
Johan Claassen 
Broers 

(EDMS.) BPK. 
Telefoon 3612 

POTCHEFSTROOM 

MANS-, SPORT- en 
KINDERUITRUSTERS 

ENIRITE 
ELEKTRIESE MPY. 

(Edms.) 8pk. 
Von Wiellighstraat 98, 

POTCHEFSTROOM. 
Besoek ons vir elektriese 
benodigdhede hardeware, 
viekvrye slaal , porselein
ware en tafellinne van hoe 

Amptelike Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 
gehalte. 

Telefoon: 6213 
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Konstitusionele verhoudinge: 

GROOT VERANDERINGS 
WORI) AANBEVEEL 

'n VERANDERDE samestelling va~ die Studen~raad wat. die stelsel. van be~a~geverteen
woordiging konsekwent volg, IS een van d1e aanbevehngs van dte kommtssie van on

dersoek na die konstitusionele verhouding tussen die Studenteraad en die studentemassa. 

Die verslag van die komrnissie, wat in aile koshuise en 
onder die dorpstudente versprei is, sal binnekort op 'n massa-
vergadering .voorgele word. 

Die kommis ie is in Oktober 
verlede jaar op 'n massaverga
dering aangewys. Op die verga
dering is 'n mosie aangeneem 
wat vra dat die konstitusionele 
verhouding tussen die Studente
raad en die studentemassa on
dersoek word. 

ONTSPANNING 

kwalifil<asies voldoen. 
In die verslag word die taak 

van die universiteit kortliks uit
eengesit. In 'n gedeelte oor ge
sag word onder meer gemeld dat 
die Studenteraad vir die hand
hawing van die konsititusie ver
antwoording moet doen teenoor 
sowel die Raad en Senaat as die 
P.U.-studente. Dit geld. nie vir 
beleidsake nie. 

Volgens die kommissie moet 
die beroep op die rektor by 
meningsverskille tussen Studen
teraad en studentemassa vervaL 

,RECLASSIFY 
VORSTER" 

'n Verskynsel wat gedurende 
die afgelope tyd baie gewild ge
word het op die kampus van 
die Witwatersrandse Universiteit 
is lapelknopies met allerlei pit
tige gesegdes daarop. 

Die studentekoerant Wits 
Student skryf kompetisies uit 
vir die beste bewoordings vir 
sulke knopies. Onder die gewild
ste knopies tel die met die be
woording .,Lager, not Laager" en 
, Reclassify Vorster." 

Nr. 15 

Mnr. Ben de Klerk van die P.U. wat op die A.S.B.·kongres 
in Bloemfontein in die Julie-vakansie tot president van die 
A.S.B. verkies is. 

Hoofbestuur 

Die kommissie het aanbeveel 
dat 'n algemene ontspannings
bestuur en 'n polities-nasi'onale 
bestuur in die lewe geroep word 
en dat die A.S .. B.-komitee verval. 
Daar is verder aanbeveel dat 
alma! wat in die studentehand
boekeksamen geslaag het, stem
geregtig sal wees vir die Stu
denteraad. Kandidate vir die 
Studenteraad moet aan sekere 

Lede van die kommissle be
soek die week die verskillende 
koshuise om probleme en vrae van 
studente in verband met die 
verslag te bespreek. 

RADIO REeL 
VAALRIVIER 

KARNAVAL OP 
VIR STUDENTE 

A.S.B. 
van 

gekies 
Twee Pukke is op die Hoof

bestuur van die A.S.B. gekies 
tydens die A.S.B .-kongres in 
Bloemfontein. Hulle is rnnr. Ben 
de Klerk, die nuwe president 
en mnr. Callie Coetzee (buite
landse betrekkinge). Die ander 
Iede is mnre. J. du Plessis -
U .O.V.S. (onderpresident), F. Ja
cobs U.S. (sekretaris), D . 
Strauss -u.o.v.s. (studie en na
vorsing), B. Scherrer- U.S .. (toe
re), J . Fick-U.P . (Afrikasake}, 
H . Smit- Goudstad (kulturele sa
ke) en L . Nel - N.K.P. (Publika
sies en Aspu). Mnr. Org du 
Toit bly aan as voltydse organi
seerder van die A.S.B. tot die 
einde van die jaar. 

V ereniging wil 
oorbrug 

kloof Radio Hoeveld gaan op 14 Oktober op die Vaalrivier 'n 
waterkarnavaal aanbied waartydens studente van oor die 
hele land hul slag op die kano's kan toon. 

,Die Nasionale Konserwatiewe Studentevereniging wil die 
kloof tussen Engels- en Afrikaanssprekende studente oorbrug." 
So bet mnr. Carl Albrecht, voorsitter van die Vereniging on
langs op 'n perskonferensie gese. 

Die program vir die dag be
gin al vroeg die oggend en sal 
vertonings insluit deur motorbo
te, skieers, swemmers en die 
aand sal daar naas die vleis
braa·iery, spele gespeel word en 
b.a. 'n vuurwerkvertoning op 
die rivier gehou word. Daar :s 
verneem dat gepoog sal word 
•om verskeie Springbokswemrners 
en swemsters voor die pu
bliek te laat optree. 

Die perskonferensie bet saam
geval met die vereniging se jaar
kongres wat in Johannesburg ge
hou is. Studente van verskillen
de universiteite en onderwys-

STU,DENTE KAN 

CELD VERDIEN 
,Studente kan maklik geld 

verdien .·.· deur so veel S .A .U.K.
bulletins moontlik te verkoop 
voor die einde van September
maand," bet mnr. Schalk v .d . 
Walt onlangs aan Die Wapad ge
se. 

Radio Hooveld bet 'n lands
wye kompetisie uJtgeskryf aan 
studente om intekenare op die 
bulletin te werf. Mnr. v.d. Walt, 
voorsitter van die Ontspannigs
lromitee en verteenwoordigers 
ult elk van die koshuise sal die 
verspreiding van die inteken
vorms op die bulletin behartig. 

Groot geldpyrse, waarvan die 

eerste prys R500 is, is op die 

spel. Studente wat belangstel om 

aan die kompetisie dee! te neem 

kan met mnr. Van der Walt in 

Huis Rus of met een van die 

ander organiseerders, mnre. 

uParra" Bornmann, Piet Pre-

tori us, Ferdinand Postma en 

kolleges was daar teenwoordig. 
Mnr. Albrecht bet gese dat sY 

groep met geen politieke party 
geaffilieer is nie. ,.Ons enigste 
verelste vir 'n student is dat 
hy die verskil tussen rasse er
ken" bet hy gese. As motief vir 
die stigting van die organisa- . 
sie het hy genoem dat Nusas te 
liberaal is en die A .S.B. nie 
oop is vir Engelse studente nie. 

'n Prysgeld van R500 is op 
die spel, vir die beste ama
teur studente-kanovaarder. Aan 
elke persoon wat die wedren 

Sommige van die aangewese beskermhere vir die beoogde 
nuwe studente sentrum, bet op Saterdag 22 Julie 'n vergade
ring bygewoon aan die p.u. waartydens daar besp_reking ge
voer is oor die beste wyse waarop geld vir die doel ingesamel 

kan word. 
(Foto: Fotokuns) 

voltooi sal 'n medalje oorhan
dig word. 

Vir nadere besonderhede kan 
geskakel word met mnr. Schalk 
v .d . Walt in Huis Rus II. Na 
vce~ueem word sal die Ontspan
ningskomitee probeer om vervoer 
te verskaf aan a! die Pukke wat 
wil ge.au. 

Aspu konfereer 
Coudstad . 

1n 
Die Afrikaanse Studentepers· 

unie het op Vrydag 28 Julie by 
die Goudstadse Onderwyskollege 
gekonfereer. Verskeie sprekers 
het voor die konferensie opge
tree, o.a. mnr. A.M. van Schoor, 
redakteur van dill Vaderlan,d, 
dr. D . Craven, president van die 
S.A. Rugbyraad, en mnr. D . 
Fuchs,, direkteur van program
me van die S.A.U.K. 

Die konferensiegangers 'het ook 
'n onthaal in die FM-toring by· 
gewoon wat aangebied is deur 
dr. P. J . Meyer voorsitter van 
die beheerraad v'an die S.A.U.K. 

Wil u 
skryf? 

eksamen 
Maak so 

1. Kry eksameninskrywings
vorms in kamer 20 van die Ad
rninistrasiegebou. 
2. Voltooi vorm (vakke in alfa
betiese volgorde). 
3. Neem voltooide inskrywings
vorrn na rekeningafdeling waar 
aangedui moet word of reke
ning ten volle vereffen is. 
4. Neem vorm terug na kamer 
20 waar kwitansie vir ontvangs 
van die vorm gegee sal word en 
ook volledlge instruksies in ver
band met eksamenvoqrskrifte. 

Die nuwe bestuur van Aspu Slultingsdatum vir lnskrywings 
bestaan uit mnre. L . Nel, - 31 Augustus 1967. 
N.K .P. (voorsitter), N. Bezuiden· U.O.D .- U .O.D. (Voorligting)
hout - U.P. (ondervoorsitter), en U.L.O.D .-studente vul 'n spe
J . Mostert- U .O.V.S. (sekreta. siale vorm in en moet meld dat 
ris), D. Hel1tzog - U .S. en A. bulle een van bg. kursusse neem 
James - P.O.K., addisionele lede. wanneer bulle vorms aanvra. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 

tU_~!~~--- --



1 

GROSVENOR 
MOTORS 

LOMBARDSTRAAT 47 

KERKSTRAAT 69 

TELEFOON: 4351/2/3 

GEMAGTIGDE 

-FORDHANDELAARS

ANGLIA - CORTINA 

CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC - FAIRLANE en 

GALAXIE 

Asook: 

Vespa 
en 

Lambretta 
BROMPONIES 

r=~-= .. ~-=-~-=1 
I FOTOGRAFIESE i 
I BENODIGDHEDE i I BESOEK: I 
i APTEKERS 
IJ. P. VAN DER 

I WALT I 
: t I (EDMS.) BPK. i 

1,_ I _ Kerkstraat 118 
! Potchefstroom i 
t! i 

TELEFOON: 3237 i 
I i I . 
L,.-u.-u.-.o-.o--.1.-.o~_..,~,-~ 

GISELA 
MAIWALD 

Fotograaf en 

Fotograliese 
dienste. 

TOMSTRAAT 100 
POTCH EFSTROOM 

DIE BULT 
DAMES 

HAARKAPPERSALON 

ons spesialiseer ... 

Tomstraat 86A 

Telefoon 5537 
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DIE ENGELSE STUDEN'f 
In hierdie uitgawe verskyn 

artikels wat indrukke weergee 
van sowel die A.S.B.-kurs.us 
as die Nusaskongres, wat al
bei die afgelope vakani.o 
plaasgevind het. 

Hieruit blyk duidelik die 
groot verskille tussen die twee 
organisasies bestaan. Waar 
die A.S.B. sy grondslag as 
Christelik-nasionaal tipeer en 
voorstander is van die aparte 
ontwikkeling van rasse in 
Suid-Af·r ika, wil Nusas inte
grasie tussen rassi! in alle op
sigte bevorder en gaan uit 
van idees soos vryheid en ge
lykheid van alle mense 
idees wat ons gewoonlik be
stempel as liberaal-humanis
ties. Albei organisasies is die 
enigste werklike verteenwoor
digers van die tw i!e taalgroe
pe onder die studente. Daar is 
dus 'n groot kloof tussen die 
Afrikaanse en Engelse stu
dente in Suid-Afrika. 

Dit is opvallend dat die 
verskil tussen die Af·rikaanse 
en Engelse student heelwat 
groter is as die tussen die 
Afrikaner en die Engelsspre
kende in die alg i!meen. 

Hoewel nie beweer kan 
word dat die beginsels van 
die A.S.B. deur alle Afrika
ners gehuldig word nie, is dit 
baie duidelik dat sy opvat
tinge ooreenstem met die gods
diens en politieke oortuiginge 
va n die deursnee-Afrikaner. 
Dieselfde kan nie van Nusas 
en die Engelssprekendes gese 
word nie. Dit is slegs 'n klein 
groepie Engelse wat die radi
kale integrasieidee van van 
Nusas voorstaan. 

Die Engelse student, in elk 
geval di i! Engelse studentelei
ers, is dus ekstremisties ook 
met betrekking tot die alge-

mene opvattinge onder die 
Engelssprekendes. Dit moet 
waarskynlik vera! daardeur 
verklaar word dat dit dikwels 
die intellektuel i!s is wat die 
mees radikaal en konsekwent 
is in die liberaal-humanistiese 
opvattinge. Die atmosfeer aan 
die universiteite en die oorwig 
van ekstremistiess studente
leiers Vi!roorsaak dat die be
skouinge heersend is aan die 
universiteite. 

Dit is duidelik dat die isola
sie van die Engelse student 
van verskillende denkrigtings 
die toestand in die hand werk. 
Dit wil egter nie se dat die 
beskouinge bai i! diepgewortel 
is nie. Aanraking met ander 
beskouinge kan daarom dik
wels groot invloed uitoefen. 

Dit is dan ook een van die 
redes waarom nouer kontak 
tussen Afrikaanse en Engel
se studente van so 'n groot 
belang is. Die aanraking met 
die Afrikaner se beginsels kan 
die meer behoudende elemen
te onder die Engelse en hul 
beskouinge versterk en so 'n 
teenwig vorm vir die radikale 
Nusas-beskouinge. 'n Groep 
Engelssprekende studente kan 
verkry word waarmee die Af
rikaanse student nouer kan 
saamwerk. Die stigting van 
die Nasionale Konserwatiewe 
Studentevereniging dui reeds 
op die bestaan van so 'n 
groep. 

Die bevindinge van die 
waarnemers na die Nusaskon
gres toon aan dat daar beslis 
moontlikhi!de in die rigting is. 

Gewone persoonlike kontak 
tussen Afrikaanse en Engelse 
studente - wat geensins pro
paganda of subtiele infiltrasie 
beoog nie - moet derhalwe 
in groot mate uitgebrei word. 

VIR ALMAI~ 
Eindelik het die verslag 

van die kommissie van on
dersoek na die konstitusionele 
verhouding tussen die Studen
teraad en die studentemassa 
die lig gesien. Die lang wag 
was beslis nie tevergeefs nie. 
Die hele kwessie is tot in die 
fondamente ondersoek, 'n 
baie wye t errein is gedek en 
daa:r is konstruktiewe voor
stelle gedoen. 

Belangrik is vera! dat die 
verslag die belange van aile 

studente onder oe gesien en 
in ag geneem het . Die verslag 
beoog immers juis om 'n ge
sonde studentelewe te bevor
der ; dit beteken o-m. 'n stu
dentelewe waaraan alle stu
dente deelneem. 

Die verslag is dus vir alle 
studente bedoel. Daarom is dit 
te hope dat aile stud.onte die 
verslag sal bestudeer en ak
tief sal belang stel in die 
verdere behandeling daarvan. 

,In· Suid-Afrika bet die begrip konserwatisme die stempel 
begin word vlr almal wat anti-kommunisties en anti-liberalisties 
is, maak nie saak of daar dan in dieselfde kamp ook nasionaal
sosialistiese of ander nie-Christelike gedagtes aangetref word 
nie. So 'n saamgeflansde konserwatlsme hied ons geen positief
Christelike aanknopingspunt nie" - Mnr. D. Strauss (U.O.V.S.) 
in referaat op A.S.B.-Kongres. 

,Ons bet twee t;a,algroepe in Suid-Afrika. As die Engels
sprekendes ons identiteit aanvaar, sal hulle ook Afrikaans as 
verbindingstaal aanvaar." - Mnr. H. Botha (N.K.P.) in refe
raat op A.S.B.-Kongres. 

,Die buidige toestand in Afrika is niks anders as 'n tyde
like kun.smatige opgeblasenheiJ nie." -Mnr. J. Wildenboer 
(U.P.) in referaat op A.S.B.-kongres. 

,'n Mens kan die buidige V.S.R. iets beters toewens as om 
'n massa te verteenwoordig wat blykbaar nie verteenwoordig 
wil wees nie."- Hoofartikel, die Perdeby. 

[ : ::: :~~::11· Iig 
ESEG. 33:32: . Jy is vir hulle soos 'n minnesanger, skoon 
van stem, een wat goed op die snare speel. 

Die , kerkgangers" was besonder in hulle skik met Esegii:H 
se preek. Die man het werklik 'n besondere gawe om iets raak 
te se. Hy klink soos 'n minnesanger met 'n mooi stem, sy woor
de val soet en aangenaam op die ore en doen die hart welda
dig aan. Dit klink soos strelende harpmusiek wat 'n welkome 
afwisseling is in die angstige en deurmekaar tye wat ons 
beleef. Mens kan met vrymoedigheid na hom gaan luister in 
die wet~ dat by jou nie sal teleurstel nie. 

So het die gerug oor die magtige redenaar EsegiEH deur 
die strate van Tel-Abib in -+- 580 V.C. gegaan. Esegiel kon 
werklik nie kla oor 'n gebrek aan belangstelling nie. Elke keer 
as by opgetree het, was die gehoor 'n bietjie groter. Die pre
diking was nog voorwerp van bespreking ook - dit is nie net 
aangehoor nie. Dit Iyk werklik of Esegiel se ,gemeente" die 
moderne kerkgang.or voor was. 

Maar helaas, die vrome gesigte en aandagtige luisterhou
ding was net skyn. Van vernude harte was daar geen sprake 
nie. Daarom se God aan sy profeet: Hulle luister na jou, 
maar doen dit nie. Dit is alles vals, 'n gruwel in My oe. 

Eeue later sou die Heiland in die Bergrede vra: ,Wat 
noem julie my Here, Here, en doen nie wat Ek se nie ?" 

Mag ons die genade om ook daders van die woord te wees, 

ontvang. 

ID®lYir IMiy ILens 
Ek bet 'n boek geskryf. 'n presldente· wat in swygsaa.m

Vaal droe boek oor 'n vaal held ontkiem bet! (Geluk darem 
droe dorple, 'n Wes-Transvaalse ook, boor!) 

dorpie. 
Die dorpie bet vaal gebly, tot 

op ' n dag. Toe is by versier met 
'n ampsmotor. Dit was '!1 ver
ligte motor. En dis bier waar 
die konflik ontstaan. 'n Verligte 
motor te midde van 'n neo-kon
srrwatiewe w ereld aan die noor
delike kant en 'n ,.ware-Suid
Afrikanergroep'' aan die suide
kant. Nou bet die intrige effens 
tc gekompliseerd geraak. Bo
wendien was die situasie ook 
misplaas. Om vorm aan die wan
staltigheid t e gee bet dlt toe 
'n verligte ampsmotor te· middc 
van 'n belaglike wereld geword. 
T Pr selfdertyd l:.eklee die motor 
nou sy regmatige pos isie vir 
V('rder e prominensie. 

AANDRITJIES 
Maar daar moes ook mense 

v. ees. En nie gewone mense nie, 
rr.aar romantiese mense. Studen
te dus. Die ampsmotor word toe 
tot bulle besldkking gestel vir 
aandritjies en vermaaklikhei<ls
reise. Laasgenoemde was on ~p

twyfeld suksesvol, daarvan g-e
getuig verskeie mooi verhou
dings tussen die Thalianers en 
Alabamers. 

KOMEDIANTE 
Genoemde twee groepe moet 

nou sterker elig word ter wille 
van die logiese verhaalstruktuur. 
Hulle is geen prehistoriese rep
tlelsoorte nie. Hulle is eenvou
dig moderne komediante met ·n 
sonderlinge roeplngsbewustbeid. 
Mense wat trag om die vermaak
materiaal tot bulle beskikking 
te omskep tot kunsuiting. (In 
erns nou! -mense wat na beho
re }of moet ontvang vir goeie 
werk). 

LA GTE 
Verder word daar in die boek 

ook verskillende afvaardi-
gings bekendgestel. Langes, 
kortes, middelmatiges en helaas 
ook die korpulentes. Laasgenoem
de groep is die mindere gode. 
Die verstandelik minder bedeel
des, maar die bedagsames. Die 
mense wat eindelose lagbuie 
tot brullende lagte ontlok. Hul
le wat die altyd bonger humor
sin van omstanders (en koerant
lesers in ag neem, en dit prik
kel met passende verklarings. 

REFJ;..ECTOR 
N .S. So 'n vakansie verrig 

wondere. Kyk net wat nie alles 
nie. Ander vernames en selfs 

' ' 

t)"S . 

j D [~ogc Jc:rc;~ 
TWEE SOORTE MENSE 

Aan die een kant is daar die 
versiendes en moediges, diegene 
wat ondanks alle tydelike terug
slae en teenkanting, die swaar 
taa1!: aanv aar om 'n ideaal te 
volg en bulle met die inset van 
hul hele persoonlikheid op die 
bereiking daarvan toe te H~ . Om
-dat bulle ook maar mense is 
en daar om ondePbewig aan al 
die kranknede V'an die mens, 
sal bulle soms ook vergis, maar 
die kleiner v ergissinge steeds 
vergoed d cur die eerJ..ikiheid van 
'hul s tre we en die uiteindelike 
see van daar die ideaal waardeur 
h ull e nie vir bulself nie maar 
vir hul m edemens groot voor
-deel b ehaal. Hulle is die ywer• 
iges van wie in die gelykenis van 
die talente vertel word dat hulle 
van die vyf talente wat aan 'hulle 
gegee is, n6g vyf gemaak het. 

Aan die ander kant is die 
vr eesagtiges en kleinmoediges, 
wat eerder let op die tydelike 
w ins en die goedkeuring van an
der, wat rnisk:ien ewe vreesag
tig en kleingelowig is as bulle. 
Hulle is die oorversigtiges wat 
uit vrees dat bulle een !klein 
foutjie sal begaan, liewer niks 
onderneem nie ; wat niks so erg 
vrees as die noodsaakli'kheid om 
'n besluit te neem nie en wat 
daarom vir bulle inspan vir die 
behoud van 'n wikeld met al 
sy klaaz;blykli.lre onreg en on
volmaaktheid liewer as om een 
moedige stap vorentoe te Wa!ag. 

Ook in ons tyd verneem ons 
die twee stemme: aan die een 
!kant die stem van die vreesagtig
ir..e'd wat verrnaan om niks te 
waag nie ; wat in sy besluiteloos
heid van uitstel die oorredende 
deug van die lewe maak; aan 
·die ander kanrt; weer die stem 
van die wat nie skroom om die 
ligtende ster wat bulle gesien 
'het te volg waar dit bulle ook 
lei ' rllie, maar wat terselfdertyd 
(bereid is om hul idealisme met 
w a·aksaambeid en praktiese werk
saam'heid te temper. 
- W .E .G. Louw in ,.Onvoltooide 
Kialender". 
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J1ese,.s dk,.'l~ [ Ons 
·-------------------------------------------------

PUKKE KOUD VIR 
CoH.Oo Se STUDENT 

Geagte Redakteur - Gedurende die afgelope vakansie was 
baie studente van ons Universiteit op toere, toernooie, kongres· 
se, ens. oor die hele land versprei. Elkeen van ons het met 
groot vertoon op tydige en ontydige plekke gespog met ons 
kleurbaadjie en selfs met leedvermakerige hoogmoed met ons 
Universiteit se naam op ons baadjies geloop. 

Een ding, weet dit gewis, dat 
dit soos 'n paal bo water staan: 
'n student is en bet die reg om 
ydel te wees. 

Een ding haper nog egter by 
ons Pukke. Het ons altyd onder 
die besef geleef dat op ons 
baadjiesak ,In U Lig" s taan? 
Dat dit beteken dat ons kom 

Dames 
Pukke 

maan oor 
se gedrag 

Geagte Redakteur,- Nadat ons 
die gesamentlike vergadering 
van Korps en A.S.B. bygewoon 
bet, voel ons diep teleurgesteld 
in die algemene gedrag van 
Pukstudente. Ons meen dat op 

van ' n Universiteit waar die so 'n vergadering stilte rooet 
Christellke wetenskap nog be- wees as iemand aan die woord 
oefen word, of ten minste deur 
die meeste probeer be-oefen 
word? 

KRAP 

is. Bale, veral eerstejaars, meen 
blykbaar dat dit 'n gesellige 
koekery is. Hoe meer persone 
tegelykertyd gesels, hoe beter. 

Nou wil ons graag weet waar
om die mense vergaderings by
woon: om kleurpunt te kry of 
om hul kennis uit te brei? Na 
ons mening was dit 'n baie ge
slaagde vergadering, al bet ons 
moeite gehad om te boor wat 
gese is. Ons hoop van harte dat 
die gedrag van Pukke op verga
derlngs sal verbeter, sodat ons 
dit almal kan geniet. 

ANNA, HANNETJ'IE en RINA 
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Nus as: Baie • 
lS ontevrede s€ 

P. U. -waarnemers 
,'n GROOT aantal van die afgevaardigdes met wie ons in aanraking gekom bet, net te kenne 

gegee dat bulle ontevrede was met die strekking van Nusas se aktiwiteite." So bet 
mnr. Hans Malan in 'n onderboud verklaar. Mnr. Malan en mur. Lappies Labuschagne is deur 
die Studenteraad as waarnemers na die kongres van Nusas in Grahamstad afgevaardig. 
Die kongres het van 3 tot 10 Julie geduur. 

,In letterlike sowel as figuurlike sin was ons in die 
vreemde. Nietemin is ons reeds by die intrap aangenaam ver
ras. Kort na die amptelike opening van die kongres is 'n 
mosie van verwelkoming aan die P.U. waarnemers ingedien 
deur 'n Bantoe, mnr. Nkosani, van die Nusas-boofbestuur en 
afkomstig van die Teologiese Seminarium op Alice. In sy 
toespraak wat by in Afrikaans gehou bet, het mnr. Nkosani 
ons by name bartlik verwelkom en die hoop uitgespreek dat 
ons verblyf aldaar baie aangenaam sou wees. 

,Van die begin af bet dit 
voorgekom asof die kongresgang
ers sterk onder die besef was 
dat die Nusaskongres afspeel 
teen 'n agtergrond. van insiden
te, protes, wrywing en verset 
teen plaaslike universiteitsower
hede, die regering, die veilig
heidspolisie en somroer net teen 
allerhande dinge. Leke-polltiek 
het dan ook haas al die verrig
tinge van die kongres oorheers." 

EERSTE 

Mnr. Malan het daarop gewys 
dat dit die eerste Nusaskongres 
was wa.t hulle bygewoon het en 
dat sy waarnemings en krltiek 
gesien moet word as eerste ln
drukke. 

.. Dit sou onverantwoordelik 
van my wees om voor te gee 
dat ons enigsins vir Nusas, sy 

motlewe en !deale na behore 
kan opsom na 'n week se ken
nismaking. Maar selfs na ele
mentere waarneming en veral 
gedagtig aan Nusas se geskie
denis, moet ons met 'n paar 
skerp opmerkings na vore kom. 

SLORDIG 

,Alhoewel die fonnele orde 
van die kongresverrlgtlnge goed 
gereel Is deur mej. M. Marshall, 
die Presidente, was dlt opmerk
lik hoe onordelik en slordig die 
hele byeenkoms was; veral die 
informele kleredrag en voortdu
rende rqndiopery In die saal. 
Selfs die openllke gebruik van 
sterk drank tydens vergaderlngs 
va.n die ,General Assembly" het 
aan die ,waa.rdigheid' van die 
verrigtlnge nlks a.fgedoen nie.'" 

VASDAG 
In antwoord op ' n vraag of 

die P.U.-afvaardiging ook deel
geneem het aan die vasdag wat 
Nusas afgekondig het uit pro
tes teen die owerhede van 
Rhodes wat geweier bet om ge
integreerde inworting en etes op 
die Universiteitsterrein toe te 
laat, het mnr. Malan gese : 

,Nee, om die waarheid te se 
het ons effens die spot gedryf 
met die gedoente wat glo moes 
dien as 'n ,token of solidarity' . 
Soos Lappies daar aan bulle ver
duidelik het : die P .U .-manne 
se mae kom voor politiek! Ons 
het by ons vertrek aftrekking 
geeis van ons losiesfooie vir die 

Mnr. Callie Coetzee wat op die 
onla.ngse A.S.B.-kongre.s op die 
A.S.B.-hoofbestunr verk'les is. 

dag se vas. Waar ons die dag 
in die dorp gaan eet het, het ons 
talle ander afgevaardigdes om 
die spyskaarte aangetref.'' 

KONTAK 

Volgens mnr. Malan was die 
konta.k wa.t bulle op /!)ersoonlike 
vlak met kongr-esga.ngers ge
maa.k het ba.ie geslaagd. Kon
gresgangers het hul waardering 
uitgespreek vir die teenwoordig
heid van die P .U. - waame
mers en bulle bereldwiUigheid 
om in gesprek betrek te word. 

Die P.U.-a.fvaardiglng is ver
skeie male gena.der om aan die 
bespreking8 deel te neem in die 
algemene verga.derlng waarvan 
hulle egter nie gebruik gemaak 
hst nle. 

OORVAL 

, Ons het dit druk genoeg ge
had met ons ele ,kongres' naas 
die van Nusas. Ons is feitlik 
oorval met besprekirigs oor 
haas elke onderwerp in die 
spektrum van Suid-Afrikaanse 
politiek, die Afrikaner, die Cal
vinisme, ons Universiteit, ens. 
Ons het in gesprekke 'n erns en 
openhartigheid van benadering 
gevind wat ons waardeer bet." 

In verband met die bespre
kings in die kongres self het 
mnr. Malan as volg opgemerk: 
.. Opmerklik was die onberede
neerde standpuntinname teen 
die regering. Besprekings was 
in baie gevalle swak voorberei 
en oor die algemeen pragmaties 
van aard. Min besprekings het 
anders uitgeloop as op 'n aan
val op een of artder aspek van 
regeringsbeleid." 

KONTAK 

By hulle vertrek het mnr. Ma
lan die algemene verga.derlng 
toegespreek 'ell daarop gewys dat 
die P.U.-studenteraad met bier
die sending hul geensins wil as
sosieer met Nusas a.s organisa.
sie of met sy ideale nie, maar 
dat die Studenteraad da.ardeur 
eerstehandse inligtlng wil bekom 
oor Nusas en met die sending 
kontak te ma.a.k met; studente 
van die Engelstallge Univfl;rsi
teite. 

Wat egter die meeste krap is 
dat die meeste studente nie eers 
weet wat 'n Christelike weten
skap is nie! Dit het tyd geword 
dat elke Puk hom rooet besin 
oor die Christelike wetenskap, 
dat elkeen moet let en krities 
moet let of die wetenskap wat 
aan hom gedoseer word wel 
Christelik is. Om egter daartoe 
te kom is dit noodsaaklik dat 
die student in die betekenis van 
die Christel>ike wetenskap opge
voed moet word. 

Dit Is ontstellend om die vor
derlng van die besef van die 
noodsaak'tikheid van 'n Chris
telike wetenskap aan ander uni
versltelte waar te neem, terwyl 
daar aan die P.U. vlr C.H.O. so 
kllle koudheid en s1llfS onversldl
Ugheld jeens die Chrlstellke we
tenskap besta.a.n. Het Kekkel
kaatjle ons nie hardhandig ge
noeg wakker geskud nie? 

PUKKE PRESTEER OP 
APTEKERSKONGRES 

Kunsmisfabriek 
voltooi 

Die superfos!aat- en swawel
suuraanleg van Triomf-Kunsmis 
en -Chemiese Nywerhede Bpk. ee 
nuwe fabriek <>P Potchefstroom 

• 'n Verslag oor die sending 
na Nusas is by die Studente
raad ingedien. 

~-~.-.u~,_IJ_II-~-~-1-1~ 

ONKUNDE 

Terwyl daar aan die P.U. 'n 
volslae onkunde bestaan oor die 
bestaan van 'n Vereniging vir 
C.H.O. in S.A. wat ooral bale 
veld wen, is op die kampus van 
die Heidelbergse Onderwyskol
lege die eerste studente-tak van 
die vereniging onlangs gestig. 

Dit bet tyd geword dat elke 
Puk stll gaan staan en ernstig 
sal besin oor hierdie saak. Dit 
bet ook tyd geword dat meer 
van die plaaslike verenigings 
aandag aan hierdie saak sal 
sk1~nk. Wat van Korps? 

'n Farmasie-student in haar finale jaar, mej. Susan Fou
rie, is op die pas-afgelope algemene vergadering van die Suid
Afrikaanse Aptekers Studente Federasie in Durban gekies as 
lid van die uitvoerende komitee. 

Twee Oud-Pukke is op die uit- toetree. Waarskynlik sal die 
voerende komitee herkies : mnr. 
Theo Vorster nou tot president 
en mnr. Chris Smit weer as pen
ningmeester. 

Mnre. Vorster en Smit sal 
Suid-Afrika volgende jaar in 
Spanje verteenwoordig op die 
Internasionale Aptekers Studente 
Federasie. 

BESPREKING 

Onder bespreking was onder 
andere die nuwe vierjarige kur
sus wat moontlik eers teen 1969 
in werking sal tree. Die studen
te sal dan 'n vierjarige kursus 
aan die universiteit volg en 
daarna een jaar prakties doen 

kursus nou ook op ander univer
siteite aangebied word. 

· ·'is onlangs in 'n rekordtyd vol
j tool en is in volle produks ie. 

I Sowat 90 persent van die 

I
' benodigdhede word plaaslik ge

maak. Die feit, en goeie beplan
ning het meegebring dat produk-
sie van superfosfaat 91 maande 
na oprigting kan bagin, en die 
swawelsuuraanleg na 10 maaride. 

Die voile reeks misstowwe sal 
volgens beplanning van die be
gin van Junie af aan die ver
bruiker gelewer word. 

INSLEEP! 

i ; i Pukke, I I Het julie geweet? I 
1FOTO~KUNSJ 
I doen nou ook I 
I FOTOSTATIESE I 
I aldrukke. 
1-~·--,,_..._.,,_,_n_..._,,_J 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Koshuisbestellings: 6039 
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Joban van Rensburg, musiekregisseur van Alabama, saam met 
lede van die Alabama-orkes en koor, toe bulle Saterdagaand 'n 
uitvoering in die studentesaal gelewer bet. 

(Foto: Fotokuns) 

PUKKE V AAR GOED OP 
A.S0B.-KUNSFEES 

Die Pukke bet, ten spyte van 'n klein aantal inskrywings 
goed gevaar op die A.S.B.-kunsfees wat tydens die vakansie in 
Bloemfontein plaa gevind het. 

Die redenaarskompetisie is ge
w en deur mnr. Bennie van 
Jaarsveld, wat reeds tevore as 
beste redenaar van die P .U . aan
gewys is. In die skaakkompeti
s ie bet die P..U . tweede plek 
behaal. Aan die toneelfront bet 
d ie P .U . derde gekom . Twee 
P ukke h et ondersk eidelik 'n B 
en C- simbole vir hul digwerke 
behaal. 

Die volkspeledemonstrasiegroep 
moes hom aan die kompetisie 
ont trek weens g ebrek aan b e
langst elling van ander universi
teite. Veertien Pukke bet die 
Volkspelekurs us bygewoon. 

MORS 
Behalwe die swak inskry

wingstal was die standaard van 
vele items ook laag, volgens 
beoordelaars. , 1s u seker dat 
u nie u tyd hier mars nie ?" bet 
mnr. Teuns Botha, hoof van die 
departement Spraakleer en Dra
ma aan die P .U., wat as beoor
delaar van die voordrag en to
nee! opgetree het, gevra. Hy het 
'n boer standaard bepleit. 
,As aileen die allerbeste mense 

tot die fees toegelaat word 
hoef 'n mens nie na hierdie 
gemors te sit en kyk nie," het 
mnr. Botha gese met verwysing 
na die toneelstukke. 

Weens die klein inskrywingstal 
het die gereelde kunsfeeskonsert 
ni., plaasgevind nie. 

DIE WAPAD 

Alabamastuk 
opgevoer 

Die Alabama·toerstuk Revue 
'67 is Vryd,agaand in die Totius· 
saal opgevoer. Ons verneem dat 
'n herhaling daarvan 12 Augus· 
tus op dieselfde plek op die plan· 
ke gebring sal word. 'n Vol· 
ledige resensie sal dan geplaas 

I Yankees het ook 
probleme 

Aile eerstejaarstudente in Ame
rika en Suid-Afrika het iets in 
die gemeen, nl. aanpassingspro
bleme, se mnr. J. C. Davis 'n 
Amerikaanse opvoedkundige wat 
die Republiek besoek as gas 
van die Suid-Afrika Stigting. 

Mnr. Davis het gese dat hoe
wei geen oplossin~ nog daarvoor 
gevind is nie, 'n mate van sukses 
egter in Amerika behaal is deur 
sommige universiteite wat streng 
keuring toepas. Aangesien dit 
diP aanstelling va n keu ingsamp
tenare verg, is dit egter 'n baie 
duur skema. Die amptenare stel 
onder meer deur analise vas of 
die aa.nsoeker potensieel 'n goeie 
student is. 

Dit blyk duidelik dat mnr. 
Davis ·n voorstander is van 'n 
persoonlike benadering deur die 
lektor tot die student. Hy se dat 
hy die goeie neiging alreeds by 
'n paar inrigtin gs in Suid-Afrika 
bespeur het. 

Studente staak 
10,000 Dosente en 400,000 studen

t -: het 'n tyd gelede aan al !lie 
universiteite van Italie gestaak . 
Die rede vir hiardie drastiese op
trede was dat daar al in 1962 
besluit is op 'n hervorming op 
sttidiegebied, maar tot ten tye 
van die staking was daar nog 
niks aan die saak gedoen ni·~. 

Hoogleraar kry 
meet in Kan1ada 

P rof. M. C. de Malherbe, hoog
leraar in Toegepaste Meganika 
in die Ingenieursdepartement 
van Wits, sal binnekort S.A. ver
laat om 'n pos in K a nada t e vul 
waarin hy dr iemaal sy huidige 
salaris sal ontva ng . 

DERDE KONSERT SE TREFKRAG 
IS LAER 

HONGER 

Die derde inter-kosbuiskonsert, wat op Saterdag 10 Junie 
gebou is, was in trefkrag laer as die hoe standaard wat die ,·o
rige konsert gehandbaaf bet. 

P rof. De Malherbe se dat hy 
S.A. , nie kwaad verlaat nie, 
maar hanger. " Die enigste rede 
hoekom hy w eggaan is omdat 
die salarisse van universiteitsdo-
sente so uiters onrealisties is. 
Ve rder sien hy die universiteit 
as 'n baie goeie inrigting waar 
d it baie aangenaam is om te 
werk. 

Sy salaris as senior professor 
by die McMaster Universiteit, 
Hamilton n:anada, sal ongeveer 
R20,000 'n jaar beloop. Prof. De 
Malherbe se huidlge salaris is 
die gemiddelde R7,000 p.j. wat 
Stdd-Afrikaanse professore ont
va.ng. 

u het volop keuse 1n 

Hoogtepunte het hierdie kon
sert egter deeglik gehad. Ek 
dink hier vera! aan die briljante 
vertolking van die overture tot 
, Digter en Boer" van Von Stup
pe deur Janette Lessing en Heil
na Venter. Die uitvoering van 
hierdie werk as klavierduet het 
besondere hoe eise aan die twee 
dames gestel - eise waaraan 
bulle op bewonderingswaardige 
wyse voldoen het. Ook die kla
vierduet deur A. van der Vyver 
en J . van Mescht het be"indruk. 

BAND lET 
Die eenbedryf ,Die Biskop se 

Kandelare" was sonder twyfel 
die beste tot dusver in die inter-

ons groot verskeidenheid 

Boeke 
. 

VIr Studie en . 
VIr 

Ontspanning 
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koshuiskonsertreeks, nitl net wat 
b-etref die spel nie, ma~r ook by 
die tegni8Sf! vers01·g:u.:;. Onder 
die spelers het Jo~~n ::::.>vte as 
die biskop en Ben van Jaarsveld 
as , die bandiet uit gebl!nlc. Die 
ander eenbedryf, ,Die L1gb!ou 
Vaas," was minder e-oed. l!l!ie 
stuk self het min oo d·.e lyf 
en die spelers was nie opgewasse 
vir die taak om deur bulle spel 
iets daarva.n te maak nie. Van 
die ander items het die voordrag 
deur Hans Strijdom die meeste 
beindruk. 

SANG 
Dit is jammer dat ons in 

hierdie konsert nie een sang
item gesien het nie, vera! as 
daar gedink word aan die hoe 
standaard wat g~stel is met die 
vo-rige konsert, wat feitlik uit
sluitend uit sang bestaan bet. 

Een laaste puntjie: Soos met 
die vorige konserte is daar hier 
weer so lank gesloer tussen di~ 

verskillende items dat die hele 
konsert meer die kleur van 'n 
kunswedstryd as van 'n konsserl 
aangeneem het. Dit is jammer, 
want so iets dra onvermydelik 
tot verminderde belangstelling by. 
Die reelingskomitee kan dit gerus 
oorweeg om iets daaraan te doen. 

F . P. en T. L. 

Studente boikot 
kafeteria 

Die kafeterias van Montreal 
is nege dae lank geboikot deur 
a! die studente aan die universi
teit nadat die pryse van voedsel 
verhoog is. Die gevolg was dat 
dia pryse weer verlaag moes 
word sodat dit elkeen se sak 
kon pas. 
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Die pasafgelope akademiesit· 
ting in Bloemfontein het toe rus· 
tig en stil verloop. Amper te 
stil. Die verwagte skate is n.ie 
afgevuur nie. 'n Volwasse-gemoe· 
delikheid het die sitting geklcur. 
Net jammer dat die , gebalan· 
seerde" regse groepie niks kon 
uitvoer nie. Veral die groat li · 
terators in hulle midde. Die 
groat ligte . soveel talent . . . 
. . . en alles tevergeefs. Hoe 
jammer tog! 

Maar ek wil nie weer oor 
hulle skryf nie. Die geraas ver· 
dien 'n simpatieke glirnlag. Van 
grater belang en intelligenter, is 
die referate ~at gelewer is oor 
die aktuele onderwerp ,Die ge
meenskap en die kuns". 

VERWYDERING 
Die kortsluiting in die heden

daagse verwydering tussen d:e 
kuns en die volk is na my me 
ning redelik goed raakgevat. Be . 
halwe vir die nuwe id:onm, die 
<>mmekeer in die verhaalstruk
tuur van d :e moderne roman , die 
kripties-koue vers in ons belang 
rikste digters se jongste bundels 
(gebrek aan ruimte verhinder 
m y om breedvoer:g hierop in te 
gaan) , is d "e grootste problel!m 
van va.ndag se kennis. 

remand het eendag, iewers, 
erens ges.e: , As die kritikus -
di t veronderst<: .J ook d.'e gewo::e 
Ieser(!) net soveel tvd aan stu· 
die en ' lees wy as w~t die skry
wer daaraan bestee het, dan bet 
·hy die reg om da :uoor te oor-· 
dee! ," of dergelike woorde. Dit 
terloops en voorlopig. 

TREURNICHT 
Dr. A. P . Treur1Wlt het in 'n 

heelte:n.al ewe wig tige referaat 
die vraag gevra waarom die mo
derne skrywer ne t die mens in 

Mnr. Bennie va.n Jaarsveld, wen
ner van die inter-universitere 
redena.arskompetisie. 

V ereniging wil 
C.H.O. verdiep 
Die Vereniging vir Christelikc 

Hoer Onderwys gaan 'n onder 
soek na die moontlike verdiep ,ng 
van Christelik-nasionale onder
wys op elke vakgebied onder
neem. Die besluit is onlangs ·op 
die eendaagse konferensie van 
die vereniging in Pretoria ge
neem. 

Een van die sprekers op die 
konferensie was mnr. J . P. de 
Lange, onder-rektor van die 
G.O.K. Hy het o.m. gese dat in 
die buidige omstandighede ons 
nasionaal georienteerde kultuur
elemente vervaag weens die deur
mekaarvloei van versk.illende kul
ture. So het die inhoud van die Af
rikaner se musikale !ewe bv. van 
die volkseie na die internasionale 
verskuif. 

,As ons ons Christelik-nasio
nale karakter wil behou, sal die 
onderwys, vera! aan die hoere 
inrigtings, sY dee! moet bydra," 
het mnr. De Lange gese. 

sy boosheid en hopelose ver!()o 
renheid uitbeeld, maar van die 
verlossing en genade in · Christus 
is daar geen sprake nie. Dit is 
darem nie heeltemal waar nie, 
vgl. slegs Opperman se oeuvre 
en Bertha Smit se ,Die Vrou 
en die Bees". Met 'n bietjie 
moeite sal nog ' n paar name en 
titels bygevoeg kan word. Dit 
wil nie impliseer dat aile ander 
werk in Afrikaanl' verwerplik is 
nie. 

SUUR 
Ons moet onthou: Die kuns

werk is rie 'n manifes of hand
hoek vir enige ideologie nie. 
Letterkunde wat in d:ens van 
iets staan, is nie meer letter
kunde nie! Dan word dit beto
gend, suur, afgewater, didakties. 
!Uaar wat van die bevordering 
van 'n Christelike literatuur? 
Sl<aakmat? Daaroor meer in 'n 
laterc geselsie. 

o :e groat kWJS is rutyd op 'n 
e!e, oor;,proclclike marrier 'n aan· 
slag op die onseg'bare. Daarvoor 
i3 objektivering nodig. En is 
d ie groat kunstenaar altyd 
pr ofeet en boemelaar in 'n sug· 
tende wereld. Word die ,ek" 'n 
,;hy", onaflhanklike gestaltes en 
p:-ojeks:e;; wat met die ,,mens 
111gter d ie boek' ' niks te make 
het nie! Daarom is die ,kunst2· 
n aar" goed en boos in sy werke. 

KRAMPAGTIGE 
Mens wil die in,vloed van die 

literatuur n.ie te gering skat n.ie. 
Inteende·el. Maar daarentee moet 
die Ieser ook n.ie die onmoont· 
like daarvan verwag nie. Soms 
sal dit korrespondeer met jou 
oortuigings, afkeure en vooroor
dele - meer en dikwels sal dit 
jou ontE'tel en roer sodat dit die 
kr arnpag•tig~ benouende leser 
wat net s~ eie beperkte VlSJe 
op die werklikheid nahou on· 
behaaglik sal laat. S6 'n werk 
is geslaagd! 

HEFTIG 
Die simposium te Bloernfon· 

tein het aan sy doel beantwoord. 
El!ke liefhelbber van die letter· 
kunde kon veel nuttigs kry om 
oor te dink. Die akademie se 
taak van o.pvoeder o.a., moet in 
die tozkoms dU:deliker uitgedra 
word. Alle negaJtiewe be5tryders 
van sogenaamde onruslbarende 
tendense in ons letterkunde moet 
heftig 1aangeval en uitgeroei 
word. Ek wil n.ie beweer alles is 
kerngesond n.ie. Wys my so 'n 
letterkunde? Maar met 'n rus• 
tige en in 'n oorwoe delbat en 
rede,voering deur erkende vak. 
manne kom ons baie verder. 
Die ander ekstreme geluidjies is 
lastig en glad nie volwasse men
se in 'n volwasse land met 'n 
(uiteindelik!) volwasse letterkun· 
de waardig n.ie! 

P.H.R. 

Saterdag 11 - 16 
Die v-eelbesproke werk ,Sater-

11-16" waarmee Thalia die af
gelope vakansie in Noord- en 
Oos-Transvaal getoer het, sal 
Vrydag 4 Augustus in die To
tiussaal op di~ planke gebring 
word. Die hoofspeler Gerrit Groe
newald, wat teen die einde van 
die toer siek geword het, sal na 
\'erwagting genoegsaam herstel 
wees om weer sy rol te kan 
vertolk. 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 
BOEKE 

SKRYFBEHOEFTES 
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Na 'n dommelende wlntersla
pie is Die Voelpad weer aan 
die woord . Onbetroubaar en sen
sasioneel soos gewoonlik. En 
hier sou ons vind dat Tarenlaal 
ook nie agtergebly bet by die 
res van die land nie. Die strycl 
tussen die verligte.« en ver
kramptes het heroies voortge
woed. Hierdie keer het TRUK 
{die Tarentaalse Raad vir Uit
heemse Kunste) deurgeloop. Na 
hulle opvoering van Ammie van 
Schoor se ,0. Vaderland, my Va
derland" het Pieter Sielie, kuns
kenner van die ,Landsburger" 
gese : ,Dis nou sommer 'n neo
nonsies hierdie wat verwilder 
behoort te word ." 

U.OMMIS IE 
In tussen het die kommissie in 

ons midde met verrassende en 
tngrypende revolusionere veran
deringe gekom. Van die ou ge
barde baanbrekers sal moet lig
loop om hulle krampagtige pos
sies te behou. Ons wil ons le
sers betroubaar meedeel dat die 

T .U. binnekort 'n demokratiese 
republiek gaan wor·d met sy 
ci • president. 

K E 

So van presidente gepraat: 
Ole Voetpad wil mnr. Bennie 
rl Bier geluk wens met :.y 
verkiesing as pr·esident van die 
A.S .B . {Aibaster Spelende 
Boys) . Ons hoop hy sal astrono
mies en reformatories te werk 
gaan In die bestryding o.a. van 
Nusans. Met sy bondgenoot 
mnr. Kalie Koetsee behoort hy 
'n reuse-sukses te maak. 

MELK 
Ons Sportkorrespondent be

rig dat weens wyn in die melk 
die Bokke nie die mas l<on op
kom teen die Hane nie. Skyn
baar 'n bewys dat tiermelk en 
koeimelk nie maklik meng nie. 
Die neerlaag is glo verder te 
wyte aan die felt dat die boks
lesse oak tydellk gestaak is. Er
kendes op hierdie terrein be
hoort volgende keer hulle slag 
letterlik en figuurlik te wys. 

PUKKE SAL MEER VAN 
HUL LAA T HOOR 

Danksy die inisiatief van twee tudente is daar met 
daadwerklike pogings begin om te verseker dat Pukke in die 
vervolg meer nuns van bulle eie kampus oor Ateljee 67 al 

boor. 
Die twee is mnre. Zachie Coet

zee en Sarel Myburgh . In 'n on
derhoud met ons verslaggewer 
bet mnr. Coetzee verklaar dat 
bulle beoog om opnames t~> 
maak van aile soorte studente
bedrywighede. Met die republiek
wording en vlaghysing van Over 
de Voor onlangs is opnames ge
maak en daar word ook namens 
die A .B .K .K . opnames vir Atel
jee 67 gemaak. 

VO'LWAARDIG 
Die doe! van die opnames Is 

om die Puk sy volwaardige plek 
in die Suld-Afrikaans~ studente
lewe te laat inneem. Opnames 
vir uttsending }l:an 'n bale be
langrlke metode In die proses 
wees, bet mnr. Coetzee verklaar. 

S.A..U.K. 
Vir die doe! van die opnames 

beskik hulle oor 'n kamer in die 
Sielkunde-gebou wat as ateljet: 
ingerig is. Dit is reeds besoek 
deur een van die S.A.U.K. ;.e om
roepers, wat baie be"indruk was 
met die inrigting daarvan . 

Wits wil nie 
rasse skei 

Op 'n massavergadering het 
studen.te van die Witwatersrand
sc Universiteit besluit dat 
verskeie sosiale geleenthede op 
die kampus oop sal wees vir 
aile studente. 

In die praktyk beteken dit 
dat by sodanige funksies geen 
rasseskeidlng sal wees nie. Etli
ke Indiers en Bantoes studeer 
op Wits. 

Mej. Van der Walt is een van diegene op die Puk met van 
die mins benydenswaardige poste. Sy is naamlik alreeds sewen
tien jaar lank ,Ma" van Puk-kosbuise; 'n taak waarvoor hare 
op die tande 'n sterk aanbeveling is! Sy sien dit as baar roe
ping om die jeug op die wyse te dien en sy bet dan ook 'n 
baie groot liefde vir jong mense. Sedert Dawie Doep e ont
staan is sy daar aan die roer van sake en verkies sy dan ook 
om onder die mans-studeote te werk. Die student van vandag is 
vol~ens baar ,.Iewendiger" as vroeer en daar is geen agteruit

ga.ng te bespeur by vandag se jeug nie. 
(Foto: De Zee) 

Doogtepunte en indrukke 
die A.S.B.-kongres 

van 

Dit is ongelukkig nie moontlik om 'n volledige verslag oor die afgelope A.S.B. kongres 
(gehou van 3-7 Julie in Bloemfontein) te doen nie weens die beknopte ruimte in Die Wa
pad. Hier word net na enkele hoogtepunte van die kongres \'erwys en indrukke weerj;!;egee, 
wat uiteraard per oonlik is, maar so onbevooroordeeld as moontlik gegee word. 

Die tema van die kongres was Afrikaneridealisme. Die on
derwerp is bespreek aan die hand ' 'an 'n aantal referate, gele
wer deur \"erteenwoordi~ers ' 'an die verskillende A .. B.- entra, 
nl. Afrikaneridealisme "t.o.v. die buiteland (U.P.), die taal 
(N.K.P.), die pers (P.U.) en modernisme (U.S.). Ten slotte 
is 'n begripsbepaling van die tema gelewer deur prof. H. J. 
Strauss van U.O.V.S. Terwyl sommige referate getuig bet van 
akademiese uitkyk, was enkeles ongelukkig 'n bietjie ee.._sydig. 

Die bespreking aan die hand 
van die referate was lewendig. 
Daar is in die ..algemeen nie ge
skroom om van mekaar te ver
skil waar qodig nie. Soos maar 
meesal <OP 'n kongres was daar 
soms 'n bietjie ulteenlopendheid 
en gebrek aan verband in die 
bespreking. In die besprekings 
is vera! ingegaan op die praktie
se en aktuele aspekte van die 
onderwerpe. 

GEWETEN KLOU Ui..E 
Dit was verblydend om te slen 

dat die Chrlstelike grondslag 
van die A.S.B. deurgaans ln die 
bespreking tot ultlng gekom het. 
Die kongres het 'n studlestuk 
waarln die gewetensklousuJe ver
werp word aJgemeen aanvaar. 
Die stuk word aan die Mini
ster van Onderwys, Kuns en 
Wetenskap en rektore van die 
versklllende unlversltette gestuur 
en gevra dat ernstlge aandag 
aan dle afskafting van die ge
wetenskJousule geskenk word. 

EKSTEMISME 
Oor dle algemeen was die 

standpunte van deelnemers ge
balanseerd. Ekstremisme in een 
of ander rlgting het nerens die 
kongres oorheers nle. 1 

Die Afrikanervolk met sy kul
tuur en Staatkundige posisie 
was die sentraJe onderwerp in 
die bespreking. Die grondslae 
van die regeringsbeleid Is dui
delik ook die standpunt van die 
kongres. Die beplande hulpskema 
aan Bantoetuislande {wat voort
aan deur die A.S.B.-departement 
Afrika-aangeleentbede behartig 
sal word) sal in noue samewer
king met die Departement van 
Bantoeadministrasie en -ontwik
keling geskied. Verblydend is 
dat ook aandag gegee word aan 
immigrasle en 'n departement 
van Immigrasie In die vooruit
slg gestel word. 

WYD 
Deurdat die tema so wyd was, 

Is bykans alle aspe~ van die 
Afrlkanerkultuur aangeraak. 
Hlerdeur kon n1e dlep In ge
g-aan word op aspekte nJe en 
W88 daar 'n mate van onnodlge 
herhallng In be preklng met vo
rlge kongresse-. MJskien sou dlt 
goed wees om by die bepallng 
van 'n -tema. vlr die volgende 
kongres meer toespltslng op be
paalde aspekte moontllk te 
maak. 

of die A.S.B. meer in die rigting 
van 'n algemene skakelllggaam 
van Afrikaanse studente beweeg. 

'n Teken hiervan is dat nie 
net komiteelede van A.S.B.-tak
ke nie, maar ook heelwat Stu
denteraadsvoorsltters en Studen
leraadslede die kongres byge
woon bet. Die feit dat skake
ling tussen universiteite as 'n 
belangrike aspek beskou word, 
blyk ook daaruit <lat 'n voorstel 
om die beperking van twee hoof
bestuurslede per sentrum op te 
bef, verwerp is. 

OPMERKLIK 
Dlt was verder opmerklik dat 

huishoudelike sake van die 
A.S.B. nle eintlik op die kongres 
bespreek is nie. Aanbevelings 
van h<Oofbestuurslede is sonder 
meer goedgekeur en na die 
hoofbestuur verwys. Dit het lang 
besprekings oor detailsake van 
die kongres gehou. Miskien het 
die kongres 'n bietjie te weinig 

daaraan aandag gegee as in ag 
geneem word dat die kongres 
konslitusioneel die hoogste gesag
in dle A.S.B. is. 

Wat die organisasie van die 
kongres betref, kan gemeld 
word dat die beskikbaarstel
ling van byna aile referate en 
verslae op skrif die bespreking 
bale vergemaklik het en gesorg 
het dat die klem op die be
spreking geval het. Die orde is 
besonder goed gehandhaaf. 

WAARDE 
Die groot waarde van die kon

gres het dus daarln gele dat ge
dagtes tussen Afrlkaanse studen
tf' oor sake van volksbelang ult
gewissel kon word. Breer ge
slen wa dlt 'n geleentheid om 
met studente van ander Afrl
kaanse unlvcr ltelte kontak te 
maak en kennls oor bulle te be
kom. Om In die doel nog beter 
te kan slaag, sou dlt goed wees 
as gesorg word dat die meeste 
menlngs en groepe op die ver
skele kampusse op dl~ kongres 
verteenwoordlg Is en dat van 
elke unlver ltett soveel studente 
as moontlik na. die kongres 
gaan. 

HOOFREDAKTEUR. 

Uittreksels van referate wat 
op die kongres gelewer is, sal 
moontllk versprei word. 

Dlt was duldellk, ook uit die 
boofbestuursverslae, dat die 
aktiwiteite van die A .S.B . veral 
ult studle bestaan, wat dan ver
a! gerig is op die Afrlkaanse 
kultuur en politieke situasie. Dlt 
blyk dat daar wei pogings is 
om die A.S.B. meer by algemene 
dinge van studentebelang te be
trek. So is afslagslsteme en ver
skaffingsburo's aan enkele sentra 
onder die vleuels van die 

Elke Sigaret 
'n Meestet·stuk 

' A.S.B . op plaaslike vlak begin. 

VOLKSORGANISASIE 
Primer behartlg die A .S.B. 

tans die politiese en volkskultu
rele belange van die Afrlkaanse 
studente en snoer dit saam. Die 
A.S.B. is in die eerste plek 'n 
volksorganisasie. Dit lyk egter 

In Suid-Afrika vcrvaardig. 
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Pukke wen, m.aar alles 
• • 
lS nog reg 

DIE Geeltruie bet \'erlede Donderdagaand onder spreiligte net-net daarin geslaag om die 

span van Goldfields met 8-3 te wen. Die wedstryd is gekenmerk deur swak skopwerk 

deur Dries du Plooy en die lustelose spel van die voorspelers. 

Met Intervarsity op bande en nog heelwat haakplekke in 

llic span, voel 'n mens onseker oor wat op die 19de Augustus Dawie geklop 
kan gebeur. Christo van der Walt het met 

Onder die voorspelers was dit 
net witkop Theuns Kruger wat 
enigsins sy sout werd was. Die 
slotte, Piet Brand en Coert van 
der Men.ve, bet in die lynstane 
en skrums g lad nie opgeweeg 
teen hul kleiner en ligter teen
standers nie. 

AFRONDING 
In die geheel 

beskryf as 'n 
kan mens dit 

verdedigende 
wedstryd wat nie juis mooi rug
by opgelewer b et nie. Daar was 
geen samespel en afronding 
nie en dit wil voorkom asof die 
gees bie r kort voor Intervarsity 
nog nie reg is nie. 

Christo Holtzhausen ·bet op 
losskakel goeie spel gelewer en 
'n paar k eer mooi gebreek. Da
nie Kock se goeie spel op 
skrumskakel is beloon met 'n 
skitter ende drie wat nie deur 

Du Plooy vervyf kon word nie. 
Die Pukke se ander punte is 

aangeteken deur T . G. Kruger 
met 'n drie wat deur Koppies 
le Roux vervyf is. Taylor van 
Goldfields bet met 'n strafskop 
geslaag. 

GEEN VERSKONING 
Die koue weer en die swak 

spreiligte kon miskien 'n in
vloed op die spel gehad het, 
maar dit is nog geen versko
ning vir 'n span wat oor drie 
weke die Universiteit se na.am 
moet hoog hou nte. 

TWEED ESP AN 

Die tweedespan bet baie goed 
vertoon en met 19-3 gewen. 
Jannie Schutte bet met mooi 
spel vorendag gekom en ook 
Bennie de Klerk het goeie spel 
gel ewer. 

s.y ou tennis voor die dag gekom 
toe hy Dawie Smith Saterdag 10 
Junie in die halfeind.ronde van 
die W es-Transvaalkampioenskappe 
,geklop het met 6/ 3, 6/ 3 3/ 6, 2/6 
en 6/ 3. Dawie het Christo in. die 
'P.U.-kampioensk:appe gewen. 

Christo het in 1963·64 die junior 
W es-Transvaal titel gebuit. 

Die finaal word op Klerksdorp 
gespeel teen die wenner van Jan 
de Beer en Gerhard Raath. 

Kampioenskappe 
gebuit 

Chl'isto van der Walt en Nico 
Bo1!ha het opnuut vir die Puk 
louere ingeoes toe hulle skoo:nr 
skip gemaak 1het op die W es• 
Transvaalse tenniskampioenskap
pe. 

Albert Williams lyk asof by drasties wil optree teenoor Willie 

van Aarde van Tuks tyden s 'n Judotoernooi wat gedurende 

die vakansie op die Puk gebou is. Albert verteenwoordig die 

P.U. en Wes-Transvaal terwyl Willie, 'n oud-Pul•, die Suid

Afrikaanse Universiteite se verteenwoordiger in sy gewigsaf

deling is· 

(Foto: Fotokun 

TOERNOOIE AAN P.U~ 

WAS REUSE-SUKSES 

GIMNASTE TOER DEUR 
SUIDWES 

Christo ·het teen Jan de B eer 
die enkelspeLtitel ingepalm en 
saam me<t Nico het 'hul oo:k die 
dulbbels.titel verower. 

Christo het as juniur reeds 
naam gemaak toe hy in 1963-64 
die jtmiortitels in die enkelspel 
gebuit het. 

Die Pukke bet vanjaar w.eereen s bewys dat bulle in o-een 

sportsoort boef terug te staan v ir e nige ander unive rsiteit nie. 

Die sokkertoernooi was 'n 
reuse-sukses . AI die spanne bet 
deurgaans goe ie sokker gespeel. 
Dit was die eerste keer dat die 
P.U. die toernooi kon aanbied .. 
Dp 9 Julie is 'n vergadering in 
Over de Voor gehou waar die 
reEils t.o.v. d ie koshuis duidelik 
gestel is. Op 10 Julie bet die 
wedstryde begin en die Pukke 
net daarin geslaag om die Uni
vers iteit van P .E. met 2 doele 
teen 1 t e klop, maar in die uit-

neem. Die spa nuitslae is soos 
volg: Stellenbosch, Pretoria, Na
tal , Kaapstad, Potchefstroom. 

Die P. U.-gimnastiekklub bet pas teruggekeer van 'n 

uitJ?;ebreide toer deur Suidwes-Afrika. Die groep van 19 gim

naste bet op 29 Junie vertrek en op Vryburg bul eerste gim
nastiekvertoning gelewer. Vandaar is bulle na Kuruman en 

Keetmansboop en noord tot by Mariental. Daar is op 12 

dorpe in sale vertonings gelewer met die beste opkoms in 
Gobabis. Op Sondag 23 Julie kon bul weer op die Puk afpak. 

Dawie Smiit het in die semi· 
finaal teen Christo verloor. 

Dit is dan ook di•e eerste keer 
dat die Pukke so goed vaar in 
die W es-Transvaal kragmeting. 

Die Wapa.d word gedruk deur 
Enslins, Potchefstroom. Ultge
wers: Die Studentetaad. P.U. vlr 
C.H.O. 

klop reeks moes bulle die 
voor Stell enbosch buig. 

,,BOA TRACE" 

knie 

Vier Pukke het dan ook 
daarin geslaag om die S.A.U. 
span te haal. Hulle is J. Moens 
(A~I?an), A. Wright, A. Mac-
loed, w. Brewis (B-span). Die 
spanne het in die volgende volg
orde geeindig: Wits, U.K., Na
tal en Tuks, Stellenbosch, P.U., 
Port Ellabeth, Rhodes. Die tra
disionele ,boatrace" is vanjaar 
gewen <J.eur TUks in 'n rekord
tyd van 25 sek. en Puk kort op 
hul hakke met 25.5 sek. 

JUDO 
Die Judoklub van die P.U. bet 

vanjaar besonder goed vertoon 
m S. Botha en L. Goodchild 
het daarin geslaag om Protea-
kleure te verwerf. Die 
het egter indiwidueel 

dames 
deelge-

SKERMKLUB 
PRESTEER 

Die P .U . Stoeiklub bet uitste
kend vertoon en die tweede plek 
in Pretoria behaal. Die S.A.U. 
span bet met 6- 2 teen die 
sterk span van Noord-Transvaal 
verloor. Die finale puntestand 
was soos volg: U.P. 27, P.U. 23, 
Stellenbosch 9, Wits 6, en 
u .o.v.s. 3. 

In die pluimbaltoernooi... het 
Rosalie de Klerk baie goed ge
speel en gevorder tot in die da
mes enkelspel-finaal. 

Die doe! van die toer was om 
Suidwes-Afrika te besigtig en 
die Etoshapanne is ook besoek. 

Vertonings is deur die mans 
gelewer op die bok, rekstang, 
brug en trampolien met tuimel
en v rystaanoefeninge. Die da
mes bet ook die brug gebruik 
behalwe hulle vrystaanoefening 
en ritmiese dansoefeninge. 

In sy geheel bet die toer naas
t enby R1,000 beloop maar ten 
spyte daarvan is ongeveer 
R600 wins gemaak aan toegang
geld en donasies. Daarbenewens 

PUK WORD KAMPIOEN 
IN S.A. U .-LAND LOOP 

Louis van Wijck bet die eerste Puk geword om die Suid

Afrikaanse Universiteite-landloop te wen. Die landloop bet op 

1 Julie in Pretoria plaasgevind. Louis se tyd van 39 min. 49 

sek. oor die 7.8 myl lange baan op die L. C. de Villiers Sport

gronde ·was besonder goed. Hy bet oordeelkundig gebardloop 

en 200 tree van die wenpaal die voortou geneem om A. Frost 

van Natal met 4 sek. te klop. 

In die spankompetisie bet die vir die spankompetisie. 

P.U. die tweede plek ingeneem PUNTE 

na Natal en bierdeur beter as Natal, wenners van die span-
aile vorige Pukspanne gevaar. kompetisie, bet 44 punte teen 

Die P.U. skermklub b et bo Behalwe die skitterende verto- bulle gehad; die Puk was twee-
verwagting goed gevaar tydens Iting van Louis, bet George de met 74 punte, Wi ts A derde 
die skermtoernooi in G ra ha m- Muldne r en Gawie van Eck met 114 punte, dan Pretoria met 
slad in die Julievakans ie. DiP. die vierde plek gedeel. Hierdeur 148 punte, Stellenbosch m et 168 
drie dames het vera! goed ge- h et bull e twee en Louis Protea- punte en laaste Wits B m et 239 
vaar en drie gevegte in gepalm. kleure vir landloop verwe rf. Die punte t een bulle. Die Ikeys met 
Sar ie Green b et uitgeblink en volge nde twee Pukke bet die slcgs twee deelneme rs, was die 
byna die f ina le b ehaal. Die mans 19de en 20ste plekke ingeneem. enigste ander universiteit wat 
het m in der g oetl gevaaL' en geen Hull e was die veteraan, Fanus meegeding het. 
wedstryd gewe n nie. Tog het Heys teck en Chris Hattingh. Die Die feit dat vyf van die Puk 
hulle goeie lellings behaal. Sa- sesde Puk wat die w edloop vol- SAU-landloopspan nQg eerste
rel Venter bet in sy eerste wed- tooi bet, L eendert Snyman, het jaars is hou gevaar vir Natal 
s ttyd met di e degen (die ander 25ste geeindig. Nog t wee Pukke in, al sal die wedloop in 1968 op 
wo rd gevoer met die sahel en bet die wedloop voltooi, maar die Natallers s~ eie werf plaas-
uie floret ) albei gev egte gewen. s legs die eerste ses het getel vind. 
----~--~~~~----~------~----~--~ 

is ook 
waarop 
van g. 

3,000 Pukkies verkoop 
hul 'n kommissie ont-
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POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Van ditjies en datjies 
i 1 en rokkies en frokkies, _ I lot jassies en sokkies. I 
.. ~~,._..._~-~~~~u--.l 




