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VOLK TE CRONDE OO~R 

CEBREK AAN KENNIS: 
OUD-REKTOR 

Die vorige rektor, prof. ~. C. Coetzee, b.et verlede Woens· 
dagaand by Korps Veritas Vincet gese: ,my volk gaan te gron· 

de weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennls verwerp bet, 

sal Ek jon verwerp, sodat jy vir my priesteramp nie sal beclien 

nle; omdat jy die w.et van jou God vergeet bet, sal Ek ook jon 
kiDders vergeet''. (Hos. 4:6) . 

Prof. Coetzee het beklemtoon 
dat die mens van God volkome 
kan wees. vir elke goele werk 
volkome toegerus as hy die bele 
skrlf glo. <n Tlm. 3 :17) 

Voorts het hy gese dat die 
mens voor die sondeval geen 
toerustlng nodlg ~ad het nle, 
want hy was volkome toegerus. 
Dtt dul op die noodsaakllkheld 
van die toeruetln'&'. 

Die rektor, prot. H. J. J. Bin
gle, aan die woord tydens die 
dlnee wat verleda Donde:rdag
aand deu:r 'n g:root tabakmeet 
skappy vl:r die uttt:redende en 
nuwe studenteraad aa.npbied Is. 
Heel Unks slt mn:r. CeUle Coet-
zee, S.R.-voorsitter, en de:rde van 
links mn:r. H. A. LabWJCha.cne, 
Jnlf&'tlnpbN.mpte van die P.U. 
- Foto: Fotolruns. 

A. VORSTER 
APTEEK 
Octron-gebo•, 
Lombardstraat. 
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AFLEWEIIHG 
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Die doel van die volko~e toe
rusting van die lewenstaak Is 
twei!rlel van aard, nt dat die 
toeru.stl.ng te werwasenllk die 
beeldherstel In die mens plaas
vlnd. 

Taalhandhawers gebruik 
ANJIIEBS 

Die spreker het gese dat die 
mens na vyf ankers moe~ soek. 
Die mens moet soek na die 
Skrif as gesag in die opvoeding, 
want d•a gesag van die meM 
is geen anker nle. Verder moet 
ons soek na die beglnsel en dit 
is dat die mens kan ken, die 
opvoeding moet begin by die 
Skrif en die toppunt van die op
voeding by die Unlversltelt be
reik word, terwyl dlt lank voor 
dfoa tyd al begin het. Nog 'n an
ker is da.t die mens met die 
skepplng kan werk, maar dat 
die feite wat ontdek word nle 
met die Woord bots nle. Ons 
laaste anker is da.t ona opdrag, 
roeplng en taak moet aanvaar. 

Puk-jaarblad se naam 
DIE GENOOI'SKAP vir die Handhawing van Afrikaans bet, eel van agt bl&dsye oor cUe .. 

sldedenls van die Atrlkaanse 
terwyl hulle bewus daarvan was dat die P.U. 'n studentejaar- taal. Op die voorblad van Dle 

blad met die naam Die Besembos uitgee, beslult op die naam BMembos staan dat die lnhoud 

Vlir bulle driemaandelikse nuusbrief. Hlerdie felt bet aan die vert:roullk en net 'fi'r lede be

Jig gekom nit korrespondensie wat die Publikasiekomltee van doel Ia. 

die vorige Studenteraad met clie voorsitter van hlerdie Uggaam, 

'Prof. Coetzee bet afgeslult 
deur te se dat •n mens toegerus 
Is vir sy lewenstaak a.s hy die 
Woord ken. Daarvoor moet ons 
ons aan blerdle unlversitett be
kwaam. 

Saterdag is 

dr. H . I. Terblancbe, gevoer bet. 
Aan die begin van die jaar 

bet ds. W. F . Venter van Pre
toria, 'n oud-Puk die Studente
raad Be aandag gevestlg op die 
publtkasie van GHA. Die Publl
kaslekomltee bet daerop 'n brief 
aan dr. 'I'arblancbe gerlg, die 
felte aan hom gestel en hom 
versoek om aanda.g aan die eaak 
t~ gee. 

A!BGUMENTE 
Op U llrlaart bet dr. 

lentefees! 
Ter-

'n Fees Is 'n geleentheid waarby gebeurtenis gevier word. 

Dlt Is 'n geleentheid waarby die deelnemers bulle verplaas na 
'n ander wereld. In daardle wereld is daar ole pie-. vir passlwl
teit ole, maar 'n voile oorgawe van die program waarmee ge

poog word om die doel te berelk. Die doel In die sin, dat die 

gebeurtenis op 'n waardige wyse gevier word. 
So 'n fees word op Saterdag die A.B.K.K. 'n konsert. om 7.30 

28 September by Boskopdam ge- nm. In die Totlussaal aangebled. 
hou. ])it Ia die jaarllkse Lente- Die leerglmnaslumkoor- en ol'kes 
feea wat vanjaar op 'n besonde- tree op. Vyf en veertlg lotellnge 
re wyse aangebled word. Dit is word die oggend deur die unl
dle eerste aksle wat geloods verslteLt geneam en die mlddag 
word deur die nuwe A.O.B. Die slult bulle by dte Lentefees aan. 
aand word In eam•awerking met PROBLEME 

Foto's nie 
Fotokuns 
se skuld 

Mn:r. Plet van Maarleveld, ele
naar van FotokUD8, het ons 1'8-
na om lete:rB daarO!!J te wy.s dat 
die a'8haUe van toto's in Die 
Bt111emboe van 1988 nle aan sY 
deur pl& moet word nle. 

Die gebeurtenls wat gevler 
won! Is die koms van die lente 
na 'n koue winter . . . Wat 'n 
heerllke gebeurten!B is dlt nte. 
Kom verbeet u peraoonllke p:ro
bleme, verplaas u na die ander 
wereld en neem deel ~et 'n voi
le oorgawe aan die program. 

blanche in sY antwoord o.a. soos 

volg geskryf: ,.Toe ons hom 'n 

naam gegee bet, was ons bewus 
van die bestaan van u blad, 
maar ons het nogtans daarop be
slutt. Ek wil nle die argumente 
herhaal nle, ma.ar u sal toegea 
dat nlks beter as so 'n naam 
by die GHA se nuuabrlef pu 
nle." 

Dr. Te:rbianche sluit ay brief 
at deur die hoop ult te apreek 
dat die Publlka.siekomltee die 
GHA 8 al propageer, en veraoek 
die komitee om die GHA onder 
die stooenteraad ee aandag te 
brlnJ'. 

Na ontva.np van dr. Ter
blanobe se brief bet die Pu'bllka-
eiekomltee regsadvles oor die 
saak ingawln. Dit blyk egter dat 
outeurareg nle op die naam van 
'n publlkasle verk:ry kan word 
nle. Daar bestaan egter 'n 
moontUkheld om die naam as 
bandel5JD.erk te regtet:reer. 

Die saak genlet t&Dll dle aan
dag van dle hutdlge Publlkasle
komitee. 

AFGZBOL 

By ~ bdet 11M dr. Ter
bi.IIDcbe een .,._ cUe GBA • 
B8emboMe . lnpelqft. ~ be
staaa utt ... ai&Wolde follo
I'J'OOtt& blad.lye plus 'n ............ 

Bedankings 

Aan die elnde van hle:rdle Jaar

gang van Dle W81Ped betulg ek 

g:raag my dank teenoor die vol

gende persone of croePe-

In die ee:rste plek aan die :re

daksle, wat sonder uttsonderlng 

pulk dlens gelewer het en dlk

wels kosbare tyd en k:ragte aan 

Die Wapad af&"eStaan bet. 

Tweedens aan al daa:rdle per

sone butte dle :redaksle wat goed

gunstlgllk byd:raes vl:r Dle Wa-

pad gelewer het. 

Derdens aan Plet Fotokuns, 

sonder wle 11e kosba:re hulp Die 
Wapad onve:rmydeUk sou m.la
luk het weens pb:rek aan toto's. 
Die pulk ph&lte van die toto's 
dwa:rsdeur die jaa:r 11 pnoeg
same bewys van sy byct:rae. 

Laastens, maar alle:rm.lns die 
mlnste aan Ensllns die D:ruk
ke:rs. Sonder bulle tecemoetko
mendheid, bulp en belallcsteiUilg 
kon Die Wapad nooit 'n sukaes 
weea Die, en sou dlt ook nle 
sulke lof lngeoes h.et Ylr dle tle(
nlese ve:rsorglng daa:rvan as wat 
dlt die atgelope aantal ja.re reeds 
ln die l!ltuden~koerantkom.pettsle 

~-. TOM LARNEY. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 

Beelclhou~werlce 

worcl 
uitgestal 

Die Potcbefstroom'lle t&k van 
die Suld-Afrlkaanl!e Kunsvereni
ging nooi almal vriendellk na 
die ultstalllng van 1kllderye deur 
Nico van Rensburg In eamew.r
kintg met Die Galery Jobannee
bul'g, en beeldbouwerke deur :r. 
Petro van <Jer Walt Tanaf 2'7 
Septem'ber tot 15 Oktober Sa die 
Kuru~lokaal van die 1'raM du 
Toltgebou by die P .U_ vir C.H.O. 

Die opening word waargeneem 
deur prof. G. Dakker, voonlt.
ter van die Kunwerentglng op 
27 September om 7.00 nm. 

Gedurende die ultst&lllng sal 
sjerrle en snoeperye bedlen word. 

Prof. skryf 
hoofstuk vir 
Amerikaanse 

hoek 
Prof. c. P _ v&ll der Walt, hoof 

van die departement St&ateleer 
aan die P.U., bet 'n u1tnodlglng 
ontvang om 'n hoofltuk oor die 
Suld-Afrll~aanse polltlek by te 
dra v1r 'n venamelwerk wat In 
Amerlka deur dle Cornell UDl
veraity Press gepublllleer lra&D 
word oor The Caltare of ... 
Republlo of South AfltM. 

Soo:rtge!Yke werke oor l'r&D'k· 
ryk, Kanada, Austr&Ue en Nteu
Seeland bet reeds venk)'D. 

Die cebalte van cUe foto'a deur 
Fotokuna wat deu:r die Jaar in 
Die Waped ve:rskyn bet, is beter JUVVELE ~------~~ 
weerpwee van sY werk. KOPERVVARE 
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Die Wapad 
Een van die terreine wat 

hom die moeilikste laat afba
ken is die van die studente
koerant. Is hy 'n nuusblad 
waarvoor die vereistes wat vir 
'n nuusbaad geid, odk in groot 
mate kan geld, of is dit 'n 
,studenteblad" wat hom glad 
nie hoef te steur aan al sulke 
vereistes nie? Is dit mondstuk 
van die Studenteraad of sy op
posisie- Genoeg vrae om te ant
woord inderdaad. 

Die Wapad van 1968 se doel 
was om diens te lewer (wat nie 

so 'n cliche is as wat baie men
se dink nie). Deur as nuusblad 
op te tree oor gebeurtenisse 
op hierdie en ander kampusse, 
deur gebeurtenisse op die kam
pus te propageer, deur te pleit 
vir sekere sake, en deur die 
Pukke die geleentheid te gee 
om hul se te se, het hy sy deel 
probeer hydra tot 'n beter stu
dentelewe. 

Hoe g_oed hy daarin geslaag 
het, laat ons oor aan meer be
voegde mense om oor te oor
deel· 

Lente 
Een van die minder aange

name kenmerke van die aka· 
demiese jaar in Suid-Afrika is 
dat dit nou juis so g.erei'il moet 
wees dat die aanbreek van die 
lente in sy voile glorie odk die 
begin van bloktyd en eksamens 
(wat, sover dit ons betref, met 
minder glorie bedeel is) aan
dui. 

En by gebrek aan ,die moont-

likheid om die akademiese jaar 
te verander, word die byko
mende las op die student se 
skouers geie om hierdie twee 
teenstrydighede te versoen. En 
omdat ons nie bra genee voel 
om te sitstaak daaroor nie, aan
vaar ons dit maar gedwee. 

Daarom; moet tog maar nie 
die glimlag vergeet nie. 

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). 
Tegniesebestuurder: Hans Grobler. 
Advertensiebestuurder: Nic Lessing. 
Sirkulasiebestuurders: Kobus du Plessis, 

Tmus J acobsz. 

K.ERSCESKENKE 

Nee, ek praat nie onsin nie: 

handel hierdie sakies voor 

die vakansie al. 

Mag eic raadgee? 

Gee iets persoonliks, 

iets wat karakter het. 

'n Foto ran jouself byroorbeeld, 

ek bedoel nou 'n goeie een, 

'n foto soos FOTOKUNS hulle maak. 

Ons bel ewe 'n tyd van storm en drang soos J ona toe hy op 
die see was. 

Die vraag is nou of ons wakker is terwyl die stonn woed? 
Laat ons sien! J ona is tipe van die slapende sondaar .... 
Met reg het die skeepskaptein hom gevra: ,Wat malreer jou 

dat jy so vas slaap? Jon a was ongehoorsaam aan die roeping 
van God; In opstand teen God het hy weggevlug. Joe hy 'n plek
kie op die skip gekry bet, bet hy dadelik slaap geval omdat Gy I 
gewete aan die slaap geraalk bet. Sy natuurlike slaap het in nou
ste verband gestaan met sy geestelike slaap. Die een ~ gevolg 
van die ander. Die sonrle ontsien niemanld nie. Ook die vroomste 
kind van God, as hy sondig, word deur die krag van die sonde 
oorweldig. Soos bedwelmende drank verduister dit die verstand. 
Die sluier val v.ir hom oor die wereld van die werklikheid. Alle 
versigtigheid is weg. Die storms kan maar woed. Wat sou 'n sla
pende hom daaroor bekommer? Die gevaar waaraan hy nou nie 
gedink bet nie was die God wat agter al hierdie din~e sit. Alle'en 
hy wat in hierdie tyd van woelinge en oproer met God rekening 
hou is geestelik wakker. 

Wat is die werke van die sonde ontsettend! 
Die sonde werlk ongevoeligheid gevare wat ronldom die sla

pende is laat hom koud. As hy wakker was ~u ook Jona besef 
dat hy in gevaar verkeer. 

God verwag van ons dat ons moet nugter wees en waak. 
Hoe baie van ons, veral ook ons jeug, is in die tyd van onrus en 
oproer vas aan die slaap. 

Die besoldiging van die slaap, van die sonde is die dood. 
Sonda_ar I Wat makeer jou dat jy so vas slaap as die sonde woed, 
die onheil dreig? 

Biddende aandag is die kenmerk v.an ellkeen wat wakker is. 
Dit is nie genoeg om net kennis te neem van die dinge wat daag
lilks gebeur nie. Ook die toom van die lewende God moet daarin 
gesien word. Die ware gevaar moet gesien en ontvlug word. Ons 
vrees die storm, maar dit is nie die grootste gevaar nie. Hom 
moet ons vrees wat die liggaam kan verderf en die siel in die bel 
werp. Ons is begaan oor die onrus, oor die gevolge daarvan. 
As ons wakker is sal die vraag by ons opkom: Wat is die doel 
en oogmerk van Hom wat alles regeer, met hierdie woedende 
storm. Die gebed van elkeen wat nie vas slaap nie, sal ook nou 
wees: Laat u naam geheilig word! Laat u Koninktyk kom! 

Wat slaap jy so vas, staan op, roep tot God. 

- Deur My Lens -
Hlerdle tyd van die jaar lB 

beslls die moolste deel van die 
drlehonderd • vyt • en - sestlg dae 
wat ons gewoonllk tot ODS be
sklkklng bet. Die son se warm 
strale dwlng die bome tot lewe 
en rondom one ontvou 'n vrlen
dellke groen. Die geslg van "n 
klomple asters, jeugtlg en fyn 
en prlllgtl.g In bul somerrokkles, 
waar bulle onder die lowergroen 
eikebome In Tomstraat afstap, 
IS 'n beter metode om my ou 
versteende hart te vervang met 
'n nuwe jong eeJt as enlgieta 
w&Jt Ohrls Barnard oolt sal ult
vtnd. 

VEBHOUDING 

Daar Is egter een ding wat 
my pla, behalwe nou die swart 
lronle van die akademle in ib.ler
dle groen .tyd van die jaar, en 
dlt is die verhoudlng tussen ons 
mans en dames. GewoonU.k word 
die ISOslale sy opgedeel in dames 
aan die een kant en mans aan 
die an~er kant, maar ona bet 
daarln geslaag om 'n nuwe in· 
dellng te maak, naamllk alepera 
en non•lepera. Verataan my 
goed, ek wH nie beweer dat 
sleep nle mool en goed is nle, 
maar waar die twee bulle 1110-

danlg afaonc;ler In 'n wAreldjle 
van hul ele ('n wireldjle wat 
so ldeln Ia 4at daar net nle meer 
plek Is vir ancler· groter verban
de nle) dan moet ons brei! stu
dentelewe C!aaronder ly. Sal dit 
'n reed$ mool verhoudlng nle 
nog rYker maak as die tweetjles 
ook voel dat bulle deel ls van 
'n groter geheel, dit Is die wi
reld van student-wees, nie. 

Verder wil ek In die algemeen 
die dames skuld gee vir die felt 
dat vas-sleep bier op die kem-

pus al teltllk 'n etatussimbool 
geword het. Party sleep vas net 
om vas te sleep en aodat daar 
nle langer vlngera na bulle ge
wys kan word as nle-vas&lepers 
nle. Hlerdle vassleep.storle bet 
die mails so bang dat 'n groeple 
mans selde die vrymoedlgheld 
sal he om sommer Baterdagog
gend drle dames te bel en huUe 
~ sklet vir 'n fllek die aand. 
Baie dames sal s<> lets waardeer, 
en nou wil ek die ander deel 
van die skuld op die mana pak 
en vir bulle vra: Is julle te bang 
om so 'n avontuurllke stap te 
W8.8.J? 

SPON'l'ANEB 
Ek glo ons kan 'n a.angeDa

mer, spontaner en selfs unleke 
mans-dames-verhouding bier op 
die Puk kweek. Mans, waar Ia 
julie ins·laUef? Dames, waar fs 
julie jeugdheld? 

Gra.ag wll ek ook 'n opmer
kln:g maak oor ons k!lemtNuL
djle. Ek, In a1 my aubjekthrt· 
telt, dink ons het dte . heel mool· 
ate kleurbaadjle en dan Ia 4aar 
ook soveel almboUek aan 'n unl· 
rverslteltskleumaadjle wrboluie 
dat 'n bele boek daarmee gevul 
ikan word. Hoekom. word bier 
so min kleurbaa4jles op die 
·kampus geslen? Keer nog: Etoe
·kom beslt so min Pukke kleur
lbaadjles? Ek sal toegee 4&t die 
bandboekeksamen so teoreUea fe 
4&t dit n1e tot ay reg kom nl"t 
(moontllk slaan die nuwe s.R. 
'n meer praktleae koers Jn JDet 

'n m~r aktuele eksamerwraetel} 
maar vir die ldeurbaadjle om 
enlge waarde te h8 moet 4a&r 
•n bletjle vir dlt opgeotfer word. 
!Laat oDS meer waarcle beg aan 

(Vervolg op bladsy 6) 
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FRANSE TAAL DRA BY 

TOT AFRIKA-E'E:NHEID: 

AFCEV AARDICDE 
,In Mrika speel die Franse taal 'n groot rol as kommuni· 

kasiemiddel en as sulks is dit 'n faktor wat bydra. tot eenbeid", 
het mnr. Joseph I.e Grand, a.lgemene afgevaardigde van die 
Alllanie Francaise in Suid-Mrika, gese tydens die viering van 
die tiende bestaansjaar van dle Cerele Fra.ncaise de Potchef· 
stroom. 

Knr. Le Grand bet die ont
staan en ontwlkkellng van die 
Franse taal kortllks geskets en 
gewys -op die belangrikbald daar
van as instrument waarmee die 
kultuur ultgedra word. 

KULTUBELE BOL 

Die kulturele rol wat die Fran· 
se taal In Afrika speel, kan In 
twee fases verdeel word en bang 
nou saam met kolonlallsme. 

Oosterhowwer 

tot balie 

Weereens bet die vrou bewya 
dat sY nte vir die man agterult 
ho~f te staan nle! 

'n Oud Puk, mej: Beatrice 
Lombard bet in Augustus 
die stelllng beve~~tlg toe ay In 
die Hooggeregshot In Pretoria 
tot die Balle toegelaat Is. 

BOOFDAME 

Die 23-jarlge mej. Lombard Is 
'n aanklaer In die jeuP!ot In 
:Tobannesburg en · bet verlede 
jaar baar LL.B.-graad aan die 
Puk behaal. By was ook gedu
rende 1966 boofdame van Oos
terbot, 

Kovsies gaan 

Van 41e 19a eeu tot omstreeks 
1950 was 'n tydperk van Franse 
kolonlallsme In Noord- en Ek
watorlaal Afrika. Die Franae bet 
hul bier toegele op die vormlng 
van 'n beperkte kulturele elite, 
bv. deur opleldlng van onderwy
sers. Die keerpunt van kolonta
llsme was die onaflbankllkhelds
beweiglng na omstreeks 1950 en 
blermee saam. bet dle elltegroep 
ook gegroel, sodat Frans 'n prak
ttese medium vir kommunlkasle 
geword bet tussen bonderde taal 
en dlalekgroepe In Noord..Afrlka. 

BEILDBONK 
Tydens die feesmaal bet prof. 

Bingle 'n helldronk lngestel op 
di•e Cercle Francalse. Die Konsul· 
generaal van Frankryk In Suld· 
Afrika bet op sy beurt weer 'n 
belldronk lngestel op die staat.s
presldent. 

Mej. E . :r. Heyns, vel"'bonde aan 
die Konservatorlum, bet ge11org 
vir Franse lledere en die ver
rlgtinge Is heel gepas afge~~lult 

met ,Die Marselllalse". 
Die voarjaarsdagvlerlng Is byge

woon deur belangrlke kulturele
en handelsverteenwoordlgers. 
Boodskappe van gelukwense Is 
ontvang van persone In en butte 
Suid-Afrika - selfs uit New 
York. 

VEBHEUG 
Mnr :ruatlnard was verbeug 

oor die geleentheld waar lede 
van die Franse krlng bymekaar 
kon wees. Hlerln bet Potcbet
stroom 'n voorbeeld gesrtel. 

DIE WAPAD 

AAIRDRYKSKUNDE GAAN NUWE 
Die Departement Aardrykskunde en Beplanning is sedert 

die begin van 1968 onder die naam hekend, het prof. van der 
Merwe, hoof van die Departement in 'n onderhoud verklaar. 

Hy bet verder ook ge~~e dat en ook besoeke aan museums 
die departemoant hopellk In 1970 bring om ou kaarte te . besigtig. 
na 'n nuwe gebou saam met Ge- Die student esal aandag gee 
ologle sal verhuls. Die gebou aan die geografle van Europa 
6al opgerlg word tussen die byvoorobeald die Alpe, die Ryn-
Hoofgebou en De Klerkhuls. valle! en die Po-delta. 

Vanjaar Is daar ook reeds be-
gin met 'n honneursgraad in Re
gionale Bodemkunde en aan
staand•a jaa.r word daar ook be
gin met 'n honneurekursus In 
Flsiese Ohem1e en Bodemkunde. 

BEHOEFTE 

Prof. van der Merwe het ver-, 
der verklaar dat daar 'n groot 
behoe!toe aan bodemkundlges 1s 
en dat die Departemoent Aar
drykskunde hlerdle leemte wll 
oorbrug. Daar gaan ook van die 
Aardrykskunde en Beplannlng
studente saam met die Gesklede
nistoer aan die einde van die 
jaar. Hulle sal agt Jande b!!6oek 

Inougurele rede 
deur De Beer 

Prof. J. F. de Beer van die 
Departement Fisika het onlangs 
sy inougurelerede gelewer oor die 
plek van kosmiese strale in die Fi· 
sik:a. 

Prof. De Beer is aan die begin 
van 1952 benoem as tydelike lek
tor in die departement Fisika, en 
het in 1960 die D.Sc.-graad in 
Fisika met onderskeiding behaal . 

Basoetos help 
VOlgen11 dr. B. R. Roberts, 

hoot van die departement van 
Weldingstudle en voorsltter van 

NUWE ROMAN IS VOL 
SPANNING: SIRYWER 

Wetenskaplikes 
stig tak 

'n Stlgtlngsvergaderlng van 
die Suld-Afrlkaan!e Verentgtng 
vir Natuurweteltskap Is op 
Maandag 19 Augustus tn die 
Alex Holm-saal van die Land
bou Kollege. gehou. 

die Landbouverenlglng by die ,.Die nuwe roman Is gelaal 

Unlversltelt van dle Oranje Vry- met spanning, Is hartsogtellk en 

srtaat, onderbandel studente met brutaal, wat 'n gebeim was, word 
die regerlng van Lesotho oor by die naam genoem en met 
hulp en leldlng aan die land nadruk geopenbaar, dle erotlek 
In die landbou. Is sonder skaamte", bet dr. P. 

Die bulpprogram Is nog nle H . Dubois op •n byeenkoms van 
opgestel nle daar die regerlng die Verenlglng vir Taal en Let
van Lesotho -eers moet vasstel terkunde gesi!. Volgens hom het 
waar die beste bydrae aan die die groot romans ult die litera
land gelewer kan word. tuurges·k1edenls bulle belangrlk· 

Die gedagte bet, volgens mnr. held te danke ann die erns waar
V. du Pleuls, S.R.-Voorsltter, by mee die flkrywers gepoog bet 
die Raad ontstaan. om vrae te beantwoord. Die 

C'ROOT DIN·CE 'AAN DIE 
KOM VIR EEUFEES'JAAR 

Vroeg in volgende jaar vier die Potchefstroomse Universi· 
teit en die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk sy 
honderdste verjaarsdag. 

Om sy eers'te eeufees te her· 
denk bet die unlversltelt beslult 
op 'n reeks feeste wat 13aam 
sal val met die opening van die 
unlversltelt in Februarie aan
staande jaar. 

Elke fakultelt is verantwoor
delik vir dta o~anll!lasle van 'n 

Ekonomlese Wetenskappe en die 
departemente van Ontwlkkellng 
en Blblioteekdiemste. Dlt sal ge
volg word deur 'n semlna.ar vtr 
dlenende predlkante, 

Sestien departemente van die 
fakultelt vir Natuurwetenskappe 
sal 'n tentoonstelllng In Augus-

slmpos'lum of semlnaar wat toe- tus bou, 
gespreek sal word deur gesag- HOOGT.EPUNT 
hebbendes van oorsee. 

APRIL 
Volgens 'n verslag beloof April 

om die be.slgste maand ln die 
unlversltelt se geskledenls te 
:wees. Verskele slmposlums eal 
gehou word deur die takulitelte 

Di•a feesvieringe sal sy hoogte
punt berelk ln Oktober wanneer 
'n speslale gra.deplegtlgheld, 
waartydens eregrade toegeken 
sal word, sal plaasvlnd. Die 
maand eal ook tyd lnrulm vlr 
verskeie muslekkonserte. 

skepplng van 'n vel"'beelde waar
b•aid wat gelykwaardlg Is aan 
die !eltellke waarheld Is volgens 
hom 'n belangrlke funksle van 
die roman. 

AVONTUUB 
Die avontuur van die moderne 

romanheld Is dlkwels die avon
tuur van opstand teen God en 
teen die vele valse gode van 
die maatskappy. 

Dr. Dubois meen dat die nuwe 
roman 'n beeld van dloe mens 
weerspleel wat wel waar Is, 
maar onvollecUg. 

iDr. Dubois ls op besoek In 
Suld-Afrlka kragtens die Suld
Mrlkaanse-Nederlandse kultuur
verdrag, Hy word deur ay egge
note vergesel. 

TRANSVAAL 

GEE BEURSE 
'n Aaankondlglng dat 'n groot 

aantal nuwe beurse vtr die on

derskele etudlerlgtlngs van vol

gende jaar at aan voornemende 

onderwysel'IJ besktkbaar sal 

wees, Ia deur dkl admJnlltrateur 

vaD Transvaa!, mnr. S. G. van 

Nlekerk. p4oen. 
Die beurse sal toegeken word 

aan kandldate nadat buDe pna
tulea en .tudler5,stlnp wat hul· 
le wll Tolg, bekend te. 

Dle vergaderlng Is toege~~preek 
deur prof, D. 1. :r. Potgleter, 
voor11ltter van die verenlglng. 

3 

CEBOU KRY 

Doktorsgraad 
• 

VIr 

d.ierkundige 
Dr. W. :r. van Aa.rdt, Senior 

Lektor In Dlerkunde aan die 
P.U. vir C.H.O., bet verlede Vry
da.g sy doktorsgraad In Dlet~kun
de cwn laude aan die Vrlje Unl
versltoalt, Amsterdam., verwert. 
Sy promoter 'W8.I!I die bekende 
prof. dr. 1. Lever. 

DIEBFISIOLOOG 

Dr. Van Aardt was vier jaar 
In Holland waar by hom as ek
sperlmentele dleretlsloloog be
kwa.am bet. Sy navorstngawerk 
bet hoofsaakllk gehandel oor die 
watemulshoudlng van varswater
slakke, 'n &'ebled wat nou ver
want Is aan die Bllba.rzlanavor
slng, wat in die plaasllke Instl
tuut vir Dlerkundlge Navorslng 
gedoen word. 

Dr. en mev. Van Aardt keer 
teen die elnde van September na 
die Republlek terug saam met 
prof. en mev. :r. A.. VBJl Eedoen, 
wat 'n internaslonale malakolo
glese kongres In Wenen, Ooaten
ryk, bygewoon bet. Prof. Van 
Eeden, hoof van dle Departe
ment Dlerkwtde aan die P.U. bet 
ook die promosloeple:gtlgbeld van 
dr. Van Aa.rdt In Amsterdam, 
bygewoo.n.. 
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IBoelkbesprelkilnlg: 

V ersdrama oor Trichardt-trek 
van D. ]. Opperman 
•n. J. OPPERMAN: VOttLVRY, HUMAN EN ROUSSEAU, 
KAAPSTAD - PRETORIA, 1968. 

Sonder om te bespiegel oor die genealogie van V oelvry• 
is dit vir die belangstellende in die 'Volle bestaan van die lite· 
rere werk tog interessant dat daardie slot wat die grondslag 
vorm van die sobere maar singelaaide en ontroerende gedig 
CLAT BOEK, non hierdie nuwe gestalte aangeneem bet, na.am
llk 'n versdrama. wat op die .titelblad genoem word ,kroniek· 
spel van 'n voortr.ek". merdle nuwe vormgewing is 'n demon
strasle van die waarheid van daardie woorde wat 'n mens in 
die slotsonnet van die Brandaanreeks lees: 

,.Die waarheld word nie deur 
die vuur verbrand 

maar lewe in die hart se kaggel 
voort 

en sal daar rook en smeul, maar 
elndellk brand 

en onverwags ultfllkker in die 
woord". 
Sover ek kon vasstel, is die 

feltellke basis van dle drama 
histories korrek, byvoorbeeld die 
persone, gebeure, rulmtelike sl
tuerlng. D1t is byvoorbeeld so 
dat Trlgardt, volgens sy dagbooak, 
vir Alback en sy basters apart 
laat boll bet, en In Opperman 
se kronlekspel is dit Juts een 
van die Fransman se verwyte 
aan die trekleler dat by en die 
syne ultgestoot word. Maar ge
trouheid aan geskledkundlge da
ta waarbol'g estetles nog nlks -
dlit is ·die deurskoulng, vertol
klng en woordkunstlge vormga
wlng wat van · belang is, die ar
tistleke versmeltlng van felt en 
verdig1.1ng. Met ander woorde : 
dle kreatlewe ingryp van die 
kunstenaar op sy materlaal. Be
langrik is egter dat so 'n kardl
nale aspek van die dramastruk
tuur, naamllk die V'ertrekpunt 
van Opperman se tema .,. . . • 
ons Is wei vry, maar ook voel
vry verklaar . . ." wat uitloop 
op die slmbollek en die heden
daagse toepasllkheld, kontroleer
baar waar Is. 

Trlgardt se voelvryverklarlng 
word deur historic! Boos Walker 
en 'IIheal geboekstaaf: Sir Har
ry Smith bet 'n PTYB op Trlgardt 
se hoof geplaas, hoewel Preller 
die beskuldliglngs (vel'gelyk 
Voelvry bls. 16) as ongegrond 
beskou. 

VERSKI!L 
Opperman se nuwe versdrama 

V'arskll sterk van Perlandros van 
Korlnthe en Vergelegen: wells
waar gebrulk hy waer eens hls
torlese boustof, en ook Trigardt 
oorheers die handellng, is 'n fl-

TRUST 

APTEEK 
TRUST IANK-SENTitUM, 

TEL. 7116. 

* Geskenke 

* l'ottebalclcery 

* Fotografi••• 

* benodigdltede. 

Ons vriendellkheid en diens 

i1 u waarborg. 

J.FUWlltiHG CMJ.L 01' DIE 

KJ.MI'US. 

guur ~ die drumpel van 'n 
nuwe tyd, lemand wat lnder
daad 'n deurbraak wll maak, 
maar die stofgegewe U~ sowel 
nader aan die hede; en die ge
stlleerde, byna rltueelagtlge 
vonngewlng wat betref bedryt, 
toneel en paarsgewys rymende 
lang reels van byna skandeer
bara rltme i's bier lngerull vir 
'n losser kronlekstruktuur met 
'n oenskynllk .,prosaieser'' vers 
dit wll se een wat van 'n po
etles yler tekstuur Is, en wat 'n 
heel besondere beweglng bet. In 
wel'kllkheld skep Opperman hler 
sy eie blankvers, 'n soort vers 
verwantskap openbaar met vel•a 
gedlgte In Dolosse. 

Op twee sake moet 'n mens 
dus dadellk let: wat die drama 
wll wees, en hoe sy vonn (veral 
die versaard) lntegraal deel Is, 
of gegroel bat, ult die gegewe 
en opset. Veral ten opsigte van 
die vera Is daar myns tnslens 
'n ·treffende dramatlese nood
saak. 

DELE 
Die stuk bestaan ult 'n voor

spel, gevolg deur twee lang de
le, elk opgebou ullt korter ,.to
Iiele" ot ,.episodes", wat mekaar 
snel opvolg, ~n wel deur mlddel 
van gemakllke oorgange. By
VOOI'baeld: In 'n ton eel sal daar 
sprake wees van die jongmense, 
en dlrek daarna volg 'n veraan
skoullklng van wat die jongmen
se aan die doen Is (vergelyk bv. 
bls. 66) . 

In die voorspel boor Louis 
Trlgardt In meer as letterlike 
sin die roep van die doodsvoel, 
en hy probeer sin gee aan die 
verlede, sy tl'ak en opofferlnge. 
In die daaropvolgende dele word 
dan die tydperk by die Soutpans
berg en dle laaste trek na die 
Portugese fort dramatles gere
kapltuleer. 

D1t Is bepaald 'n vlndlng van 
die dramatul'g - en ln ooreen
stemming met Opperman se op
vatting van die kunstenaarsstuk 
- om dl•a sin van Trlgardt se 
trek te verbeeld, aangebled as 
die lnslg van die sterwende lei
er wanneer hy terugbllk tydens 
hlerdle uur van waarheld. Op 
die wyse Is daar nou 'n beson
dere seleksle en rangsklkktng en 
vertolktng van gegewens. En 
daarby kan di•e profetlese vlsle 
van Trlgardt aan daardle gebeu
re ook 'n moderne aktualltelt 
verleen op volkome aanvaarbare 
wyse. !Reeds In die voorspel 
word die worstelende Trigardt 'n 
Jobsflguur, 'n tiperlng wat al 
hoe sterker word met dle ont
ploollng van dle handellng, 

Hlerdle dimensleverdieping 
gee verder draagwydlte aan BY 
woorde en amvang aan BY lot. 

AKSIEBA.DIUS 
'n Mens moet Jngeda.gte hou 

dat cUe stuk in opdrac van 
KBUIK vir die Bepubllekfeea p.. 
skryt Is, en so 'n opdraaptuk 
moet begrypllkerwn 'n groter 
aksieradiWJ M a.tJ 'D blote weer-

gawe van &ellkleclkundige teltuk
hede.. 

In die aangesig van Trlgardt 
se dood en nadat feitlik die he
le trekkergeselskap ut.tgestert 
bet na soveel louterende ontbe
rlnge wat sy meegemaak het, 
Is dlt dramatles aanvaarbaar 
dat Antjle Soh.eepers kan se: 

Nee, Lewles. Oils word deur 
dleper drlt 

cedryt, soos 'n voel verveer, 
'n sian&' vervel. 

Ons voor&'8Slagte bet die va
derlarul 

van Hollancler, Dolt&er eo 
Fransman verlaat 

en hler "n nuwe volk geword. 
Ou weer het 

dle Kaapkolonle van ou at
geskud. 

BepubUek w.ord Is 'n strewe 
van die gees, 

ewlg om voor God skoon en 
vry te WeN. 

SLOT 
Dleselfde geld vir die woorde 

van Tr1gardt aan dta slot wat 
aanslult by die voorspel: 

Ons volk Is In die w6reld voiil
vry verklaar -

kyk hoeveel cewere Is daar om 
ODS been, 

ook die Here se onslenllke 
krygstulg. 

Die grondplan van die drama 
dul op die atslultlng, atrondlng, 
van 'n lewe en 'n tydperk, maar 
uit die dramatlese beskepplng 
van die stof groel ook op ,.na
tuurllke" wyse die betekenls 
daarvan, selfs vir. die huldlge 
tyd, 

P. D. VAN DEB WALT. 

Dle vero1aerde ~aanse to
neelspeelster Mathilda Hanekom, 
In gesprek met mnr. Theuns Bo~ 
ha, hoof van cUe departement 

Spraakleer en Drama, tydens 

haar besoek aan die P.U. 

- Foto: FotokUJ18, 

Mathilda Hanekom 
besoek die P. U. 

Potchefstroomers bet die afgelope week vir dle derde keer 
die geleentheid gehad om die P.U.-kamertoneel te besoek. Op 
Woensdagaand 4 September was Mathilda Hanekom (,onthou 
asseblief, ek is Tannie Magda") die kunstenares, en bet sy die 
gehoor aan haar voete gehad met die staaltjies uit die vroee 
dae van die Suid-Afrikaanse toneel. 

Heel voor bet sy begin: by 
die stlgtlng van die eerste pro
fesslonele Afrlkaanse geselskap 
deur baar Oom Hendrlk (Doom) 

Hanekom. Sy praat van mense 

w.._t vir ons al storle'boekkarak
ters geword he't, asof hulle van
oggend nog saam met haar op
getree bet In OOM GAWERJ'.AL 
SE ])I()Gim}RS EN DIE STEM
R'EGKOORS. 

Plaaslike kunstenaars stal 
werke bier uit 

HUMOB 
Hler is daar ook spatselt,Jles 

humor, want humor Is dlt lnder
daad, in die tradislonele sin van 
la~g m~t 'n traan: Oom. Hendrlk 
wat te ordentlik Is om 'n ban
dlge leutjle te vertel en dan 
moet sy maar oorneoam. die de
presslejare toe die geselskap In 
dle veld gealaap J;let en drulwe 
probeer bekam het onder die 
subtlele voorwendsel dat bulle 
dle blare vtr verboogverslerlng 
benodJg; die gehore sa geamu
seerdheld oor die traglese held 
met die ontraglese naam van 
Gert Borstl&~p, wat later die on-

Weer eens sal die Potchefstromers die geleentheid he om 
een van hul plaasllke kunstenaars se werke in die Kunslokaal 
van die Frans du Toit-gebou vanaf 27 September tot 5 Oktober 
te besigtig. 

Mnr. Petro van der WaLt, hoof
tegnlese beampte van die Depar
tement Flslka aan die P.U., stal 
van sy werke ult saam met 'n 
oud-kunsonderwyser van Volk
skool, mnr. Nico van Rensburg, 
tans verbonde aan die Johannes
burgse KunsBkool. 

Ynr. Van Rr.lnsbul'g bet Pot
chefstroomse stof aan die elnde 
van 1964 van sy voete afgeskop 
en sedertdlen het hy ook bale 
suksesvolle ultstalllngs gebou. Sy 
werke het ook sedert daardle 
tyd bale verander, bulle is bale 
abstrak en flguraUef. 

Petro van der Walt is ln 1929 
In Paul-Pietersburg gebore en 
het sy kunsstokperdjie op 19-ja
rlge ouderdom begin. Hy 1~ hom 
hoofsaakllk tooa op vorm en at
mosfeer. 

GEEN OPLEIDING 

Hy bet die B.SC.-graad e.an 
die Unlverslteit van Pretoria · 
verwert en bet geen oplelding In 
kuns ontvanJg nle. Hy bet se
dert sy aankoms bier heelpar
ty ultstalllngs bier geh.ou en 1n 
1963 het hy die tweede plek ge
deel In 'n kompetisle deur galery 
101 en die Franse lugredery 
U .'l'.A. 

Op die ultstalling sal van IIY 
brons, kunshars en houtkuns
werke te slen wees. Die brons
werke Is ekspresslonlstles van 
aard en dle houtwerk& Is vloel
en en vormgewend van aard. 

BALON 
Daar Is gereeld van mnr. Van 

der Walt se werke te slen op 
die jaarllkse Salon vir Plaasllke 
kunstenaars aan die P.U. vir 

C.H.O., en dlt Is d~a tweede 
keer wat hy en mnr. Van Rens
burg saam ultstal. 

Die Rad.io 
is 1n 

wonderlilce 
ding se 
joernalis 

.,Radio word die tatalltelt&-me
dium In massakommudlkasle ge
noem. Dlt Ia allesomvattend en 
die onmldd•elllkste medium. Dlt 
Is lntlem en oomblik·llk. Die ra.
dlo beantwoord aan wed·arkerlg
heid en onderllnge geesteaver
keer"•, bet mnr. Jannle Kruger 
'n oud-joernalls van Jobannes
burg by geleent:held van die wr
gaderlng van die Werksgemeen
akap van die Suld-Afrlkaanae 
Akademie vir Wetenskap en 
Kun9 wat op 20 Augustus op 
Potclhefstroom plaasgeovlnd bet. 

GEJIULDIG 

l!ofnr. Kruger wat as gaupre
ker opgetree bet, Is by die ge
leentheld gebulcUg vir aY bydrae 
tot die bevorderlng van Afri
kaans op die gebled van die 
joernallatlek. 

Hy het gepraat oor die ln

vergeetllke Andre geword bet. 

En dan, natuurllk, ,.Darling, 

mooanle vergeet van die Rooms 

Katolleke paarlle nle" - die be

gin van 'n selsoen wat sal voort

leef In die annale van die Atrl

kaanse toneel: die Suldwestoer 

waartydens Oam Hendrlk, Paul 

Kruger en sy Tant Siena ver

tolk bet. Aan die eind~ van so 

'n opvoerlng bet 'n bejaarde da

me In die gehoor 'n papleraalmde 

m•et elers aan ,.Tant Siena"' oor

handlg, met die versoek dat dlt 

vir die president gekook moet 

word, want ,,Ag ou Nlg Siena, 

ek weet nie of my president van 

hardgekookte of saggekookte el

ers hou Die . • I'" 

S.JABME 

So volg een lewandige episode 

na die ander, nog meer lewend 

gemaak deur dle immer jeugdl-

ge sjarme van een van one oud

ste ilewende toneelkunstenare: 

vloed en u~erklng van moder- '1!1fathllda Hanekom. Geen won· 

ne massakommunikasie media, der dan 41Qk d&~t sy belkens In 

en daarop 89WYI!I dat kommuDI· haar vertell1ng onderbreek Is 
kasle mededellng 'n wedersydse 
mededellng te waarvan spraak deur lulde toejulglng ult die ge-

steeds die unlveraele vonn 18. boor nle, 
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Hllerdle tretfende foto van die / neem deur Fotokuns. 
stoep van die Hoofgebou Is ge-

Almal kan seels versamel= 
Professor 

,Die voordeel wa.t posseelversa.meling inhou, is dat elke 

persoon daara.an kan deelneem:'', bet prof. A. J. E. Sorgdra.ger, 

Dlrekteor van die Instituut v.ar Admlnlstra.tiewe Outomati 1 
in ' d h sas e, 

n on er oud met ons versla.ggewer gese. 
As 'n bale bekende en entoesl- Marokko. 

astlese seelversamelaar bet by 
egter geen bakendstelling nodig 
nle want oor 'n tydperk van plus 
minus dertig jaar en selfs meer 

by sy merk op die gebied 
gemaak, en l.s by die trotse be
sitter van volledlge stelle van 
saels van Holland en sY oorsee
se gebiede, Ierland en Spaanse 

Krieketmanne 
het baie moed 
Die Puk se krieketspelers bet 

bale moed vir die selsoen wat 
voorle. Hulle voorsien 'n sterk 
span van kolwers sowel as bou
lers. Dit lyk asof daar ook bale 
meer geesdrlt oor die aigameen 
jeens die sport op die kampus is. 

Daar word met lot van die 
bane gepraat en die afrlgtlng 
onder Rodney Cass behoort dtn
ge ook beter as verlede jaar te 
laat verloop. Die krleketklub bet 
sy vleuels ook oor die skole in 
Potchefstroom ultgestrek en 
boer- en laerskole word reeds 
a!gerig. 

WEDSTBYDE 

Verlede jaar bet by met sUk
ses sy versameling oor Neder
land op die ~-tentoonstel
llng uitgestal en in dleselfde jaar 
verower by die wisseitrofee van 
die Mooirlvler-posseelklub met 
die versameling van die Neder
land&a Antllle. 

IE BLAND 

Vanjaar sal sy versamellng oor 
Ierland se onathankllkheld op 
ELPEX '68 te sien wees vanaf 
16 tot 18 Oktober te Oos Lon
den gehou sal word. Sy ultstal
llng sal In Afrikaans wees, dtt 
is volledig en absoluut op datum 
en by staan in 'n bale goele 
kans om die louere in die at
dellng in te oes. 

Op dl•a internasionale posseiil
uitstalllng word voorsiening ge
maak vir senior en junior ver
samellngs, dlt sal dan ook tot 
aansporlng van die jeug dien 
om 'n meer lewende belangstel
llng te ontwikkel. In die junlor
afdelltllg neem Bert, seun van 
prof. Sorgdrager aan die alge
mene afdellng van die tentoon• 
stelllng deal. Hy is nou In 8 tan
derd twee maar toon reeds 'n le
wende belangstelllng In sy stok
perdjle. 

DIE WAPAD 

'Verlore? 
--'--"rlool -

Ul.tgesmyt . . ja uitgeamyt, ao 
gaan dlt met julle oues-van-dae. 
nou Is ek nle meer ~Qed n"re! 
Wei, ons weet darem mos al
ma! dat die swartste hen die 
wltste elers le . . . maar my ae 
wll ek se al Is dlt ook nou net 
t o t a I e n a aee Maar voor
dat sekere mense dink bulle 1s 
los, bier bet ek 'n verrassialg 
vir bulle . . . ja, 'n verrasslng 
ae ek . . . wle wll nou nte grag 
darem eenmaal ,sy naam in ons 
ou nederlge studenteblaadjle on-

' der oe neem nle '? Om. 'n lang 
storle kol't te maak, sal ek nou 
eers by die gallefde verllefdes 
begin, ja, julle weet mos die 
voorloper van die verloot en ver
lorenes. Ek wll sommer hoog 
begin vanaand . . Ben de merk 
sekondeer dat dlt bale beter is 
om met Juliana Ras kontrak te 
maak as met die .A.S.B., want 
die probloame is soveel mlnder? 

Men.lg, maar so 'n Bea darem 
. . . julie weet ek wonder wie 
gaan baar nog eeildag in die 
800 meter klop . . . al . wat ek 
kan se, IS dat HY bale goed 
sal moet wees. Ona sal ongeluk
klg nle ons afgetrede vooraltter 
se bulp kan lnraep nle want . .. 
sy wedloop met Klekle van der 
Bljl is nog nle volelndlg nle. 
Faans, Faans Steyn, al ja, Rllta 
Buys glo nou al aan die formule 
vir die atgelope twee jaar (a 
rolling stone gathers no moss). 
Thea Els Is ook nog nle lmuun 
teen die Cyrrll Kebur-formule 
nle. 

Tiena, Tlena, Hartiam van my, 
(2X), ja dit Is blerdle refreln 
van Caspar Kriiger wat veroor
saak bet dat Tlena Viljoen baar 
verblyt met nog 'n jaar op die 
Puk verleng. Petro Coertzen en 
Louis Kruger=? 

SOETEB 
Alta Pretorlus se dat die soet 

so na die smart net bale soeter 
Is, en wie is die suikerklontjle 
. . . Deon Jurgens, Farmasle IV 

Pukke hardloop 
mooi vir S.A. 

George MUldner en Gawle van 
Eck, die Puk se twee landloop
atl•&te wat verlede week vir die 
Suld-Atrlkaanse landloopspan 
teen Rhodesie deelgeneem bet, 
bet bulle goed van hu1le taak 
gekwyt. 

IIITl'E 
In die wedloop oor n myl 

wat In bloedlge hltte plaasgevlnd 
bet, en waarin d•a Rhodesler 
Bernard Dzoma geseiivler bet. 
bet MUldner en Van Eck onder
skelldellk die agste en negende 
plekke bebaal. mermee bet bulle 
'n groot aandeel gebad in Suld
Afrlka se oorwlnnlng van 31__.7. 

Fanle van Zljl wat ook oor
spronkllk in die Suid·A.frlka&n
se span ingeslutt waa, moes 
hom weens 'n voetbesering ont
trek en is deur sy spanmaat 
George Kiildner vervanw-. 

natuurllk! Nog 'n apteker, finale 
jaar, Hulskom in O.deV. nl. 
Frans Noal, Is nle net 'n kra... 
nlge paaltjlewagter nie maar by 
verbrou ook geen vangkanse nle L;...;b_e_t_n_o;;;;;u~v-e-rb.:.oed ...... .;.;;.:.d..;a;.;:t:.ay Wllle-

waar dit by die bart van IIY mlentjle de Beer verekrlk raak 
Judith Wessels kom nie. Salome bier tussen ons manne. Attie 
Cronje se hart trek sommer met La.buscbagne het ook nou met 
so 'n negentlg grade punt na behulp van Sterns Alida F1 . . . 
Bra,klpan, .Toban is die teenoor- swaar woord . . . ek dink na 
,gtastelde pool. Trrrrrr · · · ja, alles sal Labuschagne mlnder 
so gaan dlt deeadae in onse verwarrlng skep. Ja, nse Under
Sandra Coetzer ae kop, en wie hay 88 ·Ander-hy bet nie ver
maak so · · · nlemand anders nlet kom kuier nle - 8y is am· 
ae Jan Groenewald nle. Susan per meer stralend aa die kltp 
Schutte se haar Pieter Lourens aan haar vlnger. 
swot bultemuure maar bulle 
sleep blnnemuura. . VOOBNEHENDES 

Herrloa, wate de merrle met jou Nou vrinne, die laute maar 
mousterbaaik? Ja-nee, Jacoba nie die mlnate nie ... dis tog 
van der Walt .sal dlt aak na- nle totsiens nie, ons voornemen
demand belg'in vra? Hy se by des, die wat groot dlnge vir die 
sleep nog lekker. Mossle, maar vakansle beplan, ons wens bulle 
man. dlt is Elza Badenborst se sterkte toe Elsie Siemens en Da· 
wagwoord. Ja, dan is hler vir nie Brand, hy bet glo aolank die 
jou 'n snaakse spelUng . . • Bas- boerdery gaan agtermekaar lay. 
jan Jakobsz, hoe kllnk dlt ge- Ansie Koole en Albert du Plessis 
kombineer met Settle? Stlenle gaan saam ,article". Janette 

Lessing gaan die vakansle met 
Roestof se dlt sou beter gawees 
bet u die week twee dae lank 'n lied in die hart tegemoet . . 

W
... en di k Pleter gaan ay belofte nakom. 
..., e nawee aes . . • 

dan sou mens mos meer kon Corita Ventler en Kooa du Plooy 
doen, maar dlt 1a nou maar net se 'n vakansle saam sal bale 

lekkerder wees! Nina du Plessis 
De.nie Fourle wat baar so oor 
die naweke laat voel. voel ook nou dat haar Dante 

ook nte meer ao velltg is aileen 
.JAKABANDAS nie - ibeskermlng •.• nee, hy 

AI, •ek bet gedink die totsiens sal haar onder sy vleu•als neem. 
gaan kort w.ees, maar die men- Daplme van Staden ae nie nog 
se sal mos nle tevrede wees . . 'n jaar Ianger nie - al moet 
Emmie Snyman vertel dat die sy nou die broodwlnner wees, 
Jakarandas gedurig Kobus van Daplbne jy ea1 nou moet ver
der Walt ae naam na haar tlul- skoon maar ek bet eo verakrlk/ 
ster - een at ander tyd sal sy verstrek geraak tussen al hlerdle 
moet gehoor gee. Lenle Pottas name . . . laat weet gerus wat 
ae sY is nog bale S'l!lukklg met is sy naam. 
baar onderwyser, Org, veral dat En nou menee, Ia dit m7 oo
by nou bo die broodlyn Is. Klein aangename taak om aan julle 
Koos Sdloeman sleep glo knaend die betreurendawaardige, hart
met Marla du Tolt - oppu dlt sorgtelike nuus mee te deel clat 
maa.k 'n mens gou oud Kosie! ek julie nou vir die laaate maal 
Susan Brand se Gerry Ow. word groet en dat dit ook die 1aaate 
met 'n Y gespel) Coetzee . . ag aflewerlng van ons gellefde V81"o 
laat ek oorstap na die verloof- lief, Voarloof, Verlore waa en ek 
des. wll julie bedank vir juDe vrlen· 

Marletjie du Preez en Gertjle dellke samewerklng en verdraac
Strijdom bet weer eens bewys saamheld en hoop dat julie lek
dat ou Uefde nle roes as mens ker sal sleep op die ou spyker
water bygooi nie _ diamante banke van onse trellefde Puk. 
ook nie. Relnette du Pl'<!ssis se Al, ek voel nou soos 'n Violette 
dlt sal bale beter wees om vir wat afskeld neem van baar At
Herman Muller gratis akool te fredo! 
bou of moet ek se bulshou? Ver
lede Saterdagaand bet by die 
huurkoopkontrak geteken en los
kom Is nou min, sY sit nou met 
so 'n macleansgllnsterlng aan 
haar vlntrer. Hartswater - ja, 
daar's water, Hennle van Blljon 

ADIEU ! ! -

Die W a Pad word gedruk deur 

Ensllns die Drukkers, Potgleter

straat 31, Potchefstroom, vir die 

uitgewers, die Studenteraad van 

die P.U. vir C.H.O. 

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

(Direkte•re: J . A • .,.. Mt W.tt, P. G . .,.. Mr W.et). 

Joelcltouers, Selcretarisse, AssuraiiSie- H Jelastillf
afhiseurs e11 .4/g.....,.. A,..te. 

Vir puik gehalte tikwerk, afrolwerk en fotestatiese 
afclrukke Yan belangrike cloku......te. 

TELlfOOH: Ka.._. 5796. 
w .. -. 7126, 

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

Daar le 'n besige tyd vir die 
klub voor en bale belangrlke 
wedstryde. Onder andere is daar 
op 28 Oktober 'n wedstryd teen 
'n elftal van U.O.V.S. op die 
Oude Molen asook 'n wedatryd 
op 10 Oktober teen die WiU!ies 
In Johannesburg. 

So bet die spanne gevaar: 
Onderstaande is die finale 

se koshuisliga: 
SPAN sw V G 

Liberalla A 18 16 1 1 
Dorp A 18 16 , 0 
Makouvlel A 18 12 ' 2 
Thaba Jab. 18 9 6 3 

O.D.V.N. 18 9 7 2 
Kompleks 18 8 7 2 
Makouvlel B 18 3 1G 0 
Dorp B 18 8 10 0 
O.D.V.S. 18 2 u :& 
Lllberalla B 18 0 18 2 

stand van 

v T Ne. 
231 a 33 
212 G7 a 
186 89 :a& 
159 100 21 
1!10 m ~ 
106 120 18 
63 210 10 
M 121 8 
f11 210 8 
32 1M 8 

dle spallll.e in 1968 

INSLEEP! 
W AARHEEN ALMAL 

SLEEP 
KoabW.beatelliDgs: 6039 
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c ·ROOT DIN!CE vo:oR DIE 
DE.UR VIR ATLETE 

AtleUek op die P.U. bet die afgelope selsoen tot groot 
boogtes gestyg, en van clle P.U.-atletiekklub met· sy vyf Spring
bokke kan nog bale verwag word. 

Op IS Oktober 111 daar •n groot byeenkoms gebou. Al di>a bel 
byeenkoms waarheen al die atlete oor die land sal genoo 
Noordellke Universlteite genooi word om deel te neem. 
word asook al die Kolleges en ABTJKEL " 
die W•eermag. Dlt sal 'n ope ge- Verlede week bet Die 
leentheld wees wat nle op span- noot 'n kleurfoto-artlkel 
basis · maar wei op tndlvlduele atletiek op die Puk en bulle oe 
basis gaan geskied. fenmetodes opgestel en 

word volgende waelt begin me 
Volgende jaar op 29 M.a.art 

'n tUm oor die Unlversltelt wa 
word die honderdjarlge bestaan 

van die Puk gevler en tesame 

daannee word 'n groot gedenk-

'n Paar van dle l"uk se atlete 
saam met bulle afrlgter, Jan 
Barnard, by W.e oefenapparaat 
wat onlangs deur die Sporttnstl
tuut aa.ngekoop Is. 

- - .Foto: Fotok11na. 

ook bale oor die atletlek en p~ 
stasle8 van die Puk se atlete 
sal bevat, 

'n Plaaslike motoraaaik bet die 
Universttelt genader en vervoar 
aangebled na en van die dorp 
sodat die klnders wat In Pot
chefstroom bly ook dle geleent
hetd kan kry 'om in die va.kan
sles atletlek-afrlgtlng te kry. 

LIBERALIA ORA LOUERI~ WEG IN KOSHUISKOMPETISIE 
Daar Is reeds van dle H.oer

skoolleerllnge wat atdgtlng op 
die Puk ontvang onder leldlng 
van Sprlngobok Jan Barnard en 
mnr. Gert Scholtz. Mnr. Plet Ma
lan, dlrekteur van die Sportlnsti
tuut rig •n ultnodiglng u.n a1 
die skoolatlete om Potchefstroom 
wat ekstra. afrlgttng nodtg bet. 
om van hlerdie ultnodiglJIC p
brulk te maak. 

Die rugbyselsoen bet pas afgeloop en so ook die nuut ln
gestelde kosbulsUga. Ons het vanjaar 'n meedoeenlose stryd 
heleef tussen vyftien ultsoek spanne van die P.U. Die span 
wat die louere lngeoes bet, was die ligte spannetjie van Li· 
beralla wat dwarsdeur die seisoen aantreklike en oop rugby 
opgedls bet. Uberalla kan met reg daarop roem dat bul van· 
jaar die fiksste span in die kompetisie was. 

Met slegs negentlg 'tnwoners gesprtng en die Wes-Transvaal 

waaruit twee spanne saamgestel derde llga beker vir die P.U. 

moes word bet hul geslaag om hulstoe gebring. Laastens natuur
met drie trofee wag te loop, nl. Ilk die sWaar verdiende koshuis
die Pleter Malan-wlsseltrofee wat llga-beker. 
aan hul toeogeken is i.s die span 
wat die best~ en mooiste rugoby 
ge'llpeel bet gedureilde die 1968 
s~lsoen. Verder bet hul, nadat 
dte onder23-span ontlbtnd is, In-

Hlerdle 11uksea word deur die 
manne van Li'beralla aan ver
sklllende faktore toegeskryf, 
waarvan die nltmuntendoa span
gees seker die meea belangrike 

PRO RECE-PERS BPK. 
hied u tlie geleenflteitl ran die jaar. 

Tomatraat. 

Fantastiese afslag op: * STUDIEBOEKE * BOEKE VIR ONTSPANNING 

· SO% vir verkope op rekening 
PLUS 

'n verdere 10% vir Kontant. 

Telefoon 3421. 
POTCHEFSTROOM. 

(EDMS.) BPX. 

Toa:.trcrat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

Ons hou alles aan wat dames benodig 

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

is. 'n Verdere faktor was die 
uitstaande afrlgtlng en bystand 
wat hul van die breler, Mnr. 
Hans de Lange, ontvang het. Sy 
groot bydrae was da.t by die 
.,ons moet wen" gedalgte ver
vang bet met .,ons pan hard
loop en oop rugby speel''. Laaate 
maar nle die mtnsta nle was dle 
uitstekende lelerekap van dle 
kapteln en onder-kaptein Tok
kie Marais en Dawle Jacobs, 

PUNT£ 
Vir die rekordboeke: dle span 

het vanjaar tn 20 wedstryde 300 
punte aangeteken, waarvan meer 
as drlekwart deur die &J1.erspe
lers, wat nog 'n getulgskrlf is 
van aanvallend•e rugby. Die mee
ste driee Ia aangeteken deur Ma
nle Grobler wat 11ewentlen ge
druk bet met Jan de Koek kort 
op sY hakke met dertlen. Die 
meeste punte Is aang~teken deur 
Gerrie van Roo)"en, nl. se~M~n

sewentlg, Uberalla se opponente 
kon slegs vier drlee aanteken. 

Hler aan die etnde van bier
die seisoen bet Llberalla se B
span getoon waar daar van gees 
.gepraat kan word, toa hul met 
'n elndpoglng vorendalg gekom 
bet wat etllke ander A-spanne 
benoude oomblikke besorg bet. 
Daar moet ook melding gemaak 
word van die beslelende onder
steunlng wat by elke wedstryd 
van die ander tnwoners onder
vind Is en dlt was seer sekerllk 
oo~,t dlt wat die manne telkens 
daardle ek&tra bletjle laat ult
haal bet. 

OOPGEGAAN 

Mnr. de Lange bet gese dat 

vanjaar ook vir die P.U. rugby 

m.b.t. die koshulsrugby 'n nuwe 

aantal moontllkhede oopgegaan 

bet en wei daarln dat bale nuwe 

talent ontdek, ingelyf en ont

wikkel Is om volgende jaar 'n 

suksesvoUe senlorspan te b6. 

Tokkle Marais, die kapteln,. bet 

die hoop uttgespreek dat ~t dte 

Deur My Lens 
(Vervolg van bladsy 2) 

ons kleurbaadjle 11od&t dlt as 
onderskeidlngsteken tot ay reg 
'lean kom. (Een van die dae gaan 
ek vlr my ook •n baa4:Pe koop, 
nee ek geM kry), 

BIAGSPBEUJI. 
Slagspreuk vir die week: Kyk 

teder 'n man waterpas tn cUe oe: 
jou vader was ook 'n man; maar 
baal jou hoed vlr 'n vrou at, 
want jou moeder was 'II vrou. 
(Langenlioven). 

Tot ons weer geael8, 
Roeflektor. 

manne vanjaar In Liberalla se 
span geleer bet, volgende jaar 
met tukses en toewydlng aan
.gewend sal word doeur die kerels 
wat dan die eerste en tweede 
span sal baal. 

Llberlala se eerste mpyapan, j terkoshulsrugbyllp ~ atplope 
wat bo ultgekom bet In die In- selaoein. 

AFRICTINCSKURS·US 
HIER CEHOU 

Die doel van die Wes-Transvaalse somersportafrigtlngskur· 
sus Is om beter standaarde daar te stel en 'n gevoel tussen die 
versklllende soorte somersport te bewerkstelllg, bet mnr. Ba" 
son, sekretaris van die Departement van Sport- en Ontspannlng 
.jn 'n onderboud met die S.A.U.K. gese. 

Die kureu. vlnd by die Potch- andere. 
efstroomse Unlversl'telt plaas 
vanaf 7 tot 10 Okitober en dlt 
11lult sportsoortJa soos krleket, 
tennis, swem, atletiek en judo 
ln. 

Bekende figure wat reeds 'n 
merk op bulle terrein gemaak 
bet, sal ook bier optree, waar
onder Bob Campbell, Fred Ma
eullem, Gert Po'tgieter, Kaptein 
.John Short, Jan Barnard, Bob 
Mark en Russell Seymour en 

BEGINNEBS 
Dit sal 'n standaardkursue vir 

'beginners In die geweate weea 
wat ook dan meer voorslenlng 
maak vir Jatere meer geepealalf. 
seerdheld. 

Verder bet mnr. Baason daarop 
g>awys dat die ondememlng deell 
deur die ;k.ursusfoole gedek word 
en deels deur die Departement 
van Sport- en Ontapanning ge
subsldeer word. 

, Vleispasteitjies met 

sous, assebliel . 

tamatie-
II 

• • 

I 
te kry by u kateterica. 




