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Sanspa stel nie belang 
samewerking 

• In 

Ten spyte daarvan dat die onder-voorsitter van die Afri
kaanse Studente-persunie (Aspu) twee keer aan Sanspa, die 
persunie van die Engelstalige universiteite, geskryf bet i.v.m. 
moontlike samewerking, is l:"een antwoord ontvang nie. 

Die feite blyk uit die verslag naweek se Aspu-konferensle In 
van mnr. N ick Bezuidenhout, Pretoria. 
gewese onder-voorsitter van As

pu, oor '<ile saak op die afgelope 

Nie-blanke 

sit sa am 

met blankes 

Tydens die onlangse konferen
sie van Studenteraadsvoorsltters 
in Durban was daar ook 'n nle
blanke teenwoondlg . Op versoek 
van die gashere Is di·a studente
raadsvoorsitter van die nie
blanke afdellng va n die Natalse 
Universiteit ook tot d ie verga
derinJg toegelaat. 

Mnr. Bezuiden.hout het op die 
April-konferensie opdrag gekry 
om met Sanspa te skakel nadat 
die llggaam op een van sy ver
gadelings ten gunste van same
werklng met Aspu beslult het. 

BEFERATE 

0p die konf'erensle van Aspu 
Is referate gelewer deur mnre. 
D A. S. Herbst en Arrie de 
Beer, albei oud-hoot'redakteurs 
van Die Wapad en tans verbon
de aan Die Transvaler. 

BESTUU:R 

Aspu se bestuur vir die ko
mende termyn slen soos volg 
daar uit : mnre. Johan Steyn
berg (U.P ., Voorsitter ); R ennie 
Grobler (U.P., Onder-voorsitter) ; 
Tom Lamey (P.U. vir C.H.O., 
Sekretar ts) Peet van Staden 
(N.K.P .) en .A!ndus van Rooyen 
(U.O .V.S.) . 

Met sltstaking.5 by unlvenltelte 
nou ook In Suld-A1rlka aan die 
ord.e van die da&", het Plet Foto
kuru ln. die mld.dernagtellke ure 
van 15 Augustus op die bostaa.n
de tonEleltjle ln. die sl'tkamer 
-van die rektorswonlng afgekom. 

'n Betoglng WM dit darem nte. 
Dle rektor het vedede Donder
da.g sy agt en vyftlpte verjaar
da.g aevler en 'n gmep studente 
hell hom pan toeslng. Op die 
foto verskyn dio rektor saam 

SITSTAE ~G 
BY P.U. 

met mev. Blnsfe, hul twee dog
ters en seun, 'n klelnseun en 
'n klompl.e van dle studente, 
wat deur dlB gesln op verver
sings tra.kteer ls. 

F oto : Fotokuna 
Dlt het tot gevolg gehad dat 

m nr. Plet Hancke, verteenwoor
dlger van die S.R. va.n U.O.V.S. 
hom aan die vargadering ant
trek het. Mnr. Hancke het eg
ter nle sy aitplek verlaa't nie en 
In l!Y persoonllke hoedanlgheid 
in die vergadering aangebly. 

SAMESPREKINGS GESLAAGD, 
- S.R.-VOORSITTER 

worti, bespreek. Die middag is voortaan vroeg ln dle jaar ge
gewy aan die bespreklng van hou sal word. 
dle moontllkiheld dat •o ]iggaam PO'I'OHEFSTBOOM 

GEEN BESWAAR 

Mnr. Willie Coetzee hat aan 
die Wapad gese dat die Studen
teraad geen beswa.ar teen die 
teenwoordl~eid van die nle
blanke gelhad het nle, aangesi·an 
dlt In ooreenstemmlng is met 
die beleld da't blank deur blank 
en nle-blank deur nie-blank ver
teenwoordlg word. 

DIE onlangse samesprekings tussen die Studenteraadsvoor
sitters van al die Suid-Afrlkaanse universitelte was beson

der vrugbaa.r en die kanse dat dit tot nog vrugbaa.rder 
sam.ewerking in die toekoms mag lei, is goed. 

So bet mnr. Willie Coetzee, 
voorsitter van die StUidenteraad 
In 'n ortderhoud aan dle Wapad 
gese. 

VERSLAC BY NATALS'E 
U.N IVERSITEIT DRAA I 
Gebeimsinnigheid ombul die vertraging deur die owerbeid 

van die Universiteit om die verslag van die Harcourt-onder
soekkomitee na studente-organisasies te publiseer. 

Die komltee I!! verlede jaardie vertraging bespreek is. 

benoem na 'n reeks verskille tus

sen die prlnsipaal, pro!. 0 . Hor

wood, en studenteorganisasies. 

Die voorsltter van die onder

soekkomitee, regter A. B . Har

court, bet verklaar dat die ver

slag byna twee maande gelede 

vir publlkasie aan die Unlversl

teltsowerlheid voorgele is. 

VOOBSTEL 

Die verklarlng is ultgereik op 

grond van 'n voorstel wat op 

5 Julie by 'n studentevergaderlng 

lngedien is en die publikasie 

van die verela.g els. 

Volgens die verklarlng ~ 'n 

afskrlf van die versla.g vroegty

dig aan die hoot vir kommen

taar gegee mndat 'n studente

var.gaderlng genou Is waarop 

AUSTRALie 

Prot. Horwood het na AuS'tra
lie vertrek waar by 'n unlversl
teitskonf'erensle sal bywoon en 
daarom was by ale op dJe etu
dentevergaderlng teenwoordig 
nle. Hy het egter ook nlka oor 
die verslag gese nle. 

Gerugte ortder studente se die 
komitee se verslag word deur 
die Unlversiteitsowerheld van 
publikasle weerhou omdat die 
ln•houd kritlek !ewer op prof. 
Horwood se beweerde hef'tlge 
reaksie op studente .se kritlek. 

DURBAN 
Mnr. Coetzee bet die P.U. vir 

C.H .O. verteenwoordlg op die by
eenkoDUI van S.R.-voorsltters wat 
op 10 Awgustus op ul'tinodlglng 
van mnr. Wllliam Jones, voor
sitter van di•e Natalse Unlversl
telt se etudenteraald, In Durban 
gehou l.s. 

Al die Suld-Atrlkaanse Unlver
siteite, met die ultsonderlng van 
Rhodes en U.P.E. was op die 
vergaderlng verteenwoordlg. 

PR.OBLEME 
Gedurende die oggend Is pro

bleme van praktlese en organl
satoriese aard wat e.lgemeen 
deur studenterade ondervind 

Lede van 
Studenteraad 

trou 
Drle Studenteraadsleide het die 

atgeiope vakansie in die huwe
llk getree, nl. mnre. COert van 
der Merwe (22 Juniel, Anton van 
Rensburg (6 Julie) en Kraal 
Kirstein (13 Julie). 

van studenteraadsvoorsttters ge
stig word. Daar Is egter beslult 
am voor:t te gaan op 'n konfe
renslebasia. 

De.a.r Is beslult dat die kon
ferensle voortaan b)'lgewoon sal 
word deur die voorsitter en twee 
senior lede van elke studente
raad en dat die konferensle 

Die .studenterade Is ultgenool 
om gedurende April 1969 Jn Pot
cb.e:t'stroom te vergader. 

KALH 
Mnr. Coetzee bet verklaar dat 

hy bale tevrede is met die at
loop van die konferensie en dat 
dlt op 'n kalme en open'hartlge 
wyse geskl·ed het. 

PANEEL BESPREEK KUNS 
OP KORPSVERCADERINC 

Dle derde programvergadering van Korps vir 1968, wat 
verlede Woensdagaand in die Totiussaal plaasgevind bet, 
bet afgewyk van die tradisionele vorm - in die plek van 
een relikele !Spreker is bierdie keer gebruik gemaak van 'n 
paneel wat onder Ieiding van 'n pronamleier menings oor die 
kuns gewissel bet. 

Die paneel bet bestaan ult 
prot. G. ~kker, bekende letter
kutl'dlge, ds. M. J. Booyen~~, pre
dikant van Pretoria, mnr. Leen
dert Dekker, senior lektor In 
Atrlkaans-Nederlands, en mnr. 
Fliet Roodt. 

s.A.U.JL 
Morkel van Tonder, S.A.U.K.

omroeper en ervare Ieier van 
hierdie tlpe bespreklngsprolgram 
bet die bespreking gelel. 

Menlngs oor die kuns, en In 
besonder die Ietterkunde, Is 
deur die sprekers gewlssel, en 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y•·:,:::::::::.::·::,
JUWELE 
KOPERWARE 

die lede van die gehoor het ook 
aan die bespreklng deelgeneem. 

DORP 
Woensdapand se verpde

rinl' 4s rereel cteur die dorpll
wyk van Korps onder Ieiding 
van Jan Erasmus en 1Lenle de 
Klerk. 

PROF. CHRIS COETZEE 
Volgens 'n woordvoerder word 

nog een programvergadering vir 
1968 beplan. Prof. J. Ohrls 
Coetzee, befaamde oud-rektor 
van die P .U., Is r~ as spreker 
verkry. 
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DIE WAPAD WOENS.DAG 21 AUGUSTUS ·1968 ·-

PAD _I_Ma-tth-e-us-1-4:-31_J_n_Kl_e_~-el-ow-i~._e,-~-~-ro_m_h-et_j_y-twyf__;el1 
Die apostel Petrus het getwyfel. Sy twyfel bet hom in doods· 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1968 

Samewerking 
Twee· berigte in hierdie uit

gawe gee heeltemal teenstrydi
ge beelde oor die moontlik
heid van samewerking met 
Engelssprekende studente in 
hierdie land. 

Die studenteraadsvoorsitter 
het van Durban af teruggekom 
en verklaar dat die samespre
kings daar geslaagd verloop 
het. In Pretoria moes afgevaar
digdes na die Aspu-konferensie 
hierdie naweek hoor dat hul 
Engelstalige kollegas twee aan
biedinge tot samewerking totaal 
en al geignoreer het. 

Heeltemal teenstrydig is dit 
miskien tog nie. Qit bewys 
eintlik maar net wat lanka! 'n 
vermoede was : Met die studen
teleiers van die Engelse univer
siteite kan gesels word, mits 
dit gaan oor sake van heel 
praktiese en organisatoriese 

aard, en mits hierdie 'leiers nie 
saamgesnoer is in 'n organisa
sie met die naam Nusas nie. 
(Natuurlik is lg. nie meer 'n 
onderwerp van bespreking in 
ordentlike geselskap nie, maar 
dit is darem opmerklik hoe sy 
kleinboet Sanspa ewe vroom 
ten gunste van ,,skakeling" be
sluit het, net om later briewe 
van Aspu hieroor te ignoreer). 

AI is ons nie so optimisties 
om goedsmoeds te aanvaar dat 
die weg van rose met Durban 
se samesprekings oopgestel is 
nie ('n mens vra jou af of 
die teenwoordigheid van 'n 
nie-blanke sonder motief was), 
sien ons tog moontlikhede vir 
die toekoms hierin. 

Minder vrugte as die huidige 
skaakma ttoestand kan dit in 
elk geval nie afwerp nie. 

Waar is die font? 
Andermaal le vyftien 

, Theos" verneder langs die 
pad - deur Pote. Die lae 
standaard van die Puk se rug
by word soos so dikwels in 
die verlede weer opge'haal in 
die wandelgange. Kom ons 
plaas die stellin~ hierbo onder 
'n vraagteken. 

Die spelers self: kan . dit 
werklik reg gestel word dat die 
vyftien man van Saterdag in 
wese swakker spelers was as 
bulle opponente? Inteendeel, 
hulle was man vir man net so 
goed indien nie beter nie· Van 
onfiksheid kan daar hierdie 
tyd van die seisoen nie meer 
gepraat word nie. Met 'n toer 
deur Rhodesie en reeds 'n 
hele aantal ligawedstryrle klaar, 
i; die manne fiks. Wat gebeur 
nou Maandae en Woensdae op 
die oefenveld? Male sonder tal 
word om die veld gehardloop 
en gehardloop want die mense 
moet fiks word ! Hoekom nie 
'n goeie stuk taktiek en baie 
planne planne oefen nie? 
Saterdag was daar vyftien fik
se spelers op die veld wie se 
inisiatief en ondernemingsgees 
leeggetap is deur slordige, 
planlose · spel. Dit aan die een 
kant. Aan die ander kant bly 
rugby op sigself 'n spel. Dus 
vir ontspanning maar ook om 
geniet te word. Die vraag duik 
op: geniet ons eerstespan dit 
nog om rugby te speel? Let 
wei, te speel? Onder Puk-gele
dere is Saterdag tevergeefs na 

PARADISE 

spelende spelers gesoek. 
Reeds is melding gemaak 

van meer taktiek en meer plan
ne. Dit moet aileen by die af
rigter sy oorsprong he -onder 
sy leiding . Spaar die asem 
deur die manne fiks te jaag -
hulle moet dit buitendien self 
wees as bulle wil speel - en 
smee die een plan op die ander 
as aanvalswapens vir vyftien 
jong manne, wat Ius het om 
rugby te speel. 

Die dissipline-kwessie le ook 
. soos 'n klip in ons. Natuurlik 

is dit die spelers self wat hul 
moet dissiplineer t.o.v. hulself, 
t .o.v. die klub maar ook t.o.v. 
die spel self. Dit le egter nie 
net by die spelers nie - ook 
by die samestelling van 'n span 
moet selfs 'n sterker dissipline 
geld. Hoe kan spelers vir so 
'n groot wedstryd die eerste 
maal na 'n lang tyd weer die 
Puktrui oor die kop trek? 

Dan die toeskouers : wys ons 
die span wat sonder ondersteu
ning iets kan bereik. Waar is 
die toeskouers Saterdag na Sa
teerdag as die Pukke speel? 
Of hulle kom wei maar die 
banke is blykbaar te hard om 
tot die einde te sit. Weet bier
die mense hoe ontmoedigend 'n 
leeglopende pawiljoen is? 

'n W enk : hoekom nie ons 
eerstespan 'n bietjie status gee 
nie? Wat van 'n ander trui -
miskien terug na die ou Theo~ 
trui! 

RE'ST AURA NT 
Di' Jcafee op Die Bult ..• 

dW kafee waar studente hul 

Jcoeldrankie driDJc, 

EN SNOEKER SPEEIJ 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WELKOM. 

Tomstraat 86 Tel. 5474 

angs laat verval. In sy nood roep hy om hulp. Hy was bang. 
Ontsettend bang. Sy lewe is bedreig. 

Hy laat 'n noodkreet hoor I 
Ken jy hierdie angs - 'n twyfel wat dreig om jou te oor

weldig '-- jou neer te trek in die dieptes van mismoedigheid -
wat jou onseker maak van alles wat vii jou· seker was. 

By die apostel was daar 'n belangrike rede vir hierdie twy-
fel. 

Hy het teen 'n golf vasgeky{k! 
'n Golf wat tussen hom en die eindpunt van sy loop, sy 

bestemming ingekom bet. 
Toe hy die golf sien -
Toe het hy sy bestemming vergeet. 
DIE MIDDELPUNT VAN SY GEDAGTES HET GEWORD 

PETRUS. 
Toe hy aan sy eie veiligheid begin dink het, aan sy eie be

hoeftes - het hy in sy sekerheid begin twyfeJ. 
Kom ons maak 'n woordomskrywing. 
Golf - T~eslae in die lewe. Gebeure wat my persoon 

bedreig. 
Petrus se bestemming 

Kom - Christus. 
Die Een wat hom beveel het -

Dus: Petrus was nie in staat om oor die golf been te kyk 
na Ghristus nie. 

Kom die golwe van jou vrees vir die eksamen, jou liggaam
like tekortkominge, jou terugslae, jou eie eer, tussen jou en 
Christus? 

Dan lee£ jy nie meer met die oe gerig op Christus nie 
EN 

Hy het jou dan beveel om te kom. 
Die angswekkende - hier is rede vir kommer. 
Petrus se twyfel is eintlik 'n twyfel in God self - Here, as 

dit U is-
Twyfel jy in God - dat jou twyfel in Hom nie sal ver

dwyn nie? 
Kleingelowige, waarom het jy getwyfel? 

DelYur IMy ILens -
Julle dink ek leef in 'n veraf 

Ian'<i van drome an wee:t nle wat 
om. my aan1gaan nle? 

Ha! Ha! Ha! 
Julle dink Reflector is uitge

boul daur die lief de? 
Ha! Ha! Ha! 

STUDENTEPOLITIEK 

Kampus at en gee Virus drie 
S.R.-verteenwoordigers! 

KOBPS 
En wat sal ek se van Korps? 

Dat bulle darem vanjaar pro
beer bet. Maar die mense Is so 
bang om omstrede te raak. Hoe
kom nooi julle nie iemand uit 

Goed. Kom ons gesels studen- wat radikaal van ons versldl nie. 
tepol!tiek. Of beter: Kom ons ' Beplan net die saak mooL Ons 
neem vlugUg ons studentelewe 
In oenskou. Die belangstelllngsfe
re wat verlede jaar onderskei 
is, lyk vir my reg. Dis net dat 
daar so bitter min gedoen Is 
vanjaar. Dan wll ek die A.O.B. 
die S.S.B. en die A.B.K,K. 
ultsonder - die besture daar 
bet hulle werk gedoen 

P.N.B. 
As ons dla nuutgestlgde P.N.B. 

onder die loep neem dan kom 
mens tot jammerlike gevolgtrek
k:lngs: Wat het die mense van· 
jaar gedoen behalwe as om in 
'n patet!ese stllte geisoleer te 
gesit .en slaap bet. Vir hulle 
het ek min goeie woorde. Die 
studentelewa sou nie veel armer 
gewees bet sonder bulle besta!llll 
nie. Tot hulle kredietkant kan 
een skamele vergaderinlg en een 
geskriffle gereken word. Kom 
one vra dle groot vraag: Beslt 
julle geen oorspronklik'held en 
lnislatlet nie?? Ons teet tog in 
die brandende wereldsituasie 
waar politlek letterllk geeet en 
geslaap word. Dit Is my 'Wens 
dat hler 'n absolute renaissance 
plaaeVind ten opsigte van be
stuur. Ons het. nle meer tyd vir 
die ou tradislonele kultuurosse 
nfe! Die t)"d van vandag vra 
aktuele mense met fnlslatlet. Dis 
Ironies as metts daaraan dln·k 
dat Virus (skitterende organisa
eie) julie plek ingeneem bet. In 
dler voege wll ck (onkonstltuslo
neel )'n voorstel aan die S .R. 
maak: Skrap die P.N.B, van d4e 

Is tog immers volwasse mensa 
en kan beskaafd van mekaar 
verskll. 'n Laaste punt van krl
tle;k: Pie onlangse vergaderlll!g 
oor kuns Is gekemnerk deur 'n 
flagrante lompheid: Hoekom het 
julle nle net 'n faset van kuns 
geneem en dit deeglik bespreek· 
nle? En dole llewa advertensie: 
Kondig programver:gaderings 
skreeund, dramatles en eensasio
neel aan. Ek voel Korpe is 'n 
noodsaaklikheld op die P.U.· 
kampus, maar as dlnge eo pro
saies bly verloop gaan die enlg
ste lede van Korps oor 'n jaar 
of wat slegs 'n klomp lee banke 
wee5 . 

Hoekom die aka'demfese vere
nlgings nie 'n patronaatskap by 
die S.R. kan k.ry nle, gaan my 
vel"Stand te bowe. Die mense 
doen bale meer of ne.t soveel as 
die beste onder die reeds be
staande belangstelllngsfere. Hul
le taak k!llll ook breer geslen 
word: skakellnig met die ower
held·e oor die akademie ens. Ek 
sou dus aan die hand doen dat 
hulle bekend moet staan as die 
Akademiese. Bestuur. 

K'LAPl'E 
En nou dames en here, terug 

tot my bekende (en reeds be
min'doe) klappe .en akoppe: weg 
met die ou ,.beroepsbestuursle
de"! ! ! Kom on.s kles nuwe, jong 
enweslastlese mense. Veral moet 
bulle verantwoordelik rebels 
wees roekeloos beslelende 

(VervoJg op bL 15) 
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Totiussaal ongeskik 
Meesterkonserte 

• 
VIr 

Geagte Reilakteur, 
Vandag wil ek op 'n heel ander terrein die spreekwoor· 

dellke klip in die bos gooi en hoor wat van die ander lesers se 
mening daaroor is. 

Met die Meesterskonsert van 
verlede naweek was dlt weer 
eena opvallend dat die Totlus
saal nle gesk.lk Is vdr sulke kon
serte nie. Eerstens Is daar 
daar die algemene netbeid van 
die saal wat veel te wenl!'a oor
laat. Dan is daar die bekende 
s.teurilllg wanneer daar 'n treln 
verby kom. 'n Mens wonder tog 

of dlt die moelte werd Is dat 
konserte van so 'n hoogstaande 
gehalte bier moet aangebleld 
word. Kan die verantwoordellke 
mense dan nle a8in 'n meer ge
skikte ple'k dink nle? 

REKLAME 

KYK NA VERLOOP, NIE 
Se REKTOR 

NET HOOGTEPUNTE., 
partemente Volkekunde, Geskie
del\iS, Afrikaans-N ederlanlds, 
Kultuurkunde en die Instltuut 
vir Suid-Afrikaanse Muslek. Die 
Fakultelt Natuurwetenskappe be
noem een lid - by voorkeur ult 
die departement Hulshoudkunde. 

Daar word gereeld lets ge
doen vir reklame om meer stu
dente te probeer kry en ek 
voel dat a.s sulke konserte onder 
die naam van ons Unlversltelt 
aangebled word, d8ill moet sorg 
gedra word dat 'n saal soos die 
Totlussaal gesk~k is vir wat 
daar aangebled word. Ontnou 
dat elke . persoon wat bierdle 
konserte bywoon en elke kunste
naar gaan blervandaan en bulle 
sal beslls nle swyg a.s bulle on
der die bwldlge toestande 'n 
MaesterSikonsert bier moes by
woon n.le. 

,Daar moet nie net na die hoogtepunte van 'n volksge
skiedenis gekyk word nie, maar ook na die verloop," bet prof. 
H. J. J. Bingle, rektor van die P.U. vir C.H.O. gese by 'n se· 
minaar oor volksfeesti) wat op Woensdag 14 Augustus gebou 
is in die Frans du Toit-gebou. 

Die opkoms was besonder goed Ieda van die publlek en doseren
Twee lede van die A.T.K. V. tak de personeel bestaan, maar die 

SEMINARE 
Gereelde seminare en eimpo-

sla wo~ beoog. Sake van aktue
le belang In soverre dlt betre·k
klng het op die Afrikaanse 
volksku1tuur en volkskunde sal 
b~pree'k word, 

Vir 1969, die eeufeesjaar van 
die P.U. vir C.H.O. word bv. die 
·hou van 'n groot slmposlum be
oog. 

van Johannesburg was ook hier, 
en het dit die moeite werd ge
vlnd, ten spyte van die afstand. 

Die aanweslges het verrler ult 

studentegemeenskap was ook 
goed verteenwoordlg. 

TAAK 
Prof. Bingle het gese dat die 

dlnge deur die sprekers aange
roer, die duldelike taak van die 
nuut gestlgte Instituut vir 
Vol•kskultuur en Volkekunde In 
die toekoms behoort te wees. 

AKADEMIE-PRYS CAAN 
AAN P.U.-PROFESS·OR 

Ek sal dus eerder wll slen dat 
mlnder mense 'n Meesterskon
sert op 'n ander plek bywoon as 
dat ons Alma Mater se ~oele 

naam Ianger daaronder moet ly. 

WAPAD 
VAAR 
GOED 
TEEN 

ANDER 
KOERANTE 

Die Wapa.d het In die 1967-
kompetisle tussen Afrikaanse 
studentelroerante die tweede plek 
behaal m-at 'n gemiddelde per
sentasle van 73.5. Die Matte 
het die eerste plek verower met 
'n persentasle van 77 en hier
mee die Transvaler-wisseltrofea 
verower. In die derde plek was 
Die Perdeby van U .P . met 71 
persent. 

KONFERENSIE 

Die ultslag van die kompetlsie 
is die aflgelope naweek tydens 
die konferensie van die Afri
kaanB'a Studente-persunle in Pre
toria bekendgemaak. 

AUGUSTUS 19 en 20: 

10.30 P.M. SUMMER 
PETER FINCH 

MELIN A MERCOURI 

AUGUSTUS 21 en 22: 

LAUGHING TWENTIES 
LAUREL and HARDY 

AUGUSTUS 23 en 24: 

FORTUNE COOKIE. 
J A'CK LEMMON 

AUGUSTUS 28 en 27; 

BANNING 
ROBERT WAGNER 

JILL St. JOHN 

AUGUSTUS 28 en 29: 

FATHOM 
RAQUEL WELCH 

AUC USTUS 30 en 31: 

POINT BLANK 
LEE MARVIN 

KaartJies word reeds In die mlddag 
verkoop vir die aandver1onlnJ. 
(Tussen 1.30 rvn . - 4.00 nm .) 

Die hou van volksfeeste le 
vee! dieper as 'n program of 
lang ' toesprake w~~~t te vee! ge
hou word. 

Die Havengaprys vir Biologie is v.a.njaar toegeken aan 
prof. P. A. J. Ryke van die Departement Dierkunde aan die 
P.U. vir C.H.O. Dit is die eerste keer dat lemand v.erbonde aan 
die P.U. bierdie prys verwerf bet. 

3. H. LIGTHEILM 
Over de Voor. 

Die reguit standpunte wat 
deur die verskele sprekers ge
stel Is, het nie op dlepgaande 
S'tudle berus nla ,en dit sou teen
strydig wees om bulle op die 
verlede te beroep, het prof. 
Bingle gese. 

Die doelste1lings van hlerdie 
nuut gestlgte Instltuut Is die op
sporing, versamelinlg, an bewa
ring, a.sook die gebruikmaklng 
van geestellke en stofllk~ kom
ponente van die Afrlkaanse 
volkskultuur. 

BEHEER 
Beheer berus by 'n direkteur 

en komitee van behaer, saaan
gestel uit die hoofde, of bulle 
verteenwoordigers, van die de-

Hy h&t aan die begin van 
1943 aan die Universiteit van 
Stellenlboscn lngeskryt en vel'
wert die B.SC.- en M.Sc.-graad, 
lg. met onderskeldlng, 1n 19D 
en 1948 onderskeldellk, In 1~ . 

promoV'aer by aan dleselfde Unt
verslteit op grond van 'n proef· 
skrtf getltel: ,The ontogenetic 
development of the somatic 
musculature of the trunk of the 
aglossal anuran Xenopus Jaeria 
(Daudin)"' 

In 1949 aanvaar by 'n penna· 

nente benoemlng as lektor 1n 

Dterkul\de aan die P.U., waar 

by In 1968 tot Senior Lek·tor 

bevorder wor4. Hy begin be· 

langstel 1r Ua Invertebrata 1n 

die algeme .. n en In die, In Suid· 

N uwe Instituut slaag met 
eerste vergadering 

,,Moet Republiekfees ole dalk as 'n nasionale fees, in 
piaas van 'n Afrikaanse volksfees gevier word nie ?" - was 
die slotsom waartoe dr. C. N. Venter, direkteur van die Insti· 
tuut vir Volkskultuur en Voll,skunde, gekom bet, na hul eerste 
seminaar, gehou op Woensdag 14 Augustus, in die Frans du 
Toit-gebou aan die P.U. vir C.H.O. 

Prof. C. P. van der Walt, hoof Ult die bespreklngs het dlt 
van die departement staatsleer geblyk dat die Afri•kaner 'n plek 
aan die Universit·ait, het die ver- moet vind vir sy volkskultuur 
rigtinge lngelel. binne die groot wereldkultuur. 

Hy het benadrlllk dat veran- Versklllende sprekars, onder 
derde omstandlgbede nuwe be- andere prof. S. C. W. Duvenage, 
naderinge met betrekklng tot het 'n rellgleuse analogle tussen 
ons volksfeeS't.e verels. die Israeliete en die Afrikaners 

VERBIND se ver<bondenbeld tot God ge-
'n Volk sonder verlede Is 'n 

volk sonder toekoms. Die verle
de, belde en toekoms word ver
bind deur die hou van volks
feeste. Dit moet egter op die 
regte manter geskJed, eoda:t die 
Afrikaner sY ldentltelt kan be
hou. 

Die volksfeesgangers wll die 
geskiedkuntllge llgpunte behou, 
daarom moet die volk gedenk 
wat Gotl hom wll laat gedenk, 
nl. dat .die Mrlkaners as 'n volk 
hier kon ontstaan. 

skets . 
PATRIOTISME 

Dr. S. S, Venter, verbonde aan 
die departement Engels, bet die 
ontwaking van die Afrlkaanse 
patriotl&me beplelt. Sy bet die 
aanweslges In Engels toege
spreek. 

Daar is 'n gebrek aan biS't.orie
se beset, en hlerdle tekortlko
mlng begin alreeds In d·le S!kole. 

Die gehoor was belangstellend 
en bet spontaan aan bespreklngs 
deelgeneem. 

Afrika verwaarloosde, vrylewen
de Acarina. In 19157 werk by, 
met behulp van die Nuffleld
beurs, vir een jaar aaam met 
prof. G. Owen EvaDa In Lon
don. 

PBOEFSKBIF 
In 1960 bled hy 'n proefakrif 

aan die P.U. vir C.H.O. aan, met 
die tltel: ,A revision of the a~ 
family Rhodacarlnae (Acan: 
l!esostlgnata) with deacrlption 
ot new geD'flra and species.'' Dtt 
word met 'n tweede D.Sc-graad 
bekroon. 

Sy wetenskapllke publlkuiee 
!>elgin nou gereeld verskyn. By 
beywer hom vir die atfgtlng van 
die Suid-Afrlke.anse Grondbiolo
glese Verenlglng waarvan by 
nog steeds voorsttter is. ODder
tussen Is by In 1961 as Direk
teur van die Instltuut vir Dier
kundlgoa Navorslng aan d.le P.U. 
vir C,H.O. benoem en in 1968 tot 
profeSBor bevorder. 

SENATE 
Hy dien ook op die Senate 

van die Randse Afrlkaanse Uni
versitelt en die van die Univel'
slteit va,n Suld-Atrlka. Voort. 
Is by Adviseur van die Trans· 
vaalse ODderwyS'departement 1n 
vel'band met die onderrig van 
Blologie aan boersltole en 'n 
bale aktlewe lid van die Suld· 
Afrikaanse Akademle vir Weten
skap en KUDS. 

Prot. Ryke bet ook reeds veel 
bygeodra tot die ontwlkkellng 
van die Afrtkaanse wetenskap
llke vakterme op sy gebled. 

LINDEQUE 
Skoenreparasies 

- Octron-eello• -
r- depots op lult: 

IULT DlOOGSKOOHMAICilS 
WESTVAAL DlOOGSKOOHMAKElS 

Spesiale pryse Yir 11tucle11te. 
Aflewerlng Oil' 41t Ka~npu1. 

GISELA 
MAIWALD 

Fotograal en 

Fotograliese 
dienste. 

TO'MSTRAA T 100 
POTCH EFSTROOM 

KOM IESOIK: 

MIAMI 
RESTAURANT 

Ktrkatr•at 21J, 
Joho11 Drerer-tiHu. 

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

(Dilfttwft: J. A. ,.. ._ Welt, P. &. ... ._ We!t). 

loeldtouers, Selcretarisse, AssuraMie- en lelasfiltf
cwiYiseurs •• AlpmeH Agent.. 

Vir puik gehalte tikwerlt, afrolwerlt en fotostatiese 
afdrukb Yan belangrike dokumente. 

TELEFOOH: Kant.r 5796, 
w .. n., 7126, 

, ... t1l, Sta..... 111. 



DIE WAPAD 

DIE BESEMBOS SAL KJN SAAMPR!AT MET 
ANDER BLAAIEJSE HOOFREDAKTEUR 

In 'n vraaggesprek met mnr. Piet Rood t, boofredakteur van die Besembos bet ver
skeie interessanthede oor die P.U. se jaarblad aan die Jig gekom. ,Die Besembos is die pres
tigeblad van die P.U. en die redaksie bet beso nder baie moeite gedoen om die blad tipografies 
&antreklik te versorg. Veral ook om die blad te laat saampraat in die Suit-Afrikaanse 
studentelewe" - bet mnr. Roodt gese. Die gesprek bet soos volg verloop: 

Vraag: Dink u dat die P .U.
student nog belang stel 1.n die 
Besembos? 

Antwoord: On.s hoop na'lluur
IIk so, al cUe harde werk kan 
nle vernlet wees nle. Maar u 
ek eerllk wU wees moet ek -
a.ntwoonl. Bitter min ID8DIIe atel 
vandag belan&' In let& van waar
de. Die m~ studente koop 
cUe Besembos slegs vir die 
fotcfs. Tertoops: daa.r Is drle 
fotoalbome plus 'n f~U&beeld van 
a1 die belancrlke gebeurtenlsl!le 
wat ~ &fgelope Jaar op cUe 
kampus gebeur bet. 

PATROON 
Vraag: Wyk u vanjaar at 

van die tradlslonele patroon? 
Antwoord: Ja, dlt hang af 

wat u bedoel met ,tradlslonele 
patroon"! As u bedoel In 'n 
tegnfese sin, dan 'n onomwonde 
Ja, Die redaksle hefl probeer 
voortbou op dle ulf9tekende blad 
van mnr. Neels Smlt van ver
ted:e Jaar, 

Vraag: Wat sou u se Is die 
doel van die !Besembos? 

Antwoord: Dis 'n turksvy. 
Mlsklen kan ek cUt so stet: 'n 
blad wat die rekenskap Is van 
die P,U ...student - veral aka
demles. Maar ook 'n spleetbeeld 
is van die wese van ons studen
telewe. 

PO PULeR 
Vraag: Dink u nle die Besem

bos kan meer populer wees nle? 

mlddelde student te 
met lnagnemlng van 
dl&'*' else wat die 
me.ns stJel. 

Vraag: En nou 

bevredl&', vraa.g: Wartneer hoop u om die 
die gewel- Besembos vir die ma.ssa besklk-
blad aan baar te stel ? 

Antwoord: Blnne die volgende 
dte "gn>Ot ~ wake. 

AntwMrd: Ek dlnk dit hang 
van elke reclaktettr se beskou
lna' at. Die woord pop~r het 
ook vir my 'n rekbare betekenls. 
Trou.ena ek hon nJe van die 
woord nle. Va.nselfspreklend kan 
meos nle aan almal se 81IUike 
en beltoeftes voldoen nle, maar 
one het tog probeer om die ge-

So lyk die voorblad van Die Besembos vir 1968. Dlt is antwerp 
deur Lood Dercksen. 

COLLEGIUM MUSICUM HOU NOG 
'N KONSE~RT 

Die derde Collegium Musicum-konsert vir 1968 Is op 10 
Augustus In die Konservatorimnsaal gebou. 

Mej Andrlette Snyman het die 
konosert lngelet met Ses Mlnuette 
ult die manuskripboek van ds. 
Meent Boroherds op 'n )Uavesim
bel, Dlt was 'n verrasslng want 
vir bale mense Is dlt 'n bale on
bekende musleklnstrument. Die 
toehoorders was werklik bekoor 
deur dla ealgte bekoorlike klanke. 

Rlkus Geyer met sy ryk te
noomtem het drle werke vail C. 
E. Boniface naamlJk ,Le don
se AOuT'', ,Le Jeune Harmand" 
en .,Le Vent," geslng. Dit Is af
gewlu·el met 'n klaviersolo deur 
Chris Venter wat 'n ,Romance .. , 

,Barcaro}lle" an .,Polonaise" van 
Horace Barton 

WINTERNAG 
Mev. Sarle Serfonteln-'IIheron 

i1! deur Andriette Snyman op die 
klavler begelet toe sy die toon
set«ngs van Wlnternag, Pie 
Howenler en die Veldwindjle ge
sing het. Hlerdie drie Afrlkaan
se geldigte Is deur Bosman di 
Ravelll van note voorslen en hy 
slaag bale goed daarln om die 
regta a.tmosfeer wat by dde ge
dlg pas, te skep. 

Die orrel . .. wa.t deur Mo
zart as die konlng van die mu-

'·----- -·-- ~"-----------------
Dit is die snit wat tel ... 

* Alba Broeke 
* Mentone Pakke 
* Monatic Hemde * Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. TOD SUTTlE 
Volledige Mansuitrusters •n 

Sporthandeiaars 
Posbus 219 Tel. 3411 

Kerkstraat 177 
POTCHEFSTROOM 

sleklnstrumente beskryt het, se 

k'lanke het det voor pouse die 

saal gevul, toe mnr. Hans Babst 

n Aoccatlna op Psalm 66 en 

Paslm 135, en varias.les op 

Psalm 84, gespeel het 

Mej. Susan Sauerman hat 'n 

uJtstekende uitvoering op 'n 

viool gelgee wat jou werklik 

koue rUlings laat kry het, Sy 

het die eerste beweging ult Bona

te In C-mlneur op 10 van Syd

ney Rossenlbloem gespael. 

Blyde Oombrlnck het ,.Prelu

de on the "Old 100t:h", op die 

orrel gespeel en daarna het 

Annatjle Dlppenaar d11ie Afrl

kaanse gedlgte wat deur Rosa 

Nepgen getoonset Is, geslng. 

AFGESLUIT 

Die konsart Is a!gesluit met 'n 
werk van Hubert du Plessis, 
naamlik die Prelude, Fuga en 
Postlude vir klavlerduete, op. 17 
wat uitgevoer Is deur mev. Mar
tie Koom'hot en mnr. Hennie 
Ooetzee. 

Dit was werkllk 'n genoegllka 
en verrassende aaiid wat geken
merk Is deur werke van Suid-
Afrikaanse kompondste wat 
weer eene die beset laat posvat 
dat die Suld-Afrlkaanee bodem 
ryk Is aan talent! 
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KUNSGES.ELSIE 
Kuns .ta steed.l en was altyd 'n 

lewensuitlng net soos die lewens
omtandigheld altyd verander. 
Godsdiens Is ook 'n belangrdke 
fakttor ln die bepallng VB.Il 'n 
volk se kuns sowel as die inner
like sianlng van die mens. Dear
om verander die lnnerllke vonn
taal van die kunswel'k •teeds. 
Elke kunswel'k Is 'n aeltetandlge 
eenheid. Die manier waarop die 
kunstenaar daaraan vorm gee 
verskil gedurig, dit is 'n voeel
eenheld ot eenheid vol versket
denheld. Gevolgllk .Ia dlt bale 
moeiUk om ltunsverskynsels 
streng begrlpmatlg te slatematl
seer. 

INTUiTIEWE 
'n Kunswerk, 'n kune'tenaar, 'n 

waardeerder het dus altyd te 
doen in hul ala3le met hul lntui
tlewe of innerllke verskynlng en 
hul uiterllke vers-kynlng of akste 
maw. ons het steeds te doen 
met gevoel en verstand saver 
dlt bg, drie ~ref, In hul aksle 
t.o.v. die evolusle van die k·uns
beset. 

I n die estetlka hoort altyd die 
begrlp skoonheld tuls. Tot en 
met die negentle.nde eeu 111 

skoonbald die prlmere rol gegee. 
Later nle meer net op die skoon
held nle maar op d·le kunswel'k 
self. Bale kunstenaars en kuns
kenners s'taan verslgtlg teenoor 
estetika eerder as om 'n flloso
fle VB.Il kulls algemeen te ont
wlk'kel, EBtetlka sO'Os ons hom 
benaam, Is eintllk hlstodas en 
wetenskapllk geslen van aile 
kunsfilosofie in die algemeen. 

UITSPRAKE 
Op estetlese ultspra:ke meer u 

op bepaalde tydlrtippe. Daarom 
kan ons se estetfka is op slg
self 'n wetenskap met rei!ls, wet
b! ensovoorts maar die kunsfilo
sofle staan oop om steeds te 
verander deur bepaalde persoon, 
skoal, tyc! of plek. 

Tog Is daar vooraanstaande 
kunskenners wat die lig op este-

tlka se bepaalde aspekte toele 
- bv. kunsbesef en hoe dlt deur 
dle eeua verander het. Wanneer 
die mens begin dink oor wat 
kuns is en wa.tter beoordellng 
van wat kuns is, venklllende 
standpu11te ontmoet soos elkeen 
'n bepaalde rol op 'n bepaalde 
plek en tyd uHoefen. 

'n Historiase studle van kUDII 
moet by die waarderlng van 'D 
kunswerk In aamnerklng geneem 
word. Alhoewel ona dtt erken, 
moet ons dit llle in 'n detaue'er
de lndivlduele analtse IIden oor 
wat kunsbesef Is nle. Smaak 
ver'Sikil onderling van mekaar, 
so ook die VB.Il die eeue - moet 
elemente ultkies om 'n algemene 
IDdruk van 'n bepaalde geslag 
daar te stel. Dftt beteken nle dat 
die essenslele elenskappe van 
wat kunsbesef Is, verander nle. 
Ook kuns verander wat ulterllk 
betref maar dls lewenauitlng en 
kan eerder op gewel u op yer
stand aangetrek bet. 

Hetsy · innerllk of ulterllk. die 
slel van die kuna bly altyd die
selfde. Slep die manter waarop 
die kUJUftenaar die aspekte In
span am kuna te vorm, die stre
we na reaMame, die vormllk.e en 
sel~pressle. 

EENBEID 
'n Kun&W'erk tos 'n selfstandige 

eenheld maar soos dlt deur die 
eeue ontwllcltel het, ts dit 'D 
eenheld vol vemkeldenheld. Die 
mens ls 'n lngewlldtelde skeP
ping en as dlt estetlea georlen
taer word, Is hy seker nog meer 
lngewlkkelder. Hy moet nle ana
lities lte werk gaan nle m'IUU' die 
kun.s moet In die bree of alge
mene benader word en claarna 
meer gedetaUeerd, 

Hy moet kuns leer ken deur 
die intui·tlewe en nle 4eur die 
verstand nle - 'D Mens se ge
voel kan jou lets laat verstaan 
wat jy nie kon begryp nle. Kuns 
Is 'n gevoelskennls eerder sa 'II 
verstandskennl'S. 

P.U. s ,TAL SAAM ME.T 
DEIP ART.EMEINT UIT 

OP MILNE,RPARK 
Gedurende die afgelope dekade bet daar rewoluslonere 

ontwikkelinge op die gebied van onderrlgbulpmiddels plaasge
vlnd. Enorme vooruitgang is deur toerustingvervaardlgers en 
uitgewers gemaak met die ontwikkeling van opleidingswerktnle 
en onderwystegnlek. 

Die Opleiding- en Loopbaan
tentoonstelll.n.g wat gedurende 1 
tot 10 Augustus op Mllnerpark 
in Johannesburg plaasgevtnd hett 
het vir die eerste keer werklik 
geleentheid aan opvuedgundlges 
gebied om onder een dak die re
sultate va.n hlerdle fantastlese 
voorultgang te beslgtlg. 

Die Departement van Fisllm 
van die Potchets.iroomse Univer
sitelt en die Departement van 
Veervoer het gesamentllk op die 
Renault-Pawlljoen ultgestal, Die 
departement flaika van dle P.U. 
vir C.H.O. doen navorslng op 
kosmlese strale ln die gebled 
van die sogenaamde Kaapstadse 
magnet~ese Anomalle. Hlerdie 
gebled omslult Suid-Afrika en 
strek tot by die Antallktlese vas
teland, lnslultende Suld-Afrlka se 
basts Sanae, 

INSTRUMENTE 
Op die skou Is lnstrumente 

vertoon wat soortgelyk Is aan 
tnstrumente waarmee kosmtese 
strale voortdurend gereglstreer 
word by die maJgnetlese waame
mingapo.s op Herm6nWI, by Sa
nae en op die navorslngsklp van 

die Departement Vervoer, m .a. 
RSA, en waarmee In 1964 en 
1966 deur die Suld-Atllikaanse 
Lugmag in en butte die gebled 
van die Magnetlese A.Domalie 
gevlleg 1&. 

Ballonne word ook m~ertyd 
vanat Potchefstroom en &llder 
plekke In Suid-Afrika gelanseer 
en ook V6n die m.a. RSA en 
van Sanae. 'n Bailon, istrument 
tiplese opname Is op 'n bandma· 
sjlen gespeel, Kleurskyfies 11 
vertoon vir verdere toellgting 
van one Anltarktlese bedrywlg
hede, 

VEBVOEB 
Die Departement Vervoer fl· 

nans.ier en beheer die Antarktle
se navorsing, en Is ook verant. 
woordell:k vir alle loglstleke on
dersteunlng ten opstgte van 
ekspedlsies., die werwlng van 
perso.IIeel, die oprlgtlng en iD· 
s~ndhoudlng van baslsse. 

Altesame was daar nege- en
twlnlt.lg lnstansles ws.aronder ook 
Yskor, Encyclopaedia Brltannl· 
ca, OX. Bazaars 1929 Beperk, 
Staatsdlenskommts.s:le, R.A.U., 

(Vervo!g op bL II) 



WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1968 DIE WAPAD 5 
------------------------------------------------------~--~--~~----------------

Die drle dames op bygaande 
fallo sekondeer die een of ander 
mode. Van llnks na regs Is Ma-

Morkel van Tonder, bekende om
roeper, aan die woord tyd'ens 
verlede Woensdag se slmpostum 
oor dle kuns, wat deur Korps 

vourneen Deysel, Gertie van 
Staden en Llesje Salomon.s. 

Foto: Ro. van Graan 

gereel I& In die vooi'p'Ond lB 
ds, M. J . Booyens en prof. G. 
Dekker. 

Foto: Fotokuns 

MAKSI ~OF ·MINI . c 

. WIE CAAN WEN? 
• 

Dis nie myne nle . . . dis nle 
joune nle . . . , Ja, wat sal ons 
nou se? Ons kan maar net kyk 
ja! 

AI, daar Is nle net struwellnge 
en strY'd op staatkundlge terreln 
nle maar daar Is nou glad re
voluslonere S'tromlnge op dla ge
bled van damesmodes. 

Wie gaan die stryd wen . 
of wle gaan die stryd gewonne 
gee? Een van die twee, betsy 
die maksi of die mini sal moet 
swig voor die aantrekkingskrag 
van die ander 

Met die minl-rok voel jy so 

P.U. stal • 
Ult 

(Vervolg van bl 4) 

Suid-Afrikaansa Polisie, Suld· 
Afrlkaanse Spoorwee en Hawens 
en die Universitelt van die Wit-
watersrand bet op dle tentoon
stelling ultgestal. 

SKOLE 
Ged11rende die skou het plus 

minus sewe-en sestlg kole daar 
besoek e.fgele, en mnr. C. J. 
Reinecke van die Pepartement 
Ontwlkkellng van die Potcbef
stroomse Universltelt was by die 
universiteit se standplaas om 
die kinders In te Ug oor die 
versklllende kursusse wat bier 
aangebled word. 

Op Saterdae bet besoekers die 
geleentheld gebad om met die 
Suid-Afrikaners by ons basis -
Antarktika, per radio te gesels. 

, hoog" In die mode, maar wat 
nou gese van die maksl? Gaan 
ons so Jaa/g . . , ,nae, ek weet 
nle, ek wll nle saamstem nle. 

SLOBBERIG 
Wa.t word dan vir die ,maksi" 

gepropageer . . . ? Warmmmm, 
slobberlgggg, swaaar en onge
makllk! En dlt in die somer
maande, bier In ons sonnige 
Suid-Afrika! 

We1, aan besllssings sal ek my 
nle waag nie want die wispel
turlgheld van die vrou hat van 
die vroeg>ste tyd reeds bewys 
dat die vroullke nlmoiete so reg 
aard na bulle Venus . . , ge
belm.slnnig en deurgaans olfpell
baar! 
(Sien toto bo aan blad) . 

BLOED WOR-D 
GEVRA 

Dle PotchefstrooDl!le Bloedoor
tapplngsdlens doen •n drlngende 
beroep op Pukke, en veral die 
mans, om bloed te skenk. Bloed 
word weer op 4 September en 
28 Oktober in Dawle Doep ce
ttap. 

'n Woordvoorder van die Dlens 
het a.a.n Dle Wapad gesi! dat "n 

teleurstellende dallng In die hoe
veelheld bloed wat van Pukke 
ontvanl' word,... ond.ervlnd.. Is. 
Waar vroeer tot 100 plnte op 'n 
aa.nd getap Is, het dlt nou ~~ 
daal tot 25 plnte. 

mense, so 
Orals waar mens kyk 
slen jy net sterre . . , ? Nog 
'n aster wat di'i!llnkerhand milde
llk rondswaai is : Corita Venter, 
ja, Koos du Plooy l;let na drle 
lange jare eO ver gekom om die 
kllppie aan te sit. Martie van 
Wyk en Obrls Coetzar bet oor
een gekom dat die vakansle nou 
n&t eenmaal te lank was. Om 
nie eens te praat van Jeanette 
Lessing se Klip nie . . ., Plet 
van der Walt bet maar net sy 
houvas verstewig, Rinska Sinla 
is vinnig besig om Nick Vreken 
In te katrol, die katrol sit glo 
nou aan haar vlngerl Ina 
Brandt, Ina Brandt, ag, nou 
het ek sY naam vergeet . . . 
sy apog ook met 'n dlamantweer
kaatser. Bale geluk! 

Dan Is daar lets wat my ver
stand te bowe gaa.n . . . Pieter 
van Sobali.."W)'k se motor ry 

deesdae net tot bier oorkant -t=========~~:::~~ 
die straat . . . ek hoop net by 
hou nle vir Susan Duvena~e utt 
die werk ult nle. Hoe lyk dit: 
dlt is mos snoeityd . . . ? Elra 
Tilrblandle se Willie van der 
Weethulzen bet vdr haar 'n 1)6-
rel saamgebring, by kan gerus 
vir meer ouens !Ji! waar by dit 
gekry bet. 

Nora Putter is deeadae so 
stralend , baar Lucas verku 
nou na Klerksdorp, bale nader 
... ne! Johan van der Westhui
zen bel vreesllk . . . petrolgeld 
111 daar nle, Andre de Wet moet 
maar te vrede wees met naw·eek
kuiertjies, want Johan apaar ... 
waarvoor? Wat Ia die moeWk
bB'ld met Mlrlnda eo.tzee se 
pastente, Is baar behande.llng 
miBklen nie doeltreffend ~noeg 
nle . 9 ... 

TOEB 
V'ir Harle de Kock was dit 

maar 'n bittere toer, want hoe 
moes sy nou weet of Freddie 

Amold die lang aande sonder 

haar sou om:kry. 

•Dawie Jacobe ir amper so vln

mg soos Paul Nash op 'n pie
sanpldl waar dit kom by die 
skone Karin Traut. Anett~ Kru-

ger bet. haar verloofring verrull 

vir Kennle de Kok . . . die een 

Is die ander se brood ne! 
Amanda Marais en Frlkkie 

Brits stem saam dat Vereenigilng 

die aangewese plek is om daar

die stille uutrtjles aaam deur te 

brin&. Henry Murphy vertel dat 

Jobannesblll'g meer lnspirasles 
bet as Potchefstroom. Noolt 
weer sal daar vir Louis Human 
dulstemis wees me, want baar 
Ug bet gekom In die vorm van 
baar forse Jan. 

OPGEWASSE 
Barend Venter Is net eenvou

dig nie opgewasse teen HallDfe 
de Bruin se sjanne nle, an voel 
Japie Spoelstra ook dat die doe
dies van Kulu by name Wilma 
de Groot, onoortreflik Is. Rina 
Fourie se Jan bet weer 110 'n 
vinnlge draal bier op Potc:hef
stroom kom maak om haar te 
troos tot Oktober. 

Ria Neethling en Dobbie Mul
ler sal een van die dae meer 
belasting moet betaal . . . dte 
Paaiedepat:tement kan nle meer 
by bou nle. Kotie Rosaouw en 
Rennie du Plessis bet net nle 
moeilikheid nie . . altyd beter, 
net sooa Rina Hugo en Joban 
van Rensbul'lg, by bet sY PeUlah 
of moet. ek ail sy Waterloo ge
kry! Elsa Traut ·en Dawid van 
der Lln~e dink nou eers 4at die 
,mlssle'" groot Is. Emilie Post
ma en baar Tbysle Louren'll stem 
heelbartlg sum. 

KULU 
Waar . . . ?Waar, vra ek julie 

t~ Kulu se aantrekkingskrag? 
Ie dlt sY Duttse nooiens . . . 
al, so na die vakansie ken al
ma! vir Sonja en Dieter van 
Uitspan, Hester en HIUUI , 
van waar nou weer? 0, ja, 
Eden vale, 

HIERDIE ME.NS'E MOET 
KOM VERDUIDELIK 

Trudie Mouton he!l. moeer pro
blems as wat Rlbodesie kan dink 
om te be. Sy pas eerder die poll
bus op as om na die doaente 
te gaan luister . . mnr. Nel, ja, 
by Is die skuldige eed. 

:Anette Smit en Herman Krau
se kla net dat die klasdrawery 
so IJ1'breuk maak op hul vrytyd, 
ekskuus tog .. vryetyd! Ans 
Visser van Kulu bet glo lets In 
die pot, maar ai, sY is so toe 
sooa 'n boek 

Die vo)gende persone moet voor eerskomende Vrydag (23 
Augustus) tussen 1:30 en 2:00 om. by die Studenteraadskan
toor a.anmeld i. v .m. uitsta.a.nde PUKKIE-geld: 
Karllen: 
S. Eksteen; L . Gouws; M. M. 
Pretorius; F . C. Smith. 
Klawerhof: 
C Adenldorff; S. Henning; R. 
Knoetze; K. v.d. By!; J, Wes
sels; 
Oostedlof: 
M . de KJerk; E. Mul·der; D. 
Wille, 
Deklerkhuls: 
U . Schieffer. 
Johannes van Booyhuls: 
P . Hugo; J . Kruger; P . Lorn-

IDeuur my llens 
(Vervolg van bl 2) 

mense. Ek hoop al d·le ver
kramptes en doodgewoon dom 
mense wat my lees verstaan 
blerdie kontradikale. Om mls
varstande uit die weg te rulm 
sal ek die laaste woord verklaar. 
Dlt beteken: 'n Skynbare teen
s telling! 

IIntussen dawer my )larlekyne
lag oor die kampus: dit rammel 
tussen die geboue, sny deur die 
kaal borne in ons moot dorp en 
ontstal die broae sieltjies van 
somrnlge S.R.-lede en P.N.B .-lede. 
Ek behou die droom en kyk die 
winlderlge verts In en sien my 
meiale se skraal gestalte oor el
ke einder van my gedagtee. 

REFLECTOR 

baard; R. Oosthutaen. 
Dawte du Pleaslilhuls: 

Suld: 
c. J . Bouwer. 
N.oord: 
H. de Vllllere. 
Plet Groblerhula: 
C. B•akker; R. Den Blanken. 
0ns Hula: 
C. Scheepere. 
Helmat: 
H. Prinaioo. 
Dorpailu«<ent.e: 

BELASTINGS 
Tring . . ng . .ng . ! Pta 

Doepie bier, mag ek asb met 
Mariette Henning praat? Ek Wil 
net vir Trlchardt ·Malan si! dat 
Oosterbof belastingtS bef op sly
taste . . . die voordeur Is al vol 
gate . . . of, ja natuurlik, ons 
sal sommer vir Wilma van Mar
Ie as pand neem. 

A Combrlnk; G. P. van Nle
kerk; J. le Riche. 

Ag nou ja, lyk ·my ek moet al 
weer groet, ek hoop die verlang
~ns is weer groot, lekker slaap, 
sleep en kys tot ons weer ont
moet! 

--
REDAKSIE 

Hoofredakteur: Tom Lamey. 
Nuusredaktrise: Rika van Graan (Tel. 2069). 
Nuusverslaggeefsters: Rika van der Walt, 

Elsabe Smuts, 
Ellen Botha, 
Winnie Venter. 

Sportredakteur : Piet Coetzer (Tel. 2171). 
Sportverslaggewers: Louis van Wijck, 

Danie Mostert. 
Kunsredaktrise: Rinda van der Walt (Tel. 2069). 
T egniesebestuurder: Hans Grobler. 
Advertensiebestuurder: Nic Lessing. 
Sirkulasiebestuurders: Kobus du Plessis, 

Tmus J acobsz. 
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PUKKE VERSLAP IN TWEEDE HELFTE EN 
VERLOOR 

'n A LGEHELE versla'pping in die tweede helfte van die wed-

stryd teen die Pote llet die Pukke die wedstryd laat ver

loor. Tot met halftyd was d1e Pukke di·e beste af .en :hulle bet 

ook die grootste gedeelte van die helfte voorgeloop. Die voor

spelers bet :hulle man gestaan en vir die eerste keer in die 

afgelope vier wedstryde is gesien dat die Puklie vas staan in 

die skrums en bier h~t Ferdinand Postma bewys dat hy die 

botoon kan ·voer teenoor die Wes-Transvaal baker, R. Mc
Kechnie. 

Tot met balfty4 het die Pukke 
ook botoon In die lynS>tane ge
~er en Piet Brand en Andre de 
Bruin bet gesorg dat die Puk
ke bitter min ball!' afstaan. Diep 
in die eersta helfte kon die Po
te eer8 daarin slaag om bulle 
eerste lynstaan te wen. 

BRAND 
Onder die voorspelers belt Piet 

Bran-d en .A.lex van der Merwe 
'n bal'IS gespeal terwyl Basjan 
Reinhardt se verdediglng weer 
die oog gevang bet. 

Op vleuel bet Gerhard Bot!ba 
die gewone sprankel rugby, 
waaraan die Puk oDlderSiteuners 
al gewoond geraak bet, geepeel 
en uitgeblink met sy spoed en 
goeia verdediging Hy bet egter 
nie vee! beweegkans gekry nie. 
Danie van Wyk bet ook goed 
verdedig en sY drie bet geknm 
vanaf 'n fop-sker deur D. van 
Vuuren, en D. du Plooy wa't by 
op die regte moment ontvang 
bet, om na 'n vinrilge lople te 
gaan druk. Fires van Vuuren 
bet maar 'n stil wedstryd op 

senter geha-d, maar Dries du 
Plooy bet goed verdedig en aan
geval en die Pote se uitb)lnker 
senter C. Hoffman geen kans 
gebied nie. Die seli'ters 'bet eg
ter die .bal staidig en swak ge
kry. 

SKAKELPAAB 
Die groot probleem bet by die 

skakelpaar gele. Kapteln Jan
nle Schutte hat nle 'n gelukklge 
wedstryd gehad nle en bale on
nodlge foute gemaak sodat los
skakel Henk Coetzee party keer 
swaar geleef .bet. Coetzee bet 
self 'n paar mooi loples In ge
kry. 

Dia Pukke bet L. Geyser die 
wedstryd van sy lewe laat speel 
toe ·die skakelpaar met eertto
nlge reelmaat die bal elke keer 
In sy hand geskop bet, en hom 
al sy tyd te gee om ult te skop. 
Heelag'ter Plet Bruwer bet ook 
te veel tn Geyser se bande ge
skop. 

. SAMESPEL 
"n Ander swakpunt van die 

Pukke was dat. bulle as span 

(EDMS.) BPK. 

Tomstraat 92 · Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig 

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

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

Fontostiese ofslog op: * STUDIEBOEKE * BOEKE VIR ONTSPANNING 

50% v1r verkope op rekening 
PLUS 

'n verder-e 10% vir Kontont. 

Tornstraat Telefoon 3421. 
POTCHEFSTROOM. 

maar sw&~k vergelYk bet 68 dlit 
by samespel kom. Veral die 
voorspelers bet atgesteek. Dit 
was ook duidellk In die twee!de 
belfte dat die Pukke geen tak
tlek he't nle, want ~halwe vir 
dfoa een sker Is geen taktlek uit
gehaal nie. Dlt Is dan ook bier 
waar die Pote In die tweede 
beltte oomand gekry bet toe 
bulle aller'hanlde taktlek begin 
gebruik bet en die Pukke met 
bulle gewone spelpatroon voort
gegaan het. 

Pota bet eerste punte aange
teken met 'n straf<Skop. Diep ln 
die eerste belf.te bet .A.lek van 
der Merwe oorgegaan vir 'n 
drle wat Br.uwer vervyf bet om 
die Pukke 5-3 te Iaat voorloop. 
Net voor die einde van die eers
te belfte )let die Pote skrumska
kel, T. Ferreira, gaan druk en 
L. Geyser bet vervy,f, Rustyd 
bet d.Je Pote dus maar 'n klein 
voorsprong van 8-5. 

RUSTYD 
Na rustyd het die Pote die 

bal begin rondgooi en kort na 
die begin bet bulle weer punte 
gekty toe Lappies Labuschagna 
wat 'n bars gespeel het gaan 
druk bet. Weer bet Geyser ver
vyt. Telllnlg 13-5. Hlerna slaag 
Geyser -met 'n straflskop om die 
Pote 16-5 te laat voorloop. 

Na die fop-sker en met die 
telling op 16-10 ·bet die ?ukke 
we~;~r moed gekry maar daar 
was geen keer aan Pote nie en 
met nag 'n doe! bekHnk bulle 
die wedstryd met die telling op 
21-10. 

Die Tweed.espan het 'n moo! 
Iewendige wedstryd gehad en d·ie 
louere met 8-5 ln te oes nadalt 

so LYK DIE 

bulle 'n ruk lank ag'ter was. 
Die helde van die wedstryde 

was !bert Joubert en Dawld 
van Aswegen. !bert Joubert bet 
albel driee gedruk en Gawle 
Yssel bet een vervyf. Pit Is 
moeUik om bier name ult te 
sonder maar spele~ soos Koos 
Venter, Tom Potgleter, Lionel 
White, Nols Reynecke en Gert 

La tegan verdi en 'vermelc11ng. 
Die Puk bet vier wedstryde 

teen d·le Pote gespeeJ en net 
een verloor - die belangrlkste. 
Over de Voor het die Pote Kos
huls, Sa.kkie Meyer, met 9-3 ver
slaan, Pote se delidespan bet 
6-0 teen Ltberalla verloor en 
bulle eerstespan bet oortulgend 
gewen. 

FARMASEUTE DRAF HUL 
KOL'LEGIAS KAF 

Bravo • . . ! Ja, weer eens bet die Farmasie-departement 

van die P.U. hulleself oowys deur hul agtjaar-oue sege teen 

Wits en Tukkies in ere te :hou. Bulle bet die wenbeker sowel 

as die beker vir die beste sokkerspan verow.er. 
In 'n opwlndende wedstryd 

kon nle een van die twee span
ne die ander ooJJheers nle en 
elk moes tevrede wees met een 
doe!. 

SOKKER 
Met die uitslag van die sok

ker moes die Witsles tevrede 
wees met drie doele terwyl die 
Pukke die wedstryd met vier 
doele in1gepalm. bet. 

In die snoekerwadywering was 
Wits eerste, Pretoria tweede en 
die Pukke bet die derde plek 
beklee. In die ,,Pinball"-kragm.e
tlng is die bordjies egter ver-

. hang toe Puk eerste, Wits twee
de en Pretoria die derde plek 
beklee bet. 

TENNIS 
Die Pukke bet egter bul se

ge voortgeslt deur Pretoria en 
Wits gekomblneerd in die ten
niswedstryd met 144 spelle teen
oor 109 die loef af te steek. Hler 

PUNTE VAN 

het Nico Joubert en 
Schutte ultgebllnk. 

Mercia 

In dia twee tafeltennlswedstry
de klop Pretoria die Pukke 9.{), 

en In die tweede wedstryd word 
Wits met 5-.() ten gunste van die 
Pukke buistoe geS'tuur. Die man
ne bet bulle baie goed van bul 
taak gekwyt. In die dameswed
stryd klop Wlt.os Potchefstroom 
4-1 en In d·ie tweede wedstryd 
moes die Pukke ook die knie 
met 4.{) ten gunste van Preto
ria" buig. 

RUGBY 
Koning Rugby bet weer eens 

koning gekraai en was dan ook 
die boogtepunte van aldie verrig
tinge. Die Pukke se eerste span 
verslaan Wits met 18-0, die twee
despan sit die veldtog voort en 
draf Pretor-ia met 'n telling van 
13-5 kat. Die ,.ou kroks" voeg 
hul by die eerste twee en oes 
die Iouere met 11-0 teen Wits 
ln. 

KOSHUISSPANNE: 

Hierdle byeenkoms was die 
eerste in sy soort tussen die 
drle Farmasle-dapartemente en 
volgens 'n woordvoerder kan dit 
as 'n reuse-sukses beskou word. 

Die stand van kosbuisspanne vir die week geeindig 9 Augustus 

is soos volg: 
Liberalla 13 12 0 1 166 17 25 

DorpA 11 10 1 0 139 30 20 
Makouvlel A 11 10 1 0 106 76 14 

O.d.VN. 12 6 4 2 135 109 14 

Thaba Ja!h 11 5 4 2 94 T'T 12 
Kompleks 11 3 6 2 82 102 8 

Makouvlel B 10 3 7 0 52 126 8 

Dorp B 7 3 4 0 37 81 II 
O.d.V.S. 12 2 9 1 41143 15 

Liberal Ia B 9 0 9 0 19 128 0 

MULDNER VO·ORSPEL 
CRO~OT DINCE 

George Miildner, puik landloopatleet van die Puk bet ver

lede Saterdag 'n voorsmakie gegee van wat binnekort op die 

· S.A.-landloopkampioenskappe van hom verwag kan word. 
Tydens die Oos-Transvaalse die Wes-Transvaalse senior land

kampioenskappe op Standerton, loopspan (bes·taande ult 9 atle'te) 
wat oor 7~ myl gebou Is en deur noti op ses te staan. 
Sprlngbok Willie Olivlar gewen 
Is, bet Mlildner die vytde plek 
behaa.l. Sy vertonln~ Is merk-

SKAAKKLUB 

KLOP 

Die P .U. se skaakklub bet 

Maandagaand vir die derde keer 

vanjaar met die span van 

Klerksdorp afgereken. Die tel

ling was 13-9. 
0p die 001n1blik neem die klub 

dee! aan die Potohefstroomse 
liga saam met spanne van G1m
nasium, Weermag, P.O.K, Volk· 
skool en Boys High, Die span
ne ding mee om die A.O.II Nau
de-wisseltrofee. Die P.U.-skaak
kluib was var.lede jaar die eerste 
wenner van hlerdie trofee. 

waardlg as In ag geneem word 
dat vier van die eerste ses' decl
nemers oor die wenstreep, 
Springbokke was. 

, Vleispasteitjies met tamatie-

KEYSER 
Koos Keyser wae tweede en 

die Sprlngbok!ke Peter Whewell, 
Dennis :Morrison en Son,ny van 
Antwerp het onderskeldellk die 
derde, vlerde en eesde plekke 
behaal. 

Intussen bet di-e Wes-Trans
vaalse keurtlers beslult om 
Sprlng'bok Fanie van Zijl In die 
Wes-Transvaalse span In te 
sluit vir die S.A. Landloopkam
ploenskappe op Standerton, wat 
aanstaande week gehou word. 
Dtt brlDg die aanta1.. Pukke 1n 

te 

sous, assebliel ... " 

kry by u kafeteria. 




