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P. U. in staat om te vorm

Oud-student waardeer Alma Mater
OP DIE ONLANGS gehoue wysgerige simposium bet dr.
J. A. Heyns, verbonde aan die teologiese fakulteit van die

Universiteit van Stellenbosch, in sy teferaat oor die universiteit en lewt•nsvorming, op treffende wyse gewys op die
verskille tussen· die Christelike universiteit en lewensbeskouing en die sekularistiese universiteit en sekularistiese
lewensbeskouing.
Die sekularistiese universiteit en
lewensbeskouing beskou hy as liberalisties, positiwisties, funksio·
nalisties, professionalisties en spe·
sialisties. Dit is humanisties met 'n
moment van antroposentriese reduksie. Hier word die oot·sprong,
doel en sin van die lewe nie duide·
lik nie. Opvoeding in hierdie gees
i~ geen vorming vir die !ewe en
gemeenskap nie, en . ook nie vor·
ming van !ewe as sodanig nie.
Ilierteenoor staan die Christelike
universiteit en lewensbeskouing
wat sy normering in Gods wet
vmd. Hier het dr. Heyns die taak
van die universiteit tot lewensvorming, veral belig vanuit die negende gebod, gestel en genoem
dat as dit nie binne die ruimte
geskied nie, dit lewensvernietigend
is.

Dienende heerskappy
,Die universiteiL wat sy valle
bydrae tot lewensvorming wil lewer, sal moet besef dat lewens·
vorming gelyk is aan die korrekte
hantering van kennis; wie kennis
korrek hanteer is 'n mens wat
heers, wie heers vervul die op·
drag van die Skepper", het hy vervolg. Net binnc die Christellkc le·
wens· en wereldbeskouing kan die
norme aangegee word vir die juist<' hantering van kennis. Dit be·
skou hy as dienende heerskappy:
die mens wat sy naaste en God
dien.

Daar he'·

ook verskeie ander belanghebbendes vanoor die hele land.
Bekende sprekers soos dr. Piet
Meyer, proff. H . G. Stoker, J. A. L.
Taljaard en andere het referate
gelewer. Die Simposium is gereel
deur die departemente Inter-fakul·
tere Wysbegeerte en Wysbegeerte
as deel vai1 Ji~ ccuf... cs\ i.::ring van
die Universiteit.

Dranlastudente
ry rond
DIE dramastudente van die Puk
bring hierdie naweek 'n besoek
aan Johannesburg. Hulle sal 'n
uitvoering deur die Choral Society
van die Universiteit van die Wit·
watersrand bywoon,
Die program vir Saterdag sluit
ook 'n besoek aan die S.A.U.K. en
'n kunsgalety in. Dit is die vierde
keer vanjaar dat hulle vir opvoerings na Johannesburg gaan. Die
dramas King Lear en Hadrian is
onder andere deur hulle bygewoon.

Ten slotte het dr. Heyns, wat
versiteit is, gesll dat .,die univet·
sitelt wat sy akademlese arbeid
in di~ gees en met di~ insigtc
verrig, 'n universiteit is wat in
staat is om mense te kan vorm so 'n universiteit is die P.U. vir
C.H.O."

Bywonlng
Die simposium is bygewoon deur
studente van verskele Afrikaanse
sowel as Engelse unJversltelte, as·

LIBERALIA,FIT FOR A GENTLEMAN"
SNAAKS HOE mense 'n stigma aan 'n woord kan laat kleef,
hoe woordbetekenis verdraai kan word om die betrokke
pe1·sone te pas. In dft wat goed bedoel word, word daadwerklik vir ontoelaatbaarheid gesoek - 'n regte stok om
die bond mee te slaan! Die meeste koshuise kan karakter
opbou op 'n stabiele en lewende basis, maar andere word
weer gekortwiek deur name wat vir die huidige inwoners
geen sin inhou nie.
Skep eenheid en bou 'n karakter op
onder 'n · sekere naam, dan word
dit dadelik deur beherende persone en die ,geleerde", onontbeerlike buitestaander, na willekeur
gei'nterpreteer en die vraag om die
naambord amptelik daar te stel, val
dcur die mat. As die ,skuilnaam"
Liberalia dan onaanvaarbaar is,
hoekQm is dit nie reeds vroeg in
die kiem gesmoor nie?

Wysgerige

.

grapple
'n GraJ>pie word hier gedeel deur
(van
links)
p r off.
f.
Gerber
(Rhode-;), B. Duvenage (P.U. vi>
C.H.O.) . 11111r. Markel van Tomler
1•an die S.A .U.K., 111111. L . f.
Suzmmt (Wits) en prof. f. R. Pauw
( R.A.U. ). Die foto is geneem tyde11s
die ge •Jreksforwu, wat dee/ uitgemaak l1et van die 1vysgerige simposium.
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Maar wAt bedoel die inwoners
met Liberalia? In 'n gemotiveerde
brief aan die Raad en die Senaat
sit hulle dit soos volg uiteen: Liberalia is afgelei van die Engels
.,liberal" - die betekenis hiervan
in die oorspronklike sin is .,tit tor
a gentleman". Di~ betekenis het in
'n groot mate uitgesterf maar bestaan nog in die uitdrukkings ,li·
beral education" en .,liberal culture" - dit is gemik op 'n algemene ontwikkeling van die vef3tand,
nie in projessionele of tegniese sin
nie. Om hierd1e redes Is die naam·
afleiding gemaak en daarom kan
ontken word dat dlt afgelel 1s van
.,liberaal", wat vrysinnig beteken,
maar selfs dlt kon nie vrugte af·
werp nie.
Die ,liberal" in Liberalia mag
nie in sy huidige of melioratiewe
betekenis gesien word nie - dft
was geen oorweglng by die naamgewende inwoners van die koshuls
om enigsins 'n vrydenkende en
vrysinnigheid te propageer en te
verkondig in di~ naam nie.
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WIE MOET WIKKEL?

die boeke, · dat ons so moet soeke?

ALGEMENE ONTEVREDENHEID beers onder studente oor die diens wat deur boekwinkels in Potchefstroom gelewer
wotd, en verskeie persone kry nou bulle boeke van ander oorde. In die ontevredenheid word bulle deur 'n groot
getal dosente gerugsteun. Afgesien van die gewone klagtes aan die begin van die jaar dat boeke nie besklkbaar
is nie, uitverkoop is, uit druk is, nog in aantog is, die laaste een so pas verkoop is, dokwerkers gestaak bet, en
al die verskillende variasies op die tema, is daar blykbaar 'n chroniese tekort aan noodsaaklike skryfbehoeftes
soos foliopapier, tikpapier, plakkate, H~ers, balpuntpenne en koevetie.
Dikwels kom dit voor dat studente tot drie weke moet
wag vir 'n boek wat bestel is en wat wei in voorraad is.
Almal is terdee bewus van die toeloop aan die begin van
die akademiese jaar, en dat die boekwinkels sekerlik nie
'n makllke taak bet nie, maar hoekom dan nie voldoende
personeel kry terwyl 'n mens bewus is van eindelose bestellings nie?

self 'n oud-student van die Uni-

DIE MEES GE~ERDE
NAAM IN
FIETSRY

Soms gebeur dit dat daar drie
tot vier weke verstryk nA 'n be·
stelling en die boek(e) nog nie
opgedaag het nie. Dan neem die
studente aan dat die boek nie be·
skikbaar is nie. Nadat die boeke
dan op 'n ander manier bekom is,
daag die boeke tog na weke op as
al vergeet is van so 'n bestelling.

Dan is dit 'n oneindigendc proses
van kansellasie, kredietnotas en
verduidelikings om dit weer reg
te stel.

Vertraging
Die dosente se klagtes sentreer
aile om die kwessie dat hulle nie

na wense met hulle klasse kan
voortgaan nie omdat essensiiHe boeke nie vir die studente verkrygbaar
is voor maande se vertraging nie.
Andersins het enkele studente die
boeke, terwyl dit vir die ander nie
beskikbaar is nie.
Nog 'n baie algemene klagte
is dat daar dikwels aan die een
student gese word dat 'n bepaalde
boek nie beskikbaar is nie, maar
net daarna kry 'n · ander student
dit wei op die rak. Dit skep groot
verwarring en ook ontevredenheid
onder die betrokk:enes.
Baie van die studente wat om
hut menlng genader is, vra hulself
af of baie van die probleme nie
basies teruggevoer kan word na die

*
*
*
*

POTTEBAKKERY
-GESKENKE
JUWELE
KOPERWARE

ideaal dat elke boek wat op die
rak staan, en elke item wat in die
boekwinkels is, verkoop m6et word,
en dat daar geen moontlike oorskot
op die rakke mag wees nie. Is die
betrokke boekwinkels nie dalk t~
ingestel op die beglnsel dat alles
wat by die deur Inkom, verkoop
m6H word nie, al Is dit dan ten
koste van die gerief van die klan·
te? Is dit nodig dat daar eerder
te min handboeke bestel word, en
mettertyd maar weer bekom moet
word soos dit nodig blyk te wees,
as wat genoeg bestel word, en daar
'n oorskot van enkeles is? Elke
boekwinkel het mos maar altyd die
paar boeke wat nie ve.rkoop word
nie, se die studente.

AFLEWERING ORAL OP
DIE KAMPUS
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ANTARKTIKA:

Dawie ·Smit vertel ten slotte
Ontspanning:
.,Daar word dikwels brug en skaak
gespeel asook 'n groat verskeidenheid binneshuise spefe. Bioskoopprente word elke Saterdagaand vertoon en die ekspedisie beskik oor
'n uitstekende boekery wat boeke
oor van alles en nog wat het. Die
grootste probleem met ontspanning
word tydens die winter ondernnd
wanneer buitewerk beperk is.

Huskies:
Sanae-basis beskik oor twee hondespanne waarvan een span uitstekend vergelyk met die beste in die

wereld. Elf honde word voor 'n
slee ingespan en elkeen is veronderstel om sy eie gewig te kan
trek. Die leierhond trek onafhanklik vooraan die span en lei ·y span
volgens bevele van sy baas. Die
huskies word algemeen beskou as
die mees mensliewende diere op
aarde, maar in dieselfd<' mate ook
as die mees gevaarlike vegter in
die honderyk. Hulle beskik oor ongelooflike sterk kake wat in die
winter dikwels kliphard gevriesde
walvisvleis met smaak kan verslind. Die huskies word gebore om
te trek, en beoefen hierdie .,lewenstaak" met die grootste toowyding

Oud-dosent lei metrisering
DR. S. J. DU TOIT, assistent-direkteur-generaal van die Raad op
Atoomkrag, en oud-student en dosent van die Universiteit, is aangestel as bestuurder van die Metriseringsdepartement van die Buro
van Standaarde. Die departement
reel dat Suid-Afrika se oorskakeling na die metrieke stelsel behoorlik beplan en gekoordineer word.
Dr. Du Toit, ere-professor aan
die Universiteit, was verbonde aan
die PUK as lektor van 1943 tot
1947. In 1948 het hy 'n eredoktorsgraad in fisika aan die Universiteit
van Stellenbosch verwerf.
As hoof van die afdeling kernfisika van die Nasionale Fisiese
Laboratorium, was hy vroeer verantwoordelik vir die antwerp en
konstruksie van die W.N.N.R. se
siklotron. Dr. Du Toit het die na-
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vorsingsprogram van die Raad op
Atoomkrag help beplan en daarvoor uitgebreide studiereise na die
buiteland onderneem. Sedert 1959
is hy verbonde aan die Raad op
Atoomkrag.

SpYKEHBANKKANJAJE
DEUR DRUKSPYKER

JA, hierdie koue sal 'n mens willekeurig na 'n verwarmer, hetsy natuurlik of elektries laat gryp. Daar
is egter persone wat die moontlikhcid voorsien het en sodoende het
bulle die eerste keuse gedoen.
Peet Venter wou 'n ,klub vir oujongkerels" stig en toe het Mona du
Preez aangebicd om sy lugkastele
te kom verf - o wee, toe stort dit
in duie!
Ek weet ook nie of die koue daJ.
kies die deurslag gegee het nie maar dit kon die oorsaak wees dat
Marie Gibson en Fanus na die laaste
strooi gegryp bet - 'n verloofring!
Wie sou nou se dat dramastu·
dente nie die liefde ken nie? Van al
die praktiese klasse in die aand het
'n tere romanse tussen Tippy Krlel
en Plet Fourle ontstaan.
Ja wanneer die liefde ,treffen"
is die dwarslat iets van die verledc;
dit is dan net sprekende oe wat tel
in die geval van Anton Grove en
Gerda du Plessis. Dan is daar ook
nog ou Joe wat onophoudelik by
oom Dana se dogter in Swart Nellie
kuier.
Bittereinder . . . is Elza Undes
en Sarel Roets - wie sou dit nou
ooit kon dink? Vir sommige kan
die liefde ook 'n vondeling wees;
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en liefde. 'n Iluskie sal aanhou
trek totdat hy van uitputting sterf
indien hy nie voor die tyd gestop
11 ord nie. Die Antarktiese huskie
is baie grater en stcrker· as die
Groenland huskie. Laasgenoemdc
is ook nie halfpad so aggressief
soos die Antarktiesc huskie nie.
Hulle durf nooit bymekaar gebring
word nie of daar ontstaan 'n verwoede geveg wat tot die dood van
tlie swakkere lei.
Sanae-basis is gelee op 'n dik
ysbank (340 meter dik) wat in die
water dryf. Derhalwe vind voortdurcnde beweging van die ysbank
plaas, afhangendc van die getygolf. Die monotoniese omg<'wing
van ys saver as die oog sien word
tydens 'n mooi sonsonder·gang omskcp in 'n sprokiesland van onbeskryflike kleurskakerings. Gepaardgaande hiermee is die absolute stiltc van Antarktika 'n belewenis wat
een oorsaak is dat baie Sanae-lede
\an heimwee altyd weer na hierdie
sonderlinge kontinent terugkeer."

N uwe voorrade van rolclce en

nogwaf word gedurlg ulfgesfal

Lynette Coetzee en haar Fanle van
Hombre kan hiervan getuig.
Wilma Fick reken dat sy by die
tyd heeltemal fiks genoeg is om
haar man ... ? te staan teen Theuns
van der Walt en dit wil veral vir
mv voorkom asof arme Theuns
gaan sneuwel.
Suona Kruger se met trots en 'n
vonkeling in haar oe dat hair Gert
Botha die Jo' van Johannesburg is.
AI is die berg van Thaba Jiih so
stcil en hoog het Evert Neethling
y kniee deurgekruip om bote kom,
het sy Lorelei, Lettie Theron steeds
vir hom bly wink. 'n Lonkerende,
flonkerende mamselle in die persoon van Mart-Sophie het lsak se
kop bo water gehou totdat hy die
helling uit was.
Pleter Theron het Karlien lief
met al sewe sy verdiepings want
erens in een van die gange bly sy
Maxie Groenewald.
Na 'n skeiding van etlike maande, kuier Jan de Kock knaend weer
in Esselenstraat by Hester Kruger.
Tom Bisschof bank toe klasse om
Romeo en Juliet te gaan kyk maa::groter was sy vreugde toe by sy
Klawerbof-Juliet gedurende
die
vlotbouery ontmoet bet.
Mense en daar is sowaar twee
duifies wat uitgevind het dat hulle
werklik vir mekaar en n~t vir mekaar bedoel is .. , Hennle Coetzee
en Louise Adendorf.
Dan is daar ouens wat 'n gr66t
oes venvag - ek se nie wat nie,
want dit is vet troulik, nie eers die
minister van I inansies moet daa.rvan weet nie . . . die eienaars kan
ek wei bekend maak. Dit kan niemand anders wees as Tlaan Coet·
zec en Betsle van Graan.
· Ai, en dan het ons 'n Andy- maar
nie 'n Andy Capp nie - wat knaend
by sy Florrie (Dltsle van Lutterfeld) pronk.
Ek het in die verlede gevra vir
vrywilligers om aan te sluit by ons
beroemde en berugte slepersklub
en nou bestaan daar werklik 'n va
kante pos wat smeek om gevul te
word - dit is die blou-en-wit Kadett se eienaar wat die tennisbal so
hard kan moker.
Mense dan sit ek met 'n gr66t
probleem maar ek dink die persoon
wat my verlede week genader bet
se probleem -is veel groter - sien
hy vrek vir 'n vry. maar vrek voor
by vral Wat nou gedaan?

GroetDls.

Op tlie fotu i., 1'1111 li11k. 11111r. Ju/ul/1 Kruger, 11 '11/ saam met m11r. Juhan
vr111 Rc:nsburg met die seereis 1•ereer is, pwf. H . C. van Ruuy, 111111 .
Van R!!nsl>111g en 111171'. Andries Cornelius, wat die skeepsredery verteemt•uulw g en 11 '111 die bootk11arljies oorhandig het .

TWEE PUKKE, mnre. Johan van
Hensburg en Johan Kruger, het verlede week gratis seereiskaartjies
van die bekende skeepsredery,
Castle Marine, ontvang vir hulle
aandeel in die uitdra van die Puk
se naam.
Mnr. Van Rensburg is sedert sy
matriekjaar verbonde aan die Alabama-studentegeselskap. saam met
\'anjaar hct hy reeds ses toere
saam met die geselskap agter die
rug. Dit was met- mnr. Van Hensburg e inisiatief en vernuf dat
Alabama in 1967 begin het met die
Revue-programme. Hv was musiekregisscur van Revue '67, Revue '68
en nou ook vanjaar e Revue '69.
Mnr. Johan Kruger het reeds
op skool as sportman uitgeblink.
Ily was twee jaar lank lid van die
Oos-Transvaalse Craven-weekspan
en het as nael- en hekkieloper ook
goeie prestasies op interbondbyeenkomste gelewer. Hy is primarius
van die koshuis Over de Voor en
dagbestuurslid van die Studenteraad. Vanjaar is hy ook voorsitter
van die polities-nasionale bestuur.
Johan van Rensburg is finale

jaar B.Mus.-student en Johan Kruger eerstejaar LL.B.-student.

Grieke se bydrae
PROF. B. C. STRYDOM, hoogleraar
in die wiskunde en toegepaste wiskunde aan die Universiteit, het
onlangs by die tw'eede van die
reck Dirk van Rooy-lesings gese
dat die meetkunde, filosofie, logika en kuns van die ou Grieke,
alma! · uitdrukking van dieselfde
kosmos was. Hy het 'n waardering
van die bydrae van die ou Grieke
tot die wiskunde gegee.
Behalwe die statiese eienskap,
het prof. Strydom ook gewys op
die soeke na universaliteit in die
Griekse meetkunde, kuns en filosofie. Die rol van die noodlot in
die Griekse dramas is in ooreenstemming met die gedwongenheid
waarmee die gevolgtrekkings in
hulle wiskunde gemaak is, het
hy ges~ .
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DIE AMERIKAANSE REPUBLIEK
'n Toekomsblik
SUID-AFRIKA, land van voorspoed
en vrede, industrie en stad, rykdom en gerief, goud, diamante en
sonskyn - en land van morele
ontwapening.
Oor 'n aantal jare sal 'n mens
plekke soos Pretoria, Johannesburg,
Kaapstad en Durban nie meer ,stad'
kan noem nie, want die beplanners
van stede het klaarblyklik en onafwendbaar die begrip .,metropolis" in gedagte. Geskiedenis en ervaring leer dat 'n groot konsentrasie van glas, staal, sement, geld
en homo sapiens telkens 'n New
YQrk-agtige gees van nonchalante
misdaad, sedeloosheid, materialisme, onpersoonlikheid, meganisasie
en eensaamheid-in-die-massa vaardig maak. Metropolisse is onvermydelik. Vraag is net of ons in
Suid-Afrika sal kan en wil vermy
dat ons dieselfde kultuurpad as
die Amerikaners volg na universele individualisme en die geld-isd ie-1 aaste-goed-lewens beskouing, en
sal die Afrikaner en sy kultuur dit
alles oorleef?
Net soos die V.S.A. het ons ontsaglike natuurlike hulpbronne, die
potensiaal vir omvangryke mensemateriaal (onderbevolking word gerieflik oorbevolking) en dieselfde
algemeen·mensllke dors na wellua

wat na ontnugterde massa-terneergedruktheid lei.
Is ons nie vandag al vinnig op
pad na 'n V.S.A.-agtige R.S.A. nie?
Het ons onsself nie al oorgegee
aan 'n wellustige ekonomiese spiraal wat ons geveins-onmagtig na
rykdom en geestesvervlakking laat
to! nie? Hoe onpersoonlik en misdadig h t Johannesburg en Kaapstad nie al ge\\ or{! nie! Hoe onenig is ons Afrikaners nie al oor
politiek, kuns, godsdiens en lewensbeskouing nic, maar gewilliglik een waar ekonomiese mag en
voordeel te vinde is.
Wie is vandag ons grootste volksheld - Paul Kruger of
Clint Eastwood? (Ek hoor 'n gejuig opgaan by die noem van laasgenoemde se naam.)
Kan en wil ons dit verhoed en
weer na beginseleenheid soek. Kan,
kan ons maklik, maar nie sander
om te wil nie. So 'n wil beteken
dat ons nie moet maak asof .,Afrikaner" en .,Calvinisme" na mu!
ruik nie en moet besef dat daar
'n on-amerikaanse en gelukkige
Afrikaner wat weens sy A!rikanerskap en Calvinisme 'n voorsprong
bo aile ander amerikaanses het, in
ons Amerikaanse en metropolltaanse eeu kan bestaan.

\veer uithroei!

aan hulle

Libera lin
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Die argumente wat teen die
naam ingebring kan word, kan net
sowel ten gunste daarvan gebruik
word . .,Liberaal" in die negatiewe
sin kan ook in die positiewe sin
soos in die gemotiveerd e brief gesien word. Die uiteensetting van
die geskiedenis van die koshuis,
sedert dit die gewraakte naam ontvang het, pleit ook vir hierdie stelling! Daar is tans nog drie inwoners van 1965 wat hulle sterk kan
herinner dat vorige primarii vera!
sterk voorstanders van die naam
was.
.,Liberalia", hetsy negatief of
positief, het ook sy manne gelewer, onder andere 'n lektor aan
Unisa, 'n doktor in die Regte, 'n
M.Sc.-student in dierkunde en 'n
dosent aan die P.U .
Liberalia as eenheid het sedert
sy ontstaan en onafhanklikheid
diep spore op verskeie terreine op
die Puk getrap. In 1964 wen die
koshuis die fietsresies en die redenaarskompetisie. 'n Groot jaar was
beslis 1968 waartydens die vlotkompetisie van die Karnaval gewe n is
en op skitterende wyse skryf hulle
ook die koshuisliga in rugby en die
derde liga in Wes-Transvaal agter
hulle naam. Ook die atletiek is op
hul kerfstok geplaas. Die jaar 1969
is eweneens so groot. Liberalia
stap weer weg met die beste sierwa, bly steeds bobaas in di e atletiek en by dlt alles verkoop die
manne Gedenkalbums ter waardE'
van R614 .

DIE AFGELOPE , tud<•nt<•-onrus aan die Suid-Afrikaanse
uuiversitdte was ccn van die vernaamste onderwcrpe op 'n
gespreksforum wat deel was van die wysgerige simposium,
wat op 8 en 9 Mei aan die Universiteit gehou is. Dit het
plaasgevind onder Ieiding van mnr. Morkel van Tonder,
bekende radiopersoonlikheid, en as deelnemers het opgetree
proff. J. R. Pauw (R.A.U.), J. Gerber (Rhodes), B. Duvenage (P.U.) en mnr. L. J. Suzman (Wits).
Byna al die deelnemers was dit
eens dat die oorsaak van die onrus gelee is in frustrasie teen di e
Afrikanerskap op politieke gebied,
en die feit dat die rassebeleid valgens die studente nie op 'n demokratiese wyse toegepas word nie.
Mnr. Suzman het gese dat die Witsstudente aan andere wou toon dat
hulle nog skakel met die internasionale gemeenskap, en dat hulle
hulself disassosiecr van die SuidAfrikaanse gemeenskap. Volgens
prof. Gerber moet die feit dat die
Engelssprekende ~tud nte nie met
die Afrikaanse universiteite wil
saamwcrk nie, tcruggevoer word na

ons land se geskiedenis.
Prof. Pauw het gese dat die
studente-onrus getuig van die strewc om aile vo rms va n gesag omver
te werp.
Studente en lede van die publiek
het ook geleentheid gehad om vrae
te stel en aan die besprekings oor
Christelike en neutrale wetenskap
dee! te neem.
Mnr. Van Tonder het hom op 'n
bekwame wyse van sy taak gekwyt, en hy het telkens di e gehoor aan die lag gehad met sy gevatte opmerkings, vera! aangaand<• mnr. Suzman, wat 'n famili lid
is va n 'n bekende vroue-L.V.

·DEUR MY LENS
MY naam bly dieselfde, maar my
gesta lte he t verander - soos dit
maar deur die loop van tyd met
Reflektor gaan.
Laat ek dan begin deur 'n brief
te skryf. (Mense dink dit is ver·
naam om ope briewe in koerante te
skryf, daarom doen ek dit.) Ek rig
hierdie brief aan die mooiste meisle
op die kampus.
Liewe mej. X., Ek het Janka! gewonder hoe ek jou sou kon vergoed vir die estet iese bekoring wat
jy oor my uitoefen. Sou ek jou be·
loon met die betowering van een
blou aand tussen rose en lelies
erens bv 'n ou, verlate huis? Sou
ck jou in my kamer 'n yswit Ruggeri-heeld jie van 'n naakte godin
kon wvs? Of sou ek jou in een van
hierdie goddclike aande wat ons
beleef vir 'n wandeling oor droc
winterblare neem na die naaste kafee - waar ons koeldrank in botteltjies deur rietjies kan opsuig?
Nee, nee, nee. Laat jou liewe
klein gestaltc in 'n bruin jassie,
ml'j . X., vir mv 'n droom bly. Orome ,·ervang sander skade of skande.
Dit is dan mv beloning vir jou: 'n
droom wat ek bewaar.

Bly soos jy is, liewc mej. X., en lag
en speel en huil somtyds. Bewaar
jou jonkheid- die jonkheid wat jy
in jou omdra, moet soos 'n jong
meisiesdroom wees - totdat dit
vervaag. Want alles is voorlopig t!n
alles vervaag. Maar vervaging i
minde1· pynlik as 'n stuk-vir-stuk
verbrokkeling tot die niet.
En, liewe mej. X., moenie dat 'n
man jou in die openbaar soen uie
- al is dit in die aand en al is dit
voor jou koshuis se voordeur. Want
dit is jou net so effens onwaardig.
Buitendien beroof dit jou in 'n
sekere mate van die vermoe om 'n
estctiese bekoring oor my uit te
ocfcn .

A. VORSTER
APTEEK
Octron-gebou
Lombardstraat

Dit is ook waarom ek nie jou
naam noem nie, liewe mej. X. Name
spoel weg. deur die tyd. Net gesigte
bly. En mag ek my dan ook veroorloof om jou 'n vaderlike woord toe
te voeg?
Jy is dikwels aileen; jy lyk eensaam, en waarskynlik is jy dit ook.
Maar bewaar jouself van die eensaamheid wat skade en pyn bring.

VIR VINNIGE
AFLEWERING

SKAKEL 7074

Van V oorpos tot V oorspoed
met sonniger banl{_s~l{_e •...
Sedert sy stigting in 1862 hct die Standard Bank uaanbrekerswcrk op
die voorposte van om; land f!eclocn.
\\ aar g·oud en diamantc ook al ontgin i~. het die Standard dit p;ekoop,
versend, \erassureer en \Crkoop; \\crkendc kapitaal aan die 'nel_groeicnde
mynuoubedryf, uoenlcry en D) wcrhcdc voorsicn, en kontant Jaarf!estel 'ir
noodsaaklike aankopc \an \crhruikersgoederc. Sodoendc het sy hankdien te uygedra om orJc, stauilitcit en voorspoed aan Jie p;emccnskap
te bring.
Ja, die tandard Bank se wortels hct diep vasgegroei in ons landsekonomie. Hy het onl\likkcl tot · n staatmaker-bank wat vandag in elke
uithoek van ons so nnip;e Suidf'rland sy meclehurgers help dcur sonniger
banhake. En die 'tandard Bank p;aan die toekoms tegemoct met vertroue
in nog groter wehaart, p;etuk en welsyn vir sy land en sy mense.

01> die Standard kan u staat1naak
DIE STANDARD

~;~ .~~ ..~~~~ ••~~~!.~;AFRIKA

!\leer as 800 kanlore d""r"dt·ur die

BEPERK

n~publiek en S.W.A.

1::31
•

Mnr. Donie Strauss; president von
die A.S.B. en een t>on die sprelcers

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid

tydens clie ontangse wysgerige simposium hier in gesetslwp von prof.

*

BOEKE VIR STUDIE EN
ONTSPANNING

B. Duvenage tydens 'n onthoat by
die Oude Moten.

Nou OOK

Puk-professor

'n wye keuse vir

*

munt uit

PLATE

by

PRO REGE- PERS BEPERK
,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL"
Tomstraat

Telefoon 3421

Potchefstroom .

PROF. D. J. Elo[[, hoof van die departement maatskaplike werk aan
die Potchefstroomse Universiteit, is
aan die begin van April gekies as
yoorsitter van die S.A. gesamentlikc universiteit komitee vir Maat. kaplikt: Werk vi1· 1969/1970.
Die vcrgadering is op Kimberley
gchou en al die Suid-Afrikaanse
universiteite was daar verteenwoordig. Die komitee skenk aandag aan
aile fa ctte van opleiding in maat·
skaplike werk en sake van gemeenskaplike belang.

•n Arr:;it('kSYOOriJ telling van die Stund aud Bank se

rrUI;f'll;f"lltrum

\'80 Rl6 rnitjoen in Juhunnesburg.
Grant 214-140/I A
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PAD Wit bte Boorb

Tel. 5307 of 6345 bedags
VRYDAG EN SATERDAG
23 EN 24 MEl
EERSTE VERTONING

OOK NA DIE
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SEVEN fiLLS OF ROME
Mario Lanza -

Renato Rascel

'n Goeie begin

TWEEDE VERTONING

52 MILES TO TERROR
Dana Andrews -

Jeanne Crain

MAANDAG EN DINSDAG
26 EN 27 MEl

THE BALLAD OF JOSIE
Doris Day -

Peter Graves

WOENSDAG EN DONDERDAG
28 EN 29 MEl

WOMAN TIMES SEVEN
Shirley Maclaine - Peter
Sellers - Michael Caine

VRYDAG EN SATERDAG
30 EN 31 MEl
EERSTE VERTONING

THE BALLAD OF JOSIE
TWEEDE VERTONlNG

WOMAN TIMES SEVEN

Goue Weste
lnrv

Die kontakkonferensie tussen die Afrikaanse Studentebond en die konserwatiewe
verenigings aan Engelstalige
universiteite, die afgelope naweek by die Randse Afrikaanse Universiteit, kan in aile opsigte as geslaagd beskou word.
Nie alleen vanwee die openhartige en toegenee gesindheid
van Afrikaanse en Engelssprekende kant nie, maar ook vanwee diepgaande en doelgerigte
besprekings wat gevoer is onder Ieiding van die direkteur
vir binnelandse studentebetrekkinge, van wie die inisiatief vir die konferensie uitgegaan het.
Albei kante was dit eens
dat daar beslis verskeie raakpunte en 'n gemeenskaplike
gevoel oor aktuele sake bestaan en dat die nouer bande
wat gesmee is van nou af voortdurend prakties gehandhaaf
moet word . 'n Skakelkomitee
is in die lewe geroep wat planmatig aan hierdie behoefte
moet voorsien.

Tel. 6437
VRYDAG EN SATERDAG
23 EN 24 MEl
EERSTE VERTONlNG

CARNIVAL OF THE
THIEVES

Stephen Boyd -

Yvette Mimleu

TWEEDE VERTONING

THE MAN WHO COULD
CHEAT DEATH
Anton Diffring -

Hazel Court

MAANDAG EN DINSDAG
26 EN 27 MEl

THE ODD COUPLE

Lack Lemon -

Nuwe fase
Dit is duidelik dat die A.S.B.
hier 'n nuwe fase betree in die
kontak en verhouding met
Engelssprekende studente.
Maar dit mag nie 'n beweging word slegs tussen die leiers aan weerskante nie. Die
hele Afrikaanse Studentegemeenskap moet by die saak betrek word. Elke Afrikaanse student bet bier 'n taak: om die
hande van die konserwatiewe
Engelssprekende studente te

Filippense 2.

sterk in hul stryd teen die re·
gime van liberaal-diktatoriale
Nusas en studenterade wat
hardnekkig weier om aan te
pas by die Suid-Afrikaanse lewenspatroon; om die Engelssprekende studente vertroud te
maak met die Calvinistiese lewens- en wereldbeskouing sonder om 6ns spesifieke vergestalting hiervan aan bulle te
probeer opdring. Vanuit gemeenskaplike
uitgangspunte
en voorkeure moet ons nou
reeds begin om hegter saam
te werk ter wille van die blanke Christelike beskawing in
Suid-Afrika en die selfverwesentliking van nie-blanke volke in 'n harmoniese verhouding.

Versigtig
In 'n tyd van misverstande en
verbreking van verhoudinge is
dit des te meer noodsaaklik
dat ons diplomaties-versigtig
ons voelers uitstoot na ander
wat nader aan ons le as wat
ons soms dink, sodat ons in
'u lewenskragtige uitwaartse
beweging die nie-blanke studente in Suid-Afrika vir ons
beginselstandpunt kan wen.
Waar daar 'n goeie begin
gemaak is in hierdie verband,
laat ons almal doelgerig daar·
op voortbou.
Dit is net jammer dat waar
feitlik aile blanke universiteite
vanoor die hele Republiek by
die konferensie teenwoordig
was, geen Studenteraadslid van
die P.U. vir C.H.O. daar was
om deel te he aan hierdie unieke geleentheid nie.

Walter Matthau

WOENSDAG EN DONDERDAG
28 EN 29 MEl

THE BIG GUNDOWN
Lee van Cleef - Thomas
Milian - Walter Barnes
VRYDAG EN SATERDAG
30 EN 31 MEl
EERSTE VERTONING

THE ODD COUPLE
TWEEDE VERTONING

THE BIG GUNDOWN

20th Centurv
MAANDAG EN DINSDAG
26 EN 27 MEl

THE VISCOUNTS
Calvin Matthews
WOENSDAG EN DONDERDAG
28 EN 29 MEl

MAROC SEVEN
Elsa Martinelli
VRYDAG EN SATERDAG
30 EN 31 MEl

THE LEGEND OF LALAH
CLARE
Kim Mavack -

ANDER~ ..

Peter Finch
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* EN FLINKE DIENS
* VIR ALLE STUDENTE BENODIGDHEDE
HUIS EN TUIN
( Langs Volkskas op die Bult)
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ALLE BA TTERYE WORD OOK GETOETS

As daar dan enige troos in Cnristus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die
gees, as daar enige innige tederneid en ontferming is, maak
dan my b~ydskap vo~kome deur eensgesind te wees en diese~fde ~iefde te he, een van siel, een van sin. Moenie iets doen
uit selfsug of uit _yde~e eer nie, maar in nederigheid moet die
een die ander noer ag as nomself. Julle moet nie elkeen na
sy eie belange omsien nie, maar ook eLkeen na die ander s'n.
Want nierdie gesindneid moet in julle wees wat ook in
Cnristus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, net
dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar net
Homself ontledig cleur die gestalte van 'n dienskneg aan te
neem en aan clie rnense ge~yk geword; en in gedaante gevind
as 'n mens, net fly HomseLf verneder cleU1· genoorsaam te word
tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.
Daarom net God Horn ook uitermate vernoog en Hom 'n
naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus
sou buig elke knie van die wat in die nemel en die wat op
die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou
be~y dat Jesus Cnristus die Here is tot neerlikneid van God die
Vader.
Daarom, my geliefdes, soos julle attyd genoorsaam gewees
net, nie in my teenwoordigneid aUeen nie, maar baie meer
nou in my afwesigneid, werk julle eie n~il uit met vrees en
bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as
om ' te werk na sy welbenae .
Doen alles sander murmu-rering en teespraak, sodat julle
onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sander gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie
julle skyn soos ligte in die wereld, deurdat julle die wooTd
van die Lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Cnristus,
dat ek nie verniet gewop of verniet gearbei net nie. Maar al
word ek as drankoffer uitgegiet oo1· die offer en bediening
van julle geloof, verbly ek my, ja, verbLy ek my saam met
julle almal; en om diese~fde rede moet juUe ook bly wees en
julle saam met my verbly .

Uit die POSSAK

·I

Karnaval onselfsugtig?
Geagte redakteur,
As daar midde in die toets- en
opgehoopte (afgeskeepte) na-die·
karnaval-werkoorstromings nog 'n
gcwillige oor is vir 'n nabetragtingswoordjie oor genoemde feestelik·
heid, laat my dan toe om daarv<~n
gebruik te maak en 'n saak te opper
wat uit die hart kom.
Die Klaas Waarzegger-prelude
daargelaat (maar selfs daarmee
saam) was die karnaval 'n sukses
en bet die Pukke die jollifikasies
met kenmerkende entoesiasme deur·
leef. Die hele week het die dorp
aan ons behoort en Saterdagoggend was 'n waarderende publiek
toeskouers van studente-oorspronklikheid. Maar was ons heeltemal
onselfsugtig in ons vrolikheid?
Laat my probeer verduidelik aa n
die hand van 'n voorbeeld uit die
skrif. Miskien se dit meer as 'n
groot omhaal van woorde.
Amper 2000 jaar gelede was Jerusalem ook eenkant in feestelik·
heid gehul. Die gebeurtenis wat
herdenk is, was die Purimfees, die
fees van die verlossing deur Esther
uit die hand van die Meders en
Perse. Die fees , hoewel godsdienstig van aard, is met besondere uitbundigheid gevier. Daar bet feitlik 'n karnavalstemrning gebeers. 'n
hanetree, 'n klipgooi van die feestelikheid af, was die grimmige keersy: Bethesda. liier het die ellende
geheers. Hier was lammes, kreu.
peles, blindes, dowes - kortom, 'n
wereld van pyn en ellende. Wat
bet bulle aan die karnavalvrolikheid daarbuite gehad? Ek is seker
dat daar juis op daardie dag meer

censames as ooit in Bethesda was .
Op een uitsondering na, was daar
niemand wat hom oor die lot van
die arme mense ontferm het nie.
'n Hanetree, 'n klipgooi van ons
af, i daar ook so 'n wereld op
homself. 'n Bethesda, 'n eiland
van afgeslotenheid. Hier beers 'n
faset van die menslike lyding wat
die woord onmagtig is om te om·
s kryf - en wat die meeste mense
liewe r ook verswyg wil be. Onkunde, bygeloof, en laat ons maar eerlik wees, ook weersin. weerhou
ons va n aile persoonlike kontak.
Wa nt 'n kwylendc mood, bolle oe,
gebre klike ledema te, onsaniehan
gende gebrabel (om maar die ergs te te noem ), dit a lies laat ons maar
aan die enkelinge oor wat bereid
is om clke dag daarteen vas te kyk
en dit aan te hoor. Die enkelinge is
die brawe verpleers en verpleegsters, trou e versorgers van Witrand
se 2600 swaksinniges. Die vergete
minderbedeeldes is by ons, teenaan ons - en tog so ver. Hulle is
die voortdurende herinnering aan
wat on kon gewees het, die medebeelddraers van God .
Sou dit te vee! gevra wees as
daar in die vervolg ook aan Bethesda gedink word? As die vlotte op
Karnaval Saterdag ook di!iar hul
draai kon gemaak bet sou dit in
baie mense se lewens 'n onvergeet·
like boogtepunt gewees bet en lief·
dadigbeid in sv onselfsugtigste
vorm .
Want hulle het waarlik niks om
aan te bied in ruil nie.
Miskien volgende keer?
Uit die hart

BLADSY VYF

DIE WAPAD
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NUSAS-VDDRBDK VRY NA TURFLDOP
OM VERSTAANBARE REDES is die Regering nie bereid om goedkeuring te gee aan die
inlywing van studente van die Universiteitskollege van die Noorde by 'n omstrede blanke
studente-organisasie soos Nusas nie, het mnr. M. C. Botha, minister van Bantoe-onderwys
op 'n vraag in die Parlement geantwoord.
Die minister het ook aan die
Jig gebring dat die Senaat van die
Universiteitskollege onlangs geweier het om studente toe te laat
om 'n verklaring uit te reik waarin
hulle hul wou vereenselwig met

die sitstaking aan die Universiteits·
kollege van Fort Rare en oak sim·
patie wou betulg met studente wat
vanwee hul staking geskors is. Dit
is geweier omdat die verteenwoordigende studenteraad reeds vroeer

Fyn trap teater toe!
AS Paul besluit het om Ansie na
die teater te neem, moet hy voonl
vra waar sy wil sit, want nie alma! vet·kies die voorste gestoeltes
nie. Die kaartjies moet vooraf gekoop word, want dit is nie 'n kompliment vir 'n meisie om direk voor
die vertoning in 'n tou te staan nie.
Paul moet sorg dat hy goeie
kaartjies kry.
Nadat die deurwagter hulle kaartjies geskeur het, neem Paul dit en
stap voor tot by die plekaanwyser.
Hy oorhandig die kaartjies aan
hom en daarna stap Ansie voor.
As die plekaanwyser nie op sy
pas aan die punt van die paadjie
is nie, stap Paul voor tot waar hul·
le hom teekom en hy die kaartjics
kan oorhandig. Hierna moet Ansie
voor stap.
Moet hulle by ander teatergangers verbyskuif, hou hulle hul gesigte na die verhoog en beweeg so
na as moontlik aan die leuning van
die stoele voor hulle.
As die twee moet buig om by
die ander mense verby te kom,
moet dit in hulle kniee wees, sodat
hulle niemand se gesigte agter hulle in die verleentheid stel nie. Albei se beleefd ,Dit spyt my" en
, baie dankie" as iemand moet opstaan sodat hulle kan verbykom .
Op hulle beurt moet hulle weer
hulle kniee dwars draai vir ander
om verby te kom . Hulle mag net
opstaan as dit noodsaaklik is, en

moet dadelik weer gaan sit, vera!
as die program reeds begin her.
Dit is in elk geval swak smaak om
laat op te daag, want dit trek dte
gehoor se aandag af.
Indien Paul wil rook, moet hy
dit tussen bedrywe of gedurende
pouse buite gaan doen . Dit geld
ook vir rokende dames.
Klank trek nie net van die verhoog a( na die gehoor toe nie, maar
ook andersom, daarom moet geluide in die gehoor beperk word.
Onophoudelike hoes, gesels, rinkelende armbande en krakende sjoko' Jadepapiertjies is taboe!

besluit het om nie 'n verklaring
oar die sitstaking uit te reik nie.
lntussen het Nusas-voorbok, mnr.
Duncan Innes, na Turfloop vertrek
om uit te vind of daardie Universiteitskollege enige mate van autonomic besit en of dit ,slegs 'n regeringsdepartement" is. Hy sal oak
verlof vra om die studente daar
toe te spreek. 'n Soortgelyke versoek is verlede jaar geweier. Mnr.
Innes beskou die weiering van die
fiegering dat die Universiteitskol·
lege met Nusas skakel as : ,tipies
van ons bekrompe regering! "

Taalherrie
H oofLetters:
Jan Rap, Jan SaLie
Sy EdeLe dr. Louw
piet-my·VTOU
AfrikabeLeid
BosveLd
bLou Maandag
Kersdag
MiddeLeeue

Referaat
lok
gunstige
kritiek
MEJ. S. C. J . E. GREEN

MEJ. S. C. J. E. GREEN, lektrise in die departement fisiologie aan die Potchefstroomse Universiteit, was die enigste
vrou wat op die tweede wereldkongres oor ballistokardiog)·aiie en kardiovaskulere .dinamika in Porto, Portugal, 'n
referaat gelewer bet. Daar was sowat sestig afgevaardigdes
uit agtien lande op die kongres.
standaard van navorsing in SuidAfrika gunstig met die van ander
Iande wat op die kongres verteen·
woordig was.

Mej . Green is tans besig met
haar doktorsgraad in fisiologie en
haar proefskri( handel oar die dinamiese funksie van die konyn se
hart. Haar re(araat, wat gehandel
het oor die ontwikkeling van die
ballistokardiogram van die konyn,
het gunstige kritiek op die kongres
uitgelok.
Volkens mej . Green vergelyk die

Sy het baar verblyf in Portugal,
wat geduur het van 29 Maart tot 23
April, baie geniet. Sy meen die
Portugese is baie gasvry en vriendelik.

.GEE'N MAN
'N LUCKY!

Witsies raak
,sportief'' ·
DIT lyk aso( die Studenteraad van
Wits die wind van voor gaan kry
m hul poging om sosiale integrasie
op hul kampus te bewerkstellig.
Die planne het uitgelek nadat tW(.C
konsenvatiewe studente op die
Studenteraad pamflette versprci
het waarin studente ingelig word
oar die planne van hul Studentcraad om Wits se sportgeriewe ook
vir nie-blankes oop te stel.
Die twee studente is uitgejou
en toegejuig terwyl bulle besig was
om die pamflette te versprei. 'n
Woordvoerder van die Universiteits·
raad het gese dat die Raad by sy
beleid van akademiese integrasie en
sosiale segregasie bly.
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Hertzogprys:

Prof. P. D. van der Walt aan die woord
DIE IIERTZOGPRYS vir drama is hierdie jaar aan ,.Voelvry" van D. J. Opperman 'tocgeken. Nerens was daar openlike verbasing oor die toekenning nie. ,.By die toekenning
van so 'n prys sal daar altyd meningsverskil wees, tensy die een werk die ander heeltemal oorskadu, maar ek reken dat vanjaar se toekenning algemene tevredenheid sal uitlok", bet prof. P. D. van der Walt, lid van die keurkomitee, in 'n onderhoud aan Die
Wapad gese.
Vrnag: Dink u dat die Hertzog-

prys van sy prestige-waarde ingeboet het weens die twiste in die
verlcde, die verdagmakery en die
politieke kleur wat deur sommige
daaraan toegeskryf is?
Antwoord: Ek is eerlik oortuig
c!al die prys nog altyd op meriete
toegekcn is. Daar is verskil van
mcning, maar wat verlede jaar se
toekenning aanbetref, glo ek dat
Bocr-ncef 'n belangrike bydrae gele·
wcr hct met sy vier bundels waarvoor die prys tocgeken is. Indien
daar verdagmakcry was, is ek my
11ic l,aic hcwus daarvan nie, en
myus insiens hct politick geen rol
daarin gespccl nie. Die polemieke
hct egter die uitwerking gehad dat
dil' aandag van alma! op die prys
gpfokus is en dat diP toekennings
h<'sl is baic versigtig !'n oorwoe gedO<•n word. Dit is ook waar dat die
toekennings wat in die verlede ge·
doen is, nog nooit deur die tyd geloenstraf is nie. Die waarde van
die Hertzogprys neem steeds toe.
Daar is, wat my aanbetref, nie
'n ander prys nodig om die Hertzogprys as hoogste toekenning te
vervang nie. Dit is goed dat ander
pryse deur uitgewers uitgeloof
word, maar die Hertzogprys het
deur die jare 'n onaantasbare re- ·
putasie opgebou en geen ander
prys sal hom na die kroon kan
sleek nie.
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Die Akademieraad
wys 'n komitee aan wat vir 'n ter·
myn van drie jaar toekennings
doen. 'n Bepaalde persoon word
aangestel om die ,verkenningswerk" te doen. (In hierdie geval
prof. Van der Walt. - Kunsred.).
Hy stel 'n memorandum op
waarin by die werke aandui wat
vir bekroning in aanmerking geneem kan word Hy dui ook die
sterkste aanspraakmaker aan, saam
met sy motivering. Hierdie verkenningsverslag gaan na die Akademiekantoor en daarvandaan na die
lede van die komitee. Hulle kan
aanvullings en ook teenvoorstelle
aan die hand doen. Na die vergadering van die komitee en die beredenering van voorstelle word hul
bcsluit aan die Akademieraad voorl';cle wat die bekroning docn en
aankondig.
.
Prof. Van der Walt bet dit duidclik gestel dat niemand se werk
oorgeslaan kan word nie. Skrywers
wat reeds die toekenning ontvang
het, kan slegs weer in aanmerking
kom wanneer daar in stygende
lyn in hul werk waarneembaar is.
(Dit is op grond hiervan dat OpA ntwoo1·d:

perman die prys ontvang het. Kunsred.).
Die komitees wat onder andere
bestaan uit proff. A. P. Grove, T.
T. Cloete, W. E. G. Louw en dr.
Elize Botha, ken ook die volgende
pryse toe: die Eugene Marais-aanmoedigingsprys, die Scheepersprys
vir jeuglektuur en die Akademieprys vir vertaalde werke.

Murg in
haar pype
KLAWERHOF bet in die afgelope
Karnaval weer goed gewys watter
murg daarin ,haar" pype steek.
Die prys vir die beste stalletjie in
die Mardi Gras is verower deur
Klawerhof in samewerking met
Ons flui s. Venier was 'n dee! van
Klawerhof bchulpsaam met die
wenvlot van Liberalia. Die landloop
tydens die Karnaval is ook gewen
deur dames van Klawerhof, en ver.
der het Lialette von Wielligh die
Lweede plek verwerf in die popkorkompetisie met haar , Adoons."

Perkamentpraatjies
ONS EIGEN

TAAL
AFRIKAANS-NEDERLANDS is die
kut·su se naam, maar clit kon n('t
!>owel Nederlands-Afrikaans gewees
het. Dit kon net sowel gewees bet:
Nederlands bedien met 'n Afrikaanse sousie.
Ek bepleit nie dal ons die venster na Europa moet toemaak nie,
maar ek pleit vir ons Afrikaanse
lelterkunde se regmatige plekkie
in die son. Is ons letterkunde werklik so karig dat geen universiteit
kans sien om 'n valle driejarige
kursus daaraan te wy nie? Nou bly
di t so 'n bolangse afskep van die
room van beide Afrikaans en Ne·
dcrland~ omdat die tvd net nie
daar is vir 'n meer omvattende studie nie.
So is die posisic dan nou dat 'Ill·
tier Europesc tale soos Duits en
Frans, selfs Ttaliaans - om nie
ecrs van die Bantoetale te praat
nie! - 'n vollcdige drieja;ige kurSI1
regvcrdig terwvl Afrikaans op
Nedcrlandsc krukkc dcur ons universileife sukkel.
I dit dan weens 'n gebrek aan
tyd dat die Afrikaanse prosa ophou om te bestaan op die prille
ouderdom · van Een-en-Twintig?
Blykbaar hel die poesie pas na dJC

Nog harde

V1·aao: Is die prysgeld nie onvoldoende nie?
Antwoord: Die prysgeld is nie soseer tcr sake nie ; . dit is meer 'n
prestigeprys. As persoon voel ek
tog dat dit verhoog kan word sodat dit gelyk staan aan hestaande
pryse.
V1·aag: \Vat is die werkwyse van
die komitee?

,Sja111panjeverlo11ing" is Revue '68 verlede jaar genoem, maar die voorbe-reicling claarvoor is nie elke
aand sjmnpanje en kaviaar nie, want daar moet hard gewerk word. Op die toto wo1·d 'n liedjie vir
die soveelste keer gesing totdat clit eksie-perfeksie is.

vyftigerjare 'n statiese toesrand
bereik, terwyl die dramaturge besluit het twee dramas is genoeg vir
Afrikaans.
Toegegee: Nederlands is onontbeerlik vir die student wat Afrikaans as hoofvak neem, en Nederlands tot die sewentiende eeu is
niks minder as ons regmatige erfenis nie, maar dan moet ons versigtig wees dal die wortels van die
magtige boom nie ons eie goed
verstik nie.
Die probleem kan maklik en
prakties opgelos word deur Nederlands as 'n afsonderlike kursus te
erken en dit tot op tweedejaarsvlak
verpligtend te maak vir studente
wat Afrikaans as hoofvak neem.
Watter universiteit gaan hierin
die voortou neem? Dit sal net so
'n heuglike dag in ons geskiedenis
wees as die tyd toe Afrikaans vir
die eerste keer aan 'n universiteit
gedoseer is.

Ontmoet...
Jan H. van Wyk, briljante studentekenner, vertroueling van die jeug,
vindingryke organiseerder en gemoedelike vader van drie, tans dosent in interfakultere wysbegeerte
aan die Potchefstroomse Universi
teit.
Hy is een van 'n gesin van vyf,
gebore in 1925 in die d.istrik Brits.
Sv laerskoolopleiding bet by op 'n
plaaskooltjie in die distrik ontvang
en sy boerskoolopleid.ing op Rustenburg.
Gedurende die tydperk 1943-'45
was hy student aan die P.U. waartydens hy die B.A.-graad bebaal. 'n
Jaar later skryf by ook die Transvaalse Onderwysdiploma agter sy
naam, 1947 gee hy onderwys aan
verskeie hoer- en laerskole in Rus.
tenburg- en Brits-omgewing.
In 1949 vertrek hy na Pretoria
waar hy aan verskeie skole diens
doen as assistent- en vise-hoof. Tydens sy verblyf in die Jakkerandastad verwerf hy die grade B.Ed. en
M.Ed. 'n nagraadse diploma in Bybelkunde asook 'n honneursgraad
in Geskiedenis aan die Universiteit
van Pretoria.
Vanaf 1960 tot die einde van
1968 was hy senior dosent en departementshoof in die departement
Godsdiens en -Onderrig aan die

SKRYWERS KAMP
PROSAiES
RUSTENBURG se natuurskoon en 'n klompie vurige skrywers wat kans sien om die koue om hul kuns onthalwe te
trotseer - dit is wat die onderskeie skrywerskringe van
die universitE'ite van Potchefstroom en Pretoria vir die naweek beplan.
Daar gaan sommer ernstige sake
bespreek word, verseker die voorsitter van Potchefstroom se skrywerskring, mnr. Piet Coertse, ons.
,.Ons sal in tente uitkamp en
die liglange dag mekaar se gedigte

lnougurele
rede
PROF. C. J. H. Kruger, wat vanaf 1
Januarie benoem is as professor in
die departement Bantoetale aan die
Potchefst room e Universiteit, het
onlangs sy intreerede gehou. Sy
rcdc het gehandel oor aspekte van
die struktuur van die woordgroep
in Bantoetale. Prof. Kruger bet 'n
aantal publikasies die Jig laat sien
en hy was ook bebulpsaam met dte
vertaling van verskillende stukk<:
in Bantoetale.

en prosawerk bespreek. Die aande
sal in beslag geneem word deur
programme wat Pretoria reel.
Die lede is alma! baie geesdriftig oor die kampery, want bulle voel al lank die behoefte aan
nouer kontak en hier is die geleentheid om kuns te gesels en
sommer ook naby aan die natuur
te wees. Ons sal in die kloof kamp
en dus letterlik di e boer, kouer
paaie loop."

Hokkie
VERSKEIE speelsters van die Puk
het verlede week aan die Wes-Transvaalse hokkieproewe deelgeneem..
Hullc was Johanna Slabbert, Nina
Venter, Marianne von Wielligh,
Monica Steenkamp en Saartjic
Buys. Gecneen van die dames bet
plekke in die Wes-Transvaalse span
gekry nie.

nilslae
DfE plaaslikc kunswedstryd wat
die afgelope tyd gehou is, het weer
cen bcwys gelewer dat die Pukstuclente baie talentvol is.
Sarie Lambrecht, wat die sang
beoordeel het, het gese dat die
stanclaard van die sang van 'n hoe
·gehalte is. Ons wil net die vo!gende
..._studente gelukwens met hulle pu!k
uitslae:
Annatjie Dippenaar 3A's en 1
A+; Amanda Joubert 1A; Ria Lemmer lA+; Rina Hugo 2A's; Elise
Crause lA;
Die pianiste het ook nie agterwee gebly nie: Adre van Rensburg
2A's; Philma van Rensburg lA; Hester Grobler lA; Jetty de Vries lA.
Die Puk lewer ook uitstaande
komponiste op. Hier dink ons ver::11 aan Johannes van der Merwe met
sv Musikale Oomblikke. Die werk
in die vorm van 'n suite. Die
sty! is impressionisties en herinner
baie aan die musiek van Debussy.
Hv het self die werk voorgedra eu
'n A+ verwerf.

Pretoriase Onderwyserskotlege.
Met hierdie indrukwekkende en
lang akademiese loopbaan agter sy
naam, en D.Ed byna voltooi, is Jan
van Wyk aan die begin van 1969
aangcstel as dosent in interfakultcre wy. begeerte, teoretiese opvoedkunde, en metodiek van Godsdiensonde_rrig· en Bvbelonderrig
aan die P.U.
Kenmerkend van Jan van Wyk
die mens, is sy warme belangstelling en waardering vir die jeug van
Vervolg op p, 7

*

Monstervergadering:

THEOS WEN SASOL
DIE THEOS bet Saterdag teen die span van Sasol in bulle
vierde wedstryd om die beker gewen met 'n telling van
26-11. Ten spyte van die afwesigheid van drie van die
staatmakers, Piet Brand, Andries du Plooy en Rennie Coetzee, het die Pukke nogtans 'n goeie wedstryd gespeel.
I bert Joubert bet weer 'n deel
van sy ou vorm berwin en bet met
behulp van Gerrit Botba op senrer daarin geslaag om drie driee
aan te teken. Ferdie Postma en
Henk Coetzee het elk ook vir 'n

BLADSY SEWE.
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drie gesorg, terwyl Piet Bruwer
met vier vervyfskoppe en een straf·
skop geslaag bet. Uitblinkers in d1e
wedstryd was Gerrit Botha, !bert
Joubert, Dawid van Aswegen en
Fires van Vuuren.

Studente bespreek

YL GEHOOR BESPREEK INTERVARSITY

DIE NEUTRALE gees wat al tradisie op die Puk is, het gisteraand vir die eerste keer
op die monstervergade ·ing sigbaa1· geword. Die dungcsaaide gehoor bet hoofsaaklik bestaan uit 'n handjievol ywedge ecrstejaars en 'n nog kleiner handjievol senior-studente.
Die besprcking was 'n volmaakte voorbeeld van Ghandi se lydelike, swygsame verset.
'n Warm app lous egter vir mnr .
Willie Coct~:ce en ook enkel ' ander

probl~nme

IN DIE onlangs gehoue wysgerige simposium aan die P.U. het die betrokke studenteleiers
in hul referate, wat gesentreer bet om die problematiek van Christenstudent-wees, elkeen afsonderlik gewys op die dilemma van Christenstudent-wees, en hul hande na mekaar gereik in die gesamentlike besef van die uitdaging wat die hier-en-nou aan die
hedendaagse student bied, maar ook in die volle besef van die versoekinge en geleenthede, en ook gewys op die taak wat op elke verantwoordelike tudent rus.
Verantwoorde onverantwoordelikheid
Danie Strauss van die U.O.V.S. bet
in sy referaal oor die Christenstuuem en lewensstyl, op verskillende
la:seuc Claarvan gewys. Up tretlenue wy:se net H) ute :sentrale nouu
\au we ChnsteHSLuuenL m die lewe
gt:stet a:. n gebrt:h. aan 'n konseK·
wemt: reJ.ormawnes-Cnnstel.lke lt:·
\\eus- en werelaoesKoumg, en oeh:.lemtoon dat ba1e studente nie ten
voile op nougte IS en besei wat die
etse van 'n radikaal-Chnstelike lewens- en wereldbeskoumg is nie.
Vir hom moet elke faset van d1e
C.:hn:stcust uuent se lewensstyl afgestem wces op die voorbereidenue
1 eran t woordelike besinning, ..wal
met verantwourde onverantwoordeltkheid, gerig is op die komende
uitdagrng wat tot valle verantwoordehk heid sal roep."

student in die huidige kri is gesien
as ,,'n eensame, gefrustreerde wese". Die probleem kom vir hom
daarin dat die mens se borisontale
kommunikasie so oppervlakkig is,
en dat <.lie mens bykans nie mee1
"'' LJ.Ad..tl .b.UH .b.UIDUDdiecr rue. UIC.
uu:s''"'"" JHuuvermge vu u1e neg ....
L.lt:Wc

Uh.LJ.\VJ.Lt::H\.!

an

rut:

stuelenL~~

.,, vu Hu•u uuanJ.J ge1ee uat CIJC stu·
uc1a uc.:ct w 11 ne aan Clle wereld en
\ \\;I <.t..tL uy a;:, Votw-asseue aeel Wll
U<.:, J.Jld<.u ,Hue JUUI!llel" LOg daL SLU·
Ut!JHe nJ.e h.aH UCSel UaL JY as VUI·
was:.ene gereKen woru soura JY JUU
as suaanig gel.lla, en Clat ruemaitu
uull as vo.wa:sscue gereKen sal woru
:solant- sy opLiec.Je we van 'n lonu
1s nie".

hyeen

PARADISE RESTAURANT
e

Met die bespreking van die komende intervarsity, het mnr. Callie
Coet~:ec daarop gewys dat samesprekings al mel U.O.V.S. gevoer
is. Die besluite sal in Die Wapad
gepubliseer word. Daar is veral
aandag geskenk aan die tydsduur
en omvang van intervarsity.

Eeufees

Aanbevelings

*

Met die oog op inwoning in
koshuise met intervarsiiy, moet
identifikasiekaartjies aan studente
uitgereik word, sodat daar behoorlike kontrole uitgeoefen kan word.
Huisvaders en huiskomitees
n.oc.::t kontrole uitoefen oor die
besoelrers wat in die koshuise inwoon.

Ontmoet ..•
"K

Tokkelokke

mesprekings met die dirigente te
voer oor hul doe! en aanbieding.

*

Jl.oepiugsbewus

Uit: stuuent se lewens en were1u·
oeS.II.UU1ng en s:r vernouumg tot S}
un1versJLeJ.t, 1S vu ~e \.:oetzec,
llUIUige ::..1<..-VOUISlllt!l" Oil.! LWCe
.....
Eensame wese
t<..Kturc wat oepa1enu 1:. v1r stu·
tl..:nt-we..:s. 111 sy reteraat wat ~c·
Willie Coetzee, voormalige S.R.- nauuei net oor d1c student en ->}
voorsitter, bet .in sy referaat die vernuuu.ng tUL sy umversnell, lleL
ny dtl beKtemtoon oat d1e Cllristell·
~ rudent wat n gesmdbe1d van re·
spek, lOJal!telt en lieide teenoor ,;y
un1vers!le1t handhaal, ook oral waar
sy spontane ,.srudent-wees" na vore
kom, bl:yke gee van hierelie gesind·
GEDUREND£ die naweek van 31
heid.
Mei kry die teologiese student.:
+ Wal h bepleil, is .,dat die Puk
van uie underskeie Alrikaanse
+ studen t van die toekoms 'n
kerke en opleidingsentra weer du.:
+ ru..:pongsbcwust_e student sru
gcleentheid om samesprekings rc
+ w..:cs, wat in al sy verhoudinge
voer. 'n lnter-Teologiese konferen•
tot die universileil, met al sy
sic wurd dcur die Teologiese Stu•
kragte en talente wil antwooru
dentevereniging van die plaaslike
• op die roepstem van God wat
Teologiese Skool aangebied. Ver+ tot hom kom en wat deur s:r
skeie belangrike onderwerpe sal
• ywer om alles te doen in die Lig
inleidend behandel en dan verder
+ van God se Woord, sy invloed
bespreek word.
• steeds wyer laat geld."
Dit is inderdaad 'n waardevolle
byeenkoms omdat dil die enigste
geleenthcid is waarop 1 eologiese Nie reaksion~r
srudenle
van
die
verskillendc
kerke die geleentheid kry om me- Jan-At Kruger, hoofbestuurslid van
kaar sc.:: standpunte t.o.v. gemeen- die A.S.B. het in sy referaat oor
skaplike probleme te verneem.
die
Christen-student
uitwaarts,
Ook aan die sosiale sy van die
klem laat val op die verhouding
saak wot·d aandag geskenk. 'n
1ussen die roeping en taak van
Dinee word vir die aanstaandc
die universiteit, en die besondere
predikante en predikantsvrouen
roeping en taak van die Christenop Vrydagaand 30 Mei a:.mgebied.
s tudent vandag in die ,verande-

e
e

rende" w&reld . Uitwaarls beteken
vir hom om jou roeping te
vervul, maar dan as voorwaarde
dat jy innerlik-persoonlik gesterk
moel wees in jou verbouding tot
God en sy Woord, en ook deur die
beset van 'n gemeenskapllke roe·
ping saam met aile Christenstucientc ...... dil beteken dat ons as
Christene mekaar moet ken en self\ erloenend die bande saamvoeg in
n magtige beweging in Suid-Afrika, en waar nodig, nie in reaksie
nie, maar reformatories arbei tot
die eer van God."

sludcnte wal die durf gehad het
Ulll hierdie swak gees van die
studente duidelik te formuleer.
Mnr. Coclzcc het o a . verwys na
dte groot gcesdrif wat daar op andcr kampusse vir· massavergade·
rings is. Dit kan, het hy gese, die
hoogtepunt(e) van die jaar wees.
Dit is tog immers die geleentheid
wat aan studente gegun word om
hulle griewe te lug. Dit is ook 'n
waardevolle middel vir die Studenom die menina van die
massa te toets .

V t:/VU /g

VUI/

*

p. 6

u11s tyd. Hy lt:es, skryf en werk vir
ute Jeu~! ueuuren<.t.e 1\164 vergescJ
11y <.11e AmbassadeursA.oor na Euru·
pa as toervader: Dlc toer het hy up
c te lloutJit: gereel.
Vde J..inderboeh.ies bet al Jeur
sy pen Cite lewenslig aanskou eu
hy, m medcwerking met verske1c
ander persone, is tans besig met 'r..
program om handboeke vir kinders
tn godsdiensonderrig vanaf graad 1
tot matnek op te steL
Mnr. Van Wyk stel baie belang
111 die loLOgrafie van monumente en
geskicdkundige plekke in Europa,
maar vera! in Suid-Afrika. Hy beski k oar die fynerc aanvoeling vir
diL kulluurgeskiedenis en is 'n sterk
vourstander van monumente want:
die waarde van standbeelde en mo
numente kan nooit oorskat word
nie. Dit laat die geskiedenis lewe en
dit is 'n groot krag in die toekoms
- die verlede mag nie dien as rusb::>nk nie maar as wipplank.

Na aanleiding van onaangenaamhede tussen die dirigente verlede jaar, is daar besluit om sa-

Skakings
Daar is besluit dat die skaking
van dirigente stereotiep geword
het en is aanbeveel dat die skaaktydperk van Maandag twaalf-uur
tot Donderdag twaalf-uur moet
wees; dat nie meer as agt studente
'n persoon mag skaak nie en indien die skaking suksesvol is, die
Studenteraad die onkoste dra .

Ook intervarsity kry met die oog
op die eeufeesvierings 'n oulap se
rooi by: daar sal 'n spesiale openingsplegtigheid wees, 'n driekwartier voor die aanvang van die
tweedespan-wedstryd. 'n Kovsie
het aangebied om met die fakkel
van Burgersdorp af na Potchefstroom te hardloop, waar die fakkel deur 'n Puk-student oorgeneem
sal word.

'n Gedenkteken
Mnr. Callie Coetzee, S.R.-voorsitter, het by die monstersvergadering 'n klein replika van 'n gedenkteken vertoon wat die studente
van 1969 se bydrae tot die eeufees
sal wees. Die gedenkteken sal na
beraming R3 ,000 kos. Hiervoor
vra die Studenteraad individuele
bydraes van studente.

,,Vleispasteitjies met tamatiesous, assehlief . . "

ook te kry by u kafeteria

EK SPAAR

EK SPAAR
BY
NASIONALE
BOUYERENIGING

Die kafee op Die Bult ...
die kafee waar studente hul
koeldrankie drink,
EN SNOEKER SPEEL!

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WORD
AFGELEWER

•
Tomstraat 86

•N VEILIGE TUISTE VIR U GELD

Tel. 5474

NASIONALE BOUVERENIGING
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TOEHSPAN GEKIES UP BESTE PRESTASIES
Portugese puntetabel hiervoor gebruik
DAAR HET GROOT ontevredenheid onder die Pukkc geheers oor die gekose P.U.-atletiekspan na die buiteland. Nadat Die Wapad se verslaggewer egter gesels het met persone
wat goed bekend is met die atlete en bulle prestasies, het dit geblyk dat die span gekies
is met die oog op prestasies teen buitelandse atlete wat 'n besonder hoe standaard bet.
Die span is gekies uit ingeskrewe Pukke wat die beste prestasies
gelewer bet. Dit bet voorts geblyk
dat die span onder die Portugese
puntetabel verkies is en met d ie
oog op prestasies wat reeds gelewer is en nog gelewe.t· kan word .
Die Pukke sal op 2 Julie in
Koblenz, Wes-Duitsland, aan bulle
eerste byeenkoms deelneem. Daar·
na volg byeenkomste op 8 Julie in
Keulen, 9 Julie in Escbweiler, 12

Tafel tennis:
Standaard hoog
VANJAAR is die standaard van die
Tafeltennisklub baie boer as in die
verlede - te danke aan harde oefening en perspektief.
Op die pas afgelope Puk-Ope·
kampioenskappe het P. van der
Wall die serni-finaal gebaal in die
enkelspel en Petrus Kruger en Piet
van der Walt die dubbels-finale.
In die Potchefstroom- K.Ierksdorpliga dee! die tweede span die
eerste plek op die punteleer met
Telkom A. van K.Ierksdorp. In die
Discovery-Ope het mej. A. van der
Walt die finale gehaal in die damesenkelspel.

Julie in Miinchen en 19 Julie in
Spaarbriicken. Op 20 Julie vertrek
die atlete na Brittanje waar die
Walliese Spele op 25 en 26 Julie in
Cardiff plaasvind. Op 1 en 2 Au·
gustus neem bulle aan die Britse
kampioenskappe deel.
Die spanlede is:
WIIUe Coetzee: Sy insluiting in
die span is verseker toe by in April
die besoekende Britse hekkiesloper
geklop het. Hy is S.A.-kampioen
en -rekordhouer in die hoe hekkics.
Bea Marais: Bea was nog 'n vanselfsprekende insluiting in die span.
Haar beste tyd in die 8QO.meter, 2
min. 7.8 sek., is nou minder as 'n
sekond van die S.A.-rekord af.
Fanie van Zljl: Hy het vanjaar
afgereken met die Brit wat vyfde
plek op die Olimpiese Spele behaal het. Sy beste tyd oor die 1500
meter is 3 min . 43.3 sek., en oor die
800 meter, 1 min. 48.9 sek.
Wlllle van der Westhuizen: Willie se beste tyd oor die 100 meter is
10.3 sek.
George Milldner: As kaptein van
die P.U.-Atletiekklub bet by 'n
groot aandeel in die rei:!lings van
die toer. Sy beste tye oor die 800
meter en 1500 meter is onderskeidelik I min . 53.4 sek. en 3 min.
50.5 sek.

Pyples Laubscher: Hy bet vanjaar vinnig opgang gemaak en bet
derde geeindig by die S.A. Spele.
Klasle Briimmer: Brummer sal
nog twee en 'n half jaar vir die
Puk kan deelneem. Sy beste tyd
oor die 800 meter is 1 min. 50.3 sek.
Mej . Cecile Malan vergesel die
span met die oog op 'n studie van
afrigtingsmetode. Sy bou die WesTransvaalse rekord vir werpskyf
en sal ook deelneem . Mnr. Gert
Scholtz is bestuurder van die span.

PUKKE VAAR GOED
TEEN TUKS
DIE PUKKE het eergister in hnlle wedstryde teen Tukkies
met eer uit die stryd getree. Die Tukkies wat die wedstryd
slegs as 'n formaliteit beskou het volgens verskillende koerante moes veg vir elke punt wat bulle gekry het. Tukkies
het gewen met 30-14.
Die Tukkies het teen rustyd besd dat hulle gedugte teenstanders
het. Die rustydtelling was 11-8. Die
waar voorspelers van Tuks bet die
deurslag in die tweede belfte gegee. Die Pukke het in geen stadium
van die wedstryd gaan le nie en ondanks die swaar pak voorspelers
pragtig teruggeveg. Punte vir die
Pukkc is aangeteken deur 'n mooi
drie van Piet Brand wat vervyf is
deur Piet Bruwer. Piet Bruwer het
ook met drie strafskoppe geslaag.
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Die Navy het die Tukkies op
hulle baadjie gespeel en deurgaans die beste van die wedstryd gehad. Hu11e het dan ook
die wedstryd gewen met 9-8.
Punte is aangeteken deur 'n
drie van Sias en twee strafskoppe van Bertie Fourie. Die oorwinning is 'n goeie teken dat
daar vanjaar diepte in die Puk
se rugby is. Die Navy bet deurgaans met vuur gespeel en die
neersakkende reen kon nie die
geesdrif van spelers en toe.
skouers demp nie.

Korfhal

Johan Malan in aksie

DIE Volgende speelsters van die
Pukkorfbalspan was uitgenooi na
die Wes-Transvaalsc uitdunne op
Wc~ tern Reefs se bane op 21 Mei :
Janet Kruger, Hannetjie Coetzer,
Dalene van Dyk, Anna Smit, Marietjie Uys, Daleen Badenhorst en
Annamarie Greeff.

U kan gerus u bande versool by ••.

GOLDEN WEST RETREADERS

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK

Groot voorraad

*

NUWE en VERSOOLDE bande

Versoling nou ook verkrygbaar in die

*

GOODYEAR G 800 loopvlak

LOMBARDSTRAAT 37

POTCHEFSTROOM

(Skakel 3297 vir betroubare diens en
laagste pryse)

GOEIE KOS!
FLINKE DIENS
u tevredenheid is ons
PLESIER!

BAILIEPARK
PADKAFEE
( Langs die Johannesburg·
pad gelee).
Ons onderneem ook bestellings
aan koshuise tot baie laat
in die nag.
Tel. 6670

HELOISE BURGER
BEHAAL DRIEKUNS
NUWELING Heloise Burger, wat gekies is vir die Suid-Afrikaanse tenniskampioenskappe het voorbrand gemaak in die
Wes-Transvaalse ope tenniskampioenskappe. Sy het daarin
geslaag om die driekuns te behaal deur die damesenkel-,
damesdubbel- sowel as die gemengde dubbeltitels te buit
toe sy baar mede P.U.-student, A. van Loggerenberg, in
die eindstryd uitgeskakel het.
Drie van die vyf gewonne tite1s
deur l'.U.-studente verower. Dit
kompetisie was ster.k. en bet twc-e
protess10ne!e spelers, sowel andc1
waL Su1d-Afrika reeds in die buiteJand verteenwoordig bet, ingeslu1L
D1e Wes-Transvaalse kampioen~1\.appc word nou deur Heloise
Burger en Retha Sm.it as dames·
dubbelpaar en saam met Nico
Botha in die gemengde dubbelspel, deur P.U.-studente gedormneer.
Tydens die P.U.-tenniskampioc::nskappe wat Saterdag 10 Mei beslls
is, is ook harde en vernuftige spel
gesien. Johan Malan en Heloise Burger is gekies vir Wes-Transvaalse
juniorspan. Hulle sal in die interprovinsiale
en
Suid·Afrikaanse
kampioenskappe wat in Julie plaa ·
vind, deelneem.
JS

Puk klop Pote
DIE Pukke het vlam gevat met netbal. Op 7 Mei bet Puk die eerste
liga-wedstryd teen Pote gewen.
Pote het 12 punte aangeteken teenoor die 19 punte van die Puk. Die
tweede span bet nie so goed ge.
vaar nie, en moes in die stof byt
met 11 punte teenoor Pote se 13.
Op Saterdag 10 Mei bet die Puk·
ke op Stratbvaal gewys wat daar
in hulle steek deur gelykop te speel
met 13 punte elk teen die wenners
van verlede jaar se li!Jcl, Strathvaal.
Die Puk se tweede span bet bier

weer vergoed vir hul vorige Deer·
laag deur te wen met 14-6.

As die groot aantal spelers in
aanmerking geneem word wat v1r
Noord-Transvaal diens doen, dan
was die prestasies van die Tbeos
sowel as die Navy merkwaardig.

In die mansenkelspel het J. Ma·
lan skitterend gespeel en Christo
van der Walt geklop met 6--4, en
6-2. Heloise Burger klop vu
Retba Smit in d1e damesenkelspe:l
met 6-3, en 6-L
In die mansdubbelspel was d1t
weer eens 'n kwaai stryd van vernuf en behendigheid. Christo van
der Walt en J. Malan wen die titel
en klop vir P. de Villiers en N.
Botha met 6--4 en 6-3.
In die damesdubbelspel bet H.
Burger en R. Fourie vir A. van Log.
gerenberg en R. Smit met 6--4 en
6-3 geklop. Die boogtepunt van d1e
kampioenskap, die gemengde dubbelspel, het tennis uit die boonste
rakke opgelewer. Dit was 'n taai
stryd vir C. van der Walt en R. Smit
om N. Botha en H. Burger met
6--4, 3-6 en 7-5 geklop te kry.

Jaap Erasmus op pad om sy drie
te gaan druk in die wedstryd teen
Pote op 10 Mei, toe die Pukke
/wile met 30-8 geklop het. In
/Jierdie wedstryd het die voorspelers sterk gespeel en was die agterlyn baie beweeglik.

A.-liga rugby
IN die A-rugbyliga lyk Dorp in
hierdie vroee stadium na moontlike
wenners, terwyl Liberalia, Kom·
pleks en Over de Voor ook nog goed
geplaas is. Drakenstein Jyk na 'n
sterk buiteperd.
Soos verlede jaar bet die koshuisliga vanjaar reeds weer heelwat spelers opgelewer wat hul plek
in die hoe'r spanne goed volstaan.
Die puntestand van spanne in
die twee Iigas is soos volg:
A-Uga:
s w v G p
Dorp
3 3 0 0 6
Kompleks
3 2 0
5
Liberalia
'3 2 0
5
Makouvlei
3 1 I
3
Over de Voor
3
3 1 1
Here XVII
2 1 I
0 2
Drakenstein
I
0 1 0 0
Izak Meyer
2 0 2 0 0
Hombre
3 0 3 0 0
Landbouko11ege
2 0 2 0 0

Over de Voor
Dorp
Drakenstein
Kompleks
LiberaJia
Makouvlei

s w v

p

1
1
0
1
1

4
4

3
3
I
2
2

2
2
1

3

0

I

G
0
0
0
0
0
3 0

2
2
2
0

DIE WAPAD word gedruk vir die
eienaars . e11 11itgewers, die Studeuteraad van die P.U. vir C.H .O. de11r
die Potchefstroom Herald (Edms.)
Bpk ., Olenlaan ll, Potchefstroom.
Tel. 3245.

PRAAT ONS NET OOR SPORT?
Kom toon u staal in

DIE WAPAD
Vergewis uself en sodoende ook u medestudente
van die feite
Aansoeke om in die sportredaksie
opgeneem te word, kan gerig word aan:

Die hoofredakteur,
pja. Studenteraad

