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Nuwe S.R.-Yoorsitter se verklaring: 

STUDENTERAAD EN MASSA 
MOET SAAMWERK 

, DIT is die hoofdoel van die nuwe Studentera ad om 'n gesonde en hegte studentegemeenskap 
op te bou. Die doel kan aileen bereik word as die twee helftes, die Studenteraad en die 

studentemassa byeengebring... word.'' bet... die nuutverkose Studenteraadsvoorsitter, mnr. 
Willie Coetzee, in 'n onderhoud verklaar. 

Mnr. Coetzee bet die Studentemassa bedank vir die ver
troue wat in hom en die nuwe Studenteraad gestel is. Hy bet 
gese dat hy na die beste van sy vermoe sal poog om aan die 
vertroue te voldoen. Hy bet ook namens die nuwe Studenteraad 
'n woord van dank tot die vorige Studenteraadsvoorsitter, mnr. 
Frans van der Walt gerig vir die werk wat in die afgelope ter
myn deur hom en sy Studenteraad verrig is. 

UITDAGING handel dat die leuse van die 

,Dit is vir ons duidelik dat die 
termyn 'n jaar is waarin · ver
skeie belangrike probleme opge-
los sal moet word. Ons aanvaar 
die uitdaging met graagte ," het 
hy gese. 

Mnr. Coetzee het gese dat 'n 
gesonde studentegemeenskap al-
leen opgebou kan word as die 
Studenteraad en die studentemas 
sa byeengebring word. Die Stu
denteraad sal op besliste wyse 
die Ieiding moet neem, maar tog 
steeds die algemene wil van die 
massa laat seevier. Na buite 
moet die Studentraad steeds so 

P.U. hooggehou word en die 
karakter van die Universiteit nie 
geskend word nie. 

Die Studenteraadsvoorsitter 
het 'n beroep op die Pukstuden
te gedoen om op aktiewe, pro
gressiewe, positiewe en volwasse 
wyse bulle voile gewig in te goo! 
in aile aspekte van die studente
bestaan. Die aspekte is veral die 
akademle, sport, studentelewe en 
sosiaie omgang, bet hy gese. 

,,As bulle dlt doen en met be
hulp van bttlle inherente inisia
tief, moot dlt goed gaan met dle 
P.U.-studentegemeensklljp sonder 

S.R.-VOORSITTER VAN 
AFGELOPE TERMYN 

DOEN VI=RSL . .\C 
· .... ,Die afgelope jaar is ons a ·~ g 

ongekende groei en ontwikkeling v~t.n di. 
besondere eise stel aan die studentegew• 
sasie en regering daarvan," bet mnr. 'Frans 
denteraadsvoorsitter v.an die vorige , :rn. yn, 
jaarverslag van die vorige Studenteraad g, lt 
vergadering wat op Donderdag, 14 S · "'Db _ 

Dte felt dat die reorganisasie titusir vcrh. 
nog nie finaal vasgestel is ole, s. • -1£ en 
dui op die oorgangstadium waar- siel 
in die studentegemeenskap ver-
keer, bet hy gese. In die oor-
gangstadium moet die studente
gemeenskap beweegllk maar be
ginselvas hulle pad vorentoe 
vind, 

SAMEWERKING 

In die reorienteringsproses het 
die Studenteraad die steun van 
die massa geniet, soos vera! blyk 
uit die samewerking ten opsigte 
van die inskakellng van eerste
jaars, het mnr. Van der Walt 
verklaar. 

Nadat verslag gedoen is oor 
die werksaamhede van die Stu
denteraad, komitees, hoof- en 
onderliggame, het mnr. Van der 
Walt gese dat dit vir hom 'n 
besondere voorreg was om die 
Studenteraad en die massa te 
dien. 

VERHOUDING 

Tydens die massavergadering 
is 'n finansiele verslag gelewer 
deur die penningmeester van die 
Studenteraad van die vorige ter
myn en is erekleure, bekers en 
wisseltrofee toegeken. 
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dat vir ons nodig is om na die 
,gees" te soek. 

, Ten slotte wil ek die versoek 
tot die massa rig om altyd open
hartig te wees ten opsigte van 
die Studenteraad. Ek wil ook 'n 
ope uitnodiging rig aan enige 
student om die Studenteraads
vergaderings by te woon." 

,.As die Studenteraad en die 
massa elk hierdie plig doen, kan 
'n mooi gees van kameraadskap 
aan die P.U. opgebou word," 
het mnr. Coetzee ten besluite ge
se. 

Redakteur 
benoem 

Mnr. Pieter de Klerk is 

deur die nuwe Studenteraad 
benoem as boofredakteur van 
Die Wapad vlr die termyn 
1966/ 67 Hy volg mnr. Koot 
Reinecke op. 

MASSA GAAN 
VERGADER 

n Algemene massavergadering 
;.al plaasvind op Donderdag 6 
,.., -tober om 7 .. 30 nm. Tydens die 

. ~dering sal 'n mosie be
·eek word waarin gevra word 

die konstitusionele verhou
·•ssen die Studenteraad en 

... assa hersien word, spesi
·. ek ten opsigte van verantwoor

ikheid van die Studenteraad 
' aan die studentemassa. 

No. 1 

MNR. WILLIE COETZEE 

NUWE S.R.-\IIOORSITTER 
IS SPRINCBOKATLEET 
Mnr. Willie Coetzee, wat onlangs verkies is tot voorsitter 

van die Studenteraad, is 'n vierdejaar student in die Regte. Hy 
bet die afgelope termyn gedien as S.S.B.-verteenwoordiger op 
die Studenteraad. 

Mnr. Coetzee is die seun van 
prof. W . N. Coetzee, dekaan van 
die fakulteit van Lettere en 
Wysbegeerte. Hy het sy hoer-

skoolopleiding ontvang by die 

Hoerskool Gimnasium op Pot

chefstroom. 

Mnr. Coetzee het op verskele 
terreine van die studentelewe 
uitgeblink. Hy het op sportge
bied die hoe prestasie behaal om 
Springbokkleure te verwerf. 

KAMPIOENSKAPPE 

In 1963 het hy as junior atleet 
sy eerste Dalrymple-titel inge
palm. In 1965 het hy vir die 
eerste keer 'n tyd van 14.3 sek. 
oor die 120 tree hekkies behaal. 
Daardie 
tweede 

jaar verower hy die 
plek op die S.A. 

kampioenskappe. Hy onderneem 
sy eerste atletiektoer na Wes
Duitsland. 

In 1966 palm hy sy eerste S.A.
titel in. Springbokkleure word 
aan hom toegeken en kort daar
na breek hy die S.A.-rekord in 
die tyd van 13.8 sek., tydens 'n 
atletiektoets. 

Nog 'n oorsese toer volg waar 
sy beste tyd in Wes-Duitsland 
13.9 sek. was. Deur kenners 
word hy bestempel as 'n atleet 
met 'n briljante toekoms voor 
hom. 

REDENAAR 

Die moontlikheid dat hy voor 
die einde van vanjaar vir 'n at
Ietiektoer na Argentinle sal 
gaan, is nie uitgesluit nie. 

Die vergadering 'bet ook be
sluit om die nuwe StQdenteraad 
te versoek om 'n spesiale massa
vergadering te bele om 'n mosie 
te bespreek wat lui dat die kons-

Die toespraak van min. Vorster Dinsdagoggend 13 September by die Parlementsgebou net 
na sy verkiesing tot premier van Suid- Afrika, is oral op die P.U. met groot aandag oor die 
radio gevolg. Proff. J. J. Snyman en S. J. Preller en 'n groepie studente in die opvoedkunde 
bet die gedenkwaardige uitsending voor die ou Hoofgebou aangehoor. 

Mnr. Coetzee het ook reeds sy 
merk gemaak op kultuurgebied 
en is in 1965 aangewys as die 
P.U. se tweede beste redenaar. 
Mnr. Coetzee was in 1965 lid van 
die Wapad redaksie. 

Hierbenewens is mnr. Coetzee 
aangewys om vanjaar die Abe 
Bailey-toer mee te maak. Foto: Fotokuns 
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PAD. v~~·~~~:.~·~~~ 
HERE, U ken en deurgrond my. 

DINSDAG 13 SEPTEMBER 1966 

SAMEWERKING 
Jn die . uitgawe verskyn ver-

klarings van twee van d ie 
nuutverkose studenteleiers. 
Albei doen 'n beroep op al die 
studente om aktie£ deel t e 
neem aan alle aspekte van die 
studentelewe. 

Sodanige beroepe is vir ons 
glad nie onbekend nie. Die 
vevklarings is egter van groat 
belang as hulle teen die tyds
agtergrond gesien word. 

In die afgelope termyn het 
probleme voorgekom wat d-ui 
op 'n groat gebrek aan eens
gesindheid en samewerking 
onder die studente. Hiermee 
het ook gepaard gegaan ge
brek aan aktiwiteit. 

Vir hierdie verskynsel is 
daar baie oorsake wat herlei 
kan word tot die ontwikke
lingsfase waarin die P .U. op 
die oomblik verkeer. Van die 
groat hoeveelheid studente 
wat in die afgelope jare na 
die P .U. gekom het, neem 
slegs 'n klein persentasie aan 
die studentelewe deel. Daar
van getuig die <klein hoeveel
heid stemgeregtigdes vir die 
afgelope studenteraadsver-

kiesing. 
W at gaan ons hieraan doen? 
Skryf en praat help nie 

veel nie. Die meeste van hier
die studente het bv. nie ge
noeg belangstelling om die 
hoofartikels te lees nie. 

Die enigste oplossing is 
dat die klein groepie belang
stellendes tot die daad oor
gaan en probeer om o.a. deur 
indiwiduele kontak belang
stelling te wek vir die ver
skillende organisasies in die 
studentelewe. Eksklusiwiteit 
moet soveel as moontlik ver
my word en daar moet ge
poog word om steeds meer 
lede te werf en hulle dan 
ook te betrek in die take van 
die organisasies. 

Daar le 'n groat taak voor 
vir die nuwe bestuurslede 
van die organisasies. 

Aileen deur deelname van 
alle studente van die univer
siteit aan die studentelewe, en 
as almal saamwerk om akti
witeit op alle gebiede te sti
m uleer, is 'n gesonde studen
telewe moontlik. 

EKSAMEN 
Teen die maand Septem her 

is daar meesal 'n merk
bare verslapping in die stu
dentelewe, wat geleidelik oor
gaan tot 'n staking van alle 
aktiwiteite in die st•Jde ' ele
we. 

Hiervoor is verar ~v.- .rde
lik die Septembert !tse met 
die bloktyd en die eksamens 
wat daarop volg. Ook ander 
periodieke toetse toon die nei
ging om nadelig in te werk 
op die aktiwiteite in die stu
dentelewe. 

Die fout wat vir die toe
stand verantwoordelik is, 
moet ten dele gesoek word by 
die studente self, wat weens 
die stelsel net in seikere pe
riodes van die jaar aktief stu
deer. Die stelsel self werk 
die toestand egter in die hand. 

Die huidige eksamenstelsel 
verseker dat studente wel hul 
leerplan binne 'n sekere tyds
bestek afhandel. Diegene wat 
nie genoeg verantwoordelik
heidsgevoel besit om op hulle 
eie te werk nie, word as't wa
re aangepor om te werk. 

Die stelsel het egter die 
nadeel dat persone wat val
gens hul eie tempo wil werk, 
moet inpas by 'n sekere pa
troon, waarby h'ulle of nie 
kan byhou nie of tyd verspil. 
In die opsig het die stelsel 
wat in Wes-Europa in gebruik 
is , waardeur persone eksa
men in 'n vak kan doen wan
neer dit hulle pas, baie voor
dele. 

So 'n stelsel, indien toege
pas in Suid-Afrika, sou vir 
baie studente 'n verantwoor
delikheid meebring wat hul
le eintlik nie kon aanvaar nie. 
Maar as die studente die ver
antwoordelikheidsbesef nie op 
univesiteit ingeprent word 
nie, waar moet dit dan gedoen 
word? 

Uit die oogpunt van die 
studente-aktiwiteite sou die 
Europese stelsel beslis voor
delig wees en sorg vir 'n meer 
egalige verloop van die stu
dentelewe en sodoende lei tot 
grater prestasies op die ge
bied. 

. . . 
Is die hele Suid-Afrikaansestudentetoneel nie geleidelik be

sig om in 'n tragi-komiese narrespel te ontaard nie? 
-Hoofartikel, Die Perdeby. 

Die Forum is inderdaad, na sy meer eintlike betekenis, 'n 
geregshof, maar dan dadelik met die volgende uiters belangrike 
kwalifikasie: die regter moet altyd voor oe hou dat die aange
klaagde self ook regter in sy eie saak is. 

-Artikel, Studenteforum. 

Daar sal met 'n fl:>ilige onverdraagsaamheid opgetree word 
teen alles wat in stryn is ml.'t ons godsdienswaardes. 

-Mnr. \ iccie le Roux, S.R. Voorsitter van U.S. 

Power achieved is nothing in itself, but power properly 
utilized is everything. 

- Hoofartikel, Rhodeo. 

U ken my sit en my opstaan; u verstaan van ver my gedagte. 
U deurvors my gaan en my le, en U is met al my wee goed be

kenQ,. 
Want daar is nog geen woord op my tong nie - of u HERE 
U ken .dit geheel en al. 
U sluit my in van agter en van voor, en U le u hand op my. 
Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te boor: ek kan 
daar nie by nie. 
Waar sou ek heengaan van u gees en waarheen vlug van u 
aangesig? 
Klim ek op na die heme!, U is daar; en maak ek die doderyk, 
my bed, kyk U is daa;r! 
Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde 
van die see woon, 
ook daar sou u hand my lei en u regter.hand my vashou. 
En as ek se: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig 
nag wees tot my beskutting, 
dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee 
lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. 
Want U bet my niere gevorm, my in my moeder se skoot 
geweef. 
Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar 
is u werke! En my siel weet dit al te goed. 
My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim ge
maak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. 
U oe het my ongevormde klomp gesien; en in u hoek is hulle 
almal opgeskrywe : dae wat almal bepaal was, toe nog geeneen 
van bulle daar was nie. 
Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes o God! Hoe geweldig is 
bulle voile som nie! 
Wil ek hulle tel, bulle is meer as die sand; word ek nog wakker, 
dan is ek nog by U. 
0 God, as U tog maar die goddelose wou om bring! En julie 
manne gaan van my af weg! 
Hulle wat arglistig teen u spreek, u Naam ydelik verbef - U 
teestanders! 
HERE, sou ek die nie haat wat vir U baat en 'n afsku he van 
die wat teen U opstaan nie? ' 
Ek haat bulle met 'n volkome haat; vyande is bulle vir my! 

. D~lYI.r IMiy ILen~ -
Ek 1s weer hter. Of JUlie daar- se !ewe ook teengewerk. Dat die 

van hou of nie ; ek mag weer s tudente reeds in staat is om die 
my refleks ies werp op een en al- vorm van tugtiging te onder
mal op en om die kampus. Weer gaan, bewys in elk geval dat 
is die voorreg my gegun om my hulle nie meer bottelbabas is, 
bene behaaglik voor my uit te soos 'n rubriekskrywer in 'n 
s teek terwyl ek die beroerde we- Sondagkoerant beweer het nie! 
reid deur my lens betrag. 

GEeLIMINEER 
Baie studente het die gedagte 

uitgespreek dat ek deur die 
Studenteraad geelimineer is van 
Die Wapad en dalk selfs uit die 
studentelewe. Pie vrees (of 
hoop?) was egter ongegrond. 
Alhoewel u van my hoe mate 
van onbekwaamheid na die lees 
van hierdie artikel oortuig sal 
wees en die hoe mate van onge
wensdheid van my bestaan se
ker vanselfsprekend is, h et dit 
geblyk dat die eliminasiestelsel 
ongeldig is. 

TRADISIES 
Die ontdekking van die skok

kende feit was werklik 'n ramp 
vir die studentelewe. want daar
mee het 'n instelling wat vinnig 
besig was om as een van die 
ou waardige tradisies van die 
P.U. geerbiedig te word, op 'n 
baie ongelee tydstip van die to
nee! verdwyn. Liberale elemente 
wat aile tradisies wil omver 
werp, kon weer vryelik insypel. 

VERNUWING 
Het die liberale elemente ook 

in die nuwe Studenteraad inge
sypel? Weens die ontydige ineen
storting van die eliminasiestelsel 
is dit moeilik om te se. Die mate 
van liberalisme kan afgemeet 
word aan die hoeveelheid massa
vergaderings wat bulle in bulle 
termyn gaan hou. 

Met die verkiesing het baie 
van die ou Studenteraadslede 
oorgestap in die nuwe Steudente
raad hoewel alma! miskien nie 
in die poste gekom het waar 
bulle wou wees nie. Ek hc:>p tog 
dat bulle met die vernuwing ook 
'n vernuwingskuur onderge.an 

het. 
Die stryd teen die Jiberale et.,. 

mente word blykbaar voortgesit 
op aile terreine van die studente
bestaan. Deur tugtiging word die 
vrybuitery in die meer alledaag-

Om nie eers te praat van pap
broeklgheid nie . . . 

KUNS 

Na die suksesvolle opvoering 
van twee dramas vanjaar. kan 
ons darem weer die wereld in 
die gesig kyk. Dit lyk of die 
Puk werklik 'n kulturele Renais
sance binnegaan. Die Middeleeue 
is egter nog nie bale ver weg 
nie. Dit was nog maar kort ge
lede dat kunssiniges wat tegely
kertyd ook goeie Pukke wou 
wees . die kop in skaamte laat 
sak het as bulle die P.U. se 
kunspogings beskou. Dit lyk 
werklik of ons studente-gesel
skappe ook stilweg die rommel 
opgeruim bet, 

WORST& 

En die konserwatorium? Afge
sien van die hoe gehalte konser· 
te wat dikwels bier aangebied 
word (is daar studente wat ook 
daarvan weet?) verwag 'n mens 
darem so af en toe iets soos 'n 
operette- of opera-opvoering, 
Maar dan kan 'n mens jou af
vra waar dit dan gedoen moet 
word? Ek hoop dat die departe
ment van Beplanning en dalk 
selfs die Raad en die Senaat ook 
reeds met die probleem worstel. 

SPORT 
Nog 'n interessante verskynsel 

op die P.U. is die Sportinstituut. 
Hierdie liggaam verduur tans 
blykbaar groot kommer oor die 
vragte werk wat op bulle wag. 
Telkens as ek verby die sport
direkteur se kantoor stap sien ek 
hom spelend met 'n kettingkie. 
turend na die plafon . . . 

REFLECTOR 
(Reflector is voorwaardellk aan
g-estel om die rubriek weer te 

· behartig. Sy rubriek word op 
eie verantwoordelikheid geskryf 
en verteenwoordig geensins die 
menlng van die redaksie nle. 
-'Red). 
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-HY BOU VOORT 

0/VO'ORSITTER VRA 
OAT STU o·E~NTE 

SAAMWERK 
'n Beroep is op die P.U.-studente gedoen om saam te span 

om die studentelewe t e Iaat tred bou met die snelle vooruit
gang en toename in studentegetalle, deur die nuwe ondervoor- · 
sitter van die Studenteraad, mnr. Andries du Plooy. Mnr. Du 
Plooy bet die volgende verklaring gedoen : 

, As 'n mens d ie sn elle ontwik- ERNSTI GE BEROEP 
keling en u itbreidin g van d ie ,Hoewel daar t a ns ernstig aan 
P.U. vir C .H .O. dophou en die dag gegee w ord aan die hP.le sit-
huidige situasie van ons studen- uasie van owerh eid swee , moet 
te\ewe waarneem, mag dit 'n daar tog 'n ernstige b eroep op 
mens t r ef dat daar in verskil- samew erking en b e langste!ling 
lende fasette van ons studente- van die massa s e k a nt af gedoen 
!ewe nie met die verloop van die word. 
tyd rekening gehou is nie. Dit , D it is ongelukkig dat 'n 
het in baie opsigte s elfs te sta- mens d eesdae vera! 'n ten dens 
ties, te tradisioneel en afg!ll>aagd tot onbelangstellendheid in d ie 
geword en moet daarom kuns- studentelewe onder studente 
matig aan d ie !ewe gehou word. merk, soms ook in 'n onver skil

lige h ouding teenoor ons eie ka-

Oud-redakteur 
berispe die 

Pootjie 
.,Die wyse w aa rop die jongste 

uitgawe van .,Die Pootjie" 'n b e· 
rig uit die vorige u itgaw e van Die 
Wapad oorgeneem het, getuig van 
swak joernalistiek", het mnr. Koot 
Reinecke, vor ige hoofredakteur 
van Die Wapad in 'n onderhoud 
gese. 

Mnr. Reinecke h et d ie m ening 
uitgespreek n a a an leiding van 'n 
berig van Die Pootjie oor die ver · 
skyning van 'n koerant op die 
kampus van die P.U. 

KOMMENTAAR 
Die hoofredakteur }ewer in die 

uitgawe van D ie W a pad kommen · 
taar oor die behoefte van 'n tweede 
koerant aan die P .U ., wat in be· 
rigvorm in Die Pootjie w eergegee 

is. 
, Wedersydse beriggewing kan 

die verbouding tussen die twee 
inrigtings verbeter, maar dan 
moet gewaak word teen foutiewe 
oomame van berigte wat reeds 
in Die Wapad verskyn bet", bet 
hy gese. 

Rhodes-lektore 
keer terug 

rakt er. 
,.D ie oplossing v a n die prob

leem is tota al afhanklik van die 
gesindh eid, inisiatief en houding 
van die atuden temassa. Dit is 
essensieel da t d ie student moet 
deelneem a an ver enigin gs-, so
s ia le, k ulturele en sportlewe, af
gesien van die akademiese vor
ming. A nders sou die universi
t eit 'n spesifie k e t aak versaak. 

OORSPRONKLIK 
,.Ons moet dus almal die situa

s ie d eeglik in oenskou neem, 
progr essief en oorspron klik d ink 
en saa mspan om ons studentele
we in sy geheel te laat aanp a s 
en t e laat tred hou met d ie snel
le vooruitgang en toename in 
studentegetalle. A lles lyk belo
wend om van hier d ie univer si
tei t ook 'n g root u n iver siteit op 
d ie t erre in va n die s tuden telewe 
te maak." 

D I E W A PAD 

Nege vir die eerste keer op 
Studenteraad "erkies 

N EGE studente is vanjaar \'ir die eerste keer op die Studenteraad verkies, Vyf Iede wat vir 
'n volgende termyn herkies ir., was die eni gste lede van die vorige Studenteraad · wat aan 

die verkiesing deelgeneem bet. 

Mnr. Andries du P looy, dien nou vir sy derde termyn op 
die Studenteraad. Mnre. Willie Coetzee, Jan Schutte, Ben de 
Klerk en J oban Breedt is vir hul tweede termyn verkies. 

DIRK LAUFS as penningmeester van die 
Mnr. Dirk Laufs is die nu- A.S.B. en van die Rugbyklub. 

we onder-sekretaris van die Stu- Mnr. Du Plooy is ·n B .Comm
denteraad. Hy is 'n B.A. (pro- student. 
pedeutiese) student in sy tweede ROSALIE DE KLERK 
jaar. Mnr. Laufs is in 1947 op Mej . Rosalie de Klerk is die 
Potchefstroom gebore. Hy het damesverteenwoordigster op die 
gematikuleer in 1964 aan die Studenteraad vir die termyn. 
Hoerskool Carletonville. en was Mej. De Klerk is 'n B.A.-stu-
ook hoofseun van sy skool. Hy dent in haar derde jaar en is 
het in 1965 aan die P .U . inge- van voorneme om haar volgende 
skryf. Hy was die afgelope ter- jaar in te skryf vir die U .O.D . 
myn addisionele lid op die be- Sy het in 1963 gema-
sture van Korps en Thalia. trikuleer aan die Hoerskool Bo-

KOOS DU PLOOY thaville, waarvan sy hoofmeisie 
Mnr. Koos du Plooy, wat ge- was. Aan die P.U. het mej . De 

kies is as penningmeester van Klerk vera! op sportgebied 
die Studenteraad, is ook 'n naam gemaak. Sy het al aan 
tweedejaarstudent. Hy is in 1945 pluimbal, netbal, atletiek en 
gebore en het sy Hoerskoolop- gimnatiek deelgeneem. Sy is op 
Ieiding in Bloemfontein ontvang. geneem. in die Wes-Transvaalse 
Hy was in sy matriekjaar hoof- pluimbalspan asook in die net
seun van die Hoerskool Jim balspan. Sy was vanjaar ook lid 
Fouche. Mnr. Du P looy was lid van die huiskomitee van Piet 
van sowel die rugby- as atletiek- Groblerhuis. 
spanne van die Vrystaatse skole. CALlE COETZEE 
Nadat hy militere opleiding on
dergaan het. het hy aan die be
gin van 1965 aan die P .U. inge
skryf. Hy het hom hier ook uit
gewys as 'n uithaler-sportman 
en vanjaar gespeel vir 
W es-Transvaal en vir Suid
Afrikaanse Un iversiteite. Daarby 
het h y die vo r ige termyn gedien 

Studenteraad 
1965/66 ... 

Die n uwe Studenteraad Js 
soos volg saamgestel : 

Voors. Mnr. Willie Coetzee. 
Ondervoorsitter: Mnr. Andries 
du Plooy. 
Sekretaris: M n r. Jan Schutte. 
Ondersekretaris: Mnr. Dirk 
Laufs. 
Penningm.eester: Mnr. Koos 
d u P looy. 
D amesverteenwoordigster: 
Mej. Rosalie de Klerk. 
A.S.B.-verteenwoordigers: Mnr. 

B en de Klerk, 1\'lnr. Calie 
Coetzee. 
K orpsverteenwoordigers: Mnr. 
Joh an van der Walt, Mnr. 
Gerrit Coetzee. 
A.B.K.K.-verteenwoordigers: 
Mnr. Johan Breedt, Mnr. Jo
h a n van Ren sburg. 

I 
S.S.B.-verteenwoordigers: 
Mnr. W illem Scott, Mnr. Da-

/ wie Sm ith . ·------' 

Mnr. Calie Coetzee, nuwe ver
teenwoordiger van die A.S.B. op 
die Studenteraad, is in 1945 op 
Petrus Steyn gebore. Hy het in 
1962 gematrikuleer aan d:e Pot
chefstroom Gimnasium, waar hy 
ook as prefek gedien het. Hy 
was in 1963 in die lugmaggimna
sium en het in 1964 aan die P.U. 
ingeskryf vir die graad B.A. 
(Propedeuties). Hy was in 1965 
addisionele lid op die A.S.B .-be
stuur en in 1966 sekretaris. Mnr. 
Coetzee van vanjaar een van die 
afgevaardigdes van die P.U. na 
die A.S.B.-kongres op Stel!en-
bosch . 

J OHAN VAN DER WALT 

Mnr. J. P . L. (Johan) van der 
Walt is verkies as verteenwoor
diger van Korps V.V. op die Stu
denteraad. Mnr. Van der Walt is 
ook gekies as voorsitter van 
Korps vir hierdie termyn. Hy 
is in 1945 gebore en het sy 

. Hoerskoolopleiding ontvang aan 
die Hoerskool Vryburger te 
Primrose, waar hy in 1962 hoof
seun was. Mnr. Van der Walt 
het hom in 1963 aan die P.U. in
geskryf en is tans 'n eerstejaar
student aan die Teologiese Skool. 
Mnr. Van der Walt was lid van 
die Korpsbestuur in 1964 en 
voorsitter van die J .V.Thiatire . 
Hy was in 1965 ondervoorsitter 
van die Ontspanningskomitee. 
Ook op sportgebied het hy sy 

kleure gewys deur te speel vir 
die Eerste Manshokkiespan. 

GERRIT COETZEE 
Mnr. Gerrit Coetzee. mede

verteenwoordiger van Korps op 
die Studenraad en nuwe onder
voorsitter van Korps, is in 1945 
gebore. Hy het in 1963 aan die 
Hoerskool Linden , Johannesburg, 
gematrikuleer, en in 1964 na die 
P .U. gekom. Mnr. Coetzee is 'n 
student in Teologie. Hy was in 
1965 organiseerder van Korps en 
vanjaar sekretaris van die lig
gaam. Hy was ook vir twee ter
myne ondervoorsitter van Thalia 
en was vanjaar penningmeester 
van A.B.K.K. 

J OHAN VAN RENSBURG 
Mnr Johan van Rensburg is 

verkies tot verteenwoordiger van 
die A .B.K.K. op die Studente
raad. Mnr. Van Rensburg is in 
1944 gebore. Hy was leerling aan 
die Hoerskool Gimnasium. Reeds 
tydens sy skoolloopbaan bet hy 
'n aktiewe belangstelling in die 
musiek getoon. In sy matriekjaar 
het hy al reeds sy eerste toer 
met Alabama meegemaak. Se
dertdien het hy elke jaar met 
Alabama getoer. Mnr. Van Rens
burg is tans besig met die graad 
B.Mus. Hy het verlede jaar sy 
finale musiekeksamen met lof 
geslaag Mnr. Van Rensburg, wat 
verlede jaar voorsitter was van 
Alabama, het 'n groot aandeel 
gehad in uitvoerings. wat deur 
die geselskap gelewer is. 

WILLEM SCOTT 

Mnr. Willem Scott is een van 
die verteenwoordigers van die 
S .S.B. op die Studenteraad. Hy 
is 'n derdejaarstudent vir die 
graad B .Comm. (Regte). Mnr. 
Scott is in 1945 op Vryburg ge
bore en bet skool gegaan op 
Schweizer-Reneke. Hy was daar 
rugbykaptein en prefek. In 1963 
was hy in die Lumag vir mili
tere opleiding en in 1964 het hy 
na die P .U. gekom. Aan die 
P .U. het hy gou uitgeblink as 'n 
uithaler-rugbyspeler. Hy het in 
sy eerste jaar vir die onder 20-
span gespeel en daarna vir die 
eerstespan. Hy is verlede jaar 
tot onderkaptein van die rugby
klub verkies en vanjaar tot kap
tein. 

DAWIE SMITH 

Mnr. Dawie Smith is een van 
die nuwe S.S.B-verteenwoordi
gers op die Studenteraad Hy is 
·•n Honneurs.student in Liggaam
like opvoeding. Mnr. Smith is 
in 1944 op Potchefstroom gebore 
en het gematrikuleer aan die 
Hoerskool Gimnasium. Op skool 
het hy aan verskeie sportsoorte 
deelgeneem en vir die eerste 
spa n tennis gespeel. Na sy mili
tere opleiding het hy in 1963 
a a n dle P.U. ingeskryf. Hier het 
hy ook gou uitgeblink as 'n ten
nisspeler. Hy was sekretaris van 
die tennisklub in 1963-64 en kap
tein van die klub vir die a.fgelo
pe termyn. Mnr. Smith is ook 
onlangs verkies tot voorsitter 
van die S.S.B. 

Sewe Gimmies 
op nuwe S.R. 

Die helfte van die nuwe Stu· 
denteraadslede is oud·leerlinge van 
die Hoerskool Gimnasium op Pot· 
chefstroom. 

'n Artikel in Rhodeo, studente
koerant van Rhodes-universiteit, 
van 1 September 1966 verklaar 
dat ,.as a result of n egotiations 
between the university and Mr. 
Vorster" d ie verbanning op 2 
lektore van die Universiteit op
gehef is. Die stap is op 24 Au
gustus vanjaar geneem deur adv. 
Vorster toe nog minister van 
Justisie, toe mnr. Bread wat 
meer a s 3 jaar verban w a s, en 
mnr. N . Brombe rker wat m eer 
as 'n jaar van sy arbeid weg 
was, in hul a mpte h erstel i s. 

Die nuwe premier is geen onbekende op di e P.U. nie. Hy bet die Universiteit in Augustus 
verlede jaar besoek en hy die geleentbeid 'n maaltyd in Over de Voor geniet. Op die foto 
verskyn min. en mev. Vor' .ter saam met prof. C. P . van der Walt. Foto: Fotokuns 

Hulle is mnre. Willie Coetzee, 
Andries du Plooy, Jan Schutte, 
Ben de Klerk, Calie Coetzee, Jo· 
han van Rensburg en Dawie Smith. 
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,Die onsterflikheid van die 
kuns: die groot waansin waaraan 
die digters van die Weste deur 
baie eeue gely het. . . ". So noem 
Van Wyk Louw dit. 

Hierdie begeerte van die k uns· 
tenaar dat sy werk deur die gren· 
se van die lewe moet breek , en 
ewig mooi en onverganklik mooi 
moet wees, tref ons deur die eeue 
by aile groot kunstenaars aan. 

Tog was, en is, daar ook 
tye wat die kunstenaar (s) net 
van die kuns wil !ewe dat hy dit 
van dag tot nag maak ~n verbruik 
- soos kos - omdat die !ewe vir 
hom saamtrek tot hier en n6u. 

WAARHEID 
Maar in ons tyd, die tyd wat 

alles wil ken en deurgrond, skuil 
daar ook 'n element van waarheid 
in die onsterflikheidsgedagte. Dit 
moet die kunstenaar voortstu; 
want aileen die geloof in die on· 
bereikbare maak die strewe daar· 
na die moeite werd. Om hoog en 
vry in hierdie blinde geloof te 
lewe. En al is dit ook teennat~,~ur· 

lik, selfs dwaas, is die ,geloof" 
daarin magtig en grotesk ; laat die 
kirag daarvan homsel.fl geld om 
die kunstenaar telkens tot 'n hoer 
vorm van sy gees te stuur. 

Ook het hierdie ,geloof' sy 
diensknegte swaar laat ly -pyn 
en smart aangedoen. Beethoven, 
Villon , Mozart, Rimbaud, Van 
Gogh - enkele name van die pyn . 

Carmen Aureum 
kom tot stand 
'n Studentekoor is vanjaar in 

die !ewe geroep. Die koor dra 
die naam Carmen Aureum en 
bestaan op die oomblik uit ses
en-dertig lede. 

Die dirigent van die koor is 
mnr. Arie van Namen, verbonde 
aan die Konservatorium van die 
P .U. Die eerste voorsitter van 
die koor was mnr. Louis Botha. 
Mnr. Anton van Rensburg is 
verkies tot voorsitter vir die 
termyn 1966-67. 

Carmen Aureum sal amptelik 
aan die studentemassa bekend 
gestel word tydens die L entefees
konsert op 5 Oktober. 

J.ll 

Net besetenheid en waansin ka n 
so iets moontlik maak. 

EENSAAMHEID 

Maa t· ook is die skoonh eid moei 
lik kenbaar en begrypbaa r ; moet 
dit gesoek word in volle omarm
ing van die !ewe wat die mens 
bevat; sy pyn, vreugde. , ekstase , 
maat· ook sy geroepe nheid en 
die nsbaarheid aan God en di e 
mens. Daa rom ook is die geestelike 
besit en skoonheidsidele geen 
maklike drag nie en is dit soms 
'n swaa t· vrag eensaamh e id. Want 
die g root, g t·oot kuns en k ;.ms te
naar staan a ileen in die mas,a 
vir wie hy moet droom, verlang 
en die skoonheid ontdek. 

Maar hierdie half onchristelike 
gedagte sal altyd net 'n mite bly, 
'n soektog na 'n onbereikbare 
droom; want al waarheid hierin 
is die tydloosheid van die skoon
heid. 

Opvoering van Antigone 
was onvergeetlik 

Met die Oi>voering van Antigone d e ur J ea n Anouilh - ' n berskepping van Sophocles se 
Griekse tragedie van 23 .eeue gelede - h et di e Departement Drama en S praakleer kultuur
dorsige P.U.-kaners iets gegee wat nog lank . at bly , -oortleef. 

Hettie Combrink e n Andrie Swart, onderskeidelik Antigone 
Pn Kreon, skitter in die hoofrolle . Laasgenoemde in die veel
eis.t•nde rot , ·an die koning, wat ongenaakbaar hard moet bly, 
s laag uitmuntend as 'n \'ertolker van dramatiese e mos ie . Met 
sy rt>sonantt• stem, goeie gelaat pel e n sterk besliste iloudin_g 
gee h y die buigbaarheid \'an yertolking wat , ·an hierdie rol 
, ·ereis word. 

kies die eers te om getrou t e 
wees aan haarself, al bring dit 
mee dat sy al les moet opoffer, 
e n ve rwoesting om haa r sal saai. 
Sy kan nie ander s nie, dis haar
self. hier eindig en begin alles! 

REGISSEUR 
Maa r dit is di e ,. kl ein, maer 

me i;; ie", Anti go ne, wat in die 
midd elpunt va n die trag iek se n
tree r e n di e stuk laat slaag. Sy, 
wat wisse le nd koud en trag ies, 
sowe l as d ie die kind van vreug
de moe t wees, om die r ealiteit 
van die opvoering te ve rbeeld . 
word a lgaande die vertrekpunt 
van aile e mosie . 

BALANS 

Die kontrastering van die ru
we wagte teenoor die fyn Anti-

' gone sorg vir komi ese afl e iding
e n gee sodoe nde ook 'n sekere 
balans. 

Interessant is die aanw ending 
van di e koor, hier s legs deur ee n 
persoon, Abri le Roux, wat 'n 
funks ion e le noodwendigheid be
s it. 

Die konflik van Anouilh le in 
die , nee" van Antigone: om te 
sterf en haar menslike waardig
heid te behou, of om ja te se 
en die sogenaamde vae geluk 
waarna a lma! soek, te ervaar. Sy 

Mn r. Theunis Botha verdien 
spesiale ve rmelding as regisseur. 
Sonder sy insig en bekwaamheid 
sou die sukses nie daar gewees 
het nie. 

Antigone is op 24, 26 en 27 
September in die Totiussaal op
gevoer. Dit word ook nog te 
Carletonville, Klerksdorp, Kru
gersdorp, P&rys, Lichtenburg, 
Viiljoenskroon en Bothaville aan
gebied. 

P .R. 

Maties swartgesmeer 
tydens verkiesing 

'n Sn ..:en dtog is tydens die afgelope Studenter-aadsver
kies ing teen twee kandidate, mnre. Christo Wiese en Willem van 
Drimmelen gevoer. Volgens die nuwe onafhanklike Studente
koerant van Stellenbosch, Stud•'nteforum, is vlugskrifte, onder
tel<en met ,Pro Patria" in die vroee oggend voor die verkiesing 
in universiteitskoshuise versprei. 

In die vlugskrifte is mnre. 
Wi ese en Van Drimmelen, wat 
albe i primaria van manskoshuise 
is, aangeval. Hulle is daarvan 
beskuldig dat hulle voors tanders 
van Mac Caarthyisme en die oop 
gespre k is. 

GEDING 
Vol gens Studenteforum is mnr. 

Van Drimmelen van plan om 'n 

T entoonstell ing 
word geopen 
deur 

. 
prem•er 

s iviele geding in te stel teen die 
b r rokke persone. 

l.J ie voorval is deur Die Matie, 
amptelike studentekoerant van 
Stellenbosch in 'n voorbladberig 
bestempel as ,.van die laakbaar
ste en mees onverantwoordelike 
optrede ooit in ons studentege
meenskap." 

Studenteforum berig dat in 'n 
uitgawe van Die Piekie, orgaan 
van die Studentetak van, die Na
sionale Party, wat op 1 die ver· 
kies ingsdag verskyn h et, aanval
le op studente gedoen is. Ook 
Studenteforum is in die blad 
aangeval. 

Bestuurslede op 
A.B.K.K. verkies 

In 1958 is reeds 'n koor aan 
die P.U. gestig wat in medewer
king met die S.A .U.K.-orkes 'n 
plaat gemaak het. Pie koor is 
egter in dieselfde jaar weer ont
bind. 

Antigone (Hettie Combrinck) in omhelsing m et haar minnaar, 
Haimon (Ben Pheiffer) - 'n toneel aan die begin Yan die 
drama. 

Die Premier, mnr. Vorster, sal 
sy eerste amptelike besoek aan 
Potchefstroom in Maart 1967 bring 
by walter geleentheid hy die eeu· 
feestentoonstelling hier sal open. 
Aanvanklik sou dr H.F. Ver
woerd dit waargeneem het maar 
na die sluipmoord het die Land
bougenootskap mnr. Vorste>r ge· 
vra om wyle dr. Verwoe:-.:1 se 
plek in te neem. 

Mnr. Nico van die Merwe is 
vir die derde agtereenvolgende 
keer verkies as voorsitter van 
die Algemene Bestuur vir Kuns 
en Kultuur. 

Die dagbestuur van die 

················································································································••,!!•" 

Mans- en Sportuitrusters 

U KOOP GRAAG 

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

in die dorp 

:~;;;;;;;; ............................................................................................................•. 
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WAARHEEN ALMAL 
SLEEP. 

Koshuisbestellings Tel. 6039. 

Foto: Fotokuns 
---- --------- ----·-- -··----

Boekbespreking 

WURM MAAK DEBUUT 
B y Standpunte, Die Tydskrif v ir L etterkunde, Contrast en 

Kriterium b et ons nou nog 'n Afrikaanse tydskrif vir lettcrkun
de. Die nuweling beet WURM. Hierdie tydskrif word privaat 
gebind e n versprei. : Wat sal dan 'n heerliker ont-

WURM wil volgens sy redak- dekkingstog vir die jong wurmie
teur, geen spreekbuis vir sekere te wees as om hardop rebels die 
,.groepe" wees nie. Die blad het eie nood uit te kla teen ,letter-
ten doel om 'n forum te wees kundige verdrukking"? Ander 
waar aile Ietterkundigbelangstel- menings en groter node sal 
lendes of hulle mening kan laat saamgeraap word in een rebelse 
hoor of bulle pennevruggies die protes wat gaan sink in egoistie-
lig laat sien. Of genoemde be- se self_yerbittering teen . ja, teen 
Jeid mettertyd Wurm se graf wat alles nie! 
gaan grawe sal die tyd wei leer. WURM sal m.i. 'n medium vir 

Na die tweede uitgawe van 
Wurm is dit duidelik dat vera! 

die ekspe r iment bly. Tog sal po
lemieke in hierdie blad met in-

jong skrywers en digters hulle teresse gevolg word. C.J .S . 

toevlug hierheen neem vir die 
ontdooiing van hulle eerste wer
kies. Dit op sigself is geensins 
af te keur nie. Het 'n ,debuut
blad" vir jong skrywers en dig
ters nie lank gelede reeds 'n 
noodsaaklikheid geword nie? 
Onder die patriargale voogdy
skap (broederskap?) van Stand
punte se b ewindvoerders en me
dewerkers is die publiseer van 
jong, nuwe w erk in Standpunte 
noulik s tc h !'clinlc 

Kore tree op 
vir Lentefees 
'n Lentefeeskonsert sal op 

Woensdag 5 Oktobe r plaasvind 
in die Totiussaal. Die nuwe 
universiteitskoor, Carmen Au
rum sal sy debuut maak, ter
wyl die Alabama-orkes met 
kJQt· ook sal optree. 

A.B.K.K. is soos volg saamge
s t el : 

Voorsitter : Mnr. Nico van der 
Merwe. 
Ondervoors itter : Mnr. Schutte 
Venter, 
Sekretaris : Mnr. Mac van dcr 
Merwe, 
Penningmeester: Mnr. Johan van 
Graan. 

As voorsitters van die onder
liggame van die A.B .K .K. is ver
kies: 
Alabama: Mnr. Flip Buys, 
Debat: Mnr. Dirk Wijnbeek. 
Carmen Aureumkoor: Mnr. An
t on van Rensburg. 
Skaak: Mnr. Mac van der Mer
we. 
Thalia: Mnr. Poen Coetzee. 
Volkspele: Mnr. Nico van der 
Merwe. 
Volksang: Mnr. Nico van der 
Merwe. 

Meisie ontsnap 
'n Oos-Duitse meisie het 220 

my! opgevou onder die kap van 
'n motor gebly om so na Oosten
ryk te ontsnap. Die motor, wat 
deur haar vriend bestuur is, 
moes verby twee Kommunis tie.;;e 
grense gaan voor dit vryheid be
reik het. Van Oostenryk af het 
die twee bulle reis voortgeslt 
nR W es-Duitsland. 
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Wat is die taak van die 
Afrikanerstudent? 

Deur ].M.T. Labuschagne 
SEDERT die Voortrekkers die Kaap verlaat h et, is die Afrikaner steeds besig om te trek. Die 

territoriale trek bet mettertyd omgeslaan in 'n trek oor sogenaamde gemeenskapsgrense. 
Kortom, territoriale ontplooiing is na verstiging gevolg deur gemeenskapsontvouing. Die Afri
){aner beleef tans die eerste fase van hierdie er varing. 

Mnr. J. E. Bradley ontvang die sleutels van die nuwe bus van 
'n verteenwoordiger van die firma wat die bak van die bus ge
bou het. 

Dit bly moeilik om hierdie nuwe ontplooiing in sekere af
gebakende kompartemente in te deel, omdat dit 'n geheel-ont
plooiing is. Tog wil ek die meer opsigtelike verwikkelinge soos 

GEDESENTRALISEERD 

2) Die studente-organlsasle 
moet 'n moor gedesentrallseerde 
vorm aanneem, sodat meer ge
leentheid vlr lndlvlduele en klel
ner groepsinsiatief geskep word. 
So moet die koshulsgemeenskap
pe 'n steeds meer prlnslptele 
plek In die studentelewe lnneem. 
Meer geleentheid moet dns ge
bied word vir leierskollng. As 
gevolg van die Pu.k se besondere 
gekanallseerdheid hoet nie ge
gevrees te word dat die Pu.k, 
soos die stadsuniversltelte In lo
kale, losstaande eenhede sal ver
val nle. Daar behoort altyd rulm
te te bestaan vir die ettektlewe 
groter samesnoerende organlsa
sie: 

volg probeer saamvat: 

s·.R. KOOP NUWE BUS (1) Op ekonomiese gebied open
baar die Afrikaanse ekonoom 
hom reeds as 'n sterk mededing
er wat deeglik onderle is en 
steeds in a! die fasette van die 
bedryfwese veld wen. 

'n Nuwe bus is onlangs deur die Studenteraad aangekoop. 
Die bus 'n Mercedes Benz, 1966 model is op Woens
dag 13 September aan die Studenteraad oorhandig by Mooirivier 
Motors. Mnr. J. E. Bradley, wat deur die Studenteraad aange
stel is as in beheer van die Studenteraad se voertuie bet in 'n 
onderhoud meegedeel dat die Bus R10,000 kos. Die koste sal 
deur die Studenteraad gedra word. 

VERSTEDELIKING 

(2) Op sosiale gebied beleef die 
Afrikaner ' n tydperk van inten
siewe en versnelde verstedeli
king wat groat aanpassings nood
saak. Hier kan vera! gelet word 
op die rol wat kultuur- en sport
organi~asies speel (of moet 
speel) in ons tydsbedeling. Kart
om, die Afrikaner bevind hom ;n 
'n nuwe omgewing van die rus
tige plattelandse I ewe; 

Mnr. Bradley het gese dat die 
bou van die bak getuig van 
uitstekende vakmanskap. Hy het 
ook met !of gepraat van die 
hulp wat deur Mooirivier Motors 
verleen is met die aankoop van 
die bus. 

Makouvlei skei 
van Liberalia 

Op die laaste gesamentl!ke 
koshuisvergadering van Dawie 
du Plessishuis-Noord en Dawie 
du Plessishuis-Suid het die kos
huisvader, prof. W . J. de, Klerk 
bekend gemaak dat die twee 
vleuels weerskante van die Pie
ter Hamersma-eetsaal van ower
heidswee as aparte koshuise er
ken sal word. Die sentrale huis
komitee verval. 

Klimtolg·ier 
op Tukkies 

Na 'n vertoning van die ,.Rus
sel professionele klimtol" in die 
kafeteria, het die nuwe gier soos 
'n veldbrand aan P .U. pos
gevat, volgens 'n berig in Die 
Perdeby. 

Die demonstrateurs was lede 
van die internasionale kampioe
ne wat op die oomblik deur 
Suid-Afrika op reis is om die 
kllmtol (YO. YO) hier bekend te 
stel. 

Aan Die Perdeby is deur die 
kafeteria-bestuur meegedeel dat 
klimtolle sedert die vertoning 
teen 'n tempo van plus-minus 
sestig per dag verkoop het. 

Studente wil 
Rooies bestry 

'n Groep studente wat in 1964 
van NUSAS weggebreek het en 
tot onlangs as die Studentever· 
eniging van die Universiteit van 
Natal bekend gestaan het het 'n 
naamsverandering onderga~n. Die 
vereniging sal nou bekei1d staan 
as die Konserwatiewe Studente· 
vereniging van die Natalse Uni· 
versiteit. 

Die optrede spruit uit 'n ver· 
klaring wat die vereniging ge· 
maak het nl. dat een van die doel· 
stellinge van die vereniging sal 
wees om KommWlisme aan uni · 
versiteite bloot te le en te bestry. 
Die Studenteraad van die Univer· 
siteit het die vereniging versoek 
om hul naam te verander omdat 
dit verwarring sou skep tussen die 
Ra"d en die verenie:ine: . 

Die nuwe bus, wat plek het 
vir vyftig passasiers het 'n net
jiese voorkoms en die Pukwa
pen steek duidellk af teen die 
ligte oppervlakte. 

Mnr. Bradley het gese dat die 
ou bus moontlik tydens die so
mervakansie van 'n nuwe bak 
voorsien sal word, aangesien die 
masjien en onderstel nog in 'n 
puik kondisie is. Ook die sleep
wa moet 'n meer etiese voor
koms kry, het hy gese. 

Mnr. Bradley het die hoop uit
gespreek dat die Studenteraad 
sal toesien dat aile patronaat
liggame van die Studenteraad 
die Studenteraad se voertuie sal 
gebruik om die aankoop van die 
nuwe bus te regverdig. 

BEDREIGING 

(3) Op s taatkundige gebied 
vind die Afrikaanse stedeling dat 
daar 'n bedreiging van sy taal 
bestaan of kan bestaan en merk 
hy dat 'n herwaardering (posi
tief of negatief) van sy taalposi
sie gebiedend noodsaaklik is: 
(4) Op die bree kultuur- en 
godsdiensterreine moet die ver
anderinge noodwendig aanpas
sings en ontwikkelinge meebring. 

Die vorige hoofredaukteur van Die Wapad, mnr. Koot Reinecke 
word bier deur Piet Fotokuns betrap terwyl by peinsend na 'n 
Wapad in wording op die drukkerstafel kyk. Die nuwe redaksie 
wil mnr. Reinecke hartlik bedank vir die harde werk wat hy 
verlede jaar verrig het en die hoe peil waarop by Die Wapad 
geplaas het . 

Foto: Fotokuns 

GEHEIME AGENT 
VAN DURBANSE 

VERDWYN 
KAMPUS 

"A Special Branch Secret Agent may have been planted at 
the University of Natal (Durban) to spy on students." 

Die woorde wat in RHODEO 

van 24 Aug. verskyn spruit uit 

die inhegtenisname van Dave 

Ernst en kort daarna die ver

dwyning van J ohn Brookes aan 

die Durbanse Universiteit . 

Die agterdog was nie tever

&'eets nie. Uit 'n artikel in die 

Transvaler van 22 Sept. blyk 

dlt dat John Brookes by die Vei-

ligheidspolisie oak bekend was 
as Geheime Agent G082. Brookes 
wat hom aan die Durbanse Uni
versiteit as student ingeskryf 
het, het saam met Ernest gebly 
en talle ander linksgesinde 
,.vriende" gehad. 

Ernst verskyn saam met Row
ley Arenstein (48) en Victor 
Finkelstein (28) in die Randse 
strafhof voor regter Cillie inge. 
volge die Wet op die Onderdruk
king van Kommunlsme. 

Opsommend moet raakgesien 
word dat hierdie nuwe bede!ing 
ook 'n invloed moet he op die 
Afrikanerstudent wat tog uitein
delik later op die voorpunt van 
die stroom moet vaar. Dit bring 
ons meteens oak by die Puk-
student. Ek glo nie dit is ver
gesog om te beweer dat die 
Pukstudent en sy organisasie 
bulle moet inpas by die breere 
Afrikaner.motief (en oak Suid
Afrikaanse motief) nie. Dit is 
tog immers wat ons universi
teitsowerhede te kenne gegee 
het deur die beoogde snelle 
uitbreiding, waaragter die 
breer diensmotief maklik raak
gesien kan word . 

STUDENTE-ORGANISASIES 

Tog is dit opvaUend dat die 
Puk se studente-organisasies nie 
die diepte in insig en die breedte 
in deursig verteenwoordig wat 
so 'n belangrike k e nmerk van 
die Afrika.anse-ontplooiing moet 
uitmaak nie. Inteendeel, nieteen
staande die getaOe-uitbreiding 
van die Puk, bet die studente
organisasie weinig ontwikkel. So 
verteenwoordig die Studente
raad nwnerles welnlg studente 
en In denke selfs nog mlnder. 
Die ekslusiewe karakter van die 
Studenteraad (sterk gestlmuleer 
deur die bykans arbltrere stelsel 
van elimlnasle) slult die deure 
vir baie van die werklike dlna
miese Ielers. Dlt Is bv. moeillk 
In te sien dat die teologiese stu
dente en bloc oor so 'n leierska
pasitelt beskik dat bulle selfs 
meer as die helfte van die Stu
denteraadslede kan voorsien. 

Om hierdie onhoudbare situa
sie te verlig, kan die volgende 
aan die hand gedoen word: 

1) 'n Meer positiewe benade
ring moet verdere on twikkeling 
kenmerk. Omdat dit van ons 
vereis word om uit te brei en te 
on twikkel, (soos bo uiteengesit), 
moet ons die risiko van meerdere 
getalle en ander opvattinge en 
beskouinge neem . Dit moet ge-
do en 
trek 
s toot 

word deur studente te be
(positief) en nie uit te 
(negatief) nie. Daar le dus 

na binne 'n belangrike taak vir 
elke Puk-studerit wat die uit
gangsp unt van die Puk onder
skryf en uitleef; 

3 ) Die taak van die studente
organisasie moet deurgaans ge
sien word teen die agtergrond 
van die grater Afrikanermotief. 
Hierdeur wil nie te kenne gegee 
word dat die studente se ge
sigsveld by die Afrikaner moet 
ophou nie ; inteendeel, hy moet 
sy eie mense dien en oak grater 
eenhede dien, wat uiteindelik die 
hele mensheid insluit en die god
delike bevel tot naasteliefde vol
voer; 

ROTTEJAERS 

4) Kortsigtige en kleingeestlge 
minderhede (studente en andere) 
moet geignoreer en moet 'n plek 
in die kunsmuseum (as daar 
kuns in is) kry. Rottejaers moet 
uitgeskuif word en in 'n afson
derlike rottestan bulle rottejaery 
tot iets groots ontwikkel. 

So sien ek die situasie in die 
bree. Toepassing vereis egter 
deeglike beplanning en kundig
heid wat 'n nuwe uitdaging aan 
die huidige en toekomstige stu
dent stel en wat ons studente
organisasie op standaard kan 
bring. Kan ons? 

Jong vroue mag 
nie laat werk 

Kantoorwerksters van Mel
bourne in Australie wat onder 
negentien jaar oud Is, sal in die 
toekoms nie na agt-uur in die 
aand mag werk nie, behalwe as 
hul ouers of voogde daartoe in
stem. Die stap volg op klagtes 
van die ouers van die ongeveer 
agt duisend jong kantoorwerk
sters. 

... -··························-························••:.···································-·······-···············~ 

PARADIS'E 
RESTAURANT 
Die kafee op Die Bult . . • die 

kafee waar studente hul koel-

drankie drink, EN SNOEKER 

SPEEL! 
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PUKKE VERBEUR BEI(ER 
Die P.U. se eerste rugbyspan het hulle kanse om die Blaine-beker in te palm, 

toe hulle in 'n wedstryd teen Rustenburg, voor verlede Woensdag met 9-3 geklop is. 
verbeur, 

Die wedstryd wat op Rustenburg onder spreiligte plaas
gevind het, was deurentyd deur harde voorspelerspel geken
merk. Die ligte Pukspelers moes alles in die stryd werp om die 
gedugte agttal van die Rustenburgers in toom te hou. 

In die lynstane het die Pukke heelagter en Koos du Plooy 
die bal telkemale suiwer bemees- (senter) wat ook die enigste 
ter, dog die Rustenburgers bet punte vir die Pukke aan'geteken 
elke keer deurgebars om het met 'n strafskop van 55 tree. 
Jan Schutte lastig te val. Die Rustenburg se punte het gekom 
Rustenburgers is nie vir die op- van twee skepskoppe en 'n drie 
trede gestraf nie. wat nie vervyf is nie. 

GEVAARlLIK 
Wanneer ·die bal die P.U. se 

agterlyn bereik bet, het die spe
lers gevaarlik voorgekom en ver
skeie bewegings is naby die Rus
tenburgse doellyn gestuit. Met 
die nodige afronding kon die 
spel maklik in die Pukke se 
guns gei:iindig het. 

Goeie spel is vir die Pukke ge
lewer deur Bertie Fourie op 

Rugbyspelers 
het 1atletiek 

nodig 

Vliegtuigritte 
. 

georgan1seer 
Die pasgestigte trampolien

klub van die P .U. het vlieg· 
tuigritte met 'n !igte privaat
vliegtuig georganiseer vir be
langstellendes om sodoende 
fondse in te samel. Daar sal 
ook nagvlugte gereiH word, 
waarvoor slepers afslag kry, 
het die voorsitter van die klub 
meegedeel. 

P.U.-ATLETE 
SKITTER 

Twee Junioratlete van die P.U. 
het Saterdag daarin geslaag om 
die Wes-Transvaalse atletiekspan 
te haal wat op 10 Oktober op 
Krugersdorp teen die Wes-Duitse 
skolespan en 'n span van Suid
Transvaal sal kragte meet. 

Hulle is Etienne Schalekamp en 
Willie van dez: Westhuizen. 

BETER 
Tydens die proefbyeenkoms het 

Schalekamp die 120 tree hekkies 
gewen in 14.S sek. Die tyd is heel
wat beter as die tyd van R. Kru· 
ger van Noord·Transvaal wat ty
dens 'n soortgelyke byeenkoms 
1S.4 sek. gehaal het. Schalekamp 
het die 220 tree-heklcies in 2S.7 
sek. gewen. 

Willie van der W esthuizen het 
die 100 tree gewen in 10.1 sek. 
Dit is slegs 0.1 sek. stadiger as die 
tyd van J. van der Walt wat Sa· 
terdag in Noord-Transvaal 10.0 
sek. gehaal het. Van der Westhui· 
zen het ook tweede plekke behaal 
in die 220 tree sowel as die 440 
tree. 

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1966 

'n N etjiese agteroor-salto word op die trampolien uitgevoer 
deur Anita Vorster, lid van die pasgestigte 'Trampolienklub. Die 
klub oefen langs die Totuissaal. 

Foto: Mac v.d. Merwe 

Trampolienklub wil groot 
dinge • verr1g 

Die P.U.-trampolienklub wat gestig is in Julie vanjaar, 
sal Saterdag reeds aan 'n wedstryd op Rustenburg deelneem, 
bet mnr. Chris van der Walt, voorsitter van die klub in 'n 
onderhoud gese. 

Die klub sal ook teen Tukkies 
te staa._ kom en beoog verder 'n 
trampolienverto ' ing in die To· 
tiussaal waar Suid-Afrikaanse 
kampioene sal optree. 

>Die klub, wat nie daarin :Iron 
slaag om die Gimnastiektrampo• 
lien vir oefeninge te kan gebruik 
nie, het 'n trampolien gehuur van 
'n persoon uit Ventersdorp. 

,Rugbyspelers moet gedurende 
die somermaande aan atletiek deel· 
neem om hulle op te bou vir die 
rugbyseisoen." S6 lJ.et mnr. Hannes 
Botha, bekende sportafrigter, on· 
langs gese. 

Die waarheid van hierdie woor· 
de word jaarliks bewys wanneer 
onfikse rugbyspanne op die veld 
rondstrompel in 'n poging om rug
by te speel. Eers teen die einde 
van die seisoen ruk baie spanne 
reg. (Het die P.U. nie vanjaar 'n 
sprelrende voorbeeld hiervan ge· 
had nie?). 

Persone wat in die ritte be
langstel kan skakel met kos· 
huisorganiseerders of hul name 
met geld (SSe. per persoon) en 
voorgestelde datum in die 
Trampolienbussie by die Stu· 
denteraadsantoor gooi, word 
verneem. PUKKE BLINK UIT OP 

ELLIS~PARK 

0Illj hul fon~se te verstewig, 
beplan die klub vliegtuigritte vir 
belangstellendes. Weens gebrek 
aan fondse moet die klub sy lede· 
tal beperk, het mnr. Van der 
Walt gese. 

Daar word betroubaar vemeem 
dat mnr. Piet Malan, sportdirek
teur van die P.U., beoog om sy 
rugbyspan vir volgende jaar op 
die wyse op te bou. 

Dan sal spelers die eerstespan 
haal volgens verdienste van fiks
heid, het hy gese. 

Sal Player 
minibaan 

open? 
Indien daarin geslaag word om 

Gary Player te kry om die mini
gbolfbaan wat by Dawie du 
Plessisbuis opgerig word te open 
sal die baan na hom genoem 
word, word verneem. Pie gbolf
baan van tien putjies wat tans 
vinnig voltooiing nader, staan 
tot dusver bekend as die M. 
Lindeque-gedenkgbolfbaan, vol-
gens 'n besluit wat op 'n kos
buisvergadering van Dawie Dup
Suid geneem is. Mnr. M. Linde
que het die voorstel ingedien dat 
die baan gebou moet word uit 
inkomste wat verkry is uit die 
Interkosbuiskonsert. Die projek 
is aangepak met hulp van Dawie 
Dup-Noord, geld uit die twee 
koshuiskasse en steun van die 
owerheid, word verneem. 

Tbys Pretorius, wat die I• 3este 
doele aangeteken bet vi die 
sokkerklub in die afgelov e sei
soen. 

In 'n opwindende rugbywedstryd op Ellispark het Trans
vaal verlede Woensdagaand daarin geslaag om 'n Suid-Afri
kaanse Studentespan met 30-20 te klop. 

In die eerste helfte net die studente gesukkel om te kombi
neer en Transvaal die kans gegee om punte op te stapel. Die 
rustydtelling was dan ook 20-6 in die guns van Transvaal. 

In die tweede helfte was dit 'n STUDENTE 
ander storie en het die studente 
gaandeweg hulle voete gevind ten 
spyte daarvan dat Transvaal hul 
voorsprong tot 30-6 vergroot het. 

Aan die kant van Transvaal moet 
'n mens die naam van Mickey Ger· 
her uitsonder. Hy het onder druk 
baie goed vertoon en weer van 
sy ou vernuf getoon. Vir Trans· 
vaal is driee aangeteken deur Tin· 
kie Johannsen, Van der Schyff, 
Van Vuuren (2) en Dannhauser. 
Gerber het al die driee vervyf. 

Vir die studente is punte behaal 
deur Denton, Grace (2 driee) , Du 
Plooy (skepskop) en Van der 
Merwe wat geslaag het met 'n 
skep·, vervyf en strafskop. 

MATIES VERKIES 
PROVINSIE BO 
U-N IVERSITE.ITE 

Die Pukke 'in die span nl. Koos 
du Plooy en Jannie Schutte het 
uitstekend vertoon en hul goed 
van hul taak gekwyt. Senter Grace 
en vleuel Alan Miller het goeie 
spel gelewer. Hulle het met tak· 
tiese skoppies telkens baie veld 
gewen. Vir die Transvalers het 
Toy: Dannhauser deurgaans uit· 
stekende spel gelewer. 

In die laaste tien minute het die 
studente knaend aangeval en die 
Rooibontes lelik laat bontstaan. 
Binne 'n kort ruklcie het die stu· 
dente veertien punte aangeteken, 
maar die agterstand was te groot 
en Transvaal het as oorwinnaars 
van die veld gestap. 

0/20-SPAN KRY 
LIGABEKER 

Die Puk se 0.20 rugbyspan het 
Saterdag die ligabeker op Olen· 
park ontvang. 

Die span het dwarsdeur die sei· 
soen met puik spel vorendag ge• 
kom en telkens hul teenstanders 
verras. 'n Mooi gees is opgebou 
en elkeen het altyd sy beste ge· 
lewer. Daar word verwag dat die 
spelers 'n stewige fondament sal 
vorm om op voort te bou in die 
jare wat kom. 

Hulle krag is bewy3 deur hul 
pragoorwinnings teen Tuks en U. 
O.V.S. wat hulle onderskeidelik 
met 19-3 en 16--3 geklop het. 
Nog 'n bewys van hul oorvloedige 
talent is die feit dat twaalf van 
hulle al die Wes-Transvaalse 0 .20 
span verteenwoordig het. Die Suid-Afrikaanse Universiteite se verteenwoordigende 

rugbyspan is toe uiteindelik na baie wik en weeg s-aamgestel. 
Inderhaas moes Maties se speiers, wat aanvanklik gekies is, bul
le onttrek as gevolg van provinsiale verpligtinge. Die vraag wat 
nou opduik is: Moes Maties ooit in aanmerking gekom het vir 
die Universiteitespan? 

delik laat blyk. Die negering van 
die Universiteit-uitklopreeks ge
tui'g immers daarvan. 

Vier Pukke voltooi 
Marathon 

In die verlede het die Univer

siteit bulle geb-rek aan belang

stelling jeens gekombineerde of 

gesamentlike studenterugby dui-
RUGBYBASE 

Die Goue-Westemarathon vir 1966 net ten einde geloop 
met vier Pukke onder die geledere van die bittereinders wat 
die wedloop voltooi het. Die marathon is Saterdagoggend vanaf 
Stilfontein na Potchefstroom afgeHt 

~····················································································································· .. " 

As die Universiteit se rugby
base dan nie belangstel om bul
le studente gesonde studenterug
by te laat speel nie, waarom bul
le dan nog in aanmerking neem 
vir die Universiteitespan? Laat 
bulle maar provinsiale rugby
speel - dit is tog blykbaar ai 
wa.arom dit vlr bulle gaan. 

Om balf-agt die oggend het ---------------, 
die manne weggespring. Reeds 
vroeg bet die sonpyle begin 
steek. Die bulpverskaffing langs 
die pad was flink en deurentyd 
is die langasems voorsien met 
water en soutpille. 

Dagbestuur van 

verkies II Vleispasteitjies en tamatiesous 
ass,ebliel . . . 11 

te kry by u kafeteria 

Die ambisie is nie af te keur 
nie, eerder prysenswaardig. Maar 
dan moet reg geskied: Gee die 
universiteite wat studenterugby 
terwille van studenterugby wil 
speel, die geleentheid daartoe -
Laat bulle wat af en toe stu
denterugby wil ,gebruik" om 
bulle doel te bereik, geheel en 
al uit die rugby. 
Dit sou die spreekwoordelike 
kurkprop in die sjampanjebottel 
wees. 

C.J.S. 

Die uiteindelike wenner, Olaf 
Vorster, bet ongeveer vyf minute 
laat by die wegspringplek opge
daag. Hy bet haastig van sy 

sweetpak ontslae geraak en in 

die pad geval. Na die eerste ses 

myl bet by reeds voor gedraf. 

Die vier Pukke wat geslaag 

het om die wedloop te voltooi 

S.S.B. 
Die dagbestuur van die S.S.B. 

vir die termyn is soos volg saam· 
gestel: 

Voorsitter: Mnr. Dawie Smith. 
Ondervoorsitter: Mnr. Will em 

Scott. 
Sek!retaris: Mnr. Pieter van der 

Walt. 
Penningmeester: Mej. JanettE 

Wissing. 

is : Dewald Steyn, (derde), Fanus Die Wapad word gedruk deu1 

Heysteck (sesde), Kobus Jooste Enslins, Potchefstroom Uitge

en Anton van Rensburg. George wers: Die Srudenteraad P.U. vb 

Mlildner bet nie deelgeneem nie. O.H.O. 
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