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WNDEN-,Dit is noodsa.aklik vir die toekoms van Sold-Afrika dat daar 'n beter ver
standhouding tussen die A.S.B. en Nusas bewerk stellig word," bet die onder-president van Nu
sas, mnr. John Sprack, voor sy vertrek na Suid-Afrika, bier in 'n onderhoud gese. 

Mnr. Sprack was een van twaalf Afrikaans- en Engelsspre
kende studente wat as A:be Baileybeurshouers vir ongeveer 
ses weke 'n studietoer deur die Verenigde Koninkryk onder
neem bet. 

Die kloof tussen die twee gese hy gaan by 8 y raac1 ~ 
groepe is een van die tragiese veel dat die P.U. die leldlnc 
gebeurtenlsse In Suld-Afrlka en 
dit is vir die ontwlkkellng van 
die land noodsaakllk dat die 
twee studente-unies 'n begrip vir 
mekaar ontwikkel,' bet by gese. 

KONTAK 
,Ek Is redelik oortuig dat daar 

vanjaar van beide kante 'n al
gemene poging aangewend sal 
word om kontak te bewerkstel
llg.'' 

Volgens mnr. Sprack Is die be
staan van diepgaande verskille 
tussen die A.S.B. en Nusas nle 
'n struikelblok v ir sulke same
sprekings nie, maar eerder 'n 
aansporlng. 

Pie doeJ van die samespre
klngs is nie om mekaar te oor
tulg nie, maar om onderlinge 
respek en barmonie, eerder as 
eenvormigheid te bevorder. 

neem om kontak met Engelse 
unlversltelte te soek. 

Hy Is die enigste Afrikaanse 
lid van die toergroep wat van
jaar aktief aan die studentepoll
tlek sal deelneem. 

No.3 

,Tevrede mense" is die eerste gedagte wat by mens ot,kom 
as jy gaan gesels met die inwoners van die hatfklaar koshuis 
net agter Dawie du Plessis-Noord. Die plek dra dan ook die 
id.illiese naam vail. ,Huis Rus". Hoe gepas hierdie benaming is, 
wil mense soms aan tw~el, veral as die bouers die dag eers 
mooi op dreef kom! Of beteken die ,R.U.S." iets anders, mis
kien .. • '! 

Huls Rus Is In bale opslgte 
unlek In vergelyklng met die 
ander Puk-koshulse. Voetllgte 
wat met 'n tydskakelaar beheer 
word vir die lang gauge; lnge
boude tafels, boekrakke en bed-

dens In die kamen; daarby dan 
nog utters klein venstertjles, Is 
alles nuwlchede wat mens opval. 

Alhoewel die inwoners nog ver
eers by Over de Voor en Dawie 
Dup moet gaan eet en stort-, voel 
alma! baie gelukklg en beers daar 
al klaar 'n eenheldsgees. Die 
h uiskomltee bestaan uit drie led e. 
waarvan elke lid bebeer ultoefen 
oor een van die drie vloere wat 
bewoon word. 

Daar is egter ook, soos in el
ke koshuis, 'n paar vllee In die 
inwoners se salf. Die stof in 
oorvloed vereis dat selfs die 
onywerlgstes twee keer per dag 
moet kamer uitvee, terwyJ die 
staande water in die lee bys
bakskagte 'n besondere aantrek
kingskrag vir musklete toon -
'n wrede felt waarmee bale Hula 
Rus-inwonerl!l eers In die nagtellke 
ure kennls gemaak het op 'n 
pynlike wyse! 

Nuwe dosente 
aangestel 

,Twee hoofprobleme bet In die 
verlede soortgelyke IPOglngs In 
die wlele eery: 'n onderllnge 
wantroue, wat deur sekere druk
croepe aangevuur word, en tun
d.amentele verskille ten opslgte 
van Suld-Afrlka se rassepro
bleem bet hy gese. 

Studenteleiers met wle hy 
kontak gebad bet, is egter ten 
gunste van 'n poglng tot beter 
begrlp en die verskillende ult
gangspunte ten opslgte van die 
rasseprobleem beklemtoon die 
noodsaakllkheid van samespre-

Toe Prof. D. J. P. Smith die toeskouers en atle te toegespreek bet tydens dte Eerstejaars atle
tiek byeenkoms, bet hy ges dat dit een ' 'an die grootste byeenkomste van sy soort was wat 
die Puk nog gehou bet. Hier is 'n gedeelte van die toeskouers en helpers te sien wat meege
help hct om 'n sukscs van die byeenkoms te m!lak. 

Twee nuwe professore Is 11.11.n 
die P .U . ben.oem. Hulle is dr. B . 
Duvenage wat as tweede profes
sor In die departement Etlek en 
loglka aangestel is, en dr. M. 
C. B . van R. van Oudtshoorn, 
nuwe professor in Farmaseutle
se tegnologie en -Chemle. 

kings. 
SKAKELING 

Volgens mnr. Sprack bet Nusas 
tans nie 'n bepaalde plan waar
volgens skakeilng gesoek sal 
word nle, boewel alles daarop 
dul dat Nusas vanjaar sy po
gings gaan verdubbel. Dlt ill 
~oontllk dat studenterade on
derilng skakellng kan soek. Hy 
Is nle ten gunste van 'n algeme
ne konferensie tussen die twee 
taalgroepe alleen nle, aangesien 
Nusas se lldmaatskap vir alle 
Suld-Afrikaanse atudente oop is. 

Mnr. Willie Coetzee, voorsltter 
van die studenteraad van die 
Potchefstroomse Unlversltelt, bet 

Jool - Wits doen 
meningsopname 

Die unlversltelt van Witwa
tersra~d het onlangs 'n menlgs· 
opname In hul tulsstad geloods 
deur middel van 'n vraelys wat 
aan sowat 1,800 Johannes.burgers 
uitgedeel Is. Hlerln moes hul 
oplnies moes gee i.v.m. die jaar
llkse jool. Volgens 'n komiteelid 
besef min mense dat die jool-op
brengste vir liefdadlgbeid gaan. 
Die meeste dink dat dit 'n blote 
studentelawwigheid is. Die me
nlngsopname dien terselfdertyd 
ook. as propaganda en om die 
jool by die mense in die rerte 
lhr te stel. 

·-------- --

Bekende hoogleraar skets 
geestelike ontwikkeling 

Nederland • 
Ill 

Hoewel die sekularisasieproses in Nederland reeds ver ge
vorder bet, is daar ook bale wat goed is in die geestelike ont
wikkelinge in Nederland. Daar is ba!e geestelike diskussie in 
Nederland. Die kerk daar is nic doods nie, maar toon toename 
in lewe en aktiwiteit. 

Die beeld van die geestellke
ontwlkkeling In Nederland Is ge
gee deur prof. Herman Rldder
bos tydens 'n lesing wat hy op 
Vrydagaand 17 Februarie aan die 
P.U. gehou bet. Prof. Ridderbos 
is professor aan die Tt!ologiese 
skool van die Gereformeerdee 
Kerk in Nederland in Kampen. 
Hy Is tans op besoe aan Suid
Afrlka en bet versklllende voor
dragte aan die en P .U . en die 
Teologiese Skool gelewer. 

INPERK 
Prof. Ridderbos bet gese dat 

die !ewe in Nederland al meer 
gekompliseerd word. Die ower
held moet die vrybeid van die 
onderdane steeds meer lnperk. _ 
Die gees tellke ontwikkeling word 
gekenmerk deur groot beweeglik-

heid. 
RADJKA.LISERINO 

D ie religieuse word steeds meer 
belewe in die Christelike denkpa
trone. Daar word maar welnig 
m eer nagedlnk oor die sonde ; 
die kortheld van die !ewe. staan 

meer In die belangstelling. Daar 
vlnd 'n radikallserlng plaas. Die 
,.slap" Christen wrd nou 'n vol
s lae ateis. 

GESPREKE 
Vera! in die Rooms-katolieke 

en Gereformeerde Kerke in Ne
derland beers daar 'n nuwe gees. 
Die Katolieke weerspreek bul ou 
leer op sekere punte en voer 
graag gesprekke met die Gere
formeerdes. In die Gereformeer
de Kerk bestaan die ou ,Gl
deonsbende,'' die mertse wat lyn
reg ult bulle beginsels gelewe het 
nle meer nle. 

STORM 
Daar is in Nederland 'n groot 

behoefte om In dle storm van 
vandag alle mede-Chrlstene oor 
die wereld die hand te relk. Die 
teenstelUng tussen kerk en w~ 
reld word al sterker. Dl:t help 
egter nle om ons van die wereld 
te isoleer nle (dykles te bou nle), 
het prof. Rldderbos ten slotte 
g es;.. Die Calvlnl!lte moet met die 
Woord In die hand die wereld 
lnpan. 

(Foto: D,e Zee) 

r-···- ·-······-···~ I Studente ste~l ~~ 
1 uit winkels 

Toonbankdiefstalle deur stu
dente lei jaarliks tot groot ver
llese vu.n winkels In en om uni
verslteite in Amerika. By 'n ko
operatiewe studentewlnkel by die 
universitelt van Yale word jaar
llks R60,000 skade gely. 

By die universlteit moes priva
tespeurders aangestel word en Is 
sommige studente tydellk ge
skors. By die universltelt van 
Princeton word wagte in uni
form beeldradio enspieels onder 
meer gebruik om diefstalle te 
voorkom. 

Vera! boeke word deur studen
te gesteel, maar klerewinkels na
by vrouekoshuise ly ook groot 
verliese. 

Agente vir: 

INNOXA COTY 
VITAMOL 

Besoek ons uitgebreide 
GESKEN KEAFDELI N"G 

Mnr. J . A. L. Theron Is tot 
senior lektor in Sosiologle en 
Maatskapllke Werk benoem. 
Veertein nuwe lektore (lektrl
ses) is benoem, bulle is mnre. T . 
S. Buys (Cbemie) , J . Coetzee 
(Plantkunde), P . V. Duvenage 
(.Rekenlng- en oudltkunde ):. E . 
G . Groenewald (Plantkunde), W . 
J . Loots (Spraakleer en Drama), 
B. Potgleter (Farmakologle en 
Farmakognosie) , J. P . L. Reinec
ke (Fislka) , H. W. Simpson (La
tyn), J . P . Smlt (Sielkunde, Be
dryfs- en Personeelslelkundeh A. 
van der Walt (Wiskunde en Toe
gepaste Wlskunde) , D . :r van 
Wyk (Wiskunde en Toegepaste 
Wiskunde ) , J . H . Vlljoen (Reke
ning- en Oudltkunde) en H. J . 
Weber (Ekonomle en Ekonomle
se Geskiedenis) en mej. S. S . 
Venter (Engels) . 

DIE BUL T-APTEEK 
T omstraat 88b & c - Tel. 5943 
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Ondersteun 'n · Oud-Pukki~ 
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Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die 
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TOENADERINti 
Viii' elke regdenkende P.U.

student kan die verklaring 
van die onder-president van 
Nusas, mnr- John Sprack, 
slegs van harte welkom wees, 
Alhoewel ons beslis nie veel 
liefde vir Nusas het nie, be
sef ons almal dat kontak met 
die Engelssprekende studente 
in Suid-Afrika dringend nood
saaklik is. 

Die A.S.B. en Nusas het al 
vk die meeste van ons die be
liggaming geword van twee 
diametraal teenoor mekaar 
staande denkrigtings en same
werking tussen die twee orga
nisasies sal eintlik baie be
swaarlik kan plaas vind. Daar
om sal skakeling tussen die 
verskillell!de Afrikaanse en 
Engelse universiteite afsonder
lfk seker meer vrugte kan af-
werp. 

Die voorsitter van die Stu
denteraad, mnr. Willie Coetzee, 
se verklaring is in _ hierdie ver
band besonder verblydend. Die 
P.U. vir C.H.O. voel as Chris
telike universiteit di~ nood
saaklikheid van kommunikasie 
met ander lewensbeskouinge 
sterk aan. 

Diegene wat vrees dat ska
keling kan lei tot . beginsel
prysgawe besef nie dat begin
sels deur kommunikasie met 
ander beskouinge getoets en 

so versterk word nie. 
Ook is dit dwaas om te 

dink dat die Afrikaanse kul
tuur deur skakeling met die 
Engelse universiteite in ge
vaar gestel sal word. Die kul
tuurgoedere van albei groepe 
behoort slags te baat deur 
nouer kontak met mekaar. In
dien die kultuur van een van 
die groepe in gevaar kom- is 
dit 'n teken -yan swakheid van 
die groep. 

Skakeling tussen Afrikaans
en Engelssprekende studente 
het geensins die doel om kul
tuurverskille uit te wis nie, 
maar moet lei tot samewer
king op die vlakke waar daar 
ooreenkomste is. Aangesien al
bei groepe in dieselfde land 
leef, aan dieselfde staatkundi
ge en ekonomiese eenheid deel 
bet, en daarby studentegroepe 
is, is daar ruim geleentheid 
tot samewerking. 

'n Belowende begin met 
skakeling op sekere vlakke is 
reeds gemaak deur die besluit 
van die Afrikaanse Studente
persunie om op tegniese vlak 
saam te werk met Sanspa. 

Mag die jaar 1967 aansien
like toenadering tussen die 
Afrikaanse en Engelsspreken
de studente van ons land 
bring. 

INSKAKELING 
Inskakeling 1967 is agter 

die rug. 
Was die inskakelingspro

gram 'n sukses? 
Die uitwerking en gevolge 

van die aktiwiteite kan eers 
later, as die produkte daarvan , 
i n die studentelewe rondbe
weeg, "beoordeel word. Dit wil 
m elk geval voorkom of die 
program self suksesvol was. 

Verlede jaar se inskakelings
program was eintlik . maar 'n 
makgemaakte replika van die 
ou inlywing. Vanjaar was 
daar egter aksies wat oor
spronklik en nuut aangedoen 
bet. Die atmosfeer van 'n mo
derne orien tering kon reeds 
aangevoel word. 

Daar was ook nog enkele 
tradisionele aksies wat nog 'n 
plek in die program kon vind, 
maa.r miskien nie heeltemal by 
die nuwe atmosfeer gepas bet 
nie. Mettertyd sal die oorblyf
sels uit die verlede ook wei 

in die nuwe patroon geabsor
beer word. 

Dit was vir die persone wat 
die aksies moes organiseer 
geen gemaklike taak om al
mal te bevredig nie. Aan die 
een kant was daar die ower
heid wat die oe gerig hou op 
die ingrypende ontwikkelinge 
wat die P.U. besig is om te 
ondargaan en dus 'n meer mo
derne siening van dia saak het. 
Aan die ander kant was daar 
die senior studente wat ge
hunker het na die inlywing 
van die goeie ou dae. 

Die mate waarin geslaag is 
om albei kante te bevredig, 
terwyl tewens aan die studen
t~ 'n aangename week as be
gin van die akademiese jaar 
besorg is, verdien die hoogste 
I of. 

'n Fondament is gele waar
op in die toekoms met goeie 
resultate voortgebou kan 
word-

• • 

Ons lewe in 'n tyd nie van sentralisasie nie, maar van 
desentralisasie en sodoende moet die orientering daarby aan
pas. 

Mnr. Willie Coetzee, Studenteraadsvoorsitter, 

Die dilemma van ons universiteit is die nuwelinge. 
Mnr. Dirk Wiynbeek. 

Terug na die Bree Pad! 
Mnr. Dok Briers 

Mnr. Kobie van der Walt het met sy · toespraak tydens 
die · A.S.B.-vrugtefees doeltreffend daarin geslaag om alle 
lewende bawe. uit die vrugte te laat vertrek. 

gebou van God is julie. . 
Volgens die genade van God wat aan my gegee ts, het ek 

soos 'n bekwame boumeester die fondament gele, en 'n ander 
bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe by daarop bou. 

Want niemand kan 'n andar fondament le as wat daar 
gele is nie, odit is Jesus Christus. -

En as iemand op die fondament bou goud, silwer, kosbare 
stene, hooi, stoppels, --elkeen se werk sal aan die lig kom, want 
die dago sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak 
word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef st~l, hoedanig 
dit is. 

As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou bet, 
sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand· word, sal 
hy skade ly; alhoewel hY. self .gered sal word, maar soos vuur 
heen. . 

Weet julie nie dat julie 'n tempel van God is en die Gees 
van God in julie woon nie ? 

As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; 
want di~ tempel van God is heilig, en dit is julie. 

Laat niemand homself mislei nie; as iemanrd meen dat hy 
wys is onder julie in hierdie wereld, laat hom dwaas word, 
sodat hy wys kan word; 
want die wysheid van hierdie wereld is dwaasheid by God; 
want daar is geskrywe : Hy wat die wyse mense in bulle listig
heid vang; 
en verder: Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat 
dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles 
behoort aan julie; of dit Paulus is of Apolios of Qefas of die 
wercld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge 
- alies behoort aan julie ; maar julie behoort aan Christus en 
Christus aan God-
(Daar word beoog om die rubriek vanaf die volgende uitgawe in 'n 
nuwe gedaante te laat verskyn. Prof. W. J . de Klerk, hoof van die 
Departement Etiek en Logika:, bet ingewillig om die rubriek voort
aan te behartig - Red.) 

= IDeutr IMiy llens 
DIE VIERDE OOG 

Dit is die titel van my nuut
ste (nog onvoltooide) roman. Die 
Vierde Oog. Dit gaan oor die 
onbeplaabare verhouding tussen 
die bewuste en die nie-bewuste 
van die menslike psige. Dit bind 
die stuwing van die menslike 
drifte konsentries hiermee saam. 
Ten slotte word die verhouding 
van mens tot mens hierin ver
beeld. 

As agtergrondmateriaal ge
bruik ek die talle ,.ge-arriveerde" 
eerstejaarstudente van die P .U. 
Die uitbeeldingsmateriaal is 
hoofsaaklik 'n aand tydens .,sing
songs" in die Totius-gedenksaal 
- hierdie tyd van die jaar. Ek 
no em 

Ter 

dit die .,people's centre." 

OORDREWE 
verduideliking: U moet 

Die Vierde Oog beskou as 'n 
oordrewe satire. M.a.w. 'n sekere 
situasie in 'n samelewingstruk
tuur wat tot op die been toe 
oopgevlek word - selfs tot op 
die murg, want u moet onthou, 
dis 'n oordrewe situasie - sonder 
subjektiewe kritiek. 

Hier ~olg 'n toepaslike uit
treksel : 

KRAMPAGTIG 
Demetrius C. de Jonge sit 

krampagtlg op die punt van sy 
stoel. Om hom dawer dlt ten 
hemele van voete wat stamp op 
plank, hande wat op Imlee slaan 
en ultelndellk die saamvloelende 
geluld wat ult honderde oopge
sperde monde een magtl&"e klank 
word. Hy doen nle mee nle. 

Nou en dan• kan die opruiende 
stem van telkens 'n ander spre
ker · deur 'n gleuf in die lawaai 
gehoor word. Elkeen voel hoogs 
tevrede met sy magtige poging 
tot samewerking. Grense be
staan nie meer nie. Almal word 
een skreeu. Dit is die vervol
making van die altyd gewaande 
eenheidsgedagte: Geen verskille 
kan meer bestaarl nie'ul Hierdie 
onderstebo piramiede word ge
bou op 'n enkele drlf wat elke 
'emosie saamgerf: Haat. Haat 
teen die onbekende lnvallers wat 

.die .,people's centre" betree he"t 
Hulle word die verdelgbare son- . 
debok (sondebok - die verper
soonliking van alle ongeregtig

STEIER 
,Ek het nog 'n Iaaste wens," 

kom die spreker se stem hortend 
deur die effens bedaarde lawaal 
wat selfs DO&' ,stlller" raak. 
,Word mal." Hy se dlt soos 'n 
sterwende. Die lawaal steler op 
soos vuur waarop olle geglet 
word. Dlt berelk breekpunt. 

.,Terug na die Bree Pad" Is die 
onhoo1.1bare kreet van bale wat 
geabsorbeer word deur die on
uitst~~-anbare gedonder. ,,.D.V." 
kom die nagedagte van 'n enke
ling wat nog nie kon slaag om 
geheel een te word met die stu
wende drif nie. Maar niemand 
boor hom nie. Niemand steur 
hom aan die verwarde enkeling 
nie. 

INTENSER 
.,Kom ons help bulle bier weg!" 

kom dit oor die versterkte luid
sprekers. Die .,bier weg" los 
eenvoudig op in die intenser ele
ment. 

,Ons moet gehelp word!" 'n 
Duidelike kreet ..,. . maar nlemand 
weet waarvandaan nle. 

Demetrius G. de Jonge skulf 
gemakllk terug in sy stoel, byna 
gemoedellk. Hy doen mee. Vir 
die eerste keer. 
(Waarskuwlng: Die satire Is van 
vroeg at net vir dlegene wat 
hulleself beskou as geesteUke 
arlstokrate). 

REFLECTOR 

? 
• 

Hou die spasie dop in die vol
gende ui~g:awes. 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 

:Eerstejaar. held). 

BOEKE
SKRYFBEHOEFTES 
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INHENCELING II UNIVERSITEITE IS IN NOOD 
DIE universtiteite van Suid-Afrika ve.r:kee'r : in dilemma, het die rektor van die P.U., prof. 

H. J. J. Bingle by geleentheid van die ampt elike opening van die P.U. verklaar. 

Prof Bingle het gese dat die universiteite nie ka.n verrig 
wat van bulle verlang word nie· As gevolg hiervan ontstaan 'n 

brine 
'n blok 
opsigte 

bv. 'n 
vir 

van 

Blolo&iese blok. 
Lettere. Ten 
koshulae word 

WERP ALLES IN STRYD 
PUKSTUDENT 

Geagte Redakteur, 

VRA 

Ons het almal baie s.oeie voomemens vir die jaar. Elkeen 
wat hom kwel oor dit wat verby is, besef nie dat dit 'n mors 
van tyd is nie. 

Sal ons nie elkeen probeer om 
die jaar alles In die stryd te 
werp vir ons universlteit nle? 
Die akademie Is by studente die 
belangrikste en tereg ook, maar 
is dlt nodig dat die ander akti
wlteite van die studentelewe ag
terwee gelaat word? Pie studen
telewe is een van die belangrik
ste taktore wat die karakter van 
die universltelt bepaal. 

reeks noodsituasies. 
Daa.r is eerstens flnanslele 

nood - die universltelte het nle 
voldoende mlddele om dlens te 
lewer nle. Die P.U. kry 'n sub
sidle van 6'7% van die staat. Die 
res (ongeveer R500,000) moet ult 
el>e bronne aangevul word. In 
Brittanje is die subsldie op uni
versltelte 96% en in Nederland 
98%. Die owerheid bring die ;po
sisle hier in verband met die 
outonomle van die unlverslteite 
Tog het die Europese unlversl
telte ondanks die hoer subsidle 
nie hul outonomle prysgegee nle. 

In Suld-Afrika kla al die unl
versitelte dat hulle nle 'n reg
verdlge dee! van die subsldle 
ontvang nle. Anders as In die 

, V.S.A. skeld die owerheld maat
skappye slegs 1% vry van betas
bare lnkomste mlts hulle dlt 
aan die unlversitelt skenk en dit 
slegs vir tegnologlese doelelndes. 

GESTREM 
Ten opsigte van kapitale ultga

wes is die finansiele posisle nog 
swa.kker. Die unlversltelte word 
gestrem in die toestaan van le-

Dlt is nle nodlg om bele in
telligent te wees om In die aka
demle sowel as In die studente
lewe te presteer nie. Nlemand is 
bekwamer as wat hy nodig bet 
om te wees nle - dlt is die 
wet van die natuur. Borne eou 
nle eterk wortels gebad bet, as 
d~~,ar geen sterk wlnde was nie. 
Die mense bet nie geleer om 
klere te weet en buise te bou 
voordat bulle in 'n koue kllmaat 
gaan woon het nle. 

Peet van der Walt 

(Brief verkort weens rulmtege
brek- Red.) 

Sommlge van die eerstejaars moes beslis beindruk gewees het 
deur die deflnltiewe bewys van die gryse ouderdom van som
mige ouhere. Bier staan 'n patriarg vaderlik met sy hand op 
die skouer van een van die nuwe studente tydens 'n uitken
ningsparade. Foto: Fotokuns 

Die huldige S.R. bet kort na 
die begin van sy termyn besluit 
om in die Wapad 'n kolom in 
te rulm, waarln sake. wat op 
S.R.-vergaderings bespreek Is, 
aan die studentemassa bekend 
gemaak en verduidelik kan word. 
Op hlerdle wyse wil die S.R. 
poog om elke P.U.-student op 
hoogte te bou van aile sake van 
algemene studentebelang wat 
deur die S.R. besluit word. Hier
dle kolom sal verder ook geb~ulk 
word om van Studenteraadskant 
te antwoord op aantyglngs of 
krltlek wat vanult die massa 
gemaak mag word op besluite of 
optrede van die S.R. Sodoende 
wli die S.R. verboed dat een· 
sydlge lnligting en moontllk af
brekende krltiek 'n wig tussen 
die S.R . en die Studentemassa 

!ndryt. 
BESEMBOS VEBKOOP 

Na ernstige en lang bespreklng 
h~t die _S.R. teen die end van 
verlede jaar beslult om Die Be
ssem'bos te verkoop teen 'n be
drag van 50 c per eksemplaar, 
'n besluit wat heelwat bespre
klng op die kampus ultgelok het 
Jn hlerdle kolom wens die S.R. 
graag die omstandlghede te skets 
wat aanleldlng gege'e bet tot ge-
noemde besluit. . 

Die Studenteraad het van vori
gt! Studenterade verneem dat 
aaL die begin van elke jaar 'n 
bedrag van elke student inge
vorder word deur die adminlstra
sle van die Unlversltelt om die 

betrokke student se onkoste 
t.o.v. publlkasies te dra. Hlerdle 
bedrag sou volgens berigte inge
sluit wees by die registrasiegelde 
wat elke jaar betaal word. Op 
navraag wat deur die S.R. In 
dlt; verband gedoen is, het die 
adminlstrasle egter geantwoord 
da~ daar deflnltlef nle sodanige 
reeling tussen die S.R. en die 
Admlnistrasie bestaan nle. 

Ons haal aan uit 'n brief nr. 
19/ 2 (GPS/ FD) van die Kantoor 

Van die 
Studenteraads

tafel 
ontvang op 29 November 1966, 
die volgende : 
1. Geeneen van die hoofampte
nare van hierdie Universlteit 
weet enlglets dat gelde vir stu
dentepubllkasles by die registra
s ie- of klasgelde van studente 
ingeslult Is n le. 
2. Dlt was nog nooit en Is nie 
die beleid van die Raad om sul
ke aparte items van die Stu
denteraad by registrasie- en klas-

1 

geldebepaling In aanmerklng te 
·neem nie . 

Gevolgllk moes die drukkoste 
vir die publikasle van die 
Besembos, 'Il bedrag van nage
noeg 1800 rand, gedek word ult 
die toelae wat die S.R. vir die 
termyn 1966/ 67 van owerheldswee 
ontvang het. Hlerdie toelae be
dra R6500. 

Dlt was dus vir die S.R. bale 
duidellk dat al die tlnansllHe ver
pllgtinge gedurende die res van 
di~ termyn t .o.v. al die hoofilg
game en onderllggame sowel as 
die S.R. self, nle nagekom sou 
kon word indlen daar reeds aan 
die begin van die termyn 'n be
drag ultbetaal word aan druk
koste van slegs een 'publlkasie 
van die S.R., wat reeds byna 'n 
derde van die toelae bedra nie. 
In die }ig van hlerdie flnans14He 
omstandighede kon die S.R. geen 
ander weg oopslen as om die 
Besembos te verkoop teen 'n 
minimale bedrag van 50c per ek
semplaar nie, 'n bedrag wat 
siege 44 persent van die totale 
koste sou dek. 

Wat die toekoms betref is 
hierdle hele aangeleentheld van 
Studenteraadskant egter nog nle 
afgehandel nle . Die S.R. bet op 
'n onlangse vergadering besluit 
om In samewerklng met die ad
minlstratlewe personeel van die 
Universitelt, die hele flnansi4He 
posisle van die S.R. in heroor
weging te neem. By hlerdie on
dersoek sal die kwessle van die 
Besembos dan ook promlnente 
aandag geniet. 

nings deur die staat. Indlen die 
huldige beleid nog twee jaar 
volgehou word, sal die universl
telte dte agterstand in dle vol
~nde 15 Jaar nle kan lnhaal nle. 

NOOD 
Prot. Bingle bet vervolgens ge

wys op die nood van die volks
huishoudlng. Die land het 'n 
gebrek aan mannekrag om die 
oorvloedige bronnerykdom te 
ontgin. Die unlversltelt moet dus 
poog om soveel as rnoontllk so 
goed as moontlik toe te rus. Met 
die huldlge toerusting is dlt on
moontllk. 

In die derde plek Is daar die 
nood van die mens wat vra om 
gevorm te word In sy beroep 
volgens 'n l11wens- en wereldbe
skouing, sodat dlt 'n roeplng 
word. Daar is ook die nood van 
die wetensap wat vra na ewe
wlgtige mense wat die weten
skap volgens beginsel en ewere
dig in al sy fasette sal ontgln. 

KABIG 
,,Die P.U. vir C.H.O. staan in 

dle volkome dilemma omdat hy 
·die node so helder lnslen en die 
mlddele die karipte van karlges 
is. Maar wle dlt beset, staan op 
die eerste sport van die hoogste 
diensbaarheld aan God en me,.s." 

OOBLOPENS 
Die P .U. tree sy nood tege

moet. Met die huidlge studentetal 
van 2,500 is die unlverslteit tot 
oorlopens toe vol. Om te voor
kom dat die P .U.-kampus sal lyk 
soos 'n aantal stuwalle In 'n 
sloot wat al met ander unlver
sltelte gebeur bet, is dit aan die 
Senaat opgedra om 'n meester
ontwikkellngsplan vir die P .U. 
op te stel. Die plan, wat byna 
voltooi is, kan In 'n materliHe 
en 'n geestellke plan verdeel 
word. 

Daar word beplan om· groepe 
aanverwante departemente in 
groot eenhede onder een dak te 

ultgegaan van die gedagte dat 
die eetsaal die mid.delpunt van 
'n koshu.lskompleks moet wees. 
Groepe van vier wooneenhede 
word om 'n eetsaal gegroepeer 
vir 'n inwonertal van "U)OO. 

PBOJEKTE 
Om die beplanning stelselmatlg 

tot uitvoer te bring, Is 4ie de
partement Ontwlklceling in die 
!ewe geroep. Die departement het 
in 'n kort tyd op aile fronte 
groot werk verrlg. Ten ops~gte 

van die uitvoering van die pro
jek word rlglyne gebruik, bv. om 
eerder bestaande kursusse ult 
te bou u nuwe kursusse in 
te stel wat nie gesubsideer word 
nie. 

Daar is beslult op drle croot 
projekte vir die onmlddelllke 
toekoms: 'n Aard- en Aardryka· 
kundelaboratOrium, 'n manskos
hulskompleks vir 1,000 8 tudente 
en 'n studentesentrum. 

REFORMABlE 
Wat die ceestelike meesterplan 

betref, word besef dat nle ,e
wag hoef te word vir volledip 
stofilke toeru.stlng nle. Calvlnls-
me beteken refonnasle 
end. 

EERSTEJAAR 

sonder 

T.o.v. die opvoedlngstaak word 
besondere aandag gegee aan die 
lot van die eerstejaarstudent. Die 
P.U. beskou dit as 'n probleem 
van die universiteit In die eerste 
plek en nie van die skool nle. 
Die moellikheld is in die geval 
vera! 'n persoonlikheidsprobleem. 
Die J;> •. u:. bet reeds heelwat ver
rlg om die eerstejaar te orlenteer. 

Die P .U. moet nle met die op
voeding van mense volstaan nle, 
maar ook werk aan die ontgin
nlng van die wetenskap. Hier bet 
die P .U. reeds bo vermoe gepres
teer en vier maal soveel spesla
le subsldie vir navorsing gekry 
as wat die studentegetal aileen 
regverdig. 

U het volop keuse •n ons groot verskeidenheid 

Studie Boeke • 
VIr en • 

VIr 

Ontspanning 

PRO REGE-PE:RS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 

H/v. Tom- en Borcherdstraat 

Telefoon 5236/4944 

Telefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 

INSLEEP! 
W AARHEEN ALMAL 

S~EEP 

Koshuisbestellmgs: 6039 
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Senior =konsert was puik 
Die verskeidenheidskonsert wat Woensdagaand, 15 Februa

rie, deur die seniorstudente opgevoer is, was die goeie resultSat 
van talent gekombineer met vindingrykheid. '

-···-··-·-···········--· ..... -----~ '<UNSGESElSIE 
Dit was d ie gehalte wat roens - --- ---------- .I Talent l1 

van 'n universiteit verwag 
daarom noodwendig 'n verbete
ring op soortgelyke konserte van 
verlede jaar. 

ONTSPANNE 
Mej. Barenda du Plessis se be

heerste ontspanne sangstem 
was 'n goeie keuse vir die aand. 

Dit was weer 'n ervaring om 
na Abrl le Rowe se voordragte 
te !ulster. Maar miskien m oet 
by hom meer toele op die dra
matiese en humoristiese as op 
die geestige. Nletemin, kan d ie 
P.U. hom bevoorreg ag dat by 
so 'n verhoogtalent het om van 
gebruik te :maak. 

HOOGTEPUNT 
Johan van Rensburg verdien 

'n pluJmple vir sy vindingryk
held. Hlerdle aanbieding het by 
almal byval gevind. Dlt was te
reg die hoogtep\1Dt van die 
aand. 

KOMPLEKSHUMOR 
Ten slotte was die stukkie ti

piese Komplekhumor tog ook 
nie onverdiertstelik nie. 

Dlt is jammer dat die ontoe
relkende akoestieke vermoo van 
die Totlus.-gedenksaal vir die so
veelste keer goeie verhoogaan
biedlnge oorskadu bet. 

C.J.S. 

Ceen rybewys 
,.Ek bestuur al 40 jaar 'n mo

tor en is nog nooit om 'n rybe
wys gevra nie," bet 'n 82 jarige 
man in Massacusetts aan 'n po
lisieman gese, nadat by in 'n 
motorongeluk betrokke was, en 
om sy rybewys gevra is. Pie po
lisie bet hom onmiddellik in heg
tenis geneem. 

BY 

'n Bekend.e gesig vir die Pukke is Johan van Rensburg agter 
die klavier se klawers . B y bet 'n sprankelende uitvoering gele
wer tydens die senior studente se talente aa.nd wa.t in die Totius 
Gedenksaal gehou is. 

(Foto: Fotokuns.) 

THALIA WIL PRIKKEL 
MET SPEURVERHAAL 

Thalia. gaa.n gedurende Juliemaa.nd 'n speurverhaal op un: 
planke bring. Die stuk bet die prikkelende titel van Saterda.g
aa.nd- 11.16 nm. Dit is 'n ver taling van Falkland L. Carry se 
,Murder out of time" deur Leonie Pienaar. Mej. Bets Botha 
sal die regie waarneem t erwy:l senior dramastudente oolc •ii 
handjie sal bysit . 

K OMIES 
In 'n onderhoud met mnr. 

Poen Coetzee, voorsitter van 
Thalia, het by gese dat dit 'n 
besondere komiese en verrassen
de inhoud het. 

,,'n Moord word om 11-16 nm. 
gepleeg en elkeen van die verdag
tes moet 'n alibi verstrek . Alma! 
het een, net een per soon n ie. 
Maar dit se n og n ie dat sy die 

skuldige is nie, want a lles staan 
in d ie tek en va n die toevallige 
en onverwagte. Die t oeskouer sal 
gedurlg sit en wonder w ie die 
skuldige is," het m nr. Coetzee 
gese. 

ROLLE SING 
Die r ollesing sal h ierdle week 

plaa svind en s tudente wa t aspi
reer vir roUe kan maar die ken
nisgewingbord dophou. 

Bnbril~ 

kry u 

Met die geboorte van Ingrid 
Jonker in die Afrikaanse poosie, 
hat sy 'n ele, heel besondere 
plek verower. In die aarselende 
skrynende liefdeapoesle van 
,.Ontvlugting" bet alreeds 'n dlg
t~rspersoonlikheld gehuiwer wat 
met .,Rook en Oker" gegroel bet 
tot een van die grootstes in ons 
taal. 

Aanvanklik is dlt 'n ritmlese 
vera, korrek In metrum en rym. 
Later die meer blanke vera : los 
en vry; maar noolt struktureel 
ongebonde nie. Ingrid Jonker is 
wei stom deur die dood, maar 
nooit sal sy swyg nle. Sy sal op 
haar eie eerlike, 'onbevange ma
nler van se, bly lewe: 

.,Die een spleel In my kamer 
WIUI 

blink-glad, die ander een ge-
bars. 

Jy dink. maar, god-mens, jy bet 
my deurgrond; 
ek sal jou so verwar so ver

wond. 
dat jy van spleel tot spleel sal 

draf en wonder : 
as hlerdie sy is, God wle is die 

ander .. . ?" 

Feitlik elke gedlg praat on
noembaar-eensaam rondom die 
Iiefde. Die noodwendig&, noodlot
tlge verbonde-wees aan die lief
de wat in verskillende :manifes
tasies verbreek en verbrokkel in 
die woorde Ie. Alles le In 'n 
gebarst e spieel : In die )iggaam
likgevoelige alleenwees. Want: 
uit die verbrokkeling tussen man 
en vrou word die vervreemdlng 
en ontroerlng gevind. En daaruit 
vloei ook die latere isolasie en 
doodsverlange : 
,.ek wll net aileen wees op reis 

leeslampe, 

met my eensaamheid 
soos 'n wandelstok 
en glo dat ek nog . enig Ul.'' 

Die wereld van Ingrid Jonker 
is 'n ryk geskakeerde wereld. 
Deemis me~ die onskuldlge, 
blank en ole-blank, slen ons dui
delik in die rougedlg: ,.Die 
Kind.'' Met die dood van Dylan 
Thomas skryf sy 'n amper ,,hel
llge" gedlg; vol geWYdheld en 
weemoed. Ek haal die slotvers 
aan: 
,.En op die vensterbank en teen 
die Jig 
die hotnotsgod se eindeloos ge
bed.'' 

Soms wil dlt net !outer poesle 
wees ; soos in .,Moenle slaap nie" 
,,Agter die gordyne begin die dag 
dans 
met 'n pouveer in sy hoed." 

Haar lewe en verdrlet hang 
verder tussen die nederlge pole 
van moederwees en menswees. 
Vir Simone skryf sy van die be
hoorlikste klnderverse In ons 
taal: 
.,Die kabouter met die rooi-rooi 
pet 
die kabouter met die geel hemp 
a an 
het sY hart glsteraand vir my 
gegee 
en sy hemp Is vir die maan.'' 
Die losmaak-hartseer, die vreemd 
blye allegretto's, die vervreem
ding en sUite Is enkele name vir 
dit wat in haar woorde le. 

Ingrid Jonker ae 
.,Korreltjie klein is my woord 
korreltjie nlks is my dood" 
is nie waar nle. Sy sal in haar 
woord bly leef. Soveel volmaakte 
vormgewlng kan nie sterf nie! 

P.H.R. 

lampskerms, aile elektr.iese 

benodigdhede, hardeware en 

ook daardie ideale 

geskenk! 

Ad res: 

H/v. TOM- EN VON WIELLIGSTRAA T. 

Teleloon: 6213. 
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r-···-··-····-···---·-·-·-··························· ... ·-············································: 
S.R.-voorsitter gee Abe I 

Baileytoer•indrukke · 
,Op Trafalgarpl~in bet ons ingespriltg en Rbodesie se naam 

met die vuiste beskerm want in Brittanje word, as Rhodesiii 
se naam genoem w~rd, Suid-Afrika daarby gesuggereer." So 
gesels mnr. W. N. Coetzee voorsitter van die Studenteraad oor 
die onlangse AbeBailey-toer na Groot Brittanje. 

Jaarliks word twaalf studente, en kultuurvastheid, maar - ek 
sea Afrikaans- en sea Engels- is bly om terug te wees op die 
spr'ekendes uit die 18 universi- P.U. want ons hoef geenslns op 
teite gekies om die toer :mee te. enige gebied vir hQile terug te 
:maak. Die keuring geskied so staan nie.'' 
dat daar .van elke universiteit 
d.m.v. n proses van rotasie 'n 
student of twee die toer mee
maak en verlede jaar is :mnr. 
Coetzee en mnr. A. S. de Beer, 
voormalige voorsitter van Aspu 
gekles om die toer namens die 
P .U. te vergesel. 

VISIE 
Die l)rlmere doel van die toer 

is om die leiers van die univer
slteite en studente se visie t.o.v. 
die studentelewe en universitere 
aangeleent:hede oor die hele land 
en selfs die wereld te vel'breed. 
, Ons sien egter die doel eerder 
as 'n nouer k:ontak maak tussen 
Afrikaanse en Engelse studente 
op 'n neutrale grond nl. Brit
tanje in hlerdie geval,'' bet mnr. 
Coetzee gese. 

DIE WArAD 

Smarte eindig met 
V~RLEDE Saterdagaand is die jaal'likse Ontbeffingsdinee gebo'!l waarmee d1e oriiinterings· 

tydperk van die eerstejaars ten einde geloop bet. 
Oorspronklil< het die ontspanningskC?nrltee 'n maanligont- sjampanJe. wyne en -lem:oensap 

baal op die grasperk voor· die biblioteek beplan, maar die weer wat gedrink is so tuaseJi die eet 
wou .ni'e saamspeel nie. Toe die reiin in -~'trom~ ·begin neel'gtet deur van allerhande soutigheid
op die reeds · gedekta tafels, D.et dit vinnig dink en doen gekos Jies, vleis en dan veral, heerllke 
om die saak te red. watertand-~rte!. Daa.r was 

Die Puk-massa bet egter, soos om 'n deel van die gaste te ak- selfs ook piesangs en. druiwe, vir 
altyd. spontaan gehelp en gou- kommodeer. diegene w~t na bogenoemde nog 
gou is die tafels verskuif en her- GESELLIGHEID honger was, op die netjles ge-
dek in die Totius-gedenksaal. Oor die algemeen bet die aan- dekte tafels te vlnde. 
Aangesien die saal nie al die weslges gereken dat die geselllg- KWINKSLAE 
gaste kon bevat nie, is die Let- held 'n kllnkende 8Ukses was. 
tie du Plessiseetsaal ook gebrulk Die spys~ bet bestaan ~t 

Mnr. Hans van Zyl het .hom 
.neesterlik van sy taak as sere
moniemeester gekwyt. Sy kwink
slae het profess<:-r, senior en 
eerstejaar somtyds Jaat · skud van 
die lag en bale daartoe bygedra. 
dat die onderlinge gees van ge
selligheid van die beste was. 

In sy verwelkomings- en ge
leentheidswoord het dte rektor, 
prof. H. J. J. Bingle, die vryheid 
van die kampus aan die studente 
aangebied, maar beklemtoon dat 
hy daarmee alleen bedoel volwas
se en verantwoordelike jongmen
se wat dit waardig is. 

IDSLUKKING 

Die helldronk op die senlor
studente is ingestel deur prof. 
H. L. Swanepoel, die burge
meester van Potchefstroom. Wil
lie Coetzee, die S.R.-voorsltter 
bet hierop geantwoord. Die hell
drank op die juniorstudente is 
ingestel deur prof. B. C. Schutte 
en eerstejaar Cor Marx bet tref
fend hierop geantwoord. Laasg&
noemde bet onder andere gese 
dat hy en sy lotgenote net bulle 
innigste simpatie aan die ont
spanningskomitee Wil betuig met 
dil:l ,mislukking" a.g.v. die reen! 

Op 'n vraag na die studentele
we in die universiteit in die b&
soekte land bet mnr. Coetzee ge
antwoord dat daar in der waar
heid nie so lets bestaan nie. Die 
universiteit bestaan uit 'n aan
tal kolleges wat al die fasiliteite 
bet wat aan 'n geworte universi
teit gevind word. Insluitende le
singskamers. In hierdie kolle
ges wat al die fakulteite sowel 
as inwoning aan hul 13tudente 
bled, beers 'n akademiese gees 
wat bykans geen geleentheid 
bied vir die studenteiewe soos 
wat ons dit in S.A. ken nie. 

Die universiteit op sigself 
dien bloat as samebindende or
gaan vir die verskeie kolleges 
en in hierdle opsig besit die 
Studenterade bale min en in 
sommige gevalle byna geen ge
sag nie en funbeer ;,,egs as n 
uitvoerende liggaam. Bale kolleges 
w.o. veral die van die Unlversi
teite van Oxford en Cambridge 
is egter begte eenhede en so 
finansieel gesterk dat hulle ver
skeie besighede besit. Die kolleges 
is finansieel net so sterk en be
noem en betaal in bale gevalle 
hul eie dosente. 

Prof. H. J. J. B:ngle het in sy boedanigD.eid as 
eerstejaarstudente gebied tydens 'n dinee wa t 
~nge geraiH is. 

Rektor die vryheid van die kampus aan die 
deur die outspanningskomitee vir die nuwe

(Foto: Fotokuns.) 

Nadat die bedankings gedoen 
is, is 'n besondere aangename 
aand op hoe noot afgesluit deur 
gesamentllke .sang van al die ou 
lekker .. studenteliedjies. 

SLOTWOORD 
In 'n slotwoord het mnr. Coet

zee gese: ,Ek bet agt van die 
wereld se grootste. en bekendste 
unlversiteite besoek en was b&
lndruk deur tradlsi&-bewustheld 

Studente eet 
vraestelle 

Vir 'n weddenskap van R2 het 
'n regstudent aan die universiteit 
van Oxford 566 bladsye eksamen
vraestelle geeet. Dit bet hom 
ses dae geneem om die bladsye, 
wat by, met, bier afgespoel het, 
te verteer. Die weddenskap bet 
begin weens die student se ge
woonte om aan papier te kou. 

HOE VERSKIL AFRIKANER 
SUID-AFRIKANER ? 

,Die basiese v-erskil tussen Afrikanerskap en Suid-Afrika
nerskap is dat een 'n kultuurhegrip is en die ander 'n staat
kundige begrip." So D.et mnr. J. M . T. La.b-:~scbagne in 'n onder
hood gese. Mnr. Labuschagne studeer tans vir sy doktorsgraad 
in N aturelle-admin:.Strasie. 

Mnr. La.ubschagne is deur Die 
Wapad gevra om sy siening te 
gee oor die verskil tussen die 
Afrikaner en die Suid-Afrikaner, 
na aanleiding van 'n artikel in 
'n vorige uitgawe wat gehandel 
het oor die taak van die Afri-
kanerstudent vandag. 

MAN OP STRAA 1 
,.Dit is opvallend hoeveel men

se verwar word deur die be• 
grippe ,,Afrikaner' en ,Suid
Afrikaner.' Die nasionale strewe 
van die owerheid laat ook 'n 
sweem van onduidelikheid by 
die man op straat," bet mnr. 
Laubschagne gese. 

Mnr. Labuschagne bet verklaar 
dat, volgens hom Afrikanerskap 
te make het met deelgenootske.p 
aan die Afrikanerkultuur. Met 
die genealogie (afkoms) moet 
Afrikanerskap nie verwar word 
nie. Dikwels roem mense daarop 

dat bulle Afrikaners is, maar 
dan prae.t by of sy geradbraakte 
Afrikaans, was op 'n Engelse of 
ander skool en dra geen kennis 
van die Afrikaner se strewes en 
probleme nie. 

LOJALITEIT 
,Suid-Afrikanerskap daaren-

teen dui op 'n gesamentlike 
staatkundige lojaliteit .• Die saam
bindende faktor is in die geval 
'n gemeenskaplike staatkundige 
lojaliteit en lotsgemeenheid. 'n 
Mens kan dus 'n Afrikaner en 'n 
Suid-Afrikaner wees en behoort 
dit te wees.'' 

VERKWANSEL 
Mnr. Labuschagne bet daarop 

gewys dat bale persone dink dat 
die strewe na Suid-Afrikaner
skap beteken dat Afrikanerskap 
ingeboet moet word. Pit is vol
gens hom 'n onjuiste opvatting. 

Mans- en Sportuitrusters 

, Ons bly steeds Afrikaners en 
bet 'n taak ten opsigte van die 
bestendiging en uitbouing van 
ons Afrikanerskap. Dit sou ook 
net 'n ondankbare wees wat sy 
eie so maklik sou verkwansel." 

U KOOP GRAAG 

VEKA 
daarom koop u by ons, die ENIGSTE VEKA-uitrusters 

in die dorp 

Britse student 
moet 
die 

hand uit 
mou steek 

Die nuwe belasting op lone wat 
in Brittanje ingestel is, het 'n 
onaangename skok meegebring 
vir die studente van die univer
siteite van Oxford en Cambridge. 
Vir die eerste keer in 700 jaar 
moet hul noll hul eie beddeni! 
op:maak en hul eie skottelgoed 
was. .,..,,. ·~ 
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Drie van die Pukke wa.t gekies is om Wes-Tra.nsva.a.l in a.tletiek 
te verteenwoordig, is Willie van der Westhuizen (100 tree, 220 
tree, 80 meter hekkies en verspr ing), Cecile Malan {gewigstoot) 
en George Muldner (880 tree en 1 myl). 

Over de V oor verras 
Person eel 

Die krieketspan van Over de Voor b et Sa.terda.g gesorg 
vir 'n eerstera.ngse vera.ssing toe reen bulle van 'n oorwinning 

oor die personeel beroof bet. 
Over de Voor bet 76 lopies be- poe! 4 paaltjies, Van Aswegen 2 • 

baa! waarvan Pierre van Ryne
veld 31 en Chris Swanepoel 20 
lopies aangeteken bet. Die kos
huisspan bet egter deurentyd te 
doen gekry met die dodelike ak
kurate boulwerk van Daan Wis
sing en Fanie du Plessis. 

INEENSTORTING 
Die Personeel bet goed afgesit 

maar kart daarna bet 'n kolfin
eenstorting gekom en bet bulle 
41 lopies vir die verlies van 8 
paaltjies op die telbord gebad 
toe die reen bulle van 'n gewis
se neerlaag gered bet. 

Vir Over de Voor het Swane-

en Gerrit Grobler een ingeoes. 
In nog 'n ligaweds tryd tussen 
H u is R us en Dawie du Plessis 
het Jannie Nel 81 lopies aange
teken vi r d ie nuwe koshuis. Dit 
het b ulle in staat gestel om die 
wedstryd in bulle guns te be
klink. 

B ELANGSTEIJLING 
Daar beers tans 'n groat be

langstelling vi r krieket aan die 
Puk en d ie Universitelt behoort 
binnekort weer sy r egmatige 
plek onder d ie ander Universi
teite in t e neem op hlerdie ge
bied . 

Eerstejaars toon talent 
op byeenkoms 

Die eerstejaa.l\ebyeenkoms bet beslis die nuwe talent op die 
P.U. getoon. 

Die byeenkoms bet verskele 
hoogtepunte opgelewer, o.a. die 
vertonings van Bea Marais, Ju
nior Springbok naelloopster. Sy 
het 'n redellke tyd van 11.9 sek. 
oor die 100 tree. op 'n stadige 
baan opgestel. Sy is egter nog 
tct beter tye in staat en daar 
word nag baie van haar verwag. 

Die 100 tree vir mans Is ge
wen deur T. le Roux In 10.5 sek. 
Hy het ook die 220 tree In 28.4 
sek. gewen. Die 100 tree vir 
senior mans Is gewen deur Wlllie 
van der Westhulzen met Wlllie 
Coetzee en Johan Kruger onder-

Studente druip 

weens jool 
Prof. C. H. Rautenbach, R ek

tor van die U.P., het verklaar 
dat die jaarlikse jool een van 
die groot redes is vir die h oe 
druipsyfer aan sekere universi
tei te. Met die jool gaa n dit nie 
net om op 'n bepaalde dag pret 
en plesier te beleef nie, m aar 
die voorbereidings van die jool 
strek oor 'n tydperk van weke 
en selts maande, waardeur bale 
kosbare tyd vermors word. 
Prof. Rautenbach is tans besig 
met 'n studie oor die redes van 
die hoe druipsyfer van vera! 
eerstejaarstudente. 

Sake wat studente van h ul 
arbeid weghou moet derhalwe 
heeltemal ontmoedlg word 

skeidelik tweede en derde. Laas
genoemde twee Is nog tot veel 
beter In staat. 

WERPSKYF 
Nag 'n goeie vertoning was 

die 440 t ree vir j uniors wat Piet 
Coetzer in 52.7 g ewen b et. I n 
die werpskyt vir ju niors bet Cor 
Marx 158' 7" gehaal en in die 
werpskyf vir seniors 133' 3" wat 
'n nuwe P.U. rekord is. 

SWEEDSE .A.FLOS 
Die hoogtepunt van die bale 

geslaagde byeenkoms was die 
Sweedse aflos wat deur Over de 
Voor gewen is. Alle eer aan A. 
du P looy, C. Coetzee, Koos du 
Plooy en Johan K ruger. Laas
genoemde bet gesorg vir 'n 
spannende einde. 

Die mansafdeling is gewen 
deur Dawie du P lessis en die 
damesafdeling deur die eerste
jaardames van Klawerhof. 
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P. U.-Atlete het Dorp kaf gedraf 
Op 'n liga.byeenkoms onder spreiligte Donderda.ga.a.nd bet die Puk vir Potchefstroom-dorp 

goed die loef a.fgesteek. 

Die byeenkoms was deurga.a.ns van 'n hoe sta.nda.a.rd en 
die a.tlete bet met goeie vertonings vorenda.g gekom. 

liers met 'n sprang van 5' 8". 
Ettlenne Schalekamp bet dle 120 
tree hekkies gewen in 16.0 sek. Op dieselfde byeenkoma bet derskeldelik. Die mans boog

P.O.K . met Klerksdorp en SUI- spring is gewen deur R. de Vll A.FLOS 
fontein afgereken. Dlt sou inte
ressant gewees het om te sien 
wat die Pote met die Pukke 
kon ultrlg. 

Die damesgewlgstoot Is gewen 
deur C. Malan van P.U. met 'n 
stoat van 38. 9l". Die spiesgooi 
vir mans is gewen deur P. Mul
der met 'n goo! van 161' 2". 

HEKKIES 
Bea Marais bet gesorg vir 'n 

goele vertoning oor die 80 meter 
hekkies met 'n tyd van 12.2 sek. 
Sy bet ook die 100 tree en 220 
tree in 11.7 en 26.6 eek. onder
skeidellk gewen. 

Die 100 en 220 tree vir mane 
Is gewen deur W. van der West. 
hulzen In 10.0 en 22.3 sek. on-

RUGBYTYD 
BEPAAL 

Terwyl die verskillende rugby
unies nou begin regmaak vir die 
nuwe selsoen. bet die organlseer
ders van die tussen-universitere 
rugby-kompetlsles reeds die da
tums vir die nuwe aeisoen be· 
paal. 

Aangeslen bulle nog op goed
keuring van die rugbyunlee wag, 
kan die bepallngs nog nie flnaal 
vasgestel word nie. 

Die eerste ronde vlnd op 29 
April plaas, die tweede ronde 
op 31 Mel en die laaste ronde op 
4 September. 

Dries du Plooy bet die 440 

tree In die goele tyd van 51.2 
sek. gewen, terwyl George Muld
ner die myl in 4 min. 34.5 sek. 
gewen bet. Die aflos vir dames 
Is ook deur die P .U. gewen. 

Met soveel talent beboort die 
Puk vanJaar die Dalrympl&by
eeDkoms te wen wat op die 
Groenpuntee ba.an in :Kaa.pstad 
~ehou sal word. 

• 
VIr Baie Pukke 

W.-Tvl. gekies 
'n Groot aantal Pukke is geldee 

om Wee-Transvaal vanaand In 
'n drieboekige atletiekbyeenkoms 
op Potchefstroom te verteenwoor
dig. Hulle teenstanders sal 
Noord-Transvaal en Suid-Trane
vaal wees. Dit sal die eerste 
keer wees dat 'n lnterprovinslale 
atletlekbyeenkoms onder die Bill 
Swart-ovaal se nuwe eprelligte 
sal plaasvind. 

Die dames wat die P .U . sal 
verteenwoordlg is : Bea Marais 
(100 tree, 220 tree, 80 meter 
hekkies en versprlng), Rosalie 
de Klerk (80 meter hekkies), A. 
Vorster (verspring) , C. Malan 
(gewigstoot) en A . Venter en M. 
Gelderblom (spleegool) . 

GEHALTE 

Die a.tlete seil oor die la.a.ste hekkie been op pad na die wen
pa.al tydens die eersteja.a.rs-a.tletiekbyeenkoms wa.t op di.e Puk 
se atletiekba.a.n gehou is. 

Die mans is Willie van der 
Westhuizen (100 tree, 220 tree, 
440 tree bekldes en 4x110 tree 
aflos), T . George (220 tree en 
atlas), Dries du Plooy en Piet 
Coetzer (440 tree), George Muld
ner (880 tree en 1 myl), Willi~ 

Coetzee en Etienne Sebalekamp 
(120 tree hekkies) , C. Swanepoel 
en Cor Marx (dlskus) . 

Alma! is atlete van ultstaande 
gehalte en bulle behoort bul 
goed van hul taak te kwyt. 

Professor doen 
ontkleedans 

P rofessor J oseph Tropea van 
die George Washington-unlversl
'teit in d ie V .S.A. het gedurende 
'n sosiologie-lesing hom kalm
weg ontdoert van sy jas, das, 
hem p en broek en In sy onder
klere d ie lesing voortgeslt. 

Sommige van die studente bet 
bande geklap terwyl ander ge
skok gelyk b et. Professor Tropea 
het verklaar dat d lt een van s y 
idees was om die klas onge
maklik te laat voel. 

Die unlverslteitsowerhede bet 
die voorval nle In 'n ernstige llg 
beskou n le. 

(Foto: De Zoo) 

(EDMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benod.ig -

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

Tot jassies en Sokkies. 

-·- ~~-·_..,_... _,_ 

, _VIeispasteitjies en 

asseblief . 

tamatiesous 
II 

• • 

ook aan die nuwe Randse Afri
kaanse Universiteit. Dit sal heel 
moontlik hierdie ernstige vraag
stuk oplos en ook geweldige on
k ostes vir die staat bespaar. 

Die Wapad ·word gedruk deur 
Ensl lns, Potc.hefstroom. Ultge
wers: Die Studenteraad P.U. vlr 
C.RO •. 

Vier eersteja.a.rstudente wa.t goed presteer bet op die eerste
jaa.ra.tletiekbyeenkoms: T. le Roux (100 tree in 10.5 sek en 220 
tree in 23.4 sek. ), Bea Marais (P·U.-rekords in 80 meter-hekkies 
12.2 sek., 220 t ree hekkies 26.6 sek.), Anna. Venter (P.U.
rekord in spiesgo~i 120 vt 0 duim.) en Cor Marx (P.U.-rekord 
in senior diskusgooi vir mans 133 vt. 3 dm.) . 

te kry by u kafeteria 




