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Groot planne beraam 1TE~k-h~~~i-·-1 

vir karnaval 
Talle nu\\ighede kom 

.,DINK Groot! Dit moet dit' leuse Yan ons konwndt> Karna,·al wees,'' het die voorsittn van 1 

karna\'al-komiwe, mnr. Johan Krugt>r, in 'n onderhoud met Dit> Wapad gese. 

,Ons moet probeer wegkom van die stereotipt> idees wat ST~LLETJrES 

hoofsaaklik neerkom op die gt>bruikml,lking Yan plaaslike ln- Die gebruiklike stalletjies wat 
stansles en talent. so eie is aan enige karnaval sal 

Dit Is 'n ak.sle vir die studen
t~: deur die studente en die suk
ses daarvan gaan hoofsaaklik 
afhang van in hoe 'n mate die 
studente self positief gaan deei
neem." 

van vlotte deur Potchefstroom 
en Kierksdorp beoog. Die ver· 
sklllende koshuise sal ook ver
antwoordelik wees vir die bou 
van onderskeie vlotte ('n bes on
dere vrugbare arbe idsveld vir 

Voorlopige datums vir die groot die eerstejaarsl . Daar word be-
gebeurtenls Is 26 en 27 April.. 1 oog om dan 'n prys aan te bi Pd 
Die tyd is gekies omdat daar 
dan nle baie toetse geskryf sal 
word nie, dit net na die vakan
sle is en as in gedagte gehou 
word dat die Intervarsity datum 
moontlik verskuif gaan word ... 
dan sommer 'n goele s.ptytwek
ker om .,gees te vang.'' 

TEMA 
Die sentrale tema wll mnr. 

vir die beste en oorspronkllkste 
viol . 

'n Arena-aanbieding met gim
nastp en a krobate, ou motors en 
perde word ook bepian . 

V ergadering van 
Korps nou later 
Die Korp~<-programvcrgade-

ook die sentrale punt van ons 
karnaval ultmaak. Daar sal al
ierlei interessanthede, speletjies 
kompetlsies en ook 'n hoender
braai wees. Verskeie veterane 
het ook al vir 'n biertuin ~evra.. 

TYDREN 

Dan sal daar aak 'n motor
tydren \,.rally") wees wat bale 
vaardlgheid sal verg en beslls 
nie net al om die dorp sal 
piaasvind nie. 

Ook konsertaanbiedlngs deur 
bekende S.A. kunstenaars word 
in die vooruitsig gestel. Onder
handelings is reeds aan die gang 
met Min Shaw. Groep 2, Ge 
Karsten, 'p professlonele akkor
dlongroep en die Drakensberg 
Se unskoor. 

Kruger ln hlerdle stadium nog 
nie bekend maak nie. Dlt ga.an rin"=' wa.t vir 6 Maart be pian is. 
'n verras!IJn&' wees maar hy Is , sal nic meer op hierdie datum 
van menlng dat dit 'n tema I" nie, maar op Dinsdag die 19de 

SUKSES I' 

wat by die begrlp .,karnaval" Hal Maarl gehou word . 
pas. TREl' RliH('HT 

Dit Is ook nog te vroeg om 'n 
finale program bekend te maak. 
maar daar word o.a . 'n optog 

Die spreker by die geleent
heid is dr. A. P . Treurnicht, 
voormalige redakteur van Die 
Kerkbode en tans redakteur van 
Hoofstad . 

.,Die sukses van die karnaval ' 
gaan afhang van wat die stu
dente daarvan gaan maak. Dje 
komltt>e skep slegs die geleent
hede vir 'n bale aangename tyd. 
Ons ho~ bulle sal daarvan ge
brulk maak," het mnr. Kruger 
ten 11iotte opgemerk. 

-------------------------------------------------------------------------
Duitse 

Vereniging 

weer 

bedrywig 

.,Alle tekens is daar dat die 
Dultse Verenlging in die jaar 
wat kom, nuwe lewenskrag sal 
toon," het die voorsitter, mnr. 
Konstant van der Walt, aan Die 
Wapad gesiL 

Op 'n vergadering wat verlede 
Woensda.gaand in die Frans du 
Tqit-gebou gehou hi, Is mnre. K. 
van der Walt en S. du Randt as 
voorsltter en onder-voorsitter on
derskeldelik herkles. 

PROGRAM 
:Mnr. Van der Walt het die 

program vir die jaar as volg ge
skets: Daar sal gereelde sang
en plate-aande wees, 'n verskei
denheldskonsert word in die 
voorultsig gestel, en 'n blaadjie 
met interessante artikels vir die 
Dultsstudente sal gepubliseer 
word. Die datum waarop 'n 
braaivlels gehou gaan word, is 
ook reeds vasgestel. 

Kerkdienste In die LutherRe 
Kerk sal die die studente as 'n 
groep bygewoon word. 

UITNODIGING 
l'lnr. Van der Walt bet 'n uit

nodiging gerig aan aJma1 wat 
nle Dults as vak neem nle, om 
ook die byeenkom..'lte by te woon. 

Prof. S. P. van der Walt (llnks,) 
voonltter van die Beurskomltee 
van die P.U., 11tel Daw1d Eooy
sen aan mnr. J. J. Patla.nsky 
(mlddel) voor. Mnr. Patlansk~· . 

bekende sakeman van Potchef-

stroom. bet 'n beurs van Rl50 
per jaar vir drle jaar aan mnr. 
Booysen geskenk ten einde 'n 
B.Comm-graadkuMus te volg en 
so 'n bydrae gelewer om die 
P.U. in staat te stel om 'n at-

leet van groot fonnaat ~ bekom. 
Daw1d Booysen het onlangs In 
BenonJ die SuJd-Transvaalse re
kord in gewigstoot verbeter. 
Foto: Fotokuns. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE 
KOPERWARE 

Wle het gese ontgroe ... , ek!l
kuus orlenterlnc Is net spel&
tjles? Hlerdle eerstejaar voel 
blykbaar nie genelg om so te 
dlnk nle. Die toneeltjle bet hom 
tydens orienterlng by Dawie 
Doep afgespeel. 

Foto: Fotoklln!'l 

Twee trofee vir 
kampioenskappe 
Die jaarlikse atletlekkampioen

skappe van die Unlversltelt word 
op die 2e Maart op die Puk-bane 
gehou. Die byeenkoms begin om 
2nm. Pie kampioenskappe, wat 
op 'n interkoshuisbasis geskied, 
is vir seniors sowel as eerste
jaars. 

TROFEe 
Twee trotee ' is deur die Na.slo

nale B<>uverenlglng geskenk wat 
aan die mans- en dameskoshuls 
oorhandig sal word wat die da.g 
die hoogste punte behaal. 

Daar word 'n beroep deur die 
Sportlnstituut op die koshuise 
gedoen om hul voor te berei en 
die byeenkoms op groot skaal te 
organiseer. Veral tweedejaars 
met hul ouers word hartllk ultge
nooi. Koeldranke sal by die baan 
te koop wees. 



2 

EERSTEJAARS ! 

Waarom Julle ultsonder bo 

die seniors 'l' 

Wel. . . h~ weet mos. Ons 

sou hulle ln die gesig vat as 

ons vertel wat bulle laaankal 

ondervlnd bet. 

Nee, dlt is 'n ,love-letter'' 

speslaal vir julie. 

Ons kry blnnekort weer 'n 

hele sw~tterjoel grammofoon

plate van oorsee at. 

Bekende en interessan~ klas- · 

sleke muslek. Kom kyk ln

tussen na die verskeidenheld 

op hande. 

Vir julle wat nle weet nle: 

Ons raam al jou mool pren

te, skUderye en wat jy ook 

wU ophang om jou kamer 'n 

aantrekllke aansien te gee. 

En ODS raam dit SQ dat dit 

'n fraal geheel maak en 'n 

Ius vir die oog Is. 

Ons doen en verkoop nog 

bale ander dlnge en al is jy 

platsak: Kom kuier vir ons. 

Maar ons speslalltelt is 

Fotografie 

IY......t dit ls amper 'n hoof

stuk apart. 

Ons neem akslefoto's van 

alle gebeurtenlssa waarby 

Julie betrokke Is. 

By ons groepfoto's wlssel 

ons die rangsklkklng soveel 

as muontllk af. 

Ons haat dit om dJnge af

gesaagd en altyd dieslfde te 

doen. Dit is so vervellg. 

Maar veral by portrette 

doen ons bale moelte om jou 

vanult die gunstigste hoek, 

passend by Jou persoonllkheld 

te fotografeer. 

D}t Is nogal 'n ondervln

dlng, boor. 

Nog nooit ultgetoet8 nle'l' 

Dan het jy lets gemls? 

Veral omdat· ons deur be

Ugtlng en d!lrgellke meer van 

~ alledaagse probeer weg

kom. 

Wie is ons? 

Die 6 (Ia, 6) 

van 

• 1n 

Tomstraat 
. 

DIE WAPAD 
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. Massavergaderings 
Elders in hierdie uitgawe 

verskyn 'n brief van 'n Ieser 
waarin onder andere bekom
mernis uitgespreek word oor 
die Pukdames se swak deelna
me aan die studentelewe en 
dan in die besonder die feit dat 
omtrent nooit die stem van 
'n dame in 'n massavergade
ring gehoor word nie. 

Besorgdheid oor die saak 
verbaas 'n mens nie. Dit is 
iets waaroor lankal stemme 
moes begin opgaan het. Waar
oor mens eintlik verbaas is, 
is dat daar nie lankal op 'n 
groot skaal besorgdheid oor 
'n ander verskynsel in ver
band met massavergaderings 
bestaan nie. 

Dit is die verskynsel dat 
ons massavergaderings inder, 
waarheid slegs nog massaver
gaderings in die sin is dat 
alle studente dit mag bywoon, 
en mag stem en praat as hul
le stemreg het, maar dat daar 
van dit alles in die praktyk 
weinig tereg kom. 

In die praktyk het massa
vergadering aan hierdie uni
versiteit deesdae byeenkomste 
geword waarop enige bespre
king deur 'n paar strydosse 
gevoer word terwyl die res 
van die vergadering ( wat dik
wels ook maar 'n handjievol 
is, die studentetal in ag ge
nome) geheel en al passief sit 
en luister, en stem as daaz 
te stem is. En as 'n mens 
moet oordeel aan die wyse 
wa!V'OP qit dikwels geskied, 

het 'n groot deel van di<:! 
persone wat stem, geen werk
like benul van waaroor d<e 
hele saak gaan nie. 

Dit is geen gewenste toe
stand nie. Nie aileen is dit die 
beste bewys dat daar by 'n 
g>root deel van die Pukke wei
nig belangstelling in die stu
dentelewe as 'n geheel bes' aan 
nie, maar dit is ook die mees 
klinkklare mosie van wantroue 
in die geskree van daardie 
orators van wie ons met ge
reelde tussenposes moet hoor 
dat die Studenteraad en sy 
onderliggame as diktators in 
die studentelewe optree. 

Dit is hierdie absolute 
doodsheid by die Pukmassa 
in hierdie verb and (en dan 
praat ons veral van die 
seniors, want dit is hulle wat 
die Ieiding moet neem) wat 
veroorsaak dat besluite oor 
haas enige saak aan die Stu
denteraad. oorgelaat word, en 
dat so te se geen inisiatief 
van die massa uitgaan nie. 

W anneer gaan ons die toe
stand bereik dat ons massa
vergaderings soos ons kos
huisvergaderings weer verga
derings sal wees waar lewen
dig gedebatteer word oor sa
ke wat ons almal raak, 
en nie slegs vergaderings wat 
geen beter doel dien as om 
mosies van rou of gelukwense 
aan te neem of om sake na 
kommissies van ondersoek te 
verwys nie? 

Waar is ons teekan-orators? 

Waardeer oos dit? 
Saam met die akademiese 

jaar wat reeds drie weke oud 
is en alles wat daarmee 
gepaard gaan, het daar ook 
weer ;n begin gekom aan iets 
anders wat in vele opsigte eie 
iil aan 'n universiteit. 

Ons praat hier van die veel
heid van vergadering-s, semi
nM'e en simposiums wat op 
die kampus deur ons eie so
wei as geleerdes van buite 
Potchefstroom oor 'n magdom 
onderwerpe toegespreek word. 
'n Mens hoef maar slegs te 
dink aan die byeenkomste van 
die groot aantal akademiese 
verenigings, die Afrika-semi
naar, die Sentrum vir Inter
nasionale Politiek en vele 
ander, om te besef dat hier 
aan elkeen wat maM' belang-

INSLEEP! 

stel, die geleentheid gebied 
word om die room van die 
kenners oor vele vakgebiede 
aan te hoor. 

VVaardeer ons hierdie ge
leentheid? Maak ons van bier
die geleenthede, wat baie per
sane buite die universiteit ons 
beny, gebruik om ons kennis 
te verbreed, ook oor daardie 
onderwerpe wat nie streng 
binne ons a1 te beperkte leer
gange tuishoort nie? Of laat 
ons dit aan die publiek van 
Potchefstroom oor om te ver
seker dat sprekers darem 'n 

; gehoor het? 
Dit het lanka! tyd geword 

dat ons as studente dit wat 
ook op hierdie terrein aan ons 
gebied word, na waMde sal 
skat. 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

l:o.buiabuteUmg.: 6039 
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Jn 11 l.ig I .. 
,En dink aan jou Skeppez: in die dae van jou · jonkheid ..• " 

Plrediker 12:1. 

.En dink aan jou Skepper ... Hier is dit 'n bevel aan diege
ne wat in die dae van hulle jonkheid verkeer. Want die jeug 
en die jonkheid is nietigheid. 

Die diepe sin van jonkheid is nie ydelheid nie, dit is .nie 
te vind in materiele genot nie, dit is nie te vind in 'n hebsugti
ge gejaag na eer, of uitsluitlik in die verkryging van 'n latere 
sosiale ,posisie" nie. Dit is te vind in gedagtenis aan jou 
Skepper. Dit setel in die oorsaak van jou oorsprong, dus nood
wendig ook in jou lewensdoel - jou roeping. Hierdie gedagte
nis aan jou Skepper mond uit in dankbaatheid. Dankbaarheid 
dat jy geken is om geroep te kon word. 

Meteens kry die arbeid van jou jonkheid ook 'n diepe sin. 
Want dit is arbeid vir die koninkryk van God- omdat Chris
~ jou gekoop het, en georden het, om in sy diens te staan. 

Die arbeid wat aan ons toevertrou word veronderstel dan 
ook 'n sekere verantwoordelikheid Daarom moet ons daar.aan 
dink om hierdie arbeid goed te doen, om reeds aan die begin 
van hierdie jaar ons studie en ander werksaamhede tet: harte 
te neem. Ons moet dit doen in gedagtenis aan ons Skepper. 
Met liefde dus, in ootmoed en in selfinishaging. 

Daarom word die 1 gedagtenis aan jou Skepper 'n sieraad 
in jou lewe. Dit word jou blydskap, jou vreugde, maar as 
gevolg van die sonde ook jou smart, jou besef van eie ver
moe. Dit word jou gebed 

- Deur IMiy ILens -
Verlede week het ek 'n paar 

klappe uitgedeel - vrie~delik 

ja, en gemoedelik. Vandag wil 
ek meer gemoedellk 'n paar soe
ne uitdeel: vir al die jong dar
telende dametjies op die kam
pus. Misklen moet ek poesie 
maak oor bulle - soos Opper
man; ,daar Is 'n vrou in elke 
geur." Maar my Jetterkundlge 
pogings is in die verlede nie al 
te gunstig ontvang nie. Daarom 
sal ek terugkruip in my slnie
se vesting. 

Nag net dit: Hierdle huppelen
de mlnlrokkies roer my ou 
swart hart soos die wind en val
lende blare; dus ,geagte Ieser, 
die geleentheid bled hom slegs 
eenkeer in 'n leeftyd" - sleep 
en sleep flambojant en moo! 
voordat die tyd verbygaan; voor
dat die goue oliekruik stukkend 
val en die jare wrang word; 
voordat die dae vol berustlng 
saampak in mens se oe. 

STUDENTERAAD 

Die Studenteraad het my nog 
nie kwaad gemaak nie. Ek hoor 
bulle benoem net kommissies om 
elke saak wat op die kampus 
roer te ondersoek. Moo! so! Am
per gee ek julle 'n piksoentjie. 

Lees die S.R. oolt Leroux? 
Hy bet dit veral teen en oor 
verwording. Dus: nog 'n saak 
om 'n kommissie oor te benoem 
Is verwordlng. Ondersoek dlt op 
aile terreine van die studente · 
lewe, ook in u ele geledere. Die 
verslag kan later satlries opge
stel word en deur 'n dramastu
dent aan u voorgedra word. 

LEIER 
Hier word binnekort 'n groot 

kultuurleierskursus op die Puk 
aangebied. (Wat die ,Ieier'" dan 
ookal mag beteken - as mens 
binne 'n week 'n Ieier word dan 
l'i one eeu nie sonder wonders 
nie). Ai, die groot kultuurprofe
te onder ons. Eu die groot visio
ne wat die manne sien! Kultuur 
sluit veral in: volkspele - 'n 
plesierige hop-hop speletjie en 
volksfeeste: alma! drom saam 
rondom 'n dawerende orator, hy 
gil met 'n wye mond in die 
wind; almal lulster verslae, klop 
mekaar op die skouer: ,hy kan 
darem praat ne." Nouja vrees
lik geselllg, almal bring koffle 
en toebroodjies saam. 

VERLIGTEND 
Gelukkig merk ek op dat daar 

ook 'n- paar Jetterkul1diges gaan 
praat: ulters verligtend! die 
kultuurvaders erken die kuns 
ook as kultuur. One vorder goed. 
Ek hoop die mense kry geld 
om die saak te finansier en men
se wat sal !ulster! 

' VREESLIK 

Haai, en dan het daar nog 'n 
vreeslike ding gebeur- Een be
Iangrike ou wat 'n ander ou se 
meisie afgevat het. Dis 'n skln
derstorie. By al Reflector ae 
afflnlteite hou by ook nog van 
'n lekker sappige storie. Mlskien 
lets daaroor - later of ,,mls
kien · nooit" - · maar dis 'n 
klein (Ig.) hartseerstorle wat 
min van julie seker gelees het? 

RUIKER 
Voor ek groet: 'n ruiker vir 

al die musiekgeesdrlftlges wat 
Maandagaand na Hanlie van 
Niekerk se soet stem gelulster 
bet. 

M'OOIRIVIER MOTOR'S 
(EDMS.) BPK. 

Posbus 51, Potgieterstraat Telefoon 4338/9, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir:- * MERCEDES-BENZ * TOYOPET * RENAULT DAUPHINE 
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Geen kommentaar 

EUROPESE TOER BEOOC 
'n Europese toer word deur die Geskiedenis en Aa.rdryks

kunde-depa.rtemente in vooruitsig gestel wat geen student 
behoort mis te loop nie. Die toer word beplan met die uitsluit
like doel om dit vir die studente so goedkoop moontlik aan te 
hied en om ln die 45 d~e wa.t in Europa. deurgebring sal word 
absoluut die ma.ksimum aan te bied. 

Mnr. J. van der Berg, as boof

organiseerder van die toer, bet 

'n voorlopige prys van R550 (wat 

alles behalwe persoonlike uitga

wes insluit.) genoem maar by,ge

voeg dat hy hoop om dit nog 

goedkoper te rei!!. 

SWARTWOUD 

Die eerste deel van die toer 
word per vliegtuig afgele waar
na die reis per luukse bus voort
gesit word. Tot dusver Is die 
toerdatum vasgestel op naasten
by einde November tot middel 
Januarie. 

D ie finale prysaankondiging 
sal teen die begin na die middel 
van Maart gedoen word waarna 
ook met reelings begin sal 
word. 

DIE WAPAD 

ro~~ jj~~~~~- ~~~~~ 1 

Waarom 
• 

Die 
neem 
dee I 

ons dames 
nie? 

Geagte redaksie, - Waarom nie hierdie jaa.r begin deur 
'n yslike klip in die bos te gooi nie? Moenie dink dit is teen 
de eerstejaa.rs wa.t so manllaftig probeer baa.sspeel nie. Waar 
bulle in die verlede belaglik gema.a.k is, bet bulle met bulle hoo
ding bulself va.njaa.r belaglik gema.ak. Gelukkig is daar uit
sonderinge. 

Nee, my skyf is 'n groot per
sentasle van ons dames. Dit is 
mos mode dat 'n damesstudent 
net drie belangstellings bet: 
Haar sleep, haar studie, en gri
mering. Wanneer laas het 'n da
me in 'n massavergadering op
gestaan en haar (miskien eg 
vroulik en deurslaggewende) opi
nle oor 'n saak uitgespreek? Is 
dit die rede waarom daar net 
een dame op die Studenteraad 
sit? 

AFGERONDHEID 
Dit is ' n felt dat as 'n dame 

deelneem aan 'n sekere saak, die 
mans met groter aktiwiteit en 
afgerondheid optree. Maar in 
bulle honderde sit die pass iewes 
dagdrome en droom terwyl die 
Puk in sy ontsettende groei s y 
groelpyne deurmaak. Die lewe 
wat vir 'n student groter en gro
ter perspektlewe open, word vir 
bulle al nouer en nouer totdat 
dit net die EK omsluit en soms 
verwurg. 

Nee dames, as Calviniste moet 
u u beginselt~ op aile terreine laat 
geld en om dit te kan doen moet 
u ten minste alle moontlike en 
wenslike terreine betree. D ie 
doodsheld van bale dames en 
hier ook die van bale mans word 
'n aanklag dat u beginsels nie 
t e n volle uitgelewe word nie. 
Hier word nie geplelt vir eman-

sipasie nie, net vir 'n lewendige, 
gesonde en oorspronklike belang
stelling wat in 'n aktiewe en on
dersteunende deelneming kan 
ontwikkel. Die sielkunde bet be
wys dat 'n dame ,gouer volwas
senheid bereik as 'n man; daar
om kan 'n tweede- of derdejaar
dame maklik in massavergade
rings haar se se. Steriliteit van 
'n .,doole Pukgees'' of ander be
skuldigings sa} dan oorkom 
word. 

Wat se die dames self? 

PASTOR 
(Ja, Wat Se Ons damllS? U 

word bartllk ultgenooj om na 
aanleidlng van bostaande gedag
tes van ems korre~?ondent ook 
u menings in briewe aan Die 
Wapad te lug. 

Briewe van lesers oor ander 
sake is ook welkom. Sorg net 
dat u brlewe nie Ianger as 250 

woorde js nie (verklesllk heelwat 
korter) en duidelik It!esbaar is. 
Selfs al word van 'n skuiinaam 
gebruik gemaak, moet u brief u 
naam en adres bevat.- Red.). 

Nu·we kursus vir 
dramastudente 

Die onverbeterlike reisplan sal 

sowat 5,000 myl dek, begin.nende 

In London waarvandaan 'n om

vattende toer deur die sentrale 

dee! van Engeland onderneem 

word. Paama word 'n kort be

soekie aan Belgic gebring waar

na heelwat tyd In Holland bestee 

sal word. Duitsland is die vo1-

gende mikpunt, langs die Ryn 

af na sentraal Wes-Duitsland, 

die Swartwoud en dan na die 

Beierse Alpe en Oostenryk wat 

hoofsaaklik vir ontspanning be

soek word. 

ORGANISASIE ·NIE PROBLEEM 
IN KARL/EN 

Die departement Spraakleer en 
Drama aan die P.U. vir C.H.O. 
beleef vanjaar sy vierde be
staansjaar. Die groei van bier
die departement was so snel en 
die belangstelling so groot dat 
die oorspronklike vak Spraak
leer en Drama vanaf 1968 in 
twee selfstandige kursusse vir 
die B .A .-graad verdeel. 

In Italie sal die vernaamste 

plekke soos Rome, Venesie en 

Florence aftrek kry waarvan-
• 

daan Switserland en sentraal 

Frankryk besoek word. Die toer 

geskied beeltemal buite die nor

male toeristeroete. 

TYDPERKE 

Die doe! van die toer is om aan 

studente die ,geleentheid te gee 

om met die Europese dee! van 

hul vakkundig opleiding in aan

raking te kom. Die toer word 

bepaald vir Geskiedenis-, Aard

rykskunde- en Kunsgeskiedenis

studente gereel maar sal vir an

der studente niks minder bled 

nie. Om die Geskiedenis te dek, 

sal bv. 'n aantal uitgesoekte kas

tele, slagvelde en Jui.tedrale be
soek word. Kennis sal gemaak 
word met bepaalde aspekte van 
die Antieke tyd, Middeleeue, die 
Rennaissance en die Modeme 
tyd. In aardrykskundige belang 
sal op 'n aantal nywerhede, die 
belangrikste geografiese kenmer
ke en die ontwikkelin,g van die 
stede in Europa gelet word en 

,Alboewel dit 'n baie groot kosauis is, verloop die orga.ni
sa.sie sover baie vlot en dit is grootliks te danke a.a.n die mooi 
geslndheid wat die dames openbaar." 

Dit is die mening van die 
Primaria van Karlien, die groot
ste koshuis op die P .U . Mej. 
Kitty van Heel'llen se sy is 
vera! bale dankbaar omdat al
ma! in die koshuis saamwerk en 
dus beers daar ook 'n bale goeie 
gees. 

GANGBASIS 
Die organisasie in die koshuis 

geskied op 'n gangbasis wat 
bale doeltreffend blyk te wees. 
Op elke vloer is daar dan een 
H .K .-lid en ' n gang komitee 
waarvan vier seniors en twee 
eerstejaars Is. Dan is daar ook 
op elke vloer een sportkomitee
kultuurkomltee- en ontspan
ningskomiteelid. Die onderskeie 
komiteelede van die sewe vloe
re vorm dan saam die ontspan
nings-, kultuur- en sportkomltee 
van die koshuls. 

V erandering 

Daar is tans nog nie 'n inter
komstelsel geinstalleer nie maar 
hiervoor, se mej. Van Heerden, 
kompenseer die goedontwil,tkelde 
stembande van die eerstejaars.. 
Dit is dus werklik nle 'n groot 
gemis nie. 

STORMLOOP 
Sleeptye g!'&Jl dlt egter la

waalerlg omdat daar 'n geweldi
g(l stormloop van manne is. 
Slepers moet egter net moedhou. 
Die teletone en lnterkom sal na 
verwagt)ng blnne die volgend; 
drie of vier weke arrivieer. 

AI die m~ubels vir die koshuis 
se sitkamer ens. begin ook nou 
stadigaan georganlseerd raak. 
Dlt wil dus lyk asof daar by die 
grootste kosbuis op die P .U ., en 
ook die eerste van sy soort, 
.geen organisasleprobleme van 
enige aard is nie. 

• In Lettie Dup 
Wmde van vera.nderlng wat so heelda.g en a.lda.g oor die 

P.U. se kampus wa.a.i bet ook die Lettie Dup-eetsaa.l getref en 
wei in die vorm van 'n klompie mansmense wa.t onlangs bulle 
intrek in Tha.ba Jab geneem bet. 

Die maps kom hoofsaaklik van 
die ,,ou" Huis Rus en bulle verseg 
om van so-lets soos Karlien te 
praat. Dit bring nou mee dat 
hulle saam met die dames in 
die Lettie Dup-eetsaal bulle etes 
moet genlet. 

ORDELIKHEID 

maar oorgenoeg om •n deegllke 
chaos te veroorsaak as bulle nle 
spoedlg verslgttger met die eet
gere} begin werk nie. 

ROE TINE 
Daar was in die begin ook glo 

'n paar hakplekkies omdat die 
roetines van die onderskele groe
pe nie dieselfde was nle en daar 
moes tot beraadslaging oorgegaan 
word. 

NIE SAAM 
Studente sal naamlik Spraak

en Vertolkingskunde en Drama
en Tvneelkunde in bulle graad
kursus kan insluit. Daar Is e,g
t er die voorbehoud dat albei 
nie saam as hoofvakke geneem 
kan word nie. 

Behalwe vir die departements
hoof, Teunis Botha, en mej. Bet 
Botha sal daar vanjaar van die 
hulp van drie deeltydse assis
tente gebruik gemaak word. Ge
durende 1968 begin studente in 
die departement ook met na
graadse studie. 

Leweransiers 

Departemente 

skei 
Die gekombineerde Departe

ment van Sosiologie t!n Maat

skaplike werk bet onlan,gs ant
bind en twee onafhanklike de
partemente het ontstaan. 

Die Sosiologie-departement se 
baba is selfstandlg sedert Janu
arie 1968. 

Onder die Ieiding van mnr. D . 
Eloff, die hoof van die nuwe Pe
parttmeent Maatskaplike Werk, 
het die departement sedert sy 
ontstaan In Januarie 1965 met 
rasse skrede vooruit gegaan 

VIR AL U APTEKERS- EN 

FOTOGRAFIESE 

BENOD.IGDHEDE 

BESOEK: 

APTEKERS 
J. P. VANDER 

WALT 
(EDMS.) BPX. 

Kerkstraat 118 
Potchefstroom 

TELEFOON: 3237 

GROSVENOR 
MOTORS 

LOMBARDSTRAA T 47 

KERKSTRAA T 69 

TELEFOON: 4351/2/3 

GEMAGTIGDE 

-FORDHANDELAARS

ANGLIA - CORTINA 

CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC - F AIRLANE en 
GALAXIE 

Asook: 

Vespa 
en 

Lambretta 
BROMPONIES 

van P.U. 
die kunsgeskiedenis betref, 

geboue en kunsmusea besoek 
word. 

:Die dames Is dit almal eens 
dat bulle dle nuwe kleur en 
geur in die eetsaal bale verwel
kom, maar dat die ordellkheld 
van die eetsaal nou natuurllk 
daarmee been Is. Daar Is -+
'75 m~s, nie so vreesllk bale- nie, 

Tans verloop alles vlot en bulle 
bure beweer dat die mans dood
gelukkig Is (of altans lyk) in 
bulle nuwe tuiste. Kleure 



DIE WAPAD WOENSDAG · 28 FEBRUARIE 1968 

KUNSGESElSIE 
c=--·-------·-·----·--

!Boekb-e1Lfo ukin9 Brink 
Die Grleke waa besorgd met 

die universliHe tlPe In die mees 
geideallseerde en permanente 
vorm. Die platonlese leerstelllng 
van die idee was die fllosofiese 
ultdrukklng van die bele Grlekse 
Idee van die werkllkheld van die 
kuns. 

Grlekse kuns was die resultaat 
van raslonele ontledlnr Self in 
persoonllke verwyslng en gevoel 
Is min teenwoordlg en selfs op 
gratmonumente Is die beelde 
koud en amper vergoddellk al
hoewel anatomies korrek. 

PROPAGANDA 

Die Romelne bet nle na die 
unlverslele of die perfekte ge
mlk nle maar bulle kuns het 'n 
stelsel van rellgleuse en polltle· 
ke propaganda geword wat 'n 
blstorlese of ander gebeurtenls 
beklemtoon het. 

Die Keiser was 'n god. Aile af. 
beeldlnga wat sY persoonllkheld 
verteenwoordlg het, was 'n vorm 
van godsdlenstlge kuns. Die 
Senaat het bv. die ,,Ara Pacls" 
op die Campus Mortlus butte 
Rome laat oprlg om die terug
keer van Augustus van Gallle 
en Spanje, aan die begin van 
die Pax Romana, te herdenk. 

DIE BULT 
DAMES 

HAAilKAPPERSALON 

ons apeaialiseer ••• 
TOIUtnlat 86A 

Telefoon 5537 

Met lcolflplilflente von 

AJAX 
(Ed1111.) lpk. 
IOEIE

SlllYnEHOEFTES 

~-----.~---.~~~------~--~----------~ 

WEGDRYF 
Die gedurlge verskynlng van 

die Kelse.rs In die kuns bet dlt 
verder lut wegdryt van die 
klassleke en die dlsproporsle 
tussen die figure en die argltek
tonlese agtergrond bet al hoe 
groter geword. Hlerdle verwyde
rlng het die latere middeleeuse 
kuns voorspel, 

gee deeglik rekenskap 
Met ,.Aspekte van die Nuwe Prosa"* bewys en bevestig Andre P. Brink homself as een 

van die jonger kunsprosaskry·wers wat homself deeglik rekenskap wil gee oor die letterkunde 
ln die algemeen, en in die besonder die nuwe p rosa in Afrikaans. 

Soos die behoettes van die 
kerk meer prominent word, die 
leerstellings en leermetodes meer 

P. D. van der Walt bet reeds in 'n resensie opgemerk dat 
elkeen wat wil saamgesels oor die jonger prosa Brink se nuot
ste werk, onder oe sal moet neem. Mens kan hierdie stelling 
onderskryf. 

Prof. c. Dekker 
praat oor 

ekspressionisme 
illustrasles van die Nuwe- en die Oor sestlg Is daar bale ge
Ou Testament verels het, het die skryf: so bier en daar lntelll
dle ertstukke van die Grieke en gent, maar meestal was dit, om 
Romelne stadl.g maar seker op dit regult te se: sotllk. Feltllk 
die agtergrond verdwyn. Die aile llterere krltlcl (met ultson
agterultgang van die klassleke derlng van Grove, Antonlssen, 
kuns het die geleentheld gebled Van der Walt, Lindenberg en 
vir die vroeg-ehrlstellke kuns nog een of twee vakmanne) en 
om opgang te maak. Dink by- dlegene wat aan brelngebreke 
voorbeeld aan die sarkofaag van plus verstandgebreke lei, het die 
Junius Braasus In St. Pieters hele beweglng of dan vernu
ln Rome en die vyfde-eeuse mo- wing, hooghartlg a.s eksperlment 
saiek In die Santa Marla Mag- - bestempel. Ons laat maar die 
glore te Rome. morele predlkers se gllle. Hler-

oor vergewls Brink deegllk. 
AFBEELDINGS 

Daar was geen onmlddelllke 
poglng om 'n speslfleke Chrlste
like styl te vorm nle ett vir 'n 
lang tyd bet bulle geen afbeel
dlngs van enige aard gebrulk 
In bulle kuns nle. Eers heelwat 
later het die Ooa-Romelne in 
Konstantinopel 'n formule ont
wlkkel wurvolgens afbeeldlngs 
ult die Bybel gemaak kon word 
sonder vrees van Godslasterlng 
ot afg<>4ery. 

VOBMVEBANDERINGE 

Maar meer nog: Hy wys op 
vormveranderlnge, tematlek 
altyd in verband met die brei! 
lnternaslonale llterere sltuasie. 
En verloor nle die Atrlkaanse 
llterere tracUsle uit die oog nle. 
Hy verwys, verbind en vervleg 
motlewe - wys op beinvloedlng 
ens. en bring so die nuwe prosa 
skerp In relief, 

In dle proses se Brink ook 

VOLLENCTE:STUKKE 
VANJAAR OPCEVOER 

Die departement Spraakleer en Drama aan die P.U. vir 
C.H.O. beoog om binnekort die klassieke stuk Hedda Gabler 
van Hendrik Ibsen op te voer. 
Hlerdle stuk word as een van 

die groot meesterswerke van die 
Naturallstlese perlode beskou en 
Is nog nie bale dlkwels in die 
Republlek opgevoer nle. Die l'e· 
gie word waargeneem deur Bet 
Botba. 

VOLLENGTE 

Die tweede vollengtestuk Is 
die vitale ,,AI tog die vroumense" 
van Joan Retlef wat In Septem
ber met tweedejaarstudente a,an
gebled sal word. 

Teunls Botha sal met eerste· 
jaarstudente 'n aantal ilenbedry
we lnstudeer wat saam met ver
tolkingawerk 'n teateraand sal 
ultmaak. 

POiiSIEAAND 
By hlerdie vol program kom 

nog verskele poi!sleaande en die 
program van voorgeskrewe wer
ke van matriekleerllnge. Pie 

derdejaarstudente van die depar
tement Spraakleer en Drama sal 
hlerdie program onder besker
ming van die departement Ont
wlkkellng van die P.U. vir 
C.H.O. op verskele sentra In 
Transvaal aanbied. 

Die publlek sal ook va~jaar 

weer, soos In die verlede, ge
leentheld kry om die openbare 
praktlese eksamen van studente 
In die departement gratis by te 
woon. 

TEATEBGBOEP 
Wat toneelnuus betref het Die 

Wapad ook verneem van die 
stlgtlng van 'n Atrikaanse tea
tergroep wat bulle sal beywer 
om eksperlmentele toneelwerk 
aan te bled. As eerste twee 

I 
stukke waarmee die groep sal 
begin word genoem Die Bllndes 
van Maeterllnck en Die Sandkis 
van Edward Albie. 

harde dlnge oor die nuwe prosa 
- raak dlnge, en slaan die dow
we kolle oop, maar skryf ook 
waarderend en inslggewend oor 
bale skrywers. Veral oor (die 
mlskende) Breytenbach bring hy 
verheldering. 

EEBLIK 

Soos dit met aile dinge gaan 
stem mens nle orals .saam nlf', 
nletemln Is dit 'u eerllke poglng 
om in 'n beskele bundeltjle (ISS 
bladsye) 'n deursnlt te gee van 
sestlg. In 'n .soekende llterere 
wereld Is dlt ook' 'n merkwaardi
ge, selfs hoog nodlge werk. 
Brink skryf wetenskapllk en een
voud)g, hy verval noolt in veral
gemening nle, elke ding word 
sorgvuldig benoem. 

EBVABING 

Dlt Is vir my onmoontllk om 
In 'n kort resensle reg te laat 
geskled aan die werk wat 'n 
oneindige boeveelheid perspektle
we open. In aile opsigte is dit 'n 
ervaring om dlt te lees. Elke 11-
teratuurkenner sal hierdle bundel 
onder die knle moet kry. Ek 
beveel dlt ook met groot vrymoe
dlgheld aan un dlegene wat Jig 
soek in die huidlge komplekse 
llterere sltuasle. 

• Brink. Andre P. Academlca 

196'7 prys: BZ.S5. 

P. H . ROODT 

Prof. G. Dekker, bekende llte
rator aan die unlversltelt, bet 
Dinsdagaand 20 Februarle 'n 
vergaderlng van die Kunsvere
nlging toegespreek oor ekspres
slonisme in die skilder- en beeld
houkuns. 

Prof. Dekker het daarop gewys 
dat, hoewel die die nelglng is 
om alles wat afwyk ekspresslo
nisme te noem, dlt openbaar 
word In kuns van ~lie tye. 

KLEUBSKYFIES 
Hlerdle stelllng bet by toegellg 

met kleurskyfies van werke van 
verskillende kunstenaars uit ver
skillende tye, soos Michelangelo, 
Donnatello, van Gogh, Johannes 
Vermeer en Maggie Laubscher. 
Selfs 'n Boesmantekening het 
kenmerkende elenskappe van 
ekspressionlsme getoon. 

SPANNING 
'n Opvallende elenskap van 

ekspressionisme, het prof. Dek-

1 

ker gese, is die felt dat bier
die kunsstroming juis sY bloel 
ervaar in tye van geestellke 
spanning, soos in Dultsland na 
die Eerste Wereldoorlog. Trouens 
die hele 20ste eeu was 'n eeu 
van geestelike spanning. Eks
presslonlsme soek na waarheld, 
nle na vormskoonheid nie en 
dlt bring mee die gevaar van 
vormloosheid 
dlglng. 

en oorvereenvou-

RECSVERENICINC HOU 
INTERV ARSITY 

Die P.U.-Regsvereniging bet groot planne vir die komen
de jaar op bulle jaarvergadering in die vooruitsig gestel. 

Met 'n vermeerderde ledetal is 
beslult om 'n inter-fakultere rug
by en atletlekkompetlsle met die 
Farmasie-studente te reel. 

DINEE 
Die vergaderlng bet ook beslu.tt 

om 'n kenmekaaraand op 1 
Maart, 'n regsdinee op 1S Mel 
en die jaarllkse skynhof met die 
Vrystaatse Universitelt te hou. 

eerbledlng van die beglnsels en 
beleld van afsonderlike ontwlk
keling. 

U hat volop keuse in ons groot verskeidenheid 
Alabama is weer 

bedrywig 

Daar word nog gewag op die 
ultnodiglng na die regslntervarsl
ty wat vanjaar in Pretoria ge
hou word na die groot sukses 
verlede jaar hler In Potchef
stroom. 

II 

Boeke • v•r Stu die en • v1r 

Ontspanning 

PRO RECE-P.ERS BPK. 

,,DIE POTCHE,STROOMSE IOEKHANDEL" 

Kerbii'Ciat 91-95 Telefo. S236j49U 

H/Y. Tom- eD lorche,. ... acat 

POTOIEFS1'ROOM. 

Telefoon 3431 

Onder Ieiding van muslekregl
seur Joban van Rensburg beoog 
Alabama vanjaar weereens 
groot dlnge. 

Hulle gaan 'n ultgebrelde toer 
na Noord- en Oos-Transvaal on
derneem en durna opvoerlngs 
In Welkom, Klerksdorp en les 
bes, op die Puk self sou. 

VERGBOOT 
Die koor Is vergroot tot SO le

d., en mnr. Van Bensburg beoog 
ook lets besonders met die orkes. 
Dlt wU voorkom asof hy voort
aan meer op die rltme van dle 
mualek gaa.n konsentreer en na
tuurllk ook op die verwerldngs 
van klassleke werke, wat nle
mand hom kan nadoen nle. 

Die decor word effens gewy
slg en nagesien deur 'n lid van 
Truk. 

Die moontllkheld bestaan dat 
daar 'n Jandswye regsverenlging 
tussen die verskillende Unlversi
telte gevorm gaan word. · 

KONTAKBELEID 
Die P.U.-Regsverenlglng het 

hom in beginsel ultgespreek ten 
gunste van so 'n Verenlglng tus
sen die blanke Unlversltelte. Ver
der is beslult t:Jat 'n kontakbeleid 
teenoor nle-blanke Universiteite 
'Y'Oorgestaan word in soverre hulp 
aan bulle verleen kan word met 

'n Ou bekende in Potchefstroom
se toneelkrlnge en een van die 
staatmakers van die departe
ment Spraakleer en Drama, Abrl 
le Boux, afgeneem in 'n toneel
tjle ult sy uJtmuntende aanble
ding tydens die onlangse senlor
konsert. 

Foto: Fotokuns 
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A.S.B.-TOERCROEP BESOEK 
' 

EUROPA 
Die A.S.B.-studentetoer, wat 'n jaarlikse instelling is, bet 

verJede jaar op 6 Desember in Kaapstad begin. 
Op die Edinburgh Castle het voortgeslt na die Noorde, al met 

die 104 studente van al die M- die Loverivier lang die sg. ,,hals-
rikaanse onderwyskolleges en 
universiteite 12 dae van sorgvrye 
bootlewe gehad om mekaar te 
leer ken. In Southampton is hul
le deur dl~ nat, grys weer wat 
tlples is van die Europese win
ter, ve~lkom. 

KEBSP'EES 
Na drle <lae in Engeland, waar

tydens o.a. die Unlverslteit van 
Oxford besoek is, Is die toerge
selskkap oor die Engelse kanaal 
na Belgie. Vandaar is bulle na 
Holland met ay windmeulens. 
Kersfees bet die geselskap in 
Dultsland in die beroemde uni
verslteltsdorp Heidelberg deur
gebrlng. (Hoe lyk cUt met 'n 
Inter-bier!) 

Switserland was pragtlg en 
daar is ook vir die eerste keer 
met aneeu in aanraklng gekom 
toe die studente met 'n sweet
spoor 'n 7,000 vt. hoe bergplek op 
is. 

Vanaf Swltserland Is die toer 
deur die vorstedom Lichtenstein 
na Oostenryk waar die bergpas
se byna onbegaanbaar was as 
gevolg van 'n hewlge sneeuval. 
Italie Is die land waar die mees
te tyd deurgebrlng Is want hoe 
kan, 'n mens die onweerstaanbare 
Venesle, Rome, Capri of die RI
viera oorslaan? 

KONTRAS 

Spanje was 'n kontras met die 
res van Europa aan.geslen die 
landskap daar radlkaal verskil 
met die van die res van Wes
Europa. Die land bly dwarsdeur 
die winter groen en lyk bale 
soos dele van die Republiek. Hler 
was die hoogtepunt vir meer as 
een student cUe beroemde Spaan
se danae waaronder o.a. die 
Flam en ca. 

snoer van Europa" na Parys. 
Die einde was nou In sig en 'n 
paar dae later is die groep na 
London om aan boord van die 
.,S.A. Oranje" terug te keer na 
'n welkome tulste. 

Fiksheidstoetse 
gehou 

Hoe fiks is die P .U. student? 
.. 'n Gesonde liggaam huisves 'n 
gesonde gee~. 'n Student was fris 
en ,gesond is, is die beste daartoe 
in staat om die else en uitda
gings (toetse) van die moderne 
tyd die hoof te bled," se die 
Pukke se damesverteenwoordiger 
op die Studenteraad, mej. Rosa
lie de Klerk. 

MELKRAAD 
Om hlerdle rede reel die Melk

raad In samewerklng met die 
Suid-Mrlkaanse Federasle vir 
.Jeug en Sport 'n Nasionale 
Fiksheidsweek wat in die eerste 
week In Maart sal plaasvlnd. 

Aile studente word ultgenool 
om daaraan deel te neem. Die 
standaarde waaraan moet vol
doen word, kan by mej. De 
Klerk verkry word. 

Eerstejaars kan 

redeneer 
Die P.U.-debatsverenlglng hou 

eerskomende Woensdagaand (6 

Maart) 'n redenaarskompetlsie 
spesiaal vir eerstejaars. 

Kennlsgewings oor die byeen
koms, wat op 7.30 nm. In die 
Hoofgebousaal plaasvlnd, sal uit
gestuur word, en besonderhede 

sal ook op die kennisgewing-

Vanaf Madrid is die rels bord verskyn. 

DIE WJ.PJ.D 

En toe is ons alma! weer terug 
op die plaas! Tot die slepers (en 
die eerstejaars) ook. Gelukkig 
lyk alma! darem deesdae vir my 
spekvet en uitgerus en glo my, 
die sleepaksles Is net so flare
rend. 

Om die waarheld te se, ek kan 
nle besluit waar op die grote 
ou kampus moet ek nou juls 
begin nie. By die geagte eerste
jaars (wat sleep vandat bulle die 
dag bier aangeland het) of dieg
ene in ons geledere wat deesdae 
aanspraak op 'n kleiner belas
Ung-aanslag kan maak nle. 

GELUKWENSE 
Maar die spreekwoord se mos 

besln eer jy begin en daarom 
wll ons eerstens namens die 
massa oris gelukwense aan Da
leen en Koos Grobler en Caela 
en Wl)liam Scott oordra . .Jan At 
Kruger en sy nuwe bruld was 
natuurllk nog steeds op bulle 
wlttebroodsdae toe moes die 
eerstejaars al swoeg en sweet 
om sy naam as S.R.-lid te ont
hou. Bale geluk aan julie twee 
ook en ons wens julie alma! net 
die beste vir die toekoms toe. 

Dewald Hattingh bet die va
kansie na dlepe bepelnslng be
sluit dat by toe darem nie vir 
Liz sommer maar ao die vlak
tes kot. laat lngaan nle. Lady
smith is ver en die enigste (en 
ek dink die veiUgste) oplosslng 

was toe maar 'n verloofrlng. 

Bale geluk met die groot stap. 

Estelle Kruger en Ferdinand 

Postma maak ook sowaar aan-

spraak op 'n gelukwenslng 

bulle se bulle kan ook nou al 

se; ,.am per maar nog )lie 

stamper." Kraal Kirstein bet toe 

Die rektor en mev. Blnpe in 
ge&@rek afgeneem tydens die 
massadtnee voorverlede Sater
~. Rep Is die S.R.-voomltter, 
IDJUI. WUUe Coetzee, en sy ge
llellin. 

Claassen sameroeper 
keurkomitee 

van 

Foto: FotokUDS 

Vier wedstryde 
vir rugbymanne 
Vir die rugbyspelers van die 

Puk wag daar hlerdle kwartaal 
'n druk program wat vriendskap
llke wedstryde aanbetref. 

Op 9 Maart speel Over de 
Voor hul jaarllkse ,.lntervarslty" 
teen Taalboskoshuis van U.P. op 
Pretoria. 

Op 16 Maart speel twee Puk
spanne teen Viljoenskroon en op 
20 Maart teen .Jan Kempdorp op 
die Puk-velde. Op 23 Maart speel 
drie spanne op Welkom teen die 
rugbyklub aldaar. 

PBOEWE 
Die .eerste rugbyproewe word 

op Maandag 11 Maart gehou en 
dan weer op · 13 Maart 
Daar word 'n beroep op ru.gby
spelers gedoen om bard .en ge
reeld te oefen om so gou as 
moontlik flks te word. 

Mnr. Piet Bosman is verlede Saterdag vir die vyftiende 
keer as voorsitter van die Wes-TransvaaJse Rugbyunie berkies. 
Hy bet pas na sy verkiesing gese dat die mense moet besef 
clat Wes-Transvaal vanjaar weer eerste teen die Leeus speel 
en dat dit in 1955 ook die gevaJ was, en toe bet die Mlelieboere 
bulle geklop. 

Oud-Sprlngbok Hansle Oelofse 

Is vir die eerste keer tot die 

keurkomitee verkles In die plek 

van mnr. Sample Styger. 

Op die vergaderlng Is voorts 

beslult dat die wenner van van-

jaar se Presldentsbeker vir drlee 

sal m~t sorg om te kan wen. 

Die senior liga van Wes-Trans

vaal sal ook een span sterker 

wees. Pleks van verlede jaar se 

twaalf spanne sal dertien van

jaar meeding. Weermag bet ver

hoogde status gekry. 

Kranslegging by 
graf van 

Totius 
Op 21 Februarle Is by wyse 

van 'n kranslegglng hulc;le ge
brlng aan die digter Totius. Die 
plegtlgheld bet om 7.15 vm. 
plaasgevind en Is bygewoon deur 
die Korps V.V.-bestuur. 

Die voorsitter, mnr. Anton van 
Rensburg, bet heel gepas 'n 
Psalm gelees wat deur die digter 
self vertaal Is. Mnr. Pontlfex 
Venter het daarna 'n gebed ge
doen, terwyl die krans op die 
graf geplaas Is deur mej. Anna 
du Plessis en mnr. Anton van 
Rensburg. 

s 

, Verlore? 
ool · 

ook besluit dat dit darem goed 
is om 'n verloofde te he op wie 
se skouer 'n mens kan hull as 
die swaar tye te swaar word. 
Geluk boor! 

KULU 
Kulu kla ... bulle se dis droog

te daar. Daar is jou werkllkwaar 
nle eers een verloofde nooi bier
die jaar nle. Maar so van Kulu 
gepraat, laat ek julie vertel, as 
mens moet oordeel ·aan blink oe, 
dan bet Hellna Venter die va
kansie die meeste verlang en is 
sy bly dat Dries maar net 'n 
draa! daar oorkant die waters 
·gaan maak bet en nle permanent 
daar bly nle. 

En weet juUe wat nog? Plet 
Botha is nou nie net meer Plet
dirlgent nie, by is Plet-verloof. 
Sowaar! Ons wens hom ook bale 
geluk en hoop by sal spoedlg 
weer die dirigent-stokkle nodig 
kry . . . om sy verloofde aan te 
jaag preekstoel toe. 

·KLAWERHOF 

Danie van der Bergh staan glo 
knaend voor Klawerhof se deur. 
Daar Is glo niemand beter as '11 

gewese Tukkie vir hom nie. 
Mense wat nog gedurig in me
kaar se geselskap ge,sien word 
Ill .Juliana Ras ·en Tinus du 
Plessis, Klekle van der Bljl en 
Floors Coetzee, Fantle Loots en 
Linette Coetzee. En dan is daar 
nog die mense wat vreeslik graag 
saam krleket kyk (glo om die 
regte atmosfeer te skep) soos 
Cecile Holscher, en Leon de 
Bruyn. 

Susan Puvenhage se maats kla 
verskikllk. Hulle neul behoorlik 
bier om my ore! Reken, bu1Je 
kry nou nie eers meer 'n kansie 
om vir bulle ou vriendinnetjie 

te gaan kuler nle. 
Leonora Heiberg Is weer dees

dae bale nou verbonde aan die 
Landboukollege. Sy bestudeer 
glo die weersomstandighede vir 
plaaslike sleepaksies. En .Judi 
Smit leer deesdae net tennis 
speel en die leermeester? Nie
mand anders as Pieter de Vll
liers nle. 

KNAEND 
Elise van der Walt kry weer 

knaend telefoon en voordeur. Is 
dlt nou Sarel Vorster of Petri 
Schutte? As daar nou een mens 
is wat bly is omdat Susan Schut
te ulteindelik op die .,plaas" aan
geland bet dan Is dlt Plet LoureJ?-B 
Ek verneem hy wag glo al ,.ja
re., vir haar. 

Fanus van der Westhuizen en 
Gerda Roos bet opnuut mekaar 
se goele punte raakgesien en 
Isabel Stander en Dawid Swane
poel bet ook besluit dat ou liefde 
nooit roes nle. Cornell VIUoen 
en Koble Botha bet nou een 
jaar van sleep agter die rug en 
bulle is vol moed vir die twee
de jaar. 

Lydia Vermeulen, ek hoop nle 
jy verlang te veel na jou Fanie 
terwyl by in die hospitaal Is nie 
boor! 

SKINDERSTORIES 
Maar nou dink ek moet ek 

liewer ophou voor die Wapad 
heeltemal vol sklnderstorles is. 
Ek wou !lOg vertel van a1 die 
eerstejaars wat vassleep .,buite" 
die Puk. 

Tatta Doedles en Douens, 
Lekker sleep. 

....,.,_,. ____ __ 
Nuwe rigtings. 

Nuwe vlugte - stralersnel. 
Waar u ook al gaan, 

Peter· Stuyvesant is daar 
om te geniet. Ryk, keurige 

tabak in Koningsformaat
sove~l meer om te geniet! 
Peter Stuyvesant .... ryk ..• 

geurig - jongste van 
die wereldmerke. 

S 
9~ 

tuyvesant 
Fll .. TER 20 

lUCJl CUOJCl•: 'l'O:S.."\.CCOS 
KING SIZE 

Die 
lntemasionale 

Paspoort 
tot Rookgenot 
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6 DIE WAPAD 

Eerstejaars stel teleur 

met atletiek 
Over de V oor kry ses punte 

TELEURSTELLING! Dit is al wat 'n mens oor die eerste
jaarsatletiekbyeenkoms kan se. Blykbaar bet hierdie jaarlik

se instelling wat voorverlede Maandag op die Puk-veld afgehan
del is, geen gewig gedra by die juniorstudente nie. 

Dit was slegs Fanie van Zijl 
en in 'n mindere mate Herman 
Smit wat enigsins noemenswaar
dige prestasies gelewer het. Fa
nie het sander om hom in te 
span 'n tyd v11.n 1 min. 54 sek. 
ook die 800 meter opgestel en 
die 1,500 meter in 3 min. 59.6 sek. 
gewen. 

dr. was heelwat swakker en geen 
uitstaande vertonings is gelewer 
nie. Dit laat 'n mens wonder wie 
die Puk se buidige puik naello
pers se plekke in die toekoms 
moet volstaan. 

Die standaard in die dames
items was ook deurgaans baie 
ontmoedigelld. Daar was nie een 
enkele uitsonderlike presta.sie nie 
en die tye was oor die algemeen 
lagwekkend. 

ROOM 
In die mansafdellng het Da.wie

Doep Noord met die louere weg
geloop, terwyl Karlien die dames
afdeling gebuit het. Blykbaa.r het 
die twee bogenoemde koshuise 
vanjaar die room van die eer.ste
jaa.rs gekry In teenstelling met 
die verlede waar Over de Voor 
en Klawerhof hierdle byeenkoms 
oorheers het. 

SES PUNTE 
Vanjaar het Over de Voor met 

sy 93 eerstejaars net ses punte 
ingesamel. Die foute kan nie net 
by die eerstejaars gesoek word 
nie, maar oak by die seniors wat 
moes Ieiding gee en dit nie ge
doen bet nie. 

Deur intensiewe oefening en 
afrigting behoort hierdie toe
stand van sake opgelos te word 
en kan die Puk-span in die toe
karns nog 'n groot krag in die 
Suid-Afrikaanse atletiekwereld 
ontwikkel. 

J.C.S. 

Hierdie tye doen darem nie 
afbreuk aan sy vorige beste tye 
nie, want daar moet in ag ge
neem word dat die gra.sbaan van 
die Puk maar baie ongelyk en 
stadig is. 

VERDIENSTELIK 

In die spiesgooinommer vir 
mans het Herman Smit 'n ver
dienstelike afstand van 191 vt. 
2 dm. gehaal en daar kan nog 
bale van hom in die toekoms 
verwag word, aangesien hy nog 
'n junior atleet is. Pypies Loubser 
het met 'n skitterende vertoning 
in die 1,500 meter vorendag ge
kom toe hy tweede agter Fanie 
van Zijl geiHndig het. 

PUKKE VERTOON COED 
OP PILDITCH 

NAELLOPERS 
Die tye oor die korter afstan-

Die Wapad word ~ deur 

EDlJIIDa, Potcllefstroom. Ultp

wen: Die Studenteraad P.U. vu 

c.H.O. 

Die atlete van die Puk wat Woensdagaand vir die Wes
'Transvaalse span deelgenef'm bet in die intt>rprovinsiale krag
metiog teen Noord-, Suid-, en Oos-Trans,·aal, bet hut weer 
eens baie goed b.ul taak gekwyt. Twee Noord-Trans,·aalse 
rekords is deur bulle verbeter. 

Die briljante Fanie van Zijl 
bet vir die soveelste keer eerste 
oor die wenstreep gedraf toe by 
die 1500 meter in 3 min. 49.4 sek. 
afgele het. Dit oortref sy eie 
Noord-Transvaalse rekord met 
sowat drie sekondes en dit is 
ook die eerste keer dat 3 min. 
50 sek. in die binneland oortref 
word. 

BEA 
Die 19-jarige Bea Marais het 

weer eens haar fanta.stiese vor-

dering van die afgelope maand 
in die 800 meter vir vroue ge
handhaaf toe sy met net 1.2 sek . 
deur die veteraan Anne McKen
zie geklop is. Bea het die uit
stekende tyd 2 min. 13.6 sek. be
baa! en dit is die derde beste 
tyd wat nog ooit deur 'n Suid
Afrikaanse vrou oor die afstand 
behaal is. 

Die ander Noord-Transvaalse 
rekord wat deur 'n Puk 
oortref is, was in die 5000 meter 
waar Louis van Wijck die be
staande rekord met 71 sek. oor
tref het. Hy het die nommer nael
skraap voor Joe Bellingham van 
Suid-Transvaal weggeraap in 
14 min. 28.4 sek. 

(Ei>MS.) BPX. 
"VERTONINGS 

Ander goeie vertonings deur 
Puk-atlete was die van Herman 
Smit (2e in werpskyf met 147 vt. 
8 dm. en 3e in die gewigstoot 
met 48 vt. 7 dm.l, Gert Lategan 
(4e in 400 meter in 49.4 sek.), 
VIr. van der Westhuizen (3e in 
20G meter in 21.6 sek. en 4e in 
die 100 meter), J . van der West
huizen (5e 1n die 100 meter) en 
George Mlildner (5e in die 1500 
meter in 3 min . 57.8 sek.). 
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POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -
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HOOG OOR DW ARSl,AT 

Jean Ie Riche (Dorp), seU hier 
hoog en suiwer oor die dwars
Iat In die paalspringnommer op 

d4l Qnia.ngs11 eerstejaarsatletlek
byeenkoms. 

Foto: Fotokuns 

OVER DE 
TEEN 

VOOR VERLOOR 
KOMPLEKS 

Kompleks bet Saterdagoggend na 'n skitterende eindpo
ging deur Over de Voor, nog daarin geslaag om die krieketwed
stryd met drie lopies in hul guns te beklink. Kompleks ontvang 
egter ook eerstebeurpunte. 

Over de Voor was in een sta
dium hopeloos agter en hulle 
moes 136 lopies in 90 minute 
aanteken om 'n neerlaag af te 
weer. Kompleks het in die eers
tu beurt 104 lopies aangeteken, 
met Jannie Schutte as die beste 
kolwer en Chari de la Harpe 
van Over de Voor as die gevaar
likste bouler. Sy boulontleding 
was 5 vir 29. 

GROBLER 

Over de Voor net daarna gaan 
kolf en kon slegs 73 Iopies aan
teken. Gerrit Grobler het die 
grootste enkele bydrae gelewer 
met 17 lopies. Kompleks het na 
hul tweede beurt aan Over de 
Voor die taak gestel om 136 lo-

pies in 90 minute aan te teken 
om te wen. 

SKITTEREND 
Teen uitskeityd bet Over de 

Voor 134 lopies vir 7 paaltjles 
op die telbord gehad, waarvan 
Gerrit Grobler ' n skltterende 66 
lop!es aangeteken het en Johan 
Kruger was toe nog · voor die 
penne met 18 lopies n.u.n. 

Weiman bet bale bestend!g ge
boul en in beide eerste en twee
de beurt van Over de Voor die 
meeste paaltjies ingeoes. 

Geen 

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

J udoklub neem Ieiding 
W es-Transvaal 

• In 
rugby reeks 

kolleges • 
VIr 

Dr. Dan!e Craven, Voorsitter 
van die S.A. Rugbyraad, het ver
lede Saterdag gese dat die na
sionale reeks vir kolleges nle 
weer vanjaar gehou sal word 
nie. Die onderwyskolleges het 
verlede jaar vir die eerste keer 
in 'n nasionale reeks teen me
kaar gespeel. 

, Vleispasteitjies met tomatie

sous, assebliel ... " 

te kry by u kafeteria 

Dit wil voorkom asof die P.U.-Judoklub in die maande wat 
kom die leidende klub op die gebied in Wes-Transvaal gaan 
word. Die klub bet nie aileen gegroei in ledetal nie, maar bulle 
bet ook groot planne vir die jaar. 

Die klub, wat nou uit ongeveer 
50 lede bestaan, het op 21 Febru
arie sy eerste vergadering vir 
die nuwe jaar gehou. Paar die 
Iokaal te klein geword bet vir 
die hele klub om almal gelyk te 
oefen, Is besluit om atsonderlike 
oetentye vir die mans en dames 

te reel. 
DAMES 

Die dames kry nou ook 'n 
eie bestuur m.et een verteenwOQr
dlger op die sentrale bestuur van 
die klub. Daa.r gaa.n ook nog 'n 
mat aangekoop word om die or
ganisasle van oefeninge te v~r

gemakllk. 
Die klub kon ook daar in 

slaag om die hulp van 'n houer 

van 'n teoretiese swartgordel vir 
afrigting te · bekom. Mnr. Bertie 
Pretorius, kaptein van die klub, 
reken dat daar vera! in die ge
wigte bo 138, 147 en 175 vee! 
van die mans verwag kan word. 
Die dames het vera! in die ge
wig bo 161 sterk verteenwoordi
ging. 

KAMPIOENSKAPPE 
Kampioenskappe waaraan die 

klub gaan deelneem sluit die 
Wes-Transvaal kampioenskappe 
in Maart en Augustus, die Strath
vaal-kampioenskappe aan die 
einde Maart, die Noord-Transvaal 
kampioenskappe aan die einde 
van April en die S.A.U. kam
pioenskappe in Julie in. 

ONDERSOEK 

Volgens dr. Craven .word die 
stelsel nou veerder ondersoek 
nadat die wens uitg·espreek is 
dat die reeks n!e elke jaar ge
hou moet word nie. Die Rugby
raad Is ten gunste daarvan dat 
die reeks voortgeslt moet word. 

Onder die huidLge omstandig
hede word daar glo probleme 
onderv!nd om gesk!kte datums 
vir die reeks te vind, aangesien 
die Leeus se toer <j.eur S.A. om
trent elke Saterdag en Woens
dag In beslag sal neem. · 




