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Haastige kruiwaens, 
Pukkies en baie geld 
DIE VERKOOP van Dit• Pnkkir is Vrydagaand grooUiks g<•
vi(•r nwt 'n massa-intertt•r op dir kampus rn dir Pukkr hrt 
'n voorsmakie van die kamuvalgees grtoon toe hulle Vrydag
middag 'n kruiwaresit>s in die hoofstraat grhou het. 

Storm nor aka miese vrvheid 
Engelse en oorsese koerante blaas dit up 

Om vyfuur Vrydagmiddag bet 'n 
massa Pukke voor 'n groot afde
lingswinkel in die dorp bymekaar
gekom. Spannc van verskillende 
manskoshuisc he! daarvandaan 
mel hulle kruiwaen weggespring 
lot h'V die Stadsa.t l. waar die resie~ 
gt"t.'intlig hd mc:t Drake11stein aa11 
die \ OOf!Oll. 

B)- rlie Staclsaal is Die Pukkie 
amplclik oorhnndig a::tn RaadsJid 
IT. L. , ' , nt•pu.:-1 ' :111 die Potehd
stroomsc tndsra::Jd. Die voormali
gt· bu1 gemcestcr van Tarentaal. 
Louis Vor~tcr, i nan die woord ge
slel vi1· die oorh::mdiging 1•a11 die 
groen Nood-t roke nan die wenspan 
1an Drakcnstein. Die Dorp en Uit
span was ondcro,kdddik l\\ecdc en 
derek. 

Vrvda~:wnd is singsongs in die 
Tntiussaal gchou, \\Udl" Koos 
"--1ugcr uok tot nu11c burgemeest..:r 
\'an Tarentaal n:rkies is. Raadsledc 
\'an die vcr~killcnde portcfeuljes is 
unbcslrcdc verkics, soos Aalwyn 
Kruger (Bingo) as rands lid vir die 
versoling 1':111 sl<'mbande en Christo 
Piek as rands lid 'ir <Jll jongnooiens 
t'n andcr ut cnbar,· >.teurnisse. 

Juhan 1c1n Rc'Ihburg en sy orkes 
lwt wcc1 ccns spontnne applous 
1•a n die Pukke ontvang. 

Later die nand hel die massa 
op die kampus gaan tee drink. 
Altesanm 1200 olkbolle is tleur die 
A 0 B. voor ienl 

Die Pukkie-vet·kopc het tot dus
vcr baie goetl verloop, en die re
aksie van die mense was haie 
gun tig, bch::tlwe in Johannesburg 
en Pretoria. 

Maandagmiddag was alreeds on
gcvccr R4300 ingesamel, en die re
daksic verwag om nog sowat R-1000 
le on I vnng, he! die sekretaris-pen
ningrnecstcr, Louren _siu Pies. is, 
gese. 

I-Iocwel daar nug geleenthf'id is 
tol 31 Mei om gdd in te betaal, 
rig die r ·daksi ' '11 versoek l.ol al-

mal wal nog .geld skulcl, om tlil 
so gou moontlik in le betaal, aan
gcsien die onkostc van R6600 ge
delg moet word . 

SWAAIENDE PROTESPLAKKATE, krrte van ,al ademi('se vryhcid" en ,open our univer
sities", 'n sukkdcndc vryheidsfakl<el, anti-lesings en hier en daar 'n vrot eier - so 
hct studentc van die Universiteit van die Witwatersrand en hullc vriende by die Uni
vcrsiteit van Kaapstad die tiende jaar van die ,sluiting" van Suid-Afril{aanse univer
siteitc vir nie-blan l:.e studente ,gevier". 

Trotse tro fee-tvenner 

Gfimla :gt• lld necm tlie Ieier 1'£111 die tl'l'llS/11111 Drakenstein die ge.wgTe 
lfalls-Cruhler Nootl-trofee in rmtvangs l'llll die burgemeesler Villi Tarell

trwf, 111111. Luuis Vurster. 

SIMPOSIUM VIR CHEMICI 
DIE :"iUID-AFRIKAANSE afdt'ling van die Chemiese Insti
tuut ct verlede Vrydag 'n baie geslaagdc simposium in 
die Lll'masiegebou gehou met analitiese aspekte van pro
sesko;ltrole as onderwerp. 

Dr. C. ll. B. Lovell, voor itter van 
die In:o tituut, het as voorsitter OJ>
getree en die simposium geopen. 
Prof. 1 I. C. van Rooy, Ol1der-voor
sitter van die Senaat, !tel die ver
w lkomingswoord gespreek. 

Die· storm is verby rfi die stof het reecls gaan lc. Wat 
lew«•r 'n post-mortem-mtdersoek op? 

Siudenl,· aan die Witwatersrands<! 
ni l'ersi tei 1 "ou protesteer. 

dnt hulle op daardie stadium reeds 
1:!0 uur lank geprolesteel' lwl, het 
Witsstndente op Sondag 13 April 
' n lydjie aJgek.nyp om 'n namid
dagtllens by lc woon. Nagenoeg tag
tig studente was teenwoordig by 
' n inter·kerkJike ,.pray·in" wat op 
die grasperke langs .Jan Smutsry
laan gehou is. Die diens is waar
geneC'm deur drie Engelse predi· 
kanle eu het die s111g van ,folk"
liedjies ingesluil. Tydens d1e diens 
ltet studente plakkatt~ omhoog ge
hou en die spreuk daarop hardop 
voorgelees. And r studente het ge
d!'eltes uit die ByiJcl voorgelees. 
Verskeie motoriste sou ook tydens 
die diens gestop het om 'n peti
sie te ondertek n waarop 'n be
roep gedoen is op die Staatspresi
dent om weer die Engelstalige uni
versiteilc oop te stel vir gekwali
fiseerde studente uit alle rasse. 

S6 hc-t dit begin. 
Intu sen berig die ;Times uit 

Londen op Dinsdag 15 April, dat 
die Suid-Afrikaanse regering die 
stndcntc-optrede vrees. Daarom sou 
mnr. S. L. Muller, Minister van Po
lisie en Binnelandse Sake, die 
waarskuwing gerig het dat slu
dente in Suid-Afrika nie toegelaat 
sou word om die voorbc-eld van 
studenteprotes in die buileland te 
volg nie. 

Op 17 April kondig ,.Tl1e Star" 
aan dat die meerderheid van Jo
hannesburg se inwoners, beide Afrl
k~ans- en ~ngclssprekenaes, Hie die 
Witsstudente stenn in hulle veld· 
tog ir akademiese vryheid n ;e. Die 
koerant bet tot hierdie slotsom 
gekot o1 nadat '11 opname in l ·ierdie 
verband gemaak is. 

En op die aand van 17 Ap. il kan 
Die Vaderland aankondig: .. B.v Wits 
is dit vanoggend stil. Geen .,vry· 
heidsfakkel" op die muur nie : geen 
mopkop op die sypnadjie; geen 
help-ons-tog-plakkaat nie; geen eier
gooiery om die hoekie nie Hon-

Daar he'jy dit 

1>15 KA~NAVAL. 
])JS TOE.TSE. 
} IS 'W ST1Jl)ENT 
W~T wll .. LAG 
) IS ;,. STCJ)Etlr 
WAT MOE.T WEEN 
l>CS AL • 

JAN PIEREWIET DEUR 

Die sprekers wat opgetref' het 
was mnr. J. II. Gouws van die 
W.N.N.R (produksie dc-Iu· middel 
van syferrekenaars) ; dr. A. J. Ros
souw van Corner House Laborato
ries ( analitiese metod s in die 
goudmynbedryf}; mnr. K. H. C. 
Kenys van African Explosives and 
Chemical Industries (aspekte van 
proseskontrole van anorganiese 
chc-miese produksie); en mnr. E. 
W. Fowler van die Nasionale In
stituut vir Metallurgic (The on
steam analysis for uranium) . 

Op dieselfde dag egter nog word 
op die voorblaaie van sekere En
gelse koerante aangekondig dat 19 
Witsstudente - 18 blankes en een 
Indier - op die Johannesburgse 
s tasie ilo heglenis gene!'m is om
dal hulle om ettig advrrtensie
pamflettc versprei hct op Spoor
wegeiendom. Onder die aangehou
denes was mnr. Mark Orkin, voor
sitter van Wits se Studenteraad. 

Die dag daarna vcrskyn die 18 
studente in die hof. Geen getuie
nis word gelewer me en die saak 
word uilgestel tot 23 April . 

derde liberales het hulle sm ge
kry: Die tog so 'n gewaagde publi· 
siteit was daar; in die oe v:m die 
wat oe vir hulle wil hE!, staa11 huJie 
vanmnre as helde in die vryheid
stryd. Vir die gewone Johannes
burger is hulle na hierdie week 
van woelinge net 'n grater bron 
van irritasie. Mev. Helen Suzman 
het haar seen oor hulle uitge. preek, 
prof. Philip Tobias het l•and ge
skud, dr. Zac de Beer het goedge· 
rraat, van oorsee was daar 'n stem 
of twee, dr. G. R. Bozzoli het hulle 
gevra om weer terug te gaan na die 
lesingsale. En Mark Orkin het koers 
gevat met 'n petisie, wat deur ,baie 
duise11de" onderteken is, na die 
kantoor van die Minister van Na
sionale Opvoeding" 

DIE LAND 
om PASAFGELOPE volksprlt>ioer was 'n H'US(' sukst'S.. 
Volkspt>le op universiteitsvlak is go d bekend gcstel. 

Mnr. Joggie Hattingh - hy en mev. 
Hattingh was toerouers - se dit is 
een van die beste metodes om die 
Universiteit se naam uit te dra 
aangesien daar op 'n baie persoon
like vlak kontak gemaak word met 
die skoolkinders wat saam met die 
studrntl' \Oik pele gpdoen het. Ily 
meen ool, clat dit een van die groo l
ste eeufershydraes vir hierdie jaar 
"vas. 

Ook dir P.U.-volkspelelaer hrt 
baie daarby gebaat. Die standaard 
wat gehandhaaf word, is seker een 
van die hoogste in die land deur
dat hulle die dertig mees onbe· 
kende en moeilikste speletjies, bo 

en be!1alwe al die bekendcs wat 
in dit volkspele-bundel vcrskyn, 
onder di knie het. 

Die loNgroep het tien skole in 
vyf d: e besoek, waartydens elke 
keer 'n demonstrasie van voJkspe-
1!' plau:;ge ind het. 

Dr. N. Arnold, senior lektor van 
diP departement chemic lwt g!'si' 
die t·ckenant·smetode van kolllrole 
is nog icts nuuts en hou veel be
lofte in. Dil impliseer nie aileen 
dat kontro!C' baie mee1· akkurant 
is nie, maar ook dal aanpassing 
oombliklik en outomaties geskied . 
Dit is 'n rc-wolusionere metode wat 
g1·oot belangstelling uitlok onder 
('hemici en persone van d1e inge
ml'ursbedryf 

Terselfdertyd kondig die nan,[ 
Daily Mail op sy voorblad aan dat 
'n .,handjievol" mans- en dames
studente die vorige aand, terwyl 
hulle 'n plakkaatbetogi ng gehou 
hf't, aangeval is deur 'n groep van 
,.naastenby" honderd mans. Baic 
van hierdie mans sou verklaar lwt 
dat hulle afkmnstig was van die 
Lugmagopleidingskool te Verwoerd
burg naby Pretoria 

* POHEBAKKERY 

* GESKENKE 

* JUWELE 

* KOPERWARE 

En so het Wits betoog. 
Fluit-fluit . . 

AFLEWERING ORAL OP 

DIE KAMPUS 
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BLADSY TWEE 

Potch lnrv 
Tel. 5307 of 6345 b dag 

VI YD\G 25 en ATERDA 26 
APRIL 

CJ:RSTE VERTONJNG: 

A COUNTESS FROM 
HONG KONG 

Sophin Lott'n en Mudun fimndo 

1 WCEOL V · RTONlNG 

A GUIDE FOR THE 
MARRIED MAN 

WaltPr Matlhnu en Robetl Morst:. 

MAANDAG 28 en DIN DAC. 29 
APRIL 

KIM 
rnol !'71ynn en Dean Stockwell 

WOENSDAG 30 APR I L en DON 
DERDAG 1 MC. I 

A MAN ALLED DAGGER 
Ten) J\..ltllll t', Jnn Murray en ne 

Langdon . 

VRYDAG 2 en SATERDAG 3 MEl 
EERSTF VFRTONING: 

KIM 

TWfLDE VERTONJNG: 

A MAN CALLED DAGGER 

Goue Weste 
lnrv 
Tel. 6437 

\'1 \'1 \(; 2S en SAl ·RDAG 26 
APRIL 

£:1 H.s'l r FRTONJN 

THE BIG MOUTH 
.It'll v lew1s en Susan J::av . 

TWJ'7EDC V :RTONlNG 

THE OSCARS 
Ike ommer 

1\lAANDAG 28 en DIN DA 29 
AJ>RJL 

HURRY SUNDOWN 
Michae l c~n nt' en Jane Fonda . 

WOI-.NSDAC. ~0 AP.Rll en DON 
DI ·. IUJAG l MH 

BERNADINE 
Pat Boon en Ter rv Moore. 

VRYDAG 2 en SATERDAG 3 MEl 
EERSTE VERTONJNG: 

HURRY SUNDOWN 

fW ·!:.DE VERTON£N-G: 

BERNADINE 

20th Centurv 
VR YDA 25 en SATERDAG 26 

APRIL 

THE NAKED RUNNER 
h · nk inaJra 

MAANDAG 28 APRIL 

RAKA 
Suid Afrika se Eerstt: Bal let 

Rnlprent. 

DINSDAG 29 APRIL 

YOURS, MINE AND OU 5 
Filmpremier·e ten bate nn die 

Karn~ val 'tl'l 

WO~NSDAG 30 APRIL TOT DIN 
DAG 6 MEI 

FAR FROM THE MADDENING 
CROWD 

Julie Christie, Alan Bates en Petet 
Finch 

DIE WAPAD 

DA WIE SMIT VERTEL 

VAN A ARKTIKA· 
.,ELKE jaar tussen kersfees en 
nuwcjaar verlaat ongeveer . esti n 
manne die Hepubliek om twaa lf 
due later ,voet aan ys' te sit op 
die mees unieke, dog onbekcndste 
vasteland op dw hele a:trde -
ANTARKTII' ", skryf mnr Dawit> 
Smit, wat sopns teruggekeer h l 
Hill Antarktika. 

ITierdie afgesonderdc l.onlinent 
(lien keer groter as die Repuhlit>l.) 
onderskei homself daaril1 tlal hy 
nie aileen een van die grootst 
vastelande van die aarde is ni • 
maar veneweg die koudste, sti lst , 
stormagtigste, gesondste en bes 
tnoontlik die rykste vasteland ter 
were! d. 

Suid·Afrika is een van die twaalf 
verdraglande wat voltydse navor
sing 111 Antnrktika doen en heskik 

S1ad klerk 

roep 

oor 'n woonbasis ongeveer 35 voet 
onder die ysoppervlakte. Die eks
pedisie bestaan uit 'n Ieier, lien 
navorsers en nog vyf I Je wat as 
ondersteuningspersoneel dien. 

Die basis bc•staan uit 'n reeks 
losstaand gehoue wat mrt mekaar 
verbind word drur rniddPl van 'n 

lang sneeugang .. laarliks ukkumu 
1 er m1nstens 5 voPt sn t'LI or di 
oppervlakte, sodat dil' basis wat 
deslyds ho die oppervlakte gehou 
was, nou nit• minder nie as !15 
voet ond r· di sneeuoppervlak bc
grawe le. Die basis word bereik 
met behu lp van 'n reeks luike, elk 
van 'n leer voorsu~n. waarmee span
lede dan na bened kan klim. 

Slegs die s laap· cn nuvor·sings
gebou word kunsmatig VE'f\1 arm 
Die kombu is, 11 at ook as ontspan
ningslokaal clien, nntvang htlte van
at die diest> lstoof, tt•rwyl tile diesel
hut waar elektriese krag opge11 l'k 
wot·d. deur die opheffNs verwarm 
word. 

JA, is clit nou 'n tyd om met ou 
nuus n.t julie te kom ... al r..vee 
wcke up die Puk t'n nou l'<=l s .. ? 
Alles kan nu ga:lll . . dit b net 
die ge\\'eldige dmk 1an bo, sien 
m1 kop her te groa t geword ... 
toet-,t·! 

Utul Vunte1 gnan met 'n lied 
iu haa1 hart jic deu1 di.:- le11e -
sommer so sing-sing die Pukkit:s 
undl'r haar blad 'asgeknyp en laat 
1·n t na Pretoria . hm Cuetzet se hy 
lwu tlaarvan om sy nooienrjie . o 
te sitn. 

Dit: disselboom klop glo nag 
hai • gclvk tusse n Calli<' Cuetzee en 
Sulia/1 \111 11 A\\l'egt'll. As s1 so nan 
hou, wurtl 'I dalk L't'n 1 an die 
nwoi d:t.: me1. R yoorsit ter. 

Ausi<' /Je11ke.- se di.:- karn~l\ nl 
ltou l'ir bai , ou.:n · \ 'OOI·dele in 
maa1 . . di 1 hou F\.vlms t/11 Plessis 

. . 
or gan• as1e 
um kantoor vnn die SlndskiNk 
van Potchefstroom doen 'n vrien
de like beroep op aile organisasics, 
g root I'll klein, om nalllt> van or
g-anisasiL'S, die ach·cssC' van voor
sittNs en sekretarisse en telefoon
uommet·s t lefonies of skriflelik tt> 
vt>rstrek aan die Stadsklerk, Pos· 
bus 13, Potchl'fstroom, of t I foon 
3351 / 8. 

V erhouding regering -
N usas troeb I 

Die besonderhede sal aan die 
afdeling Opvoeding Buite Skool
verband van die Departement van 
Kulluursake gestuur word. Hu ll e 
is besig Oll1 'n vo ll l'dige opnanw 
van a il e verenigings in Potchef
stroom en d1strik tt> maalr 

DIE AFGELOPE jart' is, wat studt•ntl' J1oli ti k b<'iref, gt•· 
}(Cnnw rk cleu r panning wa t daa r tu. st'n Nusas <'11 die 
Jtt gt• r ing gt'hN•t·s ltd. M t• t die ,grootste" betoging de tll' 
student t• in ~Suid·Afrika o pas agtcr die rug, I an gt•ru gl'· 
l{yk word hoe sake nou tussl'n die Rl'gf'ring en Nusas staan. 

Net na die ontmoeting van die Nu
sasleiers met mnr. S. L. Muller, 
Minister van BinnPiandse SakP Pn 
Pu lisw lePn d te hptrte van Pebru
arie, het mm·. Muller gcse dnt hy 
blv is dam dit lyk asof die leiers 

:rrl : lt l:= tt l: lt lE:t iiE ttiE IIIE III:= ttl =::l tiEttiEIIIE it iE IJIE ti iEltiE it iE it iEII IEt ll-.tiiE IIIEIII:=tll 
lit = = Ill 

~ WAPADLANGS i = Ill 
m = E DEUR ~ WELPSLA Ill 
Ill = 
III E IIIEI II:=JI IEti iEII IE IIIE tiiEI IIE IIIE IIIE IIIE IIIE III E it tEl lt::IJI::IIIE III ::I IIE III= Jlt EIIIEIIIE 

DIE AFRIKAAN E 
VREEMDELINGE 

0 S is s rudente, maat· besondere 
tudente. Alma! in Suid-Afrika is 

besondere mense. omdat ons n -
self in die atoomeeu hier te Jande 
bevind in 'n hoog vloeibare ku l
ruurmi lieu .. Vloeibare kul tuursi tu 
nsies is ni~ vreemd ann die ge
,kiedeni. nie, maar dit gebeur nie 
op elke b inds van die wereldge· 
ski •cll·nisboek dat 'n vo lk met half 
oop oe toelaat rlat hul kultuur 
l 'e rvloei nie. 

n<> <>i l op nns kampus mnd en 
gcnie t dit \all h•llt<: om die warm 
ge1·oel ie kry da r nlmal om ons, 
ons mense is. En clan is tlit n ·1 

sn aangenaam en maklik om tc 
.. veet" da t die res vnn die mensc 
in dit: J, Till wni Afrikaan<; praat, 
oak ,.on~ mense" is . Maak ons 
egter ons halfoop oc etTen!> wyer 
oop, merk ons me l skok op da r 
ons sknars 100 myl moe t ry om te 
ontdek dal a l ,.ons men e" nie 
nteer heeltemal ons mense is nie. 

tudente in P t:ctoria ontwikke l 
koorsagtig 'n nuwe ,.l't'rfynde" uit 
spraak in Afrikaans met gemlde 
r'e t'n ge-6-dL' a's; Johnnne burgrrs 
l'lieg p:mtek.erig af Parlement toe 
mel petisies Ynn , ·ertroue; Bloem
fomeiners hou b::tie 1 an al ·in is 
me, Port liz. he th 'e rs genier dte 
!ewe clubbel medium sJyl en die 
Stel lenbossers se lewen~ kriteria is 
,.lnnovasie, Vreedsame Naasbestaan 
en Rebellie". Dit a lles is ba ie eko 
nomies, wan t mens hoef nie meet· 
oorsee te gaan om te voel dat jy 
in die 'reemdc is nie . 

!Toe gebeur dil dan dat ons 
Afrikaansc sJudentekulruut 'n kon
g lomeraat van diverse heterogenc 
kampuskultuurtjies word? Dit kom 
som voor asor die gemeenskaplike 
van die verskillende Afdkaanse 
kampuss.: 1c1 minder en dat die 
dinge writ ons nog geme~·n h ·t, 
nie prinsipii'le sake is: ons spl'l on' 
woorcle nlr11al eenders en nie cell 
van nth wil met che Bantoes onder
It ou nie, ma:u ge. els ons met an
de! ,tudL"nte 001 ht istdik nasio 
naal , die Kk111 lingc en die weten
skap, ontdek ons-in hulle vurigc 
vyande. 

Die onmblik v. n rea lisme hct 
nnngt•bt.:-eJ.. wnn1·op ons mot'! 1Je,el 
dat o11s nie meer net met Eogels
spr.:kendc studen lc wal nie·b lankcs 
na konfm-cnsies wil saambring 
moet worstel nie, mant tlat ons 
geweldig baie te sc het vir ons 
mede-1\fl'ikaansc studenJe wat ni · 
leiersposisies be klee nie, op andet 
kampussc waar die mensc net up 
gdei word en nie s os ons ook op 
ge\'oed word oie 

Dit is net ah inistte ~ oortuigde 
srmlente \ al vandal!' nag die ko 
kcnd kul ruurkctel k~ n af~k kel 
en die gebot tel en gd>l.tas d~hll btll 
ne kan laaJ lk'lbar. Om progtesswl 
te wees, mol't uns 1Vat m word en 
bly, mnar danr is werk om t.: ver
hoed dat ns en ander Afdkaan. e 
kampusse e ku ltuurke teltjie nie 
droog kook en sy e lement dan 
korts luit nie . 

van Nusa5 blykbaar tot ander in
sigte gekom het. Die studente wa. 
ondc•r dic indruk dat die Hegering 
met 'n y~t£>rhand regcer sondt>r om 
diP n•g lc> van burgers in ag tl' 
neem a die Minister S(' \'f'f(illidt>
ltkmg lwl hull blykbaar (lte flt>
gC'rtng se pOSISIE' in~l'sien In daar· 
die stadtllll1 het hy ook sy blydskap 
uitgesprPek dat die stu,lente nie 
g rootskeepsp bPtogmgs so11 ho11 ni 

Mnr Dun an Inn s, presidt>nt 
van 11sas, ltet kort IHI die ont
moetmg gest' dat hy dit (]uidelik 
won stel dat hoewel danr 'n mate 
vall verstandhoudiug bet't>ik is, dw1r 
steeds gruol verski l tussen Nusas 
en die Hegering bestaan, wat poli
tick!' oortuigings betref 

J\lm· Mullt>r het hullt> verseke
rings gegee in verhttnd met hul 
grootste griewe: die depor·ta ie van 
studt>nteleiers, die upskorting van 
paspoorte en intimidasic van die 
kant van di veiligheidspolisie. 
Daa1· is om die rede besluit om 
sekere betogings wat in die vcr
band gereel is, af te las. 

Die Minister hct aan die begin 
van Maart die houding van die 
Kommunistiese Party in die buite
land teenour· Nusas openbaar ge
maak. it die crklaring het dit 
geblyk dat Nusas as 'n vri nd en 
m destrydt>r beskou word 

Nusas se reaksie hierop het op
nuut die 1ertroebeling van verhou
dings tot g vulg gPhad. Skaars 'n 
maand na di ontmoeting het mnr. 
Innes op 'n byeenkoms van stu
drnte by die Witwaterst·andse Uni
versiteit di Rcgpring, en in b£>
sonder mnr. Muller, uangeval uor 
hulle skynbare verand l'ing van 
taktiek om usas nou met dic 
l<ommunistiese Party van oursC'e 
te vergelyk. Ily het beweer dat 
Nusas beskuldig word dat hulle 
skakel m t die Kommunisme. maar 
in Suid-Airika is dit die Na. ionalc 
Hegering \1 al mel kommnnislit>sC' 
praktykt> soos die• gebruik van die 
t·adio om Pen party se bela.nge le 
verstewig, besig is . 

Die uitlek van die planne vir 
die ,.grootste stndenlebetogmg ooit 
m Suid-Airika", het t>rd r byge
dra tot die spanning. Afrikaanse 
nuusblaaie het aangevoer dat Nu
sas beloof het om nie vanjaar Mn 
betoging te hou nie - hul huidige 
optrede tart die Minister uit. Die * Vervolg in volgende kolom 
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le besig . I h eel, drink en ~lnap 

Knrnm al M::t~u s\ is nie sellsugr ig 
nie - gun dit: ancler ook 'n kans . 

Ai, toe ek nou die dng weer ·o 
op my randle \..tn 1ndet Cloett: 
1\.t'>, 1 ind l'k 1 it L111t:lle Cu~:lzee 

en Fmtli<' Lou/~ nog steeds in me 
knar sc geselskap bulle glo nie 
aan \'eran lering van spy e nil'. 

ic Gey ' 'ti ll Pittius Ha .:-entlag 
so ewe vir h.iekie I'D II der Bijl haar 
kiekie. Nou sit aan haar vinger 
die onbesonnenheid vir h6m en 
grvnslag - maar hy kan tussen 
die lyne lees, dil is S\ hehoud 

Til/a Mare en Attdu' 'se bulle 
hou 'an tlie .tksenhtrepe en nou 
~ir hullc maHJ aJ...sie daat in 

l .uuw MV11111d en Suui~ 1'1111 

1'/etzt' // sleep al jare . l loe lyk dit 
mensc, ek soek na 'n eeufees sleep. 
Wnnr is vrywilliger ? Laat my wee! 
en ck sal u laat \\t:et hoeveel 
1·aknnte plekke dnar is . Ek wi l dit 
grnag 'ol he na die knrnaval, 
PuUe ek duen 'n beroep - lant 
011' die vanrdigheid toets . Julie 
hoef nie be1 ree te wees 1 i 1 gat 
someters nie. 

I:k wonde1 of •l1111 t/11 P1 eez en 
()/; /..te Rau/Jenheime1 \ir ons kan 
~L' wamll't' J die gerct>lde ''<'<:'P 1 as 
word en ol clil ,teed~ los bly -
gee tug 'c1ad dun kan ons ook d.dk 
pro beer. 

Neetje Vi,~el en Cwnel PtetrJ
rius lind t"J... ·Ike aand - stetre 
ol nie sterre nie - onder die s ter
re-hemel van die thaba van Thnba
jah . . hulll' se dis lekker. 

Ai, d.10 i~ daar een ding wat 
rlsnbe Smur.' ons g<'l'll'i kan leet 
aangesien nns n<'lll \\11 leer 
111 inlig binds' brit'll<' 

let die nuut;.te kornmLmik.tsie· 
tnedin t:n so 'n gawe omie b, l'os· 
.:-n telegraatdiem re 1 lieg die lief de 
met 1 lit'i:lnde 1 a:mdels nmd russen 
Anlarl ikn <'11 Pot hc:btroom Sv 

se a l wonl "' h;tre so wtl '-OO~ 
sneeu . sa l Pit'r kunig nog 1 i1 hanr 
die :wn rrd,kmg;.ktag 1an James 
Bone! llelluu. 

1\i , ,·k het \'erkdc keer die on 
lt'tgtelltJ...,· lout begann - om \Vi1111 
se rooi Attglia vi1 'n PI-dell aan 
ll! ;.ien . . . l.oureu~ was s6 gaaf 
om mv die 1erskil tussen die !wee 

It' '"' s maa1 ek sal dit rhig nie 
ondemeem <)Ill dit \'i t julle te wys 
nic! 

Ml't die 'al ,·an die eerste bet fs
hlare het eli.: janr oak vir Susnu 

Dut•enage en Pieter Vatl Schalkwvk 
ryp geword in die goue akkerbla
re, 'n geel wat l'erbruin, maar vir 
hulk wa~ dit die hoogste goed 
want op 5 April 1969 bet bulle twee 
paadjics ~aam gesmelt om die bree 
weg 1·n n geluk tt' bewandel. 

Onthnu mv annbod Pukke 
'n Stt'm rocpende in dit' woe rvn. 

Adieu 

Flo rna 
FLORNA begin 'n spaarsisteem: 
omtlal langafstandtoere meer as 
die maksimumpn•s van R2.00 per 
uitsrnppie kos , h<!l die liggaam op 
die blink idt·" gc·kom om met s6 
'n sisteem te begin 

Elke lid betaal 'n bedrng per 
ma:md - soos dil sy sak pas -
maar 'n minimum~h drag van 25c 
is vasges rd. 

veJ'and ring van die Witsies se og
gendpraatjies het bygedra tot dte 
verskerping van die nydigheid 

Uit Nusas-oogpunt het die be 
togings nie aan hul verwagtmgs 
voldoen nie n die Nusas-Rege
ring-verhouding is feitlik ikabod! 
Geen opofferings kan van rege
ringskant verwag word n ie en dit 
word betwyfel of daar binne d ie 
afsienbare tyd 'n verbetering in 
die verhoudinge sal intre e . 
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STADSRAAD LEES DIE PUKKIE 

Mer 'n bree glimlag onrvang raac/:,;/id J. A. Swanepoel die Puk se 
presrigeblot! .,Die Pukkie" van die redakte11r Load Dercksen. 

DIE WAPAD 

S.R.-SIMPOSIUM 
ONGEVEER 60 stt~denteraadslede 

van Afrikaanse Universiteite en 
van die P.O.K. sal die studente
raadsimposium volgende Vrydag 
bywoon. Die sentrale tema is .,die 
Afrikanerjeug - vandag en more". 

Program: 

10 00 vm. Prof. W. J. Snyman: 
Jeug en kerk. 

11.30 vm. Prof. P. D. van der Walt : 
Taal en kultuur. 

2.30 nm. Mnr. R. W. J . Oppermans 
(van Hoofstad) : Die beroeps
lewe. 

4.00 nm. Prof. W. J. de Klerk: 
Jeug en sy volk. 

Aile studente welkom. Die verteen
woordigers van die ander studen
rerade woon Saterdagoggend se 
Karnavalverrigtinge by. 

BLADSY DRIE 

MET KOPSKERMS EN AL . . . 

Gereed . . ! Hetaan le voor en die wenstreep is ver, kntiwaens se wiele 
is ge-olie en die masjiene het brandstof ingeneem vir die uithouwedren 

van 1969! 

S.R.-VOORSITTER AAN DI·E WOORD 
DIE WAPAD· 

REDAKSIE 

betulg sy 

danlc teenoor 
lntervai'Sity: 

Die Studentcraad gaan eersko
mende naweek samesprekings voe1 
met die Studentefaad van U.O.V.S. 
!'Or verskeie aspekte van die jaar
likse Intervarsity tussen hierdie 
twee universiteite. Aandag sal ge
gee word aan die tydsduur van In
tcrvarsity, die gedrag van studente 
en dirigente, reels i.v.m. die skaak 
van dirigente en ook ander sake 
wat mag opduik. Die Studenteraad 
hoop om vera! wat die Iaaste saak 
betrel die nodige veranderings te
weeg te bring sodat daar 'n nuwe 
belangstelling en oorspronklikheid 
aan die dag gele sal word wat die 
skaak van dirigente betref, aange
sien dit die een faset van Intervar
sity is wat besonder stimulerend 
kan wees vir die algemene gees op 
bcide kampusse. 

'n Monstervergadering word be
plan vir 8 Mei 1969. Die Studente
raad voel dat daar 'n aantal be
langrike sake is wat die hou van 
hierdie vergadering noodsaak en 
wat met groot vrug bespreek kan 
word. Sake wat reeds op die agen
da sal verskyn is die nuwe reelings 
i.v.m. Intervarsity, en die nuwe 
reelings van die owerhede i.v.m. 
die kleredrag van studente. Onder 
die agendapunt .,Eeufees" het die 
Studenteraad sekere sake om on
der die aandag van die studente te 
bring, onder andere die oprigting 
van 'n gedenkteken as konkrete by
drae van die P.U.-studente tot die 
Eeufees van ons universiteit . 

+ Verde!" wil die studenteraad 'n 

+ vriendelike, dog dringende be
+ roep op enige student doen om 
+ nog agendapunte wat bespreek 
+ wil word op hierdie vergadering 
+ onder die aandag van die sekre
+ taresse van die Studenteraad te 
+ bring. Sodoende wil die s;u-

P.A., 

~OOPVIR 

,PLAKKIES' 
P.A. 

+ denteraac;t poog om in die opset 
+ van die monstervergaderings 'n 
+ vernuwing te bring en belang. 
+ stelling te prikkel. Dit is im· 
+ mers die studente se vergade
+ ring waar bulle sake as lede 
+ van die studentekorps kan be-

0 
0 

0 0 

- 11t1 (/(l/1/eiding van die gebrek aan oor skoene by die 

EK SPAAR 
NIE MY 

mmrsre kleredragreglllasies vir mans . .. 

EKSPAAI 
IY 

NASIONALE 
BOUVERENIGING 

'N VEILIGE TUISTE VIR U GELD 

NASIONALE BOUVERENIGING 

+ spreek. Die Studenteraad hoop 
+ dat daar goeie reaksie op bier
+ die oproep sal wees, 
Studenteraadslmposlum: 

As deel van die Eeufeesaksies 
van die kant van die Studenteraad, 
word op Vrydag 2 Mei 'n simpo
sium gehou van alle Afrikaanse 
universiteite se studenterade as· 
ook die Studenteraad van P.O.K. 
Hierdie simposium sal heelwaar
skynlik plaasvind in die Senaat
saal van die Universiteit en die 
Studenteraad wil belangstellende 
studente hartlik uitnooi om bier
die simposium by te woon. 

C. F. C. Coetzee. 

FOTOKUNS 

vir sy hulp, 

ywer en 

belangstelling 

in die versorging 
van hierdie 

blad. 

V ~n V oorpos tot V oorspoed 
met sonniger banl{.sal{.e •• _. 

Sedert sy stigtin~ in 1862 bet die Standard Bank baanbrekerswerk op 
die voorposte van ons land jredoen. 
. \\ aar goud 'en diamante ook al ontgin is, het die Standard dit gekoop, 
versend, verassureer en 'crkoop; werkende kapitaal aan die sneigroeiende 
mynboubedryf, boerdery en nywerhedc voorsien, en kontant daargestel vir 
noodsaaklike aankope van vcrbruikersgoedere. Sodoende bet sy bank
dienste bygcdra om ordc, stabiliteit en voorspoed aan die gemeenskap 
te bring. 

Ja, die Standard Bank se wortels het diep vasgegroei in ons lands
ekonomie. Hy het ontwik.kei tot 'n staatmaker-bank wat vandag in elke 
uithoek van ons sonnige Suiderland sy medeburgers help deur sonniger 
banksake. En die Standard 13ank gaan die tockoms tegemoet met vertroue 
in nog groter welvaart, geiuk en welsyn vir sy land en sy mense. 

01> die Standard kan u staat1naak 
DIE STANDARD BANK VAN SUID-AFRIKA BEPERK u 

(Crtri!Sirrrtdr 1/undrlfbanlc) 

.1\leer as 800 kantorc tJ,.arsclcur die Rcpublick en S.W.A. 

'a Argit~ksvoors teolling van die Sumdurd Bank se reuR~entrum van Rl6 miljoen in Johunnesburg. 

Grant 214-140/1A 



BLADSY VIER 

AFSPRAKE •.. 
25 April - Invitation to a Gun 

fighter , filmvertoning deur AOB. 

25 April - Vrystaatse Jeugkoor, 8 

nm. Totius-saal. 

25 April - Fakulteitsfunksie van die 

Natuurwetenskappe. 

26 April - Volkspelesaamtrek. 

29 April - Aanvang van Puk-kar-

naval. 

30 April - Byeenkoms van Sen

truro vir Intemasionale Politiek. 

Spreker: rnnr. Karl Noffke, redak 

teur van Die Trarisvaler. 

30 April - Kamavalkonsert, Sen 

1 ra\e eetsaal . 

1 Mel - Karnavalkonsert. Sentrale 

eetsaal, Kerrnisdag. 

2 Mel - Karnavalkonsert, vlotbou. 

3 Mel - Karnavaloptog deur strate, 

vlotte. 

7 Mel - Afrika seminaar. 

DAGSTUDENTE 

AANDAG 
DIE dorpsvereniging begin bou aan 
bulle vlot by die tennisbane op 
Dinsdag 29· April. Die motief is 
, vraagtekens". Aile dorps tudente 
hart\~)<: \Ve)kom . 

DIE BULT
HAARKAPPERS 
Mans en Dames 

Eienaar: G. Scltoonhoven 
Tomstraat 86b - Tel. 5136 

Na ure: 6056 

JOUBERT 

MEUBELS 
Kerkstraat 201, Tel. 3420 

POTCHEFSTROOM 

• 
Vir 

MODERNE MEUBELS 
en aile 

HUISHOUDELIKE 
TOERUSTING 

• 
Ons spesialiseer in die 

verskaffing van 
Jongste Plaat·opnames 

Kom besigtig ons groat reeks 

Vir al u 

* APTEKERS· en 

* FOTOGRAFIESE 

* BENODIGDHEDE 

Besoek: 

APTEKERS 

]. P. VAN DEK 

WALT 
( EDMS.) BPK. 

Kerkstraat 118 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 3237 

DIE WAPAD 
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Studenteprotes: ja of nee 
UIT die besprekinge blyk dil 
dat die Pukke oor die alge
meen nie veel prinsipiele be
swaar het teen studenteprotes 
nie, mits d it gegrond is op 
besware wal op geen ander 
mm1ier opgl'los kan word nie 
en mils die kampus nie slag
veld word van bedrywighede 
wat vreemd staan tecnoor die 
wese van die universiteit nie. 

Da t ons nie uiteraard pro
testerende mense is nie, wil 
nie te kenne gee dat ons met 
alles tevrede is en alles as 
vanselfsprekend aanvaar nie. 
Ons vind ons uitgangspunt in 
die reformasiegedagte wa t ge
duld en doelgerigte werksaam
heid in hom opgesluit hou, 
terwyl die revolusie-gedagte 
die sosialc ordc eensklaps om-

ver wil werp met die hoop 
dat daar kielik 'n heme! op 
aarde a! neerdaal. 

Daar is baie dinge wat ver
andering nodig het en on is 
daarmee besig, geduldig en 
doelgerig. 

On Jiet sovt:cl vertrouc in 
ons standpunte en hanteer 
dit met soveel liefde, dat ons 
nie genee is om dit enigsins 
skade te !aut ly deur oot·haas
tige en emosionele prate op
togte en dergelike raserny nie . 

Di t kan die Puk ter ere 
na gegee word dat hy ook nie 
sond'er meer sy oor uitleen vir 
reaksionere optrede nie. 

Sou cliegene wat so protes
teer met die gedagte van open
held en vryheid, al daaraan 
gedink het dat hulle dalk ver
keercl kan wees? 

Die degraderende Veg 
DIE huidige politiekc bedeling 
is :n bedeling vol beroering. 
Die spreekwoord se .,soveel 
hoofde, soveel sinne" en dil 
wil voorkom of nuwe politiek..:: 
.,hoofde", elk met 'n eie sin, 
hulle toenemend en voortdu
rend op die voorgrond wil 
dring. Nou is dit juis opval
lend dat die situasie hom 
voordoen terwyl S.A. regeer 
word deur die grootste rneer
derheid in die geskiedenis. 

Wanneer 'n regering baie 
groot word, is dit onvermyde
lik dat van binne en buite die 
rneerderheidsgroep 'n kronie
se dwarstrekkery sal ontstaan, 
want politieke kwantiteit be
teken dikwels politieke lomp
heid. 

Teenkanting en kritiek is 
altyd gesond, maar wanneer 
'n tydskriffie soos VEG hom 
onder die dekmantel van 
Christelik-nasionaal en Calvi
nisties wend tot sensasionele 

s1msmc, ~oetsappige limirieke 
en versteekte-bandopname-in
die-vergadering-metodes, word 
die saak onsmaaklik. 

Ongetwyfeld bevat sommi
ge artikels van VEG elemente 
van waarheid, maar ons dag 
is 'n dag van subtiliteit en ge
volglik kan 'n mens na binne 
of buite jou groep niks anders 
.net .,Sturm und Drang"-op
trede bereik as atbraak nie. 

As VEG werklik Calvinis
ties was, sou uit sy bladsye 
terk standpunte gestraal het 

wat vir hulself spreek, en nie 
die huidige jammerlike gekef 
teen aJies en alrnal wat nie 
soos Verwoerd of Strydom op· 
tree nie. 

As daar politieke figure is 
wa t va tbaar is vir degrade
ring, sal hulle optrede outoma
ties tot hul degradering lei, 
maar hy wat sulke persone 
kunsmatig wil afmaak, degra
deer net homself. 
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Wit bte ~orb 
Kultus van die kristalbal 

Deut. 18 : 10: .,Daar mag niernand by jou gevincl 
word wat . . . met waarseery omgaan nie". 

In die geskiedenis van die rnensdom kan die eienaardig
heid bespeur word, dot die afname in godsdienstigheid direk 
eweredig is met die toename in bygewof. So is oolt die soge
naamde mondige mens van vandag se gewaande objektiewe 
beskouing van die werklikheid 'n hersenskim uit sy eie koor
sige brein. Ons ate1stiese tyd aanskou 'n oplewing van die 
kttltus van die kristalbal soos nooit vanteuore nie: 

• Koerant- en tydskrifreuakteurs weet walter veTskiL die aan
of afwesigheicl uan 'n nt bTiek soos .,Die steTre voorspel" aan 
sirkulasiesyfers maak; 

• acm clie begin van eLite jaar word gewigtige voorspellings 
aan die lesers deur mense met ewe gewigtige name en repu
tasies gemaak; 

• in die stad is lang toue kantoorjuffers (en -mene~·e) by 
fortuinvertelsters se karavane tyde~ts die etensuur 'n bekende 
gesig ... 

En so kan die voorbeelde vermenigvuldig word. 
Die tragiese ts: Christene doen daaraan mee. 
Die Bybel beskou dit egter geensins as 'n middelmatige 

saak nie. Aan Israel is clit voorgehou as die .,gntwels van die 
heideunasies" waarmee lmlle niks te doen mag he nie. lm 
mers, deelname daaTaan is 

'n teken van ongeloof (Saul!) ; 
'n bedenklike poging om aUerlei openbaringsmedia buite 
Gods Woord te soek; 
en daarom: naakte afgodery. 
Dit is des te gevaarliker omdat dit die leuen is wat i11 die 

gestalte van die waaTheid nfL ons toe kom. 
Laat ons on thou: DaaT is nog altyd net een W eg en een 

Waarheid. M.J.L. 

Uit die POSSAK I 
PROBLEME MET 

GRADEPLEGTIGHEID 
Geagte Redakteur, 

Met die afgelope gradeplegtig
heid op 28 Maart, was daar een 
of twee dingetjies wat die betrokke 
s tudente dwars in die krop ge
s teek bet. 

Hoekom was die ete wat bcdien 
is , nie in die sentrale eetsaal ge
hou nie, maar buite op die stoep? 
Dit het mecgebring dal die gaste 
tussen pilare, slote, trappie en 
geute moes rondbeweeg, om nie 
eers te praat van mekaar vertrap 
in die stof om die eetsaal nie. Die 
kos wa uitstekend, maar om die 
hele tyd rond te dwaal met 'n 
bord vol kerrie, rys en s laai en dit 
s taan-staan te probeer eet, is nie 
:~n die maklikste nic . 

Die eetsaal word tog soms alge
s la:~n vir belangrikc geleenthede 
en as dit bots met die studente se 
ctenstye, word daar vir bulle 'n 
piekniekete gereei. As die geleent
heid dan nie belangrik genoeg was 
nie, of as die eetsaal nie beskikbaar 
was nie, hoekom dan nie maar weer 
terug Oude Molen toe nie? Ver
skeie gaste het genoem dat dit 
die vorige jare baie geselliger was. 
(Ek praat spesifiek van die om
gewing en omstandighede; nie van 
die verversings nie.) 

Dosente afwesig 

'n Verdere krapplek was die on
miskenbare afwesigheid van mak
lik drie-kwart van die dosente by 
die gesellige verkeer daarna. Dis 
'n bekende feit dat universiteits
dosente tot satwordens toe moeg 

is vir die half , moreel verpligte" 
bywoning van sulke akademiesc 
geleenthede, maar baie van die 
studente ontvang slegs die et:n 
graad in hull!.! l c~opbaan en dit is 
vir hulle en bulle ouers 'n beson· 
dert: eeleentheid Kon die betrokkc 
dosente nic maar probeer om 
meer bclangstelling te loon deut· 
'n handdruk en hul teenwoordig 
heid nie? In die omsendskrywe ra
kende die gradeplegt igheid aan die 
tudeme, word ctaar nogal 'n be

ruep op die s tud<.: nt e gedoen om 
die vrymoedigh<.:id tc he om hut 
ouct·s aan die dosentc voor te stel. 
Die vt moedight:id was wei daa1 , 
maar nic die dosente nie! 

Oit was nogal interessant om 
op tc merk dat Jie bandjievol 
dosente wal ''d daar was, wat 
tussen die gastc deur beweeg het 
en hulself die moeile getroos het 
om hul studente geluk te wens, 
meestal die dosente is wat hullc 
beywer vir die s tudent en sy be· 
lange . Hulle het gewissel van 
junior lekton: tul die mees senio•· 
professore. 

Sommige s tudcnle se ouers het 
selfs van so vcr as Windhoek en 
Porl Elizabeth gekom, en was baie 
teleurgesteld omdat bulle maar 
een of twee \'an hul kinders sc 
dosentc tc s icn kon kry. Vir die 
dosente is dit misJ...ien ritueel, maar 
'n mens \mntkr wie is met die 
een geleentheid die belangrikste. 
Is dit te vee\ gevra? 

,Ons wonder maar net" 
in Oosterhof. 
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UITSPAN 21 
GROOT, JA GROOT, ;va die am}lteJike inwyding en naam
bord-onthulling an die .,nuutgt>verfde Uitspan" Maandag
nand. Dit L (lie N'rste keer in die g(•skiedeni van dt Pnk 
dat kushuisw·rdgtinge deur die Rektor hygewoon is. 

russroP I 

Uit die verlede 
TilE University Commission com
plained about our old army huts . 
Presumably they think, because 
W(' live in tin houses we are 
sardines. 

- Besembos 1928. 

EK prote::steer graag, en jy? Dis 
in my bloed . Ek kry 'n magtige 
a:mdrif om te rebelleer teen a!les 
wat mv nic pas nie . Dis 'n magte 
lose opstuwing wat my rotaal oor
heers as hy kom. Van my gmotste 
teekan-toesprake is ult hierdie up
welling gebore . Ek \'oel sterk oor 
mv reg op protes . En waarom nie? 
Ek is die een \\at betaal vir claai 
kos en ck ltet gewerk vir die pam 
pennies om dar •m 'n sutk kos
hubdak oor my kop te kry. 

Dis my volste reg om in enige 
koshnisvergadering op te staan en 
te se ek hou nie van kool en 
.. misery balls" nie. En dat hu!le 
nie Janka! daai voorwerp uit die 
teekan gehaal het nie, is vir my 'n 
wonder. Ek se al v n die begin van 
my eerste jam af die goecl smaak 
na niks . En jy moenie dink ek se 
sommer maar net die dinge omdat 
sc se is nie, en ek .. moan" ook 
nie, maar die dinge pia mv en as ek 
eers daai dril van my kry, dan 
sien ek rooi en dan protesteer ek 
lekker en maklik, en jy' 

Maar daai petisie van nou die 
dag her my gev ng Wie ken my 
dritsimptome beter a~ ek! Van 
skone rooie lekkerkry het ek so 
gestaan en bew dat ek die papier 

BLADSY VYF 

op 'n stoel moes neersit om m\ 
handtekening ook te voeg by di..: 
duisende ander \erontregtes . Dis 
met die neersitslag dat ek die pa
pieJ eers mooi van voor sien 
Waar >oor \ ra ek myself af, wil jul
Ie akademiese vryheid he' En so 
met die vraery aan myself is dit 
bthom ilk aso[ ek ,·oel hoe m} 
drif so 'n pa:1r stuiptrekkings in 
my linkcrkantste seer knieg g e, 
en toe's hy weg. 

En nou kon ek nog nie weer 
een nag lekker slaap nie . Dis daai 
vrvheid wat my entoesiasme we~r

gevat het. Bedoel hulle regtig dat 
enige ou net kan leer wat hy wil 
en vir wie hy wil? Ek's nie ver
helder of verduister nie, maar ek 
het my beginsels En dis vir mv 
lekker om te weet dat my rnense 
my en jou beginsels beskerm Vir 
my in my universiteit, en vir die 
swarte in syne. Maar dis daai deur· 
mekaarboerdery wat my lam in 
die kniei:' gemaak het. Ek bedoel, 
koshuiskos bly koshuiskos, maar 
ek smaak darem ook nie daardie 
geUJloosheid van die petisie nie. 

Daai ou met die lang hare het 
nou \\'el gese ek .. moenie worrie 
nie \\.1 111 on~ g..r::m lug cen lekker 

Met trots kon die twee bere 
weerskante van die spierwit sy
dot"k die verrigtinge gadeslaan, -
bulle wa~ die 1 roue bewaarders 
van iets wat baie kosbaarder as 
korale was .. ~ .Ia, lmlle kon met 
genoegdoening hul hoofde in tevre
denllt'id skud wanl hul skeppers is 
nie net gr66t in naam , inisiatief en 
in ande1 opsigte nie .. . nee, meer 
nog, die gees is lewendig en reg! 

WITS HET REG OM TE PROTESTEER 1\taus 

· mob word", maar ek se hy's ver
keerd, ni e solank ek ek is en jy jy 
nie . En toe s.: ek vir hom ek's 
nie so dom om hom te glo me, 
en as ek nie dom is nie, wie's dan 
dom ? 

Met c.lie Salutll deur die Pypre-
2iment, die Wag van die Beer, het 
die Generale Saluut ver oor die 
vlaJ..te::s weerklink. Die inspeksie 
van die Wag is deur allie oet
zee op 'n aandoenlike wyse gedoen . 

Toe die rektor, prof. Bingle, die 
dun onsigbare draadjie met die 
groat silwer sker afknip en die 
wit sydoek na benede val, het die 
.. Wonder van Uitspan" ons voor 
die oe ver kvn en om 'n mens nog 
meer liries te laat raak, het die 
Siegeslied sons uit een keel ant
spring. 

Na die aandoenlike toneel het die 
rektor sy boodskap aan die volk 
van Uitspan gebring. Hy het hoe 
waarclering uitgespreek teenoor die 
handvaardigheid van die inwoners 
en gese dat die jongmans eintlik 'n 
patroon daargestel het wat kostes 
kan bespaar. 

Hy het ook die hoop uitgespreek 
dat die studente daarin sal slaag 
om 'n eie lewenspatroon te skep. 
Hy glo dat hulle in 'n mate reeds 
gt:slaag het om aan te pas by 'n 
Suid Afrikaanse patroon soos uit 
die \'erlede - ·n lewenspatroon 
wat die elemente behou van daar
die dingt! waarop ons bou~ Die stu
dent moet daarin slaag om die na
tuurlike dl!mente van 'n huisgesin 
in te bring. 

Na die voortreflike boodskap is 
die Onle van die Rooi Beer, die 
hoogste toekenning van die Puk
kampus , deur Lambertus M. Fourie, 
Pa van Uitspan, aan prof. Bing\~ 

en prol. W. N. Coetzee oorhandig. 
Die seremonii:He verrigtinge is op 

luisterryke wyse met die Uitspan
volkslied afgesluit en die gaste kon 
heerlik in die vierkant met wafels 
en tee om die kampvuur verkeer. 

Die eregaste was prof. en mev. 
Bingle, prof. en mev. W. N. Coetzee, 
tant Nonna, mnr. en mev. W. J. 
Coetzee en mnr. Arnie van der Walt. 

GAAN MAL 

Dl KARNAVAL 

ELKE S UDENT in 'n demokratiese gemeenskap mo t di£' 
reg he om ie protesteer", het mnr. Ottu Kraus<', redakt('Ur 
van , Ne vs Check" op 'n P.N.B.-pmgramvergad£'ring ¥£'r· 
lede Donderdagaand gcse. Die substansie van die WiL -s tu
dent(' se Jlrotes i egter dat hulle it· 'u terwende aak 
betoog''. 

Die oorsprong van die betogings is 
nie soseer liberalisme nie maar uit 
frustra~ie oor - soos dit vir hu1le 
voorkoon - die permanente Airi
kanerheerskappy. 

AlhoPwel die Witsies voorgee 
dal hulle vir akademiese vryheid 
betoog, gaan dit elntltk om die toe· 
lating van nie-blankes tot hulle 
universileite . .,Dil is maar die ou 
ding in ons politick dat die En
gelsspt ekendes 'n bondgenootskap 

met dil' nle-blankes wil sluit om 
die Afrikaners te bestry. Op dle 
oog at Jyk dit na liberaUsme maar 
inderwaarheid is dit imperialisme 
om die land te beheer", het mnr. 
Krause gese. Daarom betoog veral 
studente uit die boonste lae van 
die Engelssprekende bevolking. 

Die studente het 'n r~g om te 
betoog, maar met twee voorbehou
de: indien 'n prates 'n bedreiging 
vir die veiligheid van die staat of 

Onthulling 

Prof. H. J. J. Bingle, rektor van die Puk onthul die naam
bord 'an Uitspan, tenvyl Dups du Bruyn glimlaggend toekyk. 

vir wet en orde is, moet d 1t ver
bied word. 

Die betoging van 'n handjievol 
Witsies kon nie die veiligheid van 
die staa t ondermyn nie, maar 'n 
opmars deur .Johannesburg se stra
le sou hale meer onrns veroorsaak 
het. Daarom het die stadsraad wys 
gehandel om op grond van wet en 
orde 'n opmars deur die strate te 
verb1ed 

Die regermg moet di~ optrede 
van die studente ignoreer. Deur 
hulle te betig, word die betogings 
nan die gang gel!ou en die studente 
wor·d die geleentheid gebied om 
hulself as martelare te beskou. 
Daa~· moet liewer gepoog word om 
hulle oor te haal na die regerings
standpunt. 

Optrcdc v:~n l'l'gcringskant is 
daarop gemik om die sogenaamde 
,.verkramptes" in eie gcledere te 
tl'oos en veilig tc laat voel. 

Betogings is 'n buitelandsc 
.,ding" wat nie by Suid-Afrika en 
die Engelssprekendes se volkskul
tuur inpas nie. Die Engelsspreken
des voel daarom ook teleurgesteld 
dat die studente nie met iets nuuts 
en oorspronkliks teen die regering 
kom kom nie! 

En ek se nou \'it jou, m v pro
testeer·drif is weg, maar ~;an nou 
nf gaan ek inklim teen daai ouens 
wat net hier voor hulle op die 
grund vaskyk en nie 'n duim ver
der nie . 'n Vrou sal ek seker nooit 
kr\ nie, maar ek s::1l jou It lp veg 
vir joi1 kinders se toekom~ (my 
Yeg is met 'n kleinletter) . 

Klou soos 

ne1e 
.. TfLABA JAll vir ons in 19 10!" is 
eli" algcmene kreet \'an im :oners 
'an Tltaba Jab . 

Sestien senior dames vatr drie 
verski!Jenc!e dameskoshuise plus 
vyttig eer lejaar woon so lekkcr 
~aam in Thaba Jah ctat hull . ~ niks 
wil weet van 'n andt:r koshuis vol
gende jaar nie . ,.Ons sal soo·, visse 
op droc grond voel as on ; hier 
moet uit!" se hulle. 

Bewys van die goeie gees wat 
daar heers, is die feit dat Thaba 
Jah die meeste Atletiek-Gedenk· 
a lbums verkoop het. Dit was 'n 
gesamentlike paging van t!erste
jaars en oudames. 

Die koshuis het ook al 'n 
.. Snoepie" wat goed floreer 

Cachet Modes 
<EDMS.> BPK. 

Tomstraat 92 - Telefoon 5032 - Potchefstroom 

ONS HOU ALLES AAN WAT DAMES 

BENODIG 

* Nuwe voorrade van rokke en 

nogwat word gedurlg ultgestal 
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C. F. C. COETZEE 

SE: 

DIE WAPAD 

VA 
die tipiese Puk gees en oor pmnk 
lililleid t·n sv ~pentane deelname 
llem elke student, kun rk nie sien 
dat dit vir die tudenteraad of 
enige persoon nodig ts om dte 
Pukke op te roep tot deelname ~n 
.nisi tief en s . .nnewer l.ing nie k 
is da:uvnn oortuig tint elke student 

NA die uiters suksesvolle karnaval 
van L968 met sy openbaring van 

cl•e seniors nn die lwerlik on 
dcrvinJing om die vorigc karnav!ll 
te kon mecmaak, en die cerstejaar
stndente in angstige alwagting op 
een van die grootste belewinge in 
'n mens se studentejare reeds 
tande slvp en uitrus om met die 
kamaval uiting te gee aan a! dte 
opbon elende jeugctigheiJ, oor
svronklikheiJ en joly t \\:wruor 'n 
Puk-stuJent beskik . Daarom twvfel 
ek oak ~:een uomblit.. dnamnn dnt 
die karnaval van 1969, a fceskar
nnval, in aile opsigte 'n klinkenJc 
sukses gaan wees nie. 

C. F. C. Coetzee . 

-········ 
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Dl KARNAVAL· 

K. DU PLESSIS 

se: 
HOU POLITIEK 
UIT DIE KARNAVAL 

Ee11 Will die luube passasierskepe vm1 die Castle- rederv. Twee Pukke gaa11 ns ga ste va11 llierdie redery 
1'1111 Kaapstad 11fl Dw ba11 vaar . . . 

VLOTTE ,.float", kampvure knet
nel , kon ertgangers kraai (van die 
gelag) en, les bes, Loetse toets. 
J ortom, die Pukke gaan karnaval 
hou! Van Dinsdag tot Vrydag 
volgende week behoort Potchef
stroom aan die studente . Dis pret 
en plesier, Jtllg en jol. En die 
wins ' Alles vir die Studentesen
tntm 

Dinsdagaand is dit filmpremiere : 
Yours, mine and ours - 'n kome· 
die . Word in die 20th Century (in 
f..akstraat, as jy nie weer nie) 
vertoon . Plekbesprekings kan oak 
by die teater gedoen word . 

Woensdng-, Donderdag- en Vrv 
dagarmd: konsert, konserl, konsert . 
Eersrc smcklllt'kunstenaars, dan 
die koor 'an die Collegium 
Mu~icnm en laasle, maar nie die 
minsle nie: Gel t Potgieter, Nellie 
du Toil, Ritn Robberts, Jules 
Borowsky, Raoul Roenca, Vrydag
nand 1 rnk1eer Johan van Rensburg 
<'11 Alabama 'n gehoor van skoal
kind rs met 'n spesiale program 

'n Groot kompetisie le ook en 

Iocr . [n snmewerking mt:t die• 
S .A.U.K. reel dit: Universiteit 'n 
in ter-universi tere musickkompeti~ie. 

Die finaliste tree in die .,klam 
program", Aleljet: '69 op. Racliu
luisteraars kie die wenners dan 
soos in Treffersparade. Die Woens
dagaandkonsert in die karnaval · 
week dien a keuring \ ir die P U -
finalist~:: . l fierdil' finaliste ont\·ang 
R15 00 van di" A B K.K 

Die lang ann van die gereg k1 v 
oak 1 an tam· 'n vinge1 in die kar
nnvalpastci, want tienduisencl oud 
Pnkke en vriende van di' Univer;,i 
leir word .,ge lagvaar". ,.Verweer
deJ ~" krv gelcentheid om ~kuld 

eJ kenning tc betaal lot 14 Mei 1969 
Na die datum sal aile oortreders 
(wat nog nie bernal het nie) ver· 
dt:r l'ervolg 1\'0rd . .,Be~kuldigdes" 

b nie gebondc om ,.net die boete 
en niks anders as die bocte" It· 
belaal nie. Meer is ook wclkom en 
dit vrywaar dan die .. oortreder" 
reen dagvaarcling - vi1· 'n pedode 
van tien maande. 

En iewers op die kampu;. loop 
'n Puk-leeu nog ongekroond rand. 

Op die kermisdag - volgendc' 
Vrydag - sal hy aan die man ge 
bring word . .. Hv" i die man met 
die mooistc baard wat die vinnig
ste kan sluk en kou aan 'n pint 
melk of bottcl koeldrank en 'n 
pak anrtappelsk\f 1es 

Op die kermis sal koshuisstnlfe
tiies sorg vir verversing., en Ra lio 
llialra vii musiek en kommentaar. 
'n Op1 indende arena program 
word ook aangebiecl . Die stalletjie 
1ne1 die hoogs1e wins kl v weer 10 
persent 1-an sv torale omset te 
rug (ho ' d•lai!) . 

atcrdag is vi,Jidag Reoordeling 
geskied up gwnd van oorspronk 
lik)leid, afgewerklheid en lema-uit
beelding Die rcrsle is RSO, die 
tweede R25 en die dcnle RIO. Mas 
kt' rs van aile soorte, groottes en 
t..leure mel studenk binne-in ;.a] 
die strnte in horde binnevaar en 
blik-skud kollekteer. 

En al hierdie dol dac word 
hecJiik afgesluit met 'n kampvuur, 
wat let terlik en figuurlik die hoog· 
tepunt 1 an die karnaval sal wees 

VRYDAG 25 APRIL 1969 
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VRYDAG 25 APRIL 1969 DIE WAPAD 

Populiere in die wind 
MEVROU droom van 'n rok - ge- met die ouens in on~ gang nie ... 
borduurde sy moet dit wees . More Tog snaaks as niks ook iets ge
by mevrou Wee se verjaardagpar- word het - wat aansien en geld 
tytjie al dit daardie mevroutjie- kan doen! Die viooltjie is nie nedc
nuwe-intrekker-met-daardie-gloeien- riger as dte roos nie, hocwel om
de-herfspakkie lelik op haar neus mige digters so meen, maar sulke 
Iaat kyk . annerster mense tel ok nie. Agge-

Ot Hoogewind ontmoet die lek- nee, man, daar is nou sells a! klas
tor Mooievccrt toevallig by Claws scvet·skil tussen 'n ou wat Lucky 

Slrike en 'n ou wat Texan rook -
mam· dan is daar nie verskil tussen 
'n ou wat twak praat en nie so 
lyk nie, of hoe! Hoor nou mooi: 
as 'n brak in jou pad le, raak aan 
hom met jou skoen en se: .,Ag 
nou, voertsek!", maar doen dit 
vricndclik. En as jy agter jou oor 
jeuk, man, krap die plek! 

s~ \ertounvenster. Die volgende - ------- --- ------ ----------

.dag stap hy in en trek die rooi 
MG. uit, .,daardie enetjie, jy weet 
mos, die een waarvoor lektortjic 
pasgetroud Mooie\ eert so hard sou 
moes spaar - as hy nie met een 

'N DAG VAN HONDERD 
DITSEMS? 

getroud is nie .. !" 
Haai, . die ou Ben! Hy groet 'n 

mens mos nie meer vandat hy sy 
meisie-suzuki · verruil het vir 'n 
Volksic 1300 nie Hv kan seker nie 
meer onthou hue ek hom allyd 
met my dt·ic,\ il'h;umton etjie aan
gehelp het klas toe nie .. . En nou 
dat Sarah se pa verhoging gekry 
het, en sy mecr .,classy" kan aan
trek klas toe, praat sy nie meer 

Geagte Redakteur, rwee van die 
gebeurtenisse wat die sestigerjarc 
in Suid-Afrika gekenmerk het, was 
dcsimalisasie en metrisasie. Eet·s 
was dit Daan Desimaal wat ons 
vertel het hoekom d1t beter is 
om rande te gebruik as ponde, en 
nou, so word my vcrtel, is dit sy 
vrou, Marie Metriek, wat met aile 
gcweld pondc met gramme en 

jaarts met meters wil verdring. 

BANTOETAALONDERWYS 
SPRAAKSAAM BESPREEK 

Die dringende vraag wat nou 
by my opkom, is dit: Terwyl ons 
nou besig is om alles na tiene oor 
te skakel, is daar cnige sinvolle 
rede hoekom 'n dag vier en twin
tig uur het, 'n uur scstig minute en 
'n minuut sestig sekondes? Wat ver
hoed 'n dag om te bestaan uit hon
derd ditsems, 'n ditsem uit tien 
desi-ditsems en 'n desi-ditsem uit 
tien senti-ditsems, wat op hulle 
beurt elk opgedeel is in tien milli
ditsems? 

Wat verhoed my om tussen 
sewe en sewentig en een en tagtig 
ditsem te sleep in stede van tus
sen half-sewe en half-agt? En as 
Paul Nash die honderd meter in 
1.1 senti-ditsem hardloop, wil dit 
nog nie se dat hy versleg het se
dert die dag toe hy dit in 10 se
kondes afgenael het nie. En wat 
meer is, aangesien vyftig ditsems 
middag is en honderd ditsems mid
dernag, sal daardie simpel afkor
tinkies ,.vm." en .,nm." spoedig uit 
die taal verdwyn. 

DIE SIMPOSIUM, gereel deur die departement Bantoetale 
op Saterdag 19 April, met as onderwerp ,Bantoetaalonder
rig aan blanke skole", bet wye belangstelling gelok. 

Die opening is waargeneem deur 
prof. H. C. van Rooy. Prof. T. M. 
II. Endeman van die Bantoe-uni
versiteit naby Pietersburg, het ge
praat oor die doe!, pick en waarde 
van Bantoetaal-onderrig aan blanke 
skole. Prof. Endeman is tans die 
oudste hoogleraar in Bantoetale en 
verskeie publikasies van hom het 
reeds verskyn. Mnr. W. J . Kotze, 
in diens van Bantoe-onderwys, het 
eksamenvrae, -standaarde en -foutc 
van leerlinge in Bantoetale aan 
blanke skole behandel. Prof. C. J. 
H. KrUger, van wie daar ook 'n 
hele paar vakwetenskaplike arti
kels verskyn het en wat verant
woordelik was vir die organisering 
van die heel eerste simposium oor 
Bantoetale, het enkele raakpunte 
tussen skool en universiteit met 
hetrekking tot die onderrig van 'n 
llantoetaal bespreck. Daarna het 
dr. Schmidt, verbonde aan di<' 011· 

derwyserskotlege g praat oor diP 

metodiek van die onderrig V<~ll ' n 

derde taal met spesiale verwysing 
na Bantoetale. 

u KANS 

DIE WAPAD 
bied u 

hope kanse om 
in die studentelewe 

te dien en u uif 
fe feef. 

• 
Aansoeke om in die redaksie 

opgeneem te word kan gerig 

word aan 

Die Hoofredakteur, 

PI a Studenteraad. 

Na die etenspouse het mnr. B. P. 
J . de W. Celliers, 'n onderwyser 
in Noord-Sotho aan die Hoerskool 
Roodepoort, 'n referaat gelewer 
oor die waanle van mondelinge 
onderrig in Bantoetale, met spesia
le verwysing na dw laer standerds. 
Ten slotte het prof. J . Breed, dc
partementshoof in Bantoetale van 
die Universiteit, die plek van Ban
toeletterkunde in die leerplanne 
aan die hoerskool bespreek. 

Die simposium was 'n besonder 
groot sukses. Die referate was uit
stekend en die belangstelling bo 
verwagting goed. Die hoop is uit· 
gespreek dat daar mecr bycen
komste van hierdie aard gehou sal 
word, veral met die doe! tot beter 
samewerking en koordinasie tus
sen die klein kring Bantoetaalon
dcrwysers. 

Ek sien al hoe grinnik die wis
kundiges. Maar ek het alle rede 
om te vermoed dat Galileo op sy 
dag die oorsaak van menige smaal· 
lag in Italie was. Dus ... my groot
ste vrees is net dat u hierdie brief 
gaan beskou as 'n grap en daar
mee gaan afmaak met die opmet·· 
king: .,Hoe meer hekta-ditsems, hoe 
meet· dae". Asseblief toggies .. . 

Diederik Ditsem 
Naskrif: Terloops, is daar enige re
de ho~kom Die Wapad nie meer 
elke sewe hekla-ditsems verskyn 
nie? 

WOORD EN DAAD 
STIMULERENDE WAARDE 
TOE adv. D. P. de Villiers onlangs voor die byeenkoms, 
gereel deur die Sentrum vir Internasionale Politiek, opge
tree het, bet by gewys op die stimulerende waarde van 
publikasies wat van die Puk-kampu · af uitgaan. 

Hy het spesifiek na KOERS ver
wys, maar ook gesinspeel op 
WOORD EN DAAD na aanleiding 
van die .,gewrnakte" artikel oor af
sonderlike ontwikkeling in die uit
gawe van Desember 1968/Januarie 
1969. 

Hierdie blad is die mondstuk 
van die Afrikaanse Calvinistiese Be
weging. 'n Oorsig van die inhouds
opgawes van hierdie blad is al ge-

Vernuwing 

in Virus 
BY 'n vergaderlng van die Adminis
tratlef van VIRUS gehou op Dlns
dag 22 April is besluit om die vol
gende verklaring uit te relk: 
• Die hou van openbare VIRUS· 

vergaderings word voorlopig op
gehef. 

• Die rede is dat die Admlnistra· 
tief besluit bet om die aard van 
VIRUS-aktiwiteite geheel en al 
te wysig. 

• Hangende die realisering van 
die nuwe beplannlng, doen die 
Adminlstratief 'n beroep op die 
massa om hulself wei deegllk op 
hoogte te hou van aktuele ge
beure op vera! Afrlkaans-kul
turele en poUtteke iebled. 

noeg om sy opset agter te kom: be
sinning en verantwoording oor 
ake in volksverband word gegee 

vanuit 'n uitgesproke Calvinistiese 
klimaat. Dwarsdeur al die uitgawes 
tref 'n mens geen droe beredene
ring en propagering van die Cat
vinisme aan nie. Eerder tref 'n 
mens die groot verskeidenheid van 
die wcrklikheid van ons volkslewe 
aan - besien met 'n Catvinistiese 
bril: Geloftedag, Vrymesselary, eko
nomiese gebondenheid, De Gaulle 
se optrede, immigrasie, kerk en 
volksbelang, Sondagpers, die Kon
go, ens. 

Andersdenkendes 
As 'n mens boor van sommige spre
kers wat in die jongste tyd genooi 
word om programvergaderings te 
kom toespreek, Jig die wenkbroue. 
Gou kom die teen-argument: ,.Ons 
wil van die ander standpunt 66k 
verneem". Is die tendens werklik 
so nuut? ... En gevaarlik? 

Kort na die griep van 1918 ver
klaar die Korpsvoorsitter in die 
blad van destyds, .. Veritas Vincet", 
waarom persone buite die kring van 
Korps genader word: .. . . . want 
!>onder 'n prikkel nou en dan van 
buite af sluimer 'n mens gewoonlik 
in selfgenoegsaamheid in." 

BLADSY SEWE 

* * * 
VIR DIE * * DAMES * 

' 
Ll EWER dood as uit die mode .. ! 
iloe vaal en kleurloos ou die !ewe 
nie wees sonder Mode nie? Plascon
verf mel sy veldtog van Kleur in 
ons !ewe, sou werklik nie aileen 
d:~arin kon slaag om die uitsig 
aantreklik te maak nie. 

Stel jou voor - 'n wereld san
der strak leer, getailleerde uni
forms, sagte valle, bree seinture, 
yslike sakke, geborduurde sy, kol
le, strepe, wawiele, sandale wat die 
Egipliese strandlopers hul hoofde 
in sL1:nnte sal laat sak, stewels 
wat Prank Bomman en sy mak
kers sal laat terug verlang na die 
maan . . . al die dinge. 

Die verskeidenheid is 'n inte
grate dee! van die hedendaagse 
mode. Vcre .. , Dior se dit keer 
terug . Alles goed en wei, die vere 
moet net nie waai nie. 

Dan is daar 'n eienaardige nei
ging by die dames wat rak se 
kant toe staan . . . bokstertjies 
word gedra om hul .,klein-dogter
tjie guitigheid" te weerspieel, 
maar ek verkies hulle bo die dame 
met die ewighoudende dinee-kap-
el en die witmasker tussen die 

ore wat afval as sy per ongeluk 
agter die kop getik word. 

Waarom word die menslikheid 

Dankbetuiging 
Geagte redakteur, Namens my me
destudente wil ek die dosente hart
lik bedank dat bulle die Karnaval
week .,versuur" het met hope 
toetse. Op hierdie manier word 
ons in staat gestel om nie so baie 
geld vir die Studentesentrum in te 
same! dat dit dalk noual gebou kan 
word nie. Nee, .,die studentesen
trum hoort in die verskiet en die 
student by sy boek", se die prot
fies. Of sou dit wees dat die do
sente dalk aileen wil Karnaval hou? 

Dubbel suur. 

onderdruk, daardie dee! waarmee 
jy geb01·e is, die oereienskap wat 
ook jy sal oordra? Daardie kille 
ingetoenheid dien geen doel nie -
die navoJging van 'n popgesiggie 
in 'n glanspapier modeblad is 'n 
verraad teenoor jouself! 

Los die verweefde, ingewikkel
de, bizarre, absurde patrone -
dinge wat te voorskyn sou kom as 
'n kind psigedelies kon droom. 
Kies blou kolle, blou strepe, blou 
wiele, blou paisley-ontwerpe op 'n 
blou agtergrond. Met ander woor
de: dra sover moontlik wat jy wil, 
as jy kan! 

P.U.-hartman 

keer terug 
DIE direkteur van die Instituut vir 
Fisiologiese Navorsing, prof. P. J. 
Pretorius, het onlangs teruggekeer 
van die V .S A , waar hy sedert 
September verlede jaar by die 
hartnavorsingsinstituut van die 
Universiteit van Kalifornie gestu 
deer en navorsing gedoen het. Dit 
is moontlik gemaak deur 'n toe
kenning van die Amerikaanse de
partement van gesondheid . 

Prof. Pretorius se werk het hoof
saaklik gehandel oor hartkontrak
aktiwiteite. Dit skakel nou met 
die krag van die hart. Chemiese 
veranderinge vind in die hart 
plaas, soos die vrystelling en op
name van kalsium. Die hart ver
ander van vorm om die bloed te 
laat sirkuleer. Die hart is ook 'n 
elektriese generator. Verskillende 
dergelike verskynsels geniet nog 
aandag 

Die P.U . het sommige van die 
basiese apparale wat benodig word 
vir sodanige navorsing maar dit 
sal soos benodig aangevul word so
dat die navorsing plaaslik voort
gesit kan word . 

T. G. KROGER EN SEUN 
Tel. 6544 - Na ure 6543 - Kerkstraat 98 - Potchefstroom 

E I ENDOMSAGENT 
Vir verkoop van 

* HUlSE * PLASE * PLOTTE * ENS. 
Lenings gereel 

SKOEN- EN FIETSREPARASIES 
* EN FLINKE DIENS 

* VIR ALLE STUDENTE BENODIGDHEDE 

HUIS EN TUIN 
( Langs Volkskas op die Bult) 

* ALLE BATTERYE WORD OOK GETOETS 

PARADISE RESTAURANT 
e Die kafee op Die Bult ... 

e die kafee waar studente hul 
koeldrankie drink, 

e EN SNOEKER SPEEL! 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WORD 

AFGELEWER 

• 
Tonistraat 86 Tel. 5474 
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JONG VRYSTATERS SING 
DIE VYF JAAR OUE Vrystaatse Jeugkoor, ondet· Ieiding van nmr. Dirkie de Villiers, 
tree vanaand in die Totiussaal op. Die koor sing in verskeie Eurot>ese tale, sowel as in 
Latyn .en 'n paar Bantoetale. Vanjaar ~e pro gram sluit ook die Sewe Boerneefliedjies, 
getoonset deur prof. Pieter de Villiers van die P.U. vir C.H.O., in. 

Perkamentpraatjies 
Gedurende April 1969 het die Jeug
koor deur die Vrystaat getoer. Op 
die oomblik reis hulle deur lfrans· 
vaal, en beplan om Juliemaand na 
Suidwes-Afrika te gaan. 

staat deur 'n ander provinsie na
gevolg word. In September tree die 
Vrystaatse Jeugkoor dan ook saam 
met die nuut gestigte Natalse Jeug
koor op. 

Die koor maak ook elke jaar 'n 
plaat, wat groot bYVal by die pu
bliek vind en baie goed verkoop. 
Daar bestaan verder die moontlik
heid dat die Jeugkoor van 1970 'n 
toer na Switserland sal onderneem. 

Vissershuis en Champs Elyssees . 
Dit is vanjaar die eerste maal 

dat hierdie gedagte van die Vry-

Larney 

ondervoorsi tter 
MNR. TOM LARNEY, sekretaris 
van die P.U.-studenteraad, ' is tot 
onder-voorsitler van die Afdkaan
se Studentepers-unie verkies op 'n 
onlangse konfcrensie van die lig
gaam. Hy was voorheen sekretaris 
van A.S.P.U. en ook hoofredakteur 
van Die Wapad in 1968. 

Mnr. Tom Lamey 

F.en van die doelstellings van 
die Vrystaatse Jeugkoor, is om die 
jong kinders op te lei om later 
in volwasse kore op te tree. Die 
begeleiding word waargeneem deur 
een van die koorlede, Johan Ober
holzer, 'n matriekleerling van Beth
lehem. 

Hulle program wissel van swaar 
klassieke musiek tot Jigte en be
kende liedjies. Daar is ook van die 
liedjies wat deur prof. Cillie van 
Stellenbosch getoonset is, asook eie 
verwerkings deur mnre. T. van 
Huysteen en De Villiers. 

BESEMBOS NIE GEDENKBOEK 
- REDAKTEUR 
WERK ~AN DIE BESEMBOS vir 1969 het reeds begin en 
die redaksie hoop om die bl41d vroeg in Oktober, saam met 
die hoQgtepunt van die eeufees, gereed te he vir versprei
ding. S6 het mnr. Tom Lamey, redakteur van die blad, 
in 'n onderhoud met Die Wapad gese. 

Volgens mnr. Larney sal Die Be
sembos vanjaar basies dieselfde 
patroon h~ as die uitgawe van 
verlede jaar. Soos in die verlede 
word 'n groot gedeelte van die 
blad weer afgestaan aan groep
foto's en kennisgewings in die 
verband is reeds uitgestuur. 

Wat betref die artikels in die 
blad, het mnr. Larney gese dat 
'n aantal persone reeds genader 
iii vir bydraes oor hul vakgebiede. 
.,Dit beteken natuurlik glad nie 
dat ons nie vrywillige bydraes snl 
oorweeg vir plasing nie", het by 
gese. Sulke bydraes, artikels of an-

dersins, kan in Die Besembus se 
bussie voor die Studenteraadskan
toor geplaas word. 

Beroep 
Vanjaar se uitgawe sal nie 'n 

eeufeesuitgawe wees nie . .,Ons gaan 
van die standpunt uit dat daar ge
noeg gedenkboeke in die verband 
verskyn. Wei word daar deur mid· 
del van die tema, wat vanjaar ,Ver
nuwing' is, gepoo.g om die eeufees 
tot sy reg te laat kom. Daar sal 'n 
artikel wees wat die eeufees in 
perspektief stet, maar ons beplan 
geen geskiedenisboek nie", het hy 
benadruk. 

BOERNEEFAAND 

Mnr. Larney het 'n beroep ge: 
doen op alle Pukke om saam te 
werk om vanjaar se uitgawe 'n 
snkses te maak. .,As die redaksie 
vanjaar weer tot 'n maand na die 
sluitingsdatum moet wag voordat 
al die foto's geneem is, en as hon
derde eksemplare weer onverkoop 
gaan bly, gaan dit voorwaar te
leurstellend wees". 

• Hulde aan die skrywer-digter 

• Voordrag en sang van Boerneef
gedigte en ·prosa 

Toegang: Vry 

( Slegs vrywillige kollekte vir die teaterfonds) 

,.Die :Uesembos was in die ver
lede 'n sieraad tussen die ander 
universiteitsjaarblaaie, en die re
daksie hoop om in lyn met bier
die tradisie vunjaar 'n blad te pu
bliseer waarop aile Pukke trots sal 
wees", hct hy ges8. 

DTE laaste hoofstuk sluit met 'n 
punt. Met D. F. Malherbe se dood 
maak ons finaal die boek toe op 
'n generasie. Sy werklikheid het 
reeds vir ons literatuurgeskiedenis 

· geword. 
En na sy dood kon daar van 

hom gese \)lOrd: .. ware beer"~ ,fyn 
mens'', ,_kerkman .. . " 

Minagtend, sclfs geringskattend 
- so hct clit mode geword om van 
sy werk te praal. Die drie Hcrtzog
prysc wat hy ontvang het,__..swyg. 

Dc:korverandering. Die litercre 
~oeklig bcweeg dertig jaar aan. 
Sesliger: Kerkmnn :J Tanlstryder? 
MedewcrkcJ nan wuordeboek? Lo
knle gegcwc wal groot kuns word? 

Die groot roman moet nou in 
die buiteland gesitueer wees. Die 
waarheid is te vinde waar die wel
geskape bene van parisienncs ver
by straatkafees met sonsambrele 
en kosgeure trippel. Dit moet 
erens verborge wees in die nou 
stegies met vuilgoedblikke en 
donker meisictjies wat stil saam 
met mans verdwyn. Dalk spreek 
iJ;:mand die waarhcid uit in die 
nagtelikc gesprekke van vurige bc
baarde kunstenaars, skraal aan ta
lent en ·geld, in 'n dakkamer tussen 
vuil skottelgoed en die 1·euk van 
terpentyn. 

Kan ons romaukuns s lcgs tot 
wcreldgehalte styg as die skadu
wee van die Eiffeltoring daaroor 
val? Moet ons met die .,metro" 
die pad na ontsterflike kuns afle? 

Dostojevsky bet van cietydse 
probleme en die genadelose velde 
van Rusland gebruik gemaak as 

Taalherrie 
emigrant maar immigrant 

Wees konsck\ enl: 
eenkant en anderkant 
een kant en ander kant 
Wallieser of Wallisser 
Di .: Dinsdag 
di.: domini 
d.i.: dit is. 

Geen plekbespreking 

e Donderdag 24 April om 7.30 nm. 

in die Mooirivier$koolsnl em 
Skoolkinders verkeer 

Vrydag 25 April om 7.30 nm. 

in die saal van die Hotk Volkskool 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

* BOEKE VIR SlUDIE I;N 
ONTSPANNING 

Nou OOK 

'n wye keuse vir 

* PLATE 

by 

PRO REGE- PERS BEPERK 
,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Tomstraat Telefoon 3421 Potchefstroom. 

akademies 
DIT HET gewemel van skoolkinders op die P.U.-kampus 
toe sowat 2000 hoerskoolleerlinge van 52 ltoerskole uit 
Transvaal, Noord-Kaapland en die Bo-Vrystaat die Potchef
stroomse Universiteit op 15 en 19 April besot:'k hct. 

Die saamtrek van hoerskoolleerlin- tuut. 
ge het saamgeval met die eeufees
vierings van die Universiteit en 
aantreklike programme is vir die · 
Ieerlinge by vier fakulteite gereel. 

In sy boodskap aan die leerlln
ge het die Rektor, prof. H. J . J . 
Bingle, gewys op die verantwoor
delikheid wat hulle het om ver
antwoording te doen van hulle po
tensiaal en talente teenoor hulle· 
self, teenoor ons land en teenoor 
God wat dit aan bulle geskenk het. 
· Opstelwedstryde is deur die 
fakulteite Opvoedkunde en Ekono
miese Wetenskappe gereel waaruit 
altesaam vier wenners gekies en 
'n prysgeld van RlOO elk oorhan
dig is. Die wenners by die fakul
teit Ekonomiese Wetenskappe was 
mej. Susan Fourie van Volkskool, 
Potchefstroom, en mnr. V. Barrow 
van Boys' High School, Potchef· 
stroom. Mej. Fourie het geskryf oor 
die sakelewe as loopbaan en mnr. 
Barrow oor die aandeel van die 
Afrikaanse gemeenskap in die han
del. Die kontantpryse is geskenk 
deur die Afrikaanse Handelsinsti-

Die wenners by die fakulteit 
Opvoedkunde was mnr. P. J. C. 
Barnado van die Hoerskool Brits 
en mej . Isabel Terblanche van die 
Hoer Landbouskool Genl. Koos de 
Ia !ley, Sannieshof. Albei het ge
skryf oor die onderwerp: .,Ons volk 
het goeie onderwysers nodig". 

Grepe uit die program wat aan 
die leerlinge gebied is, is 'n praat
jie en film oor die Effektebeurs, 'n 
voorstelling van personeelkeuring, 
'n skynbofsitting, onderrig deur 
middel van die taallaboratorium 
en die rot van die onderwyser in 
die fiksbeid van 'n volk. 

Die tema van die program van 
die fakulteit Lettere en Wysbe
geerte was .,ons en die wereld van 
1969.". Onder die onderwerpe was 
die Afrikaanse letterkunde as 
spieelbeeld van die na-oorlogse we
reid, eietydse musiek met illustra
sies, behandeling van spraakgebre
ke, moderne kommunikasiemedia, 
die Republiek in internasionale vet
band en die behoud van ons Wes
terse erfenis. 

stof vir sy ontstcrllike romans . So 
\vas dit met die meerderhcid skry
wers in die wereldletterkunde. 

Het Van Wyk Louw ons nic 
dalk 'n onguns be\.vys met sy 
pleidooi dat die romankuns weg 
moet beweeg van die lokale nie? 

Ontmoet ... 

GERT N. VAN DEN BERGH, se
nior lektor in die Departcmcnt 
Geskiedenis aan die P.U . Behalw' 
hierdie .,belangstelling" is hy ook 
nog 'n avontuurlustige reiSiger , 
navorser, grafiese kunstenaar, foto
graaf, musiekliefbebber, versame
laar van oudhede, orator en 'n 
trotse vader. 

Hy het sy akademiese loopbaan 
in 1951 aan die Potchefslroomsc 
Universiteil begin en in 1953, 1954 
en 1955 onderskeidelik die B A., 
U.O.D. en Honns .-B.A. verwerf. Na
dal hy dosent was by Unisa, die 
U.O .V.S., die Universiteitskollege 
van Zoeloeland en die van die 
Noorde naby Pietersburg, vestig 
die Van den Berghs bulle in 1967 
op Potchefstroom in 'n huis wat 
mnr. Van den Bergh self ontwerp 
het. 

In 1963 het Gert van den Bergh 
sy eerste besoek aan Europa ge
bring. Drie maande lank bet h) 
hom besig gehou met intensiewe 
navorsiog in argicwe in Londen. 
In 1965 is hy weer na Europa en 
aan die eind.; van 1968 was mnr. en 
mev . Van den Bergh die toerouers 
van 'n Geskiedt:nis-studiegroep wat 
onder meer Belgie, Nederland, 
Duitsland, Oos tenryk, Switserland, 
Italie, Frankryk en Brittanje be
soek het. 

Elke kecr wanucer mnr. Van 
den Bergh Europa besoek, bring 
hy 'n paar skildcryc en sketsc 
saam wat tot sy waardevolle ver
sameling gevoeg word. Gert van 
den Bergh is ook 'n kunstenaar in 
sy cie reg. fiv ~tel vera! belang 
in houtsneewerk en pensketse. 

Mnr. Van den Rergh is ook 'n 
kranige fotograal en daarby ook 
'n versamelaar van sonderlingc 
plaatopnames en kosbare oudbede, 
soos die marm.erbrokstukke van 
'n Romeinse kapiteel. 

Gcclurende sy studiejare het 
Gert van den Bergh hom verde1 
onderskei as die komponis van 
verskeie studcntelicdjies, waarvan 
by ook die woorde geskryf het. 

Gert het sy vrou, Petro van der 
Walt, in 1955 ontmoet terwyl S) 

'n B.A.-student in Gesk.iedenis aan 
die P.U. was . Vandag is bulle die 
ouers van drie lewenslustige kin
ders. Atna (4), Jaco (7) en Neira 
(9). 

Op 'n laaste vraag wat hy as 
sy kosbaarste besitting beskou, he! 
mnr. Van den Bergh onomwonde 
geantwoord: .,My vrou". 
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KORPS MOET BEHOUDENDE ELEMENT WEES 
Geagte redakteur, 
El!.:N be. onclere karaktertrf'k van KORP e fees iering is 
da l van KORP 'n intensiewer en nwer fundament le self
ondet·soek as noodsaaklike alledaagse geverg word . 

Gedl.lrig moet die debiete en kre· 
diete van 'n ligg.aam soos KORPS 
teen mekaar opgeweeg word. Die 
vinger moet op die polsslag van die 
studentegemeenskap gehou word 

Lesers 3.11 

~ 

Navrae oor 

vrug tefees 
Geagte redakteut·, 

Ek wi l graag inligting bekom 
11aarby d. as 'n inwoner van 
Pot chcfstroom moontlik belang 
mag he. Ek is daarvan oortuig dat 
die I'Oorsitter 1·an die A.O.B. dit 
gereclelik deur middel van Die 
Wapad sal \'Prs t rek. Ek \'erneem 
dus beleelcl ' n hom : 
• Word die jaatlik.st! \'rugtefees 

, In U Lig" gevier? 
1 Wa t tl'r bedrag is \'an jaar daar· 

voor begroot? 

om vas te stel wat die behoeftes op 
die terrein van KORPS is. Uit hoof
de hiervan kan daar dan 'n waarde
bepaling gedoen word. '8y hierdie 
rees1 iering gaan die ondersoek eg
ter dieper: KORP moet tot in die 
wortel oopgekloof word en sy ver
band met die studentegemeenskap 
- onder wie hy die saak van die 

alvinisme moet bevorder - moet 
baie deeglik ondersoek word. 

By 'n vergadering daag daar sestig 
uil 'n moontlike drieduisend stu
clente by die vergadering op. (,.Ons 
woon nie meer KORPS-vergade
rings by nie: ons het ons kleurbaad
jies." Weg met KORPS as hooflig. 
gaam van die S.R.: hy is net nog 'n 
struikelblok in die verwerwing van 
'n kleurpunt!) 

Waar le die fout? Le dit by die 
kleurpuntstelsel? Le dit by KORPS 
. . . of le dit by onsself? Oor die 

eersle twee moontliki1ede bestaan 
daar heelwal eenstemmigheid. Die 
laaste is vir ons bitter om te er
ken. 

Enige samelewingsverband ver
eis 'n behoudende element om de
kadensie te voorkom. So ook 'n 

s tudentegemeenskap. Kuns en kul 
tuur, politiek, omspanning en sport 
is noodsaaklik . Besinning is Jewens· 
belangrik . KORPS moet die behou
dende element in die studentege
meenskap van die Puk wees en die 
tudentegemeenskap van die Puk 

moet ook die behoudende element 
m die samelewing daarbuite wees. 

KORPS moel die Puk-student 
lt>iding gee in die positivering van 
.,In U Lig" op a ile fronte. Is hier
die Ieiding buite die mure van die 
lesinglokaal nog wei nodig? Deft
nicer ons studentelewe slegs met 
ons slepie, swot, sport(s) en daar
mee gedaan? Wat van 'n eie taak 
wa t aan ons oorgelaat is? 

Saam met die Puk-student moet 
KORPS die toekoms in .- Hy moet 
die helder stem van die ,.veritas" 
voor hom uitdra. Met die ywer en 
toewyding, maar ook die gesonde 
kritiek van die Puk-student, moet 
KORPS wyer en lVVer uitgebou 
word . Hv moet die studentege
meenskap help om die oog op
waarts na die waarheid te rig. 

Die uitdaging van 1894 het nog 
nie verjaar nie. Daarom is die leuse 
van KORPS van 1894 eers 'n u it· 
daging: Laat die waarheid oorwin! 

Aanvaar ons dit .. . kleurbaadjie
onthalwe? 

Ko rpsbes ield 

BLADSY NEGE 

D llR VENATOR 

Dagse, sportmanne en sportvroue, 
floe gaan dit met die oefenry na 
die vakansies? Snaaks hoe onfiks 
mens kan word binne die bestek 
van so 'n kort tyd . Die rugby-man
ne se asems b laas ook nog maar 
han.l . Mens hoor dikwels die stel
ling dal rugby oor 'n paar jaar nie 
meer ons nasionale sport gaan 
wees nie . Die substitute wat ge 
noem word is kl'ieket , tennis en 
sokker. Eh. glo nie dit is moo1nlik 
daL enige sponsoon ooit rugby se 
plek kan inneem nie. 

Die geskiedenis Loon aan ons 
da t ons 'n rugbyspelende volk is. 
Verdl!r is rugby die sportsoort wat 
aan die toeskouer die meeste aksie 
binne die bestek van .± 80 min. gee. 
Die toeskouer leef hom heeltemal 
in die weds trvd in . Vir die speler 
i, daar die leit dat hy hom self kan 
uitleet en dat hy saam met 14 an
der spelers speel. Daarom speel 
baie soms net vir uie sosiale . 

'n Ruk gelede was daar die uit· 
dmkki11g dal as jy 'n goeie rugby
speler is, die paadjie vir jou oop
lt! vorentoe. Dit is egter vandag nie 
ne t van toepassing op rugby nie, 
maar op aile sponsoone. As jy 'n 
goeie atleet is, is dit verbasend om 

te sien hoe maklik andere die 
paadjie vir jou maak. 

Dit bring my by ons Universi
teit se sportbeleid: Die beleid is a! 
baie aangeprys, maar dit moes ook 
nl baie kritiek, elfs van ons eie 
kampus a[ verduur. Aan diegene 
wil ons net se: as die mense die 
Talent het, moet hulle dit ontwikkel, 
en dit i~ beter da t hulle dit in ons 
eie land doen, as wat bulle buite 
ons grense gaan, en ontwikkel in 
Politieke pionne. 

Sports, Venator. 

Flo r n a 
T'LORNA e kampe en uitstappies 
raak so gewild dat besluit is om 
\ ir elke aksie twee deelnemerspryse 
t e \1 a: 'n bedrag vir lede en 'n 
hoer b dr g d1 nie-lede. 

AI die persone wal verlede jaar 
aan die aksies van Florna deelge
nec::m het , krv 'n gratis ledekaart 
vir 1969 omdat hulle die bouers 
van Flo1 na is. Vir nuwe lede is 
die ledegeld slegs 30c vir 1969, te· 
same met 'n eenmalige intree-fooi 
van IDe om die hoofliggame se on
koslt.: g deeltelik te dek . 

1 Rym dit? 

Antwoord 

IIoogagtend, 
L. Dekker. 

Die I'OOrsifler Will die A.O.B., 111111". 

Ko/Ju ;· ;•atl der lVu/1, he / in ' 11 

unde!lwnd m el Die \Vaparl gese rial 
u11s Httdenle die P.U. vir C.f/.0 . 
,,. /euse ,h1 U Ltg" bely en diel1· 
ooreenkm11 51ig bv die t•m gte fe es 
opge/tee het . 

GEE'N M 
'N LUCKY! 

N 

fn tl/11\\ ' u (JI t1 up die tweede 
1•1nng /zt?/ 111111 . 1'1111 der Walt gese 

dat ' 11 '" ies v/etbedrag begroot is 
1•ir die f ee 5. 

Op die det de vraa g he t ntllt 

1 all det Walt geantl1'oorcl dat die 

l'mgte vir die fees ll'ettiglik be
kom word, as clit is ll'lllll'Of7 die 

sktv11•et mik. Die !'rang is eg/er 
vn1bnar l'it perskillende i11terpre
tn1ies. 

Reloriek 

floreer 
TYDENS die derde vergadering 
van die Retoriese vereniging Maan
dagaand is 'n hele anntal onder
werpc:: bespreek. Di' besprekings 
was meestnl van hoogstaande ge
halte en daar is beslis heelwat 
retoriese ralent op die Puk . 

Die onvoorbereide toesprake het 
vcrbnsende talc::nte Yir improvisasie 
getoon . 

Dr. R. Smit wa~ weer eens be· 
hulpsaam met raad en opbouende 
kritiek . 

A. VOR TER 

A TEEK 
Octron-gebou 

Lombardstraat 

V IR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAK EL 7074 

C GARETTES 

VERVAARDIG IN SUID - AF R I KA E N RHODESIE 



BLADSY TIEN DIE WAPAD 

Puk-atlete toon hul staal 
P K-ATLETE het gedurendl' die afgelope vakansie landswyd - op die nasiouale atle
tlekkampioenskappe in Kaapstad en Port Elizabeth en op die byeenkoms van kampioene 
op Krugersdorp - hulie ware kleure getoon. Vier goue medaljes is tydens die nasio
nale atletiekkampioenskappe ve.rower en tien Pukke is uitgenooi om aan die Suid-Afri
kaanse Spele in Bloemfontein deel te neem. 

Johan Hunter, puik dricsprong
atleet uit Natal, het 'n goue medal
je tydens die Suid-Afrikaanse ju
niorkampioenskappe in Kaapstad 
verower en daarmee ook 'n Wes
trlike Provinsie-rekord in die drie
~prong opgestel met 'n pragafstand 
van 47 voet - die besle paging 
van sy Ioopbaan . 'n Week later hrt 
hy hierdie afstand verbeler tot 48 
voel 7 duim tydens die S.A. senior
knmpioenskappe in Port Elizabeth. 
Dit het aan hom 'n silwer medalje 
hesorg 

'n Ander jong atleet wat go('(! 
presteer hel, is S. van det· Walt, 
wat 'n tweede plek in die 10 me
ler-hekkies vrrower het mrt 'n be
lowendr lyd van 14.8 sek. 

Seniorkampioenskappe 
Fanie van Zijl, Springbokatleet van 
die Puk, het uitgeblink op die 
S.A.-kampioenskappe met twee fyn 

Trampolien

hestuur gekies 
DIE Trampolienldub het op hulle 
on langse \ crgaderin~ die volgentlc 
lede verkies op die bc.!sluur: Kap
tcin: Izah. Perreira; kapteine: Rcn
tia Kruger; pcnningmeesler: Gary 
Kohn, L'n addis ionc le lecle: Burgert 
\'an dt'r WeslhuiLen en Marike 
Lrasmus 

GOEIE KOS! 
FUNKE DIENS 

berekende wedlope. Op die eerstc 
dag van die kampioenskappe het 
Van Zijl met die Nieu-Seelandse 
Olimpiese ster in die 5000 meler
wedloop afgereken deur hom in 'n 
kat-en-muis wedloop te uitool'li!. Op 
die tweede dag van die kampioen
skappe het hy ook mel John Whel
ton van Brittanje, wat 'n vyfde 
plek op die Olimpiese Spele vcr
ower het, klaargespeel. 

Whetton sc eindtyd was 3 min. 
48.4 sek., teenoor die 3 min. 48 
sek. va n Van Zijl en 3 min. 51.0 
sek. van MlUdner. MUldner het hier 
ook die bt>ste tyd van sy loopbaan 
aangeteken. In dieselfde wedloop 
hel 'n ander belowende Puk-atleet, 
Petrus Laubscher, 'n vyfde plek 
\ erowcr met ook sy beste poging 
van 3 min. 53.4 sek. 

Spannende wedloop 
Een van die senutergendste wedlo
pe was lussen tilelhouer Willie 
Coetzee en die Brit Alan Pascoe 
in rtie 110 mclet· hekkies . Pascoe, 
'n at leet va n Olimpiese faam, het 
oor die eerslc paar h kkiE'S 'n 
efft>nse voorsprong op Coetzee op
gebou, maar oetzee, nwt sy gro
ler vaarl het die Brit van , gter 
ingeh:n·d loop en hom met duime 
geklop. Albei se tyd was 14 sek., .2 
sek. buite Coetzee se S.A. rekord . 

Tydens die byeenkoms van kam
pioene op Krugersdorp was dit 
wcet· Coetzee en Pascoe. Eers met 
die laaste hekkie, toe Pascoe 'n 

u tevredenheid is ons 
PLESIER! 

hekkic raaklrap, het Coetzee hom 
kon afskud. Albei se tye was weer 
gelyk - 14 .4 sek. Coetzee het die 
derde agtereenvolgende jaar sy ti 
tel oor die 110 meter-hekkies be
hou. 

' Bea Marais 
Bea Marais het andermaal ge

toon dat sy tans die besle 800 me
ter vroueatleet in Suid-Afrika is. 
Tydens die Eeufees-gedenkbyeen
koms wat onlangs op Potchefstroom 
gehou is, is Bea naelskraap deur 
Maria Gammers van Nederland ge
klop en het Bea haa1· beste tyd van 
2 min. 7.8 sek. aangeteken. 

In Port Elizabeth het sy weer 
teen Gammers en Sylvia Potts van 
Nieu-Seeland te staan gekom -
albei atlete van Olimpiese faam . 
lloewel goeie lye aangeteken is, 
kon Bea nie daarin slaag om dit'i 
mcer ervare atlete te klop nie. 

Ander Puk-uitblinkers 
Naelloper Willir van der Westhui
zcn behaal ook 'n reeks goeie lye: 
10.7 sek. oor die 100 meter en 21.4 
sek. oor die 200 mel r . Etienne 
van Loggerenbcrg, 'n oud-Puk, hct 
goecl presteer tydens die senior
kampioenskappe. Hy behaal vyfdc 
plek in die driesprong (47 vl. 5 
dm.) en tweede plek in . die vcr
spring (24 vl. 3 dm.) Cecile Malan 
kom vyfde in tlie skyfwerp (141 
vt. lOj dm .). 

Die tien Pukke wat genooi is om 
nan dir Spele in Bloemfontein dee! 
te neem is Willie Coetzee, Fanie 
van Zijl, Willie van der Westhuizen, 
George Mllldner, Petrus Laubscher, 
Gawie van Eck, Johan Hunter, Ce
cile Malan, Bea Marais en S. van 
tier Wall. Dawid Booysen het nog 
steeds las van 'n rugbesering. 
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Bet/ Atamis lilt'/ '11 e.i11dpoging kort op die. lwkke l't/11 Maria Go111mers 
Will NL'df•r/and. 

PUKKE BLINK OP 
S.A. SPELE 
OP DIE S.A. SPELE die naweek in Bloemfontein bet die 
P.U.-studenlt' weer eens hulle slag met atl<'tiek gewys. 

Hoewel Fanie van Zijl nie aan dir 
byeenkoms deelgeneem hel nie, is 

0.20-toer 

aangenaam 
DIE Puk se 0/20-span het die afge
lopl! vakansie 'n toer deur Na
tal onderncem. Hulle het wedstryde 
teen Pietermaritzburg Universiteit, 
Natal Universileit en die 0/20-span 
van Collegians gespeel. llulle kon 
net daarin slaag om die 0/20-span 
1•an Collegians Le wen. Die toer het 
in 'n baie aangename gees plaasge
' incl. Die spanbestuurtlers was oom 
Aap Henning en mnr. Schalk 
lloogen boesem. 

hy en Willie Coetzee in die Spring
hokspan ingesluil. Fanie het blin
dedermontsteking opgedoen en kon 
gevolglik nie teen Whelton hard
loop nie Bea Marais was tweede 
in die 800 metE'r vir vroue·. 

J . Hunter, wat got>d prt>strer 
hel in die driesprong, is ingesluit 
in die junior Springbokspan. 

Willie Coetzee het sy titel be
hou deur die 110 meter hekkies te 
wen in die tyd van 14.0 sek.; 'n 
goeie tyd wat net 0.1 sek. buite 
sy eie S.A.-rekord is. Die tyd van 
14.0 sek. is 'n nnwe Vrystaatse 
rekord . 

Theos " 'en 
• saa1 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 

MAKOUVLEI EN KOMPLEKS 
GELYKOP 

DIE Thea~ ht•t Salerdag in 'n saai 
weds tryd met min oplewing hul 
eerste wcdsl rvd in die Neserheker 
liga gewen. Wes1ern Reefs hel 
vroeg in die wed~tryd gesl::!ag mel 
lwec strafskoppe en die Pukke 
moes "spouk om die agterstand in 
tc haal. Na rustyd het daar 'n in
sinkin g in die spcl van die Pukke 
geh.oni en die agters tand van 9-8 
het lanh. op die tclbonl gebly . Na
dal Piel Bruwer met 'n strafskop 
gcs laag hel, hel die Pukke wl!er 
moed geskep en die punle begin 
opstapcl. Die voorsprong van 24-9 
teen Western Reefs kon egter nie 
behou word nie aangesien die 
spelers na die vakansie nic fik s 
genoeg was nie, en Theos moes 
Jevrede wees mel 'n oorwinning 
van 24-17. 

( Langs die Johannesburg· 
pad gelee ). 

Ons onclerneern ook be!: tell i ngs 
aan koshuise tot baie laat 
in die nag. 

Tel. 6670 

U kan u bande versool by ••• 

GOLDEN WEST RETREADERS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygb ar in die 

* GOODYEAR G 800 loopvlak 

LOMBARDSTRAAT 37 POTCHEFSTROOM 

( Skakel 3297 vir betroubare diens en 

laa9ste pryse) 

IN 'N IIARDE wedsiryd in die koshuisliga hei Malwuvlci 
en Kompleks verlede Saierdag die louere ged<'el. Die 
wedstryd is bcmoeilik deur 'n sierk wind. 

Makouvlei hcl eerste punte aan
geteken toe Jaap Malan die bal 
agter Kompleks se doellyn toegeval 
het. Kompleks het na rustyd ge
antwoord met 'n strafskop deur 
Freddie Baird. 

'n Kenmerk van die wedstryd 
was die wyse waarop die gevaa r
like agterlyn van Kompleks aan 
bande gell! is deur hulle tcenstan
ders. Vera! Charles Simpson cn 
Phillip Schlebusch het rotsvas VN· 

dedig. 
Vir Kompleks hel Freddir Raird 

'n skitterende wedstryd gespeel, 
terwyl Johan Dreyer oak goed ver
toon het. .Jaap Malan, Kobus Kotzc 
en Stanley Baard van Makouvlei 
het goed gespeel. 

In twee antler wedstryde in die 
A-liga het Dorp vir Hombre oor
tuigrnd geklop met 15-9, terwyl 
Izak Meyer 'n weghardloop oor 
winning oor Landboukollege be
haal h t. 

Korfbal 
DTE tellings in die inlerh.oshuis
koi fballigawedstryde. \\al verlede 
kwartaal gespeel i~. is sno volg: 
Klawerhof vs. Karlien ...... .. ... 65-22 
Pict Gmblerhuis \ s. 

De Klerkhuis .. .... .. .. ...... 54-3 

DIE WAPAD word gedmk vir die 
eienaars e11 uitgewers, die Stuclen
teraad van die P.U. vir C.H.O. deur 
die Potchefstroom Herald (Edms.) 
Bpk., Olenlaan 11, Potchefstroom. 
Tel. 3245. 

Volgens 'n besluil van die rug
bybestuur neem Here XVII, Izak 
Meyer en Landboukollege vanjaar 
op 'n vriendskaplike basis dee! aan 
die Puk se koshuisliga. Izak Meyer 
het Saterdag getoon dat hulle 
moeilik deur een van die Puk se 
spanne, Dorp, Hombre, Kompleks, 
Liberalia, Makouvlei en Over de 
Voor geklop sal word . Eerskomen
de Salerda!l; sc wedstryd tussen Li
heralia en lzak Meyer behoorl baie 
interessant le vei·Ioop. 

In die B-koshui~>liga is daar van
jaar ses spanne: Dorp B, Draken
stein, Kompleks B,,.Liberalia B, Ma
kouvlei B en Over de Voor B. Ver
lede Saterdag het Drakenstein vi i' 
Kompleks B 19-3 geklop, terwyl 
Dorp B vir Makouvlei B 11-6 on
der die stof geloop het. 

Alhoewel 'n oon inning in !tier 
die stadium van die seisoen van 
grool betl!kenis is, sa l 'n mens 
graag 'n Theos-span wil sien wat 
mcer vuur en inisiatief aan di..! 
dag It!. Die grool probleem hel in 
die Iynstane gele, w:lar die afwe ig
heid van Picl Brand, wal vir die 
Gasellc gespeel hel, gevoel is. 

.,.,Vleispasleitjies met latnatie~ 

sous, as~ehlief .. "!"! 

ook te kry by u kafeteria 


