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DRASTIESE VERANDERINGS 
IN A.S.B.? 

Kongres volgende 
maand hier . 

DBATSTIESE hervormlngs in die A.S.B. word verwag tydens 
die kongres op die P.lJ. wat van 2 tot 6 .Julie sal dour. 'n 

Sterk afvaardiging bet maandaat van dle stodentera.ad verkry 
om die P.U. te verteenwoordig. Pukke sal ook die geleentheid 
kry om die kongres as waamemers by te woon. 

Die P.U.-afvaardlglng is mnre. geneem. 
J. P. L. van der Walt (Ieier), Reellngs Is reeds getref vir 
Jan-At Kruger, Neels Smit, Dirk die bulsvestlng van kOngres
La.ufs, Anton van Rensbur>g en ganger's wat vanaf 1 Julle by 
Bertie Fourle. Voor die Imngres die P .U . sal opdaag. Die kongrea 
sri die atgevaardlgdes die Jeug- word In dl'! Lettie du Plessis-
kongres In Pretoria byw'oon. 

VEBANDERING 
Verskele beskrywlngspunte 

word deur die Pukatvaardlglng 
aangevra. 'n Veranderlng in 
kuns-kulturele sake sal deur 
mnr. Jan-At Kruger aangevra 
word. Mnr. Neels Smlt beplelt 
die daarstelllng van 'n maand .. -
llkse A.S.B.-blad waarln Afrl
kanerstudente bulle oplnle kan 
gee. Die A.S.B. kan hlerdeur 
ook sy beleld ultdra. Mnr. An
ton van Rensburg sal aanvra 
dat die naam van die depart(.
ment Studle en Navorslng ver
ander word. Verskele ander be
skrywlngspunte word nog van 
die afvaardlglng verwag. 

HERVORMING 
Die bervormlngs wat \n die 

A.S.B. beoog word Is reeds druk 
In bespreklng op verskeie kam
pusse. Na verneem word, Is 'n 
hele dag In die vyfdaagse kon
gres afgestaan om moontlike 
verbeterlngs In die huldige sa
mestelling te bespreek. Aile 
veranderlngs sal praktles en or
ganlsatorles van aard wees, 
daar sal geen prlnslpiele veran
derlng kom nle. Hleroor bet 
die A .S.B.-president, mnr. Ben 
de Klerk, onlangs In 'n radio
onderhoud besllste standpunt In-

Universiteit 

van Natal 

kry A.S.B.-tak 

'd Tak van die A.S.B. Is on

onlangs vir die eerste keer aan 

die Universiteit van Natal ge
stlg. Die besluit vir die atlgtlng 
bet spontaan ult die studentege
lede gekom, en nle van die Hoof
bestuur nie. Die besluit . bet 
groot belangstelllng en steun 
van die studente uitgelok. 

Mnr. Renier Schoeman, Pre
sident van die Konserwatiewe 
Studentevereniglng, se dat die 
voorsitter van die Durbanse tak 
van die Universiteit, innr. 
Antthony. . William .Jones, bulle 

planne bale goedgeslnd ill. 

eetsaal gehou waar verskeie re
ferente en sprekers sal optree. 
Die Stellenbosch-eplsode sal na 
verwaglting bale bespreklng ult
lok, vera} In die ,wandelgange." 

PROGRAMME 
Verskele programme, wat die 

nodige afronding aan die orga
nisasle gee, ts reeds op die pers. 
Kongresgangers hoef dus nie te 
sukkel om presles uit te vlnd 
waar wat plaa:svind nie. Speslale 
geriewe vir die pers sal moont
llk beskikbaar wees. 

Sooe dlt 'n jaarllkse lnstelllng 
geword het, behoort die A.S.B.
kubsfees die hoogtepunt van die 
samekoms te wees. Na verwag
tlng sal die Konservatorlumsaal 
hlervoor gebrulk word. 'n Wed
yweraar teen die hoogtepunt Is 
die dlnee wat gehou sal word. 

MONSTER 
Om die Pukke breedvoerlger 

omtrent die kongres In te llg, 
word 'n monstervergadering 
Woensdagaand 12 Junle gebou. 

DEKAAN se 
LATYN IS 
ONNODIG 

Prof. W. A. Joubert, dekaan 

van die Fakulteit Regte van 
die Unlsa beaam mnr. Oberbol
zer, Sekretaris van Justlsle se 
verklarlng dat La.tyn vir die 
regstudent nle meer 'n noodsaak
llkheld is nie. 

PBAKTIES 
Hy ate! voor dat die regsstu

dent eerder 'n meer praktlese 
taal soos Dults, Frans of 'n 
Bantoetaal neem. Selfs In Jande 
soos Dultslarul, Frankryk en 
Engeland verdwyn die tradislo
nele kursus In Latyn geleldellk. 

Tans Is daar geen unlversltelt 
In Suld-Afrlka wat 'n regskursus 
sander Latyn aanbied nle. 

Die ~ wat pclu

rende die komende wtntervakan

Sie met ,Die Man met 'n Lyk 

om sy Nek" deUJ' Suldwes &'&all 

toer. Slen berll' op bladsy '-
Foto: Fotokuna. 

Kolleges 
. 

Vlt 

nie-blanlces 

vry 

Die Eerste Minister, mnr. 

John Vorster, het tn Kaapetad 

aangekondlg dat die regerlng 

groter vrybeld aan die nie-blan

ke Universltelts-kolleges In 

Suld-Afrlka gaan gee. 

Daar is beslult <tat die Unl

verslteltskolleges vrygestel moet 

word van die akademiese be

beer van die Unlversltelt van 

Suld-Afrlka. Elkeen behoort op 

sy ele tyd in staat te wees om 
bulle ele slllabusse op te stel, sy 

eie studente onafhankllk op te 
lei, sy ele eksamens te bou, 
graad en diplomakursusse daar 

te stel, en om hulle toe te ken. 

STANDAABDE 

Die besluit Is gimeem ult oor

lulglng dat die unlverslteltskol

leges en bulle persodeel die aka

demlese standaarde bereik het 

wat vergelykbaar Is met die on

ath.ankllke unlversltelt. 

IN U 

VIR 

LIC IS ONS 

TOEKOMS: DE 

HOOP 

WET 

Die medestudent en die studente-alctiwiteite bet 'n sterk 
invloed op studentevorming - veral op geestelik-kulturele 
terrein. bet prof. J. M. de Wet, hoof van die departement 
Statistiek op 'n onlangse personeelvergadering gesi. Hy bet 
gepraat oor Studentevorming n_a.v. sy ervaring as student 
en dosent. 

Hy bet erken dat omstandlg

'hede verander bet sedert sy stu
dentedae, maar tog bet die span
ninge en emoslonele krlsslse van 
die hedendaagse student proeer 
ook bestaan - die llefdespro
bleem. 

Prot. 1. M. de Wet, wat 'll ltele 
aantal jare dosent aan die P.U. 
was, en wat vanaf 1 Julle dlens 
aanvaar as rektor van Fort Hare 
Unlventtettskollep. 

GESKENKE 
POTTEBAKKERY 

Prof. De Wet meen ook dat 
dit jammer Is dat ontgroening 
weens druk van buite afgeskaf 
moes word, want dlt het tog 'n 
sterk vormende lnvloed op hom 
gebad. 

VERTBOUE 

Hy het ook valle vertroue In 
die Suld..,Afrikaanse student. 
Vanaf die sportterrein tot by 
die lesingsaal Is daar vandag 
meer ultstaande prestasies as In 
sy studentedae. 

Om suksesvolle studentevor
mlng te bewerkstelllg moet die 
nodige mlddele besklkbaar wees, 
het prof. De Wet gese. 

BELEGGING 

Prof. De Wet bet dlt sterk 
beklemtoon dat 'n belegging In 
ons universlteite bale voordeel 
lnbou vir ons klnders en vir 
die Republlek van Suld-Afrlka. 

Mnr. De Wet is van menlng 
dat die P .U. vir C.H .O. vlnnlg 
ontwlkkel as 'n inrlgtlng vir 
Hoer Onderwys, en dat by t.o.v. 
die vorming van die ,hele" mens 
op die voorgrond staan. Die 
grondrede biervoor vind ons In 
die beglnsel: In U Llg. Daarop 
vestig ons ook die hoop vir die 
toekoms. 

JUWELE ..._ __ _......_.-

KOPERWARE 
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Uitwaarts met of 
sonder kennis? 

Elders in hierdie uitgawe 
verskyn 'n uitspraak van een 
van ons hoogleraars dat die 
taak van 0-ie jeug binne ons 
rassesituasie is om 'n deeglike 
studie daa~an te maak en ons 
deeglik daaroor te begrond. 
Alles wat die twee sprekers op 
die betrokke Korpsvergadering 
g~ het, kan ons maar net 
ten sterkste beaam. Ons het dit 
al immers vroeer in hierdie 
kolomme oor die student se be
langstelling en betrokkenheid 
by ons rassesituasie gehad. Dit 
is jammer dat so min studente 
hulself die moeite getroos het 
om die betroJcke vergadering 
by te woon. Ons vertrou wei 

. dat hoe toetspunte sal aantoon 
dat dit nie om dowe neute was 
nie, 

Wat die spreker g~ het, 
kan egter woord vir woord van 
toepassing gebring word op 'n 
ander situasie waarin ons ons 
vandag saam met ons land 
bevind - die van ons groter 
betrokkenheid in wereldgebeure 
en ons noodsaa:klike aanpas
sing by hierdie situasie. 

Dit het die afgelope jaar en 
half 'n mode geword om te 
praat van die ,uitwaartse be
weging'', asof ons hier te doen 
het met iets heel nuuts en oor
spronkliks. In werklikheid was 
dit maar die logiese en baie 
noodwendige uitvloeisel van 
ontwikkelinge in die twee de
kades wat op die Tweede We
reldoorlog gevolg het. Die ont
nugtering met die toestande 
wat tot die oorlog aanleiding 
gegee het en die daaruitvloei· 
ende titaniese stry'd teen on
geregtigheid in enige vorm 
waar ook al, bet tot gevolg ge
had dat van ,huishoudelike 
sake" kwalik nog enige sprake 
kon wees. Die ~erbeterde kom
munikasies tus.Sen Iande het 

, 

hierdie nuwe toestand verder 
bevorder. Die wereld het op 
dramatiese wyse een geword. 
As sulks ~u dit abnormaal 
wees as by Suid-Mrikaners nie 
di~ besef ontstaan het dat die 
nuwe wereld aanvaar moet 
word en dat gestreef moet 
word na die aanvaarding van 
ons land en sy vraagstukke as 
'n deel daarvan nie. Ons ver
moe om in Suider-Mrika as 
leier op te tree, het verdere 
dringendheid hieraan gegee. 

Maar hoe is dit gesteld met 
ons as Afrikaners, en in be
sonder ons Mrikaanse studente 
se kennis van die wereld waar
in ons ons bevind? Ons raak 
entoesiasties oor die nuwe ,uit
dagings'' en bestempel gou 
elkeen wat nie lustig saam 
, uitwaarts, uitwaarts" ~ 
nie, as 'n verkrampte maar 
hoeveel wetenskaplike kennis 
dra ons van die intemasionale 
toneel waarop ons ons begewe? 

As 'n mens moet oordeel 
na die antwoorde wat soms in 
opnames op elementere vrae 
gegee word, is die kennis maar 
skraal. En oordeel mens aan 
die karige belangstelling on
der studente vir vergaderings 
van instellings soos die Mn"ka
seminaar en die Sentrum vir 
Intemasionale Politiek, en die 
swak besoek deur die deur
snee-Puk aan lg., skeel dit die 
meeste maar min om daardie 
kennis te vermeerder. 

Ons het aan hierdie universi
teit uitmuntende geleenthede 
om ons belangsteiling in bier
die sake wat nou so aktueel 
geword het, te verdiep en uit 
te leef. As sulks is ons in •n 
uitstekende posisie om die Iei
ding te neem m die geledere 
van die Mrikanerstudent. 

Maar dan moet ons nou be-
gin. 

Die Besembos 
Die Besembos is die reken

skap van ons studente op aka
. demiese gebied en die spieel
beeld van hierdie universiteit. 
Aldus sy hoofredakteur. 

As spieelbeeld van hierdie 
universiteit bet hierdie blad, 
wat sy naam ontleen aan die 
bekende gedig van Totius, en 
wat reeds meer as veertig jaar 
bestaan, sy plek nog altyd met 
die hoogste eer beklee. Vir die 
standaard daarvan hoe£ geen 
Puk hom nog te geskaam bet 

nie. Verlede jaar se uitgawe 
bet die blad finaal gevestig as 
van die beste van sy soort. 

Maar die blad is ook reken
skap van ons as studente. Dit 
is ons blad. Daarom moet ons 
ook daarop ingestel wees om 
die blad as sulks te dra, daar
toe by te dra en as trots van 
ons universiteit wyer uit te 
dra. 

Dan maak ons daa~an iets 
werklik groots. 

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

(Dinlctwre: J. A. "" tier W.tt, P. G. .,.. 4H Walt). 
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Job I": 9. En die Satan antwoord die Here en se: Is dit vemiet 

dat Job God vrees? 

Uit die vraag van God aan Satan in die vorige vers, blyk 

dit ongetwyfeld dat ]db vroom was. 'n Eg vrome lewensopen

baring. Maar daarop stuur Satan nie af nie. Nee, hy wil Job 

se vroomheid as vals bewys. Hy stuur af op Job se innerlike 

waarde van sy godsdiens. Satan wil eintlik se dat dit vanse1f

sprekend is dat Job so vroom is. Satan bet • n rede daarvoor. 

Om hierdie vraag te vra, laat Satan maar net sy oog gaan oor 

Job se uiterlike seeninge van besit. 

Gee God dit aan Job om Job se vroomheid te kry? Of be

antwoord God met die seeninge juis Job se vroomheid? 

Se1fs Satan wil te kenne gee dat voorspoed 9p stoflike gebied 

minderwaardig is aan geestelike voorspoed. 

Die antwoord wat Satan wil, is dat die gron~ van Job 

se vroomheid sy geweldige rykdom 1s. Daarom bly Job vroom. 

Dit is die standpunt van die ,.bron" van aile boosheid. 

Daarom is dit ook vandag nog die standpunt van die bose 

wereld teeoor ons christenwees. Die nie-Christen probeer om die 

Christen te Jaat trap in die strik van voorspoed. Se1fs Christus 

moes boor : ,. AI hierdie dinge sal Ek aan U gee as U neerval 

en my aanbid." 

Hiermee het nie aileen die Kerk in haar stryd met die we

reid te doen nie, maar ook elke lewende lid van die kerk. Die 

wereld wil he dje christen moet beswyk as al !>Y besittings hom 

ontneem word. AI wat ons is en het is alleen genade. 

Grond daarom u vroomheid in Christus. Hy was van ailes 

en almal verlaat. Ja, v.erlaat deur God en mens. Siedaar, geen 

besit: naak het Hy aan die kruis gehang. Getrou tot in die 

dood! Job bet net sy lewe behou. Tog het by weer heerlikheid 

gesmaak. Ook getrou in alles. 

Laat ons daarin krag kry om se1fs in die grootste nood, 

vrug te dra wat pas by ons christenwees. Selfs as druk op jou 

uitgeoefen word. 

Wees daarom in alles getrou, boweal in God. Want in U 

lig sien ons die lig - in U lig sien ons die lig blywend. 

- IDeu1r IMiy llens -· 
Long time no see. En nie

mand bet tny lntuasen kwaad 
gemaak nle. Ons almal Jeef In 
.'n bestendlge debat met mekaar 
- gemoedellk, vrlendellk vol 
stllte In bterdte vaal dae ter
wyl allea verbruln. Selfs die 
dulwe se 'roep kllnk mlnder dik
wel'S op. Vaal gelykmatlge dae 
van gelatenheld. Of hoe s~ 

Yeats: 
.,That old perplexity an empty 
purse, 
Or the day·s vanity, the night's 
remorse.•• 

Slen, ek lees darem poiisle, 
maar net tn die winter. Dikwels 
word dlt ons natuurwetenskap
llkse ten lute gele dat ons ntks 
van die .,bogere koue paate" wU 
weet nte. Maar ek noot julle 
ult om te kom kyk wa.t ons 
doen - In oM onte. ons vemy
sterende eksaktheld Is alles 
louter poeste. Want daar Is net 
een noodwendlge waarheid. Die 
groot wysgere ri 'n ding op 
bonderd manlere en elkeen Ia 
op ay manter na aan die waar
held. Dlt terloops. Ek wou elnt
Uk skryf oor hoe ek 'n Deur 
my lena fabrlseer. 

MAKI.IK 

Nou ja, dis vreesllk makllk. 
Jy gaan sit voor die tikmasjten, 
voete moot netjies tangs mekaar 

hande op die toetee. Dan laat 

jy jou ge<Sagtes vllllldervlugte 
onderneem - gewoonlik Is die 
gedagtes bletjie fantastles en 
ook nle geskik vir publlkute 
nie. Jy vo}g later die tweede 
weg: jy dink aan al die ouens 
wat jou kwaad maak in die 
studentelewe. Eerstens d!e S.R. 
- 88 hu11e 'n sotllke ding ge
doen bet voer jy 'n stamdans 
op hu11e koppe uit: vriendellk, 
snydend, ironies - al na gelang 
van die omstandlgbede. Maar jy 
moet verslgtlg wees - en ge
woonllk is ek bo.lf jamml!r vir 
bulle. 

Daarna kyk jy met 'n hout
oog In die studentelewe rond: 
daar Is altyd voos kolle ·- dlt 
prdbeer 'n mens repareer, want 
die moderne beskawlng spesla.ll· 
seer tn dekadensie. 

BUIKEBS 
So deel ek klappe en rulkera 

utt - heerllk entoesia&tles, en 
Jag vir die volgende weeit 'n 
dawerende hiU'lekynlag. Iemand 
b aJtyd kwaad - elntllk is dlt 
sleg vir die maag om kwaad .te 
word. Hier is goele raad: be
hou die lag. 

'En so is mens na preste5 twtn
tlg minute al weer k!Jaar met 'n 
volgende Deur my lens. Bale 
ruaklik, 

REFLECTOR 
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al2esers A.S.B. nie ondemokraties • nre, 

WAAROM 
SONDAE, 

NIE 
VRA 

TEE VIR 
LESE RES 

,.... 
se Hoofbestuur • 

lR verklaring 
NA 'n vergadering va~ die Hoofbestuur van d 

volgende verklarlng uitgereik. Die vergad 
bosch teen die A.S.B. ultgespreek Is. 

le A.S.B. op 20 Mei in olohannesbur~, is die 
ring bet y~volg op die kritiek wat op Sf.«>llen-

Geagte Redakteur. 
Tydens 'n koshuisvergadering in Maart 1968 bet claar 

'n versoek van die kant van die dames van Oosterbof gekom 
dat daar op Sondae in die oggend ook tee gemaak word. 
Die matrones bet geen beswa'CIJ' gehad nie, en dit ia daarom 
na die koshuisbestuurder verwys. Hy bet die versoek geweier 
omrede by nie die een koshuia ho die ander wi1 tegemoet 
kom nie. 

KERK 
Wat Is so snaaks omtrent 'n 

Sondagoggend dat daa.r geen tee 
gemaak word nle? 'n Kopple tee 
na kerk op 'n Sondag smaak net 
so vorentoe soos in die week as 
ek van klas ar terugkom. Dlt 
moedlg oo'k net die studente aan 
om na kerk 'n draa! by 'n karee 
te maak om 'n kopple tee te 
gaan drink - en my lnslens 
rym dlt nle! 

VERB ODE 
Ek wll so ver gaan deur te 

beweer dat dlt die dames (en 

Studentelewe 

mans?) net aanmoedlg om tee 
In hulie kamers te maak - wat 
natuurllk verbode Is, maar die 
koshulsowemede mag nle moeds· 
wllllg In die vel'l!oeklng ate) nle! 

Ek sal dlt waardeer aa bier
die sakle weer In beroorweglng 
geneem sal word en dat die be
slult posltler sal weea. Indien dlt 
In die praktyk bewya kan word 
dat dlt 'n vermoralng van tee 
Is wat nle gebrulk word nle, Is 
ek berelld om verllef te neem 
met die huldlge reeling. 

CMej. LIESJE SALOMONS 

skuld niks 
a an studente: lesers 

Geagte Bedakteur, 

Die mens Is In sy wese, na· sy r;eskapenheld, egoiaUes en 
gi.erig. Die student Is 'n mens (nadat nc. aile moontllke en 
onmoontllke verskllle geabstraeer is). Dus; die student Is In 
wese glerig en egoistles. Altydd'eur hunker die vraag In hom: 
,,Wat kan ek wen sonder om myself te offerf" 

.. Gees" van .. gem(itlichkelt"! 
Die atudentelewe Ia nle deblteur 

Die A.S.B. berua op Ohrlstellk· 
Naslonale grondslag wat d ie 
breere voedlngsbodem van die 
Afrikaner ae Protestants-Chrls
tellke beskawlngserfenis Is. Bier
die gronclalag vorm die ultgangs
punt van al sy aktlwltelte. Die 
Hooflbestuur glo dat die llefde 
vir en die getrouheld aan bier
die beglnsel noolt sal stert In 
die hart "an die Afrlkanerstu
dent nle. Slegs die ondergang 
van hlerdie beglnsel op die 
Afrlkaanse Boer opvoedkundlge 
lnrlgtlngs 11&1 die oncSergang van 
die A.S.B . en die toekomstlge 
ondergang van die Afrlkaner
volk se Ohriatellke Iewens- en 
wereldbeskoulng beteken. 

BEGINSELBESWA.RE 
Die Hoofbestuur wll dlt dulde

llk stel dat beglnselbesware teen 
die A.S.B. onderakel moet word 
van beaware teen die praktlese 
organisatorlese werksaamhede 
van die Bond. Beglnselbesware 
impllseer dlstanslerlng van die 
A.S.B. se grondslag - prak
tleae besware daarenteen waar
onder die metodes van afflllaale 
kala lei tot Interne bervormlng 
van die Bond se werksaamhede, 
sonder dat dlt distall'Sierlng van 
die Bond meebrlng. 

Die ChrlsteUk-Naslonale grond· 
slag veronderstel posltlewe In
terne retormasle. Revoluslonere 
optrede druis dlrek In teen b ier
die grondslag. 

Geen organlsasle kan hom 

daarop beroem dat by foulloos 
or volmaak Is nle. Ook die 
A.S .B . wiJ hom nle aan hlerdle 
denktout skuld lg m&ak nle. 
Aangeslel1 d ie K ongr es die 
l)oogste gesag is, is <Sit die llg
gaam wat die reformasle te 
weeg k a n bring. T ydens die eers
volgende kong res word 'n volle 
dag atgesonder vir die bespre
klng van interne organlsatorlese 
a spekte. 

DEMOK.R&TIES 
Dlkwele word die bewarlnl' p

m.ak dat die A.S.B. nle clemo
kratles funkaloneer nle. Die reg
te be&TIP van clemok.rasle dul 
daarop dat bor:enoemde menlng 

nle korrek Ia nle. Dle A.S.B. -
'n band w-rby studente wat 
demokntl~ ver k let1 word na
mena hul IJlrl&tlnp atfWeer 'n 
Nuttlge paralle l kan cetrek word 
met S.A. se atfUlasle b:r die 
V.V.O. Geen landsburpr van 
S.A. Ia lld van die V.V.O. nle. 
Die landsburcers het demokra
tlese rei' om Yolksverteenwoor
dlceq te n rklen w-rult dli!! 
Kablnet saamgestel word wat 
wat dan bet1lult of S.A. by die 
V.V.O. aa1 attnleer of Die. 
Soortl'elyk vt:rklea studente bul 
Studenterad& qiJ 'II demokratlese 
W)'lle. m erdle studente oorweeg 
dan op &TODd ,.an cUe beglnsel
&TOnddal' waarop b ulle verkles 
Ls of buJle b:r d ie A..S.B. !1&1 af· 
fllleer al dan nle. Hlerult vole 
noodwendla' dat &'een student 

Die beglnsel pwe .sander wtna, 
aooa Chrlstus dlt duldellk en 
pertinent beplelt bet, pan In 
die gewoel om bevredlglng van 
die ego verlore . . Die student · 
wag met verlangende oe en ge
opende arme na dlt wat die 
studentelewe hom skuld . . 

SKULD 

. aan die student nle. In werkllk· 
held skuld hy die student NIKS! 
Daarenteen Ia die atudent bale 
verskuldlg aan die studentege
meenskap en aan die atudente
lewe. By het gekom om homselt 
te ofter - Die u martelaar nle, 
maar as bouer van 'n ldealll, 
weg vaQ die ldleele, mldde tn 
die realltelt. 'n ldeaal wat· vir 
hom 'n wins daarln tnhvu, dat 
by bomself met hlerdJe ldeaal 
kan identiflseer : 

OUD-PUK I'S DANKBAAR 
EN TROTS 

Wat skulk! die studentelewe 
hom? Beter sleepgerlewe 1 'n 

P.N.B. se doe I 

en taak deur 

voorsiHer 

geskets 
Op die onl,ngae vergaderlng 

van die P.N.B. In die Frans du 
Toltgebou, bet die voorsltter, 
mnr. Callie Coetzee, kortllka die 
doelstelllngs van die bestuur ge
skets. 

Die bestuur ae hoofdoel is om 
posltfewe Ieiding aan atudente te 
gee d.m.v . toesprake deur outo
rltelte oor wereld.gebeure. 

INSTITUUT 
Die P.N.B. werk ten nouste 

saam met die Inst:ituut van Afrl-
kanlstlek . en die Sentrum "ir 

Internasionale Politlek. 

Mnr. Coetzee bet ook die stu

dente herlnner aan die volgende 

slmposlum van die verenlging 

wat op 21 Augustus vanjaar sal 

plaasvlnd. As spreker sal optree 

dr. Dennis Worrall, van die de

partement Staatsleer van Unisa. 

KOM IESOEK: 

MIAMI 
RESTAURANT 

Kerkltroot 21J, 
Jo•a" Dreyer-atlto• . 

Onderataande brief Is aan die Studenteraad na aanlelding 
van die afgelope lntervarsity g.estuur. Dlt is geskryt deor Dr. 
G. P. L. van der Linde, predikant van die Gereformeerde Kerk 
In Bloemfontein. 

VOORTMABS.JEER 
'n Kerngesonde. dlnamles-

skeppende gemeenskap wat, te 
mldde van 'n geestellkverbi'Ok· 
kelende werld. V'OOrtmarsjeer 
met die vaandels van lnlslatlef, 
verantwoordellkheld en .,gawe 
sonder wins". 

H . C . POTGIETER en 
S. C. COETZEE. 

Ultspan 

. 

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

Geagte Voorsltter en here, 
Nabetragtln~ oor die botslng 

Saterdag tussen P .U. vir C.B .O. 
en U.V. het openllk In die 
Volksblad van 13.5.88 geskled. 
Na aanleldlng daarvan skryf ek 
om waarderlng en gelukwenslng 
teenoor u en die Pukke wat Sa· 
terklag op die pawlljoen was, ult 
te epreek. Die felt dat daar fel-

PUKKE EN KOVSIES ST AAN 
STERK AG-TER A.S.B. 

U.O.V.S. en die P.U. vir C.H.O. staan nog net so sterk 
soos altyd agter dle A.S.B., en hoewel ons kennls geneem bet 
van die aanklagte teen die A.S.B., boo meeste ,·an die ,.kritlek
argumente" Die water nle, en bultendlen kan ons 
ons nle vereenselwig met die metodes wat gebruik is op som
mige kampusse om die A.S.B. so~naamd te ,,bervorm" nle. 

So se mnre. WIIIIe Coetzee en vereenselwlg hulle met die 
Voet du Plessis, 8 tudenteraads- grondslag en doelstelllnge van 
voorsltters van die P .U. en die A.S.B. en waar daar veran· 
U.O.V.S. onderskeldellk, In 'n derlnge no41g is betreffende die 
verklarlng wat bulle op 20 Mel samestelllng of werkwyse van 
uitgerelk bet tydens 'n Belelds· die A .S .B ., w!I ons as lede SO· 

raadvergaderlng In Johannes- aanpassings op 'n rustlge manter 

burg. van blnne die A.S.B . self doen. 
GRONDSLAG 

Volgens die verklarlng disatfl· 
lieer 'n gearfllieerde homselt 
slegs van 'n llggaam lndlen dlt 
gaan oor besware teen grond· 
slag or doelstelllng, terwyl by 
krltlek teen werkwyse en same
stclllng hervormlngs van blnne 
die korrekte Is (Die verklarlng 
is ultgerelk na die beslult van 
Stellenbosch se studenteraad om 
L~ lid v11.n die A.S .B . te bedank) . 

P .U. vir C.H .O. en U .O.V.S . 

lui die verklarlng. 

Met lcomplimente Yan 
AJAX 
(Edms.) 'pk. 
IOEIE 

SIRYFIEHOEFTES 

le krltlek oor Sat erdag se ge
beure u ltgespreek Is, maar nle 
aan die adres van die P.U. nle, 
spreek boekdele. 

Ten apyte van k r ltlek wat ons 
ouer garde soms ultspreek t.o.v. 
ontwlkkellnge aan die studente· 
front - ook by u - Is ons tog 
ook dankbaar en trots dat so 'n 
massa P .U . studente b ulle so 
gedra by so 'n geleentheld soos 
Sat erdag. D lt d oen mens se hart 
goed en dlt wek die vertroue 
dat die jeug tog nog in hierdle 
tyd van ontaardlng, nugter kan 
bly en kan onderskei tussen ge
sonde s tudent epret en banall
telte. 

HAARTOOISEL 

Ek slult af deu r op te merk 
dat dlt net j a mmer was dat 
mnr. Schoonhoven b lykbaar ver· 
lede week t e beslg was om aan
dag aan u d ir igente se haartooi· 
sel t e gee, en dat u hoordlrlgent 
hom laat v erlei h et om by een 
geleentheid net so op die rand 
van die banale om t e d raa!! Dlt 
so terloops, en glad n le bedoel 
om afbreek t e doen aan my to
taal lndruk wat m y noop om te 
se : Moo! Pukk e! Al bet Theos 
nle moo! gespeel nle - op die 
pawlljoen was dlt m oo!! Ek 
hoop dat u as S .R . d ie swaar 
taak om die blymoedlge een
heldsgees wat onder studen te so 
k.osbaar Is, veral d ie C.H.O.-gees 
wat PM by die j eug, te kweek 
en te let - sal k an volvoer vir 
cite res van die jaar! 

Hartllke groete, 

U vrlend , 

G. P . L . v .d. LINDE. 

• 
' Ud van die A.S.B., maar alep 

lfd Is van 'n bepaal.de Studen ti!J
pm.eenekap w- rvan 'n demu
kraties verkose Studenteraad af. 
fUieer of nte. H lerdle mf!tode 
van verteenwoordlglnl' b diU 
..-olkome In ooreenstemmtnc met 
die demokratlese beglnseL 

Op hlerdie wyse word die ver
siUende Afrl.kaan.5e Unlvel'ltltelte 
en K olleges In een landswye 
BondsorganlsaB!e aaamgesnoer, 
wat 'n geleentheld bled om die 
Chri·st elik en Naslonale grand· 
slag gemeenskapllk soweJ Bln
nelands as Bultelands ult te 
dra. 

A.S.B. en N.P. 
I n h lerd le A.S.B.-polemlek Is 

telkens gepoog om 'n wig In te 
dry! tussen die A.S.B. en die 
Nasionale Party. Bier moet dUI
d elik onderskel word tussen die 
kulturele steer en die ,rtaatkun
dlge polltese sfeer. Die A.S.B. is 
•n s ulwer kultuur-organlsasle en 
onderskel hom juls hierln van 
die struktuur van enlge polltleke 
party. Kultuur slult egter alles 
In wat die elendomllke van 'n 
bepaalde · gemeenskap Is; daar
om kom polltlek In sy wyste be
tekeni'S noodwendlg bier ter 
spra k e en nle partypolltlek •~ 

sodanlg nle. 
Aangeslen d ie A.S.B. en die 

N aslonale Party ult dleselfde 
voedlng.sbodem ontstaan bet en 
belde vanult die Chrlatellk·NR· 
slonale beglnsel redeneer, Is da&r 
vansel!sprekend ra.akpunte tus
sen hlerdle twee lnstellings. 
St eeds behou die A.S.B. hom 
egte r d ie reg voor om as kul· 
tuurlnstelllng 'n gehooreaamheld 
aan ay Ohrlstellke beglnael poal· 
tlewe opbouende krltlek te 
I ewer. 

'In die p olltleke sfeer word 
Afrikaans- en Engelssprekende 
In 'n S.A.-staatkundlge verband 
saamgeblnd wa t nle d ie kulture· 
le volkse verskeldenheld van 
belde volksgroepe opher nle 
H lerdle versk eldenheld regver
dlg die bestaan en voortbest.aan 
van die A.S.B . as 'n Air~ 
s tudente kultuur-organlsasle. 

GROSVENOR 
MOTORS 

Kelbl. ... 

Tel-'-oa: 011/111 

POTCID'ZS'DOOM. 

GEMAG'nGDE 
FORDHANDELAARS 

ANGUA - CORTINA 
CORSAIR - ZEPHYR 

ZODIAC - FAIRLAINE en 
GALAXIE 

A.sook.: 

VESPA 
en 

LAMBRETTA. 
BROMPONIES. 



A 

Een van die woorde wat bale 
dlkwels In kunsterme voorkom 
Is akwa.- bv. akwa.ma.rlle, akwa
maryn, akwrael, akwa.reldruk en 
a.Jr.watlnt. 

AK.WATJNT 
:Akwatlnt is 'n etsproses wat 

.. wassen" tekenlnge (met ver
dunde Ink of verf gedoen) na
boote In kleure, tlnte en kleur
skakerlngs. Daa.r Is versklllende 
werkwysers die van .,stulfgreln, 
gletgreln en die van Saint-non.'' 
By die stulfgreln-proses word 
die koper-plaat In •n ·hoe, goed 
geslote kls gele, waarin bo 'n 
gat Is, wa.a.roor fyn poeter ge
blaaa word wat dan In 'n wolk 
op die plaa.t neerkom. Vervol· 
gena word die plaa.t verslgtlg 
weggeneem en aan die onder
kant welnlg verwarm waa.rdeur 
die poelerkorreltjtes dan vasklou. 
Daa.rna word die tekenlng ge
maak en vervolgens word die 
llgste plekke In die tafereel be
dek met 'n suur-onvatJbare mid· 
del soos afsalt. 

KORBELS 
Die openlnge tussen die kor

rela word dan enlgslns wegge
vreet. Vervolgens word die lig
ate plekke afgedelt totdat ten 
slotte die donkerste partye vele 
male geets . Is, waardeur die 
punte nle aileen dleper nle, maar 
ook breer In die koper wegge
vreet as. 

By vergrotlng ontldek mens In 
die afdruk 'n groot aantal groot 
en klein wit punte, wat tesame 
'n bepaalde toon gee. By die 
gletproses Is dlt net die omge
keerde. Vervolgens word geets 
net aoos by die stulggrelnproses. 
Die bevinding van die monnlk 
van Saint-non berus op 'n soort. 
gely.ke metode. 

JOUBERT 
ME,UBELS 

Kerkatraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERN£ MEUBELS 

en aile 
IIUISHOUDEJ.JKE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verslcaffing van die 

Jongste 
Plaat-opnamA" 

Kom bA,.;,...••g- ons groot 
reeks. 

TRUST 

APTEEK 
TRUST IANK-SENTitUM, 

TEL. 7116. 

* Geskenke 

* Pottebokkery 

* Fotogroliese 

* benodigdhede. 

Ons niendelikheid en diens 

is u waarborg. 

AFUWERIHG OIUL 0, DIE 

KAMNS. 

KOPERVYSELS 
Ploos van Amstel bestrool die 

etsgrond met fyn a.marll of ko
pervysels, le daarop 'n deur
snee van die reproduseerde te-
kenlng, druk die kontoere, tone 
en nuanses daarvan deur sodat 
die a.marll deur c1ie etsgrond 
droog. By meer druk ontstaan 
swaar by mlndere subtleler ska
kerlngs. Nadat die a.marll ver
wyder Is word op dleselfde ets
proses voortgegaan. 

Hlerrlle akwatlnt-proses bet 
alreeds in die mlddel van die 
agtlel\de eeu ontstaan en Is tot 
aan die begin van die negen
tlende eeu gehandhaa.f. Dlt Is 
moontllk om dlt ln. verskillende 
kleure af te druk soos Ploos 
van Amstel gedoen bet, maar 
die mees algemene was om dlt 
met die hand In te kleur. 

AKWAMANILE 
Die akwa.manlle was 'n slerll

ke sklqkkannetjle vir water wat 
by die altaar gebruik is. Dit was 
In die vorms van fa'beldlere en 
gewoonllk van brons. Akwa.ma
ryn Is die seegroen vertstof wat 
vera! In akwarel, tekenlng In 
waterverf gebrulk Is. Die kleure 
woro dlrek op die papler aange
brlng en daar Is nle eers van 'n 
vooraf getekende skema In Ug
grys of ligbruln gebruik gemaak 
nle. Akwareldruk Is die kleur
druk · van drle koperplate In fo
togravure en Is om ert by 1880-
1900 gebruik. 
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Die Besemhos is studente se 
rekenskap: Hoofredakteur 

,Ek sien Die Besembos as die· rekenskap van ons studente op akademiese gebied." · So 
bet mnr. Piet Roodt, boofredakteur van Die Besembos, born uitgelaat in 'n onderboud met 
Die Wapad. 

Hnr. Roodt bet vel1der gese 
dat die Besembos 'n spleelbeeld 
wll wees van hierdle unlversl
telt In al sY unlekbeld na buite. 
.. Op 'n verantwoordellke wyse 
wll ons 'n venster oopmaak na 
buite." 

SPANNING 
.,Die tema, Is vanjaa.r ,,span

ning" en daarom sal die klem 
val op kompleksltelt, verwik
keldbeld, beweglng - selfs In 
die tlpografle en tegniese ver
fraaling van die blad. Die deur
lopende motlef moet deurgaans 
praat. Om In die resultaat die 
segglng nog duldellker boorbaar 
te laat word." 

.,Maar by hlerdle primere doel
stelllng wll ons nog 'n mlkpunt 
oopslaan, dlt naamllk om 'n 
blad te bring yol verskeidenheld 
vir die gemiddelde stuident. So 
behoort hy sy onmlddelike be· 
langstelllng te vind deur die 
dlfferenslasle In bree belang
stelllngsfere - te wete gees
teswetenskappe, kuns en natuur
weten&kappe, en die jaar In 
beeld (deur mlddel van foto's) 
af te lees. Om Die Besembos ook 
te beslt as dokumentere bewys 
in die tmmer vlletende tyd. On
gelukklg Is laasgenoemde by die 
meeste studente nog die ba.slese 

beweegrede am in besit te wees 
van 'n Besembos. 'n Bewys van 
die bankrotskap van die mo
derne student." 

VERNUWING 

.,Die Besembos wll vanjaar op 
' n beskeie wyse die vernuwlng 
van verlede jaar voortslt. Om 
selfs In 'n nuwe idloom die ou 
waameld flonkerellld nuut te 
se:" 

Mnr. Roodt het voorts ver
klaar dat die belangstelllng van 
die studente redellk bevredigend 
was. .,Die standaard van die ar
tlkels Is na my menlng hoog. 
Maar lndlen daar nog persone 
Is wat artlkels, gedlgte, prosa
stukke, sketse, Interessante toto's 
ens. wll bydra, Is ek bereid om 
dlt nog tot Maandag 10 Junle 
tc ontvang. N 

Mnr. Plet Roodt. 
Foto: Fotokuns. 

KUNSTEN'AARSALON VIR 
POTCH. BEOOG 

Die opening van die salon vir die uitstalling van plaas
like kunswerke in die Frans du T.oitgebou vind plaas op 
2 Augustus om 7.30 nm. 

Skllderye, mosaiek, pottebak- naa.rs sal vertoon woro. 
kery, batik en beeldhouwerke INSKRYF 
van plaasllke amateurkunste- Die Potebefstroomse tak van 

------------------------------------·---------- die Suld-Afrlkaanse kunsvereni

'n sewejarlge lid van die Pot
chefstroomse klnderorkes wat 
blnnek.ort bulle eerste qltvoerlng 
lewer. Foto: Fotokuas. 

Kunsvereniging 

nooi studente 
uit 

Die Potchefstroomse tak van 
die Suld-Afrlkaanse Kunsverenl
ging, nooi die studente van die 
unlversltelt hartllk ult om aa.n 
te slult by hul verenlglng. 

!LEDEGELD 
Daar Is voorsorg getref vir 

vermlnderde ledegeld vir studen
te. Belangstellendes kan met 
mnr. Teurllnckx In verblndlng 
tree. 

Die verenlglng Is nle slegs vir 
dosente en lede van die publlek 
nie, en daa.rom sal bulle bale 
graag studente In bulle geledere 
wn opneem. 

Op .21 Junle om 7.30 nm. !e
wer mnr. G. M. Ballot, hoof van 
die Kunsgeskledenisdepartement 
'n voordrag oor die Vlaamse 
Ekspresslonlsme In die Plant
kundes&~~.l. 

TIIALIA OP TOER MET 
MAN EN LYK 

Die Thalia Toneelverenigin~ se reelings vir bu·l toer na 
Suidwes-Afrika in Julie vorder goed, bet 'n lid van die bestuur 
aan Die Wapad gese. 

Die groep gaan vanjaar toer 
met 'n stuk van Bartho Smit, 
nl. .,Die Man met 'n Lyk om 
sy Nek ." Die hoofrolle word 
vertolk deur Hans Strydom en 
Riana Coetzee. As reglseusse 
bet vanjaar opgetree mev. Ellze 
Scbeepers, verbonde aan die 
Laerskool Hendrlk Potgleter. 

OPVOERINGS 
Die groep voer die eerste kee~ 

op In die saal van Hellldrlk Pot
gieter eerskomende Vrydagaand 
om 7.00 nm. Op toer sal sestlt>n 
opvoerlngs gehou word, waaron
der twee In Windhoek. 

Die groep vertrek op 26 Junle 
ult Potchefstroom en keer weer 
op 25 Julie terug. Die leler van 

die groep, wat utt 12 mans en 

12 dames bestaa.n, Is Fanle Coet

zee, en die relsmoeder mev. Du 

Buisaon. 

Witsdosent kry 

vet beurs 

Mnr. Manson Solomon wat in 

die Handel by die Unlverslteit 

van die Witwatersrand gegra· 

dueer het, bet een van die hoog
ste Amerl_kaanse stUJdentetoeken
nings verwerf. Hnr. Solomon 
wat beslg Is met sY doktorale 
In Filosofle aa.n die Colmubla 
Unlversltelt, het 'n studlebeurs 
verower wat deur die Withuls 
op speslale aanbeveling toege· 
ken Is. Mnr. Solomon bet ook 
al verskele ander toekennlngs, 
pryse en beurse verower en 1.s 
tans 'n dosent aa.n Wlu. 

glng nool studente, dosente en 
lede van die publiek hartllk uit 
om voltoolde sowel as onvol
tootde werke in te skryf en so 
die gebalte van u werke te 
toets. 

Die sluitlngsdatum: 1 Augu.e
tus om 8.30 vm. 

KEURING 
Die word egter verkies dat 

kunswerke gedurende die laaste 
week In Julie ingehandig sal 
word vir keurlng voor die ten
toonstelUng. 

Die afgelope twee jaa.r Is wer
ke van hoe gehalte deur plaasll
ke kunstenaa.rs gelewer. 

Die ultslultllke doe! van die 
salon Is om aan plaaslike 8Jilla
teurkunstenaars die geleentbelid 
tt> bled om van hul werke aan 
die publlek te toon. 

OUD-PUKKE 
PRESTEER IN 

BUITELAND 
Mev. Marie Wissing wat tans 

beslg Is met haar doktorale ver
handeling In kllnlese slelkunde 
aan die Vrlje Unlversltelt van 
Amsterdam, het 'n asslstent
aanstelllng In die Valerlnskll
nlek by die unlversltelt gekry 
en help ook met die oplelldlng 
van die doktorale atudente wat 
bulle praktles daar doen. 

TAALWETENSKAP 
Haar eggenoot, mnr. Daan 

Wissing, wat beslg Is met sy 
doktorale verhan'Ciellng Jn die 
Algemene Taalwetenskap, hoop 
om later In die jaar vir 'n paa.r 
weke sy studies in Engeland 
voort te sit. 

GISELA 
MAIWALD 

Fotograaf en 
Fotografiese 

dienste. 
TOMSTRAAT 100 
POTCHEFSTitOOM 
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KLEURLINGE IS MEES 
SUID-AFRIKAANSE 

GRIOEP: PROF. COE.TZEE 
,,Die problematiek van die immigrante in Suid-Afrika is 

die eise wat hulle stel aan die immigrasiebeleid van ona 
land." So het prof. ·Hennie Coetzee, direkteur van die Inati
tuut vir Afrikanastiek gese toe hy die studente in 'n onlcmg&e 
simposium van die P .N.B. t.oeqespreek het omtrent die YOlka
mhoudinge in Suid-Afrika. 

Prof. Coetzee bet gese vaardlng van albel En~l- en Af-
dat die Engelstallges In Suld- kaanssprekende kante. 
Afrika nag geen volk Is nle, 
maar 'n splinter van 'n ander 
volk. «a Suid-Afrikanerskap 
vlnd ons 'n aanvaarding van ge
meenskapllke vaderlandsllefde. 

VEBBETEBING 
Met Republlekwordlng In 1961, 

bet daar 'n verbeterlng In die 
toe8tand van wedersydse aan-

Fanie van Zijl 

behaal goeie 

tyd oor 1500m. 
F'anie van Zijl, Springbok-mid

delafstandaUeet van die Puk bet 
verlelde Saterdag op Krugers
dorp een van die beste verto
nlngs van sy )oopbaan gelewer 
toe by In 'n tydtoets oor ll!·l() 

meter 'n tyd van 3 min. ~.4 sek. 
behaal bet. 

Hlermee bet Van Zijl die flks
beldstoeta makllk geslaag en. by 
sal nou beslls cUe span vergescl 
vir die toer .na Wea-Duitsland 
later in die maand. 

Fanle se tyd was net letwat 
~tadlger as sY S.A. rekord van 
3 min. 43.3 sek. wat by verlede 
jaar in gunatiger omstandlghe•le 
In Port Elizabeth opgeatel hd. 
Dlt is egter die vlnnlg,;,te tyd 
wat nog oolt tydens 'n middag
byeenkoms In die binneland be
haal is. 

JEUG MOET 

HETEBOGEEN 

Die kleurllnge Is die mees be
terogene groep In Suld-Atrlka. 
In Potcllefetroom, Kfmberley en 
ander plekke bet atsonderlike 
groepe ontstaan. Ons bet bier 
te doen met die mees Suld-Afrl
kaanse groep, meer selfs as on• 
blankes aanvaar bulle die Euro
pees geortenteerde kultuur. Hul
le Is geen splinter van 'n ander 
volk nle, bulle Is In w~e Suld
Atrlkaans. 

Haal, menae, twee weke van 
rus en stllte ... en bier's ek 
weer . .' 

DIE GEZOEM 
Dlt was nou wet bale sUI by 

die KarUen-blommetJies, maar 
dlt Is nle te se dat die gezoem 
ewe sklellk opgebou bet nte! 
Wat bet 'n mens so na die In
tervarslty en so voor die ekl&· 
men die nodlgate? Joban Theu
n1ssen rekeu by bet Hanlle 
Grleael en 'n kopple koffie meer 
nodlg as die akedemle. 
El~&be van der J4erwe se haar 

bottel met die paplertjle In, bet 
op Fanle Grobbelaar se elland 
aan wal gestap. 

INNEEM: 

STANDPUNT 

SNYMAN PROF. 
Dlt is nodig dat die jeug standpunt moet inneem t.o.v. die 

ra.ssebeleid van die land en dat by hom .altyd moet begrond 
oor die aangel~ntbeld. Dsarvoor is studle. absoluut noodsaak· 
Ilk. So het prof. W. ~· Snyman verlede Woensdagasnd gese toe 
hy saam met mnr. I. D. van der Vyver 'n vergaderlng van 
Korps toegespreek bet oor die taak en roeping van die ,jeug 
t.o.v. ons rassebeleid. 

Prof. Snyman bet gese dat die 
jeug navolgera moet wees van 
die beglnsels van but voorgang
ers, maar tye verander en die 
praktlese toepasslng van begin-

gaderlngs vir vanjaar. 
Hy bet ook geplelt vir die 

tormulerlng van 'n aanvaa~re · 
formule vir die uitvoerlttg van 
die beleld van afsonderllke ont-

aels moet tred hou daarmee. Oft wlkkellng wat naslonaal '!n in
gaan om die regte weg, die van ternaslonaal aanvaarbaar sal 

refbrmasle, teenoor die van re- wees. 

volusle en evolusle. 

GESINDHEID 

Mnr. J . D. van 4er Vyer bet 

hom In sy toespraak by prof. 

Snyman aangesialt en wa.t be

tref die geslndheld van die 

blankes teenoor ons rassealtuas<e 

gewys op die meerderwaardtg

heldsgevoel wat daar by bale 

blankes bestaan, leta wat dle 

stet~kste atkeurlng verdlen. 

MIN 

Die ve~~gaderlDjr Is gekenmerk 

deur die klein aantal penone 

wat hulleself die moelte getroos 

bet om dlt by te woon. Sowat 

88 studente, die meeste eenste

jaars was teenwoordlg. 

Korpe beplan twee verdere ver-

Fin • 
IS 

op 

gelukkig 
Puk 

Tot dusver Is Karl Peraonen 
die stuldent wat die hardste kan 
saam praat oor ver van die huts 
at. Sy tulste Is In Helsinki, Fln
lan'Ci. 

Die 17-jarlge Karl, 'n B.Sc. 
geologie-student, wat hom ole 
deur die vreemde taal laat at
skrlk ole, en dlt sommer bale 
gou baas geraak. 

THADA Jiill 
Karl voel beeltemal tuls in 

Suld..Afrlka en by se dat dte 
manne van Tbaba Jiih, bale 
daartoe bydra. 

Hy Is van plan om nadat -ay 
studies voltool Is, by sy moeder 
in Finland te gaan kuier. 

DIE WAPAD 

Postlmus 

deel!ldae die deegllkheld 

Renault op Karlien se grondpad 

opweg na Annemarle Blesen

bach - Quo Vadls! 

Baele Gey van Plttlus en Ma· 

thllda van Vuuren Is ook onder 

die geleder van die oudstryders 

want bulle sleep ook nou een 

aau,askies tog ... ! 

MIDDEL TEEN GRIEP 

Karin Traut bet 'n nuwe for

mule : teen verkoue ultgevlnd 

Theo Asperlen . . toemaar 

moet nou net nie te bly word 

nle, dis net tot haar besklkking. 

Bertie Pretorlus versamel 

goud . . maar by wll glo geen 

helpers he nle. Nou wonder ek 

maar net of dlt nog steeds gaan 

om die goudprys . 

die kys? 

of Is dlt 

Santie van der Berg .zoem 

deesdae ,lovely-lovely"' by 

'lbeuns se ore verby. Jan Ras rY 

knaend relsgeld ult tussen Brits 

Vereniging 
. 

VIr 

Engelse spellesing 

by P.U. gestig 
'n Verenlglng vir Engelse spel

leslng Ill by die P .U. v1r C.H.O. 

gestig. 

Die verenlglng sal later 'n 

naam kry. Voorloplg bestaan dlt 

net ult studente wat vir Engels 

m ingeskryf Is. 

Dr. S. Venter, )ektrlse In Eng

els, Is die ere-beskermvrou van 

die vereniglng wat .In baar bUill 

gestlg lB. 

Die bestuur Is: mnr. S. 14. 

Finn (voorsltter), mnr. B . 0. 

Phelfter (ondervoorsltter) en 

mej. L . Heunes (sekretaresse/ 

tesourlere); die bykomende lede 

Is: mejj. A. Beukes, C. Spamer 
en S. 14. Steenkamp. 

en Potcbefstroom. Het tie van 
der Walt Is ook ras-end! 

Ja, en glo dlt of ole maar ek 
i'J ook op die end vir blerdle 
week, ek hoop julie kom die 
berg oor die volgende twee we
ke. 

Lekker bly! 

s 

'n ToneeltJie ait ,.Die Jba -.t 
"D. Lyk om 11Y Nek", 'W'UIIIHie 

TbaUa pcJurencle die komeacle 
wwbltervakanst.e doUJ' Suldwee 
gaan toer. 

Foto: FotokQD.a. 

Verkeershoof 
snaaks • 

IS 
Hnr. J. H .C. Hardford, Ullil

tent-boofverkeerslnspekteur van 
Potehefstroom bet In 'n toe
spraak voor 'n groep studente 
gese dat die studellte se vertol· 
king van party verkeerareiils 
bulle bale moelllkhede besorg. 
Hy bet onder andere genoem 
dat die studente oor die alge
meen meen dat die rool-en-wlt 
gestreepte velligheldspaale daar
op dul dat daar 'n haarkapper
salon in die nabybeld Ia. 

Nuwe rigtings. 
Nuwe vlugte- stralersnel. 

Waar u ook al gaan, 
Peter Stuyvesant is daar 
om te geniet. Ryk, keurige 

tabak in Koningsformaat
soveel meer om te genietl 
Peter Stuyvesant .... ryk ... 

geurig - jongste van 
die wereldmerke. 

S 
YJ'~ 

tuyvesant 
FII,TER 20 

• ...... ., 
JUCH CHOlCl! TOBACCOS 

JUNC SIZ'E 

Die 
lntemeaionale 

Pespoort 
tot Rookgenot 

Vervaardig on Suod -Airoka. Ook in Londen, Sydney, Amsterdam. Kuala Lumpur .. 
Dublin, Toronto. Salisbury. Zuroch. Songapoer. Wenen. Aucklend. Luseka en Berlyn ,.,_._ 
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GROOT DINGE AAN DIE ------------------------------·---·· 
I LEEUS BY PUK l 

KOM VIR DIE 
EERSTE SPAN 
~ dinge is aan dle kom vir dle manne van die P.U. 

se Eente rugbyspan. Dlt slolt In •n toer na Bbodesle en 
•n wedstryd ·teen dle span van Pretoria se Uolversitelt. 

P.U. saam met Wits, Tuk8, en 
manne van die Unlveraltelt van 
Kaapstad moet die atryd ult· 
spook tn die Inter-Univeraitere 
ru(Pbyllga. Wlte speel teen cUe 
manne van d~e S~e in Kaap
stad en die Puk teen Tuks bier 
op OIUI tulsveld. Daar word nog 
oor 'n datum vir die wedatryd 
ondemandel. Oom Plet Malan 
bet ecter gese dat dit waar
skynllk nog 1n die huldtge ae· 
mester sal plaasvin4. 

De.n Ia daar dle toer na Rho
de~~le In dte komende vakanate. 
Blil•wayo vier vanJaar sy 715ste 
verjaardag en as deel van die 
program 1e. sea unlvel'llltette ge
noot om aan die rugbytoernool 
daar deel te neem. Die Puk sal 
twee wedstryde speel In hlerdte 
toernoot wat van die seede tot 
die negende Julie aal ~uur. 

Vanaf Bul'awayo toer die span 
dan verder .deur die ladd en 
keer weer op die 18e Julie terug 
na die RepubMek. ~e ;res van 
die toer bestaan utt 4 wedstryde 
teen die volgende spanne: 
11 Julie Polltlleklub te Salisbury. 
13 Julie Manlkaland-yyfUental te 
Umtall. 
ll5 Julie I•mya.zuraklub te Imya· 
zura. 
17 Julie Udzteklub te Udzie. 

Die span aal utt 22 spelrs be
staan vergesel van 'n bestuur
der. Die volgende madne Is vt.r 
die toer aangewys: P. Bruwer, I. 
Joubert. F. Swart, G. Botlha, K. 
le Roux, D. Koclt, T. van Eck, 
F. Postma, J. Erumus. T. Kru· 
ger, P. Br&OO, A. de Bruin, W. 
Scott, D. de Ia Port. F. van 
Vuuren, L. White, H. Coetzee, 
F. van Aswegen, H. Coetzee 
(Hennle), D. van Aswegen, L. 
de Bruin, Andries du Plooy. 

Dan Is daar ook die groot 
wedstryd teen Pote wat voorlA. 
Hterdle wedstryd aaJ op 17 
Augustus plaasvtnd. Aa OIUI egter 
kyk na die punte van verlede 
Saterdag ae wedstryd teen Rus
tenburg sal die manne van die 
P.U. bulle sokkles xnoet optrek. 
Hierdie wedatryd Ia met 30 pun· 
te teen 18 deur Ruatenburg ge
wen. 

Daar Ia •n onruabaredde luste
lOOIIbetd In die spel van die Puk 
se manne. ~e manne Is tog se
ker nou al goed flks, tog is 
~ar nog lets wat happer. De.t 
daar gesoek sal moet word na 
die tout Is seker. Geen span wat 
nle ten volle gereed Is vir · die 
stryd kan gaan toer of 'n bul 
soos die manne van Pretoria 
aandurf nle. 

(EbMS.) BPK. 

Tomatraat 92 Telefooa 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

U het Yolop keuse in ons groat Yerskeidenheid 

Boeke vir Studie . 
en v•r 

Ontspanning 

PRO RECE-P.ERS BPK. 

,,DIE POTCHEFST.OOMSE IOEKHAHDEL11 

Eerbtraat 91--15 Tel•••• 5231/UU 

Tddaaa Mil 

f I 

STAND VAN KOSHUIS
SPANNE 

Kraal Kirstein, kap1letn van cUe 

P.U.-ruggbyklub, skud blad met 

Tom Kleman. kaptetn van die 

besoekende Lee118 tydeiL!I hul 

.onlangso besoek aan die P.U. 

Van Unks na rep I!J Kleman, 

Kraal. mnr. Plet Malan, en Leeu 

Kert Jones. 

In dle Inter-kosbolsrngbyUga is die A-span van LiberaUa 
nog voor met kort op bulle bakke dle manne van Dorp se A· 
span. Dit lyk ole of daar vanjaar keer is aan die manne van 
Liberalia ole. Holle bet dan ook verlede Woensda.g deeglik afge
reken met dle ma.nne van Over de Voor se N oord-span. 

Foto: Fotokuua 

Tans slen die puntekaart so 

daarutt: 

KOEihuls WG VGV T L 

Uberalla A 6 5 0 1 74 17 11 

I>Orp A 7 5 2 0 68 44 10 

Makouvlet 5 3 0 10!66208 

Tba.ba. J&.b 7 ' 3 0 70 G2 8 

o. de V. 7 3 3 1 80 56 7 
Kompleks 7 2 • 1 "n 5 

Makouvlei B 5 2 3 0 33 54 4 

Dorp B 1 1 0 011 6 2 

0. de V. S. 6 0 5 1 u 88 1 

Liberalia B 4 0 • 0 8 69 0 

Oudstudent van 
pre steer 

vyii«Jmp 
P.U. 

• 1n 
Anldrles (As) Burger, 'n oud

student van die P.U. bet onlangs 

vir 'n mool prestasle gesorg toe 

by na afloop van die Sprlngbok

proewe vir Moderne Vytkamp 

aangewys is as kapteln van die 

Sprlngbokspan. Die span ver

trek blnnekort na Australle. Die 
span vertrek op 3 Julie en sal 
aan twee tntemaslonale byeen· 
komste deelneem en weer op 26 
J~Ue na die Republlek terug-
keer. 

ANDER LEDE 
Die ander lede van die span 

is Derek Sterley en Anton 
Harrop-Allen. 'n Vlerde lid moet 
nog aangewys word. 

Burger, wat die tweede plek 
op die onlangse proewe behaal 
bet. bet Suld-Afrtka reeds In 
1960 In Mek81ko Staid en In 
Berne, Swltserlan<l op die we
reldspele vir Modeme Vytkamp 
verteenwoordlg. 

SWEM 
Modeme vytkamp bestaan ult 

die nommers, swem, skerm, pis· 
toolskiet perdry en landloop. 
Elke nommer tel 1,000 punte. 

Die Wapad word gedruk deur 
Ensllns, Potohefstroom. Ultge
wers: Die Studenteraad P.U. vir 
C.H.O. 

PUKKE VERTOON PUIK 
IN LANDLOOP 

Twee van dle Puk se landloopatlete bet verlede Saterdag 
eerste plekke verower in •n landloopwedloop wat op dle baan 
van dle Uolversiteit besUs is. 

Ge'orge Miildner, wat nou heel· 

temaal flks Is na sy onlangse 

voetbeserlng, bet die 6.9 myl tn 

S6 min. 28 sek. afgele en sy 

naaste teenstander met meer as 

drle minute geklop. 

Chris Hattingh (2e) en Tlnus 

van Rooy (3e), albel Pukke, bet 

ook pulk vertoon. 

DAMES 

In die wedloop vir dames oor 

2.5 myl bet Analle Glldenhuys 

oudergewoonte skoonsklp ge

maak toe sy die afstand !n 16 
min.. 27 sek. afgele het. 

Die volgende Pukke Is gekies 
om Wes-Transvaal eerskomende 
Saterdag teen Oos-Transvaal te 
vertenwoeordig: G. Mi.ildner, C. 
Hattingh en T . van Rooy vir die 
seniorspan, E . Dunn vir die Ju
nlorspan en A. Gilidenhuys vir 
die dames. 

Klawerhowwers 
trots op 

sportprestasies 
Klawerilof Is nte sommer so 

'n koshuls nle! Hul kan spog 
met die sportreputasie van die 
Puk. Hulle Is nte min trots op 
hut enlgste vroue-Sprlngbok van 
die Puk nle. Bea Marais bet 
vanjaar die hoogste sport In 
haar atletlekloopbaan beretk 
deur die Sprlngbokspan te haal. 

HOKKIE 

Met Wes-Transvaalse hokkle

proewe bet Klawerhof weer eeiUI 
geskltter by name van Gezlna 
Jordaan, Jakkie Meyer en Ann.a 
Venter wat gekies Is as lede van 
die Wes-Transvaalse span. 

N og 'n uitbllnker In die Kla
werilofgeledere Is Veroncla Croe
ser, sy weet ook net hoe om 'd 
netbalbal raak te vat. 

,VIeispasteitjies met 

sous, assebliel . 

tomatie-
II 

• • 

te kry by u kafeteria 




