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'n Vraag of ons w·l 

- prof. Co tz 
,ONS KA die brleid an afsondt>rlikl' ontwikkeling ttwpa. 
mit · dit aan die (•ise van geregtigheid n naastrliefdt' vol
doen, maar die bereiking van die ideaal hang van gewigtige 
voorwaardes af", het prof. Rennie Coetzee, bekt>nde Afrika 
krmu•r en direkteur van die In tituut vir frikanistiek, op 
'n Koq>s-v('rgadl'l·ing gese. 

Ill het g.:p•aat 001 die problema
tiel. van die udeid van atsonder
like Oitt\vikkeling .,n bet dit saam
gt' \ at ondt r die vrae· ,.Mag ons, 
!;an ons t:n \\ il oils met atsonder 
like unrwikh.eling". Die Bybel er 
birtl uJh uk un1 afsonderlikt: ont
\\ik.kt:Hng tut' w pas nie, maar .oc.l 
eis dat u11s ge1 egtigheid moet laat 
geskit:d e n a l ~ont!t:rlike v lksb ·
. taan is die mees aanvaarb re 
waarborg om onreg te verhoed. 
Die beleid kan ook slaag as ons be
reid is om veranderiuge te maak 
mam hv s tel the Ha. g of on op 
g10nd van rlif' toestunde wat in dlt' 
l.lutl ht't:l -., ~an b we r dat uns •• f. 
o,unde1likt' ulll\\lk keling wil toe
pa~. 

.. osiaal en puli ties wil on die 
Bnntoe ve1 van ons he, maar eku-

Daa dit 

kon~olidet>r word Orn !.lie toe 
+ stand tt! bereik mu 1 u11s !J., 
+ siPld, eerlik, met toewyding 
+ en met groat wysheid en haas 

beglll 

'1'~' fdaar 

P1 ul C. oetzee het ook verwys na 
twylelaars wat beweer dat deur die 
bcleid vyandige buurstate op ons 
grense gestig \\'Ord. 'n Noodwendige 
''and!-. I, p sal nie die gevolg wee:> 
Ill<' maar (hi is wuarskvnlikeJ dut 
dit· Aanluesta . .Jtsnlatlll<' tot politic 
ke I'Ulw~h t:rtht·h.l '·" kom en on · a~ 
vrientk ~ .. 1 uanvai.lr, niete n-.t au· 
de itlrulugit,-.e ver~kille. 

Oic gevam d. t hier· lie sw, r1 
stare 'n bontlgenootskap met die 
KommunbL • al ~lull teen die Rt!'· 
publiek, word ook heeiLemal uor·
dl vi umm1ge 1 an uie swart state 
s1mpatlst:!cr wei met die Kommu 
lllste m .... -11 hullt: b lilt' be1 .,,d um 
JltliJe UIIUt:l hu11ghe1U lr \'t:l I ui] I II' 

' 11 i.lndet rlie . tndie11 ons tlie 8, n 
roes egter polities en ckonumies un
derhorig hou, is dit byna seker dat 
hu I k~ va I ba::11 der g 'maa k wu1 d vir 
tlie aauvaard1111: van dt<' M.u-xistie· 
-.e itleolugie 

- ----'---
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/..o.\ h/11~ Dte Midde-Uoslet ~e kr i\i:i 
" op 11 e{{e11de ll')'.se 11itgebeehl. 

og ktUIIU1 1Ul[oto's up bl 4 en 5. 

• Te ., 111 

Dl~ karnaval en \era! diP optog 
het weer eens a an uns bt'\1 ys dat 
die Pukkt> se gees r~g is - selfs 
net•rsiHeJtde rt>i.'u kon dlt ni l' dood 
lilt' 

~ e.Tf: o P -,,,. 

But.1" VIII! ) It! 

Pe.~tSOON Wlfr 
I( 4. N &f. IAIV5 J>AT 
ONS vr~t ~I!.N 
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A.D.B. maak betekenisvolle 
deurbraak 

nomies mnct hy in ons agterplaa,, 
ill ons labriek en Ill die kintlerka
mer wee~! Ons moet gewillig vees 
um 'n rasionelt: de entrali~asie van 
ons ekonomiese struktuur te aan
\'ti"J en nie terugdeins vir 'n moont
like daling van Oils lewens!.tan
d ard nie." 

lloe welv render ons wo1·d, des 
tl' miud.:r oflerbereidheic.l en vry
heidswil bly :skynbaar in ons oor; 
.. uns \ il apartheid he maar ons is 
nie bercid om offers te bring ni ". 

Dit is noodsaaklik dat daar 'n 
\'erandering tn ons arbeidspatrqou 
moet plaasvind en dat ons ons moet 
vrymaak van bant e-arbeid, ot ten
minste m 'n groat mate daarvan. 
D1t kau 1:edoen vord deur grater 
megam~a<ae e11 ' ionahsasie. 

• Die untwikkeling an die luis 
+ Iande b as een van die voor
• vereistes gestel in die beleid 
+ om tc k::m slaag. Die gebiede 
+ moet as politiek-administra
+ tief hanteerbare en lewensvat
+ bare eenhede ontwikkel en ge-

HUE SAL '• mens 'n gerlenike, hN•rllke dog mistel'ieu 
!:.aamtrekpun1 hit•t· op dir kampu kan skep sodat daar 'n 
t't'IIIH'irtsgees tu seu die stud •nte kan ontstaan'! Dlt bet bate 
deurseUiugsvt•rmoi' gt•kos, maar dit> A.O.B. hrt l'et>d flit• 
antwoorll daarop ~ekry! 

11 Gt>nt'flllw aa11taJ turotafeltjies 
I'll -s lot'le is deur d1 Univt'rsiteits· 
ruud aangt>koop nadat dit> imsiati!'f 
van die A O.B urtgeguun h t. 

Di~ saanttrekpunt ~al op dit• 
khpplavcisel tussl'n die kafeter·ia 
en di<' 'I'otiussaal 11Pes. e11 tlie dot>! 
met hterdie \t'l'betprmg is om 'n 
spnnttuw get's te beko111, lt'kkPI' 
lt• !!t'SdS 1:'11 allt>S t<' g Oit'l 

+ (;euurendt> sleeplye kun ul die 
Pukkc, sle p uJ oie slee(J, undt'r 

• dte ·ee van ve lkleurige 1igg1e~ 
+ die •leep so Sd.tlll saatn t;t' lllt't 

+ ,. Dil' vrou <'n 1he lied" sal daar 
+ wePs, leo fie, koeldrank - n t 
• di<> gcselskap sal tli • student~;; 
• VOOI' OlOI.'l sorg! 
Optredes vanuit indlvidueiP koshui 
st• Pn Julran(van Ren burg S!' urkt's 
wut·d denr lie A U.ll ill sam ewer 
king mel dtl' A B.K.I\. in dtt• voor 
tutsig ~es t1•l Spont:.ne koshutskom
pt>tisit's sa l die hnogtepulll van die 
Slllllt'\1 l'l'king \Vl'CS. 

Di!' AU B en A.ll K I vra gol'd
gunst lgllk dat allP studente ook hul 
P:Pwig l.1er moet Jngo01 om n goeJe 
Pul-..-gee up tt' bou 
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lt1 U fig :>1<'11 nil> <lie /ig 
K rk traat 48 
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WY ,ERI ,E IMPO IUM 

NR. 7 

Tema: JJit' Chrislelike Universiteit in kontemporere milieu. 
Donderdag 8 Mei 1969 

•·ydag 9 Mei 19ti9 
i 1 kamer 100 Frans du Toitgebou. 
Geret.il d ur: 
Oie drpartement lnterfakulter Wysbegeerte en 
Uie dep- rtement Wysbeget>rte. 

Dondenlag 8 Mei 1969 
Problt'matirk rondom hristenstudent-wee 
\'oorsilter: Prof. dr. W. J. d(• Klerl. 

!l 00 UJwnmg- Skriflesmg, gebed, verwelkoming. 
ll t!i JO :JU IJtt• ~tudt>ul en S} verhoudmg tot sy universiteit - Mnr C. 

I•' l'. Cot>tlet' 
10 :10 -11 00 TN• 
11 UO - 12. 15 01(' ( ' hrrstenstudPilt tutwanrts - [nr .J A. Kruger. 

11ddagt•tc. 
2.:!0- 3.15 Di<' t'hristpnstudent vn lewensstyl - Mnr D. F . M. Strauss. 
3.15- 3.45 r<uffi<' 
:.145- 5 00 Dw student Pn (lie huidige knsis - Mnr. W. N. Coetzee. 

Hraaivleist'l!' op dit> Oude Molen-terrein. 
7 :.IU- KUU Offlsielt• upt'ning - Die Rektor, prof. H .J J Bingle 
8 00-lO 30 Gl•spreksforum Gespreksle1er - Mnr Markel van Tonder 

Gespreksdeeluemers 
Prof .J H Pau\\. - RA U 

1\Im I .I Suzman - Wits 
Prot L1 Umt>nage - P 0 . 
Prof \V J tie Klel'k - P U. 
.'crenwuiemeester Prof tlr J A L. 'I'aljaard 

Vrydag !I 1ei 196!1 
VoorsiUH: Prof. dl'. W. N. Coetzer. 

!l 00 Opening · Skriflesing, gcbed, verwelkoming. 
U 15-LO :10 IJ1e stmktuur 1'1111 !lit> Universiteit - Prof. dr P G. W 

lltt Plt>ssis 
10 30-11 OU Tl'l' 
II llll- 12 ~0 Dlt' lllti\ '1'1 s1tell en akadem1ese v rming - Prof dr H . 

G. Stokpr 
t2 .:1ll- 2.00 oeuma~d Hoyal Hotel 
2.:10- 3.30 Dw uni\'PI'Sll e it eu lew<'nsvornung 
:t3o- 4.00 li:offip 

Dr J. A . Heyns. 

~ 00- !l uo AkatlemiPse \Tyheid - Pro1 dr J 
Armtl te. 

L Taljaard 

7 :J0-10 b Dte univers1teit en d1e gemeenskap - D P J Meyer 
10 15 l:leddnkmgs en afsltutmg. 

* POTT AKK RY 

* GESKENKE 

* JUWELE 

* KOPERWARE 

AFLEWERING ORAL OP 

DIE KAMPUS 

Tomstraat 88b & c 

Foon 5943, 3377 



BLADSY TWEE 

AFSPRAKE ..• 
l\lunsltorWii:adering 
uitgestel tot 
volgende week. 

P U.-Manshokkie
Klub nooi 
belangstellendes uit 
e>m saam te speel. 

kakel Michael Zondagh . 

Potch lnrv 
Tel. 5307 of 6345 bedags 

WOENSDAG 7 MEl tot 
SATEHDAG 10 MEl 

MAJUBA 

1AANDAG 12 en DINSDAG 
13 Mb:I 

TilE GNOME-MOBILE 
Walter llrcnnan - Karen Dotrice 

WOENSDAG 14 MEl 

THE FAMILY WAY 
Hayley en John Mills 

VRYDAG l6 en SATEHDAG 
17 1\ El 

EEHSTE ERTONI G 

THE GNOME-MOBILE 

T\VEEDE VERTONING 

THE FAMILY WAY 

MAANDAG 19 en DlNSDAG 
~0 MEl 

SEVEN lULLS OF ROME 
Mario Lanza 

\VOENsnAG 21 en DONDERDAG 
~2 MEl 

52 MILES TO TERROR 
Dana Andrrws - Jeanne Crain 

Gone Weste 
lnrv 
Tel. 6437 

WOENSDAG 7 rn DONDERDAG 
ll MEl 

DROP DEAD DARLING 
Tony urtis - ancy Kwan 

VRYDAG 9 rn SATERDAG 
10 MEl 

EElt~"l'E VERTO lNG 

FORT UTAH 
Scott Brady - Vtrginia 1\l 

TWEEDE VERTONING 

DROP DEAD D~RLING 

MAANDAG 12 en DINSDAG 
13 MEl 

HOLD ON 
Herman Hermit - Shelley F'abares 

WOENSDAG 14 MEl 

UNS FOR SAN 
SEBA TIAN 

Anthony Quinn - Anjan£>tte Gomrr 

VRYDAG HI en SATEHDAG 
17 MEl 

FERSTE VERTONING 

HOLD ON 

TWEEDE VERTONI G 

NS FOR SAN 
' EBASTIAN 

MAANDAG 19 en DINSDAti 
20 MEl 

CARNIVAL OF THIEVES 
Stephrn Boyd - Yvette Mimieux 

WOENSDAG 21 en DONDERDAG 
22 MEl 

THE MAN WHO COULD 
CHEAT DEATH 

Anton Dlffring - Hazel Court 

DIE WAPAD 
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Treurigheid op note! 
DIE afwesigheid van 'n behoor
like toegeruste teater in Pot
chefstroom is nie meer bloot 
'n ongelukkige gebr k nie , 
maar a! 'n skande. 'n Mens 
besef dit as 'n uitstaande kon
sert aangebied word in die 
Totiussaal met (afgesien van 
die tr ine se gedr un) krak •n
de banke en ongemaklike stoe
le uit die jare her. 'n Eie Pot
chefstroomse teater kom en 
dw planne vir 'n studentescn
trum vorder mooi. Tog voel 
ons dat enkele verdere verbe
terings in die Totiussaal, al is 
dit vir slegs 'n jaar of wat, die 
moeite werd kan wees 

Ons dink in besond r ann 
Jie toele. ou dit dalk moont
lik wees dat die Stu<.lentcraad 

moderne saalstoele kan voor
. ien wat hulle eiendom is en 
wat verhuw· word en later be
slis in di studentesentrum ge
bruik sal kan word . Terwyl so 
i ts 'n belegging kan wees in 
die studentesentrum, kan dit 
die huidige nood verlig. 

Daar is twee man i re waar
op die geld hiervoor verkry 
kan word : deur uit die Karna
valfondsc die stoele te koop en 
dit dan te verhuur deur 'n 
sekere persentasie vStn di toc
gangsgeld te vra of 'n vaste be
drag in samewerking met di 
Raad, of deur t 800 p rson 
(ouers') t kry wat lk 'n stoel 
,.koop" met, as IJiyk van waar
dering, 'n naamplaatji agter 
op die stoel 

Skaam om te sing? 
STUDENTE sing graag, hoor 
'n mens dikwels van oud-stu
dente van aile universiteite , 
wanneer hulle van hul studen
tedae vertel. Terselfdertyd is 
sulke mense me tal g r • d 
om beskuldigend tc vra waar
om ons nie meer sing nie -
t r g ook. 

Ons sing nog graag, maar 
wat selde gebeur, is dat ons 
spontaan sing. By intervarsitie 
sing-songs dawer dit in di saal 
onder die organiserende hand 
van die dirigent, maar wan
n' r ons stadsaal toe marsjeer 
om kruiwareisies te hou of om 
te , betoog", dawcr gille en 
toeters deur die strate, maar 
geen uitbundige en verenigen
de melodie klink gelyk op uit 
die d uisende kele n1e 

Waarom? 

Het ons smaak te professio
necl Radio Hoeveld FM-agtig 
geword sodat ons verkies om 
passief te sit en luister na g -

poleerde kunstenaars op 'n vcr
hoog eerder as om ons eie 
spontane en wilde amateur
massasang te beoefen? Stellig 
ja - musikale snobist en Jui
aards is wat ons word . 

Is dit nie dalk ook so dat 
on skaam g word het om 
spontaan te we s nie ? Wat sal 
di ander mens dink as ek 
begin om 'n li djie met my vals 
stem aan te hef, want ek weet 
hullc sal nie inval ni - hullc 
is ook skaam n bang dat alma! 
nie sal inval ni£>. Di spontane
itcit moet maar aan die begaar
des oorgelaat word, n die res 
sing net in georganisecrde v r
band! 

Daar is Afrikaans univer
s iteite wat aan di cuwel van 
snobisme ly - laat 6n.s daar
teen waak, n laal ons besluit 
om nie ons natuurlike sponta
nelt it te onderdrul nie. DIC 
Afrikaanse saamsing - musi k
skat brei daagliks uit, en tog 
sing 6ns nie saam nie . 

REDAKSIE 
Iloofredakteur: Jan-At Kruger .. - ••.. -- ••....... .... -·· ··- ··- -···· 
Sub-redaktrise: Martie Kruger ...... .........................................•.......... ···
Nuusredakteur: Francois Venter ...................•................•...... -···· 
Subredakteur: Dirk Laufs ...... ...... ...... ..... . ................ ............•............... 
Sosiale redaktrlse: Rlk:a van Graan ..... ··-· .. ... •.... ...... ..... ...... . .... . 
Polltieke redakteur: Dawie wanepoel .... ·-·· ...... ••.. ··-· ..... ·-·· 
Sportl"edakteur: Vakant .. . ..... -·- ... -·· ···- •.... 
Kunsredaktrise: Joan Crafford . _ -·· _ - _ - _ ··-
Akademiese redaktrise: Elsa be Smuts •. . •.• ·- -- -
Eeufeesredakteur: Retha Coetzee ·-· ·- __ ·-
Slrkulaslebelituurder: Gideon van der Nest -··· .•... __ --
Fotm·edakteur: Wytze van Wyk de Vries .. - -·· _ •.. -
Sekretarls-penningmeester: Lourens du Plessis - - - - -·· 
Advertenslebestuurder: Johan Llgthelm ··- . __ ·- _ ···
Medewerkster: Ansle Booyens .• .. .. .. _ __ _ ....• 
Fotograaf Verslaggewer: Du Preez Martins. 
Spotprenttekenaar: Load Dercksen. 
SPORTVERSLAGGEWERS: 
Izak van Rensburg; Hennle Horn; Hennle de VUUers. 
AKADEMIESE VERSLAGGEWERS: 
Ema Arnold; Rika van der Walt. 
KUNSVERSLAGGEWERS: 
Plet, Fourle; Louise Heystek; Nicol~ne Marais. 
POLITIEKE VERSLAGGEWERS: 
Douw Kruger; Zak Ferreira. 
SOSIALE VERSLAGGEWERS: 

tel. 8039 
tel. 8039 
tel. 2050 
tel, 4638 
tel. 4477 

tel. 2071 
tel. 2039 
tel. 2071 
tel. 2019 
tel. 2019 
tel. 2019 
tel. 2172 
tel. 3214 

1 
Amalia du Plessis; Magrlet de Lange; Hestrie Snyman; Marlena Lemmer; 

ert l(ruger; Drle Burger; Johan Yssel; Retba le Roux. 

VRYDAG 9 MEl 1969 

Wit bie Boorb 
ON I (,.EEN LAWE NIE 

E:rodtts 20 : 8: , Dink aan die sabbatdag, dat 
jy clit heilig ' 

(;ocl het tlie sal.Jbatdog geheiltg As beeldclraers t 1an Ood 
kry ons clieselfcl opclrag. Fleiliging t'an clie sabbat kom nie 
maar vanself nie. Ons moet aktief daaraan meewerk. , 

Die cliyter van Psalm 92 ken hierclie aktiwiteit. lly het 
seLf beoef >n, en vir horn was dit clie moeile wercl: , Dit is goed 
om die Tler , te loof en U Naam te Psalmsing, o ALlerhoogste". 

Ook ons het rede tot 'n lofsang. Eenmaal per week word 
ons claaman herinner dat ons nie slawe is van ons arbeid nie. 
Ons fleers daaroor. In Christus wat op Sondag, die eerste dag 
van die week opgestaan het, is ons verlos van die moorclende 
roetin . Ons I an o11s werk opsy!itoot . Die nuusl>lad met sy 
beklemmencle IJ£'rigte ook. Ons kan naclink om· ons verlossing. 
Ons word herinner aan ems bestemminf} hristus het opgestaan 
soclat ons kan lewe tot in ewighezd.. 

Dit kan gevaarlik wees om steeds maar be ·ig te bly met 
die week se wereldgebeure en Satenlagaand se sportprestasies. 
Ons gedagtes lily steeds ye1•ange. Nooit kmt dit hoer styg as 
die alledaag!ie ni . Tug wil God dat ons heeltemal sal Loskom 
claantit Hy q e ons die vryheid dam·toe Een dag elke se1lle dae 

KAJvR 

Uit die POSSAK 
Feite oor UniversiLeitskoor 

Geagle Redakteur, 
IN ,Die Wapad" van 21 Maart is 
daar die een en ander oor die Uni
, ·er iteitskoor ge kryf. Ongelukkig 
gee die artikelt jic nie in aile opslg
le 'n duidelike beeld van die ware 
~1 tuas i e nie. Vergun m) dus om 'n 
paar opmerkings en toevoegings by 
genoemde artikel te maak. 

Eerstens blyk uit die feit dat 
Universiteitskoor met Alabama \er
gelyk word , clal die hele opset van 
die Universite1tskoor, deur diegene 
wat die vergelvking maak, mi ver
s taan word . As daar in die verlede 
~tudente was wat gemeen het in d1e 
Universiteitskoor 'n 1 weede Alaba
ma te vind en daarom aan~:esluit 
het, kan ek goed begryp dat hulle 
baie teleurgesteld was. Met hul aan
soek tot aansluiting was bulle by 
die verkeerde adres . Hulle moe 
hul egter wei afgevra het or clit 
enige doel dien om 'n tweede Ala
bama daar te stel, al sou dit dan 'n 
ander naam dra. 

Tweedens, is daar in die loop 
\·an 1968 'n volledige program 
~aamgestel waarvan die tweede dee! 
uitsluitlik uit li gter mu iek en selfs 
humoristiese komposisies en volks
liedere bestaan, maar alles nogtans 
van 'n goeie gehalte, terwyl die 
eerste dee\ van die program nie 
uit uitsluitlik Latynse gewyde ,.lie
der " saamgestel is nie. Die segs
man in Die Wap. d suggereer dus 
eensvdigheid in di program wat 
1n verklikheid nie bestaan nie. 

Omdat die Uni ersiteitskoor met 
Alabama vergelyk is, wil ek ook 'n 
vergelyking aan die hand doen 
( hier het ek dan vera I die studente 
111 gedagte wat kla dat dit vir hul
l<! ,nie lekker (is) om aand na 
• and te staan en oefen aan ou La
tynse gewvd • liede1·e nie") naam
lik: verge! k die program waaraan 
ons in !968 gewerk het mer die pro 
gramme \·an and<!! univer iteits
kore. En aange~ien ons nou van 
and 1 universiteitskore praat , pro
beer dan ook uil ind hoevee l keer 
per week daardic kore oeren 1 

Optrede elders 
nerdens was daar reeds bespre
king aan die gang om elders op 
tc tree. In twee gevalle (Florida en 
Kroonstad) \ as die voorbrand 
reeds gedoen en moes leg finale 
r<!elings nog getref word In Flori-

da sou ons Augustus kon opgetree 
het. 

Vicrdens het ek nooit kennis ge
kr-y dat die universiteitskoor nie 
meer be taan nie. Wei is die af· 
spraah. lydens die laaste byeen
kom' van die koor gemaak dat die 
koorbestuur my sou laat roep as 
die bywoning van die lede met 
repctisic dit sou regverdig. Hierdie 
afspraak is gema.1k nadat ons 'n 
helc aantal aande met 'n halwe 
koor of nog minder moe aansuk
kel. 

Ten slolte wil ek hier nog noem 
dat daar ook koorlede was wat 
geen ol bvna ge n oefening van die 
koor gemis het nie. Vir bulle voel 
ck baie jammer en vir bulle wil 
ek se: .. Baie dankie vir u getroue 
opkoms na die oefeninge en vir die 
opofferinge wat u u getroos her. 
Dit is goed om mense te ontmoet 
wat wer t wal volharding is. Ont
hou maar die aangename uurtjies 
en die kerc wat ons in die open
baar opgetree het". 

Fweneens dankie aan die lede 
wat m y hierdie jaar gevra het wan
ncer ons weer kan begin sinll. Dit 
is verblvdend om te weet dat daar 
studenle is wat met ple ier en toe
wyding die koorsangkuns wil be· 
oefen terwyl hullc daarvan bewus 
is dat slegs deur inspanning, lojali
teit en samewerking iets gqed be
reik kan word . 

A A van Namen 

A. VOR TER 

APTEEK 
Octron·g bou 

Lombardstraat 

VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 7074 
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Antartika: 

BLADSY DRIE 

DEUR MY LENS 

'N Boepens-hanswors. 'n Oranje
pruik-sproetgesig. 'n Andy Capp· 
kop met karakteristieke hangsigfl. 
rcljte. Jollie, jollie, jollie! En daa1 
\\as self dosente, van aile mense! 
En hullc bet selfs gelag en ewe ge
dwee die hand diep in die sak ge
stcek op aandrang van die Hof van 
Ongeregtigheid. 

En toe kom die reen. Mense, 
waar sak my moed toe. Maar toe 
ek so om my rondkyk, lyk dit vir 
mv ek is omtrent die enigste een 
wat so voel oor 'n paar ou drup
peltiies. Toutjies-hare of te nie, 
mam hulle het daardie Frisco· 
blikkies geskud! En behalwe vir 
'n paar swart trane (afkomstig 
van haar hare) oor Jackie Onassis 
se gesig, was die vlotte so goed as 
ongeskonde. 

En die mense het bankvas ge
staan langs die strate. Toe ek wou 

verbyskuif na 'n meer strategiese 
punt, het 'n ou omie gebrom: 
.. Kyk, jy moenie probeer indruk 
nie, mannetjie! Ek staan al van 
nege-uur af hier." 

Geluk manne - julie van die 
Karnaval-komitee. Lekker Karna· 
val gehou, ekke. Jammer van die 
kampvuur. Groot idee gewees, in 
elk geval. 

Wilson druipstert: 
Rhodesie stewig in die saal 

Havenga 

DA WIE SMIT VERTEL VERDER 

En toe sien ek vanmore die 
brief. En ek is sommer baie klein
serig oor die dinge wat daar gese 
word. (Die Transvaler van 5 Mei, 
bladsy 8). Die mense se 'n mens 
moet .. nie kwaad word vir kritiek 
nie", .,stellings motiveer" en a! 
daai jazz, maar ek voel asof iemand 
my hare getrek bet en op my lid
doringtoon getrap het. ..Geskok" 
se die man, is hy, oor die .,bier
drinkende studente"; die C.H.O. kan 
maar .,geskrap" word, se hy . .,Hy" 
is Klaas Waarsegger van Roode
poort, se hy. (Kon ook gewees bet 
Geskok op X of Bewaker-van-volk
se-morele-waardes op Koppies.) 
Was seker nooit student gewees 
nie, seg ek. Skewe beriggewing en 
leuens deur versWYging; dit was 
die oorsaak, seg die geleerde mense 
van die joernalistiek. Borsel hom, 
~eg ek. 

,THE STRONGEST man in the world is the man who 
tauds alone", en dit is ook van toepassing op Rhodesii' 

na U.D.I., het mnr. Klaas Havenga van die fakulteit Ekono
miese Wetenskappe verlede Woensdag op 'n vergadering 
van die Afrika-Instituut g se. 
Onafhanklikheid is goed maar die 
vraag is of isolasie nie 'n te hot: 
prys is om daarvoor te betaal nie? 
In Rhodesie is met groot opoffe. 
rings 'n sterk ekonomie gebore wat 
tot groot hoogtes kan klim en 'n 
voorbeeld vir die wereld kan stel. 
Brittanje is· baie nadelig deur die 
~anksies getref, met die gevolg dat 

Dosent nou 

bankhe tuurder 
MNR P. V. DUVE AGE, tot on
tangs nog dosent in rekening. en 
oudltkunde in die fakulteit Eko· 
nomiese Wetenskappe, is aangestel 
as finansieHe bestuurder by di e 
bank van die Oranje-Vrystaat. 

Mnr. Duvenage wat met die on· 
langse gradeplegtigheid die graad 
Honns. B.Comm. ontvang het, hct 
sy nuwe betrekking op 1 April 
aanvaar. 

mnr. Wilson eintlik druipsten 
rondstap. 

Die spreker het die ekonomie e 
posisie na U.D.I. met die \'erskil 
lcnde Afrikastate vergelyk en aan
g.::toun dat Rhodesie ckonomies 
cintlik baie goed daaraan toe is. 
Rhodesie moes maatreels teen die 
sanksics tref en die invloed daat· 
,·an op die handel was gunstig, nie 
rampspoedig me. Onmiddellik na 
U.D.l.. het Brittanje probeer om 
Rhodesic deur middel van sanksie!> 
en boikotte op suiker, tabak, wa
pens, undeJ·delc, en - die kwe-; 
baar,lt! die u!Je, op ~y kniee te 
bring. Arnerika en Frankr\ k het 
Brillanjc hierin gesteun. 

Die Rcpubliek van Suid-Afrika 
het deurgaans 'n beleid van geen 
inmenging tocgepas en ook petrol 
en olie aan Rhodesie verskaf. Ge
durende Maart 1966 het 100,000 gel
ling olie, petrol en paraffien daag
liks oor die g1·ens vanaf die Repu
bliek r1a Rhodesic gestroom, her 
mm Havenga gesC:. 

EK SPAAR 

.. AFGESIEN van programwerk 
moet die spanlede ook die nodige 
tlocn om die basis agtermekaar te 
hou. Elke lid mcen 'n kookbeurt van 
1 ier dae waar en is verder ,.skie
wie" (kaffer) vir een dag. Dit sluit 
take in soo var water voorsien, 
brandstof, pomp vir verwarmers, 
vloere was, tafeldek, ensovoorts. 
Vcrder werk die span as geheel 
~aam om groter take te verrig, by
voorbeeld basis vert, petrol en die
~oline wal toegewaai het, weer op 
dil' sneeuoppervlak brini en voor
J adestellasies op die oppervlakte 
te bou. 

Navorsing 

Die uitsluitike doe! van die ekspe 
dis1e is om navorsing te doen. DiL 
het dan ook voorrang bo alles be· 
halwe die behoud van lewens en 
die basis. Sommige lede word in 
hul navorsing en \ erk hoo[saaklik 
tot die basis beperk, terwyl ander 
daagliks buite op die oppervlakte 
moet \\erk. Die navorsingsperso
neel van SANAE 9 het bestaan uit 
drie wcerkundiges, 'n landmeter, 
fisioloog, drie fisici, en twee geo
loe. Die ondersteuningspersoneel be
. taan uit die mediese dokter, twee 
werkruigkundige , 'n radio-opera
leur en radiotegnikus. 
Antarktika is die koudste en stor· 
rnaJ!t igsk vasteland op aarde. In die 

EK SPAAR 
BY 

NASIONALE 
BOUYERENIGING 

•N VEILIGE TUISTE VIR U GELD 

NASIONALE BOUVERENIGING 

somer kyn die son 24 uur per dag 
vir ongeveer twee maande (middel 
November tot middel Januarie). 
Hierna begin die son vir kort tyd
jies ondergaan wat al Ianger word 
tot die son vanaf middel Mei tot 
middcl Julie nooit bokant die han
son \'erskyn nie. 

Die somertemperatuur wissel 
van - ts·c tot so ongeveer 4•c. Laas
genoemde temperatuur word as 'n 

* Vervolg op bladsy 8 

Uitslae van vlotte 
Eerste:- Die Midde-Oosterse Kook· 

pot deur Liberalia. 
Tweede:- Petrol- en Oliesanksies 

teen Rhodesie deur Hombre. 
Derde:- Uhuru deur Over de Voor

Suid. 

Van V oorpos tot V oorspoed 
met sonniger banl{_sal{_e •.. 

Sedert sy stigtinp: in 1862 bet ,[ie Standard Bank baanbrckerswerk op 
die voorpo tc van ons land p:edocn. . . . . 

\\ aar goud en diamante ook al ontgm 1s. hct. d~e Stand_arcl d1t p:t·~oop , 
versend, verassurecr en \ crkoop; 1\ erkende kapttual aan the '-nel!!rot'tendc 
mynboubedryf, boerdery en nywcrhelle \·oor•ien, e.n kontant daarf!e-t.-1 nr 
noodsaaklikc aankopc van verhruikcr,J!oedcre. Sodoende h,•t sy hank
dienste bygcdra om ordc, stabilitcit en ,·oorspoed aan die ~emeenskap 
te brinp:. . .. 

Ja, die Standard Bank se wortel~ het dtep vaSJ!l'l!:roei tn ons. land · 
ekonomie. Hy het ontwik.kel tot ·n staatmaker-bank wat vandap: tn ~Ike 
uithoek van ons •onni11:e Suiderland sy mcdehurgers h!'lp llt>ur sonmger 
banksake. En die Standard llank gaan die to<'koms tegemO<~ t mel vertroue 
in nog groter welvaart, geluk en wei yn vir y land en sy mense. 

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

( l,~ r,;: l •lrrt•tJ, lluruJ,. iJ hnlc) 

!\leer as 800 kantorc tJ,.arOtlcur die Rcpublick en S.W.A. 

•n Argiteluvoorstelling ~an die Stu.mlurd Bank se reu ... f'qntrum van R16 miljoen m Johanne burg. 

Grent 21• ·14011 A 
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VOLGENS 'n meningsopname wat 
Die Wapad onder die studente ge
maak het, blyk dit dat die Karna
val, ten spyte van die reen, aller
wee as baie geslaagd beskou word. 

Die houding waarmee Karnaval 
tegemoet gegaan is, asook die gees 
tydens die feesvierings, was heel· 
wat beter as verlede jaar. Oor die 
algemeen is dit met groter eitoesias
me begroet. Daar was baie beter 
samewerking tussen die kosbuise, 
wat natuurlik bevordelik vir bulle 
onderlinge verhoudings is. Meer 
inter-koshuis-aktiwiteite word in 
di~ tyd bepleit. 
. Die meerderheid studente het 
hul waardering uitgespreek oor 
die oorspronklike gedagtes wat so 
hier en daar vertoon het en wat van 
die stereotipe patroon afgewyk 
bet. Die idee van 'n massakamp
vuur het groot ondersteuning ge. 
niet, vera! omdat dit die studente 
sou betrek in plaas van verlede 
jaar se Olenaanbiedings wat meest
al die publlek betrek bet. 

Met die reelings as sodanig kon 
daar nie fout gevind word nie. Die 
algemene opinie is dat 'die komitee 
hul goed van hul taak gekwyt bet. 
Tog voel die studente dat die Kar· 
naval heel vroeg in die jaar gehou 
moet word, of so nie, nader aan 
intervarsity, sodat dit dan saam 
met intervarsity die hoogtepunt 
bereik. 

Eerste~aars staan rond 

Dit was 'n algemene klagte dat net 
'n paar studente werklik aan die 
vlo.tte gewerk bet, maar dat die 
eer die hele kosbuis toekom. Die 
eerstejaars bet bulle vera! hieraan 
skuldig gemaak; veral die dames 
(eerstejaars) se vlotbouery het neer
gekom op 'n nuttelose rondstaan 
wat later uitgeloop bet op 'n aktie· 
we ,,man-soek". 

Afkeur is ook uitgespreek teen 
die studente wat; as die klasse 
,,massa", nie wou saamwerk 
(-speel?) nie. Dit steek mens dwars 
in die krop as 200 studente besluit 
om te .,massa", maar dit moet Iaat 
vaar omdat twee of drie persone 
weier. 

Deter vlotte 

Die vlotte word deur die grootste 
deel van die massa as beter as ver
lede jaar beskou. Volgens mev. E. 
de Klerk, eggenote van prof. W. J. 
de Klerk, wat ook verlede jaar een 
van die beoordelaars was, was die 
voorstelling van die afsonderlike 
vlotte vanjaar van 'n baie hoer ge
balte as verlede jaar. Sy bet gese 
dat dit duidelik is dat die kos
huise baie meer moeite gedoen bet 
wat die uitbeelding en afronding 
betref. Die vlotte is ook op 'n gro
ter skaal aangepak as die vorige 
jaar. Die algemene gevoel is dat 
daar onnodig op die kampus ge
sloer is met die beoordeling en die 
opstel van die vlotte. As die vlotte 
'n uur vroeer na die dorp kon ver
trek, sou daar al beelwat gekollek
teer gewees bet teen die tyd wat dit 
beain reen het. 

Foto's: Fotolcuns 
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Studentementng 

Alta Pretorlus, finale jaar B.A.·stu· 
dent van Karlien, wou weet of daar 
nie dalk in die vervolg 'n poging 
aangewend kan word om die 
massa te betrek by die organisasie 
van die Karnaval nie. ,Na my me· 
ning sal die Karnaval beelwaar
skynlik nog 'n groter sukses wees 
as die massa nie met besluite van 
'n uitgesoekte groepie gekonfron
teer word nie, maar bulle stemme 
ook kan laat boor voor die besluite 
'n finale beslag kry ." 

Chris van der Walt, U.O.D.
student van Over de Voor, 
vra namens die mans dat die da· 
mes toegelaat moet word om later 
in die aande te help met die vlot
bouery. Die getal mans wat help 
bou, neem glo telkens aansienlik af 
as die dames eers geloop het. Die 
mans voel bulle werk beter en vin
niger 'as daar dames by is, al staan 
bulle net en kyk. 

Rika van Graan, finale jaar B.A.· 
student se dat Karnaval nie s6 ge
vier word nie. Sy verkies die naam 
kermls, ,want 'n Karnaval sonder 
'n biertuin is soos 'n ker'l$;basaar 
sonder pannekoek. En die kommer
wekkende reses wat ingetree het na 
die uitbundige betoging verlede 
Dinsdagmiddag, is beslis ook nie 
'n eienskap van Karnaval-feestelik
beid nie. Hoekom is die stalletjies 
nie reeds Dinsdag opgerig sodat ons 
tussen periodes daar 'n versterkin· 
kie kon nuttig nie? As ons dan 
.. Karnaval" wil hou, bou dit in die 
regte sin van die woord, ~want ons 
kan as ons net wil!" 

Volgens Nelle Grobler, vyfde
jaar Farmasie·student en primaria 
van Oosterhof, was die stalletjies en 
vlotte beter as verlede jaar. Dit 
wa; ook opmerklik boeveel meer 
popkoppe daar was. Mej. Grobler 
beveel ook aan dat die stalletjies 
vroeer opgerig moet word, of so 
nie, ook die Saterdag op die kam· 
pus nog oopgestel moet wees. Die 
passiewe rondstaan van soveel stu
dente op die kampus Vrydag word 
ook afgekeur. 

Oor die algemeen was die kritiek 
van die massa positief en waar daar 
wei skerp uitlatings was, was dit 
eerder teen die massa as teen die 
organisasie van die vierings. 
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Kampus 
vrolik 
DIE Karnavaldag is gebore onder 
'n skoon Afrikaanse heme! - dit 
waarna ons alma! uitgesien bet. 
Sander die gedwonge gevoel bet el
ke Puk-student verlede Vrydagog· 
gend die verebed verruil vir die vro
Iike kampus-atmosfeer en terself
dertyd meegehelp om die Puk-gees 
'n ,.vloed" te laat beleef. 

Spys en drank was daar oorlo
pens van, filmvertonings en . vaar
digheidstoetse, brekers en nie-bre
kers (kon op verskeie geleenthede 
hul vaardigheid toets), en dit alles 
het die spontane vrolikheid aange
help. 

Man en muis kon die dag ter
dee geniet - die geleentheid is daar
gestel en die studente moes net 
daarvan 'n sukses maak. 

Die .. Hof van Ongeregtigbeid" bet 
wye belangstelling uitgelok - mis
kien was dit die aanwesigheid van 
die statige regter of dalk die klein, 
pittige staatsaanklaer - of albei. 
Die hof bet in elk geval sy slag ge
slaan deur te oes voordat dit werk
lik oestyd was! Bravo . . . ! Gecn 
teregstellings bet plaasgevind nie, 
hoewel sommige beskuldigdes dit 
sou verdien bet! 

,hetoog" 
OPGEHYSTE plakkate en 'n oprui
ende studente massa het Dinsdag
middag die Karnaval-week geopen. 
Treffende, sprankelende spreukc 
het die Jig gesien en pittige aanmer
kings bet die lagspiere van menige 
humoristiese toeskouer geprikkel. 
Die studente tesame met die pu
bliek bet hierdie reklame-set ge
niet. 

DIE WAPAD 

THE RULES 

BLADSY VYF 

Vlotte was 
groot vertoon 
EINDELIK; eindelik bet die dag 
van gr6_6t vertoon aangebreek. Af
matheid op vaal gesigte en diep 
teruggesakte oe is verdring deur die 
afwagting van . . . watter sierwa 
gaan die pyprook? 

Binne elke skepper is hierdie 
senutergende vraag onderdruk deur 
bolangse ligtelike geskerts. Maar dit 
bet bly vreet totdat die uitslag amp. 
telik bekend gemaak is. 

Die uitstaande kenmerk was die 
noukeurige en netjiese afwerking 
van die vlotte, wat wereldgebeure 
uitgebeeld bet. Die oorspronklik
heid was geniaal. 

In 'n tydsbestek van twee uur 
het ons saam met die temas op 'n 
verbeeldingsvlug om die aarde ver· 
trek waar ons besoek afgele bet in 
die Midde-Ooste, Egipte, Scorpios, 
Uhuru, en bet ons aan boord van 
die S.A. VAAL weer in ons sonnige 
land aangekom om 'n wakende ogie 
te hou oor die oliefant wat as han
delsmedium tussen Rhodesie en 
Suid-Afrika opgetree bet. 

Die karikatuur-voorstellinge was 
puik! Dit bet die toeskouers hul sak
ke met genoegdoening laat skud. 
Netheid en oorspronklikheid was 
bier baie opsigtelik, en die wat met 
die pryse weggestap het, was uit-
C'f-,glr~nAt 

Pukke ·in 
beweging 
On~ kom in beweging ... I Die gie
tende reen kon nie die opgewekte, 
stralcnde en gemotiveerde studente 
stuit nie. Hulle was op jag uit en as 
metgesel bet bulle die ,.gees" uit
gedra wat aansteeklik op die om· 
standers ingewerk bet. 

Potchefstroom was vir die dag 
ons s'n, Alle kunsmatigheid is af
gewas deur die reen en 'n ,.naakte" 
student-wees bet na vore getree. 
Deurgaans en enduit bet dit voor 
die wind gegaan en sou die kamp
vuur die kroon op alles geplaas bet. 
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IG4RNAVAL 1969 OF 1928 ? 
SATERDAGMORE bet die studente 
toe die dorp met bulle .,lorries" m
getrek. 'n Wa met die Hof van 
Hades, kompleet met boofregter 
en jurielede en 'n wa vol studentc 
wat goggatjies, katte en visse slag, 
het die optog gelei. 'n Veteraan· 
motor, opgemaak dat by soos d1e 
.,Kyp-toe-K.airo"- ekspedisie lyk, 'n 
donkiekarretjie, kampmoeders, 'n 
donkie en Ampie ondersteun deur 
Jakob en Annatjie, bet die dorp 
ingeval om Potcbefstroom se pu 
bliek in hulle grappies te laat dee!. 

Karnaval 69? Nee 'n Studente
optog in Augustusmaand 1928. 

Met die bedreiging dat die Puk 
gesluit kan word, moes daar vin
nig 'n hartoorplanting plaasvind. 
'n Optog sou destyds die nodige 
!ewe gee op die kampus. 

Die dorpsbestuur het ander ge
dagtes gekoester oor die ;,studente
onverantwoordelikheid en li~tsin 

nigheid" wat die rus sou versteur. 
Die studente het vasgebyt en go:. 

DIE BULT
HAARKAPPERS 

MANS EN DAMES 
Eienaar: G. Schoonlwve11 
Tomstraat 86b · Tel. 5136 

Na ure: 6056 

JOUBERT 
MEUBELS 

Kerkstraat 201, Tel. 3420 
POTCHEFSTROOM 

• 
Vir 

MODERNE MEUBELS 
en aile 

HU I SHOUDELI KE 
TOE RUSTING 

• 
Ons spesialiseer in die 

verskaffing van 
Jongste Plaat-opnames 

Kom besigtig ons groot reeks 

spook en gestry het vasgebyt en ge
saamgespook het en die ,.polies" 
maar moes toegee. 

Behalwe vir die inspuiting van 
gdeerdheid vau die Bult, is die na
middag 'n demonstrasie gegee hoe 
'n \'Oetbal volgen die nuutste We· 

ten,.k.aplike mctodes behandel moe, 
word - beide span en skeidsreg. 
ter geklee in volle .,fancydress". 

Die ::~floop van die gedenkwa::~r-

dige dag was gelukkig - bewys 
deur die oprncrking van 'n groen· 
t jie in die toentertydse Besembos: 
.. Plesier en sport bo akademie; 
die publiek her ons leer ken en 
om het geld soos bossies gemaak 
- na al die skuld betaal was, het 
daa1 t wee ,,fi\er " oorgebly waar
me~ ons ,.b:Jis oup" toe gegaan 
het'" 

Uit Die Be. embos - 1928. 

DEUR DRUKSPYKER 

FEESTELIHEfD, vrolikheid, weg 
met aile olikheid. Wie nie sleep nie 
kan nie deel nie! En wie nie deel 
nk•, mag nie steel nie. Non-slepers 
word slepers en slepers word non
~lcpers. Maat albei interesseer my 
wei. Soos die bakkiespomp draai, 
kom part • in, party val uit. 

Trane is perels: dis ·die alge· 
mene opyatting, maar hierdie keer 
is daar 'n uitsondering - een van 
die vele trane wat Frieda le Roux 
~u in die stilligheid oor Johan van 
dcr Berg gestort het, kon nie gekeer 
\\Ord me en het \ et ander in 'n dta· 
mant. 

Saskla Kempff het deesdae net 
een winclrigting en dis Pretoria toe. 
In haar geval is dit nie 'n blonde 

matroos nie, maar 'n blonde Tuk
kie. 

Rika Vente1· is weer terug op die 
Puk en so die lied in Jaap Malan 
e hart. Selfs die Volksie trippel 

saans op twee wiele om die draaie 
daar na Oosterhof e kant toe. 

Elna Muldet· kan sleeptye nie 
gou genoeg by haar Theo le Roux 
met sy blou Opel .,Fastback" kom 
nie. Later is dit egter alles behalwe 
.,tast back" na haar kamer. 

Elsa Venter ag haarself dee dae 
'u bnie gelukkige meisie . Heeltemal 
tereg ook Dis darem nie elkeen wat 
1 ose deu1 h::~ar kamervenster kry 
nic, vera! sulk ro ie - dit nogal 
v::~n Petrus Kt·uger. 

Karnavalkonsert struikel 
oor deurmekaar verhoog 

Locrende wolwc en ;,betogende" 
studente hou definitief 'n groat ge
\'aal· \ir meisies in. Kas Haden
horst het dus maar y eie vervoer
diens ingestel om Magda Fourle 
vei lig by die klasse te besorg. 

Die Volkspeletoer blyk toe op 
die ou end eerder 'n .. aangenamc· 
Yan -naderhv- kennismakingtoer" 
te wees . Vir Martsophle en Isaac 
het die mag van die gewoonte so 
die oorhand gekry dat hulle hulself 
kort-kort in 'n ,.0, hier is my Dina"
greep bevind. 

TYDENS die eerste konsert van Karnaval '69 is 'n hoe standaard in 'n groot mate in
geboet deur die gebrek aan 'n behoorlike verhoog, die nodige beligtingsgeriewe en krag
onderbrekings. 

Reeds met dte item van die Pot· 
chefstroomse Simfonie-orkes is die 
gebrek aan 'n konsertsaal aange
voel. Die gehoor aan die kante van 
di saal kon gecn geheelindruk 
van die orkes kr:r nie, aangesicn 
die instrumente aan hulle kant dte 
beste hoorbaar was. Jos te Groen 
se pittige bekendstelling van die 
program bet die gehoor egter da 
delik in die regte stemming gebring 
vir 'n goed versorgde aanbieding. 

By die klciner groepe het dil' 
toestand van die verhoog ook dll' 
geheelindruk bederf. Pogings om 
deur middel van effektiewe belig
ting die res van die verhoog uit te 
skakel, het net gedeeltelik geslaag. 
Die intieme atmosfeer wat nood
saaklik was vir Rina en Andriette 
se fyn harmoniel!, is deur 'n deur· 
mekaar verhoug in die wiele gery. 

Die karnavalstemming wat seep
belle en gekleurde papier aan die 
Kulu-groep moes verleen, het 
ontbreek aangesien 'n groot dee! 
van die gehoor die aksies agter die 
skerms kon waarneem. 

Johan van Rensburg se spranke
lende verrnoe van skepping, kombi· 
nasies en verrassende veranderinge 
het die Alabama-item weer laat 
skitter. 'n Aantal liedjies uit di 
Revue '69-program is aangebied. 
Anders as in Revue '68, word ook 
van 'n solostem (Chim-chim-cheree) 
en 'n sekstl't (I've never seen a 
straight Banana) gebru ik gemaak 
'n Besondere sjarmante nommertji 
was ,As ek en jy in die maanlig 
ry" - 'n komposisie van Johan van 
Rensburg self 

Ernest Glad en Adrl Bruwer, He
lena Deysel en Nlco i dit eens dat 
dit regtig .. aangenaam" was. 'n 
l !art het die dag mel die betoging 
al met Potch sc strate langs ge
trek, kruis en dwars, op en af, -
maar verniet want Jan van der 
Walt kon Christine Ferreira nerens 
sien nie. 

Rina Fom·le se paddakoor het 'n 
nuwc gunsteling opgelewer. - Nee, 
nie Kriekic die kriek nie, maar wei 
Attie Krick. Fanus van der West· 
!mizen en Annalles Euser ... Wei, 
'n gocie begrvpcr h t 'n halwe 
woord nodig. 

Naam of nie naam nie, uithang . 
of nie uithangbord nie - Liberalia 
bly Liberalia, en ek tern saam, en 
sleep ook sa< 111. 

Groetms. 

HULLE PRAAT SOOS DIT HOORT 
HULLE SING weemoedig van liefde en die berggansveer, lawaai uitbundig op die straat
hoeke en is dan weer mens-aileen in die groot stad sonder doepa vir die allenigheid, 
Gemaklik het die spreekkoor van die departemel\t van Drama van stemming, sonder hin
derlike of stomp om·gange, verwissel. Hulle het die voordrag van Boerneet-poesie gedoen 
op 'n Boerneef-aand, aangebied dem· die Potchef troomse Afrikaanse Kultuurraad. 

Dr. Teunis Botha, wat die koor 
afgerig het, verstaan Boerneef se 
soort praat en kon die essensie van 
sy gedigte pastersteek en aksenawel 
vasvat. 

Die kontraste in sy werk was 
1>u1k uitgeb eld Di een poi:!tiese 
flits het die ander vinnig afge
wissel. Daar was die lawaaiseksie 
\'an Lawaaistraat - opstandig, ru-

moerig; en dan stil en bang m 'n 
oomblik van besinning: ,Hoekom is 
ons soos ons is?" 

prosa wa. oor dre algemeen ni so 
geslaagd nie Lottre van Rensburg 
se Kleurling-iclioom kan 'n mens 
as suksesvol uitsoncler, maa1· ook 
sy het geneig om daardie manier 
van p1·aat op die res van die prosa 
oor· tr Jra . 

Tesselschade en die twintigerjare 

'n Mens kan nouliks aan Boer
nee! se gedigte dink sonder om 
die klank van kitaar en nottina 
te hoor, en kitaarmusiek was dan 
ook op verskeie plekke tot 'n hegte 
geheel met die voordrag verweef. 
Die klankeffekte is behendlg mee
gespeel In gedigte soos .,Sklller" en 
die .,ziiiirrts" en ,ghlirts" van dlf' 
kalkoen Ook die humor en fyn 
satiriese stekles het nle verlore ge
gaan nie, en die koor het met sig
bare lekkerkry van ons ou .,volkie" 
vertel. 

Rma Hugo het 'n puik vertol 
king gelewer van ,.Scwe Boerneef
liedjies", getoonsl't dE'ur prof. Pie
ter de Villiers. Sy 1s op die kla
vier begelei deur Johan van Rens 
burg 

.,ONS wit die diepere agtergrond 
van die letterkunde probeer peil en 
terselfdertycl ook ons letterkundige 
~maak ontwikkel." So bet mnr. W. 
N Coetzee in 1928 by die stigting 
van 'n unieke letterkundige vereni· 
ging, Tesselschade, gese. 

Blaai 'n mens deur die annale 
van hierdie vereniging, kom jy tal
le van die bekendste name op ons 
kampus tee - alma! mense met 'n 
warm hart vir die letterkunde: H. 
J. J. Bingle,. H. C. van Rooy, H. 
Venter en A. P. Grove. 

Die onderwerpe wat tydens bier
die vereniging se vergaderings be
handel is, toon duidelik die groeien
de belangsteiiing in ons Afrikaanse 
letterkunde. C. M. van den Heever, 
Marais, Leipoldt was almal die on· 
derwerpe van referate wat deur 
die lede gelewer is. 

ln 1935 het lede die voorreg ge
had om te luister na Totius se 
voorlesing uit sy toe nog ongepubli
seerde bundel Donker Afrlka. 
Uit Die Besembos - 1928. 

PIKKIE 

Die voorlesing uit Boerneef se 

Up die foto i.s die spreekkoor 
van die Dramadepartement wat op 
1111ieke 11'\'Se die poesie va11 Boer
nee{ op die Boemeef-aand l'oorge-

dra !Jet. 

deur Dirk en Ronel 
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Antartika: 

BLADSY DRIE 

DEUR MY LENS 

'N Boepens-hanswors. 'n Oranje
pruik-sproetgcsig. 'n Andy Capp· 
kop met karakteristieke hangsiga
rctjie. Jollie, jollie, jollie! En daar 
was selfs dosente, van aile mense! 
En hullc het selfs gelag en ewe ge
dwee die hand diep in die sak ge· 
steek op aandrang van die Hof van 
Ongeregtigheid. 

En toe kom die reen. Mense, 
waar sak my moed toe. Maar toe 
ek so om my rondkyk, lyk dit vir 
my ek is omtrent die enigste een 
wat so voel oor 'n paar ou drup
peltiies. Toutjies-hare of te nie, 
mam hnlle het daardie Frisco· 
blikkies geskud! En behalwe vir 
'n paar swart trane (afkomstig 
van baar hare) oor Jackie Onassis 
se gesig, was die vlotte so goed as 
ongeskonde. 

En die mense het bankvas ge
staan langs die strate. Toe ek wou 

verbyskuif na 'n meer strategiese 
punt, het 'n ou ornie gebrom: 
.,Kyk, iv moenie probeer indruk 
nie, mrumetjie! Ek staan al van 
nege-uur af hier." 

Geluk manne - julie van die 
Karnaval-komitee. Lekker Karna
val gehou, ekke. Jammer van die 
kampvuur. Groot idee gewees, in 
elk geval. 

Wilson druipstert: 
Rhodesie stewig in die saal 

DAWIE SMIT VERTEL VERDER 

En toe sien ek vanmore die 
brief. En ek is sommer baie klein
serig oor die dinge wat daar ges~ 
word. (Die Transvaler van 5 Mei, 
bladsy 8). Die mense s~ 'n mens 
moet .,nie kwaad word vir kritiek 
nie", .,stellings motiveer" en al 
daai jazz, maar ek voel asof iemand 
my hare getrek het en op my lid
doringtoon getrap het. .,Geskok" 
se die man, is hy, oor die .,bier
drinkende studente"; die C.H.O. kan 
maar ,geskrap" word, s~ hy . .,Hy" 
is Klaas Waarsegger van Roode· 
poort, se hy. (Kon ook gewees bet 
Geskok op X of Bewaker-van-volk:
se-morele-waardes op Koppies.) 
Was seker nooit student gewees 
nie, seg ek. Skewe beriggewing en 
leuens deur verswyging; dit was 
die oorsaak, seg die geleerde mense 
van die joernalistiek. Borsel hom, 
seg ek. Havenga 

,THE STRONGEST man in the world is the man who 
stands alone", en dit is ook van toepassing op RhodesiC 
na U.D.I., bet mnr. Klaas Havenga van die fakulteit Ekono
miese Wetenskappe verlede Woen dag op 'n vergadering 
van die Afrika-Instituut gese. 
Onafhanklikheid i goed maar die 
vraag is of isolasie nie 'n te ho~ 
prys is om daarvoor te betaal nie? 
In Rhode ie is met groot opofk 
rings 'n sterk ekonomie gebore wat 
tot groot hoogtes kan klim en 'n 
voorbeeld vir die wereld kan stel. 
Britlanje is baie nac.lelig deur die 
sanksies getref, mel die gevolg dat 

Do ent nou 

bankhes L uurder 
MNR. P. V. DUVENAGE, tot on
langs nog dosent in rekening- en 
ouditkunde in die fakulteit Eko
nomiese Wetenskappe, is aangestel 
as linansiele bestuurder by die 
bank van die Oranje-Vrystaat. 

Mnr. Duvenage wat met die on
langse gradeplegtigheid die graad 
Honns. B.Comm. ontvang het, hel 
sy nuwe betrekking op 1 April 
aanvnar 

mnr. Wilson eintlik druipstert 
mndstap. 

Die preker het die ekonomiese 
posisie na U.D.L met die verskil· 
lende Alrikastate vergelyk en aan· 
gctoon dat Rhodesie ekonomies 
~.:intlik baie goed daaraan toe is. 
Rhodesiti moes maatreels teen die 
sanksies tref en die invloed daar
van op die handel was gunstig, nie 
rampspoedig n1e. Onmiddellik na 
U.D.I. bet Brittanje probeer om 
Rhodesie dcur middel van sanksies 
en boikottc op uiker, tabak, wa
pen!>, onderdelt:, en - die kwe~ 

baarsle die ul1c, op sy kniee te 
bring. An1erika en Frankrvk het 
Brit tan Jl.! hierin gesteun. 

Die Rcpubliek van Suid-Afrika 
het deurgaa n 'n beleid van geen 
inmenging toegepas en ook petrol 
en olie aan Rhodesie verskaL Ge
c.l urcndc Maart 1966 bet 100,000 gel· 
ling olie, petrol en paraffien daag
liks our die gren vanaf die Repu· 
bliek na Rhodesie gestroom, het 
mnr. I lavenga gese. 

EK SPAAR 
NIE MY 

.. AFGESIEN van programwerk 
moet die spanlede ook die nodige 
docn om die basis agtermekaar tc 
hou . Elke lid meen 'n kookbeurt van 
vic1 dae waar en is verder .,skJe· 
\~ie" (kaffer) vir een dag. Dit sluit 
take in soos vars water voorsien, 
brand tof , pomp vir verwarmers, 
vlocre was, tafeldek, ensovoorts. 
Verder werk die span as geheel 
saam om groter take te verrig, b)' 
voorbeeld basis verf, petrol en die
soline wat toegewaai bet, weer op 
c.lie sneeuoppervlak bring en voor
radestellasies op die oppervlakte 
It: bou. 

Navorsing 

L>ie uitsluitike doe! van die ekspe 
disie is om navorsing te doen. Dit 
het dan ook voorrang bo alles be
halwe die behoud van lewens en 
die basis. Sommige lede word in 
hul navorsing en werk hoofsaaklik 
tut die basis beperk, terwyl ander 
daagld,:. buite op die oppervlakte 
10oet \\erk. Die navorsingsperso
neel van SANAE 9 bet bestaan uit 
cit ie weerkundiges, 'n landmeter, 
fisioloog, drie fisici, en twee geo
loe. Die ondersteuningspersoneel be
staan uit die mediese dokter, twee 
\\"erktuigkundiges, 'n radio-opera
tcur en radiotegnikus. 
Antarktika is die koudste en stor
magtigste vasteland op aarde. In die 

EK SPAAR 
BY 

NASIONALE 
BOUYERENIGING 

'N VEILIGE TUISTE VIR U GELD 

NASIONALE BOUVERENIGING 

omer skyn die son 24 uur per dag 
vir ongeveer twee maande (middel 
November tot middel Januarie). 
Hierna begin die son vir kort tyd
i ies ondergaan wat a! Ianger word 
tot die son vanaf middel Mei tot 
middel Julie nooit bokant die bon-
on verskyn nie . 

Die somertemperatuur wissel 
van -IS'C tot so ongeveer 4'C. Laas
genoemde temperatuur word as 'n 

* Vervolg op bladsy 8 

Uitslae van vlotte 
Eerste:- Die Midde-Oosterse Kook

pot deur Liberalia. 
Tweede:- Petrol- en Oliesanksies 

teen Rhodesie deur Hombre. 
Derde:- Uhuru deur Over de Voor

Suid. 

Van V oorpos tot V oorspoed 
met sonniger banl~s~l~e ... 

Sedert sy stigting in 1862 het die Standard Bank baanhrekers"erk op 
die voorposte van ons land gedocn. . 

\\ aar gaud en diamantc ook al ontgin is, hct die Standanl d1t gekoop, 
versend, verassureer en \ crkoop; werkcnde kapitaal aan die -nelgroeiencle 
mynboubedryf, boerdery t'll nywerl~cde \'Oor<icn, e.n kontant daarj!estel 'ir 
noodsaaklike aankllpc 'an wrhrmkcrsgoederc. So,Joende. het <y hank
dienste bygedra om ordc, stai.Jilitcit en ,·oorspoed aan the gemrcnskap 
te bring. . .. 

Ja, die Standard Bank se wortels het d1ep vasgegroCI m ons. lands
ekonomie. Hy het ontw ik.kel tot 'n staatmaker-bank wat 'andag m ~Ike 
uithoek van ons sonnigc Suiderland sy medrburger. hPip df'ur sonmgcr 
banksake. En die Standard 13ank gaan die tockoms tcgemoN met vertroue 
in nog groter welvaart, f!:eluk en welsyn vir sy land en sy mcnse. 

Oil clic Standard kan u staat1naak 
DIE STANDARD BANK VAN SUID-AFRIKA BEPERK 

(f,n•;i,lrurJr ll•'"'lrbbot~k} 

Jlleer as 800 kantorc d"arstlcur die Rcpuhliek l'D S.W.A. 

'a Argitrksvoontrlling van die Standa.1'd Bank se reucr,.entrum van R16 miljMn in Joh.tnDe:tburg. 

G'ant 214-140/lA 
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Suid-Afrika goed op weg 
Carl offke gerusstellend oor toekoms 
,DIE NASIONALE PARTY taan rigtingvas en tc noor hom is daar nog geen beginsels 
gestt•l wat die belangsteJiing van die kiesers gaande gemaak het nie", het mnr. Carl 
Noffke, hoofredakteur van Die Transvaler en voormaligc vcrtccnwoordiger van die 
S.A.U.K. in Londen en Parys, op 'n onlangse byeenkoms van die entrum vir lnternasio· 
nal Politick gese-. 

Hy het hom uitgelaat oor di 
aktuele vraag of die Republiek ni 
sy buitelandse beleid en ,.aanslag" 
moet herformuleer, om sodoende 
voordeel t<' trek uit die huidige 
siluasie nie. 

+ Suid-Afrlkaanse regering het 
+ meegebring dal ons eie krag 
+ ontdek het sodat verteenwoor
+ digers van ons land in die al-
• lermoeilikste omstandighede en 
• onder die grootste provokasie 
+ hul man probeer staan het en 
• Suid-Afrika verweer soos dit 
• manne betaam, het hy gese. 

Dte pad vorentoe sal nie maklik 
w es nie, maar - ons kan me 
vernietig word tensy dit van hiune 
~eskied nie. As ons geestellk ge
pantser ts en ons beleid wat ons 
na binne en llllite volg steeds mo
reel geregverdig kan word, sal 
ons vorentoe met groot welslae as 
'n onafhanklike Suid-Afrikaanse na
sie bly voortbestaan! 

Ononderhroke 

filmverloning 

in Totius "aal 
VIR dle eerste keer In die Puk se 
geskledenls word 'n ononderbroke 
fllmvertoning, deur die gebruik.· 
making van twee projektors, op Sa
terdag 10 Mel deur die Ekonomlese 
Verenlglng In die Totlussaal aan· 
gebled. 

Die rolprent wat 1*11 dram, Is 
MOVE OVER DARLING met Doris 
Day, James Gamer, Polly Bergen 
en Chuck Connors in die hoofrolle. 
Dl prent word voorafgegaan deur 
'n volledlgr stel Interessante voor· 
prente. 

Die toegang Is 20c enkel en 30c 
per paar. 

BLADSY SEWE 

PRIVAAT 
TIKWERK 

Ervare in tik van tesisse en 
seminare -in beide landstale. 

Prys 25c per vel 
Kontak: Mev. K. V. Louw, 

Du Plooystraat 65. 
Telefoon 4425. 

2DthCentun 
WOENSDAG 7 MEI 

ONE BORN EVERY 
MINUTE 

Michael sirazzen 

.Suid-Afnka is 'n sterk groeiende 
nywerheidsland met 'n !Jyna on
stuitbare ekonomie, wat 'n hinter· 
Lanct vir 'n militere stryd skep wat 
ons self op eie IJodem baie jar 
lank sal knn vo 1· - mense wat 
praat van 'n militere aanslag op 
Suid-Afrika sal eers dil! feil in ag 
moet neem, het mm-. Noffke ges.:. 

Di uitspraak van die Wereldhof 
iu die Suidwes-saak in Juli 1966 
in Den Haag het die keeqlunt ge
bring in die poginge om Suid-Afn 
ka uit raadsale en sekere ligga111e 
te verban. Sedertdien IS ons nog 
steeds hesig om veld te wen. 

BLIK OP DIE JAAR 2000: DONDERDAG 8 tot SATERDAG 

10 MEl 

Vanuit die ge igspunt van die 
buitelandse verhoudingspol itiek 
kan daa1· binne die afsienbare tyd 
geen sprake wees van 'n regstreek
se militere aanslag op Suid-Afrika 
nie, soos ervaringe uit die Twe de 
Wcreldoorlog bewys het. 

Dte terroriste oorlog sal sekerlik 
voortg, an, maar ons moet allyd 
gereed wees vir 'n verandering in 
lhe strategic van die aanwending 
- ons waaksaamheid mag nie ver· 
slap nie, ,want slapende honde 
kan soms potensieel besonder ge
\'aarlik wees" 

Gaan goed 
Met Suid-Afrika gaan dit goed. 

Op ekonomiese sowel as militere 
gebied; en betf'r kan dit nie gaan 
op die gebied van ons rassever
houdinge nie. 'n Belangrike voor
waarde van verden? goeie verhou
dinge tussen blank en nie-blank, is 
die uitbouing van die beleid van 
afsonderlike ontwikkeling. Hierdie 
gu nstige voorwaardes skep 'n gun
stige grondslag waarop ons buite
landse verhoudinge uitgebou kan 
1\0rd. 

Dit> ses tigerjare is in die geskie
denis vir ons van deurslaggewende 
bctekenis - ons sou in die dekade 
Of gebreek word llf die mas op
kom, ons is nou r ds by die vlag! 

+ Dte doelbewuste beleid van die 

Vir al u 

* APTEKERS- en 

* FOTOGRAFIESE 

* BENODIGDHEDE 

Besoek: 

APTEKERS 
J.P. VANDER 

WALT 
( EDMS.) BPK. 

Kerkstraat 118 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 3237 

DIE 

VERREIKENDE VERANDERINGS BILLION DOLLAR BRAIN 
Michael Caine 

Die uitspraak het aan Suid
Afrika daardie seltvertroLt gegee 
wat hy op daat·die stadium nodig 
gehad het en om die ekonomiese 
selfvertroue te versterk, is U.D.l. op 
11 November in Rhod sie uitgeroep 

PROF. P. S. RAUTENBACII, adviscur van die Eerste Minis· 
te.-, bet verlede week in sy intreerede as ere-professor in 
die departement Aardrykskundc gese dat dit mag wees dat 
dit..' men in die jaar 2000 sy grootste ontdekking maak 
die be ef van sy eie beperkings. 

MAANDAG 12 en DINSDAG 

13 MEl 

BEACH RED 
Cornel Wilde Tot sy eie beswil het Brtttanje 

hesel' dat handelsboikott • teen 
Suid·Afrika kan bocmerang en hl'l 
dit agterwee gebly. Met sy be
windaanvaarding in 1964, het mnr 
llarold Wilson weggespring met 'n 
wapenverbod - maar die Bucca
neers moes hy maar deurlaat as 
gevolg van 'n kontrak 

Groot geword 

Suid-Afrika het gr66t geword op 
staatkundige en ekonomiese gebied 
- nuwe verhoudinge word aange
knoop en groot welslae behaal met 
die sk.epping van 'n groep vriend
skaplike state in Suidet·-Afrika. Die 
betekenisvoll • verwikkelinge ver
sterk ons ook t n state links en 
regs. 

D1e swaai van di • p •ndulum is 
tans t en die Arb tc.lerregering in 
Brittan]e, wat nog nooit sedert die 
vier jaar van bewind die regte voet 
voor gesit het nie. Dit sal ons 
grootste morel • oorwinning wees as 
die regering van Wilson wapen
verkope aan Suid-Afrika sal hervat, 
het mnr N!lffke gesi!. 

So 'n ontdekking mag let tot die 
soort mens wat besef dat kennis 
en geleertlheid net waarde het 
sover dit sy kennis van God en 
homse!I uitbrei. 

Die ontl rw rp van dr. Rauten· 
bach s bespn•king was di Hepu
bliek van Suid-Afrika in d1e jaar 
2000. IIy h t gese die mens se soek
tog na die ontwykende laaste 
waarhede in die buitenste ruim sal 
hom moontlik laat terugkeer aard 
toe in die beset dat hy noo1t alles 
kan weet nie. 

41 milj. in Republiek 
Dr. Rautenbach het gese dat des
kundtges wat hy genader het, ver
reikend tegnologiese veranderings 
teen die end van die eeu verwag. 
Teen 1984 sal die Europese sosiale 
struktuur al ho(• meet· veraml'ri
kaans, die sosiale sarnestelling van 

, Afrika sal totaal verander en van 
die verwagte 4 L miljoen mense in 
die Hrpubliek, sal 7 8 miljoen blan
kes wees. Die bruto produksie kan 
op vyf of ses keer soveel as van
dag bl'reken word, terw)l \~erkers 
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Bepleit di t dan ! 
,Ons is die eerste wat 'n ge
sonde polltleke debat sou be· 
plell." 

- Puk Nota B ne 

DIE aangehaalde woorde in die op
skrif kom voor in 'n artikeltj1e van 
die P .N.B. se vlugskrif van 17 April 
1969, under die opsknl ,Knelpun
te . Noord en uid ." 

Wie is die ,;ons"? Die ,noorde
likes", die Calviniste, die Afrikaan· 
se . tudente, die P.U. vir C.H.O. of 
die P.N.B.-bes tuur? Dit maak nie 
~ ak nie, want op al bogenoemdes 

behoort lie antwoonl ,.bepleil dit 
dan!" va11 toepassing te wees. Maar 
ons is studente, en kan ons dus nie 
gesaghebbende politieke insig aan
magtig nic. Wal iemand wel kan 
en moet doen, is om ywerig ,,'n 
gesondc politieke debat" op stu
dentevlak; eerstens op ons ele kam
pu , I ' inspireer. 

• Die feit dal in die publikasie van 
• die Studenteraadsliggaam, ,wat 
• die politieke belangstellingsfeer 
• van die Pukmassa behartig", ge
+ sinspeel word op die gebrek aan 
+ gesonde politieke debattering, 
+ dui onomwonde op die behoefde 
+ wat daarvoor ook op ons karn
+ pus bestaan (en nie net tussen 
• Noord en Suid nie) . 

m dte vervaarcltgingsektor sal ver
dubbel. Daar sal sowat agt miljoen 
kinders op skool wees en meer as 
'n kwart miljocn studente op uni
vcr·siteit. In Johannesburg alleen 
sal meer as 'n half miljoen mense 
in woonstelle bly. 

AI dt~ dinge en nog baie ander 
onvoorsienl', wys op die belang
rikheid en Qnontbeerlikheid van 
wetenskapl ike beplanning in aile 
afdelings van die volksekonomie, 
het hy gesP 

WOENSDAG 14 MEl 

JY'S LIEFLIK VANAAND 
Gert van den Bergh 

Mtemsie Rettef 

VRYDAG 16 en SATERDAG 

17 MEl 

GHOST ITALIAN STYLE 
Sophia Loren - Victoria Gosman 

Cachet Modes 
<EDMSJ BPK. 

Tomstraat 92 - Telefoon 5032 - Potchefstroom 

ONS HOU ALLES AAN WAT DAMES 

BENODIG 

* N uwe voorrade van rokke en 

nogwaf word gedurig uifgesfal 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

* BOEKE VIR STUDIE EN 
ONTSPANNING 

Nou OOK 

'n wye keuse vir 

* PLATE 

by 

IN LEEP RESTAURANT 

Polities en algemeen-kultureel 
!ewe ons in 'n verwarde wereld, 
ons bewoon 'n verwarde land, ons 
is lede van 'n verwarde volk. Stand. 
punte en ,oortuigings" suis soos 
projektiele oor ons koppe heen , 
maar ons, die Afrikaanse studente, 
clie Puk -s tudente, Calvinistiese 'ltu-

PRO REGE- PERS BEPERK 
WAARHEEN ALMAL SLEEP 

Koshuisbestellings: 6039 

/ 

dente WYG! 
Dil is wei goed dat ons op stu

deteraads- en' A.S.B.-vlak die voor
beeld van rustige gefundeerdheid 
stel (vee! meer kan daar tans Die * Vervolg op bladsy 8 
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BLADSY AGT DIE WAPAD 

Theos wen in mooi wedstryd 
Dm HEO · ht>t Din dag diP . pan an Goldfl•ld:-W •. met 29-3 t>n.Ja u in 'n wed
sh d vat sprankelend£' rugby opgelewt'r bet. Die PuJ,. yftientaJ hcl e I' a I teen dil.' 
cinde soo. (•t'n man met kitterende spel vorendag g kom. 

Die wcdstryu her teen 'n vin
mge tempo beg111 en dit is die hele 
t\d g h:mdhaal Dit: Pukke het 
\ r Ot:~J: in <.he wer.bl! yd punte aange
rckcn deur 'n strafskop van Piet 
Bruwer D1e telling is minute daar 
na gelykop gemaak deur Taylor 
\an oldfield~. wat ook geslaag 
ht·t mer 'n strafskop. Die Pukke 
ht•t weer d1e oorrou geneem toe 
Bruwer met 'n mooi ~trafskop ge
,Jaag lwt Die rustvdtelling was toe 
0- 1. 

Na rustyd het die Pukke die 
kr:me oopgedraai en het voor en 
agterspelers goed gekombineer om 
mooJ bewegings uit te voer. In die 
laa~te vvftien minute was daar 
geen keer :~an die Puk-vyftiental 
nie en het hulle vvf driee gedruk 
waarvan Bruwer vier vervyf het. 

Vir die Pukke het Lionel White 'n 
baie goeie eerste wedstryd op los
skakel gespeel. Tian Coetzee het 
weer eens die oog gevang op die 
vleuelposisie waar hv teen 'n moei
like teenstander in die persoon van 
Kobus Koorts te staan gekom het. 
Piet Bruwer het ook baie goed gp 
heelagter vertoon en sv skopskoen 
hou groot belofte vir hierdie sei
soen in 

Aan Goldfields se kant bet vete· 
ra n Pine Pienaar goed vertoon en 
onder dit> apterspelers bet Chappie 
Taylor en Kobus Koort . 'n goeie 
wedstryd gespeel. 

Vir die Pukke het Dries du 
Ploov , Hennie Coetzee, Dawid van 
Aswegen , L White en Tiaan Coet· 
zce driee gedmk. Bruwer het ge-

l. ag met vier wrvvfskoppe en 
twee ~trafskoppe. 

WAPAD ANGS 

* VPrvolp van /Jiaclsv 7 

op die vlak aan die saak gedoen 
word nie), maar dit i dringend 
nood~naklik dat die gewone stu
ct .. nt sv ruc;tig-gefundeerde STAND 
PUNT ST L, odat ander studente 
wat tau~ embnon le ~impatie daar
mee bet , hulle met 'n aanvaarbarr 
denkrigting en ~tandpuntstelling 
kan identifiseer. en nie verder ge
breinspoel word deur die verderf· 
like .. tvdsgees" nie. 

Wam1eer dit geb ur dat ons OQI'· 

~nan tot positiewe standpuntstel
liug, sal dit insiggewend wees om 
te sien hoeveel van ons ons nog 
wil vercenselwig met huidige poli· 
t ieke owerheidspersone en -organi
sa~ies 

EN FLINK DIEN 

VI'{ 1•nn die ses Pukke wat ,.;, Wes-Tramwwl teen Oos-Transvnal ge 
~peel /,et. Van links i:; Piet Ruodt, Freddie Be1ellt, Fram Kwger, lmt 

Opperl!ttlll t'll C!latfc., Venfl'l 

tudie • 
I belangrik te taak 

,DIE TUDENTELEWE, georganiseerd en ongeorgani eerd, 
moet meer geleentheid en vitaliteit skep vir 'n meer deur
tastende . tudieprogram en -metode", het prof. W. J. de 
Klf'l'l{, hoogleraar in dle det>a•·tement interfakultere vys
brgeertt', eded Vt dag op li tudentt>raadssirnpo ium 
g se. 
Hy het gepra.1t oor die Atrikan r 
j ug en sy volk andag en m 
die toekoms 

. tudie bly di primt• I' rot-ping 
v:m student-we s en mo t in dll' 
verwerwing van teierskap hoofmo
tivering wees. Dit is die opt.lrag 
van student-wecs, het prof. De 
I terk gesa. 

'n Tweede taak, het hy gese, 1s 
<liP vPrwcrwing van en begronding 
in ons tradJsioneel·Alrikaans le
wens en wereldbeskouing - die 
l 'alvinisme, as 'n toemsting l en 
diP nuw o de 

KORFBAL 
.. DIE atgelopt: naweek is die eerste 
ligawedst\ u vir die ~eisoen ge
specl Die uiU.bt: was :.oos volt: 
P U vs f....oope1 ·asie {I ste span) 29-
37. I' U \ Kooperasie {2de span) 
23-16. 

!JJ E WAPAD wuttl gedmk l'it tlie 
<'i<'ltaat \ ~<II 11i1gewen, die Stttden 
ll!raad va11 die P.U vii C HO. tle11r 
die Putchefsttoom Herald ( Edms.) 
Bpk., 0/enlamt 11, Potcllefstroom 
fel . 3245 

Die derdt• taak 1s om die lyne 
in ons olksroeping duidehk rauk 
te sif'11 in 'n ewewlglige sistt>em, 
wal best aun in <.he b waring en uit 
botliug van diP blankedom in Suid 
Afnlcu, ter ~~ illt• van Lli 'hrist 
Ilk b skawing, tnct 'n magnetiese 
uitstraling van Afrikanerskap in 
die cenheidsropping wat die ander 
saambind. 

.,As Afrik:mcrs, gewortel in ons 
u1u kc iclentiteit, moet uns bou aau 
diP Suid·Afrikall!SIIle." 

lly lwt gps£' uat d1c JI'Ug uiP 

rPulskOPIW 11131: wee» in die 1110 
lliPntun1 wat die vrylwid en s lr 
stunt.lighctd vun die Bantoe bcretk 
niP. Oie jPug moet voortgaan in 
ofJ'er- en politi ke-brrcidheid om 
die BantOP so gou as moontlik 
laugs ons tP erken as selfstandige 
volkere rul'l 11 1e uns dit• beste 
betrel.kinge Lllli.lt'Ltwu S t.ere tl1s 
krnninererllle maaln•els sa l gelei 
tiPiik ;mder \omw moel aanneem 
111 i.li<' gl'sini.lheid vall naasteliefdr, 
dii'IIS, g!'regUghrid ell to!'komsgp. 
rigtheid. 

Prof DP Klerk h!'l ten slotle 
gpwaarskLI Lf' 11 die• kPrkisme Oi 
gl!mcenskaplike Prfenis uit die Hc
formasit• mo<·t die klen1 ontvang 
llierdie erfetds is die Calvinisme 

Prof. nyman 

Op dieselfd<' simposium hct prof. 
W. J Snyman, hoogleraar in Nieu 
'festan1enties~: vakk uan die Teo
Jogiese kool, oak hie rna verwy,, 

* VIRAL U ENTE B NOOIGDHEDE 

HUI EN TUIN 
( L ng Volksk s op di Bult) 

* ALLE BA TER YE WO OOK GETOETS 

~ Vlei ·p· st .. itji s tn t t mati · 

,01 s., a.· · hliei' ... '"' 

ook t kry by u kafeteria 

AN A K IKA 

* VL"tvulg ''"'' bladsy l 

,.hi uegolf" beskuu. Die wintertem 
pt•raruuJ bv SANA -basis wissel 
1'.111 - 15" tot -55" . Die sneeuval 
is ongcveer 5 voet per jaa1·. eeo 
r.:en \\ort.l ooit waargeneem nie. 

Wind word ongeveer i van die 
turale t.lae w nrgeneem; - tot 20 
m p u gaan uormule wer k voort. 
B 20 - 50 rn p.u gaan slegs die
gene uit wat vanwee sv werk na 'n 
hut op die oppervlakte moet gaan. 
Bv 50 90 m.p u . waag mens jou 
~elde lluire eu indien noodsaaklik 
gaan span ledt: in pare uit vir on
dersteuning . ln hienlie wind is die 
sigbaarheid ongeveet 15 voet as ge
volg van die jagsneeu wat deur dte 
w!lld upgewa..tl vord B W m p.u. 
k.:in mens be waadik op juu voete 
bh en is dll lewensgevaarlik om na 
bui1e te gaan . [n vergelyking hier
mee kau genoem dat 'n tor
nado, wat gewoonlik verwoestende 
krag besit en groot skade aanrig 
in die Republiek, slegs maar 'n 
windsterkte van ongeveer SO m p .u. 
bere1k" (word vervolg) , 

VRYDAG 9 MEl 1969 

TIEN PUKKE BY PROEWE 
'l'IEN PlJK KE h«•t op 23 Apdl dt•£•lgt'nt'('ll1 aan dit> Wt's· 
'l'ran. vaalst• 0/20 rugbypmewt•. Na dit· stra we pa·o hwd· 
strydt·, waari11 wrskeie Pnkkr gt•wys h •t dat buJJe IIH nog 
Vf'l' kan bring, i ses Pukk(-l inge ·Iuit in dU· Wes-T1·ans a, 1 e 
0/20· Jlan wat h•f'n Ou. -Transvaal ge peel h t. 

llulle i~ harle - Venter, Piet 
Ruodt, hans Kruger, Jan Opper" 
man, •reddie Bctght en S1as Wil 
lemse (kaptein) . Die e rste vier 
speel uob. vir die Puk ~ Of19 A span. 

Hienlie Puk.ke ht:l hulle besou
uer gued \<Ill hul taal. j!ekwyt in 
die wt-dstr d teen Oos Transvaal 
op 26 April. I en spvre an die! hine, 
wu~ die spele1 s lu ~ \ ir rugby. 

kakelpaur Chades Ventct en 
Piet Roodt he1 praglig saamgespeel. 
Met die uitstekende diens van 
Cha1le Venter kon Roodt dan 
out. 'Y <~gteilyn go.:d wegstuur. 
Dit i jarnrner dat die Wes Trans
vaabe agteJ!· n nie rueer \ .lu dit: 
bal ges1en he1 rrie, da r di1 urn 

van tudente 
en gese dal as die kerke ernstig is 
in die uitlewing van die gemecn
sknplike betyd nis, hull!' cen sal 
wees. Prof. Snyman het gepraat 
oor jeug en h.erk - vani.lag rn 
in d1 toekoms. 

D1e .simposium is bygewoon dl'ur 
aJge aordigdes vau die studt>nle
t·ade vau I' 0 K ., Ll A U , Universl 
fell I r·rtorta, U V S. Uni\ ersiteit 
Stelleubosch en dte UuiwrsHt•II van 
Port Ehlabelh tesame met du' van 
die 1-' U vir H U 

!tent dJ<! hele Puk 0/20 agterlyn is 
eu 'n mens graag ·ou wou sien \vat 
hull met Llw bat kan doen. 

J. TE . p. E 

MET POTE 

SATERDACMIDDAG hct die Puk 
se .. iongspan" (0/19A) voorbrand 
gemaak vir die erst span se wed· 
stryt.l later vanjaar teen Pote deur 
die 0/20A ~pau v n Pote met 12 
pume lt:enoor U te klop. 

llie weJstryd het pi, asgevind 
op 'n pupnat baan, en ten sp<yte 
\an die hewige reenstorm, het die 
Pukke gewys dat hulle hul by die 
omstandighede kan aanpas.. Die 
voorspelers het pragtige stormlo
pe uitgevoe1 terwyl die agterlyn 
'n paat kee1 pragtig genae! het, 
ondanks die ongunstige toestande. 

Punte b aangeteken deur Marx, 
Jan Opperman en Charles enter 
(elkccn 'n driel terwyl I van 
N 1ekerk met 'n strafskop ge~laag 

he!. 
01c Put. st' Ojl\18 spau het net 

net ntt't 14- 11 verloor teen 'n 
ll 20 A ~pan \an -'tra 1 hvaal 
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U k n u band v . r ool by ..• 

G LDEN WET RETREADER 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER N DAK 

Groot voorraad 

NUWE n VERSOOLDE bande 

Versoling nou oo v rkrygb r in die 
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