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,Geesvanpery" 

NUWE AI{SIES WORD 
GESOEI( 

,Da.ar moet met iets oorspronkliks v orendag gekom word by die ,geesvang"-aks~es. Die 

afblaas van fietswiele is darem a l baie af gesaag." Dit is die mening van mnr. P1et Mul

der van Dawie Doep-Noord . Mn r . Mulder was een van die studente wat gevra is om sy ge

dagtes te lug oor die , geesvang"-ak t iwiteite voor Intervarsity. 
,Daar moet in ag g en eem word dat die studente ook 'n daarop dui dat die owerhede die 

" 1 studente wantrou. mate van verantwoor delikheid het in die ,geesvangery . n-
Sommige st udente vra vir 

dien sommiges hut aan iets skuldig maak, ly almal daaron der od . Ianger sleeptye s at .,smg-
Die ,geesvangers" m oet eers deeglik o rganiseer voor hul songs" Ianger kan duur. , Daar 
met hul ak:sies begin," 'bet mnr. Mulder gese. moet meer gesing en gespring 

snaaks gebeur 
maar altyd net 

nie. 
van 

Ons no or 
iie vrees-

like wat gebimr het, maar h oar 
nooit wat di t was nie. Wil ie
mand ons nie miskien inlig nie?" 
Sy meen dat die beperkings 

word." So se mnre.. Barney 
Creighton en Mossie Mostert 
va n Over de Voor. H ulle bepleit 
die kleur van mekaar se bare 
a.<; 'n aksie om goeie , gees" op 
te wek. 

Mej. Stella Venter van Oos
terhof het daarop gewys dat 
die dames nie soveel vryhede 
het as die mans nie. , Die mans 
kan onmoontlik verwag dat die 
dames een-, tweeuur in die nag 
saam met bulle rondhardloop. 
Moet dus asseblief nie dink ons 
is onsportief nie! " BREINSPOELINC ONSIN 

ANTI-KLIMAKS 
Mej. Venter het gese dat die 

Jaaste week voor Intervarsity 
die aangewese tyd is vir aksies 
om alma! in goeie stemming vir 
die groot dag te bring. 'n In
woner van Makouvlei, mnr. K . 
Mischke het daarop gewys dat 
a '! die , geesvangery" te vroeg 
begin, die gevaar bestaan dat 
alma! moeg sal wees in die laas
te dae wat sal lei tot 'n anti
kl!maks. 

.,...... 

SE A.F.Sc.-STUDENT 
,Die vermoede dat die A.F.S.-leerlinge in Amerika ge

breinspoel en geindokt orineer word, is absolute onsin." So se 

mej. Nina Coetzee wat so pas van die V .S.A. a f t erugg.ekeer 

bet nadat sy ingevolge die uitruilskema van die A.F.S. in Ame

rika gewoon het. 

Almal wat om 'n menlng oor 
die ,geesvangery'' gevra ts, was 
nie ewe lngenome met die hut
dice tekens nle. .,Die gees ls 
koJTQp. Dte studente word te 
veel aan bande gele en kry nle 
tyd om hul spontanitelt te open
baar nle." So se mej. Nora Put
ter va.n Oosterhot. 

VREESLIKS 
Die dames van Kulu voel ook 

nie tevrede met die heersende 
,.gees" nie. Mej. Issie Howe! 
vra: ,.Waarom die beperkings ·~ 
Daar het in die verlede nlka 

Mej. Coetzee meen dat sy nou 
··n baie beter begrip het van die 
V.S.A. en besef nou eers dat 
Suid-Afrika nie die enigste land 
is nie. 'n Mens is nou meer ge
neig om ander menings ook te 
aanvaar hoewel haar denkwyses 
geensins verander is nle. 

Sy meen ook dat die Afrika
ners van bulle sienswyses sal 
moet verander. ,.Ons het 'n gro
ter skok as die Sestigers nodig 
om ons uit die groef te bring." 

Mej . Coetzee wat volgende jaar 
aan U.S. begin s tudeer se sus
ter is -'n derdejaarstudent aan 
die P .U. vir C.H.O. 

BANTOE MOET 
ONTWIKKEL : 

LAND SELF 
EKONOOM 

.,Enlge beleid van hulp sonder teenpretasie is gedoem. 

As ons vir die Bantoe in die bresse tree en sy land vir hom 

ontwikkel sal ons hom verkneg en minderwaardig maak." So 
het mnr. 'P. K. Hoogendyk verlede Woensdagaand gese toe hy 

die Ekonomiese Verenlging toegespreek het oor die ekonomiese 

ontwikkeling van die Bantoetuislande. 
Mnr. Hoogendyk, 'n bekende dee! van die bedryf is dat daar 

ekonoom van Johannesburg en nie maklik oorproduksie kan 
lid van die Universiteitsraad, plaasvind op die huidige eta
bet gese dat ons beleid nooit een dium nie. 

Massa vergader 
'n Algemene massa.vergadering 
vlnd plaas op Maandag 14 Au
gustus om 7.30 nm. By die ge
leentheid sal die verslag va.n die 
kommlssle van ondersoek na die 
konstltusionele verhoudlng tus
sen die Studenteraad en die 
massa bespreek word. 

Nr. 16 

S.R.-VOORSITTER OOR 

INTERVARSITY: 
l n tervarsity is bier! Pukke, daardie groot dag in 

elke student se studentelewe waar hy so bewus daarvan 

voel dat hy 'n student is, is om die draai. 

Met watter gesindheid behoort ons nou Intervarsity te

gemoet te gaan? Ons moet besef dat ons Pukke is, maar 

ver der moet ons weet dat ons ook, veral op hierdie dag 

lede is van 'n breer verband, nl. die van student-wees. 
Op hierdie dag m oet ons ons as studente op 'n verant

woordelike wyse volkome uitleef. Lewensvreugde wat so 

eie is aan 'n s t udent moet tot voile ontplooiing kom. Ons 
weet da t aile Pukke met die gesindheid uitsien na Inter
varsity. 

Maar n ou moet 'n mens ook jouself in die regte 

s t emmin g bring vir so 'n vreugdevolle dag. Hoe kan ons 

non onsself in hierdie gemoedstoestand kry? Pukke, daar 

is iets geskep spesifiek met die doel om ons geestelike in 

te s tel vir Intervarsity en hierdie , iets" is Sing-Songs. 

Deur die bywoning en aktiewe meedoen aan die 

Sing-Songs elke aand in die Totiussaal, sal ons onsself 

so begeester dat niks ons sal kan stuit die 19de Augus
tus nie. Hiermee wil ek non 'n beroep op alle Puk-studen

te doen om deel te neem aan die Sing-Songs en as ek 
praat van deelneem, dan bedoel ek op 'n positiewe aktie

we manier en nie op 'n negatiewe wyse nie. Pukke, as 

on s almal meewerk om 'n sukses van die Sing-Songs-oefe

ninge te maak, dan sal ons nie slegs die Kovsies van die 
P awiljoen af sing die Saterdamiddag nie, maar ons sal 

alm al in so 'n lekker stemming wees, dat die dag niks 

ander s as 'n sukses kan wees nie. 

Mag hierdie Intervarsity iets wees, waarna. ons later 

in ons l ewe sal kan terugkyk en se: ,Die Intervarsity van 

1967 was fantasties, want nog nooit het Puk-studente so 

as 'n geheel opgetree en meegedoen nie." 

W. N. COETZEE 

van aalmoese mag wees nie en 'n Skerp stimulant vir ontwik
dat blanke kapitaaJ slegs be- keling is verskerpte grensont
heers in die tuislande toegelaat wikkeling, het mnr. Hoogendyk 
kan word. gese. Dit het t erselfdertyd die 

voordeel dat dit lei tot desen-
TEEBEDRYF 

tralisering van die blanke ny-

Die bome begin bot en die bloeisels verskyn. Werklik Pukke, dlt is waar, hierdle twee bloei· 

sels is verbonde aan ons universiteit - nie aan die boom n ie! 

As voorbeeld van 'n ekonomie- werhede. 

se bedrywigheid wat tot ont- ,;;;;;;;;;;~;:::::=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;llllll•-:-:--:~~:;-::~=-~~:-
wikkeling kan bydra, het mnr. 
Hoogenryk teeverbouing genoero. 
iets waartoe die Transkei en 
omliggende gebiede bulle · uitste
kend leen. Daar is bereken dat 
Ba.atoeboere op eenhede van een 
tot een en 'n half morg 'n be-
_ .. ___ - -" 1 .• -- ~a•lr 'n Vnor-

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE 
KOPERWARE 

(Foto: De Zee) 
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,GEESV ANG'' 
Reads vroeg in die kwartaal 

het die eerste tekens van die 
jaarlikse ,geesvang-"tydperk 
aan 'die P.U. kop uitgesteek. 
Die ,geesvang" -tyd is 'n be
langrike periode in die studen
tejaar. Dit best-ryk die eerste 
deel van dia tweede semester. 
Na die tyd begin 'n lang pe-
riode van toetse en eksa
mens. Dit is dan ook daarom 
dat die tyd so goed deur alle 
P .U.-studente benut word. 

Ook om die rede is dit be
langrik dat die ,geesvang"
tyd so goed as moontlik in sy 
doel sal slaag. Afgesaagde ak
sies wat jaar na jaar voorkom 
maak dat persone wat al 'n 
paar jaar op dia P.U. is be
langstelling in die ,geesvang
ery" verloor. Oorspronklik
heid is essensieel in ,gees
vang." 

Daar was reeds tekens van 
nuwe idees in die eerste 
,geesvang"-aksies. Dit is te 
hope dat die tekens sal dui op 
'n tydperk van werklike 
groot oorspronklikheid. 

Om 'n doeltreffende 
,geesvang"-tydperk te ver
kry is dit ook nodig dat daar 
organisasie sal wees. Die tyd 
het maar al te duidelik geleer 

dat aile P.U.-studente ilie in 
aile opsigte volwasse en ver
antwoordelik kan optree nie. 
Solank daar gebrek aan orga
nisasie is, sou dit dwaas 
wees om die owerhede te 
blameer oor gabrek aan vry
heid in optrede. Die huisko
mitees het hier 'n belangrike 
taak. Verder behoort die Stu
dente·raad en die Ontspan
ningskomitee sorg te dra vir 
organisasie in die ,geesvang"
aktiwiteite op algemene stu
dentavlak. 

Organisasie en spontaniteit 
i3 geensins direk teanstrydig 
nie. Dit is moontlik om in die 
kader van goeie organ,isasie 
nog spontaan op te tree. Or
ganisasie beteken nie toesig 
nie. Dit bateken net dat indi
vidue in harmonie met 'n ge
meenskaplike doel optree. 

Ten slotte moet dit steeds 
in gedagte gehou word dat 
daar ook grense aan ,gees
vang"-aktiwiteite is. Beskadi
ging van persoonlike eiendom 
val buite hierdie g·rensa. Ook 
moet die aksies net beperk bly 
tot diegene wat daaraan wil 
deelneem. Ander persone moet 
met rus gelaat word. 

P.U.-ONVERMOE? 
In die tyd waarin ons leef 

toon verskeie kunsrigtings 
merkwaardige ontwikkeling, 
lioofsaaklik as gevolg van die 
spanning en konflik in die 
tydsgees. 

Aan die oppervlak beoor
deel blyk dit dat kunsaanbie
dinge, veral van die moderne 
jeug dikwels skuilgaan in 'n 
oorverdowende, oogverblinden
de kakofonie. Hoe· groter die 
lawaai, skreeuender die kleu
re, onverstaanbaarder die 
woorde en wanstaltiger die 
vorme, hoe lewendiger is die 
kunsskepping en, helaas die 
maelewing. 

Daarom is daar rede vir 
dankbaarheid dat daar ook 
studente is van die P U. wat 
dieparin gaan delf as bier
diE' oppervlakte. Hiervan is die 
uitstalling van plaaslike kuns
tenaars in die Frans du Toit 
kunsgalery 'n sprekende ge
tuienis. 

Maar ~at van die baie an
der studente - en veral baie 
wat in die B.Sc.-rigting stu-

,, ..... ,_ .... ············-

I 

deer ? As die gemiddelde 
P.U.-student se belangstalling 
vir die kuns getoets kan 
word volgens die naamteke
ninge in die besoekersboek 
vari die Frans du Toit-kuns
galery, is daar geen sprake 
van 'n onvermoe vir kuns
waardering aan die P.U. nie. 
Maar sou dit 'n getroue maat
staf wees ? Bywoning van die 
meesterskonserte by die kon
servatorium bewys die teen
dee!. 

Interessant is die feit dat 
studente van die Universiteit 
Pretoria verlede jaar nie min
der nie as vier digbundels en 
ander werke die lig laat sien 
het. Die letterkunde uit stu
dentegeledere beleef tans 'n 
bloeityd in die Jakarandastad. 
Daarvan getuig ook die tall~ 

bydraes vir Standpunte, Tyd
skrif vir Letterkunde en 
Wurm. 

En die P.U.? Wanneer gaan 
daar weer 'n kunstenaar · uit 
ons mid de opstaan? 
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Job. 11:26 (b): ,en die dissipels is in Antlocbie vir die eerste 
keer Christene genoem." 

Die gelowiges in Antiocbie was verantwoordelik vir · 'n nu
we lewensopenbaring. Hulle lewe het verskil van die van die 
Jode en van die van die Grieke. En hierdie verskil was nie 
maar net oppervlakkig nie, nie maar net 'n uitwendige verskil 
nie - dit was 'n wesensverskil. 

Hierdie Christene in Antiochie was gewone mense en kom 
uit die kring van die Jode en Grieke uit daardie stad. Die ge
loof in Choristus het bulle egter so laat lewe dat hulle as 'n 
derde groep naas die Jode en heidene uitgeken kon word. En 
dit gaan bier nie net oor hulle belydenis nie, maar oor die uit
lewing van bulle belydenis. 

Hulle leer en lewe was so dat 'n ander naam vir hulle 
gevind moes word. Hierdie naam wat aan hulle gegee word, 
word dan afgelei van Christus. Hulle lewe was sodanig dat 
dit van Christus getuig het, sy Naam in woord en daad bely 
het. Die naam., Christen, dui dus hulle wese aan, dit wat hulle 
is, en is nie net maa,r 'n noemnaam nie. 

Ons word ook Christene genoem en studeer aan 'n C'hris
telike universiteit. Is die naam., Christen, nog werklik ons 
wesensnaam? Verskil ons lewe vandag nog sodanig van die 
ongelowiges dat ons 'n ander naam nodig het? Ons wil nog 
die naam. Christen hou, maar die wesensverskil tussen ons 
as gelowiges en die wereld, handhaaf ons nie meer nie. Daar
die wesensverskil wat 'n nuwe naam voortgebring het, het in 
ons lewe verdwyn. Ons leef maar net soos die wereld. In plaas 
van dat ons Christus se Naam bely, verloen ons dit. So is die 
naam Christen nie meer ons wesensnaam nie, maar word dit 
'n aanklag teen ons en sal dit eendag teen ons getuig. 

Laat ons dan leef na ons wesensnaam - ook in ons stu

dentelewe. 

IMiy = 
Dit gebeur ongemerk. Onwe

tend dat dit gaan gebeur tuur 
jy 'in die droe Jug en stap jou 
roetinepaadjie af na elke perio
de. Jy is bekommerd oor jou 
akademie, oor jou finansies. Jy . 
kan nouliks aan lets anders 
dink. 

:oiRIGENT 

Jy fluit 'n ou bekende deuntjie 
- half onwetend. Stofdwarrels 
jaag groepies uit een, jy trek 
die oe nou en praat in die wind. 
Saans gaan sit jy in die skui
mende kolkende massagees en 
Jag vir die dirigente as bulle 
,witty" is. As jy tuis kom stel 
jy ''n skematjie op hoe jy sou 
maak as jy dirigent was: 
1. Probeer om lewendig te lyk. 
2. Die massa opsweep. 
3. Gladde grappe vertel. 
4. Oorspronklike dinge doen 
soos: oud-dirigente, karikature 
e:~ die rektor namaak, die ver
hoog bestyg op 'n motorfiets 
ens. 

TOILETPAPIER 
Jy hOOj!l dat die ka.mpus 

nle die volgende oggend ver
sler sal wees met tolletpapler 
nle, jy hoop dat jy nle jou . 
flets die volgende da.g by 'n 
manskoshuls of onder 'n hoop 
ander moet Uitgrou nle. Jy hoop 
om die weke wat kom saans na 
elf rustlg te begin studeer, son
der oorywerige da.metjles of 
mannetjles wat nog rondslulp 
om jou siel te soek. 

INTER VARSITY 
Jy verlekker jou in die ge

dagte van die nuwe tyd waarin 
ons Jeef, jy weet elke grapma
ker gaan 'n nuwe grap bedinlt 
Die tradisionele is taboe. Jy 
weet die ouens gaan een nag '11 

die verkeerskonstabels se mo
torfietse ,leen" om 'n vendusie 
op die kampus te hou. Hulle 
gaan 'n groot ,meisievang" hou 
- waar elkeen vir h'om 'n mei
sie kan gaan van~ vir Inter
varsity, Ensovoorts. Daar is so
vee! oorspronklike nuwe dinge 
om te doen. 

Maar ons gaan nie eiendomme 
beskadlg nie, ons ~aan ~een 

, happenings" duld nie. En ons 
gaan geen olifante pienk vorf 
nie! 

REFLECT.)R 

.. ,,s 
1 u~ CJ~ J~,CJ~ 

SKIET 

Na verneem word, is die kafe
teriastelsel vir die nuwe- eetsaal 
afgestem. Die owerhede se uit
sluitlike oorweging was dat dit 
die huisgodsdierts in gedrang 
sou bring. Hierdie besluit sal die 
Universiteit duisende rande ck
stra kos om die groot eetsaal 
sonder selfbediening te laat 
funksioneer. 

Hierdie enkele besluit onder
streep weer op 'n ondubbelsin
nige wyse dat die huisgodsdiens 
as Bybelse beginsel en as Afri
kaans-Calvinistiese tradisie ieur 
ons Inrigting hoog gewaardP.~r 

word. Dit is 'n klein onderde2l 
van ons aanbidding en onder
worpenheid aan God. 

Die vraag is of ons koshuis
studente dlt altyd so belewe. Ek 
dink aan die stringe laatltom
mers of vroeglopers; aan die 
onrustige en soms selfs ons!',::
telike gebrek aan aandag tydens 
die uhisgodsdiens; aan die By
bellesers en bidders wat in som
mige gevalle die indruk skep 
dat bulle aileen begin het om 
so gou as moontlik klaar te kry; 
aan die onentoesiastlese gebrom 
wat soms die lofsang van 'n 
klomp jongstemme verteenwoor
dig. 

Hy wat die huisgodsdiens lei 
kan maar stotter as hy nie an
ders kan nie; sy woorde kan 
maar min wees. Maar hy moP.t 
voorbereid en in erns hierdle 
profetiese taak vervul. 

Die klop qp dte tafel om die 
Bybel te lees, te btd en te sing 
moet deur ons belewe word as 
'n oombllk van groot eerbled en 
dlepe aa.ndag. 

wm.. 
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rc>PEiASI"E'-,~CEESVANGl Kommissi ve lag goed ontvang 
onder studente 

DIE verslag van die kommissie van ondersoek na die konstitusionele verhoudinge tussen 
die Studenteraad en die studentemassa is oor die algemeen goed onder die studente ont

vang. Dit blyk uit die besoeke wat lede van die kommissie a.an die verskillende koshuise ge
bring bet. Die besoeke was daarop gerig om probleme oor die verslag te bespreek. 

Hoewel die belangsstelling by die meeste kosbuise nie be
sonder groot was nie, was daar by elke kosbuis 'n groepit
wat in aile aspekte van die verslag geinteresseerd was. 

mee gepaardgaande stelling van 
kandidaatsvereistes verwelkom 
en die menlnl" uitgespreek dat 
dit tot groter belangstelling van 
die studente in die georgani
seerde studentelewe kan lei. 

Die aanbevelings wat die 
meeste aandag en ook die 
meeste kritiek gely bet, is die 
wat handel oor die samestelling 
van die Studenteraad en stem
reg. 

DAMES 

f!.esers dk,.,~ 

Dit het uit die besprekings 
van die verslag by die dames
koshuise geblyk dat die damPs 
nie besonder verontwaardig is 
oor die voorgestelde afskaffing 
van die damesverteenwoordig
ster op die Studenteraad nie, 
hoewel bale dames getwyfel het 
of die dames we\ saam met die 
mans suksesvol aan verkiesings 
sou kan deelneem. MINIROKKE AAN 

BE.PLEIT 
P.U. ONGEWENSTE 

Wat betref die stemregkwali
fikasies vir verkiesings was daar 
enkele studente wat van mening 
was dat die verleen van stem
reg aan alma! wat in die stu
dentehandboekeksamen geslaag 
het, daartoe kan lei dat onge
wenste persone op die Studente-

Geagte Redakteur, - Die P.U.-student leef tot 'n groot 
mate in isolasie. Verskeie stimulante kan dien (en is wenslik) 
om die algemene P.U.-gedagtegang in 'n gesonde uitlaatklep te 
kanaliseer. 

'n Mens hoef jou nie om die 
rede aan banale gedrag skuldig 
t~ maak nie. Sou dit egter nie 
wensl!k wees as meer P.U.-da
mes op ons kampus van die 
minlrokkle gebruik maak nle? 

VOORDEEL 
Afgeslen van die bevordering 

van wedersydse mans- en da
mesverhoudinge kan dit ook 'n 
voordeel wees om studente ge
woond te maak aan kontempo
rere tendense elders.. 

Ek bepleit dus die minirokkie 
wat myns insiens beslis nie sal 
indruls teen ons aanvaarde be
ginsels nle. 

NEO-VERLIGTE 

VVanneer kry P.U. 
so iets? 

Geagte Redakteur, - Ek weet 
dat ons Studenteraad tydens bul 
skakeltoer hul vera! toegele bet 
op studente-organis~le. Ek weet 
nie of dit wat ek gesien het bul
le ontgaan bet nle, maar ek sou 
graag wou slen dat bulle in hul 
voorstelle oor veranderinge aan 
die P.U. lets hieroor gese bet. 
Dit is 'n bord op die Rhodes
universlt~itsterrein waarop In 
groot swart letters staan .,Par
king Students Only." Ek 
wonder of die P .U. eendag so 
lets sal bel ewe? 

H. T. DE VILLIERS 
(Brief effens verkort - Red.) 

PUKKE 
Se 

WITTER AS SNEEU 
STUDENTEBLAD 

,Temidden van wonderblanke stranden en reservaten 
met echte Ieeuwen en kaffers temidden van de koppies en bul
tjes, ligt de universiteit van Potcbefstroom, waar studenten bun 
koeldrankie drink, snoeker speel (wat dat ook wezen mogen), 
nachtmerries hebben over boze communisten en bij bet woord 
,dameskoshuis" gefrustreerd beginneo te knipogen, want de 
tucht, orde en reinbeid zouden zelfs superpaterna
list Dengerink met tevredenheid vervullen." 

so skryf Pharetra, studente- omdat die rede daar gevoer is 
blad van die Vrije Univers!teit deur .,dhr. P . C. Peiser, die als 

van Amsterdam oor die P.U. Die 
Vrije Universiteit bet, soos die 
P .U. 'n Christelike Protestantse 
grondslag. 

,,Aile mensen zljn er vrlende
Ujk, witter dan sneeuw (,wat 
het Ujkt wel of het llcht geeft!") 
en bovendien steil gerefor
:meerd/' aldu.s die blad. 

BROEDERBOND 
Pharetra kritiseer die besoek 

van prof. De Gaay Fortman van 
die universlteit aan die P .U . 
Die P.U. se die blad, steun nie 
aileen - die apartheldspolltiek nie 
.,maar bovendien wordt hun 
standpunt in dit geval ook nog 
met een religieus sausje overgo
ten." Die artlkel praat ook van 
.,de fascistische Broederbond"' 
waar o.m. Verwoerd )ld van was 
en waarin Vorster steeds een 
grote rol speelt." 

Die blad val prof De Gaay 
Fortman se besoek aan die gra
deplegtigheld aan die P..U. aan, 

opvolger van Vorster, voor de 
uitvoering v<>.n scburkachtighe
den als de ,honderd-dagen wet" 
verantwoordelijk is." 

Die blad se dat die gelukwen
singe wat prof. De Gaay Fort
man In Suld-Afrika oorgedra 
het, .,wei namens bepaalde an
dere mensen blnnen de V.U." 
kan wees, maar .,in elk geval 
niet namens ons. En waar
sch!jnllk ook niet namens le
mand als eredoctor Marten Lu
ther King." (Marten Luther 
King bet 'n eredoktorsgraad aan 
die Vrije Universiteit ontvang) . 

Wil klub stig 
Die stlgtlng van 'n fotograflese · 

klub aan die P.U. word op die 1' 

oombllk deur 'n groep geesdrlf
tiges beplan. 
Die stlgtlngvergaderlng . vind 
moremiddag om 1.80 nm. in die 
Totiussaal plaas. 

Van die Studenteraadstafel 
VERSLAE 

Verskele verslae van toergroe
pe gedurende die afgelope va· 
kansie is deur die S.R. goedge
keur, o.a. die van Alabama, Tha
lia, en die P.U. Gholfklub. Wat 
Alabama en Thalia betref, is dit 
op hierdie stadium nog nie be
kend hoeveel wins die toere op
gelewer het nle. 

A.S.B.-KONGRES 
Die Ieier van die P.U.-afvaar

diglng na die onlangse A .S.B.
~ongres in Bloemfontein, het op 
die vorige studenteraadsvergade-

kongres. Die kongres is as ·n 
groot sukses bestempel en daar 
Is vera! melding gemaak van 
die lewendige bespreking wat 
gevoer is oor die verskillende 
aspekte van die kongrestema: 
Afrlkaner-Idealisme. Die A .S.B
kongres sal volgende jaar op 
Potchefstroom gehou word. 

AGENDAS 
. 'n Voorstel is goedgekeur dat 
die agenda van 'n Studente
raadsVl!rgadering direk na die 
opening van die vergadering aan 
die: vergadering voorgele word 

gemaak kan word. 
NUSAS-KONGRES 

Die twee waarnemers van die 
P.U. na die onlangsgehoue Nu
sas-kongres het op die vorige 
Studenteraadsvergaderlng ver
slag gelewer van bulle waarne
ming. Die verslag is met hart
like dank aanvaar en op aanbe
vellng van die twee here i.s 'n 
voorstel goedgekeur dat die Stu
denteraad sal voortgaan met die 
beleid van kontakbesoeke. Hla•
die saak sal as oordrag en aan
bevellng aan die volgende Stu-

teraad kan kom. Ander bet die 
voorgestelde veranderlng van 
stemregvereistes met die daar- 1 

NEDERLANDSE 
BESOEK 

POLITIKUS 
P.U. 

Mnr. M. W. Schake), tweede algemene voonltter van die 
hoofbestuur van die Nederlands-Suld-Afrikaanse Werkgemeen
skap besoek die P.U. op 12 Augustus en sal die aand om '7.80 
om. 'n openbare leing oor aktuele sake hou. 

Hy besoek Suid-Afrika onder 
beskerming van die Departement 
Inligting en is reeds 21 jaar die 
burgemeester van N<>ordeloos in 
Nederland. Hy is lid van die 
Anti-Revolusionere Party, die 
grootste Protestants Christellke 
Party in Nederland. Hy is ook 
voorsltter van die Nederlandse 
Bond van Protestants-Christeli-
kc Beroepsgoedere-vervoerders. 

Verder was hy jare lank aktief 
in die politiek, met name op 
die organlsatoriese vlak. 

Daar word verklaar dat 11y be
soek aan Suld-Afrika ook van 
politieke belang is omdat >Jy 
Party in Oktober 1967 van prof. 
De Gaay Fortman en prof. Rid
derbos (wat albei onlangs S .A. 
besoek bet) voorligting sal kry. 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

Boeke Stu die 
. 

VIr en . 
VIr 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE IOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 

H/v. Tom- en Borcherdstraat 

Telefooa 5236/49(4 

Telefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 

INSLEEP! 
W AARHEEN ALMAL 

SLEEP 
l:a.huiabeatellings: 6039 
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Plaaslike kunstenaars stal uit 
aan die P.U. 

KUNSGESElSIE 

DIE ultstalling van plaasUke kunstenaars in die Frans du Toitkunsgalery kan besUs nle as 
onverdienstelik bestempel word nie. Ongetwyfeld is Nico Roos se drie S.W.A.-Landskappe 

van die beste werke in die uitstalllng. 

Daar word deurentyd sterk spanning behou en 'n beson
dere effek va~ intense verlatenheid spreek nit sy werk. Aan 
die kunstenaar se tegniese vaardigheid is daar geen twyfel nie. 
Opmerklik is die fyngevoeUgheid in die eie, oorspronklike be
nadering. 

Sonnige 
Wilcocks, 

Oomblik van G. T . 
sowel as sy ander 

twee werke, doen verrykend aan. 
Goei~ afwerklng en treffende 
kleurgebruik maak van die 
werke 'n verslering vir die ult
stalllng. 

PATOS 

Die patos wat Jacob Com-
brinck met sy Danse Triste v er 
wek , maak hierdie beeldj ie sy 
bes te. Hy slaag om 'n s eldsame 
skrelende gevoel te ont keten. 
Misklen kon by bierdie beeldjie 
genoem bet : ,.Nie ek n ie, o 
Here". 

SALVADOR 

Die maker van kuns, die kuns
tenaar , moet besien word in sy 
gestalte as m ens en kind, kind 
van God. (In die bedoeling van 
s k epsel) Of b inne, of buite die 
Verbond, by bly dus gebondene, 
kragtens sy skeppingsafhank
likheid . Daarom is by profeet, 
k oning e n priester. 

Hy Is profeet in sy b esonde
r e ver moo, s y vergesigte, sy 
!deale, sy verlangens. Sy profe
tiese gest alte maak v an hom 'n 
eensame m ens - 'n mens wat 
bereid m oet wees t ot die ver
vlugte, blnne en buite sy per-Regsgeleerde 

besoek P.U. 
Prof. Harry Street, professor 

In Engelse Reg aan die Uni
verslte lt van Manchester bet die 
P .U. op 7 Augustus 1967 besoek. 

Rita Bleske se werke spreek 
van talent. Vrugteverkoper is 
heel besonder met sy seunson
skuld en terselfdertyd grootmens
heimwee.. 

KRUCERMILJOENE 
NIE OORTUIC 

HET 

Hy was vergesel deur prof. 
R. Q . R. Boberg van. die Wit
watersrandse Unlversltelt en bet 
na Suld-Afrika gekom onder be
skermlng van die Ultrullskema 
van die Brltse Raad.. 

Hy is ontvang deur die Rek
tor, prof. H. J . J . Bingle en 
prof. Swanepoel, dekaan van die 
Regsfakultelt. Om 11.30 bet by 
'n vergaderlng van regstudente 
In die Frans du 

1
Toit toege

spreek en was vir die res van 
die dag die gas van die Fakul
telt Regte. 

OORSPRONKLIK 

Veerder is daar verdienstelike 
werke soos die van D . J . Theron, 
Marais Klopper, R . de W . Pie
naar, Adrienne Viljoen, E . Swart, 
Willie van Zyl en Hendry Cor
dier. Ook Saskia Kempff se 
werk is oorspronklik en interes
oant. 

.,Die Kruger-Miljoene," nog 'n tuisgemaakte Afrikaans
Engelse rolprent is verlede week in die Grand-teater vertoon. 
In die hoofrolle was Helga van Wyk, Ge Korsten, Leon le 
Roux en Brenda BeU. Dis 'n klein kunsie om dit met 'n 
paar woorde neer te haal en te plaas in die ry van bekende, 
ongelukkig mislukte, plaaslike rolprente. Maar om waardering 
te veins is 'n misplaaste op4emeling van die eie. 

Aan die kredietkant kan die T richardt was dit stereotiep-

Petro van der Walt se Man 
Wat Roep en Danser, in die 
Beeldhouafdeling Is van hoog
staande gehalte. Hier is onge
twyfeld hope talent w a t geken
merk word deur volwassenheid 
en vindingrykheid. 

redelik goei e kamerategniek ge
noem word, as ook d ie paar egte 
humorgedeeltes (d!Je tra d isione
le lag m et 'n traan !) Laat ons 
d ie spel maar buite rekening 
laat ; met die uitsondering va n 
H el ga van Wyk en vera! Karel 

Oeverblindery ? 
•••• 

Nee, kom oortuig uself dat dit werklikheid 

is, maar slegs by 

MARINE BARGAIN 
CENTRE 

Kerkstraat 221 (Regoor Harold' s ) Telefoon 7800. 

Kom kies uit 'n groot reeks nuwe klere, met bekende handels

merke i 

MANS: 

DAMES: 

K yk na enkele winskopies:-

Park Lane Hemde (Dan Press -

u hoe£ nooit te stryk n ie ) ...... ...... R 4.00 

Tetrex was-en-dra b roeke ...... ...... R 5.00-R 6.00 

Pakke klere ...... . .... . 

Krimpolien rompe 

Krimpolien rokke 

Krimpolien baadjiepakke 

Rite Fit Rokke . . . Rl.OO 

normale pryse. 

a fslag op die 

Rl2.00 

R 4.99 

R 8.00 

Rl2.50 

middelmatig. 
SAMEFLANSING 

Die grootste probleem bly die 
draalboek. D lt was te los selfs 
fragmentaries, en bet die indruk 
gelaat van sameflansing. Ge 
K orsten se rol is funksioneel nie 
verdedigbaar nie. Daarentee: as 
sy sang weggeneem word bly 
daar niks oor nie! 

Dit is my oortuiging dat met 
d raaiboeke van hegter, nood
wendiger struktuur en same
hang, ons kameramanne vir die 
res sal sorg. Wat my dronkslaan 
is dat regisseurs met sulke af
valprodukte tevrede k an wees. 

SUKKELEND 
H lerdle rolprent wat veron

derstel is om die misterie van 
d ie Kruger-ponde te verbeeld, 
bly van b egin tot end sukkelend 
en on oortuigend. Dit is 'n rol
prent wat n ooit vrygestel moes 
gew~s b et n ie. Ons ro~~rent
m aatskappye bly geboorte sk enk 
aan doodgebore babas! 

GRAND 
TEATER 

P.H.R. 

WOENS . tot SAT. 9, 10, 11: 
United Artist s 

KHARTOUM 
CHARLTON HESTON 
LAU REN CE OLIVER 

(P ersone 4----19 nie toegelaat nie). 

MAAN . en DINS . 14, 15 : 

INSIDE DAISY CLOVER 
NATALIE WOOD 

WOENS en DON . 16, 17 : 

COPLAN FX18 STRIKES 
AGAIN 

RICHARD WYLER 
JANY CLAIR 

POTCH. 
INRYTEATER 

WOENS . en DON . 9 en 10,. 7.00 nm . 
VRY . en SAT. 11 en 12, 9.99 nm. 

MISSION BLOODY 
MARY 

KEN CLARKE 
HELGA LINE 

(4----12 nie toegelaat nie) . 

VRY . en SAT . 11 en 12. 7.00 nm . 

GREYFRAIRS BOBBY 
DONALD CRISP 
KAY WELLSH 

MAAN . en DINS. 14 en 15, 7.00 r.m . 
VRY . en SAT . 18 en 19, 9.00 nm . 

THE SPY IN LACE 
PANTIES 
DORI S DAY 

ROD TAYL OR 

soon. Maar by is OOk kontng. 
Hierin word sY spesifieke •n
vloed, sY mag as kunstenaar, 
vervat. En sy verantwoo:-delik
heid. In sy prlesterlikheld moet 
die kunstenaar bewoo wees met 
die mense vir wie by skep, tot 
wic· by spreek. 

VREEMDELING 
Dlt a.lles ma,ak geen verhewe 

mens van die kunstena.ar nle. 
Daarvoor is die ,,boer, koue 
paaie'" wat hy loop te lndring
end, te vreesllk en te vreemd. 
Dlt maak dlkwels van hom 'n 
vreemdellng, dit vervreem hum 
- ook van homself. Hy word 
somtyds die sondebok van die 
gemeenskap, van sy mense -
bale kf!er ten onregte. 

Ek glo nie dat die vryheid 
van die kunstertaar in die ont
vlugting tot sy kuns gelee I.:! , 
soos sommiges dit wil he nie. 
Kunsskepplng is harde werlt, al
leenwerk. Niemand - ook ,liP. 

kunstenaar kan vry word, t cnsy 
deur Chrlstus s e SOt erdtenst~ 

nie . Dus vryheid alleen 1"1 vry
wording va n die sonde. So gE.

sien is elke ware kunstenaar 'n 
soeker na die waarheid. AI lyk 
dit soms asof dit net gaan om 
meer duidelikheid, groter sm
werheid. 

WAARHEID 
Dit hang nou af hoe by gaa!l 

soek, met sy woord, kleur, 
klank, met die vergest alting van 
sy gedagte - en wat anders 
dan ook a!. Daarom sien ek 
hoofsaakllk twee tipes kunste
naars: i ) die een wat die w'lar
heid soek in Christus, il) die 
ander wat die waarheid soek in 
die kuns. 

Eersgenoemde sal skep na O.le 
eis van sy geloof - in dank
baarheid tot Christus. 

Laasgenoemde sal slegs skep 
na die eis van die kuns. In 
vergoddeliking dus van die kuns.. 
Dit lei dan tot die slagspreuk 
van die Franse roman~ici: 

,.L'art pour L'art. Uiteindelik 
word dit maar : L'art pour L'ar
tiste." En hierin setel onafwe.ld
baar die pseudovryheid wat lei 
tot allerlei mismaakthede self:> 
in kleredrag en voorkoms. 

Maar om altyd te soek en 
eerlik te SQek, dit is die moelte 
van die kunstenaar. In die ge
skiedenls was dlt al 'n moelte 
ten koste van homself - Beet
hoven In sy verskrlkllke doof
h eld. Van Gogh In sy panles0 
alleenheid, E ugene Marais In 'n 
onbegrypllke wereld . • .en so Is 
daar bale ander ook onder ons 
Afrikaners. Somtyds lyk dit a.<o

of die k uns 'n ~pgelegde straf i'l, 
verweef In die mense ~ per
soonllke lewens. Vir ba le, bulle 
wat sonder h oop lewe, impll'loor 
dit 'n vergeefse m oelte. Vir an
der word hlerdie moeite 'n roe
ping. 

C.J .S. 

STUDENTE VRA 
KAMERS 

Die studente-unie van die Uni
versiteit van Nijmegen bet 'n 
,.kameraksie'' georganiseer om 
die k walita tiewe en kwa ntita
t iewe kamernood van d ie Nij
m eegse studente te Ienig. So 
ber ig NUB, universitesblad van 
di~ Universiteit van Nijmegen in 
N ederla nd. 

Volgens die blad is die leuse 
van die aksie, waardeur by d ie 
inwoners van die stad aan ge
d ring sal word op besklkbaar
stell in g van meer kamer s vir 
losies van studente, .,voor iedere 
s tudent minstens 10 vlerkante 
meter ." 
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Verlore? 
1CX)r 

deur CUPIDO 

Ai, maar die vakansie was vir 
baie van ons sommer 'n won
derlike avontuur. Dink maar 

want daar pryk 'n pragtige 
blink ,klippie" aan haar vinger. 
Die gelukkige ~n is Frikkie 

net aan die suksesvolle toere Ziervogel van Tuks. Fanie du 
wat onderneem is, en bier dink 
ek vera! aan Alabama en Tha
lia. 

Die Thalianers se dat Albie 
Leiding en Titia Schoeman gou
gou vir mekaar begin ogies 
maak het. Tinus Jakobsz se 
weer dat hy bale bly is dat 
Alida Reynecke~ saam gaan toer 
het. Ons vernee'"m baie vertrou
lik dat daar nog steeds vriend
skappe ontwikkel wat 'n direkte 
gevolg van die toer is. 

ALABAMA 
So van Alabama gepraat. Is 

dit den nie op die toer waar 
Koos Grobler en Daleen Easson 
verlede jaar bevriend geraak het 
nie? Die uiteinde is 'n pragtige 
diamant aan Daleen se vinger. 
Hartlik geluk j ulie tweetjies. 
Vanjaar was Franscious van 
Pletzen en Launa Mynhardt as
ook Bossie Bosman en Shirene 
Mare glo altyd bymekaar gesien. 

Graag wll ons vir Louis Pie
naar en Salome Ruach asook 
Piet Steyn en Annie de Villlers 
van harte geluk wens met die 
gruut stap. Albe'l. hlerdle paar
tjies het die vakansie In die hu
welik getree. Ons wll bulle 
sl'egs die beste vir die wekums 
toewens. 

TROUPLANNE 
Dit lyk asof Marie-Louise 

Combrinck ook trouplanne het 

RHODES NOOI 
DR. VORSTER 
Dr. J. D . Vorster, Actuarius 

van clie Algemene en die Kaap
se Sinode van die N.G. Kerk, is 
genooi om 'n simposium by 
Rhodes-un,iversiteit toe te spreek 
as dee! van die uniyersitelt se 
k11ns- en wetenskap-week wat 
van 10 tot 16 September gehou 
word. 

Die simposium handel oor 
Vryheid van Meningsuiting of 
Sensuur. 

Ander sprekers wat genooi is, 
is Nadine Gordimer, wie se 
boek ,.The Late Bourgeois 
World" onlangs verbied is, An
dre Brink, lektor in Afrikaans 
aan die Rhooes Universiteit en 
bekende Sestiger, en prof. Ger
rit Dekker, voorsitter van die 
PU'blikasietaad. 

-SANSPA 

DAMES MAG 
INKOM 

Damestudente aan die Rhodes 
Universiteit word tans toegelaat 
om die ontspanningsale van die 
manskoshuise vrylik te besoek. 
'n Mosie dat dit toegelaat word, 
is al byna twee jaar gelede deur 
die universiteit se studenten'ld 
aangeneem. Die meeste van die 
Rhooes-studente verwelkom die 
toegewing as 'n stap in die reg
t,, rigting. 

'Rhodes is egter nie die enig
ste uriiversiteit met so 'n reeling 
nie. Die nuwe Harry Oppenhei
mer-koshuis van Wits is !ll 'n 
entjie verder gevorderd. Daar 
word dames toegelaat 'in die 
slaapkamers van die mans en 
d\e1' manstudente word toe
gelaat om · bier en wyn in bulle 
kamers te bon. 

Plessis en Annemarie van der 
Merwe het besluit om die af
stand tussen Potch en De Aar 
b p_robeer oorbrug met 'n ver
lowing. Coenie Nel en Hester 
Coetzee het ons ook verras met 
hulle verlowing:. Bale geluk aan 
hulle alma!. 

OGlES 
Gerda de Villiers se ogies skit

ter glo as Lourens Conradie 
saans 'n draai by haar kom 
mfl.ak in so 'n wit Mercedes. Ou 
liefde sal werklik nooit verroes 
nie. Neem nou maar weer die 
geval van Theunie Kruger en 
Elsa van Heerden. Ek bet ook 
sc terloops gehoor dat Solly 
van Wyk en Amanda Oosthuizen 
weer saam gesien word. 

Elmarie Coetzee se dat rl;e 
Landbou-kollege so reg na h!l.lr 
smaak is en natuurlik •;al l:l.aflr 
keuse op Johan van Rensburg. 
Hester Vfl.n Ja!'.rsveld verlang 
soms glo bale na Ferdinand 
Bingle. Dit is dan seker die rede 
vir die groot foto op haar tafel. 

OUBAAS 
Leana Jordaan is glo baie in 

haar skik met die pere!ring wat 
sy van Oubaas van der Merwe 
gekry het. 0 ja, en wie sien 
ons nog gereeld saam? Izak 
Bekker en Sarie Swarts, Andre 
de Bruyn en Annaleze van Rens
burg, Hannes Coetzee en Hasie 
Haasbroek, Chris Hattingh en 
Mariaan Cronje, Koos Vorster en 
Hannetjie van der Merwe en 
Chris Swanepoel en Yvonne 
Koen. 

Nou ja manne, wys maar 
daardie glimlaggie. Dalk word 
julie dan vir Oosterhof se braai
vleis geskiet en dink net : ,As 
jy maar 'n skaam outjie is, is 
dit mos 'n guide geleentheid om 
te begin sleep .. " Ek hou styf 
duim vas vir al die manne. Lek
ker sleep tot volgende keer. 

Almal sal 
voete 

Met die naderende intervarsity en die gees van lente reeds in die lug bet etlike baarde op 
die Puk se kampus reeds die spruit-stadium verby gesteek en verkeer bulle in voile blom! 

(Foto: De Zee) 

Afrikaner 1noet konsolideer 
op ekonomiese gebied 

IN sy strewe tot politieke handhawing bet die vroeere A1rikanerleiers besef dat die Afrika

ner moes konsolideer. Juis as gevolg van die .·amespanning van kragte kon die Afrikaner 

hom op politeke terrein bandhaaf. 

Die krag van politieke konsolidasie kring die afgelope tien 
jaar reeds wyer as die Afrikaner; ()OS kan selfs se dat ons 
nou op die pad staan van 'n Suid-Afrikaanse politieke konso
lidasie. 

ekonomiese is sinneloos en l!lon
der dieper begrond'ing. So n 
strewe sou ook teen die be
houdende gees van die Afrika
ner indruis. 

Die Afrikaner staan egter nou 
op 'n selfs Ianger en moeiliker 
pad: die pad na ekonomiese 
konsolidas ie. Op ekonomiese ge
bied het die Afrikaner so 'n groot 
agterstand dat hy slegs tot eko
nomiese handhawing kan kom 
deur sy kragte saam te span; 
en dan eers in die lang termyn. 
Aanvoorw~rk is reeds gedoen. 

Ons dink maar net aan Volks
kas, Sanlam, Federale Volksbe
leggings, Trustbank e.a. 

Hoe dikwels moes nuwe plan
ne en verdere ontplooiing nie die 
Afrikaner ontsnap net omdat by 
nie die geld gehad het nie? 
Voorbeelde is daar seker duisen
de! 

nou moet 
stamp 

Die pad na ekonomiese konso
lidasie is 'n lang pad. Die taak 
om hierdie pad te loop rus op 
ons skouers. Teenslae moet daar 
wees, suksesse gelyklik. In die 
gees aanvaar moet dit ook 'n 
pad van bestemming wees. In
dien 'n mens 'n pad van be-· 
stemming loop, beteken dit dat 
sekere beginsels !deale muet 
formuleer. Die slagkreet van die 
ekonomiese ter wille van die 

Die ekunomlese staan ook l'n 
'n dlensverba.nd. Dit moet die 
Afrikaner en sy ldeale dien. Die 
belangrikste ideaal van die Af

rika.lmr behoort sy celoofsidea.a.l 
te wees. Onthuu ons vaar onder 
d~ vlag van die Christen. Daar
in lti 'n dieper becrondlng en 
dit maak die ekunumlese strewe 
ook sulwer. 

J . M. T . LABUSCHAGNE 

Nie-blanke Joolkoningin 
ook moontlik, 

Nusasman 

A se 

,Daar bestaan 'n behoefte in Sold-Afrika vir organisasics 
wat skerp krities teenoor die Regeringsbeleid staan. Die huidi
ge toestand is h()egenaamd nie bevredigend nie." 

Dit is deur 'n Bantoe, mnr. 

Die nuwe verdedigingswet, wat ingrypende veranderings 

teweegbring in die land se burgermag, bet Vrydag in werking 

getree. Die belangrikste verandering wat deur die wet meege

bring word, is dat IWeggedoen word met die lotelingstelsel wat 

in 1961' ingestel is. Volgens die nuwe wet sal aile manlike 

burgers wat meclies geskik is, opleiding moet ondergaan. Dit 

sluit ook immigrante in wat voorneuiens is ()ID aansoek te doen 

om burgerskap. 

Ngubane, pasverkose onderpre
sident van Nusas - in 'n on
derhoud met 'n Afrikaanse koe
rant · gese. Hy is tans die enig-
ste nie-blanke bestuurslid van 
Nusas en 'n derdejaarstu-
dent in die medisyne aan die 
·universiteit van Natal. 

Hy meen dat studentebedry
wighede op aile vlakke geinte
graard behoort te wees en by 
se dat algehele integraBle die 
doelwit van Nusas is. 

mate van skynhelligheid bestaan 
oor integrasie a.a.n universtteite. 
Hy maak meldln&' van die feit 
dat lnte&'l'a&ie bv. by die jool 
terwyl nie-blankes uitgesluit 
en jooldanse Vt}t}rgestaan word 
wurd by die keU!I!!I van 'n jool
koningln. Die toekoms van <;ui
der-Afrika, se hy, hang verder 
ook af van die !!lallloewerklng tus
sen blank en ni~ op die 
geblede van die arlJeid en die 
ekonoDLie. 

Die huidige vier innames per 
jaar in die burgermag word af
geskaf. In die vervolg sal daar 
slegs twee innames wees.. Die 
gimnasiums sal in die tuekoms 
gebruik word vir die opleiding 
van lede van die leierskorps. 

'n Persoon wat opleidting moet 
ondergaan, sal 'n keuse ;he tu'>
sen opleiding in die burgermag 
en opleiding as 'n kommando
lid. 

KEUSES 
Word opleiding in die burger

mag verkies, is daar twee keu
se::;: Di'e persoon kan of sy op
leiding voltuoi in een tydperk 
van twaalf maande, of hy kan 
nege maande opleiding doen en 
drie opleidingstydperke van ses-

leierskorps doen 'n Ianger aan
vanklike tydperk asook vyf op
leidingstydperke van twaalf dae. 

Persone wat opleiding in die 
kommando's ondergaan, onder
gaan twee maande opleiding in 
hul eerste jaar, en 'n totaal van 
negentien dae in elk van die 
daaropvolgende sestien jaar. 

VOOR OF NA 
Aa.n voornemende untversiteits.

studente sal die keuse gelaat 
word of bulle hul opleidlng Vt}t}r 
qf na 'hul studies wll ondergaan. 

Lede van die bul'germag wat 
by die inwterkingtreding van d ie 
wet nog nie hul vier jaar ·ver
pligte opleiding voltooi het nie. 
is onderworpe aan die bepalings 
daarvan, maar sal krediet kry 

en-twintig dae in die daarop- vir opleiding wat reeds voltooi 
volgende neg:e jaar. Lede van die is. 

Op 'n vraag of daar regtig 'n 
behoefte is aan 'n anti-Rege
ringsgesinde ol'ganisasie soos 
Nusas is, het hy geant
woord dat Nusas definitief nie 
anti-Regeringsgesind is nie. 

Met komplimente Yan 

AJAX 
(Edms.) lpk. 

Hy erken dat daar onder 
blankes en nie-blankes 'n groot 

BOEIE 
SKRYFBEHOEn'ES 

Ry WAPAD die • 1n 
met 'n TRAPFIETS 

'n MOTORFIETS 
van 

PARK FI.ETSWINKEL 
Van Riebeeckstraat 81 en Kerkstraat 77. 

SUZUKI'S HONDA'S B.M.W. 
Onderdele - Herstelwerk 8UZUKI ..-oAT 110 --
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Die Pukke bet bulle goed gekwyt van bulle taak tydens 
die Interuniversi·t;re tafeltennistoernooi wat in die afgelope 
vakansie aan die Puk gehou is. 

(Foto: Fotokuns) 

Pukke eindig derde 
tafeltennistoernooi 

• 
Ill 

In die interuniversitere tafeltennistoernooi wat gedurende 
die vakansie op Potchefstroom gebou is bet die Pukke gepres
teer deur derde te eindig. 

van J. Scholtemeijer. B. Lom
baard van U.l\. het die Puk 
bedank en gelukgewens met hul 
uitstekende organisasie. Daar is 
deurentyd 'n hoe standaard gc-

handhaaf en die tafeltennisman-

n e sien uit na Jntervarsity. 

DIE WAPAO WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1967 

0. 19-span klop Goldfields 
a aan ligabeker 

JN 'n ligawedstryd teen Goldfields-Wes se 0.20A bet die P.U. se 0.19A verlede Saterdag 
byna seker gemaak dat bulle die beker in palm deur met 12-8 te wen. 

Die twee spanne was die voorlopers in die liga en albei 
spanne bet besef dat die wenners heelwaarskynlik die beker 
sal wen. Dit was 'n lewendige wedstryd wat getoon bet da.t 
die a.fgelope vaka.nsie nie veel inbreuk op die manne se fiks
heid gemaak bet nie. 

In die agterlyn bet senters 
Chris Swanepoei en Jannie Bar
nard die verdediging- in die lug 
laat gryp. Swanepoel het telken!< 
di(' verdedlging op hom getrek 
waarna Barnard met blitsige 
swenklopies die bal verder kon 
voer. Die agterlyn se verdedi
ging was ook rotsvas en bulle 
het Goldfields geen deurkom
kans gegun nie. 

Barend Venter bet die Pukke van die wedstryd is beslis too 
se eerste drie gedruk na 'n 
voocspelerstormloop. Hierdie drie 
kon nie deur Johann Swanepoel 
vervyf word nie. Daarna het 
Goldfields se een senter agter 
die doellyn gaan kuier nadat 
hy die bal onderskep het. 
"Choppy" Taylor het met die 
vervyfskop geslaag om Gold
fields met 5-3 te laat voorloop. 

DWARSSKOP 
Die Geeltruie bet egter bloed 

geruik en Isak van Rensburg 
het gaan druk nadat Gert Rau
tenbach, regtervleuel, dwars ge
skop het. Barend Venter se ver
vyfskop was mis. 

Dawid van Aswegen het daar
na deur 'n lynstaan gebars en 
oorgeval om die Pukke se voor
sprong tot 9-5 te vergroot. Weer
eens was die vervyfskop mis. 
die keer waargeneem deur Jan
nie Barnard. 

STRAFSKOP 
Goldfields het volgende punte 

aangeteken toe Taylor voor die 
Pukke se pale met 'n strafskop 
g-eslaag het, maar die uitslag 

Barnard 'n pragdrie in die reg
terhoek gedruk het nadat hy 
van die halflyn af deurgenael 
het. Hierdie vervyfskop is ook 
verbrou en die Pukke kon '\S 

oorwinnaars van die veld stap. 

VALKE 
Die voorspelers het baie mooi 

saamgespeel en veral Tienie van 
Schoor en Barend Venter kan 
uitgesonder word. Hulle het 
goed verdedig en was soos val
ke op die los balle. Koos van 
der Walt, haker, het ook goeie 
spel gelewer deur sy teenstan
der heeltemal te oorskadu in die 
haakstryd. 

GOEIE GEES 
Veral kenmerkend van htel'

dle span is die goele gees wat 
daar onder die spelers been en 
dit kan as voorbeeld vir die 
eerstespan dien met die oog op 
die komende intervarsity. 

Die 0 .19B's het met 18-6 teen 
diE' sterk span van Strathvaal 
verloor. Hulle speel oak in die 
A-liga en het al ver. l{.eie mooi 
vertonings gelewer. 

L.S.D. 

Hans se snaakse 
joolkoningin se 

goed op 
troue 

Behalwe d&t mnr. Hans van Zyl, 'n bekende persoonlik
heid op die kampus, rugbyroanne rondjaag en probeer om 
bulle fiks te maak, bet by nog 'n beroep bygekry! Hy maak 
glo grappies en ~ snaakse dinge op troues - bulle noem dit 
'n seremoniemeester. 

Die spanne h et in di e volgende 
volgorde geeindig: K aapstad, 
Witwatersrand, Puk, N atal, Tuk
kies, Stellcnbosch en Port Eliza
beth. Die Puk se eerstespan het 
daarin geslaag om die sterk 
spanne van Tukkies e n Natal 
te klop en ook met die meeste 
ander spanne af te reken. 

Die tweedespan van die Puk
ke het net so goed gevaar en 
bet die prestasie behaal om die 
eerstespan van Port Elizabeth 
met 6- 0 te verslaan. Die eers
tespan is verteenwoordig de!lr: 

IKEYTOER NA KANADA Eersdaags sal hy vir die drie
en-sestigste keer as seremonie
meester by 'n troue optree en 
dit sal dan ook 'n heel uitson
derlik<e geval wees.. Wat die ge
leentheid so besonders maak, en 
iets is waarop . mnr. Van Zyl 
met reg trots op kan wees, is die 
felt dat dit die bruilof van uie 
bekende joolkoningin van Tuk-

kies , mej . Helga van Wyk sal 
wees. Sy is ook as rolprcntper
soonlikheid bekend vanwee ha,_r 
optrede in .. Krugermiljoene." DALK AFGELAS 

P . van der Walt , B. Schutt:. C. 
du Plessis en die tweedcsp.tn 
deur J. Scholtemeijer, C. The
ron en C. Clegg. 

Die Jkey-rugbyspan se toer na Ka.nada aan die einde van 
volgende jaar J!aan heel moontlik afgestel word - maar in 
die plek daa.rvan is die Jkeys besig om 'n toer na Brittanje 
Frankryk en Duitsland te reel, volgens 'n Sondagkoerant. 

)JEKENDE 
Drie bekende spelers was o•Jk 

teenwoordig nl. P. Tickten (U. 

K), Suid-Afrika se nr. 2 speler, 
G. Pokroy (Wits.), nr 5 in S.A . 
en H. Colburn (U.K.), nr. 8 in 
Suid-Afrika. 

Die toernooi was 'n reuse-su;t
ses, wat grootliks te danke is 
aan die skitterende organisasie 

Volgens dr. Louis Babrow, pre
s ident van die Jkeys se rugby
klub , senior W.P.-kenrder en 
oud-Springbok, is die ,studente se 
ak<>.demiese verpligtinge" die 
struikelblok. Die Kanadese kan 

die studentespan net in Okto

ber aanstaande jaar ontvang en 

daarna is al die velde in Kana-

EERSTES-P AN VE.RNIEL 
GRIE:KWAS 

Die eerstespan se rugbytoer die afgelope Julievakansie is 
afgelas vanwee die feit dat soromige van die spanne teen wie 
gespeel sou word, die wedstryde gekanselleer bet en omdat 
Wes-Transvaal in die middel van die vakansie teen die Franse 
gespeel··-het waarby heelwat Pukke betrokke was. 

Om te vergoed vir hierdie te
leurstelling is 'n wedstryd teen 
die Subunie van Griekwaland
Wes op Saterdag, 15 Julie ge
speel. Hoewel dit nie die volle 
eerste span was wat die sterk 
span op Postmasburg kon aan
durf nie, was die vyftien Pukke 
in 'n vakansiestemming en bet 
bulle waaghalsige studentespel 
gelewer. Die gekombineerde span 
van Griekwaland-Wes is oor
rompel met 34-0. 

Gerhard Botha bet hom on
derskei deur vier ke"r agter die 
doellyn te gaan omdraai, !bert 
Joubert het een maal deurgenael, 
asook Andries du Plooy, Christo 
Holtzhausen en Piet Brand. 
Andries du Plooy bet ook 'n 
strafskop en 'n vervyfskop deur 

Die Wapad word gediuk deur 
Enallna, Potchefstroom. Uitge
wllrs: Die Studenteraad P.U. vir 
c.u.o. 

die pale geklits, terwyl. Koppies 
le Roux vier driee vervyf het. 

Dennis de Klerk is in die wed
stryd tussen Wes-Transvaal en 
die Westelike Provinsie beseer 
en Danie Kock bet in sy plek 
skrum skoongemaak. Hy bet 
hom skitterend van sy taak ge
kwyt en was saam met Christo 
Holtzhausen en Piet Brand die 
uitblinkers in die Pukspan. 

Danie, wat nog maar onder 20 
is, hou groot belofte in vir die 
toekoms. Hy is glibberig, breek 
sterk om die skrum en kan met 
albei voete goed skop. Daarby 
is sy aangee vinnig en sekuur. 

Voor en na die wedstryd bet 
dif Postmasburgers die Puk
span uitnemend gasvry behandel. 
'n Besoek is aan Beeshoek ge
bring waar gesien is hoe die ys
termyne aldaar ontgin word en 
'n aangename onthaal is in die 
Stadsaal aangebied. Mnr. Piat 
Malan was die spanbestuurder. 

da glo verys wat rugby in No
vember onmoontlik maak. 

EKSAMEN 
Die probleem is dat die Kape

naars Oktober met hul jaarlikse 
eksa.rnens besig sal wees en ten
sy die universiteitowerheid die 
spelers voor die tyd eksamen 
kan laat skryf, sal die toer d•1s 
nie kan plaasvind nie. 

Die grootste deel van die a.l
ternatiewe toer na die Britse 
eilande, Frankryk en Duitsla'ld 
is volgens dr. Babrow reeds vir 
November 1968 gereel wanneer 
die universiteitseksamens afge· 
handel sal wees. Tot dusver is 
reeds een wedstryd in Duitslanj, 
'n halfdosyn of wat in Frank
ryk en heelwat wedstryde in 
Brittanje gereel. 

TWEEDE 
fndien die ~eys hierdie be

oogde ~r wei deurvoer, sal hul 
slegs die tweede individuele urai
versiteitsspan wees om in. die 
buiteland te gaan toer. Die Tuk
kies van Pretoria onderneem aan 
die einde van die jaar 'n toer nt\ 

die Britse eilande. 

V erloor teen 
Weermag 

Omstandighede kan 'n wed
stryd belnvloed maar in rugby 
kan 'n mens net wen of ver
loor. 

Die Puk se eerstespan bet 
;Woensdagmiddag teen die span 
van die Weermag verloor. Die 
telling was 9-8. Daar is . nog 
twee weke oor om die kastaiings 
uit die vuur te krap, maar soos 
dit nou gaan gaan die Pukke 
op Olenpark ,.gemurrayfield" 
wprd. 

Mnr. Van Zyl se dat hy :"~Oms 

nie eers al die persone baie 
goed ken nie, en dat dit soms 
regtig 'n bietjie kopkrap kos 
want 'n mens moet mos elke 
keer iets nuuts se! 
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