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VOLKSVOORLIGTING IS 
SENTRUM SE DOEL: 

WOORDVOERDER 
Die werksaamhede van die Sentrum vir Intemasiona1e 

Politiek het 'n twf'eledige doe1. In die eer$te plek is da·ar· die 
wetenskaplike bestudering van hierdie vakgebied deur mid
del van navorsing en dosering, en in die tweede plek word 
volksvoorligting beoog. 

So het 'n woordvoerder van die 
Sentrum in 'n ond~>rhoud aan Die 
Wapad verklaa.r. Dit is op die 
oomblik dringend noodsaaklik dat 
hierdie take vervul ~ord, en die 
Sentrum is dan ook so ontwerp om 
in die dringendste behoeftes in die 
verband te voorsien. 

Die belangrike posisie wat die 
Sentrum reeds beklee, blyk uit die 
feit dat die Senaat en Raad on
Iangs besluit het, na 'n ondersoek 
en aanbeveling deur die Fakul
teitsraad vir Lettere en. Wysbe
geerte, om die Sentrum as een 
van die Universiteit se nav1rsings. 
institute te erken. 

SIMPOSIUM 

'n tjek van R3000 aan die Sen
trum oorhandig. 

NUUSBRIEF 
Die sirkulasie van die Sentrum 

se maandelikse nuusbrie£ .,Die We
reid in Denskou" staan tans op 
2500. Studente kan op die nuus
brie£ inteken teen die spesiale ver
laagde tarief van Rl.OO. 

Die dagbestut~r van die nuutver
kose Studenteraad in gemoedelike 
luim cfgeneem voor die Studente
raadskantoor. Van links na regs 
'is Theuns Ellof ( Penningmeester), 
Neels Smit (Onder-voorsitter), Cal
lie Coetzee (Voorsitter), Tom Lar
ney (Sekretaris) en Johan Kruger 
(Add . lid} . 

Foto: Fotokuns. 
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In verband met die afgelope sim
posium oor Suid-Afrika se strate
giese posiste, het die woordvoer
der aan Die Wapad gesll dat hulle 
baie ingenome is met die sukses
volle afloop daarvan. Sowat vyf
honderd persone het die simposium 
bY'gewoon en die Sentrum het uit 
aile oorde gelukwense ontvang 

Studenteraad sal poog om 
daarmee. 

Tydens die simposium het prof. 
D. J. Kotze, voorsitter van die 
Landsraad van die Rapportryers 

Studenteraad 
Die Studenteraad vir die ter

myn 1968-U9 .s'ien svos volg 
daar wit: 
Voorsitter: Callie Coetzee. 
A .O.B.: Neels Smit (Onder
voorsitter) 
Arrie Geertsema 
Kobus van der Walt. 
Korps V.V.: Tom Larney (Sek
retaris} 
Jan Erasmus 
Dawie Viljoen. 
P.N.B.: ]ohan Kruger (Add. 
lid van dagbestuur) 
Fanie Coetzee 
Roelie Aucamp 
A .B.K.K.: ]ohan Schutte 
Gerrit Grobler 
Kobus du Plessis. 
S.S.B.: Bea Marais 
Car~ne Lubbe 
George Muldner 
Penningmeester: Theuns Ellof. 

Hoofredakteur 
!'fn-r. ]an; At Kruger is Vrydag

mzddag op n koukusvergadering as 
h?ofredakteur. van Die Wapad vir 
dte termyn 1968-69 verkies. 

diens te lewer 
Die studenteraad van 1968-69 wil diens lewer - diens 

te aile tye aan die studentegemeenskap en aan die Alma 
Mater. 

S·o het mnr. Callie Coetzee, nuutverkose voorsitter van 
die Studenteraad, gese toe hy verlede Donderdaga·and die 
massa toegespreek het na die oorname van die nuwe 
Studenteraad. 

Mnr. Coetzee het gese dat die 
Puk sy plek volstaan in die ry 
van Afrikaanse universiteite. Die 
Studenteraad sal poog om sy plek 
in die A.S.B . vol te staan en sy 
deel t e doen in die uitbouing van 
hierdie organisasie. 

SKAKELTOER 

FEESJAAR 

Ten slotte het mnr. Coetzee die 
wens uitgespreek dat 1969 'n fees
jaar sal wees, nie net in die 
konkrete bydrae wat die studente 
tot die 
maar in 

feesvierings sal !ewer nie, 
aile opsigte. 

AMERIKANISME OP 
VIRUS BESPREEK 

Die invloed van die Amerikanisme op tegno1ogiese ge
bied is heeltemal aanvaarbaar in die Republiek, maar op 
lewensbeskoulikee vlak moet hierdie inv1oed krcrgtig beveg 
word. 

Dit is die slotsom waartoe die 
oorgrote meerderheid van die so
wat 150 studente aan die end van 
die derde Virus-vergadering, verle
de Donderdagaand, gekom het, 
naqat daar op Iewendige wyse oor 
die onderwerp .,Yanks, go home" 
geredeneer is. 

Die besprekingspunt was die 
vraaJg of Suid-Afrika die Ameri
kaanse invloed met dieselfde arg-

waan moet bejeen as elders in die 
wereld. 

GEBALANSEERD 
'n Kenmerk van die bespreking 

was die gebalanseerde houding wat 
die meeste sprekers teenoor die 
invloed van die Amerikanisme in
geneem het. 

Wat betref die skakeling met 
ander universiteite, word 'n ska
keltoer na die Universiteit van 
Natal en U.O.V.S. beoog, terwyl 
nouer skakeling met die S.R. van 
R.A.U. ook in die vooruitsig ge
stel word . 

BET ALINCSBALANS NIE 
IN CEVAAR 

D1e Suid-Afrikaner behoort dit 
wat die Amerikaner hom bied, met 
dank te aanvaar, solank hy net 
sorg dat hy sy Christelike beginsels 
nie prysgee nie, was die algemene 
gevoel. 

Na afloop van die bespreking 
het die gasspreker van die aand, 
prof. W. ]. de Klerk, gepraat oor 
die blootstelling van die Afrikaner. 

Wat die interne studentelewe be
tref, het mnr. Coetzee gese dat 
die hoofliggame deur deeglike be
plande desentralisasie, effektiewe 
beplanning en goeie propaganda tot 
ryper ontplooiing kan kom en 
steeds meer studente betrek. 

Hy het gese die Afrikaner is 
bloogestel aan talle dreigende eks
terne en interne gevare. Na sy 
mening is die toekoms van · die 
Afrikaner egter gelei! in Nasiona
lisme. 

Rektor wens massa geluk 
met optrede 

Die dalende neiging in die Suid-Afrikaanse goudproduk
,Ue wat vanaf 1971 in die vooruitsig gestel word, indien die 
prys van die goud konstant bly, hou geen gevaar in dat die 
betalingsbalans vanaf daardie datum 'n lme1punt in die 
proses van ekonomiese groei kan word nie. Tot hierdie ge
volgtrekking het dr. T. A. du Plessis, hoofdirekteur van die 
Departement Beplanning en hoof van die Ekonomiese Ont
wikkelingsprogram. gekom in 'n toespraak op 28 Augustus 
voor die Ekonomiese Vereniging van die P.U. 

Hy meen dat die beleid van die 
invoervervanging en die kompara
tiewe voordele wat Suid-Afrika 
verkry uit sy intemasionale han
del berus, behoue sal bly, met die 
veronderstelling van mo'biliteit van 
binnelandse produksie faktore en 
buigbare pryse. 

moontlike uitvoervermind~g 
weens daling van goudproduksie, 
maklik vervang sal kan word deur 
die blote verplasing van die werk
lose produksiefaktore na ander 
sektore waar dit wei volledig beset 
sal word. 

Hoewel die deurvoer van die 
regeringsbeleid gepaard gaan met 
talle ernstige pra?leme, bv. die 
toenemende ekonomiese integrasie, 
en die groot hoeveelhede geld wat 
vir verdedigingsdoeleindes gebruik 
moet word, in plaas daarvan da.t 
dit in die ontwikkeling van die 
Bantoetuislande gestort word, meen 
hy dat die beleid tog uiteindelik 
sal slaag. 

Op die onlan~se monstervergade
ring het die rektor, prof. H. f. ]. 
Bingle, in 'n toespraak sy waarde
ring teenoor die Pukke betuig vir 
hulle goeie gedrag by verskillende 
~eleenthede gedurende- die afgelope 
7aar. • 

Prof. Bingle, wat in opdrag van 
die Raad die studente bedank het, 
het verwys na die betogings en 
stakings by ander universiteite, en 
gesA dat so iets hier nooit kan 
voorkom nie, omdat ons glo in 
die weg van reformasie en nie re
volusie nie. 

INTER VARSITY 
Wat betref die spesifieke g(ldTug 

van Pukke, het Prof. Bingle ver
wys na die afgelope Intervarsity 
asook na die optrede van die ver
skillende toergroepe. Hy het oak 

melding gemaak van t:Vie gunstige 
?Pmerkings van Engelssprekendes 
sn Johannesburg oar die goeie in
druk wat 'n groep Pukke wat daar 
oP_getree het, • gemaak het. Prof. 
Bsngle het gese dat so iets vir die ' 
mense van Potchefstroom nie uit
sonderlik is nie, maar iets dood-

gewoons . 

MOBIEL 
Die Suid-Afrikaanse produksie

faktore blyk egter so molbiel te 
wees, dat die werkloosheid van so
dani,ge faktore as gevolg van 

Beredenering uit die oogpunt van 

die kapitaal of opbrengsverhouding 

sowel as uit die oogpunt van die 

teorie van internasionale handel, · 

het dieselfde resultaat tot volg. 

Die Afrikaner moet egter daar
teen waak dat hy die begrip ,.Na
sionalisme" nooit so uit :verband 
ruk soos wat dit tydens die Twee
de Wereldoorlog in Duitsland die 
geval was nie. 
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Die Pukke 
Op die monstervergadering 

van verlede Donderdag het die 
rektor gese dat die tipe gedrag 
van Pukke waarvan in J ohan
nesburg met groot lof gepraat 
is, vir Potchefstroom nie iets 
snaaks nie, maar iets doodge
woons is. 

Van ons k~nt kan oiis :van
dag se dat daardie tipe gedrag 
wat nie ons universiteit in die 
verleentheid bring nie, maar 
eerder 'n goeie naam besorg, 
vir ons ook nie snaaks en 'n 
inspanning is nie, maar dood
gewoon en 'n voorreg. 

In die jaar 1968 waar die 
aktiwiteit nommer een van te 
veel studente in ander dele van 
die wereld en land geword het 
om in 'n voortdurende toestand 
van protes te bly, het ons as 
Pukke ons nog nooit geskaam 
dat ons nie hieraan meedoen 
nie - in watter vorm ookal. 
En laat die mP.nse wat hierin 
'n bewys wil sien van ons ver
stardbeid, dit gerus maar doen. 
As die woorde student en anar
gis ooit sinoniem word, sal 
dit ten minste nie ons skuld 
wees nie. 

Ons as studente op hierdie 
kampus is heeltemal tevrede 
om die gesag oor ons te aan
vaar, en wat ons hinder, pro
beer ons om op die regte ma
nier reg te maak.. Buitendien 
bet ons nog nooit die idee ge
kry dat ons v:reeslik onderdruk 
word nie. 

En terwyl ons op hierdie 
punt is: hier is te vee} ge
frustreerqe mensies wat hier 
op d_ie kampus rondloop en die 
storie verkondig dat ons stu
dentelewe dood is in vergely
king met ander universiteite 
s'n. Ons het ons eie manier 
van studentelewe bier, en tot 
nou toe was ons tevrede· As 
in sokkiejol of twee, drie elke 
week die enigste manier is om 
lewe te kry, bly ons maar lie
wer dood, en doodtevrede. 

En ons bly tevrede dat ons 
grootste aandeel aan studente
anargisme die feit is dat par
ty inwoners van Potchefstroom 
soms genoop voel om te kla 
oor die verrnindering van die 
hoeveelbeid blomme of vrugte 
in bulle tuine. 

REDAKSIE 
Hoof1'edakteur: Tom Lamey. 
Nuusf'edaktrise: Rika van Graan (Tel. 2069}. 
Nuusvef'slaggeefsters: Rika van der Walt, 

Elsabe Smuts, 
Ellen· Botha, 
Winnie Venter. 

Spo1't1'edakteur: Piet Coetzer {Tel. 2171 ). 
Sporlverslaggewef's : Louis van Wijck, 

Danie Mostert. 
Kunsf'edaktrise: Rinda van der Walt (Tel. 2069). 
T egniesebestu_urder: Hans Grobler. 
Advertensiebestuurder: Nic Lessing. 
Sirkulasiebestuurders: Kobus du Plessis, 

Tmus J acobsz. 

KERSCESKENKE 

Nee, ek praat nie ons.in nie: 

handel hierdie sakies voor 

die vakansie af. 

Mag ek raadgee? 

Gee iets persoonliks, 

iets wat karakter het. 

'n Foto van jouself byvoorbeeld, 

ek bedoel nou 'n goeie een, 

'n loto soos FOTOKUNS hulle maak. 

'n Psalm van Dawid. 

Doen aan my reg, o Here want ek wandel in my opregt
heid en ver'trou op die Here sender om te wankel.' 

Teets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart; 
want u goederentierenheid is voor my oe, en ek wandel in 
u waarheid. 

Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan 
ek nie om nie. 

Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die 
goddelose sit ek nie. 

Ek was my hande in onskuld en wil gaan random u 
altaar, o Here. om die stem van lof te laat hoar en om al u 
wonders te vertel. 

Here, ek het lief die waning van u huis en die woonplek 
van u heerlikheid. 

Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my !ewe 
saam met die manne van bleed nie, 

in wie se hande skandelike dade is, en wie se regierhand 
vol is van omkopery. 

Maar ek wandel in my opregtheid; verlos my en wees my 
genadig. 

My voet staan op gelyk grand; ek sal die Here loaf in die 
vergaderings. 

eun~ I 
Hello, Hello. Gedink daar is net 

een harlekyn op die campus ne? 
0 nee, ons is 'n hele familie. Laat 
ek eers nee£ Piet gelukwens met sy 
pogings die afgelope jaar. As e'k 
hom nie so goed geken het nie, 
sou ek eerlik en vas geglo l:.et dat 
hy sinies is. 

Almal wonder seker hoe lyk bier
die nuwe nar, wat nou op die 
horison verskyn het. Ek stel my 
graag aan u voor. Ek het een oog 
(\Dis al wat 'n mens nodig het om 
deur 'n sleutelgat tt. loer.Y, 'n 
lang neus (Wat ek orals insteek) 
'n groot b .. akskies, mond en is 
die ene ore. My kleUJr wissel van 
rooi na swart, behalwe somtyds 
en ek het twee harte. Nee£ Piet 
het 'n drnom in die Kaap en ek 
het 'n me~ie ~rens in Natal. Nee£ 
Piet se meisie en myne is baie 
eenders, veral die een en buiten
dien let ek nooit op 'n meisie se 
voete nie. 

STUDENTERAAD 
Die nuwe studenteraad is gekies 

en diee eertydse studenteraadslede 
loop so verlore soos • n Andy Crupp 
sonder 'n pet op die campus rond. 
Omdat die splintemuwe raad nog 
nie kans gehad het om enigiets 
te doen nie, kan ek nog niks oor 
hu1le s8 nie. Laat hulle net dit 
weet: By die raads'kamerdeur se 
sleutelgat staan 'n nar met een 
oog en duisend ore . 

Die ,ou"· voorsitter het ges!l ons 
Pukke moet meer verskil. Omdat 
dit sy opdrag was, sou ek graag 
van hierdie mening van hom wou 
verskil, maar ek kan nie. Gelukkig 
het ek oor die algemeen die ver
moe om van a:Ies te verskil en 
partykeer verskil selfs my twee 
harte van mekaar. 

I~ ens = 

Dis leKker om bekers uit te deel 
en my eerste beker, 'n grote, van 
die jaar oorhandig ek aan ons 
Rektor. Sy woorde in die Totius
saal sal geruime tyd nog in my 
klink 

VERGADERING 
Toe ek die redelike opkoms Don. 

derdagaand in die saaJ. sien, bet 
ek amper gedink dat ons weer 
kort voor lank egte ou massaver
gaderiD!gs sal M (Miskien was die 
mense wat nie gekom het nie 
bang v:ir die ,Monster"), maar nou 
lyken dit vir my asof een skroef 
nog los is. Blykbaar heers daar 'n 
algemene opinie dat jy 'n SR-lid 
moet wees of gewees het voordat 
jy die vrymoedigheid sal neem om 
die v6I'ga.dering se tyd te mors. 
Ek het altyd gedag die massaver
gaderings is daar vir die gewone 
student om sy s~ te s!l. Daar 
heers buitendien verwarring om· 
trent die naam, daarom wil ek 
nou voorstel dat ons Monster en 
Massa kombineer en dan praat 
van 'n Mastervergadering. Maa,r 
nou beteken ' n ,master" in Engels 
'n baas en dit nadat ek so pas 
gepraat het van net SR-lede wat 
op die vergaderings praat. Miskien 
moet ons dan Hewers van Monsa
v:ergaderings praa,t. 

My slags.preuk vir die week is: 
Daar is een manier om uit te vind 
hoe ster'k 'n bbog is, en dit is om 
aan te hou met buig tot hy breek. 
So beproef ' n dwaas sy liggaam en 
sy siel. (Langenhoven). 

Die Studentesentnun gaan glo 
binnekort gebou word, Ek hoop 
die planne maa.k voorsiening vir 
'n kantoortjie vir Reflektor. 

REFLEKTOR II 

PA'RADISE 
RESTAURANT 

Die kafee op Die Bult .•. 

die kafee waar studente hul 

koeldrcmkie driDk, 

EN SNOEKER SPEEIJ 

BESTELLINGS VAN DAMESICOSHUISE WELKOM. 

Tomstraat 86 Tel. 5474 
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TERNE STUDENTESA.KE? 

Waor was die Pukke? 
Geagte redaJksie, 

Was verlede Donderdag se mas
savergadering - met die voorstel
ling van die nuwe S.R. en die 
wa~rderende woorde van die Rek-

Opnuut is ek weer harilik bly 
dat ek ''n P uk is, en ek jubel a.g
ter Dawid aan - die meetsnoere 
het vir my in lieflike plekke geval, 
ja, my erfenis is vir my wonder-

tor - nie- genoeg rede vir elke mooi! 
Puk om sy studies vir 'n rukkie ANSIE BOOYENS 
te laat en ook te kom nie? Karlien . 

Bantoetale toer Kalahari 
plat 

Die Departement Banltoetale 
lhet gedurende die JuUe-vaka.nsie 
bul 'VYfde geslaagd'a toer onder
neem. 

Drr. C. J. H. Kriiger en J. A. 
du Plessis en twee bonneursstu
dente ihet die toer na Botswana 
onderneem. Die doel van die toer 
was om 'n voorlopLge ondersoek 
na die linguistiese situasie ten 
opsigte van die diaiekte van 
Tswana in die noorde van Bot
swana, te doen. 

Witsies praat 

Boesmans oor 

Die geselska p bet die roete 
Lolbatsi, Ghanzi, Maun, Francis
town, tot by Gaberones en terug 
gevot~. 

OUD-I'UK 
'n En:t.Jie butte Ghanzi, te 

Dkar, het die geselskap 'n oud
Puk, mnr. Jerlfn,g, raakgeloop. 
Hy is plaasbestuurder op 'n 
plaas waar die enigste Boesman
skool in Botswana is. Dit is 'n 
sendingstasie van die Gerefor
meerde Kerk, 

Te Dkar was die geselska.p 
stom geslaan deur 'n groep st.u
dente van Wits, R!hodes en Ikeys 
wat beaig was om 'n skool vlr 
die Boesman-kinder8 te bou. 
Selfs die dames bet nie lyf 
weggeSiteek nie, bulle bet help 
stene maak ·en met pik en ~aa.f 
gehelp waar bulle ko!l. 

'n Reeks lestngs oor die na
tuurlewe in Suid-Afrika bet ver
lede Donderdagaand by die Uni
versiteit van die Witwatersrand 
begin. 

BOESMANS 

Volgens mnr. Jerling het die 
studente van vroeg dag tot son
onder die geweldige hitte trot
seer en vir geen oomblik ver
slap nie. 

Oudstudente huldig prof. Snyman 
Die lesings is gere~n deur die 

Vereniging vir Wlldbewaring. 
Deskundiges sal praat oor blom
me, dlt! Boesmans en Okavango
moeras en die nasionale parke. 

Die eerste lesing is deur mev. 
Sinia Elioesen oor blomrne ge
gee. Sy het al bale boeke oor 
die onderwerp geskryt. 

• • • 

kla 

en lkeys 

oor geld 
Mediese studente aan die Unl

versiteit van Kaa.pstad gaan 'n 
briet san die Minister van Ge
sondheid, dr. Carel de Wet stuur 
om hom te vra om die betreu
renswaardlige toastand van ver
skillende salarisskale vir dok
ters van verskillende ~se reg 
te stel. 

STATUS 
Hulle verwerp die argument 

dat die verkillende skale aange
pas is by die sosiaail-ekonomiese 
stattis van die rassegroepe want 
hulle bekou dit e.s hulle toekom
stlge plig om dieselfde dienste 
te lewer, ongeag die sosiaal-eko
nomiese status van hut pasiente. 

T ehuiskinders 

besoelc Puk 
'n Besoek van leerlinge van die 

Paul Krugerkinderhuis, Johannes
buiig, word vir 14 September be
plan. By bul aankoms sal die kin
ders deur die Rektor, prof. H. J. 
J . Bingle, verwelkom en toege
spreek word .. Daarna sal bulle na
der kennis maak met verskillende 
departemente. 

¥LEISBRAAI 
Voordat hul vertrek, word bu! 

met met 'n vleisbraai op die Oude 
Molen-terrein onthaal. 

Die uitstappie geskied in same
werking met die Katkisasiekommi
sie van die Gereformeerde Gemeen
te, Noordbrug, Potchefstroom. 

ri&'tlge stot gespan is. 

HULP NODIG 
Mnr. .Jerling se ook dat bulle 

nag ibaie hulp met <lierdie Boes
man-kinders sal nodlg he. Hy 
het juis gevra of van die Pukke 
ni'a sal belangstel om hulp te 
verleen . nie. Nadere besonderhe
de kan by die bogenoemde depar
tement verkry word. 

,Nie die kerk rue, maar die ware gelowlges Ia die kern 
van 'n volk. Die volk·mensbeid bly voortbestaan in sy plowi• 
ges," bet prof. Snyman in sy geleentheldswoord op 'n Jauldl· 
gingsbyeenkoms op 14 Augw¢us gese. By bet gepraat oor 

indlvldu, 

Aan die anderkant word die 
gemeenskap weer ver!heerllk as 
'n soort vergoedlng vir die sterl
Ukbeid van die individu. 

,Kerk en volk." 
Sowat honderd predikante-oud

studente van prot. W. J. Sny-

man van die Teologiese Skool, 

van sover as Belville en Stellen-

DIERKUNDE-PROF. 
UIT ROOIES SE LAND 
Prof. P. A. J. Ryke, van die Departement Dlerkunde, bet 

pas terugg.ekeer na 'n besoek aan die buiteland. By bet onder 
meer op die dertiende Internasionale Entomologiese Kongres 
wat in Moskou gebou was, 'n referaat ge • .,wer. By een van die 
sittings van die Kongres bet by ook as voorsitter opgetree. 

Prof. Ryke is baindruk deur aandag aan natuul'WletanskapUke 
die goeie, vriendellke- en gasrvrye navorsing bestee. Vroue speel 
ontvangs wat hom oral in Rus- hierin 'n bale belangrike rot. 
land lte beurt geval het. Die gehalte van navorsingswerk 

IDENTITEIT in Rusland is hoog en grO'ot 

Hy het gedurende sy verblyf 
daar sy identiteit as Suld-.Al
rikaner altyd daadwerklik ge
openbaar en bale belan.gstelling 
uitgelok. Dikwels is aan hom 
gevra of hy kom van die l11.nd 
waar die eerste iharloorplanting 
gedoen Js. 

Die Kongres is deur meer as 
3,000 afgevardigdes bygewoon. 

In Rusland word geweldig baie 

DOSENT 
NA 

VRYSTAAT 
Dr. J. A. ciu Plessis, dosent in 

Bantoetale aan die P.U, vir 
C.H.O., is benoem as senior lek
tor van die pas onafbankllk-ge
worde Departement Bantoetate 
van die Universitelt van die 
Oranje-Vrystaat 

I'BETOBIA 
Dr. Du Plessis het vroeer 

vanjaar sY doktorsgraad in Ban
toetale aan die Universltelt van 
Pretoria bebaal. 

vooruitgang is al gema.ak, 
Prof. Ryke is egter oortulg 

dat die gehalte van ons werk 
geenslns a.fsteek nie. 

FISIOLOOG, 
TERUG UIT 
NE:D·ERLAND 

Dr. C. J . Reinecke, van die de
partement Fisiologie bet op 30 
Augustus na die Republiek terug
gekeer. 

Hy het vanaf Januarie 1966 aan 
die Biochemiese Laboratorium van 
die ;Ryksuni'Versiteit van Leiden, 
Nederland, onder die ~eiding van 
prof. dr. L. Bosch gestudeer en 
op 3 Julie 1968 die doktorsgraad 
bebaal. 

Die onderwerp van sy verban
deling was die meganisme van die 
biosintese va.n proteiene onder in
vitro omstandigbede. 

Dr. Reinecke bet finansiele steun 
van die W.N.N.R. en die P.U. 
gekry om sy studies oorsee te val
tooL 

bosch, het op Potchefstroom 
saamgetrek en weer soos van 
ouds by hom , klas geloop". 

Prot. Snyman het gese dat die 
vemouding van Kerk en Volk 
nou saamib11.ng met die van die 
lndividu tot die gemeenskap. 

A.KTUEEL 

Dit is juts hlerdle verlhouding 
wat in die jongste rtyd besonder 
aktueel geword bet, omdat som
mlge mense voel dat die gevaar 
bestaan dat die individu opge
neem kan word in die gemeen
skap - betsy dit nou ras, volk, 
klas of stand is. Die mens word 
meer en meer 'n rat in die ma
sjinerie van die gemeenskapsle
we. As rteenvoeter laat die ek
sistensiallsme die klem val op 
die outentieke bestaan van die 

Die gelowige glo egter in die 
versekerde best.aan van die indl
vidu in Christus. ,J)lt is di1! 
grondslag vir die juiste verhou· 
ding ,tussen Kerk en Vo1k .. , bet 
prof. Snyman ges6. 

TEOKBATIES 

Vroeer ls die volkskerkgedag
te in Nederland gesien met •n 
teokratiese BJksant; die Neder
landse volk Is deur God gelel 
om in 'n verlbond te staan. Die 
volk is in gebeel gedoop en die 
doop was dus die skakel tussen 
Kerk en Volk. 

,Hoewel ons die volkskerk as 
sodanig verwerp, ka.n ons dit 
nie wegradeneer dat hlerdle ge
dagte diep in die geskledenis 

van die Afrikanerwlk ingeweef 

is nie,"' het hy geae. 

DIE CERCLE FRANCAIS 
V'E!RJi~R 

Die Cercle francais van Potchefstroom herdenk sy lOde 
stigtingsjaar op 1 September. Die venigtinge sal in die 
Senctatsaal van die P.U. plaasvind. Mnr. Joseph Le Grand. 
algeemene cdgeevaardigdee van die Alliance francaise in 
Suid.Afrika. sal by hierclie geleentheid die rede voer oor 
die onderwerp: ,.Die Kulturele rol van Franlayk in Afrika." 

Om 1~.00 om. word 'n tentoon- Toit~gebou deur prof. dr. G. Dek
stelling van Die Franse Boek in ker, stigter van die Departement 
die kunslokaal . van die Frans du Frans aan die P .U., geopen. : 

DffiEKTEUR 
VAN 

ONTWIKKELING 
TERUG 

Dr. J . F . O'G~dy, direkteur 
van Ontwikkeling aan die P .U., 
lhet pas teruggekeer na 'n studie
toer . van bykans drie-en n half 
maande in Europa. H y was verge-

sel van sy eggenote. 

die All;iance francaise speel ' n 

belangrike rol in die patroon van 

die vriendskaplike betrekkinge tus

sen Suid-Mrika en Frankryk. 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 

BOEKE
SKRYFBEHOEFTES 
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WAAR ' n WIL IS, IS ' n WEG-
kan maak verhoogbestuurders
kantoor, rekv(isietekamer, kleedka
mer's en ook 'n verboogdeur . . . 
alles · · kompleet. 

'n Besoek aan die P.U. 

se Kleinteater 
Dis maar 'n geboutjie net soos al die ander wit geboue 

in Eerstt!laan op die P.U. vir C.H.O. se kampus. Lank gelede 
was dit die.- Sielkundegebou; vandag is dit die Spraakleer 
en Dramagebou met die verldarende benaming ou-Sielkunde 
gebou. Uiterlik beloof dit niks meer as om maar net nog 'n 
gebou met net nog 'n paar lesinglokale te wees nie . . . 

Tree dan oor die drumpel en jy 
vergeet van die vuilwit mure en 
die effense verwaarloosde buite
deur. Smaakvul gerangskikte 
foto's teen die mure, bruin kande
lare op 'n gee! agtergrond - die 
program'buiteblad van die P.U.
kamertoneel; 'n vriendelike kennis
gewing: ,,'n Aand van Woordkuns" 
op 'n ovaal bord beloof om jou 
in die fantasiew~reld van die tea
ter te bring. 

DUBBElLDEUR 

Moenie die geslote dul)beldeur 
~aarop ,Kamertoneel" pryk, oop
maak nie, draai ·eers in verwonde
ring rond en talm nog in die gang. 
Kyk weer na die foto's en sien 
daar lbekende gesigte en lees daar 
bekende name: Elbie Standring, 
Lorraine Viljoen, Lottie van Rens
burg, Abii le Roux, Hettie Com
brink, Cecile Spamer, Leon Cloete 
ens., ens ANTIGONE, ONS DORP 
MOEDER HANNA, HEDDA 
GABLER. Dis inderdaad 'n ver
slag van wat die Departement 
Spraakleer en Drama alreeds in 
die korte 4o jaar van sy bestaan 
in Potc.hefstroom aangebied bet. 

Moenie te lank draai by die in
teressante bord met al die program. 
me en die uiteensetting van IWat 
in die Departement Spraakleer en 
Drama op akademiese vlalk gedoen 
word nie, draai regs en maak Lo
kaal A oop. Dis die }esinglokaal. 
Vergeet van die pragtige wynrooi 
gordyne en die mooi spieel, die 
groot luidsprekers en die netjiese 
naamborde aan die kleiner ldkale 
se deure. Kyk net goed en kyk 

SJ:OENREPARASm; 

en 

FIETSREPARASm; 

VIR Fi.INKE DIENS 

kom na: 

HUIS EN TUIN 
(Langs Volkskas) . 

weer ... 
Draai nou om en met gewyde 

lhouding maak u die P.U.•kamer
toneel se donkerbruin deur oop . . . 

LESINGSAAL 
,Die helfte is my nooit vertel 

'' Kan dit wees dat slegs 2 
maande gelede hierdie pragtige 

n Blik op die binnekant van die 
Kleinteater tydens 'n optrede . 

Foto: Fotokuns. 

intieme klein plekkie ook maar net 
'n lesingsaal was van Lokaal A? 
Alles getuig van die akkuraatste 
beplanning en die fynste smaak . . 
Staan doodstil en laat die Jigte 
indoof. Kylk na die pragtige kan
delaar in die middel en die oulik
ste klein lampies teen die proscen
iummuur, voel die gesellige warm
te van die goue mat onder jou 
voete en laat jou oe die ryke vol
beid van die muurlange gordyne 
aan weerskante streel. Onthou jy 
nog die onaantreklike deure en die 
koue vensteroe in Lokaal A? Ag
ter daardie sagte wynrooi warmte 

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

(Direkt.ure: J. A- Yaa dor Walt, 1'. G. "'" ~or Walt). 

lfoekltouers, Sekretarisse, Assuransie- en lfelasting
adriseurs en .Algemene ..A,ente. 

Vir puik 9ehalte tikwerk, afrolwerk en fotostatiese 
afdrukke van belangrike dokumente. 

TELEFOOH: Kantoor 5796,. 
Woaing 7326, 

'SLEEP! 

'aslln 913, 
Stacltentrw• 111. 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

XoshuisbesteUings: 6039 

word hierdie koue dinge verberg. 
V erwonder jou nie oor die viervoet 
hooggeligte au::iitorium nie. Akku
rate wiskundige beplanning 1~ 

daaragter en die resultaat is on
belemmerde uitsig vir elk van die 
50 teatergangers wat by daardie 
donke11bruin deurtjie ingekom bet. 

Gaan sit op jou stoel en ont
span. Die ryke volheid van die 
goue fluweelgordyne voor die pro
sceniumboog verberg nog vele ver
rassings ... 

Luister na die pragt1ge klanke 
wat oor die luidsprekers kom en 
draai versigtig om en loer skelm
pies na agter. Deur die iklein vens
tertjie in die middel, agter, kry jy 
'n kykie op <li,e beligtings- en 
klankoperateur se koninkryk. Van
daar kan bulle vir jou verplaas in 
'n i:owerwereld van klank en Jig
kleur. Nou doof die ligte in en 

gaan die gordyne stadrg oop. Skie
lik is die bele teatertjie gebaai in 
duisende Jigvlakkies wat been en 
weer dartel soos sneeuvlokkies of 
donsagte veertjies of miskien som
mer maar net onwerklike drome. 
Dis die spieelbal wat bierdie fan
tasie skep. 

VERHOOG 

Maar ·die oomblik is verby en jy 
kyk na die verboog. Kompleet met 
coellise agtergordyn en vloerkleed. 
Die swart gordyn agter, skuif oop 
en voor jou oe verander die bori
sondoek in 'n belderblou lug wat 
stadigaan sonsondergangrooi of 
spookagtig groen word . . . 

Voorwaar 'n ondervinding om 'n 
Jeeftyd lank te ontmou. Loop nou 
agter die gids aan en sien met 
jou eie oe dat hier, llOOS by enige 
grooi: skouburg, alles is wat van 
'n gewone Jesinglokaal 'n teater 

DH: is dan die P.U.-kamertoneel 
wat gedurende die Jrulievakansie 
deur die· toegewyde beplanning en 
barde arbei.d van Theuns J. van 
Rensbu11g en die Departementshoof, 
Teunis Botha tot stand gebring is. 
Baie mense bet gebelp --,._ die teg
niese departement, mev. Paaiva, 
die ander dosente in die departe
ment, die studente en Esa,u. En 
vandag staan dit daar . . . 

'n Volmaakte kleinteatertjie met 
50 sitplekke. 'n Perfekte oplei
dingslokaal is dit en dit voorsien 
in 'n noodsaaklike heboefte. 'n 
Goeie voorbeeld van: ,,Waar 'n 
wil is, is '111 weg." 

INGEWY 

Hierdie kamertoneel is begin 
Augustus op luisterryke wyse inge
wy. Die reeks van drie program
aande bet bestaan it die e'ksamen
werk van die tweede en derdejaar
studente. Die eerste aand kon die 
uitgelese geboor van genooides 
luister na Andrie Swanepoel se ver
tolking van ,Die Hond van .God" 
- N. P. van Wyk Louw, en na 
Cecile Spamer se :vertolking :van 
o.a. ,Martha" uit ,Who's Afraid 
of Virginia Woolf?" Elbi.e Stan
dring, die wenster van die 
A.T.K.B.kunswedstrydbeurs bet die 
geboor bekoor met haar fyn ver
tolking van o.a. Andre P. Brink 
se pragprosa uit ,Lobola vir die 
]ewe.'' 

Die P.U.-kamertoneel is deur 
lede van die Departement Spraak
leer en Drama gemaak omdat daar 
'n groot beboefte was aan 'n lo
ka.al, waarin eksamenwerk gedoen 
kon word. Dit bet gegroei tot 'n 
pronlkstuk op die P.U.-kampus en 

beloof om in die toekoms op 

Woensdae-aande die brandpunt 

an toneelbedrywighede op Potchef

-.room te wees. 

Inderdaad 'n geval uit nood gebo

en 'n monument van: ,Doodkry 

mint'' 

-----------------------------------------------------om----pe--.rk~atn~~e~nt~~d~e=ur--sk;ar---e-n 

vuN~~ .. ~-;.·1- ~, .. ·- -·-11 
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t 

Calqueren. of Calgue is 'n teke
ning op deurskynende papier. 
Die oortekening van een teke
ning op een of ander betekende 
vlak bv. papier, paneel, doek ol 
muur kan op versklllende wyses 
geskled. 

Die tekenlng word aan die 8/g

terkant met een of ander pulve
rende of makllk afgewenkle ma
terlaal bv. houltskool, rool-aarde 
en grafiet lngekleur. 

OOBGE'IIREK 

Vervolgens word dit op die 
bewerkte vlak gele en aan die 
bo-ey vasgeheg. Dan word met 
'n harde en puntlJge voorwerp 
(been, koper, yster, of harde 
bout) alle besonderhede van die 
tekenlng oorgetrek en sodanlg 
dat die pulverstof afgee en spo
re op die vlak ll!g!terlaat. 

In plaas van om die tekenlng 
aan die agterkant vol te skryf, 
word soms 'n dun sagte vel pa-

- pier met rooi-aarde of grafiet 
ingevryf en tussen die tekening 
en die vlak gele_ Indien die be
werkte oppervlakte ru Is, bv. 
mure, word karton op die om
trek en die vernaamte onderdele 
met gaaltjles deursteek, vervol
gens teen die niure gehang en. 
met houtskool oor die gaaltjles 
getrek waardeur 'n punt-lyn op 
die muurvlak ontstaan wat later 
afgewerk kan word. 

BEVESTIG 
Ook wel word dle tekenlng 

teen die muur bevestlg en eers 
dan op die omtrekke ens. ge
steek wat dan ook In die muur-

vlak ontstaan. Daarna word ook 
hlerdle lyn bygewerk. 

In die ,eerste twee gevalle word 
die tekenlng deur die oorteke
ning met die skerpnaald altyd 
ibeskwdlg. Om dlt te voorkom, 
word die tekening op 'n deur
slgtlge papier getrek. Mens bet 
daarvoor in die vroeer tyd ge
ollede papler gebrulk. 

HANDEL 
In die negentlende eeu word 

speslale oortrekpapler in die 
handel bekenld gestel .Op die ge
ollede papier word met grafie't 
met pen, met lood en heelwat 
met rool kryt die omtrekke ens. 
geteken. Vervolgens gaan mens 
met hlerdie tekening te werk 
soos In die eerste gevalle. 

Daar Is by hierdie werkwyse 
meer arbeld te verrlg maar dit 
bled die voordeel dat dit oor
spronklik onbeskadig bly. 'n Oor
trek met rooi-aarde gemaak, kan 
met die betekende sy op 'n 
blank papler gele word en dan 
aan die agter&y aangebrlng 
word, waardeur die rooi-aartde 
spore nalaat, sod&t die daarna 
oorgeteken )tan word. 

By die werkwyse ontstaan al
l!,yd 'n 8 pieelbeeld. Vir -etsers en 
grafeers bled die metode soms 
'n belangrlke voordeel. Dlt kan 
die root oorgetekende s~rt 

maak en so op koperplate aan
brlng. Die afdruk van dle ets of 
grafure gee dan 'n beeld gelY!k 
aan die oorspronklike. 

OUTEUBS 
Deur enkele ouere vyftlende 

eeuse outeurs word aangeraal 

skuur so durt moontllk te maak 
en dlt dan In lyn-olie te plaas 
waardeur dirt. deursigtlg word; 
ook dun gelatien-plate word. van
dag nog vir die doel gebrulk. 
In enkele sewentlende- en ag
tlende eeuse geskrlfte word 'n 
metode aanlbeveel vir dte ,cal
queeren" sonder om gebrulk te 
maak van ge-ollede papier; in 
pl~ daarvan velo nero - 'n 
houtraam waarop 'n swart deur-

Sang-aanwins vir 
Universiteit 

Mej. Elizabeth Heyns wat aan

gestel is op die personeel van 

die Konserwatorium, Is 'n nuwe 

sang-aanwlns vir die unlversl

telt, 

Elizabeth Heyns, 'n gebore 

Bolamler het aan die Unlversl

teit van Kaapstad gekwallflseer 

as Hulshoudkundlge. Na enkele 

jare van skoolhou, belt sy voile 

aandag begin spandeer aan haar 

belangstelling 1n dle musiek. 

iDEBUUT 

In Pretoria het mej. Heyns 
haar sangdebuut gemaak met 
optredes In die K!leinteater ln 
konsertreekse en ook as sollste 
van die bekende Ambassadeurs
koor van die Pretoriase Onder
wyskollege, 

Oorsee bet mej. Heyns ln Pa
rys en Londen Sltudeer, hoof
saaklik onder Pi1l'rre Berne.c en 
Elizabeth Harwes. 

Op 8 AugustUs tree sy saam 
met n vlolls . van Rustenburg, 
Derick Qclbse, op 1n 'n program 
In die Pretorlase Klelnteater. 
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Net party betogings kry 
publisiteit, se prof. 

,Studente-opstande bet feitlik oor die bele Europa en ook 
in Rusland voorgekom, boewel dit net sekere betogings was 

wat publisiteit gekry bet", bet prof. dr. Walter Theilacker, 
hoogleraar en direkteur van die Instituut vir Ouaniese Cbemie 
aan die Techniscbe Hocbscbule van Hannover, Dnitsland on
langs in 'n toespraak t "T' 'l·aatse gese. 

Prot. Tlbellacker was ,. be- !!taatsinrigtings besoek. 
soek in Suld-Alrlka op u...::..odl
glng van die Suld-Alrlkaanse
Dultse Kultuurverdrag. Hy het 
tydens sy verblyf in die Repu
bliek verskele unlversitel,te en 

Ou geskrifte 

in .Afrikaans 

uitgestal 
Prot. P. J. Nienaber, boogle

raar In die vroee Atrikaanse let
terkunde aan die Unlverslteit 
van die Witwatersrand, se aan
vaarding van die leerstoel val 
saam met 'n uitstalling van A!rl
k.aanse Letterkundige geskrlfte 
van 1795 tot 1890. 

EERSTE 

Die leerstoel wat prot. Niena
ber nou beklee, Is die eerste In 
sy soort, en die meeste stukke 
wat ultgesttal word, Is sy elen
dom. Die ultstalllng bet op 5 
Augustus begin en sal 'n maand 
duur, ln. die portaal van die uni
versiteit se blbUoteek. 

VEBKOOP 

Prof. N1enaber bet In 1961 sy 
private blblioteek aan die Pro
vinslale Blblidteek In Kaapstad 
verkoop. Daar was sowat 21,000 
Atrlkaanse bande. Hy bet egter 
dadellk weer 'n versamellng be
gin. 

Bloedoortapping 
'n Ernstige beroep wat on

langs deur die Bloedoorttappings
diens op die person•aellede en 
studente van die Puk gedoen Is, 
het nie op dowe ore geval nle 
want verlede Maandagaand ts 
nie minder as ses-en veertlg pin~ 
te bloed by Huls Karllen getrek 
nie 

Die dames het nou aan die 
and•ar koshuise gewys wat ge
doen kan word met die bocp 
dat bul worbeeld gevolg ql 

word. Of bet bulle te 'n ver
geefse rekord daargestel? 
D~ bloedoortapplngsdlene ae 

woorclvoerder bet aan Die Wa
Pad gese dat volgende Jaar ~ 
poog sal word om ook elden 
op die kampus bloed te tap. 

BUIMTE 
Hy net gese dat dit boofsaak

llk studente In die geestesweten
skappe was wat in Duitsland be
otoog bet. Hy beskou die ver
naamste rede vir die betoglngs 
as 'n gelbrek aan rulmte weens 
die toenemende getalle studente 
In die geesteswetenskappe en 
die gevolgUke afname in per
soonlike kontak tussen student 
en dosenJt, 

.,Die studente bet aangedrlng 
op 'n een-derde verteenwoordl
glng In die Raad van die Unl
verslt.elt. Een-d·arde van die 
Raad moes dan bestaan ult die 
assistente (lektore en tegnlese 
asslstenJte) en een--derde ult die 
profesore. Die studente is egt.er 
wei deegllk daarvall bewu8 dat 
die asslstente bulle sal steun 
en op die manter sou bulle dan 
'n meerderheldsstem verkry in 
sake soos die aanstelllng en af
dank!ng van dosante'', bet prot. 
Thellacker gese. 

INDBUKKE 
Oor sY persoonllke lndrukke 

oor die Potcbefsrtroomse Unlver
sitelt bet prot. Thellaeker gese 
dat dit natuurllk volgens buite
landse standaard 'n klein unlver
slteit Is, maar dat by verneem 
bet van groort ult:breldingsplanne. 
Hy het gese dat die nagraadse 
studente, met wie hy In aanra
king was, bale vlytlg voorkom 
en lag;gend bygevoeg: ... • . . 
maar so gaan dlt natuurllk maar 
in die natuurweten.!lkappe'. 

Die VJf apftlkera by die onlaDa
• elmposlum TaD die Sentrum 
vir Intemaslonale PoUtlek at~ 
neem saam met die rektor, prot. 
H. J. J. ~ Van IInke na 
regs Is prof. C. B. Marshall van 
die V erenll'de state, prof. J. B. 
Coebee, die rektor, IDDI'. P. W. 
Botba, minister van nrcJecJJclq, 

REINECKE 
OORSEE 

Mnr. A. ]. Reinecke, 'n bekende 
navorser van die departement Dier
kundee, vertrek in Oktober na 
Tseggo-Slowalkye waar hy 'n refe
raat sal lewer oor reuse-erdwurms 
in Suid-Afrika. 

Hy is een van die voorste navor
st>rs op die gebied. 

DIE WAPAD 5 

--verlore? 
·rlool 

"The old home town looks the 
same as I step down from the 
train ... ". bier's ek weer. bier's 
ek weer met ons slepers voor jul 
deur! E·k kan nou maar net sowel 
vir jou ~ jy hoe£ nie verder te 
lees nie want jou naam word se
kerlik nie bier genoem nie . . . 
Jacgues, ek sien net 'n Verster in 
die v-e-r-s-k-i 
~-t ... hal 

Ja, dit geld vir julie alma! . . . 
ek s~kondeer nie en nog minder 
stem ek saam . . . I Saam met 
wie - die non-slepers of die sle
pers . . ? Ek ~ niks, ek ssstem 
sssaam. 

VOLVO 
Net so ook Dia-Louise M6ller, sy 

stem saam dat daar niks met 'n 
blou VOLVO kan meeding nie, en 
raai wie is in die volvo . . sonder 
Jacques Botba bou die vuurwa 
niks prikkelends vir onse Dia in 
nie. 

Ai ja, dan is daar weer diegene 
wat maar met hul apostelperdjies 
tevrede moet wees, daarvan kan 
Lildha Steyl en baar Johan getuig 
maar by kla nie want by ~ op 
Pote is ·hulle alles gewoont .. 

Emmi Corbett swot B.Comm., 
maar sy ~ die rooi D.K.W. kom 
sommer ook vanself ' . . . daar 
is net nie fout nie. 

Dan is daar party mense wat s~ 
oe wat Sondae na die dia'kensban
ke se kant toe dwaal . . . die 
sondebok is Antas Venter . . . ? 
VePbaas ne? 

HARTSPIERE 
Ai, glo dit of nie maar mens 

kan nie net van water en liefde 
aileen lee£ nie maar so 'n bietjie 
L .O. doen die hartspiere sommer 
baie goed . ek sien Aletta 
Grobler gaan draf elke oggend ... 

luJtr.a't!DL C. B. Fraeer. hoof van 
die leer, en prot. J. B. Samaeb, 
Toonl&ter van die KryptuiiPro
clukaleraad. 
Foto: FOTOKUNS. 

Or.ientering 
1969 . 

VII 

bespreelc 
Die orienterlnpprogram van 

die eerstejaars vir 1969 is reeds 
druk onder bespreklng by die 
komltee betas met die opstelllng 
daarvan. 

Die ortentermg in 1969 sal oor 
twee weke atrek en die program 
word aangepu by die ervarlng 
wat opgedoen Is ten opslg'te 
van die lydlng van die eerste
jaar in dle verlede. 

aileen . . . nee, ek weet nie, maar 
volgens my inligting sou ek Henk 
Coetzee daar gaan soek as daa.r 
miskien vir hom so vroeg telefoon 
kom . . . hy bou net toesig, dat L----=----~--= 
sy dit goed doen! 

Piet Brower en Nalena Booyens 
vertel dat dit nog nie eers halftyd 
is by bulle nie . . . wie praat dan 
nou van die eindfluitjie? Oe, wa.t 
• n prclbleem, wa. t bet die Derius 
tog nou aangevang . . . ek wonder 
of hy ooit uitgevind bet dat die 
Styen-tweeling, Irene en Minnie 
. . . hoe sal ek dit nou in goeie 
Afrikaans se, of sal ek die uittre
dende Reflector se raad moet in
roep . . . ? Ja vrinde, 'n mens 
kan nie versigtig genoeg wees nie 
. . . vera! nie met tweelinge nie 
. . . sien die een lyk netsoos die 
ander, vera! die eea. 

Nou eendag staan ek so liefies 
met Johan Snyman (0ver-de-Muur) 
en gesels en soos gewoonlik kom 
die vraag . . . ongevraag, hoe 
gaan dit met die a'kademie? Nee, 
s~ by, met my hartsake gaan dit 
sommer voor -:lie wind, nou kan jy 
vra waar . ja., waar, was sy 
gedagtes, wei bier is die aap uit 
die sak . . . niemand a.nders as 
ons Erna Arnold. 

AANGEBRANID 
Lettie Mostert ~ haar en Ne

ville Hattingh se pap het nog nie 
aangebrand nie, want wie in die 
V R Y S T A A T eet dan nou 
pap!? 

Hester van J.aarsveld ~ sy 
droom, slaa.p en eet PINK I Dit is 
glo haar Ferdie - Bingle se ge
liefde kleur ... maar Hessie, alles 

\l 
\1 

in die lewe kan seker nie pink 
wees nie ne, vra. maar vir Frans 
J ordaan, by is mos die man met 
die Pink Panther bier op die Puk. 
Ja, ons mag maar net vra. en kyk 
want die wa bet nou binne die 
gemeenskap van goedere ook die 
eiendom van Liec.hen alias Rauten· 
bach geword. 

INTER TEES 

Wie sou dit non ooit kon waag 
om in die teenwoordigheid van 
Petrie Schutte sy stem teen inter
tee's te verhef . . . as ek kan 
ra.ad gee, moet liewer nie, kry 
eers die begrafnisboekie reg en ook 
die assuransie . . . die risiko is 
groot. Nou sal julle my vm hoe
kom die man so . . . 'n . . 'n 
hoe sal ek nou se, ag-wat, by het 
sy Elize daar ontmoet. Ek wonder 
net of bulle nog die Inters b}'!Woonl 

Ha, ha, ba, . . HAAA! Ek is 
seker Wilma. Joubert en Pine Pie
naar bet gedink bulle is weer los. 
Nee wat, hoeveel keer sal ek nog 
moet se dat niks ter w~reld my 
valkoe ontduik nie, ek weet lank
a! van julle twee duifies se onder
grondse bedrywigbede. . . I 

Diegene wie se name ek nog nie 
genoem bet nie moet nou nie huil 
nie en ook nie treur nie want 
volgende keer kom ek vir die laas. 
te keer. 

Grot 6. 
Damwal 1, 

Groetnis. 

I NEE, KOEKEMOER! MOENIE 
JOU STUDIES ONDERBREEK N·IE! 
Ek verseker jou jy moet vir geen oomblik aan geld dink nie. Dis 
bloot ondergeskik, ou k@rel. 'n Spaarrekening by die Standard 
sorg vir alles. Jy trek rente sonder om van jou boeke af op te 
kyk. En moenie dink hulle gaan jou skeef aankyk net omdat jou 
rekening klein is nie. Inteendeel-selfs ek was puik ontvang toe 
ek nog 'n lektor se salaris gekry het. En vandag? So tussen 
ons gese, my spaarg~ldjies lyk danig aantreklik-veral met die 
oog op my aftrede volgende jaar. En weet jy, my vrou sal nie 
skroom om aan jou te s@ dat ek dit nooit op my eie manier 
sou kon behartig het nie. Volg my voorbeeld, man. Bank jou 
geld by die Standard-en pak die belangrike dinge van die lewe 
met 'n geruste .hart aan. 

Op die Standard kan. u . staatmaak 
DIE S-:'J\NDARD BANK VAN SUID-AFRIKA BEPERK 

• IC..IW..U H•oo4o!MM) 

Meer uiOO kaatore dwandeur die Republiek ea S.W.A. 



• DIE WAPAD 

• van Zijl 
S.A. landlooptitel 

Fanie verower senzor 

Fanie van Zijl, Springbokmiddelafstandatleet, het wor
. verlede Saterdag op Standerton die eerste Puk geword om 
'n Suid-Afrikaanae landlooptite1 te verower. 

Van Zijl het reeds die junior ti- res van die deelnemers wegge
tel drie jaar 21gtereenvolgens gewen breek. Na ses en 'n half myl bet 
en vanjaar ook die senior titel Bellingham en Van Zijl weer op 
met sy eerste probeerslag daaroy hul beurt 'n gaping op die res 
gevoeg. gemaak voordat Fanie oar die 

In 'n uiters spannende en een 
van die ta.aiste wedlope waaraan 
hy nog deelgeneem het het Fanie 
vir Joe Bellingham, die Suid..Afri
kaanse Marathonkampi.oen, afge
skud en met 30 tree gewen. Fanie 
se tyd vir die moeilike baan van 
7l myl was 4.0 min. 1 sek. 

GAWIE 

Van Zijl was egter nie die enig
ste Puk wat uit:geblink het nie. 
Gawie van Eok, wat net soos Fa
nie van Zijl aan sy eerste senior 
kampioenskap deelgeneem het, het 
die wedloop :van sy lewe gehard
loop deur op verrassende wyse ses
de te eindig. Gawie se prestasie 
spreek boekdele want Springlbokke 

laaste 200 tree met sy eindpoging 
begin bet. 

JUN;rORS 
In die junior wedloQP oor 'i 

myl wat deur Louis de Lange ~an 
Suid-Transvaa,l gewen is, het die 
I>ukatleet Hennie Westerman die 
agste plek behaal. As in aanmer
king geneem word dat dit Wester
man se eerste landloopseisoen is 
waaraan hy deelneem, moet sy ver
toning as merlrwaardig beskou 
word. 

Meryl Hancock van Natal bet 
die dameswedloop gewen met Bea 
Marais in die vierde plek. 

Fanie van Zijl en Gawie van 
Eck is na afloop van die kam
pioenskappe gekies :vir die Suid-

Afrikaanse Landloopspan wat QP 
21 September in 'n intemasiona,Ie 
kragmetin·g teen Rlhodesie sal mee
ding. 

Die byeenkoms vind in Bula
wayo plaas maar geen Springbok
kleure sal aan die deelnemers toe
geken word nie. 

Die uitsla;g :van die senior mans
wedloQP is die volgende: 
1. Fanie van Zijl W.Tvl. 4.0 mjp 
1 sek. 
2. J . Bellingham S.Tv!. 4.0 min. 
7 sek. 
3. K. Keyser S.Tvl. 4.0 min . 21 
sek. 
4. . P. Whew ell S. Tv I. 40 min. 27 
sek. 
5. S. van Antwerp S.Tvl. 40 min . 
34. sek. 
6. G. van Eck W.Tvl. 40 mh. 42 
sek. 
7. B. Mitton S.Tvl. 40 min . 52 
sek. 
8 . D. Morrison S.Tvl. 40 min . 59 
sek. 
9. D. Lamprecht S.A. Weermag 
4.1 min. 4o se'k. 
10. F. Ie Grange N.Tvl. 41 min. 
5 sek. 
11. G. Muldner W.Tvl. 41 min . 7 
sek. 

· soos De Villiers Lampredht, Willie 
Olivier, Dennis Morrison, Mike 
Cuningham en GeJ:Thard Dekkei'S is 
deur hom geklQP. GROOff SLAG GE,LEWE,R: 

Nog 'n Puk, George Muldner, 
het ook goed vertoon deur elfde te 
eindig. 

DO.RP .DIE WENNERS 
Die standaard wat in bogenoem

de wedloop gehandhaaf is was be
sender hoog. Na sowat drie myl 
was daar nog tien atlete wat in 'n 
bondel aan die voorpunt gedrat bet 
en die wenner kon nog nie uitge
wys word nie. Na. sowat vier en 'n 
half my! het die Suid-Trnnsvalers 
Bellingham, Keyser en Wheweii 
saam met Fanie van Zijl va,n die 

Die groot slag is gelewerJ Die belangribte wedstryd in 
1968 se interkoshuis-rugbykompetisie, die een tussen Libera

lia A. en Dorp A. is besli,s. 

PRO 

Liberalia wat 'l:ot vandag toe 
onoorwonne en voor was in die 
kompetisie verloor met 11 punte 
teenoor 12 teen Dorp. 

Dorp was die hele wedstryd voor 
met' die punte. Met die eerste af
skop, in die tweede minuut van 

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

Fantastiese afslag op: * STUDIEBOEKE * BOEKE VIR ONTSPANNING 

Tomstraat. 

SO% vir verkope op rekening 
PLUS 

'n rerdere 10% vir Kontant. 

Te1efoon 3421, 
POTCHEFSTROOM. 

(EDMS.} BPK. 

Tomstraat ·92 Te1efoon 5032 

POTCHEt"STROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

die wedstryd is Liberalia gestraf 
en GaJWie Ysse1 van Dorp het met 
die strafskop geslaag. Kart daama 
het die regtervleuel van Dorp 'n 
Iosbal in die hoek van Liberalia 
se doelgebied toegeval en die tel
ling 6-0 gemaak. Roos kon nie 
vervyf nie. Voor rustyd het Yssel 
met nag 'n strafskop geslaag en 
die telling 9-0 gemaak, in Dorp 
se guns. 

BORDJIES VERHANG 
Na rustyd het Liberalia die bor

jies begin verhang. Heelagter 
Gerrie van Rooyen het met • n 
strafskop .geslaag en vleuel Philli.p 
Smith het, nadat hy 'n Iosbal op
geraap het en omtreht ~0 tree ge
nae! het, onder die pale gaan 
druk. Van Rooyel) bet die arie 
vervyf, die telling was' tbe 9-8. 
~oos het in die twee~e helfte J:!Dg 
'n strafskop oorgeskop en Van 
Rooyen het een vito Libllralia oor-· 
geskop om die telling 12-·11 te 
maak. · 

Beide spa.nne .het ellc 'n .pa.ar. 
kanse pale. toe· verbr~-q anders sou 
die p'untestand anders gelyk · lb.~t. 

Albei spanne het .I>aie hard ge
speel en van die -begin tot <Iie ein
de min .genade gegee en gevra. Dit 
was van die eerste minuut af 'n 
p·aie mooi wedstryd ~ die spanne 
het mooi . teeti. mekaar. opgeweeg. 
Die eerste helfte is deur .Dorp oar
heel! e.n die riveede belfte deur 
Uberalia. Elke speler het sy uiter
ste g.edoen en byna· geen name kan 
in albei spanne uitgesonder word 
nie. Gerrie van Rooyen, heelagter 
van Li~eralia, moet egter genoem 
word vir sy uitstekende posisionele 
spel. 

Die . skeidsregter verdien beslis 
lof vir die manier waarop hy die 
wedstryd hanteec het. 

PUK PRESTEER. 
IN FIETSRESIES 

Frans • de Wet, die eerste en 
enigste Puk wat verlede Saterdag 
aan '11- Wes-Trans.vaalse fietswed
ren op die .V entersdorppa.d de~Jge·
heem het, het puik presteer deur 
die vyfde plek te verower in sy 
eerste wedren. 

Erik HW"D van Western Wiheel
ers (Carletonville) was eerste. 

Belangstellendes kan in ve~
binding tree met mnr. J. C. 
Boardman by Tel. 7334, Poti:lh
efstroom, na-ure. 
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JUDOKLUB 
VERBETER 

HUL· 
LOKAAL 

. .Met die . same~erklng vs:n die 
Sportinstituut ihet dii~' Judoklub 
daa.rin geS:l.a.ag' om aan bulle 
lokaal · die nodige . Terander,ings 
en • ~erbeterings · aan te b~ing. 

·Die werk is nOli nie voltooi nie, 
maar die . l~de • vertel dat daar 
reeds 'n r.egte judo-atmosfeer in 
die saaltjie a:gter die ou Hoofge
bou b~ln beers. Daa.r sal In 
die toekoms selts 'n 'ldeedltamer 
in die loka.a-1 wees. 

: VEILIGER . 

Pie .vel'lbeteringe w:at ~ge
bring .word, is veral daarop ltoe
gespits om veHiger oefentoEistan
de te skep. Daar word oak ge
poog om 'n netter rulmte te 
skep vir di'e mat van S.A.-stan
daard wat binnekort aangekoop 
gaan word. 

Fanie van Zijl, wat vooroerlede 
naweek, nadat hy drie jaar agter
eenvolgens junior Suid-Afrikaanse 
landloopkampioen was, senior kam· 
pioen geword het. 

Foto: Die Vaderland. 

TENNIS WEN 
In 'n spannende reeks wedstryde 

wedstryde slaa.g die P .U. se eerste 
tennisspan daarin om die sterk 
span van Klerksdorp met ~ wed
stryde teen 3 te klop. Die uitslag 
was tot aan die einde van die dag 
se spel in die weegskaal en dit was 
N. Botha en A. van Loggenberg 
wat met puik spel in die gemeng
de dubbelspel dinge in die Pukke 
se guns beklink het. 

Die P. U. se eerstespan het nag 
geen wedstryd hierdie seisoen ver
Joor nie. Hulle is dan ook tans 
voor in die Wes-Transvaalse liga 
en dit lyk nie m~er of bulle geklop 
sal kan word nie. 

Die Wapad word gedruk deur 
Ensllns die Drukkers, Potgieter
straat 31, Potchefstroom, vir die 
uitgewers, die Studenteraad van 
~ P.U. vir C.H.O. 

,~ Vleispasteitjies met tamatie

. . sous, asseblief .. /' 

te kry by u kafeteria. 




