die Puk volgens vanne? 
Nee jong ... o, ek verstaan julle 
sleep! Laurentia Kruger en An
dre Coetzee se dlt gaan nou 
weer voor die wind met bulle 
llefdesake. Maar met Dickie 
Otten en Jan Venter s'n gaan dlt 
glo eers goed. 

Almal wonder al kllpbard 
waar kry Elise Rootbman altyd 
die skape vanldaan as die Ban
toetale-Pepartemen.t gaan toer 
Het dit dalk lets te doen met 'n 
sekere boer, ene Joban Oosthul
zen? 

Beurse • VIr twee 

Pukke 
Twee Pukke, mnre. Theo Dek

ker en panll:!l Venter, albei ver
bonde aan die departement Or
ganlese Cbemie bet onlangs elk 
'n beurs van A.P .B. ontvang. 
Die beurse bedrag elk R1,250. 
Hulle Is die eerste studente aan 
die P.U.om bierdie toekennlng 
te ontvang. Hulle hoop om bul 
cklktorsgrade In 1969 te voltool. 

~et Komplimente 
•. 

YOn 

AJAX 
(EDMS.) IPK. 

BOEKE. 
SKRYFBEHOEFTES 

Ment Groothof verkeer regtig 
nie in 'n benydenswaardige posl
sie nle. Weet julie waar doen 
Koos Prinsloo navorsing? In Le
sotho. Maar dlt lyk vir my s::; 
is nie die e.nigste van haar 
soort nle want Alta Mulder sit 
sowaar met haar hart In Swazi
land .. . by Bartlo du Preez. Ge
lukkig bet Kulu se droogte da
rem oorgewaal want ek boor 
die eerstejaars sleep glo of hul
l~ betaal word! Daar Is onder 
andere AntJie Sinia en Andries 
Steyn, Anette Human en baar 
Tblnus ·.en Maxie Claasen en baar 
Garry. 

Koble Botha se leuse is dee~Y 

dae; se dit met blomme. Ek 
wens tog meer mansmense se 
gedagtes wll In daardle rlgtlng 
beweeg want ek weet goed hoe 
In die wolke was Marietjle. Ma
voureen Deysel en Tinie van 
Scboor sleep nou ook weer dat 
die stotwolke so staan! Om nie 
eers te praat van Lucy Horn en 
Glep du Tolt nle. 

EDELOESTEENTES 
En nou wll e'k. net gou nog 

een ding ,wond4!r". Ek wonder 
ot 'n sekere onderwyser op 
Odendaaisrus miskien die ocr
belle wat In sy baadjie sak ver
gete gebly bet gaan gebrulk om 

A.M. 
by 

van Schoor 
P,.O.K. 

Op 1 April 1968, sal Potchef
stromers weer die geleentheld 
kry om na mnr. A. M. van 
Schoor, bekende opsteller van 
.,Wereldgebeure" te gaan !ulster 
In die Hot~fsaal van die P .O.K. 

AKTUEEL 
Sy toespraak sal gaan oor: die 

Kommunlsme teenoor die Ame
rlkaanse llberalisme. Die verga
derlng sal om 6.30 nm. plaasvind. 

vir die kinders te wys hoe lyk 
edelgesteentes? En ... gaan by 
vir die kinders vertel die ge-
steentes behoort 
Swarts? 

a an Sarie 

Dis dan al vir vandag, onthou 
nou die karnaval en die inter
varsity kom vinnlg nader. Moe
nle se ek bet julle nle gewaar
sku nle. 

Prof. W. J. de Klerk, buisvader 
van Ka.rUen, doop die koshuls se 
donkle ,Willem Johannes,. ty
dens dle doopple,tlgheld. Slen 
vroeere berlg oor die esel op 
hlerdle blad. 

Foto: Fotokuns 

MENS HET SY MONDICHEID 
VERLOOR 

,Die gedagte van die verlore seun bet die traged.ie van die 
verlore vader geword," het dr. Tjaart van der Walt Woensdag 
oggend gese in sy lesing oor die mondige wereld en die jeug 
vandag, by geleentheid van v.erlede week se interfakultere le
sings. 

Dr. Van der Walt bet die we
reid se mondlgheld gekontrasteer 
met die Bybelse mondlgbeid. Toe 
die mens bomself in sy ele mon
dlgbeld geslen bet as sy ele baas, 
bet bf sy mondlgheid verloor. 
Die mena }cJln net kind van God 
of slaat vu dle aonde wees, bet 
by geae. 

Betoging teen 

pous .in Pta. 
Twlntig Rooms-Katolleke atu

dente bet In Pretoria betoog teen 
die Poua se gunstige uitlatlngs 
oor die drle Rbodeslese moorde
naars. Dlt is d,ie eerste keer In 
die : geskledenis van Suldelike 
Afrika dat 'n pousllke ultlating 
by wyse van 'n betoging atge
keur is . 

. MENINGSVEBS.KIL 

Die betoglng bet terselfdertyd 
die skerp menlngsverskll wat 
daar onder Rooms-Katolieke In 
Suidellke Afrika bestaan oor 
heersende polltleke bedelings na 
vore gebring. Die studente wat 
die betoglng na 'n kerk

dlens beplan bet, verteen 
woordlg 'n sterk naslonalistlese 

W~BELDOORLOe 

In die negentiende eeu bet die 
mens God vennensllk en die 
men.s vergoddellk. Die twintlgste 
eeu bet deur sy wereldoorloe God 
onberelkbaar gemaak - vandaar 
die God-is-dood-teologie. Hler
deur bet die mondlge mens hom 
totaal van God geemanslpeer. Die 
Skrif is teen blerdie eoort mon
dlgbeld, want die volwassene is 
juis mondlg in en deur God, 
volgens die spreker. 

Dr. Van der Walt bet verder 
gese dat die kind van vandag 
juts mondlg meet word sonder 
dat by 'n klndertyd gebad bet. 
Dit is die krlais van ons tyd, 
bet hy gee~. 

UNIEKE ·KOOR 

BY U.P. 
'n Unleke koor, bestaande ult 

14 versklllende kore van die 
Universltelt van Pretoria, Is 
verlede week gestlg. 

Op 1~ en 16 Maart tree die 
kore in die Aula op. Prysgelde 
van meer as R300.00 sal na dle 
optrede aan c!le pryswenners ul~ 

s 

'N DONKIE VIR KARLI.J r 
"0, die donkie, ja die donkie, 

0, die donkie is 'n wonderlike ding, 
Hy staan in die bos, 

eet koshuis se kos, 
0, die donkie is 'n wonderlike ding." 

Daar is nie 'n dame van 
Karlien nle, of sy sing die wel
bekende ou volksliedjle. Ja-nee, 
bulle dink dis nle reg dat een 
koshuis 'n gelukbringer kan be 
nie (bedoelende Oosterhof) en 
bulle sonder een moet klaarkom 
nie. 

Miskien is dit reg ook, ek be
doe! nou om so te dink, maar 
dat dlt nou 'n esel moes wees 
. . ! Maar wag dis nie n'ou ter 
sprake nie. 

EERSTEJAARS 
Asof dit n le genoeg is dat die 

arme bloedjles (eerstejaars) 
voordeurdiens moet doen nle, 
word daar ook nog meer laste 
op bulle .,brose" skouertjles ge
laal. Hulle moet jou wrlntle die 
arme ding van kos ook V'oorsien 
( 'n Mens wonder hoe lank by dlt 
gaan volbou). 

Die eerstejaar wat op voor
deurdlens ill, moet na elke ete 

vir die ,ge)ukbrlnger" kos sleep. 

Ons ken nog nle sy naam nle 

want die ddopplegtigheld le nog 

voor. 



' DIE WAPAD 

Puk se rugbyspelers 
sit goed af 

DIE P.U.--rugbyklu~ bet verlede Saterdag sy 

'n Goeie begin was dit heslis Dit is veral 
misme gestem bet. 

eerste wedstryde van die nuwe seisoen ges~l. 

die vertoning van die eerste span wat tot opti-

Die P.U.-eerste het teen die swaar en bekwame span van 
Welkomklub opgedraf. Die voorspelers bet bulle goed van bul 
taak gekwyt teen die v.eel swaarder pak van bul teenstanders. 
Hulle bet die agterlyn dan ook go.ed bedien en aanvalkans wa.s 
da.ar genoeg. 

bal 'Jaat loop bet. 

Wblle Coetu!e, wat , op dle toto 
naelskraap vOQr Klaus Sehlese 
by die wenpaal aankom in dle 
110-meter bekkiesnommer by 
die Wes-Transvaalse Kampioen
skappe, bet Saterda&' die vlerde 
Puk geword om vir die Ollmple
se Spele te kwallflseer, toe hy 
dJe nommer op Sasolburg In 14.1 
sek. afgele bet. 

WOENSDAG 21 MAART 1968 

Daar was mool agterlynbege
gings wat aan Danie van Wyk 
die P.U. se vleuel, wtwee _prag
drlee besorg bet. Die P.U. bet 
dan ook daarin geslaag om die 
wedstryd met die mooi telling 
van 21 punte teen 13 in bulle 
guns te beklink. 

KAPTEIN 

Daar kan met veillgheid gese 
word dat die eerste wedstryde 
mooi beloftes vir die res van die 
seisaen ingehou bet. Met die va
kansle op hande en die Inter
varsity kort op sy hakke sal 
daar egter nog hard gewerk 
moet word. Afronding is beslis 
nog baie nodig as die Vrystaters 
met vertroue aangedurf wil 
word. 

COE.TZEE 
VIR 

KWALIFISEE'R 
MEXIKO Ons Huis se 

Theuns Kruger, flank en kaptein 
van die span, het 'n pragwed
stryd gespeel en weereens getoon 
daat by 'n staatmaker van die 
P .U . se rugby is. In die agterlyn 
was dit vera! Piet Bruwer wat 
op heelagter uitgeblink bet. Hy 
het nie aileen met veillge han
de en puik lynskoppe die agter
hoede bewaak nie maar ook 12 
punte met die skopskoen aange
teken. 

ONDER-ZS 
Die onder-23-span het ook vir 

'n goeie vertoning gesorg en 
Welkom se derdespan met 23 

Nog 'n atleet van die P.U. bet vir die Olimpiese spele in 
Mexikostad gekwalifiseer. Hy is Willie Coetzee wat die 110 
meter bekkies in 14.1 sek. afgele bet. Die kwalifiserende tyd 
oor die afstand is 14.1 sek. 

• seniors klop 

eerstejaars 

Verdere punte is aangeteken 
deur Daan Kock met ;n drie wat 
deur Piet Bruwer vervyf Is . Ger
rit Botha op vleuel bet ook ge
toon dat daar nog vee! van hom 
in dit loop van die seisoen ver
wag kan word. 

SPEL LOS 

Die spel was soms 'n bietjie ' 
los en dit was du'idelik dat die 
spelers bier aan die begin van 
die seisoen mekaar nog nie 
mooi kan vind nie. Oor die al
gemeen was dit egter mooi hard
looprugby daar beide spanne die 

punte teen '0 geklop. Die tweede 

en 0 / 19 spanne was minder ge

lukkig, Die 0 / 19 span bet die 

knie met 9 punte teen 6 gebuig 

en die Tweedespan met 17 punte 

teen 13. 

Hy bet die prestasie op Sater
dag 23 Maart te Sasolt-urg be
baa!. Pukke wat nou al gekwa
lifiseer bet is. y;. van der Wes t
huisen, D. Booysen en F . van 
Zyl. As Louis van Wijk nie te 
vee! las van sy beseerde voet kry 
nie is die moontlikheid dat by 
hom nog by die groepie kan aan
sluit baie goed. 

EERSTE 
KLOP 

KRIEKETSP AN 
POTCH-DORP 

Die P.U. se Eerstekrieketspan het Saterdag getoon dat 
by sy man sal kan staan in aanstaande Saterda~ se wedstryd 
teen die Witsies op die Bill Swart Ovaal. Bulle het daarin ge
slaag om die sterk span van Potcbefstroom-dorp, wenners van 
die afgelope bomislil{a, met 'n beurt en 14 lopies te verslaan. 

I 
Dorp het eerste gaan kolf op t erende boulwe rk deur Anton 

'n blad wat vroegoggend bietjie Weiman was Dorp alma! uit 
!ewe getoon het. Danksy ski t- in hul eers te beurt vir 92. W ei-

;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;:::;:::::; m a n kan spog met 'n fa n tas tiese 

met tamatie-
II 

, Vleispasteitjies 

sous, assebliel • • • 

te kry by u kafeteria 

(EI)MS.) BPK. 
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POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig 

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

i 
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ontleding van 7 paal t jies vir 27 
lopies. Merkwaa rdig hierva n is 
dat hy al sewe kolwe rs skoon
geboul het. Hierm ee het hy ge
toon dat hy nog net bietj ie on
dervinding kor t kom om van hom 
'n eersterangse wegbreekbouler 
t e maak . 

De Villiers du Toit kan in sy 
eerste wedstryd vir die eerste
span spog met 'n ontleding van 
2 paaltjies vir 3 lopies. 

HOe TELLING 
Die Pukke bet in bulle eers te 

beurt die uitsonderlike totaal 
van 234 _gemoker . Die hoe telling 
is te danke aan die goeie beurte 
van vera! William Cook 78, J os 
Coetzee 48, Nico Breedt 35, en 
Anton Weiman 23. 

Dit het die Puk 'n voorS"prong 
van 142 lopies besorg. Porp bet 
in bulle tweede beurt geslaag 
om 128 alma! uit te bebaal. Die 
paaltjies was die keer verdeei 
tussen Cook (3 vir 30 ) , Weiman 
(2 vir 39), Jos Coetzee (2 vir 12) 
e•1 Frans Nel (2 vir 13) . 

EER UIT STRYD 
As die Pukke daarin slaag om 

sy ou kwaal nl. verbroude vang
kanse, onder die knie te kry, be
hoort bulle met eer ult die stryd 
te tree teen die gedugte span 
van Wits op Saterdag 30 Maart. 

Dit bet egter nie so goed ge
gaan met !lie tweede span, wat 
bulle wedstryd teen Stratbvaal 
verloor bet, nie. Strathvaal bet 
eerste gaan kolf en 116 lopies 
aangeteken. John der Kinderen 
was die beste bouler met 4 vir 

29. 

Die Waplld -rd. pclrak clear 
Eu1iu, PotcbefAt-. Ultp
wen: Die Stall_...._. P.U. 'rir 
C..R.O. 

George Mii ldner bet Saterdag 
op Sasolburg ook mooi presteer 
en eers te oor die wens treep g e
nae! in die 1500 meter. In Dur
ban het Fanie van Zyl daarin ge
slaag om De Villiers Lamprecht 
oor die 1 my! te klop. Hierdie 
wedloop waaroor so baie be-spie
gel is bet die normale patroon 
gevolg van wanneer twee groot 
atlete vir die eerste kee.r teen 
mekaar hardloop . Die tyd van 4 
min. 1.9 sek. was dan ook vir 

bale oningewydes 'n teleurstel

ling. 

In 'n nat en modderige rugby· 

wedstryd, het die seniors van 

Ons Huis geslaag om hul eerste
jaars met 18 punte teenoor 8 te 
verslaan . Alhoewel 'n groot ge
deelte van die wedstryd in reen 
gespeel is, was daar tog beelwat 
uitbllnkers. 

Charles Venter, losskakel van 
die eers tejaars, is binne die 
eers te tien minute van die eers· 
t c helft e beser, en moes die veld 
v e rlaat met 'n beseerde knie. 

Be palings 
vasgestel 

• VIr SAD-rugby 

Die uitklopreeks vir die eerste rondte van die S.A. Univer· 
siteite is reeds vasgestel, ondanks die oorvol rugbyprogram 
a .g. v. die Curriebeker- en wedstryde teen die Leeus vanjaar. 

Die Wits ies speel op Woens
dag, 22 Mei op Ellispark teen 
Rhodes. Die Transvalers is de
finitief die gunstelirtge, maar 

·di t sal nie so maklik gaan as 
in 1965 toe bulle met 28-3 ge
wen bet nie. 

Die rugbyfeesvieringe in 
Bloemfontein word ingelui wan
neer die Kovsies daar op bul 
tuisveld teen die sterk span van 
die !keys te staan sal kom. Die 
wedstryd word op Woertsdag, 1 
Mei afgehandel. In hul vorige 
botsing bet die Ikeys net-net 
met 6- 3 gewen . Hierdie wed
stryd het in 1939 plaasgevind. 

Die Tukkies speel na tien jaar 
weer In Pretoria teen die Pie-

u he~ volop keuse in 

sangboere. Hulle bet laas in 1958 
teen mekaar gespeel met die in· 
gebruikneming van die L .C. de 
Villiersstadion. Die Pretorianers 
bet gewen. 

PUKKE 
Die Pukke bet 'n loslootjle in 

die eerste rondte. Verlede jaar 
bet die Pukke hul eerste wed
stryd in Kaapstad teen die !keys 
met 8---3 verloor. Sover vasge· 
stel kan word sal die Ma.tles 
vanjaar weer nie aan hierdie 
toernooi deelneem nie. Hulle bet 
nog altyd studleprobeleme. · 
Verder bet die Internasionale 
Rugbyraad ook nuwe reels neer· 
gele i,v.m . klpbtoere in die bui
teland. 
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