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ONTEVREDENHEID IS DIE GEVOLG ~VAN 

ONKUNDE: DE KLERK 
DIE woelinge wat tans rondom die A.S.B. aa n die gang is, is die gevolg van onkunde by die 

bond se kritici oor sy werklike taak, en die feit dat bierdie persone die A.S.B. gelyk wil 
gaan stel aan ander verenigings op universi teitskampusse. So bet mnr. Ben de Kl.erk, 
president van die Afrikaanse Studentebond, in 'n onderboud met Die Wapad gese. 

Mnr. De Klerk bet kommentaar gelewer op die opskud
ding wat verlede week veroorsaak is deur dit> verspreiding 
van 'n vlugskrif teen die liggaam op Stellenbosch, asook deur 
die optrede van 'n groep studente by die Goudstadse Onder
wyskollege verlede Woensdagaand. (Sien berigte elders op 
hierdie bladsy). 

O!IIdat die A.S.B. 'n kultuur
orga.nisasie is, beweeg hy uit 

die a.a.rd van die saak meer op 
'n lewensbeskoulike vlak as op 

die meer praktiese vlak, en as 
sulks lewer die bond se werk
saamhede nie onmiddelike vrug
te nie, het mnr. De K lerk gese. 

SUKSES 

Die nciging by die mens van

dag is om net in die sukses van 
die oomblik belang te slel. Die 
probleem waarvoor die A.S.B. 
toe staan kom is tot watter ma
te dit vir hom as kultuurorgani
sasie toelaatbaar is om hom met 
praktiese puntjies te bemoei. 

TAAK 

Mnr. De K.Jerk het gese dat 

die taak van die A.S.B. as ol'

ganisasie wat up 'n lewensbe

skoullke terre,in bewoog, Is om 
namens die Alrlkaanse .student 
formules In verskillende sake te 
,c:-aan ultwerk en na.men.,. die 
Afrikaanse student .standpunt te 
gaan stel ln sake soos die rasse
vraagtuk. 

S.R. MAAK BY SAUK 1 

BESWAAR OOR 
UITSENDINC 

Die Komitee ,·an Openbare Betrekkinge Yan dit> Studen
teraad het 'n brief aan die S.A. U.K. gerig oor die uitsending 
,·an Satt>rdag se InterYarsity, waarin beswaar ).:"emaak word 
teen sekere bewerin).:"s wat in die kommentaar oor die wed
stryd gemaak is. Die ,·olledigt> brief lui soos volg : 
bie Hoo!, 

Sporluitsendings van di~ 

S.A.U.K., 

Posbus 8606, 
JohAnnesburg. 

Waarde bee r , 

l.s. Die Intt>rvarsity~ultsendlng 

tussen die P.ll. vir ('.lf.O. t>n 
U .O.V .S. 11 Mel 1968. 

Die kommerltaar van die rugby

wedstryd tussen P .U. en U.O.V.S. 

op 11 Mei 1968 was ' n get rou e 
weergawe van die wedH tryd . 
Daarvoor dank ons u . 

Maar dit is jammer dat oor die 
eter ook indrukke geskep is wat 
nie in elke ops ig juis was nie. 
Daar was byvoorbceld op gecn 
stadium sprake van 'n ,.oor en 
weer gooiery" van voorwerpe op 

die pawiljoen tussen studente 
nie. Trouens, die enkele voor- · 
werpe wa t oor die koppe van 
eregaste na die P .U.-dirigent ge

gooi is, is hoofsaaklik geigno
reer. 

geprotestePr h ct om hull<' mis

noee oor hanalitcitt• lt• kPnnt· lt · 

gee. Sovecl so dat d i" ond •r
dirigcnt van U.O.V.S . soms selfs 
doodgesk rceu is. (Hit•rby , luit 

e k 'n berig- in wal Die Bc!'ld , 

1~ Mei 1968. !'c siening wt•t•r
geel. 

Hierdie e nkelt· vt•ralgcmeende 
stellings wat die lug inl{estuur 

i.~ kan 'n objektiewe komm e n
taar van die s pe l nie tot cc r 
str!'k ni e . En di·· jammP.rl<' van 

die ,;aak is dat dit onregrnalig 

gcen goeie na.smaa k van die 
P .U. laat nie . Daarom bring ek 
dit onder u aandag. 

Die uwe, 

C. J . SMIT 
Nms. Komitee vaii Openbare 
Betrekkinge. 

Die Studenteraad, P .U . vir 
C.H.O. 

BESPREKING 

Op die agenda vir die eers

komende verga.derings van die 
A .S .B.-hoofbestuur 11n die Be
leidsraad is 'n bespreking van 

hoe die A .S .B . hom op die meer 
praktiese terrein kan begewe. 

Oor die eis dat die A .S.B. op 
die kampus van U.S. toegelaa.t 

moet word as dil 'n demokratie
se liggaam is, bet mnr. De 

Klerk gese dat die A .S.B. wel 
'n demokratiese organisasie is. 

Dit is egter nie persone wat by 
die bond aansluit nie, maar stu
denterade vir wie dit vry staan 
omvan tyd tot tyd oor affiliasie 
le besluit. Dit is !ogles dat die 
studenteraad van 'n sentrum a!
filieer, ten einde die hele kul

tuurproduk van 'n kampus In 
nasionale verband te bring. 

GRONDWET 

lndien Stellenbosch wei sou 

besluit om hom los te maak, 
maak die A .S .B.-grondwet wei 
voorsiening dat slegs 'n bcstuur 

affilieer, en nie die studenteraad 
nie. Dit sal egter Stellenbosch 
se huidige status in die bond 

verlaag. 

Oor die ontevredenheid by die 

Goudstadse Onderwyskollege en 
die soek na 'n organisasie wat 

verteenwoordigend is van aile 
Suid-Afrikaanse studente . bet 
mnr. De Kl erk gese dat die 
A.S .B . as 'n kultuurprganisasie 
hierdi e rol nic kan vul nie, om

dat daar ni e spra k e kan wees 
van ·n Suid-Afrikaansc kultuur 

nie . 

Gokkies woel 
T C' midt.lt• van die doeni)::"heid 

op Stcllenbosch oor die anli
A.S .B.-vlugskrif wat daar vt'r· 

sp rt>i is . h ct die liggaam ook hy 

die r.oudstadsl' Ondt•rwyskolleg-c 

ter sprake gekom . 
Na die voorsitter van die 

r.oudstadsc A.S .B.-komitce. mnr. 
T eddy Wolff , verlede Woe nsdag
aand op 'n massave rgad •ring 'n 

uiteensetting van die bond se 
werksaa mhede gegce hc t, het 

verskeie studente vrae oor die 
liggaam begin stel. O .a . wou 
hulle weet wat die A .S .B. vir 
hulle doen . Volgens ' n Sondag
blad is nuusberigte oor die 
moeilikheid op Stellenbosch as 
motivering vi r die vrae gebruik. 

Om d ie vraestellers en onte

vredenes tevrede te stel. is be-

Kyk net wat gebeur met 'n 

man as jy op die vyand se 
kampus beland! Dlt het nogal I 

nadeUge gevolge vir Jou haar
styl. 

Foto: Fotokuns 

MATIES IN BE,ROERING 
N A VLUGSKRIF TEEN 

A.S.B. 
Beroering beers op die kampus van die Universiteit van 

Stellenbosch nadat 'n vlugskrif verlede week daar versprei 
is waarin 'n skerp aanval op die Afrikaanse Studentebond en 
sy bestaansreg in Matieland gedoen word. 

Die man wat clie vlugskrif op
gest.el en versprei bet, is mnr. 

Louis Duplessis, 'n student in 
die staatsfilosofie, en tot Vry
dag voorsitter van die studente
tak van die Nasionale Party op 

Stellenbosch. 
In die vlugskrif het mnr. Du

plessis die bestaansreg van die 
A.S.B. ontken omdat hy nie na
mens die Afrikaanse student 
praat nie en niks vir die Afri
kaan :>e kultuur doen ni e. .. .. . 
dit is ons Christelik-Nasionalc 
plig om hierdic l{roepie werklose 

ook oor A.S.B. 
sluit ctat 
A.S .B. 

die pres idcnl va n die 
asook hoo fb estuursledc 

gt•vra mo<'l word om die Gokkics 

toe te sp ree k . Ook ~a.l kommis· 
sie;. van ondersOL'k na die w c rk
saamhede van die A.S.B. inges tel 

word. 
VltYDAG 

Die m assave rg-ade ring oor die 

A .S .B . sal Vrydagaand by die 
kollege gehou word . 

Intussen hel mnr. Ewert Nel, 
Ieier van die groep wat ontevre

dc is met die A .S.B. aan ' n 
Johannesburg oggendkoerant ge
se dat daar geen verband is 
tussen die kritiek op die A .S .B . 
op die kampusse van die Stel
lenbosse Universiteit en die 
Goudstadse Onderwyskollege 
nie. 

verkramptes van ons ka.mpus te 
verwyder .. ", bet hy o.a. ge
skryf. 

REAKSIE 
Sterk reaksie het op Stellen

bosch en elders gevolg op die 
inhoud en verspreidlng van die 
vlugskrif. Senior )ede van die 
Nasionale Party op Stellenbosch 
waaronder die L .V ., mnr. H . H. 
Smit., het mnr. Duplessis gere

pudieer, en van verskillende 
kanle is geeis dat hy uit sy pos 
a<" voorsitter van die studente
tak moet bedank. Alhoewcl hy 
aanvanklik geweier bet, het 
mnr Duplessis tog Vrydagmid

dag bedank. 
Volgens 'n landswye Sondag

blad ~o u mnr. Duplessis gese het 
dat hy ni e die A .S .B. gehcel en 

al afgeskaf wil sien op die 
Stellenbosse kampus nie. As dlt 
voortbestaan moet dit egler 'n 
dc mokratiese 11ggaam wees. 

1\lOSJE 
'n Monste rvergadering word 

vanaand op Stellenbosch gehou 
om die saak te bespreek. Op 

hierdie vergadering: sal mnr . Du
plessis glo 'n mosie indien dat 

die voorsitter van die U.S . se 
studenteraad die president van 
die A .S .B . (mnr. Ben de Klerk) 

in kennis stel dat Stellenbosch 
nie meer lid van die bond Is 

nie, maar dat die bond wel as 
'n demokratiese vereniging op 
Stellenbosch kan voortbestaan. 

Daar is ook die bewering ge

maak dat die dirigente onkiese 

en onwel,voeglike opmerkings 
.. oor en weer•· ges linger bet. Wat 

v.el waar is in hierdie verband. 
is dat die Pukkc telkens luid ONS SPESIALISEER IN 

GESKENK E 
POTTEBAKKERY 
JUWELE 
KOPERWARE 
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Met komplimente Yan 
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BODE
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Vir 
MODERNE MEUBELS 

en aile 
HUISHOUDEI.IKE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verslcaffing van die 

Jongate 
Plaat-opnamA" 

Kom bP.~>i,...•;~ ons groot 
reeks. 

Vir 111 u 
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Nie weer nie 
Soms gebeur daar dinge 

wat 'n mens nie graag aan
vaar nie en waarvan jy maar 
liewer wil glo dat dit een mas
siewe misverstand is wat nie 
berbaal sal word nie. 

So 'n gebeurtenis was dit 
wat Saterdag op die Vrystaat
stadion tydens Intervarsity 
op die pawiljoen gebeur bet. 
Eintlik sou 'n mens liewer 
daaroor wil swyg. Maar voor
dat stilswye 001 iets wat 
reeds in baie wyer kringe so
vee! pub!isiteit gekry bet, as 
goedkeuring of selfs net as 
onverskilligheid aanvaa.r word, 
se ons Hewer ons se. 

En ons se is dit: so iets 
mag nooit as te nimmer weer 
gebeur nie. As so iets weer 
toegelaat sou word om te ge
beur, bly dit 'n vraag of die 
relatiewe boflikheid en ver-

draagsaamheid wat tot dus
ver geopenbaar is, nog moont
lik sal wees. Inderdaad kan 'n 
berhaling van vanjaar se ge
beure nie anders as om die 
bele stelsel in gedrang te 
bring nie. En dit gaan jam
mer wees. Maar ons bet da
rem nog genoeg vertroue in 
die mense wat in bebeer van 
sake is, om te glo dat wat 
vanjaar gebeur bet, die laaste 
strooi is. 

Aan al die Pukke op die 
paviljoen kan mens nie an
ders as veels geluk se vir 
die puik gedrag onder om
standigbede nie. Veral die 
eenparige opstaan toe die ge
wese staatspresident voorge
stel is, kon nie anders as om 
opgemerk te word nie. N a Sa
terdag het die P.U. vir C.H.O. 
baie meer vriende. 

A.S.B.-woelinge 
Die buidige woelinge rood

om die A.S.B. en die vrae wat 
daar gestel word oor die be
tekenis van die bond vir die 
Afrikaanse student, en sy reg 
tot voortbestaan op ons kam
pusse, hoef niemand te ver
baa3 nie. Dit sou mens moes 
verbaas bet as daar nie ge
reeld vrae gestel is hieroor 
nie. 

Daarmee wil ons nie be
weer dat die A.S.B. so deur 
en deur sleg is dat sy bestaan 
gedurig onder die soeklig ge
plaas moet word nie. Verre 
daarvan. Ons glo dat die 
A.S.B. tog we! deeglik sy 
taak bet om op die kampusse 

van ons Afrikaanse universi
teite en kolleges te vul, en 
ons glo dat die feit dat die 
A.S.B. na twintig jaar nog 
sterk staan genoeg bewys is 
vir die feit dat hierdie nie 'n 
ydele droom is nie. , 

Wat ons egter wei deeglik 
wil beweer, is dat dit geen 
kwaad kan doen as op 'n vol
wasse wyse en sander bymo
tiewe opnuut gesoek word na 
'n formulering van die A.S.B. 
se doel, taak, werksaamhede, 
en die plek daarvan op ons 
kampusse nie. 

Maar ons herhaal: dan 
moet dit op 'n volwasse wyse 
en sonder bymotiewe geskied. 

En non? 
Soos aile goeie dinge het 

karnaval en intervarsity ver
byg.egaan. Ewe skielik was al
les verby en het die meeste 
Pukke seker gewonder waar
mee 'n mens jou nou gaan be
sig hou. 

Maandag was die antwoord 
daar (vir die mense wat bulle 
nie reeds oor die naweek in 
die kloue van die akademic 
begewe bet nie) Voor die deur 
le referate by dosyne, en kort 
anderkant die einde van die 
maand begin die Junie-toetse. 

Daaroor twyfel niemand 
nie, want orals op die kampus 
sien jy reeds die lang gesig-

te en boor jy die klaagliedere 
wat die profeet Jeremia 'n 
minderwaardigheidsgevoel sou 
besorg bet. En dan wonder 'n 
mens. Watter soort gees was 
ciie tydens karnaval en inter
varsity as alles sommer nou 
so weggevloei bet? 

Dit mag nie. Ons is nie on
gebalanseerde mense nie. 
Daarom: kom ons bewys ons 
vriendelikbeid en kameraad
skap was nie sommer 'n kuns
matige en tydelike oplewing 
nie, maar iets wat ons gaan 
bly kenmerk. 

Laat ons daarom bly glim
lag. 

MOOIRIVIER MOTORS 
Posbus 51, 

Vir:-

(EDMS.) BPK. 
Potgieterstraot Telefoon 4338/9, 
POTCHEFSTROOM. 
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Jn It Iig 
I 

EFESleRS I :3. 
, , Geseend is die God en Vader van onse Here ] esus Christus 
wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die hemel in 
in Christus." 

Dit is 'n lofprysing wat uit die mond van Paulus uitgaan. 
Dit is egter nie net Paulus wat dit mag uitroep nie, ook ons 
mag dit uitroep omdat ons kinders van God is. 

] a, God skenk aan ons ryk seeninge om Christus wil. Ons 
verdien uit onsself aileen maar die vloek van God, maar nou 
is ons in Jesus Christ us geseen en dit uit genade aileen. 

Daar is eintlik net een seen. Daarom staan die woord ook 
in die enkelvoud, maar die seen word opgebreek in vele strome 
en brei uit in 'n ryke veelheid. Daarom staan daar ook dat Hy 
ons met aile geestelike seeninge geseen bet. 

Die seeninge van die Here is veelvuldig, heerlik en onbe
skryflik. Maar waar kom die seeninge vandaan? Om; aangehaal
de teks se; uit die hemel. ] a, dit kom van die troon van God 
en van die Lam. Die heme!e is gevul met die seeninge van 
God net soos die aarde vol is van die vloek en van aile boos
heid. Hoe talryk is die seeninge nie wat uit die heme! op ons 
neerdaal nie? Dink daaraan ons is uitverkore kinders van God 
om Christus wil, ons is verlos van die mag van die dood om 
Christus wil, ons het vergifnis ontvang om Ohristus wil, ons bet 
die Heilig'e Gees ontvang om Christus wil. En dit alles uit genade 
aileen. Hoe ~eseend is ons nie dat ons in die dae van ons jonk
heid ons gawes en talente aan 'n christelike universiteit mag ont
wikkel nie . Dat ons die krag van die jeug in ons are mag voel 
vloei, dat ons gesondheid en krag mag geniet, dat ons verstand 
on~vang het, en dat al hierdie dinge vanuit die hemel op ons 
neerdaal. Dit stroom ons harte binne wat deur die geloof in 
] esus Christus geopen i . ] a, deur die geloof in Hom kan ons 
die stroom van seeninge opvang. Dit is 'n stroom wat nooit 
opdroog nie, 'n stroom wat ons lewensryk <:!D vol maak. Deur die 
seeninge van God en Christus kan ons nou 'n ryke en voile lewe 

lei. 
Eers as ons bely dat ons al hierdie seeninge om Christus 

wil en sonder euige verdienste van ons kant ontvang, kan ons 
soos Paulus uitroep: ,Geseend is die God en Vader van onse 
Here Jesus Christus! 

Eers dan word ons ganse !ewe een lofprysing tot die eer 
van God . 

= Deur My lens == 

Ons bet intervarsity gebou. En 
dit was goed. Jammer ons bet 
nie gewen nie. Vera! aangesien 
ons eerstespan die beste span 
op die veld was. Maar alle eer 
aan die Kovsies vir bulle rots
vaste verdediging. 

Die treinrit was vir my aan
genaam. Baie aangenaam. Dis 
jammer ek is 'n outsider. 'n 
Sagte dingetjie sou sake nog 
meer veraangenaam het. remand 
wat na my filosofiee wil luis
ter, want ek hou daarvan om te 
praat van borne en wind, van 
vallende blare ... 

HARTELIKHEID 

Maar genoeg. Netnou word ek 
oorval deur huweliksaansoeke. 
Een ding wat vir my mooi is 
van die Kovsies is die bartelik
heid wat ctaar onder die studen
te beers, ' n opregte kameraad
skap. Op die Puk is daar nie 
so lets nie. Nou wonder ek of 
di' die gevolge is van ons ge
storwe ontgroening? Ons eers
jaars is te hans - by voorbaat 
·n taai klap aan julie. 'n Eers
tejaar is 'n spesie wat nie ge
sien en nie gehoor moet word 
nie. 

'n Groot flambojante ruiker 
aan ons twee dirigente wat die 

Puk se naam Saterdag boog 
gehou bet. Ek Is bly dat julie 
jul nie vereenselwlg bet nle 
met die tolletmentaliteit van 
sekere mense nie. AI wat Puk 
is, is trots op julie. Laat ons al
tyd ·ons unlversiteite se naam 
boog bou. Dis 'n groot voorreg 
om 'n Puk te wees. Mlskien 
wll meer mense in die voorreg 
dee!. Na Saterdag dink ek, sal 
diT. definitlef die geval wees. Ult 
boflikbeid sal 
Saterdag se 
swyg. Miskien 

ek verder oar 
pawlljoengebeure 

nog net dit: 
Waar die grense van oordente
likbeid en goeie maniere oorskry 
word, daar word aile kommunl
kasie beeindlg. Ons sal ons In 
geen onsekere terme nie, daar
van distansieer. 

WAARDIGHEID 
Laat ons die waardigbeld be

hou. Want as dit verlore raak, 
tree dekadensie in . Dan begin 
die geestelike aftakeling. En jy 
word 'n verpotte wese, 'n siek 
banale skepsel. lets wat chao
ties op reis is. Orde is die be
ginsel van bestaan, van alles 
wat !ewe en roer. 

Intussen wag die akademie 
met knersende tande op ons. 

REFLECTOR 

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

(Direkteure: J. A. van der Walt. P. G. van der Walt). 

Soelchouers, Sekretorisse, Assuransie- en Belasting
adyiseurs en Algemene Agente. 

Vir puik gehalte tikwerk, ofrolwerk en fotostotie~e 

afdrukke von belangrike dokumente. 

TELEFOON: Kontoor 5796, 
Waning 7326, 

Posbus 913, 
Stadsentnllll 111. 



WOENSDAG 15 MEl 1968 DIE WAPAD 3 

Meningsopname openhaar 

tevredenheid met 
Mnr. Hans van Zyl, 

Puk, se: Die )f.arnaval 

'n oud-

was 'n 

pragtige idee en die organiseer

ders daarvan verdien groot lof. 

Ek is teleurgestel dat so 'n 
klein klomple daaraan deelge
neem het - vera! Vrydag. karnaval 

Eerste probeerslag - goeie pro beers lag! In die geledere 
van die owerhede en studente van die Puk is 'n meningsopna
me gedoen om 'n algemee idruk te kry van die eerste karna
val op die plaas. 

Di'e klasse is afgegee en tog 
het daar maar min gebeur, bale 
van die studente bet die gees 
gegee en is toe bulstoe. 

'n Paar nuttlge wenke is deur 
die studente aan die hand ge
doen: mnr. Callie Coetzee stem 
saam met mnr. Hans van Zyl, 
dat propaganda In die toekoms 
beter gedoen kan word. 

dirigent 
~isluk 

~eesterplan o~ 
te skaak, 

Om vir maande lank te beplan en te werk aa n'n plan 
om die Kovsie-dirigent .te skaak, om te sien hoe die hele 
plan haarfyn uitwerk, en dan op nommer nege en negentig te 
sien hoe alles skipbreuk ly - dit was vanjaar die lot van 'n 
groepie Pukke .. 

Die bele ding bet lanka! reeds pe teen die twee se hare ge

begin toe Mac van der Merwe, neem Word. 

Gerrit Groenewald en Dries Hulle bet nou wei nie 'n diri

Pretorlus op 'n meesterplan ge- gent geskaak nle, maar die 

kom bet om die Kovsies se ra

sleleler te skaak. Sowat twee 

maande gelede Is die masjine

rle in werklng gestel. 

Y.M.B. 

Twee persoife wat onbekend 

~s In Bloemfontein is gekry om 

namens 'n fiktlewe maatskappy 

(Y.M.B. Distributors) bestelllngs 

vir hemde in U.O.V.S. se kos

bulse te neem en saam daarmee 

wedstrydvorms wat S'pesiaal ge

druk Is, utt te d·eel. Sorg is ge

dra dat Dante Smuts, U.O.V.S. 

se raaieleler, vir die wedstryd 

inskryf. 

'n Ruk voor die intervarsity

week hi by toe per brief (op 

spesJaal gedrukte brleflhoofde, 

waarvan 'n a.tdruk bier verskyn) 

ult Johannesburg laat weet dat .., 
by die tweede prys ('n Simca) 

plannemakers bet darem die 

troos dat bulle verantwoordelik 

was vir die oorspronkllkste 
skaakplan In 'n lang tyd. En dit 
se al lets. 

Die Puk se twee dlrlgente, Plet 
Botha (links) en 'Christo Plek 
(regs), Wer afgeneem terwyl 
bulle vir mekaar dlrlgeer. Te
vredenbeld Is uit verskele oorde 

Prof. Wimple de Klerk is van 
menlng dat die karnaval organi
sart:orles bale goed atgeloop bet. 
Die komitee verdien groot eer 
met hul eerste poglng. 

Verder bet by gese dat die 
konsertreeks 'n buitengowen ge
dagte was en dat dit in die 
toekoms altyd in gedagte gebou 
kan word. Hy meen ook dat die 
vlotte baie oorspronklik was en 

I 
dat die koppe goed afgewerk 
was. Prof. De Klerk doen die 
wenk aan die hand dat die 
karnaval miskien vroeer in die 
jaar gebou moet word. Die toet
se neig om die gees te demp en 
die studente kan bulle nie ten 
voile vir die saak gee ni'e. Om
omliggende dorpe moet ook be
soek word en so sal daar 'n 
nouer band tussen die universi
teit en sy direkte omgewing 
omgewing ontstaan, bet Prof. 
De Klerk gese. 

SPONTAAN 
Volgens hom was die gees on

der die studente uitstekend en 
daar kan nog groter spontane 
vrolikheid i.p.v . kunsmatige ver
spotheld wees. 

ultrespreek oor die 
van die twee verlede 
op die verhoog tydens 
.sity. 

optrede 
Saterdag 
Intervar-

Foto: Fotokuns. 

V'erower bet en dit op Dlnsdag 
7 Mel by 'n dlnee in 'n deftlge 
Randse hotel in ontvangs moes 
neem. Hy sou per motor in 
Bloemfontein gebaal word. 

MOTOR 

Dinsdagoggend is die laaste 
reellngs per telefoon uit Johan
nesburg met mnr. Smuts getref, 
en Dinsdagmiddag was 'n per
soon met 'n deftlge motor in 
Bloemfontein om die ,.pryswen
ner" te haal. 

EEN SE DOOD ANDER 
SE BROOD 

Die Kovsies bet lntussen snuf 
in die neus gekry, vasgestel dat 
die •betrokke maatskappy rUe be
staan nle, en besluit om twee 
eerstejaars In mnr. Smuts se 
plek te stuur. Groot was <lie 
ve11bas'ing van die Pukke toe 
die spesiaal gehuurde motor nle 
met mnr. Smuts nie, maar met 
twee eerstejaars opdaag! Paar : 
moes toe maar die gepaste stap-

Dllt.OTOlllll B. IU.BCOVITZ 
L. lloDON&LD 
T. DUNKALD 
V. M. CATZ 

So h~ die briefhoofde «eJ.yk 
wat speslaal Iaat druk Is as 

Die een se dood is vandag die ander s.e brood, bet ds. H. 
van der Bijl, van die Geref. Kerk Potchefstroom-Suid Donder
dagaand gese i.v.m. die welvaart wat ons vandag belewe, 

Ds. Van der Bijl bet die J.V. SKEPPING 
Op- en Wakker toegespreek oor Verder het hy daarop gewys 

die verwereldliklng In ons wel

vaart. 

Die gelowlge kom toelkens voor 
'n keuse te staan. Elkeen moet 
eers vir homself ultmaak wat 
welvaart is en die welvaart dan 
op die regte wyse geniet, bet 
hy gese. 

P.O. Box 9583 
JOHANNESBURG, 

______ !9 .. _ 

deel van die plan om d1e Kov
stes se rasleleler te skaak. 

dat die Bybel nie teen welvaart 
is nie .en dit geillustreer met 
paslike voorbeelde. Die Skepping 
het dan in die grootste welvaart 
begin, het hy gese. 

Hy het die welvaartslyn deur
getrek na die Afrlkanervolk. 
Vroeer het die Afrikaner sy 
goud In die wakls saamgedra, 
nou het ons myne waaruit ons 
die goud haal. Die welvaart wat 
ons vandag belewe is dus in 
teenstelling met die In die Para
dys, dws. 'n welvaart eonder 
God het hy gese. 

Ds. van der Bljl het dlt ook 
beklemtoon dat die welvaart In 
Christus dit is: dat ons kan lewe 
omdat hy vir ons gesterwe het! 

Oosterhof skaak 
S.R.-Iede 

Baasskakers . . . ek se weer, 

Baasskakers! 'n Mens wonder 

wle kan meer spog as Ooster

hof ... wie het dlt nou al reg 

gekry om byna die hele S.R. 

te skaak. Glo, dit of nie maar 
bulle het vir 'n hele paar uur 
as gaste van die dames en tot 
misnoe van die Pa in die kos
huis deurgebring. 

Die dames bet bulle darem 
bale goed behandel-daarvan kan 
Poen Coetzee getuig . . so ble
tjies-bietjies koffie saam met die 
musiek! Neels Smit en Flip Fl
slka bet maar 'n stil agtermid
dag deurgebring . . . maar dlt 
was darem ook maar lekker. 

Volgende jaar maak bulle 
weer so want dit wil mos nou 
al lyk asof die Groot Geeste 
groter oplewing van die gees 
in die kosbuis bewerkstellig bet 
as wat die karnaval of die sing
songs kon droom om te berelk. 

Akademiese 
• Jaar 

Die Randse Afrlkaanse Uni

versiteit gaan sy akademiese 
jaar van 29 na 35 weke per 
jaar verleng. Dr. Gerrit Viljoen, 
die rektor van die universltelt 
se dat dlt tot die voordeel van 
die studente Is, en dat dlt op 
die lang duur ook 'n beter diens 
aan die gemeenskap sal lewer. 

VERTEENWOORDIGEND 
Mej. E smarie Steenkamp van 

Karllen meen dat die boof-kar
naval-komltee nie verteenwoordl
gend van die massa was nle. 
Die werk Is wei goed gedoen 
maar in die toekoms kan die 
komitee uit lede van versklllen
de kosrhulse saamgestel , word. 

Johan Snyman van Dawle 
Dupsuid se : die deelname van 
die Pukmassa kon mlskien mreer 
geintegreer gewees bet as die 
sentrale komltee sy organisasie 
ietwat gedesentrallseer bet en 
die verantwoordelikbeid van die 
aanbieding van watter Item ook 
a1 op die program oor 'n wyer 
front versprel bet. 

Mej . Louise Heystlek van Kulu, 
meen dat dit beter sou gewees 
bet as die stalletjies meer ver
spreld was, maar Iaat nie na om 
te se dat die karnaval 'n groot 
sukses was nie! 

TOETSE 
Volgens 'n uitgebrelde me

ningsopname blyk dJ:t dAt dle 
meeste Pukke hul aansluit by 
dJe woorde van mnr. Tlnus du 
Plessis van Over-de-Voor, nL; 
of die kamaval 'n 11\lkstlos wasT 
Maar natuurllk! Al gehoor van 
'n karnaval aan dJe Puk wat 
ole 'n sukses sal wees nleT Hy 
bely saam met dJe dlgter: , the 

carnival Is over and Its kl8s 
was sweet as wine," maar ook 
,the carnival Is over and now 
my tears begin • . • want die Ju

n~toetzse Ie voor dle deur. 

INSLEEP! ~ 
WAARHEEN ALMAL~ 
~ SLEEP 
~ Koshuisbestellings: 6039 

VIR MODERNE VERLOOFRINGE: 

TRANSVALIA 

JUWELIERS 

STADSENTRUM, ~ 

POTCHEFSTROOM. 



DIE WAPAD 

Hedda waardige opvolger 

voorgangers 
Hedda GS.bler is die titel van hierdie werk, maar dit is veei-meer~ dit is terseHdertyd 

die demoniese onderlaa.g, die onvoorspelbare vertrekpunt, die onstuitbare groei, ja, dit is 
seHs die ironies-tragiese eindpunt . van die ve !haal. Dit is die naani·· van soveel ·gesigte, dit 
is die naam van futiele bevryding - die naa.m: Hedda Gabler. 

Want sy is vrou. 'n Vrou met die klaa.glike onvermoe om 
te voldoen aa.n haar eie begeertes, 'n vrou wat die immer 
ontwykende spel met haar eie lotsb.estemming speel, 'n vrou 
met die dood in baar een hand en die lewe in die ander hand, 
'n vrou wie se algeJ;lele nederlaag baar grootste triomf word. 

Sy wil vry ~es, sy moet vry vellng, en telkens die onverwag

word om haarself te behou, en se meteorpunt besi~ning oor 
sy verloor haarself ter wtlle 
van haar vryheld. En is dit nle die !ewe en die ganse bestek. 

mlsklen die makabere boodskap 
w a t ook deur ons tyd hamer 
n le, nl. dat die mens se self 
gewaande ,vryheid" onherroep
llk in die dood setel en dat vry
wording van alles, ook Vl!-n die 
S"elfheld, dan eers volkome word? 

VRYHEIDSTREWE 

Henrik Ibsen is ook kind van 
sy tyd. Daarvoor lmmers spreek 
sy benadering van situasies te
gelyk ult elke moontlike hoek. 
In die posltiurstlese milieu 
waarln hy lewe en skryf word 
sy karakters gebore ult sy per
soonllke konfllkte, sy eie frus
trasies. Terselfdertyd wil sy 
werk dan rlller en ontknopings
drama wees! Soos in sy .,Spoke" 
breek hy ook bier weg van die 
tradlslonele drama van sy tyd. 
Sy karakters is nie heroies nte, 
die ontw.lkkeling van sy tema Ill 
die konsekwensles van menslike 
handellnge. Die beheersende 

oelement Is 'n onbehaagllke vry
heldstrewe. 

H ierdle strewe word ultge
beeld deur Hedda Gabler, CeCille 
Spamer, met ihaar onbetuiste 
oortulglngskrag, vertolk hierdle 
rol. Veral ihaar besondere VIer
moe tot gelaatspel, die kopplge 
vrou in haar en haar sterk per
soonlik!heid laat haar eenvoudig 
lewe in Hedda Gabler. Niks is 
oo!'bodlg nle. Tegelykertyd pre
tenSileus en ook onpretensleus. 
(Net mlsklen 'n klein bletjie 
meer ,dlerbare kinderlikheld" 
waar dlt sou pas?) 

Opmerklik In die aanbleding 
Is die oenskynlike toon van ver-

NDEQUE 
Skoenreparasies 

- Octron-gebou -
Twee depots op Butt: 

BUL T DROOGSKOONMAXERS 
WESTVAAL DROOGSKOONMAKERS 

Spesiale pryse vir studente. 
Aflewering op die Kampus. 

KOM BESOEK: 

MIAMI 
RESTAURANT 

Kerkstroat 213, 
Johan Dreyer-gebou. 

J. HEIDEM! 
FIETSE 

en vakk:undige 

Herstelwerk 

Opberging 
van fietse gedurende 

vak:ansies. 

Kerkatra:at 48 - Tel 5319 

Maxie Swart lewer 'n goele 
Vllirtolklng. Halt bulpeloos, gela
te, maar met net genoeg drif om 
mev. Elvsted te wees. 

Peet van Rensburg bet elke 
ihart gesteel met sy naiwltelt, 
sy onskuldlg•bedagsame apel. 
Lleschen Rautenbach !ewer ook 
In baar rol ultmuntende spel. 
Vera! haar praatmanler, haar 
ou-vrou verontwaardlglng. Lies
bet Scihoeman het oortulg as die 
dlensmeisle. Andries ·Swanepoel 
was 'n bale waardlge regter 
Brack - en tog bet by maar 
mens gebly. Leon Cioete bet 

'n Toneeltjle nit ,,Hedda Gab
ler" wat tot vanaand deur die 
departement Spraakleer en Dr~ 
rna opgevoer word, en waarvan 
'n resensle op hierdie blad ver
skyn. Cecile ~amer (Hedda) en 
Andries Swanepoel (Regter 
Brack) In 'n tiplese toncteltjie 
van llgte repartee. 

'I 

Studenteraad 
. 

Vlf R.A.U . 
Die Randse Afrlkaanse Unl

verslteit bet onlangs bulle stu
denteraad, bestaande uit 12 

mans en 2 dames,aangewys. 
Die S.R. voorsltter sal ult die 

groep aangewys word. Hulle sal 
eersdaags vel'gader om hul 
werksaamlhede te bespreek. 

Sewe van die lede is LI.B.· 
studente, een B .Comm ; twee 
B .Sc.- en vier B.A. studente. 

eweneens beindruk as Ellert 

Li:ivborg. 

Dit dan wat die spelers be

tref. Maar daar was nog meer 
wat die weldoenlng van die 
aand verseker bet. Die bellgtlng 
was pulk, dde grlmerlng (veral 
die van tant Julla) bet getulg 
van professlonele smaak. Die 
dekor, kostum~rlng en die keu
rlge program was alles dee! van 
die geheel. 

Dan die voorportaal: dlt was 
pasllk en oorspronkllk - die 
effektlewe inlei'<iing tot 'n gro
ter ontvlugtlngswereld. 

Ten slotte: die dame agter 
die skerms, Bet Botha. Hlerdle 
aanbledlng waarna ons met ver
wagtlng ultgesl:en bet, was sy 
voorgangers ~n elke opslg waar
dlg. Dlt was 'n gawe toevoeglng 
tot 'n jong maar kragtlge repu
tasle. 

C. rl. SMIT 

Direkteur van 

Ontwikkeling 

na Europa 

Dr. O'Grady, dlrekteur van 

Ontwlkkellng aan die P .U . en 

mev. O'Grady, vertrek op 1 Ju

nle op 'n studle toer na Euro

pa, vir drle-en 'n half jaar. 
Dr. O'Grady gaan o.m . 'n stu

die maak van interuniversltere 
kommunikasle en doeltreffende 
lntegrasie op navorsingsg>ebied. 
Hy wll ook die uitstekende na

vorslngswerk van die P .U . e.an 
versk~le groot universitelte oor
see bekendstel, veral In Duits
land, waar hy en mev. O'Grady 
die gaste ,sal wees van die Hum
bolt-Stlftung. 

Wat bedoel ons met die we
tenskap estetlka? Daar bestaan 

. verskillende wetenskappe en ver
skillende groepe wetenskappe 
oa. geestes- en syns- en eksakte 
wetenskappe. In geestesweten
skappe kry ons tlog verder an
der onderafd~lings bv. beskry
wende of taal- en normatiewe 
wetenskappe. Die normatlewe 
wetenskap probeer om sekere 
waardes of maatstawwe vas te 
stel maar dlt eindig nle daar 
nle dlt wll dit ook gaan toe
pas op praktlese lewensverskyn
sels. Alle wetenskappoe is e.ltyd 
gerlg op praktlese toepassing 
van gegewe felt wat nagevors 

is. 
In die praktlese toepassing 

moet altyd 'n duidellke slste
matle gevolg word. Onder die 
normatlewe wetenskappe vind 
ons bv. Wysbegeerte en Estetiek 

of estetlka. 
Estetlka Is meer eksakt -
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vra een vraag nl. wat skoonheld 

Is? En wat Is dan die skoon

held? .Daar is altyd 'n pos1tlewe 

en negatlewe vraag want die 
wetenskap is oop vir verande
ring en evolusie. 

Skoonbeid verander dus deur 
die eeue bv. die ou Griekse 
kuns verskli bemelsbreed van 
ons s 'n. 

Ons kan 'n dlep studle maak 
van bulle kuns wilt dan 'n waar
derlngsaksle sal veroorsaak; nog 
dleper studeer om bul nonne 
van skoon!beld te onderaoek.. 
Kunsbesef verander deur dle 
eeue en so ook .die skoonbelds

besef. 
Die twee belangrikste punte Is 

tyd en lokaliteit. Dit Is 'n steeds 
evolusloneerde en veran4erllke 
faktor in kuns, Dlt norm waar
aan die kuns waardeer word, is 
nle stagnant nle, maar · verander 

ook wei. 

ALABAMA W'E.EIR 
REVU ES·TYL o·p 

MET 
REIS 

Die revue-styl waa.rmee die Alabama-toergroep verlede 
jaar soveel sukses behaal bet, word vanja.ar weer toegepa.s, 

maar op 'n boer vlak. 
Ala;bama bled in vanjaar se 

program o.a. vlsueel aantrekllke 
uittreksels ult die modeme mu
siek!blyspele aan. Komiese tone
le wat van toepassing Is op hul
dige wereldtoestande, sorg vir 
afwisseling tussenln. - so reg 
In die gees van die tyd. 

ORKES 

Die orkes Is vanjaar beelwat 
ultgebrel, die koorlede toon 
vee! talent en die repetlsles vor
der fluks . Sommige van die 
koorverwerklngs moes ult die 
V .S .A. bestel word omdat dlt nle 
In die Republlel,t besklkbaar is 
nle, soos die musiek van ,Por
gy and Bess" en van ,Tihe 
Music Man.'' 

, Tihe Music Man''' sal lets be
Bonders wees omdat die dlaloog 
op maat van muslek (resitatlef) 
die booftema voorafge.an In ge
dramatlseerde vorm. 

Die welbekende ,,Tonlgbt" ult 

, West Side Story'' word ook 

met bygaande verhoogeffekte 

aangebled. Afrlkaanse lledjles 
soos , My hart verlang na di e 
Boland," , Di'e Ou KraalUedjie," 
, Jy Is my llefling," en ,Boetle 
sy's 'n perskeb!Olll.. is In van
jaar se program lngesluit. 

Eenvormige kostuums word 
vanjaar beoog asook spesiale be
llgtlngseffekte. 

Johan van ~ensburg Is weer 
Alabama se muslekregisseur, ter
wyl Nesco du Tolt verantwoor
dellk sal wees Vlir die komles'e 
tussentonele. 

BESOEK 
Die groep besoek vanjaar vYf 

en twintlg plekke, waaronder 
Warmbad, Die Oog, Tzaneen, 
Louis Trlcihardt, Wltrivler, Wel
kom, . Sasolburg, .Brakpan en 
Klerksdorp. 

H.d.W . 

STUDENTE RUK HAN·DE 
UIT: BENSUSAN 

Dr. A. D. Bensusan 'n Jobannes_burgse stadsraa.dslid wa.t 
goed bekend is met die Europese studente en baie daar rondg
reis bet, bet onlangs gese dat die studente-opstande teen die 
tradisionele gesa.g in die vrye Jande, beeltemal ha.nde uit ruk. 

In Rome steek half-waansln- organiseerders agter d·le at-
nige studente, g>eboue en motors 
aan die brand, gaan die pollsle 
t<;! Jy f en pleeg vandalisme so 
ver as wat bulle gaan. 

MANCHESTER 
By die unlversltelt van Man

cihester bet die studente 'n krans 
aan die voet van die stad se 
oorlogsgedenkteken gele met 
die woorde daarop: Ter nage
dagtenls aan die Rhodeslers 
wat onregverdlg en genadeloos 
gebang Is deur die onwettlge 
Smith Regime. 

In Parys het daar ook 'n 
grootskaalse geweldadlglh.eid 
losgebreek en die j'eug word 
skaamteloos d,m .v . organisasie
werk betrek, of dlt nou vir 
geldellke of polltleke gewin Is. 
Die leuse bly steeds om weg te 
doen met tradls~ en konvensie. 

VOLTYDS 
Dr. Bensusan glo dat daar 11-

berallstlese en kommunistlese 

takelingswerk sit. In Londen ls 

daar studenteleiers wat feitllk 

voltyds studentebetogings orga-

niseer. 

KONSERVATOR 
B~EK 

P.U. 
Mnr. H . Lie-bars, boofkonser

vator van dlle Koninkllke Blbllo
teek te Brussels, besoek tans die 
P.U. vir C.H.O. Die doel van sY 
besoek Is om 'n lesing voor die 
blblloteekkundestudente te le
wer oor die blblloteekwese in 
Belgie. Hy tree op onder be
skerming van die Suld-Afrlkaan
se Biblioteekvterenlglng. 

Mnr. Liebars !ewer ook 'n 
voordrag oor die Bourgondlese 
Mniatuurkunste, wat hy toelig 
met 'n 16-mm kleurfllm. 
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'n Paar dameslede van die Ala
bama-toergroep wat gedurende 
Julie deur Noord- en Oos-Trans
vaal toer, kyk bier saam met 

V-R-Y-S-T-A-A-T!! I Daar oar
kant hardloop die Kovsiekat -
en die Puk se leeu watertand, 
en ek wonder nou maar net 
weer - ! Ons wag nou net op 
die regte oomblik ja, Ella 
Ponelis dink oak dit is nou net 

VERCADERING 
VAN P.N.B. 

Die eerste programvergaderlng 
van die Polities-nasionale Be
stuur vind more-aand in die To
tiussaal plaas. 

Die s'preker by hierdie geleent
heid is prof. J. H . Coetzee, hoof 
van die departement Volkekun
.de en direkteur van die Insti
tuut van Afrikanistiek. By sal 
praat oor die rasse/volkeverhou
ding in Suid-Afrika. 

Die vergadering beg'in om 7.00 
nm. 

Professor 
lew~er 

intreerede 
Op 17 Mei lewer prof. dr. J . 

H. Venter, van die Departement 
Statistiek, sy inougurele rede in 
die Konservatvriumsaal. 

Hy bet reeds 'n aantal voor
dragte op sY vakgebied gelewer 
by blnne- en buitelandse kon
gresse. Daar het oak al publika
sies v'an hom verskyn. 

Prof. Vienter is lid van ver
skeie verenigings op sY vakge
bied en dlen ook op die komi
tee van die S.A. Statistiese vere

nlgings. 
Hy Is · in 1965 tot senior lektor 

en in 1967 tot professor bevor
der, na sY terugkeer na die 
P.U. na voltooiing van sy stu
dies aan die Universiteit van 

Chicago in die V.S:A. 
Daar bet by die grad~ M .S. 

Ph.D. verwerf. In 1958, 1959 en 
1960, voor sy vertrek oorsee, 
het hy die grade B.So., B.Sc
Honns. en M.Sc. met onderskei
ding verwerf aan die P .U. vir 
C.H.O. 

muslekregisseur 

Rensburg na 

van een van 

Johan van 

die bladmuslek 

die stukke wat 

die regte tyd om vir 
van der Walt geselskap te hou. 
Ample Venter het weereens be

Dl£ WAPAD 

lngeslult Is by die revue wat die 

groep aanbled. 

Foto: Fotokuns. 

WUs geword van Klappie de L~ ....... ...;::=:::....:~.....:.;.:..~..;..;::ll 

Villiers want ai, die Vrystaat 
kan darem koud word he! 

Nicolene Venter skitter weer 
want die twee weke was darem 
lank - ek is saam met jou bly 
dat Bennie nou weer perdfrls 

is. 
Die winter bet al ver gevor

der en Chris du Plooy besef by 
die dag meer en meer dat Kar-
1ien bale potensiaal bet - oa. 
by vind !rna Fourie se gesel
skap sprankelend. 

Nellie Vorster dink dat RAU. 
net die plek is en Jannie Koeke
moe r dink weer dit is net die 
Puk wat sulke fondse kan he. 
Bernard Papenfus bet die 
skandmuur afgebreek - sien die 
gras is aan die oorkant altyd 
greener! Maar dis nie al nie, 
Nerina du Plessis was ook aan 
die oorkent. 

,. . . . op het hoek is ons te kry, 
Oosterhof se nooientjies fyn . .. 
Kobus du Plessis bet besluit 
om homself te oortuig .en Sanet 
Mare bet sy moeite beloon! Lin
da van Vuuren en Casper Kru
ger bet ook bewus geword van 
die prikkelende gees O]> die 

kampus. 

So by my kool ... dat 'n mens 
sowaar so lank neem om te 
ontwaak! Karlien is sewe vloe
re boog en by word nog steeds 
misgekyk. Ai, mense maar is 
Gatland nie ver daarvandaan 
nie . .. ? Theuns Eloff h'et da
rem betyds vir Santie Bezuiden
hout daar ontdek. 

Hestre Snyman is 'n doedie 
wat graag saa.m met Able Hat
tingh gaan koffie drink. Pontlfex 
Venter •bet besluit dat by Hewer 
praktiese Frans klasse wil loop 
en Heinie de Wet gee dlt gra
tis . . . net vir hom boor! 

Nog rekords bly in die slag 
. . . ai, die Lynette Pretorius en 
haar Pierre darem . . . ? Met 
Braampi'e-afperiode en Ceeilia 
Pieterse gaan die ook sommer 
nog so voor die -intervarsity! 
Petro Hough en haar Solomon 

se dit is nog bale lekke r om t e 
leef. 

Carel van Heerden en Maria 
du Toit, Dirk van Driel en Loui
se s~;~ryt, Buffeltjie en sy doedie 
Rina Hugo, Tommie van Petra 
Coetzee asook Crisjan Diederichs 
en Emilie Postma is nog douens 
en doedies wat mekaar se ge
selskap interessant vind. -Was daar trane of was daar 
nie .. . ? Wei, dit kan mos da
rem nle met ons slepery inmeng 
nie! Sterkte vriende! 

. 
GEKLASSIFISIERDE 

ADVERTENSIES 
ADVEBTENSIEBUBO 

Studenteraadskantoor 

P.U. vir C.H.O. 

BEKENDMAKING 
TIKWEBK Skakel mev. Van der 
w,ilt by Tel. 3107. Aile ure. 

TIKWERK: Vir hoe gehalte tlk

werk, skakel mej A. van der 
Walt, na-ure Von Wellllgbatraat 
29. Tel. 7177. 

TIKWERK word ondemeem 
deur mev. Labuechagne, MlUtere 
Kamp. Tel. 2211, Blyn 95. 

HUIS EN TUIN 
Vir:-

* aile fietsbenodigdhede * skoenreparasies * droogskoonmaak. 

Studente: 

ONS VOORSIEN GRAAG IN 
U BEHOEFTES 

Tomstrcrat 82, 
Telefoon 46Cl. 

s 

· PRETORIA. Algemene tevred'en- KAAPSTAD: Groot bekommer-
heid is hier uitgespreek oor 
Tukkies se jaaJ,"likse jool, wat 
voorverlede Saterdag plaasge
vlnd bet. Die gebruiklike stalle
tjies op Kerkplein gedurende die 
week bet groat aftrek gekry, 
terwyl die sowat 80,000 mense 
wat die vlotoptog deur die stad 
dopgehou het, mildelik bygedra 
bet om kolle~ebussies te vul. 

PRETORIA.- Die Universiteit 
van Suid-Afrika (Unlsa) kan 
vanjaar weer met die onderskei
ding spog dat dit die grootste 
universiteit In Suid-Afrika is. 
Vanjaar se studentetal van 
20,241 oortref verled'e jaar se 
getal met meer a s 'n duisend. 
Van die groat getal studente is 
1,944 besig met nagraadse studie, 
terwyl 'n aantal deur die uni
verslteitskolleges vir nie-blankes 
studeer. 

PIETERMARITZBURG. 'n 
Studentevergadering aan die 
plaaslike afdeling van die Natal
se Universit eit het met 'n meer
deriteid van 96 stemme teenoor 
48 besluit om nie . die bal wat 
gehou word vir graduandi op 'n 
gesegregeerde grondslag te laat 
plaasvind nie. Die voorsitter van 
die mosie dat 'n deurmekaar
bal wei gelhou w ord, bet gese 
dat alhoewel die v:erkoop van 

drank by so 'n bal deur wetge

wing verbied word, hy voel dat 

die studente bereid moet wees 

om sander drank klaar te kom 

ter wille van gasvrylheid teen

oar bulle mede-studente. 

KAAPSTAD. - 'n Beweging is 

onder studente in die buitleland 

aan die gang om Nusas uit die 

Internasionale Konferensie van 

Studente te skop omdat hy nie 

links genoeg is nie, het die pre

sident van hierdie liggaam, mnr. 

John Daniel onlangs bier aan 

studente gese. Nog 'n beswaar 

teen Nusas is dat dit nie ver

teenwoordigend is van blanke so

wei as nie-blanke studente In 

Suid-Afrika nie. 

nis beers by winkeleienaars in 
Rondebosch oor die toenemende 
mate van winkeldiefstaJie deur 
studente. Volgens 'n berig in 
.,Varsity", studentekoerant van 
die Universiteit van Kaapstad, 
moes een winkeleienaar verlede 
jaar R1,000 afskryf as gevolg 
hiervan. 

JOHANNESBURG:- Die ad
junk-vise-kanselier van die Wtt-

watersrandse Universiteit, prof. 

S Jackson, het die grappe in 

W its se jongste joolblad waarin 

Harold Wilson met God verge

lyk word, en waarteen sterk be

swaar gemaak is van Afrikaanse 

kerklike kant, as ,blote humor 

en niks anders" . bestempel. Prof. 

Jackson bet 4ie joolblad as van 

uiters hoe gehalte bestempel. 

GRAHAMSTAD. - Persone wat 

bulle eerste jaar druip, sal 

voortaan strenger gekeur word 

voor hertoelating tot die Rhodes 

Universiteit, volgens die rektor, 

dr. Hyslop. 

TRUST 
APTEEK 

TRUST BANK-SENTRUM, 

TEL. 7116. 

* Geskenke 

* Pottebakkery 

* Fotograliese 

* benodigdhede. 

Ons vriendelikheid en diens 

is u waarborg. 

AFLEWERING ORAL OP DIE 

KAMPUS. 
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I tter~arsity gelykop --
beserings vier hoogty 

AS die wedstryd tussen die eerste spanne van die P.U. en U.O.V.S. aan iets ontbou moet 
word, sal dit beserings wees. Beserings "'as seker die mees opvallende kenmerk van 

hierdie wedstryd waarvan die puntetelling 6-- 6, 'n baie goeie weergawe is van die spel. 

Die talle beserings bet hul deel bygedra om van die 
wedstryd 'n saai en toe spel te maak. Die grootste deel van 
die wedstryd bet die Kovsies dan ook net met 13 man gespeel. 
Reeds vroeg in die e~rste belfte moes B. van Rensburg, agste
man van die Kovsies, die veld verlaat met 'n gebreekte sleutel
been. Hy is gevolg deur G. Grobler, flank van die Vrystaters. 
Die Pukke moes ook die grootste deel van die wedstryd die 
dienste van die kranige slot Piet Brand verbeur. Ook by is 
met 'n skouer besering van die veld af. 

Die manne van U 0 V.S. was 
die eerste om punte aan te te
ken. Hulle bet 'n strafskop vlak 
teen die P.U. se doellyn gebruik 
om met fyn taktiek vir Stpffel 
Botha oor die lyn te stuur. Die 
manne van U.O.V.S. bet alma! 
terug gestaan terwyl Botba op 
die merk bly staan bet. Die in
druk Is geskep dat daar pale 
toe geskop gaan word maar 
skielik het Botba na 'n tikskop
ple voor die verbaasde Pukke 
oor die lyn gesell. 

BRUWER 
Die volgende punte is deur die 

Pukke aangeteken toe Piet Bru
wer 'n strafskop deur die pale 
geklits bet. Die rustydtelling 
was dan ook 3 elk. In die twee
de belfte was dit weer die Kov
sies w111t eerste punte aangete
ken bet toe Koekoes Reinecke 
'n onvervyfde drie gedruk bet. 
Die telling is weereens deur 

Piet Bruwer gelyk gemaak toe 
by teen die einde van die wed 
stryd nog 'n strafskop in punte 
omskep bet. 

Die P .U. kon net nie daarin 
slaag om deur die verdediging 
van die Kovsies te dring nie. 
Die manne van U.O.V.S. bet dan 
ook besonder goed verdedig 
Nogtans kon die Pukke die 
bordjies mlskien verhang bet as 
die bal net meer by die vleuels 
gekom bet. Dan kon Pries du 
Plooy ook nie daarin slaag om 
twee moe!like skoppe oor die 
dwarslat te lig nie. 

LEWE 
Dit was eers aan d.ie einde 

van die wedstryd wat daar lewe 
in die spel gekom bet. Die in
druk Is gelaat dat belde die 
spanne se afronding nie genoeg
saam was nie. Die manne van 
die P .U. sal moet plan maak 
met die oog op die wedstryd 

(Ei)MS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal . 

u het volop keuse in ons groot verskeiden heid 

Boeke • Stu die • VIr en VIr 

Ontspanning 

PRO REGE-PE:RS BPK. 

,,DIE POTCHEFSTROOMSE IOEKHAHDEL11 

Eerbtraat 91-95 

H/Y. T~ en Borcherd.lraat 

POTCHIPSDOOM 

TN 'oaa 3431 

teen Pate in volgende kwartaal. 
Die manne sal moet leer dat 
daar altyd 'n man by moet wees 
as die ~an met die bal in die 
moeilikheid raak, vera! as die 
teenstanders sulke verdedigende 
rug>by speel soos die Kovsies 
verlede Saterdag. 

0/23 

Van die drie wedstryde wat 
op die Vrysta.a.tsta.dion gaspeel 
is was die tussen die 0/23 span 
van die P.U. en die derdespan 
van U.O.V.S die a.a.nskoullkste. 

In hltlrdle wedstryd wat met 
14 punte teen 6 deur die Kov
sles gewen is, bet die Pukke 
swa.a.r geleet tee' n bul bale 
swa.a.rder ~nsta.nder.s. Nogtans 
bet bulla hard teruggeveg en 
was dit a.a.ngename rugby om 
na te kyk. 

Ook in die wedstryd tussen 
die tweede spanne moes die 
P.U. die knie buig. Dl.e wed
stryd is deur U.O.V .S. met 16 
punte teen 5 gewen. 

INTERVARSITY-lliTSLAE 
Rugby 
Span P.U. u.v. 

I 6 6 
n 5 16 

III 6 14 
Liberalia 
Noord A 9 5 
Noord B 5 10 
Makouvlei 
Suid A 9 3 
Suid B 3 16 
Over de Voor 
A 11 17 
B 3 5 
Thaba Jii'h 8 3 
Kompleks 12 0 
Dorp 6 6 
0/19 6 0 
Netbal 
Span P.U. u.v. 

I 12 23 
II 16 18 

Hokkie (Mans) 
I 0 1 

n 0 0 
Hokkie (Dames) 

I 0 6 
n 0 2 

Sokker 
I 0 1 

n 1 10 
Tafel tennis 

I 9 3 
II 10 2 

Ill 5 7 
IV 3 9 
Dames 4 8 

kapsie teen bont 
jooldans 

va.n W itsies 
Kapsie is gemaak teen die 

bont jooldans wat Saterdagaand 
deur die Witsies gehou is. 

1 

Die Afrikaanse studente keur 
so 'n veelrassige dansparty ten 
strengste af omdat bulle dit be
skou as uittarting van die rege
ring. 

A,S.K, 
Die · Afrikaanse Studenteklub 

bet die joolkomitee versoek om 
af te sien van so 'n plan. Die 
mosie is op die vergaderlng in
gedien deur mnr. Dana Smit. 

Dit is nie bekend waar die 
bont dansparty gehou is nie, 
want die dansers pet per bus 
daameen gereis, en die plek Is 

streng geheim gehou. 

VRYDAG 10 MEl 1968 

'n Toneeltjie uit een van die I Saterdag in Bloemfontein. 
wedstryde tussen koshuisspanne Foto: C. de la. Harpe. 

RHODESIESE RE~KORDS 
PUKKE 

VIR 

Die Springbok-atletiekspan, 
waaronder vyf Pukke tel, bet 
verlede naweek goeie vertonings 
gelewer 'in die krag>meting teen 
Rhodesie . . 

Die Pukke aileen bet vir alte
saam drie Rbodesiese rekords 
gesorg. 

Die eerste rekord is deur Wil
lie Coetzee verbeter wat 3Y 

goeie vorm van die afgelope sei
soen gebandhaaf bet deur die 
120 tree bekkies in 14.2 sek. 
te wen. 

Bea Marais -en Dawid Booysen 
het vir die ander Rbodesiese re
kords gesorg. Bea het die 880 
tree vir vroue in 2 min 18.2 sek. 

Koshuisspann·e 

met eer uit 
stryd 

Op die gebied van Kosbuis 
rugby bet die P .U. Saterdag 
met eer uit die stryd getree. 

THABA JiiH 

Van die tien wedstryde wat die· 
oggend gespeel is, is ses ge
wen, '!en gelykop gespeel en 
drie verloor. Die wenners was 
Thaba Jab, wat weer met bulle 
bardlooprugby die toeskouers op 
bol gehad bet, Kompleks, die 
twee spanne van Dawie du Ples
sis-noord, een span van Dawie 
du Plessis.Suid en die 0/19 
span. 

DORP 

Dorp bet gelykop gespeel en 
Dawie du Plessis-Suid se een 
span kon . die mas nie opkom 
nie terwyl twee van Over de 
Voor se spanne met die kous 
oor die kop buis to~ gestuur is. 

Die toeskouers is op egte 1n
tervarsity-rugby vergas en daar 
wag nog groat dinge as op bier
die grondslag voortgebou gaan 
word. 

gewen maar m.oes alles in die 
stryd werp om baar Rhodesiese 
teenstander die loef af te steek. 
D~wid het die gewigstoot tnak· 
lik gewen met 'n stoot van 54 
vt 10~ dm. 

Willie van der Westlhuizen bet 
met sy paging van 10.3 sek. in 
die 100 meter sy beste tyd oor 
die afstand geewenaar. Hy moes 
egter tevrede · wees met 'n der· 
de plek na Paul Nash en Sakkie 
van Zyl. Wdllie bet ook die 
tweede plek in die 220 tree be· 
haal met 'n tyd van 21.4 sek. 

Fanie van Zijl bet bewys dat 
by besig is om sy ou vorm te 
berwin deur die my! maklik te 
wen in 4 min. 12.8 sek. 

L. v. w. 

LANDLOPERS 
TRAP 

KOVSIES 
Die P .U. se landlopers bet Sa· 

terdag op die Intervarsity weer 
eens bewys dat daar vee! steek 
in die langasems van die uni· 
versiteit. Gawie van Eck was 
dan ook die eerste oor die wen· 
streep te draf met George Miild· 
ner .kol't op sy bakke. Beide 
bierdie landlopers is Pukke. 
Nog drie Pukke bet onder die 
eerste ses landlopers tuis getel. 

Die prestasie van die P.U. se 
landlopers is besonder goed as 
in aanmerking gen~em word dat 
beide Fa.nie van Zyl en Louis 
van Wijck nie kon deelneem nie. 
Van Zijl bet saam met die 
Spring>bokspan in Rhodesiee 
deelgeneem terwyl Van Wijck 
nog moeiliklheid ondervind met 
sy voet. 

Die spankompetlsie is ook 
maklik deur die Pukke gewen. 
In die eerstespankompetisie bet 
die Pukke met 26 punte teen 
55 met die Kovsies afgereken en 
in die tweedespankompetisie met 
103 punte teen 116. 

, Vleispasteitjies met 

sous, assebliel . 

tomatie-
, 

• • 

te kry by u kafeteria 


