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VIR PUKKE 
DIE FIETSWINKEL 

0 NTSP ANN IN GSF ASILITEITE W 0 RD 
S.A.B. BEPLEIT 
• P . .J. STEYN 

(Phil) B.Sc. Farm. Ill 1970 
1970 T weetlejaarsverteenwoor

diger -- P.A.S.V. 
1971 Voorsitter - P.A.S.V. 

• J. R. W. STONLAKE 
(Johnnie) B.Sc. (Ind. Chern. ) 
1968 

1970 V.l.C.S.-bestuur 
1971 Karnavalkomitee 

S.A.B.-hestuur 
V .I .C.S.-voorsitter 
Huiskom.-Makouvlei 

,,Oaar bestaan niks wat die studcnte oortuig of lok om op die kampus te bly en die naweck bier deur tc 
bring nie. 'n Aanloklike aksie of :-&tmosfeer bestaan nie." is die bevinding van die Studenteraad na aan
leiding van 'n l'erslag van 'n ad hoc-kommissic wat ontspanning ondersoek bet. 

,.Fcitlik 'n derdc van (b mans besit vandag 'n motor wat dit l'ir die 
studente maklik maak om nawekc huis toe te gaan. Vir die motor
eienaars ~at tuisbly is dit geen probleem om bulle toevlug n~ buite die 
P.U.-grense te necm vir afteiding nie'' aldus die verslag. 

,S,vak Ontsranning". 

Die Studenteraad bevind ver
der dat die gebrek aan naweek
ontspanning op die Kampus en 
in Potchefstroom daartoe ly 
da t studente -.oms hulle toevlug 
neem tot swakl<er vorme van 
wat sommir.f" studente beskryf 
a .,ontspanning". 

IJie Studenteraad hd op 'n 
on lang"e vergadering drasticse 
aa nbevelings goedgekeur, 0ncler 
andere dat : 

e ·n eie kampcertcrrein vir die 
studente van die Puk ,buite 
die beskawing·· maar naby 
genoeg om per fiets te bereik, 
verkrv word. Studente kan 
dan naw.:ke tlaar kamp of 
gesellighede om 'n kampvuur 
hou. 

e die moontlikheid van 'n rol
skaatc;baan met ligte onder-
sock word. -

Daar he'jy dit! 

TUSSENVERKIESING 

e spreiligte by die miniatuur 
gholfbaan by Dawie Du 
Plessis-huis aangebring word. 

e gereelder besoeke aan tea
ters in Johannesburg en 
Klerksdorp gereel word. 

e die Kafl'teria omskep word 
in twee afdeling<;, ecn waar 
studente kan koop en 'n 
ander afdcling vir sit-en
geniet. Die Kafeteria be-

Wat dink jy van noucr skake
ling met Potc? 

A.O.B. 
• K. VANDER WALT 

(Kruger) U. 8. I 1968 

1970 Karnavalkomitee 
Alabama 

1971 Huiskomitee - - Kasteel 

• 

1970 A.O.B.-Bestuur 
P.N.B.-13estuur 
Sekr~taris N.A.F.S.A.S. 

1971 Primarius Kasteel. 

WAPAD-
REDAKSIE 

Persone wat belangstel om in 
die redaksie van Die Wapad te 
dien kan aansoeke in die bus
sie van nie Wapad plaas. Aan
soeke moet vergesel wees van 
'n volledige adres en tele
foonnommer. Verskeie poste 

is nog vakant. 

• S .• l. (SANDRA) FFRREIRA • S. R. VAN DER WALT 
B.A. III 1969 (Rudi) B.Sc. Ind. Chern. III 

1969 Thalia (toerlid) 
I J70 Thalia (toerlid) 

Addisionele lid A.O.B.
komitee. 

1971 Thalia (sekretaresse) 
A. B. K. K. (Thalia verteen
woordiger) 
H ui-;komitee Karlien 

STEMREELINGS 
Die Studenteraad bet die 

volgende reeliogs getref vir 
die tussenverkiesing wat op 
Donderdag 11 Maart gebou 
word. 

Stemlokaal - Totiussaal. 
Stcmtye - 8.00 vm. tot 

7.00om. 
Stemreg - AUe studente 

wat tydens die vorige ver
kicsing stemreg gehad het, 
bet nou weer stemreg. In 
geval van lede van verenigings 
wat oa die vorige verkiesing 
by die S.A.B. geaffilieer bet, 
bet die Studenteraad besluit 
dat aile ledc van sodanige 
l·erenigings stemreg sal he wat 
lede was tydenli affilia~ie. 

1969 

1970 AlabamH 
1971 A.O.B_. Penningmeester 

Diskoteekkomitee Voor
sitter 
Alahama 

hoort ook verfraai te word 
en tl.e ure verander te word 

at die Kafeteria geduren
weke gebruik kan word, 
ns ,die aanbeveling. 
jies in die Totiussaal 

1969 A .0. B.-Spelekomitee 
1970 Besembos-Redaksie 

Goue Kandelaar-Redaksie 
Sekretaris Fotografiese 
Vereniging 

1971 A.O.B.-Hoofbestuur (Sek
retaris) 
A.O.B.-Dinee-intertee
komitee 
A.B.K.K.-Hoofbestuur 
Pukkie-Redaksie 
Wapad-Redaksie 
Voors. N.P.-tak P.U. 
Sekretaris Fotografiese 
Vereniging 

Aile fo~o's van kandidate deur 
Fotokuos. 

I * BOUTIQUE 

aangebied word gedurende 
n aweekaande. 

Die Studcnt.eraad bt>oog on' 
hierdie aanbev.!lings met du.: 
Huiskomitees te bespreek tydens 
'n gesament1ike vergadering op 
Donderdag 18 Maart. Huis
vaders en ander belanghebbende 
persone en instansies sal ook 

_ genader word vir advies en hulp 
om ontspanning op die kampus 
te s timuleer, aldus die vers1ag. 

Studentesentrum. 

Die vcrslag ma:~n ch artecn 
dat te vee! klt!m gele word op 
die beoogde studentescntrum. 
Na aile waarskynlikheid sal die 
sentrum eers oor vier of vyf jaar 
beskikbaar wees. 

louis 
IJ!Y! 
Yitgenooi 

Die bekende Afrikaanse mil
joener, mnr. Louis Luyt, is een 
van die sprekers wat hierdic 
jaar deur die Ekonomiese Vere
niging genooi is om die ve-renig
ing toe te spreek. 

Ander sprekers wat voor die 
vereniging sal optree is, mnre. M. 
J. van Rensburg en A. P. Bur
ger. Die program van die 
vereniging sluit in 'n opvoed
kundige toer na die Kaap. 'n 
besoek aan 'n goucimyn en twec 
filmvertonings. 

AFLEWERING ORAL OP 

I* GESKENKE DIE KAMPUS 

* JUWELE Toms.traat 88b & c 

* KUNSHAARSTUKKE Foon 5943, . 33n 
STUDENTE APTEEK 
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BELANGRIKE. MASSA IF GADERING 
LOK Ml ~ B LANGSTELLI G 

All d · d 0 dat die Studenteraad op die terrein van ad hoc-skakeling O[J inter-univcrsitcre 'l~.k 'n 
baie e~p:i~d=:~/ en interessante termyn gaan deurmaak." het !'lnr. Leo~ W t>sscls ~ydcns 'n. 01 l::.ngse 

d · · d'e Tot1'ussaal o"'se' Die bvwonin'7 was mters !!.Cm1ddeld en d1e entocs1asme bet massaverga enng m 1 . .,., . . .. · ~ 

ont reek. 

Wits: 

lJitvoering is reeds gegee Clan 
die voorgestelde kontak met die 
Studenteraad van P.O.K. (sicn 
ver!>lag elders). In sy jaar
program het mnr. We~s.els oo.k 
nouer skakeling met d1e lJIIJ

versiteit van di~ Witwatersrand 
in die vooruitsig gestd. Same-
preking sal op Studenteraads

vl&k gchou \\ ord oor rraktie~;
organisatoriese sa~e en aangc
leenthede. 

Die Studcnteraad het reeds 
·n vertecnwoordiger \an die 
Studenteraad van die Uni\ersi
teit van Stellcnl)o~ch ontvang. 
Die besoekcr hct die groctc van 
die V.:rtecll\\0()1 digende Stu
dCIHera:~d van die lJ~S. Oorg,x(ru, 
aluu\ ·n woordvoerder van die 
Studenteraad. 

·n Rcsoek aan U.P., R.A.U. 
en l' .O.V.S. v.ord ook in die 
vooruitsig grstcl. Samesprc
J..ing~ met die V.S.R. van 
U 0. V .S. sal om I ntcrvar ity 
. ci1trccr. 

Op dir vergadering is 'n llhlste 
aangenee111 waarin dic Stu
dcntercgs-. creni~?-ing gelukJ.>ewen~ 
word met hulle aptrede tyclf n~ 'J!e 
stigtingsvergaderirg van · Na
sionalc Rcgwereniging in Port 
f:lizaht·th t)d:rs die afgelopc 
vakans1e. Daarin word die bc
leid 'an ad-hoc ~kakeling her
bc, ·L·~ti2. 

.,Dcur hierdie besoeke en 
skakcling '>al gepoog won..l om 
kontak te ma;tk insake prakties
urgani~atoric\c aangeleenthede 
lx:7,ewens die bestaande kontak 
dcur t!te 1\.S.B. Die behol'fte 
bestaan 0111 kleiner problem~! 
uit tc c,tn. k en 0111 or studentc
raads' Ia( bcter \erhtwdingc tu~
~en •!io.: t.talgrocpe te hewl"rk
stf'llirr. Die slo.akcling sal plaas
' inJ ~ onreenkon.~tig die belciJ 
\an die A.S. B.... aid us mr.r. 
\\'c el-. . 

Burklins 
Hier 

Op 12 1\laart tree die gesin 
Burklin hier in Potchefstroom 
0p. Hulle bestaan uit se~ kde, 
wat b<tie veel~ydig is en onder 
andere 'n groot aantal instru
mentc bespef'l. Die uitvocring 
beloor om v-an hoe gehalte te 
wees. toegang is grati~ (net 'n 
silwt>r-kollekte) en dit:" saal sal 
mettertyd bekend gemaak word. 

GOEIE KOS! 
FLINKE DIENS ! 

VOETGANGERDlJIKWEG 

Die nnwe voetgangerduikwcg wat onlangs volto?i is. Die dui.kw~g 
verbind die koshuise Wes van die 'ipoorlyn met d1c kampus. H1erd1e 
foto is in die aand genccm waar 'n paar dames na CCII Van dit: ingange 
<;tap. Foto: Foto.( uns. 

Toer • VIr Platsa dente 
Die twecde Europese toer vir platsakstudentc onder Ieiding van do
scnte aan die Potcbefstroomse lJniversiteit word vir die einde van 
die jaar gereel. Die toer wat 45 rlae ~al duur, kos R750. Die toerleicrs 
is mnr. W. J. Voordewing, senior lektor in Geografir. en mnr. G. . 
van den 8crgh, senior Jektor in Ge'ikiedenis. Die eerste toer was in 
1968. 

Na van mnr. Var. den Bergh 
verneem i5, sal die toergesd
skap uit tagtig persone bestaan. 
Net meer as die helfte het at
reeds by die geselskap aangf'
-.lu it. 

In die 45 dac, het mnr. Van 
den Rcrgh gc"c, gaan die groep 
tien Iande besoek: van Gibral
tar in die suide tot Edinhurgh in 
die nnorde o.:n Ussabon in die 
weste tot Athcne in die oostc. 

Hulle rei~ deurgaans in luukse 
husse met ef\are kocriers en 
plaaslike gidsc. Hulle \lieg met 
stralers \an area na area om di.: 
m;,ks!mum g~hn•ik 1:111 die he
skikbare tyJ le maak. 

Besoeke a;u~ wynkeldcrs in 
Spanjc en nuitsland. bootvaarte 
op die Ryn, Amsterdam~e gragte 
en Vene~iaanse kanalt:. Kcrsfees 
in die Alpc. Nuwejaar in die 
Swartwoud, genoeg 0ngcorgani
seerde tyd 'ir cic bclangstel
lings en inkopies at hierJie 
is dee! van die toer. 

Die tof'r bercik . y middelpunt 
teen die 20st.: Dcsembt>r - lank 
voordat clit erg koud word in 
Europa. 

Agt a and uit sta pp1c~ \\ ord 111-

gesluit tn die pry~. Hullc maak 
vir aile smake voorsiening, \an 
die ernstii!:e (ballet en orcra), 
die luimige (,.pub crawl'' en,. 
Oujaarsaand in die Swart
W:)ud), die gemoedelike (Tirolc 
rabend), die asemrowende lif
lumina<;ie~ \an Rome. Puy~ 
en Tivoli) en die \Crmaaklikc 
(flamenco en mu..,iekhly'>p.::ll. 

Die rr. ' ~ i:- inklusief en ~lu1t 
skgs middagetes howat R33), 
pasroonko!>tc ('I wasgocd en 
'ersn.tpennge uit. 

Die tocr duur \an 2lJ No
\CIIlhLI · vapj ·wr ll'l I .hnuari·· 
1972. • 

Volgens mnr. Van den Bergh 
is die~ tocr in die sin orvoe,l
kundig deurdat dit Suid-1\fri
kaanse studente in atln:-aking 
bring met die Europese ge~kie
deni<>, geograf1e en kultuur. 

Rdangstcllendes 111oet vl)or I 
Mei met mnr. Van den Bergh o!' 
mnr. Voordewind by die llni
versiteit in verbinding tree. 

u tevredenheid is 
PLESIER! 

ons 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 
( Langa die Johanneaburg
pid gelei). 
Besit ook dranklisensie 

Ons onderneem ook bestellings 
aan koshuise tot baie laat 

Dit is weer die regte tyc!stip 
daarvoor. Die tvd om van aile 
abnormaliteite ontslae te raak. 
Nou praat ek van die akademie~e 
jaar en die studentelewe wat in 
·volle swang behoort te wees. 
F.n daar gaan 'n klompie ab
normales wees, 'n grote aantal 
hoop ek. En ck lag vir en met 
die abnor111ales, want in my 
hinneste juig ek oor die bestaan 
en aanwe~igheid daarvan. En 
dit is goed dat ons hulle met ons 
het - - soos die armes ook. 

Dit 1~ goed om ongewoon te 
wees, om abnormaal te wees: 
om nic as hoogste a111bisie 'n 
Volkswagen, eenslaapkamerwo
ning. ses k inders en 'n staats
dte~spos te verlang nie. Dit i~ 
goed om nie altyd met die helfte 
tevrede te wees nie: die tweede 
111ooiste meisie op die Ka111pus, 
'n blote slaagsyfer, 'n onverant
woordelike dosent, 'n lou kos
huisgees. <>wak d-::elname aan 
\creJ~ igi ngslewe, 

Daarom cltlwt.r en clruis die 
prikkelendc brui.;ing van die 
lag~piere deur ·n eens geslote 
duikweg; en dit vir diegere 
\\at nie geno111ineer gaan of wit 
word 'ir die komende tussen 
t:rkle. ing nie. nit sal hopelik 

weer die Ahnormales wees -
dtegene wat abnormaal toe!!e
wyd i~ aan eer en posisie, of die 
stem van gesag oor willo e mas-
as. of (en meer f'erbaar) die vr 

die pits gcdryfde diensgedagte 
,·an wif' ons ~at kennis neem. 
..Stem nou en beraal die ah
normaliteit later" is die slag
spreuk. En wie is ons 0111 nie 
onder hierdie banier te loop en 
'>laap nie? Ons het tog in die 
verlede die metode gt.volg: stem 
~onder haie vrae indien daar tog 
gestem word. 

Sal ons hulle nie rraar 'n slag 
erken deur 111idr:et \an stemper
~en tasi~s en wyse keu ses n ie? 
Dit is nou die abno rmales: 
Dtt wat op 'n mas~avergtldering 
'n oordrom ooreis, of rarier 
mors met mosies, of.almal o.~t
stig uit diepe slaar met presen
siekllart iies, of deur 'n demo
kratiese- pw~e poog verkies te 
word en uitgesonder te worci 
as abnormales. 

Of het ons ge,voond geword 
aan nor111aliteite, die ge,,one, 
die minste in~ranning. die e~n
gehondenheid. Selfs met .. hulle" 
wat on!an!_!~ gearriveer het en nou 
nog nie oor die skok van aan
kol11'> gekom het nie. Of sou 
daar 'n andrr rede wces vir die 
blatante afwesigheid van 'n 
groet Vf'r?eSt:'l van 'n inne111cnde 
hetuiging van kameraadskllp en 
wiend kap? Moet Dr. Re
Oek tor j ulle eer<; een "ir een aan 
mekaar voor~tel, en almal t•it
nooi en voorl!g in die kunsie 
en dan met gesag toesien dat dit 
volgens pbn gcskied? F.k is 
heskikbaar by Karlien, Heide ... 
(saans)! En as dit nie goeie raad 
is nie mnet jLtlle julie ver ver
wyc!er var. die huisdokte.r en 
julie v0eg in algehele sti lswye- by 
die nor111ales. 

In my spreekkamer is daar 
net plek vir die normales. Vir 
di!:'gene wat r.ie iets bereik, iets 
gcdoen kry, iets is Pie. Hulle 
wat vasgevang is in die dodelike 
harmonic tussen abnormali
teite. Toegeweb in teeweklas 
clrade en bittereinrlers in v':"r
-.eling en roetine. 

Mv snreekkamer sta3n oop 
vir julie alma I! 

S.A.B. OP-EN-WAKKER 
Die S.A.B. Se0 traai-Akademiese Bestuur, die jongstc hoofliggaam, 
beloof om baie op-en-wakker te 'tees, te oordcel aan die geinspireerde 
hcsprekin~' wat op die vcrgaderings tot du-;ver gevoer is. ,Die rede 
hicnoor lc juis in hul jonkheid, die feit dat die liggaam soveel studente 
llat•l ... 0\ccl uit ·~.llil{l:!nJ:: lldan~.! vcrteen\Voordig", volgens 'n woord
voerder. 

Die •,erslag \an 'n 3-man kom-
111issie oor die kwessie van af

J1liasie en disaffiliasie is tydens 
die jongste vergadering bespreek 
en aanvaar. Daarvolgens kan 
'n liggaa111 te enige tyd by die 
S.A.B. affilieer, maar kan dan 
nie finansiele voordeel van die 
S.A.B. trek nie, aangesien die 
begroting aan die begin van 'n 

termyu opgestel word. Wanneer 
affiliasie verbreek word. bly so 
'n liggaa111 aansprceklik vir enigc 
bedrag waarmee hulle hul toe
gekende kwota oorsk:-ei het, 
bereken op 'n tydbasis. 

By die vergadering is ook 
'n mosif' o.v.m. skake!i"g op 
akademiese vlak oor die klcur
lyn hcen ingedien. 'n Kommi<;Sie 
is benoem om probleme e11 
metodes te ondersoek, en verslag 
te doen op ·n algemene ledever
gadering van at die geaffilieerde 
verenigings wat beoog word vir 
22 Ma~rt. Dif' lede van die kom
missie is mnre. L. Wessels, P. 
Steyn, en C. van Niekerk. 

Tydens <lie vergadering is ook 
·n addisi()jlele bedrag vir die 
P.A.S. V. bewillig ter onder
steuning van die Suiderkruis
fonds. ~ 

Die vern~a111~te oogmerke van 
die S.A.R. vir die huidige termyn 
is om die waarde van die lig
gaam as hoofliggaam te bewys 
en om as forum vir bespreking 
en adademiese wisselwerking te 
dien. Op die lang duur is-die 
doel die saamsnoering en ko
ordinasie van die vcrskillende 
akademiese verenigings. 

in die nag na koshuisvergaderlngs 
Tel. 6670 'n Blik op 'n medaljeparade van die Regiment P.t'. die afgelope Ya

kansie. Die foto is in die veld geneem toe \'erskeie offisierc 'au die 
Regiment medaljt'S, swaarde ep sabels onh·ang bet. 

Die dagbestuur bestaan uit 
mnre. L. Wessels, voorsitter, 
L. M. d u Plessis. sekreta ris, 
T. Risschoff. en ~- J. Smit. 



.. FRIK~ ... ISTIEK BEOOG 
TOE'R NA 

MADAGASKAR 
Prof. J. H. Coetzee, Direkteur van die Instituut vir Afrikanistiek, 
bet in 'n onderhoud met Die Wapud die riglyne waarvolgens di~ 
lnstitituut beoog ~m hul jaarprogram van stapel te stuur, kortlik!> 
aangestip. Die lnstitituut beoog om vanjaar met 'o proefneming voor 
die dag te kom. 

, Ons wil v.anjaar die bespre
kingspunte op 'n surwer seminaar 
basis aanbied . ·n Beperkte groep 
met die nodige agtergrond en 
belangstelling sal genoo'i word 
om aan die seminaar deel te 
neem," het prof. Coetzee ter 
verduideliking gese. Dit bete
ken egter nie dat studente nou 
van die aktiwiteite uitgesluit 
sal wees nie. Sekere studente 
sal beslis na die seminare genooi 
word. 

bevolking!'patrone, ekonon,iese 
toestand en -ontwikkeling asook 
die politieke situao;ie. . ckcrc 
beplanningsaspektt:, die geo
grafie en die g:eskiedenis van die 
land te bestudeer. 

Verder word daar ook vanj:wr 
skakeling met die P.N.R. he
oog en sal die lnstituut cok help 
met die Simposium '"'at die 
Sentrum vir lnternasionale Po
litiek vir Augustus 'an jail r be
plan. 

Ek wens die rcrf v2n die tiankics wil nou drong word. 

SKENKING VIR P.U. UIT BOEDEL 
Die Instituut ~e program vir 

1971 lyk dm so: Op 24 Maart 
word 'n skyfie- en filmvertoning, 
geba~eer op die studietoer na 
Malawie verlede jaar in kamer 
100 van die Frans du Toit
gebou gehou en na hierdie 
geleentheid wor.d die algemene 
pub1iek uitgenooi . 

'n Skenking van Rl5 000 en boeke uit 'n nalatt"nskap uit die bocdel 
van wylt> dr. -\nthony Hendrik Lugtenburg en sy eggenote wat onlangs 
oorledc is, is deur 'o suster van dr. Lugtenburg, mev. Cato van der 
Walt, aan die Potcbefstroontse Universiteit gcgee. 

Prof .. J. H. Coetzee. 
Foto: Fotukun.~. 

Op 12 Mei begin 'n reeks van 
drie seminare wat sal handel oor 
verskeie aspekte van Malawie. 
By hiadie geleentheid sal mnr. 
H. van cler Wateren, lektor 
verhonde aan die Departement 
Volkekunde aan die P.U. die 
Etnies-demografiese aspekte van 
Malawie behandel. 

Op I 8 Augustus word die 
ekonomiese en ontwikkelings
toestande en -probleme van 
Malawie deur Dr. H. J. \\eber, 
senior lektor in die Departe
ment Ekonomic geskets. Die 
laaste seminaar in dit: reeks ~al 
op 15 Septemher plaasvind wan
neer prnf. \oetne rlie politieke 
situa :c in Mu1a 1.•. ic !>al bcspn·ek. 
Die seminare sa'! in kamer 2(14 
van die Frans du Toit-gebou 
gehou word en die resultate 
daarvan sal later gepubliseer 
wor<i. 

Die lnstituut beoog ook om 
later vanjaar 'n besoek aan 
Madagaskar te bring. Die doe! 
van flie toer sal wees om die 

Mev. Van der Walt, die cerste 

vrou wat 'n R.Sc.-graad aan die 

P. U. vcrwerf het, het die sken

king, een Win die ecrstes wat c!ic 

Universiteit uit ' n nalatenskap 

ontvang aan prof. H. J . J. Bin

gle, rektor van die P.U ., Ill sy 

kantoor oorhandig. Dr. Lug

tenburg het die graad B.A. in 

I 916 a an die ou Literariesc De

parte men! van die Teologiesc 

Skool van die Gcref. Kerk , die 

"oorgangcr van die P. U ., ont

vang. Hy is or I 9 Descmhcr 

1953 oorlede en W<1S tot sy ctood 

dosent aan die Pretoriase On

derwyskollege. Dit was vyf 

dae voor sy sestigste verjaars

dag. 

r>r. en mev. Lugtenburg het · 
geen kinders gehad nie. \'olgens 
die boedel van mev. Lugten
burg is die Rl5000 nagelaat om 
die Anthony Hendr!k Lugten
burg Studiefonds te stig. Sy het 
bepaal dat dit aan nagraadse 
studente in die Chemie, Fisio
logie, Wiskunde of Plantkunde 
toegeken "ord. 

·n Aanlal boekc \o\Ul met ha.Jt 
dood in haar biblioteek was, is 
ook aan ctit> P.U. nagelaat. 

Mev. Lugtenburg het ook 
R I 000 aan 'n tehuis in Pretoria 
gelaat en haar klere en tasse aan 
die freda Hartly Shelter, ook 
in die hoofstad. Aan bediendes 

BULT 
DROOGSKOONMAKERS EN WASSERY 

Kom na die nuwe Bolt Droogskooomakers 
en \\' assery. 
Alles word nou skoongemaak of gewas in 'n 
spesiale ingevoerde skoonmaakmiddel. 
Oos trek binnekort na ons nuwe ultra
moderne lokaal te Tomstraat 98. 

TOMSTRAA T 90 TEL. 5574 

wat met haar doou in haar diens 
was, het sy elk ·n hedrag geld 
ge1aat . 

In antwoord or die oorhandi
ging het prof. Bingle gese ctat hy 
baie jammer is dat hy ecrs na die 
oorlyde van mev. Lugtcnhurg 
van uie bemaking gehoor het. 
Soos in ander gevalle ou hy 
graag die oorlede egpaar per
c;oonlik. vir die mooi gebaar 
wou bedank het tewyl hulle nog 
geleef het. 

•Prof. Bingle hft gese dat die 
student wat met ongeveer 55 tot 
65 persent slaag, geowoonlik die 
bestendige student en hurger is 
wat die gcmcensbp d ra . J uis 
vir die groep io; daar min studie
beurse. Prof. Bingle het die ver
sekering gegt:e dat hy sa l tocs ien 
dat die Anthony Lugtenburg 
Studiefonds in besonder vir h ulp 
aan die c;tuctente wat gemiddelu 
pre~teer, aangewend sal wo rd . 

JIUISVADF.RS 
Voor van links verskyn proff. S. C, W. Duvenage (Oosterhof en Kla
werhof), W. J. de Klerk (K:ulien), mnr . .J. J. Hattingh (Kasteel), 
en prof. T. van Dyk. Agter is proff. 0. P. Entsmus (Heide), W. N. 
Coetzee (Thaba .Jah en Kulu) enS. J. Preller (Over de Voor n Dawie 
Oup). Foto : Fotokuns. 

P.O.K. BESOEK 
DIE P.U. 

-

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel , B.Sc.Farm.) 

,Dit is die eerste keer in ongeveer tieo jaar dat die Stmlenteraad van 
die P.U. vir C.H.O. die geleentheid en die voorreg het om die Stu
denteraad Yao P.O.K. amptelik op die kampus te ontvang ' 'ir same
sprekings" het mnr. Leon Wessels, Studenteraadsvoorsittcr van die 

* 
Octron-gebou 
Lombard~traat 

P. U. Dinsdagaand gese. 

Na die a.anvanklike hekend
stelling van die onderskeie stu
denteraadslede het die gesam'ent
like vergadering aandag gegee 
aan prakties-organisatoriese sake 

Bespreking is gewy aan die 
ben utting van personeellede op 
besture en organisao;ies. By 
P.O.K. bestaan die praktyk om 
personeel in te skakel by kam
pusaktiwiteite ter wille van kon
tinuiteit en advies. 

Hoe sten•persentasies. 
Tydens die be~preking het dit 

duidelik geblyk dat die stem
persentasie tydens verkiesings 
baie hocr is by P.O. K. as plaas
lik. Persentasies van 98 per
sent is geen uitsondering nir . 
Die svfer word toegeskryf aan 
streng kontrole van huiskomi
tees oor stemgeregtigdes en stem
punte by aile koshuise. 

Beide studenterade voel dat 
'n byeenkoms waartydens sake 
van algemene belang bespreek 

kan word 'n va1.te instelling be
hoort te wees·. Die aantal hy
eenkomstes sal egter bepaal 
word deur die aanwesigheid van 
r:oodsaaklike .agendapunte, al
dus mnr. Wessels. 

* 
VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

U bet volop keuse in ons groot verskeidenbeid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT lJ OOKAL VAN 'N BOEKHANDE
LAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,die potcbefstroomse boekbandel" 

TOM...';TRAA T - TEL 3421 - POTCHEFSTROOM 
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PAD 
DIE SR PLAAS DIE KLEM 

OP NOUER SKAKELINB 
Die Studenteraad bet duidelik laat blyk dat die klem van-

jaar op nouer skakeling met ander hoer opvoedkundige inrigtings 
sal val. Die- besoek van die Verteenwoordigende Studenteraad 
van P.O.K., die ontvangs van die bcsoeker van die Uoiversiteit 
van Stellenbosch en die beoogde besoeke aan U.P., R.A.U. en 
laaste maar nie die minste nie, die Studenteraad van die Uni
versiteit van die Witwatersrand regverdig geen ander afteiding 
oie. 

Die daarstel van beter verhoudinge tussen die taalgroepe 
deur skakeling op studenteraadsvlak: kan nie ligtelik afgemaak 
word nie. Tradisioneel bestaan daar ' n die-pe kloof tussen dit: 
Afrikaanse Studcntebond en Nusas, en heeltemal geregverdig 
ook. Orgaoi~asies met uit~:enlopende belange en bdangriker 
nog, uiteenlopende grondslae, kan nie amalgameer nie. Ter
selftertyd kan die noodsaak vir welwil!endheid en samewerking. 
waar dit nodig blyk, nie weggeredeneer word nie. Vanwee 
die diepe kloof is skakeling tussen Nusas en rlie A.S.R. praktie~ 
buite die kwessie. Die toenemende ontevredenheid met NUSAS 
op Engelse Kampusse i~ opmerkbaar, hoewel dit geensins ver
tolk moet word as sou Wits en die PU K nader na mekaar be
weeg as gevolg van genoemde ontevredenheid nie. Wat hier 
in die vooruitsig gestel word is die natuurlike verloop van sake 
in 'n land waar omstandighede van buite die mense noop om 
hand aan hand die toekoms in te gaan. Die hestaan van ideo
logiese verskille hoef nie vyande van die burgers van een land 
te maak nie. Indien die beoogde samekoms die bestaande- ver
skille aksentueer, sal dit nog geensins op 'n mislukking dui nie. 
Daar is in elk geval genoeg op Studenteraadsvlak om 'n tydjie 
van samesprekings voor af te sonder, sonder om te verval in 'n 
strukturele eenheid waarin beide groepe gekomprommitteer 
word. Skakeling van hierdie aard is wat die A.S.B. impliseer 
in 'n beleid van ad hoc-skakeling. 

Intussen het die S.R.V.P. (Studente Regsvereniging van 
Potchefstroom) hom netso deeglik van sy taak in Port Elizabeth 
gekwyt, deur nie mee te doen aan ' n vee-lvolkige organisasie 
binne die landsgrcnse van die Republiek nie. Sodra die voor
genoeme Nasionale Studente Regsvereniging binne die grense 
van Suidelike Afrika beweeg en hom tesame met parallelle s~ art 
organisa~ies skaar by 'n lnternasi0nale Student.:regsvereniging, 
kan toetrede gunstig oorweeg word. Die totstandbrenging van 
Saso (South African Student Organisation) <n die klem op 'n 
eie bewussyn kan seer s;kerlik mutatis mutandis oorgeplaas 
word op ander verenigings ook. Die Afrikaanse student kan vee! 
eerder op gelyke voet met sy Swart eweknie beweeg indi:!n aan 
aile groepe die voorreg geg 10 word om onafhanklik op te tree. 

Nouer kontak in Suid Jike Afrika sal seer s~ker alhoemeer 
op die voorgrond tree en hoe goue~ standpunt hieroor ingeneern 
word, des te beter sal die ide.1 le van aile betrokke partye verwe
senlik kan word. 

Die Studenteraad het hom nog nie uitgespreek oor daad
werklike skakeling met ander groepe as Afrikaans- en Fngels
sprekendes in die nabye toekoms nie, maar ·n beweging in 
hierdie rigting is sekerlik nie te vergesog nie. Die besoek aan die 
Bantoewoonbuurt van Potchefstroom verlede Woensdag kan as 
voorloper van planne in hierdie rigting be.skou word. lndien 
dit nie in die vooruitsig gestel word nie, is sodanige besoek in 
elk geval van onskatbare waarde. 11ie vraag ontstaan egter wat 
die reaksie van die plaaslike studente sal wees indi:::n hesoekers 
van die Bantoeuniversiteite op die kampus sou opdaag, 'n de
finitiewe konsekwensie van nouer kontak met andersvolkige 
groepe. 

CACHET 
APTEEK 

DIE STUDENTE-APTEEK 

Agente vir . .. 

* REVLON- EN RIMMEL SKOOHNEIDS
MIDDELS 

* TABAC PREPARATE VIR MANS 

Kom oortuig uself van ons onoortreflike diens. 

TEL. 4201 - TOMSTRAAT 92 

• 
Groot genoeg om u te bedien 

Klein genoeg om u te ke11. 

SAMEWERKING 'N -ILLUSIEP 
Die indrukke van die deursnee 

Rrit oo.- Suid-Afrika? Of selfs 
die sg. ,ingeligtes"? Ontstel
lend eensydig. Alto die ander
kant kan natuurlik geargumen
te~r word d11t die indruk wat die 
deursnee Suid-Afrikaner van 
Brittanje het, net so eensydig is. 
Beide stellings is waar, do.g die 
verskil le daarin dat die nuus 
wat in Brittanje aangaande Suid
Afrika deur die pers, radio en 
televisie gebruik word, geheel 
eensydig en negatief is, h:rwyl 
die omgekeerde in 'n mindere 
mate die geval is. Le die oor
saak nie miskien daarin dat 
die bronne (korrespondente, 
nuusagentskappe ens.) in Suid .. 
Afrika net die een kant van die 
storie hoor, omdat bulle dik
wels nie Afrikaans verc;taan nie? 
Daar is darem die ,positiewe&" 
ook : diegene wat, hoewel hulle 
meestal nie m\!t jou saamslem 
nie, bereid is om ons 'n kans 
t~ gee om ons c;aak te bewys en 
daarby besef dat die veelvolkige 
situasie in Suid-Afrika veel in
gewikkelder is as wat di kwels 
besef word - dat 'n oplossing 
nie gevind kan word deur middel 
van die gebruikmaking van veral
gemeende slagkrete of ,univer
sele" norms nit; die situasie is 
eiesoo. tig en verg daarom 'n 

. eiesoortige oplossing. 

Feit is dat nagelang die ge
lykmakingsproses wat dwars oor 
die wereld aan die gang is toe.
neem, gepaard met die- geweldige 
sekularisme, die druk op Suid
Afrika steeds gaan verhoog. 
Ons kan ons oe nie daarvoor 
sluit nie. 

U vra om voorbeelde ter il
lustrasie van die genoemde on
kunde. Daar is talle, dog die 
volgende is voldoende: die vraag 
of die Ban toes in Suid-Afrik a 
nok ·n reg~geding in 'n ,blanke .. 

hof kan instcl; die vraag of 'n 
Bantoe geregtig is op regsver
teenwoordiging wanneer by in 
'n hof moet verskyn . 11ie oor
~aak hiervan le, soos gese, 
in die eensydige beeld wat van 
Suid-Afrika geskep word deur 
o.a. ·n rolprent soo~ ,,The end 
of a dialogue· ·, om nie te v.er
geet van Pres. Kaunda wat 
oor die beeldradio vertel hct van 
die verwoesting wat die Suid
Afrikaan'e Weermag in sy land 
saai nie. En die Britse publiek 
glo dit alles. 

'n Ouidelike manifestasie van 
die negatiewe- indruk wat oor 
Suid-Afrika bestaan, h.et na 
vore gekom in 'n meningsop
name wat ' n Britse koerant ge
doen het aangaande die publiek 
se mening oor wapenverkope 
aan Suid-Afrika; slegs 31 ~~ van 
die Konserwatiewe Party (mnr. 
Heath se party) was ter. gunste 
van wapenverkope. Ek het die 
indruk gekry dat die persone 
wat teen wapenverkope is, be
reid is om Suid-Afrika op die 
altaar te plaas, verlore te laat 
gaan vir die Westerse be
skawing en op te offer aan die 
Kommunisme, solank rassisme, 
apartheid e-n diskriminasie (alma! 
sinonieme) maar daardeur in 
die niet sal verdwyn. 

Ons Suid-Afrikaners bese-f nic 
aldag hoe dit wat vir ons 'n leef
wyse is, vir die buiteland totaal 
onbegryplik en onaanvaarbaar 
kan wees nie. Juis as gevolg van 
die delikate situasie t.o.v. ons 
buitelandse betrekkinge en ons 
binnelandse volkereverhoudinge, 
moet ons daarteen waak om met 
'n luide geroep van geykte 
cliche's, in tradisiepatrone te 
V<'rstar. Hoeveel van ons k:op 

Mnr. T. J. Kruger lewer bierdie 
week sy laaste bydrae oor in
drukke in Brittan.fe wat by die 
afgelope vakansie opgedoen bet. 

Foto : Fotokuns. 

werklik die beleid van afsonder
like ontwikkeling in beginsel 
omskryf en motiveer, sonder om 
blote tradisie tot 'n norm te 
verhef? Ons taak ·en roeping is 
voorwaar uitdagend groot, 

Dit is miskien goed om jou
self so nou en dan uit jou eie 
tradisionalistiese denkpatroon te 
ruk en objektief te besin oor die 
situasie in Suid-Afrika. Is on 
,unawareness" nie dikwels · die 
grootste struikelblok -.vat ons 
in die pad le nie? 

As ons ons volkereheleid suk
sesvol wil deurvoer, is dit nodig 
dat die blanke Suid-Afrikaners 
almal bulle dee! sal bvdra daar
toe - 'n verenigde front is 
noodsaaklk. Die doe! van ons 
toer wa& o.a. ook om die twee 
taalgroepe geleentheid te gee 
om nader aan mekaar te koni 
en 'n beter verstandhouding op 
te bou. Wat is hou e1ie rtwor.t
likhede tot - sa mew ' rk i r g, ge
oordeel aan die verhouding tus
s:-n en sta1.dpur.te van studente
leiers ven agt Suiu-Afrikaanse 
univer.>iteite? Laat ek dit a!> 
uitgangspunt stel dat ek die 
bona fides van elke Suid-Afri
kaner, Afrikaans of Engels, 

t.o.v. 'n eerlike strewe na 'n 
oplossing, aanvaar. Wanneer 
'n Suid-Afrikaner egter in Lon
den 'n petisie van die Anti 
Apartheid Movement i.s. wa
penverkope aan Suid-Afrika on
ctert"'ken en daarmee te kenne 
gee dat hy hom met ' n militante 
organisasie soos die genoemde 
assosieer, beskou ek dit as die 
toonbeeld van patriotisme nie
inteendeel. Of wanneer 'n mede 
Suid-Afrikaner smalend verwys 
na die sg. ,tipie~e mentaliteif' 
van die Afrikaner (waarvan ons 
die draers is) en die ,onchri>te
likheid" van die volkerebeleid 
soos deur die Afrikaner voor
gestaan, is dit nie juis 'n toon
heeld van 'n positiewe gesind
heid tot samewerking nie. 

Sodanige voor.alle om maar 
enkeles te noem gee aan ' n 
andersins geslaagde to~:r ' n 
wrange smaak. As dit die hou
ding van die meerderheid En
gelstalige studente in Suid-Afrika 
sou wees (wat ek nie hoop dit is 
nie) is samewerking met hulle 
op politieke gebied 'n blote il
lusie. Dan, om die · ... IJ van 
die Engelstalige pers te gebruik, 
sou dit beter wees om ,laager 
te trek". 

'n Verantwoordelike roepings
vervulling is wat ons land van 
ons vra - ook van u en my. 

VROUE
KARAKTERS 
,Die Yrouekarakters in die 

romans van Andre P. Brink ·· 
is die onderwerp vir die eerste 
verg:adering van die Vereniging 
vir Taal- en Letterkunde. 

Die vcrer.igir.g vcrgz der op 
31 Maart om 7.30 rm . in Ieamer 
3 van die Frans du T oitget-ou. 
Dit: spreker bv die g, leenth.:id 
is mnr. M. Seyfrd. ~ 

Aile be!angstellendec; is wel
kom om die vergadering by te 
woon. 

2 Sam. 12:13- ,F.k bet gesondig teen die Here". 
Ps. 51 :6 - , Teen U aileen het ek gesondig .•. " 
Luk. 15:18- ,Vader, ek bet gesondig teen die bemel en voor u ... " 

Is dit nie baie nodig in ons tyd om ernstig tot die besef re kom 
dat ons teen God sondig nie? 

Ons het die Here tot 'n groat mate weggedink uit ons fewens. 
Hy kom net by ~ekere tye en o_nder sekere on:standighede in ons ge
d .. gtes op. Tot n groot mate 1s a//een Sondag in die kerk vir Hom 
afgesonder. 

Die aange~aaldt! S,krifgedee/tes is baie duiddik in hu//e boodskap: 
AI ons sondes IS ten dtepste sonde teen die Here. Daaroor moet ons 
be.~in. Mo~~ie sommer hier. verby l~es sander dat dit tot 11 deurge
dnng .~et me. a[ ons Sondes ts teen d1e al/erhoogste majesteit van God 
begaan. En onse G?d is 'n verterende vuur. Dit is to~ ·,n aangrvpende 
hese.f. My oortredmg_ mag we! i'! die geheim wees sodat gee1i ander 
m_ens daarvan weet me. Maar dte a/omteenwoordige God, war Hom 
me laat beperk tot Sondag, of walter tye ek as mens wil nie Hy 
weet dit. • ' 

As ons daarom /ewe uit die geloof, as God in Christus die sen
trale, onafg_ebroke plek in ons /ewens inneem, dan sal ons meer erns 
maak met .d1e sonde. Dan salons deur die Trooster, die Heilige Gees, 
ook oortUtg word van sonde en geregtigheid en oordee/ (Joh. 16:8). 

Wat mense betreJ. het Dawid owerspel bedrif met Batseba en 
hy he1 haar man gruwebk /aat omkom, vermoor. Dit lvk na die ergste 
Maar die diepste van sy oortreding: ,Ek het gesondig teen die Here". 
,Teen u aileen het ek gesondig". · 

Die. verlore seun . het sy l'a~er ~rg bedro~(, _hy het sy besittings 
deurgef.rmg. Maar d1e ergste v1r du> gez~·kems 1s dit wat die berou
volle s~un dan oo.~ ee~ste bely: .,Ek het gesondig teen die heme/''. 

. p1e sondes van d1e mens is alles ook werkringe van die satan, 
d~e teestander en vyand van God. As ons sonde doen, is ons in sy 
d1ens, teen God. 

Bid om 'n groter ge/oof en /ewe e/ke oomblik met God wat u sien 
en ken. Be/y u sonde by bedes om vergeu·ings uit genade. 'n Gebroke 
en 1•erslae hart $al God nie verag nie. 
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,Sleep jy vas?" ,Nee, hoe
k om?" , Wei ons bet jou nou 
al 'n paar keer saam met hom 
gesien ". Dan was die paar 
maal seker so twee of drie keer. 
Oral hoor jy altyd dieselfde 
klagte. Asters ' sleep, se twee
maal, met dieselfde persoon en 
dan word hulle name net dood
eenvoudig gekoppel. 

Dis jammer, want so het me
nige ou al 'n uitnodiging terug
gehou wat dalk wei 'n verhou
ding sou kon beteken. Waarom 
moet ons ander so eng in groe
pies van twee klassifiseer? Daar
om poog ek om minstcns 'n 
paar ,feite-aksies" necr te pen. 

Daarvan getuig die groot vee
lowing tussen Oosterhof en Ma
kouvlei en Karlien met Over-de
Voor. Massasleep is tog . maar 
Iekkcr, of hoe? Veels geluk dus 
ook aan Klawerhof en Li.berl!.lia 
wie se ,kys" nog stewig is. 

Hettie Coetzer van Oosterhof 
hou van 'n ding ekstra goed. 
Dus was twet! verlowings net die 
ding, eerstens aan Tony en twee
dens Makouvlei. Ai die trou
koors! J.inda Theron en Wim 
het ook woestyn toe gegaan en 
gaan blinkklip soek. Daar't 
bulle vir Martie Kruger en 
Tienie sowel as Santie Kruger 
en haar groot Jiefde raakgeloop. 
Die klippies is toe mooi gedr<!-<ld 
en ,oorhandig". Geluk julle! 

Met Theuns Kruger en sy 
Hettie Bezuidenbou! · gaan dit 
volgens die petroljoggies nog 
·baie goed! Nesta Marais hou 
maar by Botter op ,Hotha-

. brood". Philma van Rensburg 
en Tom Bisschoff se dit gaan nog 
goed met die Puk se kas. Aile 
verdruktes kan maar k om aan
kloo. 

Tot Kosie Coetzee het van die 
arme Tuk~ weggeloop na die 
ryke Puk. Hier is mos sy Lizzie 
Woite en soos bo gesien altyd 
geld. Welkom Kosie. So ook 
:!an die van andcr ur.iversiteite, 

maak julle tui;;. Ons het nou 
wei nie sleepbankies nie, maar 
daar's baie ,parkeer-belemmer
paaltjies" op die kampus. 

John Stonlake en Susan Theron 
berig net soos Jan Lategan en 
Elsa Steenkamp uit Makouvlei 
dat dit met hulle goed gaan. 

Andries Coetzer pia knaend na 
twaalf vir Triena Roestorf. Trie
na se kamer lyk al soos 'n 
blomtuin. Ai dis groot as dinge 
sterk is ... of hoe?! 

Elfie Lessing en haar Fasie de. 
Kok kou nog steeds aan die
st"lfde tolletjie gare. 

Hilta Liebenberg gooi net 
Colgate-g!imlagte van3at haar 
.John Raadt hier is. . 

Hoe wyk die mense tog so uit 
plaas toe? Wat tre\ julie soon
toe? Dis te knaend. Martha 
Sietsema en Jan s.al. seker hier
op kan antwoord: 

Ai die nuwe is darem maar 
altyd 'n groot aantrckking. Die 
knaendste was sover Paul Jor
daan en Martie de Witt. Die 
volgende weke sal seker heelwat 
nabootsings van die voorbeeld 
oplewer. As mens darem aan
trekkingskrag het! .Annelize 
Bergh se sleepsel het eenvoudig 
uit Suidwes gedros en solank 
asiel by Tukkies gekry. Dis 
darem baie t'ader. 

Andries Krogman en Lana 
Conradie se fondasie van drie 
jaar is klaar gele, nou kom die 
groot sleep. 

Voorbeelde van goeie vasbyt 
is Paulieta Myburgh en Coenie 
de Jongh sowel as Halls .Jonker 
en Annemarie de Villiers-

Die Venters! PauJus Venter en 
Rika Venter, Marietjie Venter en 
.lapie Venter. wonder of hulle 
bang was hulle raak deurme
kaar. 

Saam met Kobus Booyeus en 
sy Gerda Mt:ntung se ek dis 
lekker om te sleep en voor

sp::>;d so sond.;r sitp1ekke. 
,EKKF' 

STUDEN'rESEN'fRUM VIERLEDIG 
,Die ontwerp van die Studentest'ntrum is veel meer ingestel op ruimtes 
vir aktiwiteite as wat dit 'n argitektoniese ,ding' gaan wees. Daar 
sal geleeotheid geskep word om 'o groot aantal aktiwiteite bymekaar 
te bring ter wille van wisselwerking," bet mnr. B. Brits, argitek van 
die Studentesentrum, gese toe die planne op 'n vergadering van die 
Personeelklub verduidelik is. 

Die Studentesentrum is so 
gelee dat die hoofverkeer van 
studente deur die gebou sal 
loop. Dit beskik dan ook oor 
'n bree gang waarlangs studente 
dwarsdeur die gebou kan be
weeg en alles kan sien wat ge
doen word. 

,Die doel hiervan is om a! 
die bedrywighede nie in ,eilande 
vao aktiwiteit' te laat verdwyn 
nie, maar om die eenheid te 
behou. Dit sal studente ook sti
muleer om aan die verenigings
lewe .of sport dee! te neem," 
het mnr. Brits gese. 

Met die ontwerp van die 
gebou is vera! op vier aspekte 
klem gele: dit moet 'n kom
munikasiesentrum wees; 'n dui
ddike roetepatroon he; die 
argitektuur moet sterk wees en 

Die 
• LUUKSTE 
• MODERNSTE 
• NUUTSTE 

by bestaande geboue inskake1 
om ruimtes en nu\\e terreine te 
vorm en dit moet eeovoudige, 
geometrie<>e vorms he. 

Die gebou sal in bree trekke 
voorsieninll maak vir 'n stu
dentesaal, ~-ontspanningskamers, 
'n kafeteria, twee koffiekroee, 'n 
sportsentrum, amfiteater en Stu
denteraads- en verenigingsfasi
liteite. Daar sal ook twee ont
haalsale wees en voorsiening 
word gemaak vir die bou van 'n 
binneshuise swembad in die 
toekoms. Oral in die gebou is 
afkykposisies vanwaar vera! die 
sport dopgehou kan word. 

Mnr. Brits bet verder gese 
dat die strewe en doelstellings 
van 'n universiteit deur die ar
gitek aangevoel moet word al
vorens hy geboue vir die uni
versiteit ontwerp. 

W. P. MANSHAARSALON 
LUGGEREEL VIR U GERIEF 

* LEWIS ARKADE 
Regoor 20th Century Teater 

TEL 6561 

Prof. J. H. Grobler. 
Fo10: ReyPrs Claassen. 
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TWEE ·v .. N 
SR BEDANK 
Twee Studcnteraadslede van 

die Uni•.1ersiteit bet tydens die 
vergaderin:g van die Raad ver
lede Dinsdag (23 Februarie) 
bedank as raadslede. Hulle is 
mnre. Tiaan Coetsee en Lieb 
Lie ben berg. 

Mnr. Coetsee het sy voltydse 
studies gestaak nadat hy 'n 
pos by die Departement Jn
ligting aanvaar het. Hy is een 
van elf kandidate, · uit twee- . 
honderd aansoeke, wat gekies is 
om as kadet in die Departe
ment opgelei te word. 

Mnr. liebenberg se bedanking 
volg op 'n voltydse aanstelling 
in die Departernent Indus
triele Chemic aan die Univer
siteit. 

lnterfakultere 
Lesings 

Professor word Burgemeester 
Die jaarlikse interfakultere le

sings van die lfniversiteit is van
jaar op Woensdag 10 Maart en 
die tema is ,,Kragbronne van 
Suid-Afrika ''. 

Prof J. H. Grobler. hoof van 
die Departement Grieks van ciie 
Universiteit, is Maandap: op die 
jaarvergadering van die Potchef
stroomse Stadsraad tot 11urge
meestcr verkie~. Hy volg mnr. 
J. C. Oosthuizen op wat die pos 
twee jaar lank bek!Ce het. 

Prof. Grobler di'en reeds ses 
j<Hir op die Raad waarvan vier 
jaar, met 'n kurt onderbreking 
aan die be2in van 1970, a'\ voor
sitt-:r van die Bestuurskomitee. 

Die onder-burgemeester is 
mnr. M. Singer. Hy WCIS reeds 
burgemeester van Potchefstroom 
en die afgelope jaar het hy di::
selfde po!;isie beklee. 

Die nuwe Bestuurskomitee sal 
eerskomend<! Maandag verkies
word. 

Die drie sprekers wat vanjaar 
optree, is soos voJg: 

· Prof. D. P. Erasmu1., Direk
teur van die Algernene Buro van 
Ekonomiese Navorsing en hoof 
van die Departement Ekonomie 
aan die P.U., wat oor ,Krag
hronnc •an Suid-Afrika -- eko
nomies beskou" sal om 8.30 op
tree. 

Prof. J. F. de Reer, hoof van 
die Rekensentrum en die 0.::
partement Rekenaarwetenskap 
van die P.U. sal om 9.30 praat 
oor , Fisies/Chemiese energie
brnnne van Suid-Afrika." 

Om 11 vm. praat prof. J. H. 
van Wyk, profes~or in die 
Departemcnt Interfakultere Wys
hegeerte aan die P.U., oor 
,Kragbronne van Suid-Afrika 
- geestelixfteologies beskou." 

NUWE 
DO·SENTE CACBBT . MDDBS 

. Pro!T. G. C. P. van der Vyver 
en J. L. Helberg en dr. J. C. 
Coetzee is op I 9 Februarie in die 
Gereformeerde Kerk, Potchef
stroom-Noord, as nuwe dosente 
aan die Teologiese Skool beves
tig. 

Ds. A. A. Venter, voorsitter 
van die Kuratorium, het die ere
diens gelei, waarna die nuwe per
soneellede die formulier onder
teken het. Ds. J. J. van der Walt 
van Kimberley het die bevestig
des namens die Kuratore geluk· 
gewens waarop aldrie geabtwoord 
het. 

Oie rektor van die P.U., prof. 
H. J. J. Bingle. het die geluk
wense van die Universiteit aan 
hulle oorgedra en prof. T. van 
der Walt, rektor van die Teolo
giese Skool, bet bulle ook ver
welkom en daarop gewys dat dit 
'n unieke !!ebeurtenis is dat drie 
nuwe do~ente gelyktydig be
vestig word. 

Onder die aanwesiges was 
prof. J. Chr. Coetze.e, vorige 
rektor van die Uruversiteit en die 
vader van dr. Coetzee. Sy 
eggenote kon weens gesondheids
redes nie die verrigtinge bywoon 
nie. 

DIE DAMES WINKEL 

* SOMBBMODES 

. * wintermodeS 

ONDER KLEBE 

* broekkouse 

TOMSTRA AT 92 
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Universiteitskoor Gestig 

Mnr. Leo ~an Schaik. 
Futo Fotokt.ns. 

,' ok vanuit die Algemene 
Bestuur vir Kuns en Kultuur 
sal J aar vanjaar gepoog word 
om nie ne-t die Pukstudent se 
be. lloi!Stel.lllg in aksies te prik
kt.. ,ue, maar ook om hom ak
tief te laat deelneem" het die 
voorsitter van die liggaam, mnr. 
!.eo van Schaik, in 'n onderhoud 
met Die Wa,?ad verklaar. 

Die helangrikste aksie' vanaf 
die hoofbestuur is verlede Dins
dagaand geloots, toe ,)orgtgaan 
is tot die stigting van 'n t;ni
versiteitskoor. Die idee hier
agter is om aan aile studente 
wat belang~tel en die nodige 
talent het, die geleentheid te 
gee om hierdie ta!cnte tc ont-

wikkel. Die koor sal onder 
Ieiding van prof. Pieter de 
Villiers van die konservatorium 
staan, terwyl hy ook self die 
keuring op individule tasis sal 
doen. Die uiteindelike produk 
sal vergelykbaar wees met di.: 
Ambassadeurskoor van U.P. of 
die SteUenboc;chse Univerc;iteits, 
koor. 

'n Aksie wadfaan die gewone 
c;tudente kan deelneem, en wat 
vera! tot die ron•antiesec; van 
hart sal spreek, is dit" j<~arliks~ 
interkoshuis ~crkompetisie. Mnr. 
van Schaik wys daarop c.Jat die 
datt:ms, nl. Dor.derdag en Vry
dag 25 en 26 Maart in die Sakbo.: 
kie gepubli eer is. Net soos ver-

k . ..· .•. ' . ' . . . . - ~ ._ 

PERKAME~JTPRAAT JIES 

Kuns • 
IS lntegrale Deel 

Die wo0rd ,, K un ... ·· is geen 
onbeh.cndc 1vonl n1c. Dit word 
d.1aglik~ gchruth. nn. uiting te 
g~'l..' aan ccn or antle r konsep 
'' '·' die bctdcnJ\ hcl 1:111 kun . . 
}l_ tcrdie 1-.om~.:r n..:em g,·weldigc 
afmcting~ aan. Dtt wis~cl 1an 
,lie• sg.- vai..IH'Icn<,l..ap ., Kuns' ' 
lot Jit.: waardcring ~oan ' n s l..ildery, 
gch< u of hot:!... Dil word dan 
oo~ dtl..wcls mi\hrutl.., oorbruik 
,of S<~nclcr cnigc rcgwr<'.ging 
gchrur~. 

Jn \hrklil h.id is daar nic 
ieh soos .. Kuns · ni..:. Daar is 
kun,t ~. na 1; mcn-;c wat lanl.. 
gdedc c.l.._~,c in "J'·)ftc gc ma:.tk 
Let mel '! ·~kurd•· '!I nnd. Van
dag koo1; hnllc .crt'" en woo:1 in 
-;trakh'. \llllt:lrtcsc gchoue 
'n t 11111 iU.l'fing in die vcr~;l..il
k· nde kut'''<HI111..'. lntusscn is 
Ollk ' n alfab..:t lllltWII..I..cl w.tar
nw..: 1•.crl..c 1:111 lttcrcrc '-~<wrd~.: 
~ck·11 t.:r '' lll d. 
- AI hicrJie hcdryw.l!h~de is 
kuns, 'ol:tnk net onth-oli word 
dat !ticrdt..: IIOPrd in vcrc.h.il
lcnJc nm -tandig.h~dc c:1 ;11..:1.. ke, 
1crs~ iflendc lx!-'l..tnt. s~.: L.11 he, 
en d:.t t l..uns Jlll't 'n hnoOcttcr 
nic bc>laan nic;. Kuns met 'n 
bnofl,·llr.r ,K" her ·n :C'rm I.!C

''Wd 11at gebruik 1\0rJ as (ri
tC'rium om ·n kunslcnaarse wcrl.. 
mee tc bcoordeel. 'n Kun~tenaar 
sc werk is goeJ mwt r nog geen 
, kuns ··. 

'n BeH1n-•rikc eienskap i;, die 

samehang tussen kuns en skoon
ht:id. Die tradisionele siening 
was dat kuns dit is wat mooi 
is. Die moderne siening wyk 
met reg daarvan af, want die 
uitdruk king van mooiheid of 
soonheid kan nooit 'n kwali
fikasie van 'n kunswerk w.:es nie. 
Die kunstenaar moet vry wl'es 
om die mooie sowel as die lelike 
uit te druk. Aileen sy unieke 
siening in sy estetiese ervaringc 
kan 'n kunsserk maak of nie. 
Kuns druk dus nie net skoon
hcid uit nic , maar ;-;koonheid 
is wei een van die dinge wat in 
kuns u!tgedruk word. 

Hieruit lei ons af dat daar by 
kuns 'n seker..: medium, .teg
niek, vorm en sub.jektiewe ele
ment moet we~'s. Die medium 
(media) dui op die materiaal wat 
die kunstenaar gebruik om sy 
gev0e!ens, idees en gedagtes uit 
te druk. Hierdic medium sal 
vc.rskil v:1n kunsvorm tot kt..ns
vc:>rm -· van skilder tot beeld
hou tot musiek ·- en kan ook 
binnc ccn hcpaalde kunsvorm 
vt:rskii. 

Aan die ander kant sluit teg
niek die arti~tieke metocle as 
n part ukiliere formele rang

sl..ik king: in. Dit heht'ls ook die 
bekwa:.~mheid en insil! waarmee 
die kunstenaar hie~dit> rang
skikking uitvoer en sy materiaal 
hanteer. Tegniek bn die ver
skil maak tlJSsen 'n hriljante o 

TIN AS 
MODEHUIS 

TEL. 5780 - LOMBARDSTRAAT 55- TRUSTBANK

DEURLOOP - POTCHEFSTROOM 

• 
* PROBEER ONS VIR AL U RENODIGDHEDE 

* ALTYD DEFTIGE EN AANDDRAG IN VOORRAAD 

* ONS STUUR OP SIG UIT 

* SPESIALE 20% AFSLAG AAN STUDENTE 

van Lewe 
middelmatige kunswerk. .A.an 
clie ander kant, as die bekwaam
heid en insig van die kunc;tenaar 
nie voldoende is nie of te pro
minent is, kan dit lei tot die 
verlies van die sin van die kwali
tatiewe geheel wat eseensieel is 
vir die estetiese waarderinr. 

Die vorm van die kunswerk 
het hetrekJ,ing or die rang
sk ik king en orde van die ver
skillende dele van die gehecl . 
'n Mel::>die is 'n rangsklkking 
van note ; 'n dans die rangskik
king van bewegings. Daar mrJet 
dus kennis geneem word van 
sekere formele vrae or inligting 
voordat 'n k unswerk 'n estetiese 
reaksie tot ge\ olg sal he . Dit 
sluit in: et:nheid, orde, ritme, 
balans, proporsie, harmonic, in
tegriteit en diepte. Die dele 
word in maniere gerangskik wat 
esteties bevred igend is, sod at 
daar geen onnodige artistiese 
spanning of lompheid is nit:. 
Die uitbeelding moet dus dui 
or 'n voldoende oeheersing van 
vorm en tegnie!<. 

Die inhoed of subjektiewe 
element is d it waarmee die 
kunswerk te doen hl't en dek 
'n oneindige hoeveelheicl m.oont
likhede soos cliere, !'tome ge
boue, avonture, emosies en he
leweins. Dit kan dus die uit
drukking hiervan wees of die 
insig in simboliese vorme. Som
mige kritici merk op dat die 
,,hoe" en nie die ,wat" nie, 
by kuns belangrik is. 

Kuns is 'n integrale dee! van 
die !ewe en kan nie geskei word 
van die daaglikse aktiwiteite 
van die me'ls nie. 
Wat die mens sie11 en voel, is 
intiem verbind met wat hv dir.k 
en weet. Die l..un~ ~ro~i dan 
uit die estetiese reaksie . K uns 
is ook 'n uitdrukking van die 
Junstenaar se persoonlikheicl en 
en dui gewoonlik ook op die 
lewens- en wcreldbeskouing van 
sy tyd. Dit is ook tot 'n groot 
mate die uitdrukking van kul
tuur. K uns en kt:ituur hein
vloerl en dui mekaar wedersyds 
aan. So is die middeleeuse kuns 
hoofsaaklik 'n uitdrukking van 
die teologiese aspira1.ies en stand
punte van die tyd, terwyl daar 
gedurende die Renaissance 'n. 
opgroeiende relangstelling in die 
natuur ontstaan het, wat wc:.:r 
g~lei ~et. tot 'n verandering in 
d 1e arttstteke ekspressie. 

Kuns vorm dus 'n integrale 
dee) van die mens en sv kultuur. 
Dit kan oo~ van die n1ens en sy 
kultuur onderskei word as pro
duk gelewer deur die mens in sv 
p~·oses van kul.tuurvorming, maa'r 
dtt kan no01t daarvan geskei 
word of daar tet"noor gestel 
word nie. 

lcde jaar word v·ye bela!tgstcl
ling en 'n hoe standaard van 
hierdit: komretisi verwag. 

'n Interessarte aksie waaraan 
t>lke student ook kan deelneem, 
is die bevordering van Afrikaans 
op die kamp~.:s . Volgens mnr. 
van Schaik is die doel hiervan 
dat die student 1->ewus moet 
word dat hy Afrikaans gebruik 
- op die kamru~. in sy vak
wetenskap, op die sportveld en 
in die koshuise. 'n Uitvloei~el 
hiervan kan die samestelling v:•n 
'n studentc woorde!--oek wees. 

Vir die operaliefhebhcrs het 
m11r. van Schaik die versekering 
gegee dat hierdie jaar "oortge
gaan word ntet die reel van busse 
na opera-uitvoerings gedur'!nde 
die operaseisoen in Johannes
burg. 

AI bogenoem,le is egter net 
'n voorsmakie van wat die 
A.B.K.K. vir 1971 beplan. Die 
rec; van die aksies sal mettertyd 
bekend gestel word en beloof 
om baie interessant vir 'n ieder 
en 'n elk te wees. Mercedes Molina . 

)N AAND IN 

SPANJE 
. . .'n Aand in Spanje" is d ie 

t1tel van 'n Trukaanhirding op 
17 Maart in die Potchefstroom
se stactsaal. Die kunstenaars 
wat optree, is Mert:edcs Molina, 
danseres, F.nriqu~ Segovia, diln
ser, Dorio;; Brasch, sangeres .:n 
Anna Bender pianiste. Die so
!iste word bygestaan deur die 
Spaanse Dansteater. 

Mercedes Molina, wat haar 
eerste oplciding in Kaap. tad 
ontvang het en later in Londen 
stl:deer hd, word deur haie 
heskou as meer Spaans as 'n 
Spanjaard . Sy het deur die hele 
r:uropa asouk Amcrika opge
tree. voorclat sy in 1957 na 
Suid-Afrika teruggekecr het. In 

Johannesburg het sy ha:lr eie 
dansteater gestig wat va ndag 
van dieselfde kwaliteit as enioe 
Spaanse dansskool gt"reken word. 
'n Leerling van haar, wat nd 

opleiding in Suid-Afrika, ook 
in Spanje gaan studeer het, tree 
as 1\l creedes ~v1olina se dans
maat op nl. Fmique Segovia. 

Saam met die twee dano;;ers 
tree 'jie hekende Suid-Afrikaanse 
sopraan D0ris Brasch np, asool.. 
Anna 13ender, pianistc:: wat deur 
haar optredes vir die S.A.U.K. 
ook landswyd bekend is. 

Resprcking vir die uitvoerin!! 
kan by Pro-Rege Pers gedoe1i 
word. 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 

UNIE.WINKElS · 

DIE MODERNE WINKEL 
VIR MODERNE MENSE 

VERSKAFFtRS VAN U UNIVERSITEIT SE KLEURE 

,Die Bult" en Kerkstraat 88 b, Potchefltroom. 



SOUE WESTE 
!NRYTEATER 

Maandag tot Donderdag 7.00 nm. 
Vrydag en Saterdag 6.45 en Q r.m. 

* VrvdatJ en ~aterdag, 5 en 6 
• 0 • 

* 

Maart, eer!>te vertomag: 
"WILD SEASo .~·· 

Gt:rt van den Rergh, Mari..: du 
Toit l!n Joe Richardson. 
Twcede vertoning: 
"THE BROTHERHOOD" 
Kirk Douglas, Alex Cord en 
Irene Papas. (4-16). 

Maandag en Dinsdag, 8 en 9: 
Vrydag en Saterdag, eero;;te 
,·ertoning 12 en 13 Ma1.rt: 
"THE PRIZE" 
Paul Newman, Elke Sommer, 
Diane Raker en Edward G. 
Robinson. 

* Woensdag en Donderdag en Vry-
dag en Saterd .g, tweerle ver
toning, 10 - 13 Maart: 
"THF SCORPIO 
LETTERS" 
Alex Cord en Shirley Eaton 
(4-12). 

* . Maandag en Omsdag, 8 en 9, 

* 

Vrydag en Saterdag 12 en 11 
eerste vertoning: 
,BORN FREE" 
Virginia McKenna. Bill Tra
vers en Geoffrey Keen. 

Woensdag en Douderda~ en Vry-
dag en Saterdag, tweede ver
toning, 10-13 Maart: 
,RED Bl,OOD, YELLOW 
GOLD" 
George Hilkrn en George 
Martin (4-12). 

POTCH INRY 
INRYTEATER 

Maandag tot llonderdag 7.00 nm. 
Vrydag en Saterda~ 6.45 en 9 nm. 

· * Vrydag en Saterdag, 5 en 6 

* 

Maart, errste vertoning: 
,,MIDAS RUN" 
Richard Crcnna, Anna Hey
wood, Fred Astaire en Ralph 
Richardson. 

Tweede vertoning: 
,TODAY IT'S ME, 
TOMORROW YOlJ" 

* 

Brett Haisley, Bud Spencer, 
Tatsuva Waradi en Jeff 
Came.ron. (4-12). 

Maandag tot Dnnderdag, 8 tot 11 

* 

Maart en Vrydag en Saterdag, 
12 en 13 twcede vertoning: 
,SHANGANI PATROV' 

Vrydag en Saterdag, eerste ver-
toning: 
,,ONE AND ONLY 
GENlliNE ORIGINAL 
FAMILY BAND" 
Walt Disney. Walter Brennon 
en Lesley-Ann Warren. * . Maandag en Dinsdag, 15 en 16, 

* 

en Vrydag en Saterdag, 19 en 
20, hveedc ,·ertoning: 
,FRAME UP" 
Henry Silva en Keenan Wynn. 
(4-12). 

Woens!lag en Donderdag, en Vry-
dag en Saterdag, eerste ver
toning, 17 - 20 Maart: 
,VIVA MAX" 
Peter Ustinov, Pamela Tumn, 

DIE 

KUESTA '71 

lets vir almal 
Kuesta 71! 'n Grootstt> projel~ van rlie Afrikaanse Studentebonrl wa t 
jaarliks geloods word. Vanaf 5 tot 10 April word hierdie kolossale 
projek op die unh·ersiteit van Pretoria sc kampus aangebied. FJ~e 
student vail e!ke universiteit moet <;y decl hydra tot die sukses van d1e 
projek deur s:v ondersteuning en bes moontlik deur sy teen•voordigheid. 

K11esta '71 sal uit drie ;J[cle- \te w.o. fotografie, motorher-
lings bestaan: 1 stelwerk, edelsteenslyp, oren

Kunsfees (uitvoercnde kunste) 
Kumuitstalling (beeldendc kun

stc) 

K ur<;usse 71. 

Die uitvoen:nde kunstc be
staan uit ·n musiekafdeling, 
een vir drama en voordrag, w:lt 
insluit poesie, prosa, monoloog. 
verhaalkuns. mimiek ens. Die 
dansafdelir:g ~luit in klassieke 
ballet, nasion<:tle- en volksdanse 
en musikale komedie. Daar sal 
ook reder.aarskom peti~ies w~::es, 
waar die politir.i van more ge
lccntheid sal kry om hul talt:nte 
ten toon te stel en aan die kuns
fees 'n akadcmiese karaktcr tc 
gee. 

Beeld hou werk, skilderk u ns, 
grafiese kunste en toegepastc 
kunste sorteer onder die skep
pende kunste. Dit .~luit O?~ 
lettcrkl.nde in , waar 1ong 1\ln
kaanse skrywers en digtns ge
leentheid sal kry om tlruma . , 
kortv,erhale. sketse en roesie 
te skep vir inskrywing. 

Kursusse in die praktiesc kun-

bare Of'trcde, en redevoering. 
aqualo~gduik mosaikwerk, hin
nenshuisever<;iering en hatik
we:rk word .ook aangebied. 

Afr·i<rtingsknr~usse in onge
' 'eer ticn sportsoorte word aan
rebied. Hieronder val rugby, 
krieket, tennis en pluimbal. Re
kende sportpersoonlikhedc en 
afrigters van oor die hele land 
sal optree - waaronder Denis 
Lindsay. 

Vir alma! is daar so'liale vcr
maak in die vorm van braai
vleise, amcsan!.', konserte. to
neelopvoeJ ing'>, ·n uitstappie na 
die Randse Paasskou en 'n n.g
hywedstryd tussen d ic noorde
!ikc ?n suidelik.; universiteite 
tecnwoordig op Kucsta 71. 

Studente sal in die morlerne 
U.P.-koshuise tuisgaan. Belang
stellcnclcs kan navrae in die 
'\.B.K.K.-hussie hv die S.R.
kant0or plane; of dtrek met die 
Kucsta-afgevaardigde op die 
kampus, mnr. Johan Ho0gendyk 
in Over de Voor in kontak kom. 
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Mnr. Kobus Booyens. 
Foro: Fotukuns. 

. Kunsvereniging 
Soek Lade 

Die Potchefstroomse tak van 
die Suid-Afrikaanse Kuns
vereniging is tans besig om lede
lyste weer te hersien. Die vere
niging nooi aile studente uit om 
daarby a«n te sluit. 

Oie ledegeld bedrae 75 sent 
vir studente en kan by die pen
ningmeester, prof. T. T. Cloete, 
inbetaal word. Die voorsitter 
van die v...:reniging is prof. G. 
Dekker. 

Die vereniJi:1g hou gereeld 
tentoonstelli ngs en ver.>keie le
sings word gege,· oor die prak
tiese kunste en ·vader word 
voorlesings gehou met tugbeelde. 

DRIE HOOFLIGGAME 
WERKSAAM 

Ons wil aan die studente toon dat die politiek 'n wesenlike deel ,·an 
" . k d elkcen sc lewe uitmaak ·en dus nie net sommer ge1gnorecr an wor 
nie. Daarom het ons vanjaar in die beplanning van ons programver
gadcrings pro beer om aktuele onderwerpe toe te lig," ~.e mnr. Okkic 
Raubenheimer, ondervoorsitter van P.N.B. 

Die hal word met die eerstc spreking van die .,Gcregtcli~c 
vergadering op 9 Maart behoor- en politieke aspekte van dte 

Suidwes-kwessie", wat tans weer 
lik aan die rol ge<>it met 'n be- op die voorgrond . getree .. het. 

Op II Mei word d1e .. Pohtlekc 

MEESTERSKONSERT 
konsekwensics van vliegtuigska
kings in die wereld en die rele
vante implikasies wat clit vir 
Suid·Afrika mag inhou, \'an 
nader beskou. Albci bogenoem
de onderwerpe sal deur kundige 
sprekers behandel word, maar 
aangesien finale bevestiging nog 
ingewag word, . al hulle eers 
later b~kend gemaak word. 

20th Century 
Teater 

Maandag, Woensd11g, Vrydag rn 
Saterrlag 2.15 nm., Maandag tot 
Saterdag 8.00 nm. en Saterdag 

9.45 vm. 

* Vrydag 5 en Sat. 6: 

* 
,THE CHA.IRMA.N" 
Gregory Peck, An:1e Heywoo,l 

Saterdag More: 

* 
,MR. BELVEDERE GOES 
TO COLLEGF." 

Maan. 8, Dins. 9: 

* 

,THE TWISTED NERVE" 
Hayley Mills, Hywell Rennett. 
(4-18): 

Woens. 10, Don. 11, Vry. 1~. 
Sal. n: 
,THE GOOD GUYS AND 
THE RAD GUYS" 
Robert Mitchum, George 
Kennedv. * -Sat. More: 
,A SWINING AFFAIR" 

* Maan. 15, Dins. 16: 

* 

,THE PURPLE PLAIN" 
Gregory Peck, Brennda Oe 
Banzie. (4-12). 

\\'oen~. 17, Don. IN: 

* 
.,ILLUSTRATED MAN" 
Rod Steiger, Claire Bloom. 

Vry. 19, Sat. 20: 
,FRAME UP" 
Henry Sivva, Beba Concar. 

* Sat. More: 
.,IT'S HARD TO STEAL 
A TON OF DI.\I\10NDS" 

))0 RING AAN 
M.Y VINGER)) 

Mecsterskonsert: 27 Februaric 
1971. 

Kunstenaars: Svbil M ichd,1w 
(alt) en Lionet' Bowman (kla
vier). 

Konservatorium, P.U. vir 
C.H.O. 
'n Heerli~,e veras~ · ngs-aand! 

Sonder om vooraf van die rro
gramkeuse bewus te \\CC~, le 
die- el:rste verassing in (lie Schu
nn ttn-siklus, ,.Fr3uenliebe und 
Lehi!n" e;1 die twl.'erl!! in die bc
sonder-""~ ngename kwaliteit van 
Sybil t\, Jch.elow se stem. 

.,Hat ek jou nla ga.. dat jy 
nl6 jou hare mag laat any nlel" 

?U<-... 

1f1~ 

_, --= __ . 
- -=--------" 

Met die eerste stemmings· 
voile tnue van ,Sedert ek hom 
di ·! eerste keer gesien het" 
het die sangeres mens saamge~ 
neem op 'n boeiende wyse deur 
die liefde en lewe van die vrou. 
Met sti!le oortuiging het sy, Hl
duidelike Ouits, ell<e sidsroering 
wat Schum:1nn in die musiek 
vasgel2 het, oorgedra. Oie hoog
tepunt was myns insiens, ,0, 
ring aan my vinger" terwyl die 
laaste eemame klanke van die 
afskeid oor die klaviernaspel 
in die luisteraar se ore en hart 
bly klink het. 

Lionel Bowman, wat die be
~deiding waargeneem het, het 
ook as solis opgetree. Hy h.:t 
die program gcopen met 'n so nate 
van Mozart en ook die Impromp
tu in B-mol van F. Schubert 
voorgedra. 

Die res van haar program 
het mej. Michelow gewei aan 
d ri~ liedere uit , Lief de en Ver
latenheid" van Arnold van Wyl<, 
asook 'n aantalmoderne liedere. 
Laasgenoemde was alma! van 
ligter aard en op 'n skalkf.e wyse 
het die sangeres tt>lkens d3arin 
geslaag om die gehoor te laat 
dee! in die ,grappie". 

Met pragtige stemt-eheer, sui
wer intonasie en volkome oor
gawe het sy onder andere 'n 
aria van Hamiel as toegif aan
gebied om die aand op ·n aan
gename wyo,e af te sluit. 

P.N.l3. voer sy bedrywighede 
vir dio; ccrstc semester tot 'n 
hoogt~punt, wann cer hulle i.n 
samewerking met Korps Ven
tas Vincet en A.B.K.K. op 16 
Junie 'n gesprek<>forum a< nbied 
wat oor die Kleurling in Suid
Afrika sal 1->andel. Hierdeur ''il 
die onderskeie organisasies poog 
om so 'n wve dekking moontlik 
l)Or hicrdie · baic aktuele onder
werp te gee. 

Mnr. J. H. P. Serfontein, 
bekende politieke skrywer van 
die Sundav Times, sal praat 
oor ,Die Politieke rol van die 
Kleurling in Suid-Afrika". Prof. 
J. H. Coetzee. hoof van dil.: 
D.:p>trtemenl \ o1lkekrtmk t~an 
uil! P. l.J. sal ,Di..: \'ulkd~umlig~ 
samestelling en implikasies van 
die Kleurling'', behandel, ter
wyl Dr. I. D. du Plessis ,Die 
kulturele rol en bydrat> van die 
Kleurling in ons Afrikaanse kul
tuur.'' sal bespreek. Hierdie 
gespreksforum word dan ook 
paslik onder die vaandel van 
die A.S.B. aangebied ter voor
bereiding van die A.S.B. kon
gre<> wat in Julie te Stellenbosch 
met die Kleurling as tema gehou 
sal word. 

Mev. Helen Suzman, L.V. vir 
Houghton, sal die Puk in die 
tweede semester besoek om die 
laaste programvergadering van 
P.N.B. te kom toespreek. 

Rehalwe die vergaderings he
oog P.N.R. ook die uitgee van 
vlugskrifte. 

INSLEEP RESTAURANT 

HVIS 
en 

TV IN 
TEL.464l 

WAARHEEN ALMA~ SLEEP 

Koshulsbestelllngs: 6039 ,.So· ja, nou Ia dlt weer my 
beurt .. In ..... ~ ..... 

* U NAASTE WINKEL AAN DIE UNIVERSITEIT 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFTES 
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ANDRIES 
KROGMAN 
Andries Ferdinand Krogman 

is op 23 Oktober 1951 te Mid
delburg (Tvl.) gehore. Hy groei 
op te Standerton, en gaan skool 
by die Laerskool De Ia Rey, 
later in Florida Hoer. Tans is 
by 'n eerstejaar -- B.A.-studr;:nt, 
en beoog hy om later onderwy
ser te word. 

Krogman het in sy st. 7-
jaar onder invloed van Spring-
bok Jan Barnard, regin hard
loop. Die volgende jaar, as 
o/16-atleet het hy ret:ds die myl 
in 4 min. 28 sck. afgelc. Toe 
hy o,' 17 was, het hy tweede ge
kom in die Harrismitse Berg
wedloop - 'n unieke prestasie. 
In· 1969 het hy die S.A.-junior
titel in die 3000m verower, en 
verlede jaar het hy sy eerste 
5000m-wedloop in 14 min. 49 
sek. gewen. 

Gedurende die S.A. kampioen
skappe verlede jaar het hy die 
10 OOOm in 30 min. 34 sek. ge
wen - dieselfde tyd waarin hy 
'n rukkie tevore die Suid-Trans
vaalse titcl gewen het. 

Krogman neem deesdac veral 
aan die 5 OOOm en 10 OOOm deel. 
Sy ty~ hicrvoor is onderskeiddik 
14:20 en 30:?0. Hy mik nou 
na 29 mtn. in die 10 OOOrn. Hv 
oefen tv.eekeer per dag, en draf 
tot 100 myl per week. Hy word 
afgerig deur Jan Barnard. 

Sy belangrikste verowering 
was se kcr die S.A.-senior land
looptitel in September 1970. Hy 
het die baan te Welkom in die 
goeie tyd van ~9 min. 40 sek 
afgedraf. 

Andries Krogman. 

Krogman is entoesiastie-; om, )ie nuutverkose huiskomitee van 
,oor 'n paar jaar" 'n goeie J(asteel is heel agter, Rik'i de 
Marathon te hardloop. 

KORFBAL 
OP DREE.F 

Saterdag, 27 Februarie 1971, 
bet die P. U.-Dameskorfbal.klub 
'n uitnodigingspan na Carleton
ville gestuur waar die dames teen 
Goldfields gespeel het. Afgesien 
van die wind en stoh en 'n paar 
verdwaalde reendruppels het die 
Pukkc \dan ook die kragmeting 
gewen met ·n telling van 18-9. 

'n Sekere aanwin- vir die 
Pukke is mev. Burgerine Riekert 
Springbokkorfbabpeel~ter van 
'n paar jaar gelede, wat nou 
buitemuurs studeer en alhoewel 
sy op Lnchvaal (naby Vander
bijlpark) woon, ontsien sy geen 
moeite om vir die Pukke te speel 
nic. 

'n Toer na Noord-Transvaal 
is gereel ";r die Aprilvakansie, 
wat die speelsters die geleentheid 
sal gee om hagte te meet teen 
spanne buite die Wes-Transvaal
se Subunie. 

Vir aile belangstellendes in 
korfbal is die oefentye soos volg: 

Maandae vanaf 4.30 nm. 
Woensdae vanaf 4.00 nm. 

Die 
• LUUKSTE 

lange; middel - Fanus v.tn 

dcr Merwe, Johan Wagner, Kru

ger van der Walt, Chri" Schoe

man (Primarius), Patrys Swart, 

Paul Kruger en voor - Piet 

Taljaard en Carl Dietsch. 

Foto: Fotokuns. 

Maties Kom 
Hierheen 

Dit lyk byna na 'n uitgemaak
te saak dat Maties vanjaar teen 
Puk op Potchefstroom sal rughy 
speel. 

In 'n brief wat die afgelope 
week ontvang is, verklaar die 
Stellenboschers l)ulle bereid om 
op 26 Junie hier teen Puk te speel 

Hulle kom slegs met hulle 
eerstespan en kan op geen ander 
datum hier speel nie, omdat die 
toerspan op 27 .Junie na Rhode
sie vertrek. Puk sal nou hy die 
Wes-Transvaalse Rugby-unie 
moe-t aansoek doen dat die wed
stryd hier gespeel word. 

• MODERNSTE 
• NUliTSTE 

·W. P. MANSHAARSALON 
LUGGEREEL VIR U GERIEF 

* LEWIS ARKAQE 
Regoor 20th Century Teater 

TEl-. 6561 

KRIEKETSPAN RUK REb 
Voor op eerste beurt 

Die Pukke se eerste krieketspan bet Saterdag sommer stukke bcter vertoon in bulle wedstryd teen Stil
fontein as die vorige week teen Stratbvaal. Hulle bet op die oomblik die hef stewig in die hande en behoort 
ten minstc op die eerste beurt te wen. 

Stilfontein het eerste gekolf n1e. 
en was alma! terug pawiljoen Nico Breedt het die kolwers 
toe vir 144 lopies. Shelbouler ook hoofbrekens besorg en het 
Hennie van Vuuren het een "an 2 raaltjies vir 30 lopies geneem. 
die beste vertonings "an sy loor- As hy net die paaltjies meer 
baan gelewer en 5 penne vir akkuraat ae:snval sal hv baie meer 
40 lopies ingeoes. Die hoe aan- slagolfers eis. · 
sien wat sy boulwerk in sommige Rugbyspringhok Paul Durand 
kringe in Wes-Transvaal geniet, bly ·n goeie krieketspeler. Hy 
was Saterdag gewis nie misplaas het vir die besoeker-; die meeste 

I 

KASTEEL KIES 
HUISKOM/TEE 

Kasteel bet sommer met die intrapslag van die akademie<;e jaar ver
kiesing gehou om 'n nu~e huiskomitee te V('rkies. Anders as rlie ander 
koshuise wat gedurende die vakansie hceltemal verlate en onveranderd 
voorgekom het, bet Kasteel gedurende die vakansie ses vlerke bygekry 
om sodoende 420 studente te kan huisves. 

claar is 'n 180 van hulle - heel
wat meer as hyvoorbecld die 
hele studentetal van Kompleks. 

lopies aangeteken, naamlik 42. 
Derek Moore het 22 bygedra. die 
tweede meeste. 

Die Pukke het daarna met ver
troue gekolf. Van die ha!fhar
tige hantering van die kolwe 
van 'n week gelede was niks te 
bespeur nie. Met uitskeityd 
het hulle reeds 74/1 op die tel
bord gehad. 

Philip Schlebusch het goed 
vertoon totdat hy sy paaltjie . 
met sy telling op 27 verloor het. 
Andre Laas met 31 n.u.n. ic; 
nog voor die penne en hy bewys 
weer sy waarde vir die Pukspan 
bo aile twyfel. Paul Durand het 
sover die eerste paaltjie om
gekap. 

Stilfontein is net nie meer die
selfde aanvallende span wa~ hu lie 
a an die begin van die seisoen was 
nie. Dit lyk onwaarskynlik dat 
hulle weer vanjaar die liga gaan 
wen soos verlede seisoen en 
hierdie toedrag van sake het 
hulle heelwat van hulle vuur 
ontneem. 

Die Pukke kan hierdie situa
sie nou goed uitbuit. Met nog_ 
nege penne staande en 'n agter
stand van slegs 70 lopies op die 
eerste beurt, kan hulle Stilfontein 
se totaal maklik verbysteek. 
As die studente hulle kaarte 
goed speel kan hulle selfs nog 
voluit wen. 

Sake in die liga is in elk geval 
besig om nou uiters span
nend te verloop. lndien Dorp 
vir Strathvaal op die eerste 
beurt klop (wat op hierdie sta
dium beslis so voorkom) en die 
Pukke klop vir Stilfontein or die 
eerste beurt, is die stuciente 
weer voor in die liga met Dorp 
tweede. In s0 'n geval mag d1e 
tuiste van die beker dan deut 
twee Potchefstroomse spanne 
uitgespook worci - Dorp en die 
Pukke. 

®
Die Wapad word uitgegee vir 
die eienaars, Die Studenteraad 
van die P.U. vir C.H.O., deur 
lnterad (Edms.) Bpk., Olen-

laan, Posbus 515, Tel. 7184, Potchef
stroom en word gedruk deur Carle
tonville Pers (Edms.) Bpk., Amethyst
straat, Carletonville. Tel. 6184, Posbus 
406, Carletonville. 

Daar is toe van owerheids
wee gevoel dat met die geweldige 
vermeerdering van studente 'n 
nuwe huiskomitee verkies moet 
word wat verteenwoordigend van 
al die inwoners sou wees. Elke 
vlerk of vleuel sou dan op die 
huiskomitee verteenwoordig 
word. Die manne wat die paal 
gehaal het, is Chris Schoeman 
(Primarius), Piet Taljaard, Pa
trys Swart, Karl Dietzsch, Riks 
de Lange, Paul Kruger, Kruger 
van der Walt, Johan van der 

U kan gerus u bande versool by ..• 

'Westhuizen, Fanus van der Mer
we en Johan Wagner. 

60LIIEN WEST 
BETBEADEBS 

Die nuwe huiskomitee- het by 
monde van mnr. Chris 
Schoeman hul beleid vir die jaar 
as volg gestel: ,Ons wit 'n 
eenheidsgees onder die inwoners 
van Kasteel skep wat juis nood
saaklik sal wees vanwee die 
grootheid en uitgestrektheid van 
die koshuis. Verder beoog ons om 
Kasteel die toonaangewende kos
huis op die kampuc; te maak deur 
in 'n gesonde gees aan aile stu
dente-aksies deel te neem. Die 
enigste probleem is dat ons 
tot dusver nie 'n ontspanning
saal het nie, wat bveenkomste 
van die inwoners 'n. bietjie be
moeilik. 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDF.R EEN DAK 

Die Eerstejaars het dan ook 
die woorde van hul Primarius 
bewaarheid laat word deur met 
die louere by die Eerc;tejaars 
atletiek byeenkoms weg te 
stap. Dit is dan ook nie te 
moeilik om te begryp nie, want 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 

* GOODYEAR G 800 loopvlak 

* Nuutste toestel vir WIELSPORING en 
-BALANSERING 

lOMBARDSTRAAT 37- POTCHEFSTROOM 

(Skakel 3297 vir betroubare diens en laagste pryse) 




