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Volk kry 
wat 

"' se 

No. 16 

die letterkunde 
hy verdien, 
hoogleraar 

,Die volk kry die Letterkunde wat by verdien hoe goed 
of hoe sleg/' bet prof. P. D. van der Walt Woensdagaand op 'n 
Virusvergadering gese waar by as gasspreker opgetree bet. 

Hy bet oak 'n beroep op die jeug beweeg en oor die ontwik
jo~~tgmense gedoen om die inisia- keJing van die Atrikaanse Letter
tie! rte neem en 'n keurige Afri- kunde. Hy rtoem die taal en 11-
kaans te praat. teratuur die barommer van die 

Prof. Van der Walt bet ge- geestesbesit van 'n volk. Die 
praat oar die rigting waarln die Afrikaner wll rekenskap gee 

van wat by is, sodat by in die 

Dr. D .• J. Eloff, hoof van die Jig daarvan kan weet waarheen 
d~'1artement Maa.tskaplike Werk, 
oorhandig 'n tjek van R600 aan 
die rektor. Die bedrag, wat deel 
is van 'n erflating deur 'n in
woner van Potchefstroom, sal 

gebruik word om 'n beurs vir 
studente in Maatskaplike werk 
In te stel. 

Foto: Fotokuns 

hy gaan. Die Afrikaner soek na 
kontak en positlewe optrede na 
buite. Kontak na butte stel die 
mens egter bloot aan lnvloede 
van bulte, bet prof. Van der 
Walt gese. 

AANTREK!LJK 

Groot Simposium oor R.S.A. 
Die vraag is gestel of ons 11-

teratuur - en ons taal - aan
treklik is vir lmmlgranJte, ons 
IDngelse landgenote en die buite
wereld . 0! ons positief is en lets 
bet om aan te hied. Ons moet 
nie ons aantrekllkheid waan nie, 
maar dit op feite baseer. 

se Militire Posisie 
DIE grootste byeenkoms wat nog in Suid-Afrika gehou is 

om die Republiek se militere en strategiese 'posisie te be
spreek, word volgende Vrydag in die Totiussaal aangebied deur 
die Setrum vir Internasionale Politiek. 

munistiese indringing in Afrika 
en die gebied van die Stille 
Oseaan, die voorgenome onttrek
king van Britsa magte uit die 
gebied oos van Suez en terroris
me in Suidelike Afrika - alma! 
gebeure wat die aandag sterk op 
die militere en strategiese be
langrikheid van Suid·Afrika ves
tig. 

Die tema van die simposiurn, 
wat bygewoon sal word deur et
like honderde mense van oor 
die hele Republiek en Suidwes
Afrika, is .,Die Militere en Stra
tegiese Betekenis van die Re
publiek van Suid-Atrika." 

Onder die sprekers wat snl 
optree, is die Minister van Ver
dediging, mnr. P. W. Botha, 
wat die hoofrede sal !ewer. An
der sprekers is prof. C. B. Mar
shall oor die magstryd tussen 
die grootmoondhede en hoe dit 
Suid-Atrika raak, prof. J. H. 
Samuels, voorsitter van die 
krygstuigproduksieraad, oor die 
militere rewolusie, lt.genl. Fra
ser oor onkonvensiortele oorlogs
voering, en prof. J. H. Coetzee 

VAKANTE 
POS 

Die Studenteraad wag aan
soeke in vir die pos van Ad
vertensiebestuurder. Die pos 
behels die werf van adverten
sles vir Die Wapad., Die Be
sembo.s, Die Pukkie, en ander 
publikasies van die Studente
raad. Vergoeding geskied op 
'n kommissiebasis. 

oor die kommunistiese aanslag 
op Afrika. 
'n Woordvoerder van die San
trum het aan Die Wapad gese 
dat die tema voortvloei uit on
langse gebeure soos die oorlog 

in die Midde-Ooste, die Kom-
Die simposium begin om 9.00 

vm en duur net een dag. 

WIT EN SWART GAAN 
SAAM SWEM IN 
JOHANNESBURG 

Die Studenteraad \'an die Witwatersrandse Unin•rsiteit 
bet op 24 Julie mrt 21 stem me teen een besluit om die unh er

siteitsraad te 'vra om ilie swembad aan die sowat 200 nie
blanke studente oop te stel. Tot dusver was Wits se ontspan
ningsgeriewe nie toeganklik , ·ir sy nie-blanke studente nie. 

Mnr. Dave Russell, was die 
enigste SR·lid wat teen hierdie 
voorstel gestem he't, en hy bet 
sedertdien die leiding geneem 
in die beswaar teen die beoogde 
!ntegrasie. 

VERSOEKSKRIF 

verlang. 
Dit is onseker of die universi

teiot.sowerhede dit gaan toelaat 
aangesien daar n verbod op 
monstervergaderings geplaas is 
nadat Nusas-sprekers op die 
jongste monstervergadering met 
eiers bestook is. 

STERK 
Die meeste studente voel baie 

st~rk oor die voorgenome inte
grasie. Selfs studenote wat nie 

PROFESSOR 
HIER 

Prof. dr. Walter Thellacher, 
professor en Direkteur van die 
Instituut vir Organiese Chemia 
aand die ,,Techische Hochschule 
Hannover," Duitsland, sal aan
staande week twee lesings aan 
die P.U. vir C.H.O. !ewer. Op 
Maandag, 12 Augustus praat hy 
oor ,,Coupling Addition to Car
bon-Carbon Double Bonds" en 
op Dinsdag 13 Augustus om 10.30 
nm. oor , Biphenyl Isomers·ion." 

KULTUURVERDRAG 
Prof. Tbeilacher is ingevolge 

die Suid-Afrikaans-Duitse Kul
tuurverdrag uitgenooi om Suid
Afrika as gas van die Departe
ment van Kultuursake, vir twee 
maande te besoek. Hy word var
gesel van sy eggenote en sal ty
dens sy verblyf in die Repub
liek o.a . besoek afle aan ver
skeie universiteite en staaisin
rigtin~s. 

Pro!. Van der Walt bet ook 
aangeltoon dat die aksentverskul
wings in die Letterkunde te 
doen het metdie aksenteverskui
win.gs In diP- Atrlkaanse volk. 
Hier het hy na die werke van 
D . J . Opperman verwys - by 
skryf eiesoortlg om rulmer te 
kan skryf. Daar is 'n geleldelike 
toenama van aksent OJ? die ln
gesteldheid op die wereld. Onbe
wus word ons betrek In 'n gelyk
skakelingsproses. Dl.t geskied op 
'n subtiele wyse - deur die 
klein dingetjies. Ons kan bier
die tendens nie ontvlug nle, 
maar hoogstens probeer keer. 
Dan is ons identiteit van statie
se waarde, ons het 'n ruheid 
maar 'n eenkragtigheld! 

AAN ONS KANT 
Verder sien prof. Van der 

Walt die toekoms en toekoms
kragte as aan oils kant. Atrl
kaanse sal bly voortbestaan, bet 
hy gese, en 'n volk met 'n oor
wegend Atrikaanse kleur sal In 
die verre toekoms Suid-Atrika 
bewoon. 

Pc.U. CAAN OOK BAAT 

BY REUS.E-ERFLA TINC 
Die P.U. sal ook baat by die erflating van :R30,000 wat 

deu.r wyle mnr. Gordon Irwin a.an die Kindersorgvereniging 

van Potcb~fstroom bemaak is. 
Die Bestuur van die Vereni

ging het besluit dat aile sektore 

Aan.soeke moet in bus ie 7 
voor die Studenteraadskan
toor geplaas word voor of 
op Dinsdag 20 Augustus. 

Die konserwatiewe, studente 
onder die leidlng van mnr. Rus
sell en lede van die Witstak van 
die Nasionale Jeugbond, die 
ASB-tak, die Konserwatiewe 
Studenot.eklub, bet 'n versoek
skrif op die universitelts.grond 
rondgeneern en meer as 100 
handtekeninge is van beswaar
makers gekry. Intgevolge die 
universiteitsreEHs moet 'n mons
tervergadering gehou word as 
honderd of meer studente dit 

aan enige van die studenteorga- van die gemeenskap daarin moe't 
nisasies beboort nie, bet met die , dee! en bet o.a. R600 aan die 

Kindersor.gvereniglng van Pot
chefstroom, hlerdle bedrag am~ 
tellk aan die rektor prof. H . J . 
J Bingle, oorhandiig. 

Nuwe beampte . 
VIr 
van 

Departement 
Ontwikkeling 

Mnr . H. A. Labuscbagne, se-
nior klerk in die afdeling Par
lementer - in die hoofbestuur
der se seksle - van die Suid
Atrikaanse Spoorwee, Is as In
ligtingsbeampte in die Departe
ment Ontwikkeling van die P .U. 

organisasie en werwing vir die 
versoekskrif gehelp. 

G<>u..gou was die helfte van 
die nodige ha:tdtekeninge verkry 
- iets wat nog nooit vroeer 
met ,.konserwatiewe" werwings
veldiogte gabeur bet nie. 

P .U . geskenk om aan te wend 
vir lenin.gsbeurse vir 
in maatskaplike werk. 

FUNKS IE 

studente 

Tydens 'n funksie aan die P .U. 
op 5 Augustus 1968 bet dr. D. 
J. Eloff, voorsitter van die 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 

Die beurs sal R100 per jaar 
beloop en Is rentevry gedurende 
die opleidingstydperk. Alleen 
wanneer die student klaar gestu
deer het, word rente betaal teen 
die beersenlde koers wat die 
P .U . vir ander beurslenlngs vra. 

JUWELE a.;;;;.;;,;o;,...o;.,_-illi.ol 
KOPER WARE 
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(Langs Volkskas). 

DIE WAPAD WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1968 

I Jn 11 l.ig 
~A ·n Gen.l6:8. 
~~ Hagar is besig om van Sarai weg te v,lilg. Sy is op pad 

terug na haar geboorteland. Sy is op pad - weg van die huis 
van Abraham, na Egipte. 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1968 In die woestyn, uitgeput en moeg soek sy die skadu's ¥an 
'n oase op. Sy vlei haar neer langs die fontein .. En dan kom die 
Engel van die Here tot haar. Hier sien ons die lankmoedigh~id 

S I t • • ~~~ van God. Hy soek die eensame en v.erlorene op. Baie keer weet .• pe e ]Ies: . die mens nie eers dat hy verlore is nie. Dan is hy soos die 
.7;; afgeidwaalde skaap. En dan kom God en Hy laat die mens 

As daar ooit 'n raak tipering 
van die houding van baie stu
dente teenoor die studentelewe 
was, dan verskyn dit in die 
referaat oor die toekoms van 
die studentelewe wat Maandag 
op die vergadering van die 
koukus gelewer is: ,Daar is 'n 
bepaalde tendens in ons studen
tegemeenskap waarteen ge
waarsku moet word. Dit is 'n 
devaluering van die betekenis 
van die georganiseerde studen
telewe vir elkeen. Baie van 
ons sien neerhalend ne·er op 
wat bep1an en georganiseer 
word en- hou hulle nie op met 
sogenaamde , ,studentespele
tjies" nie." 

Dat bg. ' n raak beskrywing 
van baie mense se houding is, 
is 'n treurige waarheid. Dit is 
hierdie mense wat gewoonlik 
die gou~te is om 'n ieder wat 
dit durf waag om hom op die 
terrein van die georganiseerde 
studentelewe te begeef, uit te 
kryt as 'n soeker na eie posi
sie en eer (en die ironiese is 
dat hierdie mense ook die gou
ste is om te skree as hierdie 
eersoekers skynbaar nie hulle 
werk doen nie-) Gewoonlik is 
die mense wat die grootste 
,monde het oor die studentelewe 
rondom die teekan of in die 
koshuis (maar nooit, o nooit 
in 'n vergadering nie) die wat 

self nog nooit die opoffering 
hulself -getroos het om selfs 
maar op een bestuur te dien 
nie. 

Binne drie weke word die 
verkiesing van die studente
raad en die hoofbesture gehou. 
Wie daar genomineer en ver
kies gaan word, gaan bepaal 
of daar :van die volgende ter
myn ook gese gaan word dat 
feitlik niks gebeur het nie. As 
dit weer moet gebeur dat per
sone op drie of vier besture 
moet dien omdat daar eenvou
dig nie ander beskikbaar is nie, 
kan ons ons maar regmaak vir 
nog 'n jaar van niksdoen, want
dan sal dit nog 'n termyn van 
rondhardlopery tussen vergade
rings wees, sander tyd om iets 
anders te doen as vergaderings 
hou. ( die beroeps-bestuurslede 
in ons midde kan ook gerus 
maar probeer om hulle bedry
wighede in te perk). 

Ons studentelewe het lanka! 
die stadium bereik waar dit 
onmoontlik is om aan alles 
deel te neem, en waar 'n mens 
jou moet inspan in 'n bepaalde 
rigting. Maar die geleenthede is 
daar, en enigeen wat hier weg
gaan na drie jaar met die kl~g
te dat die studentelewe hom 
niks gebied het nie, sal baie 
goeid moet weet dat dit sy eie 
vrotsigheid is-

Teen Pote 
As dit waar is dat hier 'n 

klagte op die kampus rondle 
dat Augustusmaand sander In
tervarsitie soos 'n dop sonder 
skop is, moet die droefheid 
darem nie al te groot wees nie. 
Want al is die geleentheid nou 
nie daar om dit Kovsies aan 
te durf nie, le daar darem 'n 
ander botsmg voor wat 'n 
soortgelyke gees in 'n mens 
vaardig maak : die teen die 
Pote. 

Saterdagmiddag meet die 
eerste rugbyspanne van die 
Puk en Pote kragte op Olen
pa11k. 'En nou hoe£ 'n mens 
nie eens 'n profeet te wees om 
te voorspel dat die Pote die 

pawiljoene daardie middag in 
hulle honderdtalle gaan betrek 
nie. Maar daarvoor is net een 
antwoord : vir elke Poot wat 
Saterdag op Olenpark gaan 
wees, moet daar twee Pukke 
wees. En vir elke duim wat 
ons bure van oorkant Meyer
straat die dak van die pawil
joen gaan laat lig, moet ons 
hom twee duim laat lig. 

Ons is dit aan ons eerste rug
byspan verskuldig om hulle 
Saterdag te ondersteun. En 
ons is dit aan die Tegniese De
partement verskuldig dat hulle 
nie weer sal hoe£ te sukkel om 
geverfde tellings van die strate 
af te laY nie. 
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Tmus J acobsz. 

homself pntdek. Die verlore siel tnoet daarvan bewus word dat 
hy verlore is. 

Op die manier gaan die Here ook te werk met Hagar. As die 
Engel by haar kom dan spreek hy haar aan: Hagar, slavin van 
Sarai waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Die ant
woord hierop is selfontdekkend. Sy vlug van 'n huis waarin die 
God geeer is en sy is op pad na · 'n goddelose land. 

Hiervan was sy nie ten voile bewus nie. Met die vraag : 
Waarvandaan kom jy en waar gaan jy nou· eintlik heen word 
alles voor haar oopgevlek 

Maar G<lds Woord kom ook met die vraag na ons. Hy 
vra aan elkeen van ons: Wat is jy · besig om te doen? Waar
vanldaan kom jy en waarheen is jy op pad? Verlaat jy nie mis
kien jou christelike beginsels nie? Ve11keer jy nie ook in die woes
tyn nie? 

Die vraag moet ons as studente · ook tot selfondersoek lei. 
Ons vorm hier te Potchefstroom 'n deeltjie van 'n groot studente
gemeenskap oor die hele wereld. In die laaste tyd het ODS gesien 
waarlteen die oorsese (of ten minste baie van hulle} op pad is. 

By baie is dieselfde neiging as wat ons by Hagar vind. Ook 
sy wil nie onder die gesag van haar meesteres Sarai staan nie. 
Sy verwerp aile gesagsbande-

Ma.ar dan lees ons ook in Genesis 16:9 ,Toe se die Engel 
van die Here vir haar: Gaan terug na jou juffrou . . . " 

Hierdie is 'n magtige woord wat ook tot ons as studente 
spreek . Die woord vra : Waarvandaan en waarheen ; en dan word 
die regte weg getoon . ,Gaan terug!" Bly op die goeie weg! Er
ken die gesagsbande ! Gods Woord laat geen losbandigheid toe 
nie. 

Mag ons as studente van 'n christelike inrigting altyd nug
ter wees. En mag ons die karakter op alle terreine handhaaf. 
Dan sal ons ook steeds goeie getuienis van die samelewing ont
vang! 

Deur IMiy ILens .. 
Die soekltog na my identlteft 

maak my skaam. Elntllk is ek 
'n verlee mens. Roem pas my 
nie. Ek wil nle bekend raak nie. 
Ek bet geen begeerte om 'n 
omstrede figuur te wees nie. 
Daarom hoop ek dat al my be
wonderaars my dit sal vergewe 
as ek onbekenld bly, as OD'S me
kaar net in woorde ken. Want 
sien, e'k wli.l een van die massa 
bly en kyk na die vlug van dui
we, 5 oms verlang en alleen wees 
omdat ons so gemaak is, dlkwels 
lag vir die kleinlik!heid van my 
medemens en die droom bebou. 
Sonder drome Is dit onmoontllk 
om te lewe. My droom is my 
meisie. En ek bet baar lief om
dat sy klein ts en met haar 
mooi voete loop op plelne, op 
teerstrate en omdat sy die lewe 
flet so kos>baar a.g as ek. 

SINTESE 
Die droom vra 'n slntese met 

die lewe van elke dag. Om tus
sen mense jouse}f te bewaar. Om 
enkeling te wees, En uniek. 
WanrtJ eendag sal ek die droom 
verloor, soos mens alles verloor. 
En dan sal ek di~ land van 
skaduwees betree waar alle 
woorde en musiek 'n fiuisterlng 
is, 

Maar dlit Is 'n onwerkl:ike 
land; alle aftakellng en skeidlng 
is 'n veraf lied. Ek boor c:Ut 
maar voel dlt nle. Ek kan nie 
die verskrlkklng daarvan reall· 
seer nie, want my lyf fe 'n 
spelende fiult. Die lewe 18 nou 
'n dans van die llefde. En 'n 
dans in die kringloop van die 
droom, 

KOSBAAB 

Ek betas dle lewe met my 
hande en weet dat alles kos-

baar en breekbaar ts en jula 
daarom beerlik as beslt. Ek 
voel die groat brandende son en 
bewaar sy bitte in my. Glster 
bou geen verlles In nie want al 
die mores le ongebore en wag. 
Al die dansende mores Is 'n 
psalm wat oor ~sing moet word. 

Mens sing daaroor met fiuite. 
Flu~te moet net nle breek Die. 
Die fluit en die droom moet be
waar word &001!1 die llefde. 
Wan~ aan s~ige dinge sal die 
mens tevergeefs repareer. 

GENEES. 
Die droom genees. Dit vergoed 

vir die gewe1id van die lewe. 
Vir die vreesllk!heid en llarte
loosheid van d!ie mens. Dit be
waar lets van die verlore para
dy&. 

Die droom bet geen ~ek vir 
illusles nie. Dit is 'n brandende 
realiteit, 'n fiuit om die lewe te 
bespeel. Min mense ontvang die 
,genalde om 'n droom te h~ waJt 
jou deel maak van die arlslto
kratiese rldderord>& van Don 
Quljote, 

En so wU ek skryf oor my 
melsle: gewyd en kosbaar en 
kuls. Omdat sy in die Kaap is 
waar 'n berg .Is en 'n see en 
waar die wind speel met haar 
hare en . sY kyk oor 'n tmmer
onrustlge ou oseaan. Soma }lull 
sy bletjle ln dfe nagte omdat 
sy ook alleen is en some mora 
sy met vert. By repareer met 
dfe kwas en ek repareer met 
die woord. Ons hert mekaar llef. 
Ons skryf lang brfewe oor al 
dfe manifestasles van lewe. En 
bewaar die droom ae gebelm, 
u vertrekpUnt tot die lewe van 
filulte. 

REFLECTOR 
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POTE SATERDAG WEER VOOR? 
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' 
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Geslaagde vergadering 
deur VIRUS · gehou 

·Verlede Donderdagaand bet VIRUS weereens 'n prikkelen
de en insiggewende besprekingsvergadering gebou, wat selfs 
weerklank gevind bet in die nasionale pers. 'n Gehoor van on
geveer 130 bet die ,prikkelpraatjies" van die Administratief 
aangeboor, en na aanleiding daarvan meer as 'n uur lank 
bespreking gevoer oor die vraag of die Afrikanervolk en die 
Engelssprekendes in Suid-Afrika een volk sal word. Toe die 
vergadering se mening deur stemming getoets is, bet die vol
gende persentuele standpuntname geblyk: 
52 persent - Dat die kern van 
die twee volke behoue sal bly, 
'n een'heidsnasie sal ontstaan, 
maar dat 'n tussengroep hul 
volkseienheid sal verloor. 
1 persent - Dat die Afrikaners 
in die Engelstalige bevolkings
groep geabsorbeer sal word 
weens die ,,eenheidsmentaliteit" 
en onverskilligheid oor Afri
kaans, sodat een Engels..georien-

teerde yolk sal ontstaan. 
32 persent - Dat die Engels

taliga bevolkingsgroep deur die 
Afrikaanse volk geabsorbeer sal 
word sodat net een Afrika.ans
georienteerde volk sal ontstaan. 

10 persent - Dat verskUle in 
benad_ering van ekonomlese en 
polltieke vraagstukke enlge 
vorm van eenheid verhoed. 

I 
OPVOEDKUNDIGE EUROPESE 

5 persent - bat dit onseker Is 
of daar nog 'n strewe na behoud 
van identiteit by die deursnee
Afrikaner is. 

Sportdirekteur se feite 
e • A Is nie reg, se 

hokkiespeler 
Geagte Redakteur, 

'n Artikel in die vorige oitgawe van ,Die Wapad" word 
gewy aan die motivering van die P.U. se sportmanne en -vroue. 
Die volgende aanhaling in verband met die Interuniversitere 
toernooi word gemaak, en die woorde is die van niemand min
der as die Sportdirekteur self nie: ,Die mansbokkie is berbaal
delik gevra of bulle gereed is omdat bulle byna nie geoefen 
het nie." Die Mansbokkieklub word hierdeur in 'n baie swa.k 
Jig gestel, maar laat my, as aktiewe bokkiespeler, toe om 'n 
paar statitiese gegewens aan te baal wat verkry is uit die 
amptelike presensielys wat gebou word by ons oefeninge: 

Ons seJsoen het op die 17e &taan, word ons nog geduld, 

• April begin, en vir die tydperk 

va:n 9 weke tot aan d:ie einde 

van die kwartaal was daar 14 

gewone oefeninge in dlie week 

wat deur gemiddeld 19 !tot 20 

spalers per oefening bygewoon 
is. Hlerby het ons in no,g 6 
eerstellgawedstryde, 7 tweedell
gawedstryde en In Intervarsitie
wedstryde gespeel. Kan ons Sport
direkteur dan met so min gesag 
oor sport aan die P .U . praa.rt. · 
dat hy meen dat ons nie geoe
fen het nie? 

SWAA.RTEPUNT 

maar daar sal seker geen haan 
na kraal as ODS net (]iefs!) 
stllweg van die toneel verdwyn 
nie. 

BEGGEBUK 

As da.ar n1e gou reggeruk 
word deur beide die studente en 
die Sportlnstltuut nle, sal die 
beoefening van waardevolle 
sportsoorte soos manshokkie, 
skerm, sokker, judo en karate 
aanstons permanent van die 
P .U.-sporttoneel (moet) verdwyn, 
en die anlgste oorblyfsels da.ar
van sal gevind word In die Stu
dentehandboek waarin eerste
jaars later sal kan lees van die 
verbange dae toe sport, en nle 
net rugby n1e, nog a.an ons Al
ma Mater beoefen was. 

ABlE GEEBTSEMA 
Liberalia. 

TOER BEOOG 
Een-en-veertig dae in Europa! 

Besoek agt Jande! Dirt is elke 
student se droom - en, nou 

Verbouings 
aan die gang 

en nuwe geboue 
be plan 

Die verbouing van die admini
strasi~e'bou word gedoen met 
die oog daarop om dlt te ver
groot. Die voorste kantoor op 
die onderste verdieping word 
veral vergroot. Na voltooiing sal 
die admlnistrasiegebou ook 'n 
verdlepilllg boer wees - met 'n 
hysbak. 

STUDIESENTBUMS 
Daar word ook gedink aan 

nuwe studiesenrtrums vir die de
partemente Aardrykskunde, Geo
logie, Bodemkunde en Beplan
ning. 

'n Groot koshuis van die for
maat van Huis Karllen word 
ook vir die mans in die voor
sig gestel. 

BffiLnOTEEK 
Na al hierdie verbeteringe sal 

daar moontllk begin word om die 
biblioteek te ve11groot. 

lnougurele 
rede deur 
De Beer 

Op Vrydag, 23 Augustus lewer 
prof. dr. J . F . de Beer sy inou
gerele rede in die Konserwato
rium saal Dr. De Beer is ver
bonde aan die Fakulteit van Na
tu urwetenskappe. 

Dit Is wei waar dat die Ma.ns
hokkleklub hlerdle selsoen swak 
gevaar het In die Wes-Transvaal
se llga, en op die toernooi moes 
ons tevrede wees om "n 7e plek 
met U.O.V.S. en P.E. te deel. 
Die swaartepunt van ons pro
bleem (en ek is seker ook die 
van verskeie ander spor!lsoorte) 
is die gebrek aan goe'ie afrig
ting. Daar is welliswaar 'n te
kort aan hokkle-afrlgters, maar 
poglngs om 'n afrigter te kry, 

bet telkens gefaal. ODS het In 
1966 laas 'n afrigter gehad, en 
dlt Is dan miskien ook nie on
verwags dat clie belangstalling 
aan die afneem is nie, wanrt 
gaandeweg word oDS kleiner 
sportsoorte geelim·lneer en deur 
koning Rug'by oorweldig. 

WAAR IS AL 
HEEN ?, WIL 

WEET 

DIE KYSE 
LESE RES 

AFRIGTEBS 

Pie Sportlnstituut Is na regte 
'n Sport- en nle 'n Krieket-, 
iRugby of Tennis-!DStituut nie, 
en da.arom kan die aspoester
sporltsoorte tog sekerllk ook 
daarop aandring dat afrigters 
ook vir bulle gevlind word. Is 
dit dan nie veral die sportsoorte 
wat des te meer die daadwerk
llke flnansliBe en veral morele 
steun van die Sportsinstituut 
benodig nie? Soos sake tans 

Geagte Redakteur, 
Vol van afw.agting blaai ek vinnig deur Die Wa.pad van 

verlede week ... teleurgesteld sit ek dit weer neer. 
Meneer die RedaMeur, ek vra 

met trane ln my oe, wat het ge
word van ons tradisionele Ver
lief, Verloof, Verlore •.. ? 0, 
ek slen die winlde van verande
ring wa.a1 oor ODS nuusblad? 
Wei het ek gemerk dat die Au
gustuswinde wa.ai. 

Ek vra u, weet u miskien wat 
bet van ons tradisionele ,,kysen
de" studente geword? Is bulle 
miskien atgeskrik deur die 
,.wonderllke" vooruit:slg van Sep
tem'bertoet.se? 

NUUSKIERIG 
Van nature is ek, wei, nie juts 

nuusklerig nle, . . . noem dit 
maar belan.gstellend! 

Graag sou ek wll sien dat 
Verllet, Verlore, Verloof of an
dersom, weer in ere herstel 
word. Ek meen nou maar net, 
'n mens dra gra.ag jou mede
mens/slt.udente se sleepaksies 
(vera]) op die hart. 

.,TRADISIEV AS". 

(MEJ.) MAVOURNEEN 

DEYSEL 

Oosterhof 

(Aan mej. Deysel en aile ander 
~lewendes betuig die reda.kllle 
sy spyt. V~rllef, Verloof, Verlo
re se atweslgheld was die ge
volg van 'n gebrek aan rnlmte, 
nie aan kyse nie.- Red.) ···- -·-

kan dit verwesenlik word! 
Vir die eerste keer in die P.U. 

vir C.H.O. se geskiedenis, word 
vanjaar 'n oorsese toer gereel. 
Die toer duur va:rtat 28 Novem
ber tot 9 Januarie 1969. Die reis
geld iS R580 alias ingeslult be
halwe sBikgeld! 

BELANGSTELLENDES 
Die toer word nle slegs vir 

studente gereel nie maar be
langsiellendes word aangeraai 
om so spoedig moontllk met 
mnr. G. W . van den Be~~g, se
nior lektor in Geskiedenis In 
verbinding te tree. Mnr. Van 
dan Berg en mnr. Voordewind, 
senior lektor in Aardrykskunde, 
sal as toeleiers optree. 

DOEL 
Die doel van die toer is om 

die toergeselskap met die Euro
pese erfenis In aanraking te 
bring, en dit sal sodoenlde 'n op
voedkundige sirekking he. 

PARALLEL 
Prof. P. D . van der Walt bet 

op dleselfde vergadering 'n pa
rallel tussen die uitwaartse be
leid eri die tendensies in die Al
rikaanse Ietterkunde getrek, toe 
hy dit gehad het oor die rigtin,g 
wa.arin ons letterkunde beweeg. 
Hy bet ook die voorspelling ge
waalg dat die klem in die toe
koms toenemend op Afrikaans en 
die Afrikaner In die Suld-Afri
kaansse 5 amelewing sal val, mits 
die jeug sy taal keurig gebruik 
en op die behoud van sy ele 
aandrin.g. 

' GOEDKEUBING 

Persone wat die vergaderlng 
bygewoon het, het )lul sterkste 
goedkeurlng en entoeslasme oor 
VIRUS uitgespreek, en vind da.t 
'n sonderllnge geleentheld daar
deur aan die massa verleen 
word om ultlng te gee aan per
soonllke menlngs in 'n e.ange
name atmosfeer. 

PARADISE 
RESTAURANT 

Die kafee op Die Bult ... 

die kafee waar studente hul 

koeldrankie drink, 

EN SNOEKER SPEELI 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WELKOM. 

Tomstraat 86 Tel. 5474 

VIR MODERNE VERLOOFRINGE: 

TRANS V.AL lA 

JUWELIERS 

STADSENTRUM, {1: 
POTCHEFSTROOM. 
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KAME~RTONEEL BEGIN H s d k• d. 
OP SUKSESVOLLE NOOT ans try om S ·Itteren ID 

Wat 'n pragtige suksesvolle a.and . . . ! 'n Program wat 
getuig van fyn smaak, 'n foyer wat met oorspronklikheid en 
toewyding versier is, pragtige blomme, goedgeklede dames en 
'n verruklike kleinteater - luuks van opset - 'n teatertjie 
om op trots te wees. Maar nou-ja, hierdie departement herhaal 
die dinge so dikwels dat ons besig is om daaraan gewoood te 
raak. 

Thalia-opvoering 
Die Mao met 'n Lyk om sy Nek - 'n moordkomedie in 

drie bedrywe - is Vrydagaand 9 Augustus deur Thalia in die 
Totiussaal opgevoer. Bartho Smit is die skrywer en die r.egie 
is waargeneem deur Elize Scheepers. Die ouverture begin, die voor

gordyn kleur In pragtige skake
rlngs - praaJt van teateratmos
feer! Geen wonder dat die uitge
lese gahoor 'n sug van bewond·e
ring - van verrasslng gesle.ak 
bet nie. 

Die program: 'n goedbeplande 
weer,gawe van die wel'lk wat In 
hlerdle departement op die ge
bled van vertolklngskunde ge
doen woro Met sonore stem 
bled Phillip Naude 'n leesver
tolklng aan - gemaklik en met 
goele verhoogpersoonllkheld. 

SKALKS 
Tipple Krlel, 'n tweede-jaarstu

denlt: skalks en met 'n tlkkie 
patos - oortuigend gevoelvol, 

Andries Swanepoel skep moo! 
e.tmosfeer met goed beplande 
bellgtlng en lewer die hoogte
punt van die aand: 'n beheerste 
dog dramattese treffende vertol
klnJg van N.P. van Wyk Louw 
se grootse monoloog Die Hond 
van God. Soepel beweglng, fyn 
gelaatspel en kun<llge aanpas
slng van die srt.em by klelnteater
omstandlghede kenmerk hierdle 
werk. 

SKITTER 

Cecile Spamer, soms 'n effe 
onseker, skitter egter Eliot 8 e 
poesie en oortulg met Tennessee 
Williams se Girl In Gle.ss. 

Tenslotte die beurswenner 
van die A.T.K,B. - Elble Stan
drlng. Hier die sjarme en ryp
held van 'n verboogpersoonllk
beid wat tref - 'n SIQberbeld, 
amperse strakheld en ltog 
skalkse humor by Boerneef en 
by <lie ultstreksel ult Lobola van 
Brink, 'n besondere aanvoellng. 
Fyn vertolkingskunswerk daur 
ontlulkende kunstenaars. 

Die llgte doof In en die eerste 

12-17 AUGUSTUS: 

THOROUGHLY MODERN 
MILLIE 

JULIE ANDREWS 

19-20 AUGUSTUS: 

10.30 P.M. SUMMER 
MELIN A MERCOURIE 

PETER FINCH 
(Geen Persone ~16) . 

aanbieding In die P.U.-Kamerto
neel is ag'ter die rug, 

OPGE.SOM 
Die berelklnga van die depar

tement is treffend opgesom deur 
mnr. D . J. C. Geldenbuys, hoof
sekretaris van die A.T.K.B. ty
dens die oorhandiging van die 
R200.00 beurs vir vertolkingskuns 
aan mej. Elbie Standring: ,,Bier
die gtudente Is 'n uitstekende 
ambassadeur vir die P.U. vir 
C,H.O. na buite - bulle lewer 
skit'terende werk!" 

'n Onthaal wa.t vonkel soos die 
vonkelwyn wat aangebled is, 
rand 'n aand at wat ons sal ont
hou! Die departement verdi en 
die sukse~ wat volg op barde 
sorgsame voorbereiding. 

Kom ons se: 'n Sprankelenda 
aanbieding van 'n drama wat 
uniek is In die Afrikaanse to
neelkuns. 'n Drama met span
ning by uitnemendheid; pittige 
humor; dialoog wat vlO!t en na
tuurlik verloop en alles lnlge
bind tot 'n verrassende, ver
stommenda ontknoplng. 

As eenheid bet die stuk 'n 
afgerondheid en tegelykertyd 'n 
andersheid: die einde spot eint
Uk bietjie me.t. die opgeboud.e 
spanning van die toeskouer. Ja, 
die senutergande ekskursie van 
die teaterganger los op in 'n 
gemoedelike huts-toe- gaan met ' 
die teenstrydige emosie van 'n 
,boereverneukery" en intense 

verligting. 

HANS STRYDOM 
Hans Strydom as Paul Bar

nard, 'n su~kelende sk.rywer wat 
,homers" fabriseer, vel.1bolk die 
hoofrol. Hy word die ongelukki
ge slagoffer van 'n ,onsku.ldige" 
moordaksie teen sy vrou: vas
gevang in die dodelike same
loop van omstandigbede. Dit 
word 'n nasgmerrie-ondervinding 
sander lig, Opvallend en interes
sant is die ligte surreallstiese 
trekkies in die verihaal: Bulbond 
se een arm, sy vergeetagtigbeild, 
die dubbelrol wat Frans 1 speel 
ens., ens. Alias Sliruktureel ver
dedigbaar en volgens die wet
matighede van die verbaal ge-

Mnr. T. Botha, hoof van die d&o personeellede van die departe-, dag. 
partement Spraakleer en Dram.a, I ment by die opening van die Sien berlg 
en mev. Botha In gesprek met P.U.-Kamertoneel verlede Woen.s-

bl-ernaas, 
Foto: Fotokun.s 

PUIK TALENT TE SIEN BY DERDE 
UITST ALLING VAN SAL~ON 

Dis inderda.ad verblydeod om kenois te dra van die puik 
talent wat uitgestal bet in die derde Salon Uitstalliog gehou 
in di·e Frans du Toitgebou se uitstallingslokaal van '2 tot 9 
Augustus. 

Met die opening van die uitstalling het prof. Dekker veral 
· melding gemaak van die uiteeolopeod'heid van style eo media, 

wat inderdaad ook die geval was. Die style wissel van die 
Realisme, Impressionisme, Ekspressionisme, die Non-Figuratie

we en elemeotere Kubimse. 
Verskeie media i's gebruik soos 

olie -en waterverf, pastelwerk, 
potloodstudles, OQ'k die gmfiese 
kunl!te soos etse en houtsnee
werk. Beeldhouwerke Is minder 
ingeskryf wat geensins e.gter 
staan t.o.v. bulle kwaliteit nle, 
int~tendeel, die k.rag van die uit-

stalling le juis daarin. Veral kan 

ge<llnk word e.an d·ie vloeiende 

ritmes van G. Glaeser se stil-

leerde hout:beelde (figure) wat 
efgewissel wol'ld met dia boekige 
en kragtige ,BerO\t en ,Voe't
gengers"' van J. P. van der 
Walt. 

INTERESSANT 

patroon. Mev. W. Coetzer se 
.,Peroe" (batik) veroien ook 
melding maar eintlik kan die 
syraamdruk v~n Suid-Aifrikaan
se Primiteiewe Ontwerpe deur 
diesalf'de veelsydige kunstenares 
nie oor die hoof gesien woro nie, 
veral as die ingewikkelde en 
moeisame proses in aanmerking 
geneem woro totdat so 'n weef
druk voltooi Is. 

OLIE 

Olieinskrywings Im\&k die 

INSLEEP! ~~ 

Heel interessant is die werke 
wat saam,gestel is uLt afvalma-
1\.eriae.l waar speslfiek gedink 
kan woro aan mev. H. S. du 
Toit se ,Rinker." Selfs met bier
die sogenoemde afvalmateriaal 
bet die kunstenares 'n interes
sante komposlsie met vorme en 
teksture saamgestel. Met hler
die maklik bekombare materiaal 
en 'n bieltjie lnisiatief kan Inte
ressante etfekte. verkry word. 

Hlerby kan die groat verskei
denbeid van batikwerk genoem 
word met kleure wat meer aan 
die warm·kant van die kleurwiel 
kuier. Hier kan gedink word 
aan die meer dekoratiewe werke 
van R. G. Ortlepp se .,Ontwer
pe," een, twee en drie - al die 
al die ontwerpe word binne ge-

grootSite deel van die uitstalling 
uit. Interessant is twee van die 
jonger kunstenaars se benade
ring van feitlik dieseltde ont
werpe, nl. straattonele en wei 
die van M. HoB - .,Pistrlk 
ses' an L. Dercksen - .,Straat
toneel." Alboewel die onderwer
pe met brae tegniek aangepak 
is, wat ietwat aan Gr~oire 

Boonzaaier harinner, is die ron
de vloeiende by Ho)l oorwegend 
teenoor Dercksen se meer hoe
klge vlakke. 

'n Werk op sy ele Is die 
,Seuntjle'' van Pieus Catzel. 
Hierin word die verwarobeid 
van die kindergemoed beliggaam 
en die interessante wat nog er
vaar moe¢ word. Die dinamies 
en gelaaide landskap van mev. 
0. van Dyk, .,Padbruggie" met 
sy danker, sober broeiende kleu
re t9on 'n sPrankelende benade-

W AARHEEN ALMAL 

. . • 
SLEEP 

l:oshuisbestellings: 6039 

slult deur 'n ornamenltele rand- ring. 

realiseer, 
HOOGTEPUNT 

Maar om terug te keer tot 
Paul, die rol waarin dJe I&' 
slaagdheid van ~ hele drama 
kulmineer: Dlt was die hoogte
IPUDt van Hans Strydom, een 
van d.te Puk se beste toneel
spelers, se toneelloopbaa.n. Dlt 
is 'n rol wat 'n heroiek verels, 
patetiese kleinllkheld, lafbartlg. 
held, jubel~de vreugde as 'n 
gewaande opl0!18lng Jin slg Ia, 
moedeloosheld, Intense vrees 
Ie'tterll!k elke emosle van 'n le
wende en ekspleslet 'n vasge
keerde menB. Hans was Paul, 
In houd~nlg, gebaar, geslg en 
stem. 'n Skitterende vertolklng. 
Hy was ongeltwyteld sY aweknie. 
Cobus Rossouw, se meerder._e wat 
in TRUK se opvoering die 'hoot
rol vertolk bet. Mis.kien bet 
Bartlho Smlt die rol 8 pes.laal vftr 
Hans Strydom geskryf? Me't sY 
klassleke geslg, moo! resonante 
stem en gemakllke boudfng op · 
dlie verhoog voorspel ~k vir hom 
'n skltterende rol as dramatlese 
ak!teur. 

ANNET'l'E 
Fyn, sjarmant was oak Annet· 

te (Paul se vrou) in die per
soon van Rfana Ooetzee - 'n 
dame wat ver bo die gemlddelde 
uitgetroon bet. En Bulhond, d~e 

paaiboelle, die ,,allrounder"'? 
Gerhard Groenewald lewer sY 
bekende ul~taande spel. Veral 
deur sy fnlewing in die rol en 
ultstaande gelaat:&pel. Laa.s,ge
noemde Is een van die mee.11 
veelsydlgste spelers wat ek ken. 
Merkwaardlg 111 sy sukses u 
Bulbond as mens In e.g neem 
dat by 'n skraal persoon Is met 
'n ligte tenoorstem. Speslale ver
meldlng verdien ook Gerhard 
Swart as 'n gestrenge Pollelse
kapotein: hy bet sy klein rol met 
groat sukses vertolk. :Mae van 
der Merwe as Frans, 'n vrlend 
van Paul, bet mert 'n beperkte 
speeltalent 'n moedlge bydra!l 
gemaak. Ansie Beukes kon meer 
slmpel gewees bet. Haar rol 
vra 'n lee sosiale popple. Daar 
was te min sprake daarvan. 
Dok (Steyn van Zyl) was ef
fens kleurloos. 

UITMUNTEND 
In die geheel geslen 'n ult

muntende vertolldng wat In dle 
mees ultgelese geselkap 'n pi$ 
verdien. Dlt was tnderdaad van 
professlonele gehalte. Sonder om 
breedspraldg te kllnk kan mens 
konstateer dat dlt goed met 
TRUK se opvoerlng vergelyk, 
mlsklen 'n klein bletjie beter ls! 

TROTS 
Ek wil Elize Sciheepers geluk 

wens met baar regie. Sy kan 
met reg trots wees op 'n ge
slaagde aand. 'n Aand walt unlek 
io; in die ry van 'lbaliaopvoe
rinlgs op die Puk. Hferdie stan
daaro sal moeillk geewenaar 
word. 

Men.s wonder ne!t hoekom daar 
oo min mense was? Is one stu
dente nie volwasse genoeg om 
'n goeie toneelopvoering te waar
deer nie? Of verkeer bulle Jlog 
ondet waan dat toneelopvoerlngs 
te ,swaar' is? 

P. H. ROODT 

MAATSKAPPY 
BESOEK PUK 
Net die geleentheid waarop u 

wag .· .. ! 
Senior bestuurslede van 'n 

groat maatskappy sal op 23 
Augustus in die Senaatsaal wees 
vir die besprekings oor die wer
w.ing van granduandi en die be
stuursopleidin,gskema . 

Indien u vrae bet om te vra, 
i<> u welkom -om die anttwoorde 
daarop te kom soek! 
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'n Toneeltjie uit Thalla. se op
voering van ,,Die Man met 'n 
Lyk om sy N ek." Die stuk word 
more-aand weer in die T.otius-

saal opgevoer. Plekbe.spreking 
ka.n by die Studentera.a.dskan
toor gedoen word. 

Foto: FotokWlS. 

DIE WA.PA.D 

Dag se, d.ag se, mense, of 

moet ek nou ee al die slepers, 

die verliefdea, cUe verloofdes en 

cUe getroudes! AI vrinne, reken 

nou net ek bet sowaar nie ver

lede kwartaa.i die voorieg gehad 

om aan my vriende en haters 

groete te se en bulle 'n heerllke 

vakansie .toe te wens nie. Wel, 

Hewer la.at u nooit ne. Ek hoop 
die vakansia bet Vir julle almal 
goed gedoen deur die wat nog 
nie gesleep bet nle aan slepers 

t<! help, en dan hoop 6k ook dat 

UITSTAANDE KARNA VAL-L YSTE MOET IN 

VOOR VOLGENDE VRYDAC 

Die volgende Karnaval-kollektelyste is nog uitstaande. Dit 
moet !voor Vrydag 23 ~ugustus saam met die geld by die 
Studenteraadskantoor ingehandig word: 
KABLIEN 
H. Steyn (13), I. Underhay (14), 
E. Swart (15), S Coetzer (28), 

Huiskomitee 36, 37, 43, 50, 55, 
56, 61, 64. Lora Gouws (89) , V. 
du Plessis (93), M. van Aardt 
(424), Dina Kolesky (429), Rie
tha Richard (430), Else Ponelis 
(432), Marieta Peiser (446), Fre
da Ferreira, S. Henning (737), 

Hulskomitee (769, 770, 771, 773, 

780, 781 784, 787, 789, 793, 794, 
795, 797, 798, 799, 70, 709, 717, 
802). 
KLAWERHOF 

rens (593), E . Behr (594), S . le 
Grange (595), M. Nel (597), L. 
Pretorius (598), J . v.d. Mescht 
(601), M. Mare (606), L . Karsten 
(608), M. Labuschagne (627), A. 
Venter (628), A. Pretorius (629), 
A. Vorster (630), A. Cawood 
(637) , J . Stander (653), C. Vll
joen (654), J . Wessels (660), 

M. Slabbert (664), H. Steenkamp 
~671), C. Nel (674), E. M. Fou
rie (685), R. Robbertse (688) , 

G. Jordaan (689), R. Knoetze 
(690), Rita Buys (650) . 

OOSTERHOF 

UITSPAN 
Dirk Loubsar (128). 

HEIMAT 
J . H. de B. Barnard (529). 
ONS HUIS 
Jan Coetzer (251), Huiskomitee 
(279), F. Badenhorst (452), D•rk 
Coetzer (454). 
THABA JiiH 
C. Bekker (541), H. C Steyn
berg (547), S. Schutte (549), H. 
Doevan (551) (?), B . S. du Toit 
(553), C. P . van Oriel (580), W. 
J Venter (581). 

DAWIE DU PLESSISKOSHUIS 
J. v.d. Vyver (317), J. L. Kotze 
(318), S. P. Sittert (325), J. J. 
Enslin (331), J . W. Strydom 
(333), 0. J. Cornelissen (334) , 

C . de W . Coetzee (341) , J. J, 
van Zyl (365), S. P . Smith 
(366 ) , G. H. Coetzee (371), P. A. 

R Uys (1558), Rlekie v.d. Zyl 
(560), Louise Rautenbach (561), 

Louise Adendorf (562), P. Lou-

kry Klawerhol 

ook 1 n 

noambord 

Oheryl Coetzee (117), Marietjie _ Veldman (372), F. Roos (376), 

Nauta (140), G. v.d. Westhuizen P. de Villiers (379) , HuiskomiJtee 
(148), L, v.d. Berg (149) , Janette (388, 389), C. J . Bruwer (403), 

Era,smus (175), Judie Smit (192) J. S, van der Walt (406), J. 
R. v.d. Walt (193), Elm! Preto- Harris (837). 

rius (194), Maatjie Nolte (200) . OVER DE VOOB 
DE K!LEBKHUIS P . F . Steyn (385) , A. Kotze (851), 

E. C. van Dyk (293), Retha Coet- D . J . H. v .d. Berg (868), D . J. 
zee · (296), M. Yssel (462), E. Kock (900) , L. Dercksen (901), 
Roothman (472), M. Fourie J . v .d. Watb (926), E. Pretorlus 
(488) , R. Sinia (522) . (1054). 

Na jare van swoeg en I!Weet 
om bydraes in te same! vir 'n 
naambord, bet Klawerhof dit 
reggekry. 

VOOB 

Die naambord ls aan die voor
kant van die kosbuis, teenoor 
die straat wat ult Presldent
straat verleng Ia. 

In die aand fs die naambord 
verlfg: net jammer die slepers 
dink dis te verllig! 

LAPELWAPENS 

Behalwe die naambord, bet 
Klawerthof ook nog lapelwapens 
gekry. Dit bestaan bloot net uit 
'n groen klawer met die naam 
,Klawarhof'' daarjn, 

DOBP 
M. Theron (34), P . H. Breden
kamp (347) , R, M. Raath (348) , 

L. Arnoldi (350), D . Ackermann 
(351) , M. Siebert (352), J. J. 
Myburgh (353) , W. F. Wahl 
(354), A. P. Bruwer (356), H. J . 
Geyer (642), P . Venter (1000), 
H. Crause (1006), E . Crause 
(1005), A . W . Schoeman (1010) , 
H Combrlnck (1007), B . Com
brink (1008), A, de Klerk (1011) 

J. M. de Wet U004), D . J . van 
der Merwe (1009). 
DDAGSTUDENTEBESTUUB: 
(201, 206, 207, 208, 209, 212, 221, 

222, 223, 224, 225, 226). 
HAAK EN STEEK 
J. Swanepoel (891). 

Die Volksblad, Nasionale middagblad van Nasiona
le Pers in Bloemfontein, vra aansoeke vir peste in sy 

' 

redaksie en ook vir studiebeurse. 
1 

Vir die redaksieposte wat einde 1968 en begin 1969 
gevul meet word, is die besit van 'n graad 'n vereiste. 

Die vooruitsigte vir bevordering is baie geed en 
die salarisse en ander voordele is ruim. 

Beurse van tot R400 per jaar vir voorgraadse stu
dente word jaarliks toegestaan aan mans wat die 
joernalistiek hul loop~aan wil maak. 

Alle aansoekvorms en meer besonderhede is ver
krygbaar van: 

Die Redctkteur, 
Die Volksblad, 
Posbus 267, 
BLOEMFONTEIN. 

Farmaseute 
klop 

regsmanne 
Die eerste rugbyspan van die 

Farmaseute bet verlede Woens
dag, vriend en vyand verras met 
sy prag'tige vertoning teen die 
sterlbelaaide Regspan. Vera! die 
aptekers se voorspelers bet bul 
skitterend van bulle taak ge
kwyt terwyl die driekwarte, Pot
gieter en Rautenbacb uitmun
rtend in die agterlyn vertoon bet. 
Die reggeleerdes bet 16-9 gewen. 

PUNTE 
Die Regspan sc punte is aan

geteken deur Henk Coetzee, los
skakel wat twee pragdriee 
.gedruk bet en John Roos wa:t 
met twee strafdoele etl twee ver
vyfskoppe geslaag bet. 

Die Aptekers se punte het ge-
kom van 'n drie deur agslte
John, Kirstein ~n twee strafdoe
le deur Johan Kriek. 

KROKS 
In die wedstryd waarln die 

,ou Kroks" kragte gemeet bet, 
bet die Farmaseute die louere 
ingeoes deur met 11..0 van die 
veld te draf. Dia ultslag van die 
tweede spanne se wedstryd bet 
die gkaal weer 1n die a.nder rlg

ting laat swaai toe die Regsman
ne die louere van 9-0 1ngeoet! 

bet. 
Dlt W&l! die een~te ,in'ter" wat 

tussen die twee fakulteite gehou 
!Iii. 

die vakaneie die ou kyse laat 
staande bly bet. Ja, moet nou 
net n4e kla. nie, • weet die 
tewe druk some van al kante 
maar 'n PUk laat hom moe nie 
aommer onder kry nle. 

UITGEPBAA.T 
AI, dit is mur nou soos dit 

is, na so 'n lekker vakansie kan 
'n .,student'' mos n1e uitgepraat 
raak oor die lekker dinge en ~ge
dagtes nie, ja, ek was ook met 
vl'lkansie en daarom 1s ek weer 
terug want waar bet juUe dan 
nou gehoor van 'n plek waar 
daar rus en vrede op blerdle 
ou wereld 1s? Maar ek dink ons 
moet nou aa.Diga&l) • • • I 

AJ, ja, ek hoop di't gaa.n met 
Erika Pretorius en Louis Prins
loo ook eo goed aa met my. Ja. 
glo dit of nie maar Tinle van 
Schoor ry van Johannesbul'g tot 
In Dult>an en weet julte hoekom 
. , . ek dink by wou maar weer 
noat .gaan seker maak van ey 
saak, sien Mauvoureen De)'8el 
was daar met vakansle. 

Dan wil ek hoop dat Karen 
Traut nle gedurende die v&kan
slet 'n nuwe griepmiddel ontdek 
bet nie, ek boop '11heo Han'br is 
l!og die suksesvolate. Verder 
voel ek daJt. die gevolge van d" 
karnaval wat Marie van der 
Bank en Hennle de VllUera te 
eterk was vir die vakansle en 
die grlep. 

HOUTOOG 
:ra, en dan is daar die me1121e 

wa.t al die toekome met 'n bout
oog beloer bet . . . self& tot ~ 
ver as die toetsweek In Septem
ber en sommer bale onttstoke 
het Amalia gese dat sy dan die 
l~awee.k verjaar en dan kom 
'n eekere ,lemand'" kuier .. . . 
ja-nee, ek stem saam van eulke 
grapples kan geen regdenkende 

Mense ek weet nou nle maar 
I ek dink ek baweeg al lank op 

I 
bale dun ys , . . so dlt a1 ee
ker nie my aaak bale venleg 
as ek die volgende aap ult die 
mou gaa.n laat Die . . . Mint, 
Minte van Zyl hou deesdae van 
klaviermU&iek, dlt is nou nie 
sommerse so mualek nle boor! 
Sy verkies die Engelse 'M!erp
we ~rvan. 

KLAWEBROF 
:rune Booysen, sy woon dees

dae • . . hoa sal ek nou se waar, 
nie meer In Klawerhof nie, jy 
kan mur daa:rdie klokkle lui 
tot hy blou is maar alles vel'
niet. Vir huUe twee wil die son 

5 

ook nou miUU" eenmaal Die cm
dergaan. nle en d1e bllakkaDt 
bli.n,k elq da.g 'n blet,jte meer. 

Frieda Swamer8 eoek deeedu 
,board ~d lodrtnl(' vtr cUe 
week want ey a6 naweke Ill Die 
'n probleem nle • . • Japle-llulle 
bly net dertlgmyl blerva.ndaan, 
sou Anna Smlt nie ao 'n k&nl 
ook waargeneem bet Die u 
Springs ·so 'n biet.jte nader wu 
nle . . • Pfeter du Plooy Ill cla.
rem verder. 

AI, weet julle wat, Llna de 
lQerk vertel moe elke dq die 
storie dat sy bul.atoe pan om 
vir ons te gaan blltong baal en 
dan kOJD· sy daareondar tenll' . . 
Nlco van der Meulen Ia blyk
baar nog nie drooig pnoeg nte. 
AI, en dan vier Julie Meyer en 
Loufs Strauss se ltefde dee8Clae 
'b.oogt.ye , • . ai, maat. 'll vter
jarice kursus Is <larem ba.1e lank 

. . ek hoop die moed ook. 

K.LIPPIES 

Dan is bier 'n klomple m&DDe 
wat meen dat met die bllnkkltp
ple a.8ll die vi~ die asters 
nou e•egoed gemaak Ia. bale g.
luk aan Martl.e VDjoen en Tonie 
Botha, Marlanlle Buys an Gerrlt 
van Rooyen en Florence Wein
rich en Cu.lus Vlljoen met die 
groot lftap, die eerste na die 
huweUk! Mev. :Tobanna van der 
Merwe alais Boos en Wimple 
bet gedurende die vakan8ie bulle 
skaplea bymekaar gejaag, en 
aan bulle ee ek ook bale bart
Ilk geluk en ons boop clat die 
toekom8 net met 11'088 besaal Nl 
well8. 

Die mans kan maar ook nle 
wegbly van Klawerbof nie. Jo
han Lomlbaard, r.ie verniet 'n 
gimnastiekkamploen, kuier deell
dae knaend by Susan Visser. 
MI.Biklen is dit om haar L.O. op 
te kilap. 

Almal wonder wa.t bet op die 
Alaba.ma.-toer gebeur, want 4eee
dae word Rina Hugo en Johan 
van Ren·sburg al te d.tkwela ll&am 

geslen. 
Janet Coetzee word ook oral 

,goesien, one wonder wte is vol
gende op die lys. 

Ons wens Marian Horn geluk 
met haar verlowing. · 

En, op hierdle noot moet ek 
se g-r-e-e-t-1-n..g-s! 

MOTORS 
(EDMS.) BPK. 

l 

Posbus 51, Potgieterstraat Telefoon 4338/9, 

Vir:-
POTCHEFSTROOM. 

* MERCEDES-BENZ * TOYOPET * RENAULT DAUPHINE 

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

(Direlltwre: J. A. YOn cler Walt, P. G. "" w Walt). 

Joelcltouws, Selcrefarisse, Assuransie- ea lelasfiltf
adYiseurs ea AlgemeH Agente. 

Vir puik gehalte tikwerk, · afrolwerk en fotostatiese 
afdrukke yan belangrike dokumente. 

TELEFOON: Kantoor 5796, 
Waaint 7326, 

, ... ttJ, 
Staa..m. 111. 



6 DIE WAPAD 

'n Toneeltjle ult voorverlede 
week se wedstryd tussen die 
Pukke en Klerksdorp. Die wed
stryd is gekenmerk deur ruwe 
speL 

Die Besembos 
is op pad! 

P.U.-LANDLOOPATL'ETE 
VER.OWER TWEE TITEL·s 
OP KAMPIOENSKAPPE 

Die landloopatlete van die Puk hat verlede Saterdag ty
dens die Wes-Transvaalse kampioenskappe op Stilfontein weer 
eens puik vertoon deur tw.ee titels te verower. 

Die Wapad word gedruk deur 
Ensllns die Drukkers, Potgleter
straat 31, Potchefstroom vir die 
uitgewers : Die ·studenteraaJd, 
P .U. vir C.H.O., Potcbefstroom. 

In die 11enlor wed loop oor 7.8 
myl bet George Miildner sy eers
te provlnsle.le tltel gewen maar 

hy moes egter alles ulrtbaal om 

sy jonger spanmaat, die vasbe

slote Gawie van Eck, :te klop 

(EDMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

Ons hou alles aan wat dames benodig 

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

PRO REGE-PERS BPK. 
bied u die geleentheid van die jaar. 

Tomstraat, 

* * 
Fantastiese afslag op: 
STUDIEBOEKE 
BOEKE VIR ONTSPANNING 

SO% v•r verkope op rekening 
P L U S 

'n verder·e 10% vir Kontant. 

Telefoon 3421. 
POTCHEFSTROOM. 

Miildner en van Eck was vanult 
die staanspoor van die wedloop 
in 'n titanlese tweestryd betrok 
ke en Miildner kon eers oor die 
laasrt:e 400 tree die oorwinnlng 
behaal. 

Nog twee Pukke, Freddie 
Klein en Chris Hattingh, het ook 
goed vertoon deur vyfde en aJg 

ste onderskeldellk te eindlg. 

DAMESWEDLOOP 

Bea Marais, <Ue Puk se enJg
ste Springbokdamesatleet, bet 
die ander Wes-Transvaalse tilte 
gebult met 'n moot oorwiniling 
in die daaneswedloop oor die at 
stand van 2.2 myl Bea se tyd 
van 13 min. 16 sek. bet die be
staande baanrekord met presles 
twee minute verbeter. 

Hennie Westerman, <Ue Puk 
se puik junlora.tleet bet in dle 
junior wedloop oor 5.3 myl die 
tweede plek behaal, maar nJe
temin ultstekend vertoon. Die 
wedloop is gewen deur Albert 
Channon van P .O.K. in 29 min. 
59 sek. van Westerman. 

SENIORS 

Die uitslag van die senior wed
oor 7.8 myl was as volg: 
1. G. Miildner 41 min. 8 sek. 
2. G. van Eck 41 min. 14 sek. 
5. F . Klein 46 min. 46 sek. 
8. C. Hatting'h 47 min. 25 sek. 

Die volgend" Pukke is gekies 
am Wes-Transve.al te verteen
woordig op die S.A. landloop
ka.mpioenskappe op 31 Augus
tus te Standerton : 

Seniors - G. Miildner, G. van 
Eck, F . Klein, C. Hattingh en T. 
van Rooy. 

Juniors - H . Westennan. 
Dames - Bea Marais en Analie 
Gildenhuys (ondemewig aan .'n 
flksheidstoets). 

GISELA 
MAIWALD 

Fotograal en 
Fotograliese 

dienste. 
TO'MSTRAA T 100 
POTCH EFSTROOM 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1.968 

Mooi oorwinning 

vir Eerste Span 

na nederlaag 
Die Pukke se neerlaag van voorverlede ·saterdag is opgevo]g 

met 'n oorwinning teen Yskor verlede Saterdag. Die telling va.n 
37-17 is 'n goeie weergaw.e van die verloop van die spel. Be
halwe vir een drie het al die punte van die Vanderbijlparkers 
gekom vsnaf strafskoppe. Vir die Pukspan bet heelagter P. 
Bruwer 19 punte ('n strafskop, 'n skepskop, 'n drie en vier 
vervyfskoppe) asngeteken. Driee is behasl deur lbert Joubert, 
Gerard Botha (2), Henk Coetzee, Koos Venter, Bennie Coet
zee, en Danie van Wyk. 

Alhoewel die P.ukke se voor
spelers reggeruk bet in die sin 
dat al die los balle opgevolg 
word en bulle in die los spel 
ultblink, gaan daar nog baie ge
brek In die vorm van lynstaan
werk en In die va.ste skrums. 
Die lynstane is meesal weggegee 
en die toeskouers moes weer 
aanskou hoe die voorspelers ag
teruit gestoot word. 

Hlervoor is egter vergoed In 
die losspel waar die voorspelers 
getoon het dat alhoewel bulle 
ligter is, bulle bale meer kan 
beweeg en ook beter kan saam
speel a.s hul teenstanders. 

BOTHA 
'In die agterlyn he.t Gerhard 

Botba uitgeblink op senter. Ver
a! sy spoed en gevaarllke ver
snelllng het beindruk en by bel
de van sY driee bet hy reg on
der die teenstanders uitgehard
loop. Ibert Joubeert het 'n beter 
weds.tryd as verlede week gehad 
en stewlg op die aanval ver
toon . Hy sal egter sy verdedi
ging moet opknap. Danie van 
Wyk het lekker gehardloop en 
'n mooi drle gedruk. 

Botha se santermaat, Faber, 
het stewig gehardloop en goed 
verdedig maar dit wou voorkom 
of hy nie by Botha kon hou nie. 

Die skakelpaar bet bulle werk 
bestendig gedoen en die hard
loop en breekwerk aan bulle 
snellers oorgelaat. 

EEN MAN 
Onder die voorspelers kan 

mens nla anders as om 'n paar 
name uit te sonder nle, alhoe
wel die hele pak soos een man 
saamgespeel bet. Koos Venter 
het die los balle lekker gejaag. 
De Bruin en Mulder het soos 
blits van die .:3krum gebreek. Dit 
is jammer dat 'n man soos A. 
van dar Merwe so lig is vir die 
slotposisie want by bet goed ge
spring en die bal soos 'n flank 
gejaag. 

Die voorspelers bet die grand
slag gele vir 'n verdiende oar
w inning en die agterlyn het nie 
in die steek gelaat nie, maar 
mens kan nie anders as om te 
wondar wat Saterd,ag teen die 
Pote gaan gebeur nie. Die Pote 
het bulle hierdie jaar al as 'n 
baie goeie span bewys en die 

Pukke sal moet ligloop, anders 
word die neerlaag_ van verlede 
jaar dalk herhaal. 

BYWONING 
Die bywoning by die wedstryd 

was van die begin van die se
mester at maar bale swak. Wat 
maak die Puk!ke dan Saterdae? 
•n Bietjie ondarsteunlng kan 'n 
span Jaat wen. Die Pukke sal 
Saterdag teen die Pote in al 
bulle massas moet opruk om die 
Puk-span bietjie ondersteunlng 
te gee en dan kan bulle moont
lik die ding doen. 

Die tweede span het getoon 
dat bulle hard besig is om in 
die voetspore van verlede week 
se swak voorbeeld deur die eers
te span gevolg. Die telling van 
20-11 is wel nie 'n getroue weer
gawe van die verloop van die 
wedstryd nie, maar swak verde
diging en sinlose dlnge bet die 
dinge in die guns van die :teen
standers laat verloop. Basjan 
Ralnhardt het veral op die ver
dedlging gewys hoe om met me
ning 'n man neer te sit, en Tle
nie van Schoor bet op die aan
val ultgeblink. 

"'W"'ffi<YY~'""l'E-

Die naam va.n Lionel White 
moet genoem W()rd. Hy toon in 
elke weldstryd meer en meer 
van die eienskappe van 'n goeie 
senter. Hy bet Sa.terdalg bale 
moo! gapings gemaak, lekker ge
breek en ook stewig verdedlg. 
Die Puk se punte is aangeteken 

deur Gert Lategan, sterk vleuel, 
(twee drlee) en Lionel Wihlte ('n 
strafskop) , terwyl Wallie Smith 
een drie vervyf bet. 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 

BOEKE
SKRYFBEHOEFTES 

LINDEQUE 
Skoenreparasies 

- Octron-gellou -
Twee depots op Jult: 

IUL T DROOGSKOONMAKERS 
WESTVAAL DROOGSKOONMAKElS 

Spesiale pryse •ir stude11te. 
Aflewering op die Kampus. 

, Vleispasteitjies met 

sous1 asseblief . 

tamatie~ 
II 

• • 

te kry by u kafeteria. 




