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PUKMANS ONDER 
VERKEE.R E INDRU'K 

We/kom op P.O.K.-kampus 
DIE MEF.StE PUKMANS VERKEER ONDER 'N VALSE INDRUK u bulle dink dat bulle ale op 
die kampus V8ll P.O.K. welkom is ole, is die bevindiog van 'n menlngsopname wat 'n -.erteeawoonUaer 
van Die Wapad blenlle week gedoell bet. 

In 'n onderboud wat met die 
Studenteraadsvoorsitter van 
P.O.K., mnr. Gallie Marec, ge
voer is, bet dit geblyk dat Puk
ttlans welkom is om by P .O.K.
dameskosbuise te sleep. Hy 
bet verdcr ges8 dat die dames van 
P.O.K. ook welkom is om bulle 
mansvriende van Puk te nooi 
vir intertees op ongeorganiseerdc 
basis. Mnr. Maree bet verder 
gese dat 'n georgaliiseerde situa
sie tussen die P.O.K.-damcs en 
Pukmans nie goedgekeur kan 
word nie. 

Gees ly skade. 

Georganiseerde skakeling, ver
a) tussen dameskosbuise van 
P.O.K. en die manskosbuise van 
die Puk, kan die gees op P.O.K. 
laat skade ly. Hy bet daarop 
gewys dat die skakeling tussen 
die ondcrskeie Studentcrade, 
asook tussen die studente on· 
derling, vanjaar die bestc ooit is. 

Stadeatepret. 

,,Die opstande teen mekaar 
so af en toe is maar net studente
pret", bet mnr. Marec gese. 
Hy bet ook 'n beroep op Puk
studente gedoen, indien dit bulle 
is, om nie die Olifant vAn P.O.K. 
te beverf of te ontsier nie. Hier
die Olifant is deel van P.O.K. se 
tradisie en buitendien sal so 
'n daad op saakbcskadiging neer
kom. 

Dames. 

In onderboude wat met pri
mariae van P.O.K. gevoer is, 
blyk dit dat bulle ten gunste 
van groter skakeling met Puk
manskosbuise voel. Na be
raming is daar sowat duisend 
dames wat nie op P.O.K. sleep 
nie en of op Puk sleep of glad
Die sleep nie. 

Daar he'jy ditl 

Van wpneer af is dit 'n 
.oet om intertees oorkant 
die straat te bou? 

Hoewel meeste van die dames 
wat genader is ten gunste van 
groter skakeling, as wat die 
Studenteraad beoog, voel, sal 
bulle by die besluit berus. Hier
volgens kan die dames groepies 
van tot tien mans oomooi vir 
intertees of ander vorme van 
sosiale ontspanning. 

Ele dames Die afskeep. 

Die Voorsitter . van die Stu
denteraad, mnr. Leon Wessels, 
is van mening dat gesonde kon
tak tussen die dames van P.O.K. 
en die mans van Puk geen skade 
kan doen nie. Dit moet egter 
nie sover gevoer word dat die 
dames van die Puk afgeskeep 
word nie. Dit sou byvoorbeeld 
ongewens wees indien dames van 

P.O.K. saarll met manskosbliisc · 
van die Puk begin vlotte bou. 
Mans optimlsties. . . 

Die Pukmans is van oortuigini 
dat gesonde skakeling met dames
kosbuise van P.O.K . . 'n goeie 
manier is om inet meer mense 
kennis te maak. Hulle voel egter: 
ook dat die Pukd&.lhes voorkeur · 
beboort te geniet. 
Duldelikhelcl. 

Aangesien daar nou duidelik
beid oor hierdie aangeleentbeid 
bestaan, so word. gevoel, kah 
gesonde skakeling uitgebou word 
tot voordeel v.an beide inrigtings. 
Mnr. Maree bet ook daarop ge
wys dat mans van P.O.K. nie 
goeie smaak sou openbaar in
dien bulle teen Pukmans op-
tree wat daar sleep o p
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ASB VERHEU& MET SASO 
NA AANLEIDING vaa llallleSpftklap wat dur by twee 1ele ultllelle 
tnsseo HoofLestuwllede V8ll die Afrlkuase Stadeateboad (ASB) 
e• die South African Students Orpnisadoa (SASO) plaupliadllet, 
wl1 die ASB die . mealng ultspreek dat blerdle koatak V8ll belollllllere 
waarde wu. Terselfdertyd wl1 die ASB die reg erkea V8ll die m. 
blanke -stndeate van Said-Afrika om bulle besoadere beJup .. 'a 
ele onafbankllke stndente-orpnisasle te bevorder, bet die .urttu.e 
Studeatebood oalangs In 'II verklarlna bekeadaemaak. 

Skrywer Politikus 

Dit verheug die ASB dat SASO himue slotsom geraak. NUSAS 
ten doel bet om die kultuurerfenis bet dus bloot 'n Engdstalige 
.van die verskillendc nic-blanke studentevereniging geword met 
' ~vokingsgroepe tc bewaar en geen bevoegdbeid om as spreek
wt tc bou. Omdat die Afrikaan· . stem vir die Afrikaansc en ~ 
se student hierdie selfde reg vir blanke studnte van die Repub
.hom opeis gun by dit ook aan al lick op te tree nie. Om hierdie 
die andcr studentegroepe in Suid- rcdcs bet NUSAS sc aanspraak 
Afrika. Die ASB wil die hoop om 'n nasionalc unie van aile 

Akademikus oor Kleurling 
DRIE PERSONE bet verlede Diosdagaand voor 'II gesameatllke ver
gadering van Korps, P.N.B. ea A.B.K.K. In die Todussaal oor die 
KLEURLINGE IN SUID-AFRIKA voor sowat driebonderd studeate 
opgetree. W. A. de Klerk (skrywer), J. H. P. (Heanle) Serfonteln 
ea prof. J. H. Coetzee, boof van die departemeat Volkekande aan die 
P.U., bet bierclie onderwerp van aile kante beaader en die gesameatllke 
gevolgtrekkinge gemaak dat daar in aile ems oor die toekoms van die 
Klearllnge besln moet word. 

uitspreek dat SASO mettertyd ~uid-Mrikaanse studente to · 
tot die ~f sal kom dat hicrdie wees, bloot in mite geword. 
groot ideale, waarvoor ook SA- ,Die ASB bet kennis pocem 
SO hom beywer, die beste ge- van die verldaring wat na die 
dien kan word deur die grootstc tweedc Jaarkongres van SASO 
mate van selfverwesenliking vir verlede jaar uitgereik is en waar
elke groep, moontlik te maak ook in daar o.L voorsiening gemaak 
op geo~ese en politieke gebied word vir die ,beboud van no-

Dit 18 verder verblydend dat minale kommunikasie" tussen 
Die geskiedkundige byeen

koms (dit is die eerste geleent
beid waarby bierdie drie Hoof
liggame van die Studenteraad 
gesamentlik 'n byeenkoms aan
bied) is met die oog op die 
komende kongres van die Mri
kaanse Studentebond (A.S.B.) 
aangebied met die doel om seke
re gedagterigtinge bekend te stel 
en die gesprek oor die Kleurling 
te verdiep. 

Mnr. De Klerk bet met woord
kuns die buidige posisie van die 
Kleurling aangegryp om op in
konsekwensies in die beleid te 
wys. Hy bet ook die onderge
skikte posisie van die Kleurlinge 
veral in Wes-Kaapland, beklem
toon. 

Mnr. Serfontein bet hicrby 
aangesluit en gewys op die vcr
~deringe wat reeds in die 'belcid 
van die regeringa van Suid-Afrika 
~ die begin van die 19de eeu 
aanpbring is. Hy h~ die bui
di)e politiekc situasie opgesom 
en sese dat daar nog nooit tevore 

in die Nasionale Party so ernstig 
besin is· oor 'n beleid as juis nou 
nie. Hy noem die oplossing wat 
nagestreef sal word die toets.Jteen 
van die ems van die beleid van 
die Nasionalc Party met betrek
king tot die veelvollcigheid in die 
land. · . 

Prof. Coetzee bet die voor
dragte van die ander sprekers 
saamgevat en opsommcnd daar
op gewys d8t die Kleurlinge 
steeds as speelbal in die politick 
gebruik is. Hy bet v6orts daar
op gewys datdic buidige aituasie 
nie weggediilk kan word nie. 

. die nic-blankc studente die on· SASO en die ASB. Die ASB 
vennoe van NUSAS om 'n wil hicrmee sy beleid en begeerto 
verteenwoordi~dc orgattisasie bevestig om met aile studente
vir aile Suid-Mrikaanse studente groepc in Suid-Mrika te skakel 

· tc wees, 'bcsef. Die Mrikaansc oor sake van gemeenskaplike 
studente bet reeds in 1933 tot .belang. 

-WITS ··.KOM 
POLITIEK PRAA~ 

~at dit w~sd~ery is om ~ . DIE STVDENTERAAD .,.. die Ulli'fersltelt V8ll die Wltwataa_. 
d1e Kleurlinge n. tuisland; te wil . llet 'a llftnodl&l• .,.. die plaullke Studeaterud aanvur oaa Of 
g~ bet by met die .bewenng dat 4 J..ae _ __.._ te ..,.. oor -•~•hM••ele 1t~tete be1de blank en Brumman reg op ---.---.-
Wcs-Kaapland bet. Hy bet dit Hierdie besoek sal plaasvind leentbedc sal handel indien Wits 
ook as absolute vereistc gestel · in opvolging van 'n besoek wat dit sou verkies. · 
dat indien die Kleurlinac 'n tuia hicrdie S~dontmad vroeir vu· 
land moet kry. dit 'n &*CIIIIDU- jur 1111 die Wi~pua p
deerW taltlud moet wees, aan- brio& bet. Die VO<JJ1itW' VID 4\c 
~ die lOcwllnse ~ voJ., $~9P~· ~· I.Ciqo Wct
vorm nie: Ook bet by die ems seta, bet reeds to kenno aesco 
van die aangeleentbeid beldem- dat hicrdie llUDCIPtekinfl hoof
toon. saaklik oot politieb unpo 

Tydens 4ie besoek aan Wits 
ia • · we~skram van mcer 
politj4e qngeleentbcde aodat 
die- bolprekings meer om Stu
denteraadsa•np:leeutbedo go-

. draai bet. 

It IOUTIQUI APLIWIIING .()fW. .. OP 

* .... ICI 011 ICAMPU. * ......... ,..,,, ....... c 

l~tiRUJIIJIIUILl *· KUNSIUMSTUKICJ . , .... INt :N77 
-----~ . STU.DIIIITI APTIII 

7



2 D~ W~AD, VRYDAG 21 MEl 1971 

Ek bet niks te se nie. Beleefd
heidshillwe'sal ek dit stel. Daar 
bet tog niks . opspraakwekkends 
gebeur sedert ek laas keer met 
my mikrofoonvriende gepraat 
bet nie, behalwe dat een van bulle 
weer die geleentheid gehad bet 
om te verskyn. · 'Het glo nie te 
sleg gevaar nie ~ maar by bet dit 
darem· tot sy krediet dat by hom 
by die· een of ander retoriese 
organisasie bekwaam bet. Ek 
her dit mos teen diegene wat nie 
die moeite wil doen om iets aan 
die situsiea te doen nie: bulle wat 
voortstamel in onbeholpenheid. 
Galin voort: Ons (nie net ek nie) 
sal weer vir 'julie lag. 

Soos ek vir ons vriende oor
kant die straat gelag bet vir bulle 
onbeholpenheid met die vark
blaas. Dit is seker nie nodig om 
dit verder in te vryf nie. Die 
telling hoef nie op die kampus 
geverf te word om in die geheue 
te bly v~teek nie. 

Darem opmerklik dat die Puk
ke nooit tot die einde van 'n 
wedstryd kan bly sit nie. Wen 
of verloor, sekerheid dwing die 
Pukke om op te staan en te 
verkas. Wys hoe intens bulle in 

die wedstryd belangstel: as die 
spanning aanhou tot die einde 
sal bulle bly tot die einde. Heel
temal menslik en sonder oor
matige emosie. Dit jubel in die 
hart en na buite bly dit kalm. 

Nou sien ek die mense kla oor 
die Karnaval se plakkate en kon
serte. As julie 'n saak bet, gaan 
voort. As julie die konserte of 
ander byeenkomste bygewoon 
bet, hoop ek net nie dat julie tot 
die einde bly sit bet nie. Indien 
wei, dan moet daar liewer in 
stilte oor die saak gekonfereer 
word voordat die organiseerders 
gepak word oor die uitsetting 
al dan nie van die betrokke par
tye. 

Gelukkig het ek reeds aan die 
begin gese dat ek niks te se het 
nie. Daarom wil ek my misnoe 
uitspreek met sommige van ons 
dames wat nie mooi maak met 
bulle klere nie. Dit gaan seker 
maar weer soos met die mini se 
debuut. Almal weet nie mooi 
wanneer en presies hoe dit tot 
sy reg kom nie. Gelukkig is dit 
'n baie klein minderheid en sal 
die oog nie soveel skade ly nie. 

REFLEKTOR. 

. \Vette Beskerm Voetgangers 
BAlE VOETGANGERS verkeer onder die misverstand dat bulle 
altyd die reg van deurgang op die pad of straat of by straatkruisings 
bet. 

Die Padveiligheidsraad, wat 
tans besig is met 'n landswye 
voorligtingsveldtog om voet
gangers meer veiligheidsbewus 
te maak, wil voetgangers op bc
paalde reels wys wat deur die 
Padverkeersordonnansie voor
geskryf is vir voetgangergedrag. 

Baie van die 3 305 voetgan
gers wat gedurende 1970 op 
paaie gesterf bet, sou nog geleef 
bet indien bulle die reels met 
betrekking tot voetgangers na
gekom bet, aldus die Padveilig-

. heidsraad. 
Waar daar 'n voetoorgang by 

'n robot is, moet voetgangers net 
oorstap wanneer die lig in bulle 
guns is . . Geen voetganger mag 
'n voetoorgang skielik binnegaan 
en in die pad van 'n voertuig 
loop of hardloop wat so naby is 
dat dit onmoontlik is vir die 
bestuurder om stil te hou nie; 
waar daar 'n sypaadjie of voet
pad tangs 'n openbare pad is, 
mag 'n voetganger nie op die 
ryvlak loop nie, behalwe om van 
die een sypaadjie na 'n ander 

· oor te stap; waar daar geen sy-

GOEIE KOS! 
FLINKE DIENS ! 

paadjie of voetpad langs 'n 
openbare pad is nie, moet voet
gangers heeltemal regs op die 
pad loop sodat bulle aanko
mende verkeer kan sien; voet
gangers mag alleenlik 'n open
bare pad oorsteek as bulle dit 
met volkome veiligheid kan 
doen; voetgangers mag nie op 
'n openbare pad, en veral by 
kruisings, talm nie, maar moet 
fiink oorstap as dit veilig is. 

Die Ordonnansie bepaal ver
der dat voetgangers bulle nie op 
'n openbare pad so mag gedra 
dat bulle vir hulself of vir ander 
verkeer 'n gevaar skep nie. 'n 
Voetganger wat oormatig drank 
gebruik het, kan maklik so 'n 
gevaar skep. 

Die reels moet so getrou en 
nougeset nagekom word dat dit 
'n vaste lewenspatroon word. 

'n Voetganger wat hom nie by 
bogenoemde bepalings hou nie, 
stel hom aan vervolging bloot 
en by skuldigbevinding kan hy 
'n maksimum boete van R200 
of ses maande tronkstraf, of 
albei, opgele word. 

u tevredenheid Is on• 
PLESIEI I 
. BAILIEP ARK 
PADKAFEE 
( L•ngs die Joh•nnesburg
JMd gelei). 
Beslt ook dranklisens;. 

9ns onderneem ook bestellings 
aan· koshuise tot bale r .. t 
In die nag na koshulswrgedertf9 

· Tel. 6670 

TEOLOOG 
Prof. S. C. W. Duvenage, 

dekaan van die fakulteit Teolo
gie en departementshoof van 
Bybelkunde, vertrek vroeg ~n 
Julie na die V.S.A. en keer m 
Januarie 1972 terug na Suid
Afrika. Prof. Duvenhage beoog 
om by verskillende Amerikaanse 
universiteite, soos Harvard in 
Boston, Stanford in San Fran
cisco en in Toronto aan die 
Institute for Christian Studies 
navorsings te doen. 

Die navorsingsprojek, waar
voor by 'n seniorbeurs van die 
Raad vir Geesteswetenskappelik 
Navorsing ontvang het, handel 
oor die kultuurfilosofiese, sosio
logiese en religieuse agtergrond 
van die huidige gesagskrisis on
der die studente aan Amerikaan
se universiteite. Veral sal 'n 
antwoord gesoek word op die 

Prof. S. C. W. Duvenage wat 
binnekort na die Y .S.A. vertrek. 

Foto: Fotokuns. 

vraag in hoeverre die toenemen
de sekularisme, met verwante 
verskynsels, die optrede van 
1inkse studentegroepe stimuleer. 

'n Studie sal gemaak word van 
die Westerse humanisme in sy 
uiterste konsekwensies, wat in 'n 
lang proses van sekularisering 
van die onderwys, en trouens die 
hele lewe, noodgedwonge die 
vrugte van anargie moes begin 
pluk. Die rol wat die teologie 
van die rewolusie in dit alles ge
speel bet, sal ook nagegaan word 

Ten slotte sal ondersoek inge
stel word na die antwoord wat 
verskeie Amerikaanse universi
teite op die probleem gee. Prof. 
Duvenhage bet reeds kontak ge
maak met 'n aantal vooraan
staande sosioloe, psigoloe en 
teoloe wat bereid is om Ieiding 
te gee in die navorsingswerk. 

KRITIEKE 
BEVOLKINGSDIGTHEID 

Mev. Duvenage sal die toer 
meemaak. Die egpaar is voor
nemens om via die Ooste terug 
te keer na Suid-Afrika. 

REG STELLING 
In Die Wapad van Vrydag 7 
Mei is verkeerde/ik gemeld 
dat Heimat die wenvlot ty
dens Kamaval gebou het. 
Die beste sta/letjie sowel as 
vlot is die produk van Uitspan 
en Klawerhof 

MALA WI RET DUS die vierde boogste bevolkingsdigtbeid in Afrika. 
Die drie Iande (met 'n boer digtheid) is in gunstiger klimaatstreke as 
Malawi gelee, en daarom is hierdie bevolkingsdigtheid van Malawi 
skokkend boog, bet mnr. H. van der Wateren verlede week voor die 
Instituut vir Afrikanistiek aan die Potchefstroomse Universiteit gese. 

Mnr. Van der Wateren is do-
sent in die Departement Volke
kunde en bet die maandlange be
soek aan Malawi verlede jaar 
meegemaak. Hy bet die Insti
tuut toegespreek oor die Etnies
demografiese samestelling van 
Malawi. 

Hy het voorts daarop gewys 
dat indien die verspreiding van 
die bevolking nagegaan word, die 
situasie selfs meer kritiek voor
doen. In die suide is daar dele 
met 'n bevolking so hoog as 
900 persone per vierkante myl. 
Aangesien dit die bevolking van 
plattelandse dele is, moet die 
syfer as skokkens hoog bestem
pel word. 

Oneweredig. 
Spreker bet daarop gewys 

dat die bevolking oneweredig 
oor die gebied versprei is. Daar 
is ook 'n noue kerrelasie tussen 
beveolingsverspreiding, water
voorraad, topografie en grond
tipes. 

Een vantdie gevolge van hier
oneweredeige verspreiding is 'n 
daling in produksie, weens 'n 
oorbenutting van die grond. 

Trekarbeid gesond: 
'n Aansienlike dee) van die 

bevolking is steeds afhanklik 
van trekarbeid met laasgenoem
de se sosiologiese en ekono
miese probleme. In hierdie ver
band is opgemerk dat waar 'n 
matriliniese stelsel bestaan, die 
ekonomie nie onder trekarbeid 
ly nie. Die vader van die gesin 
was gewoonlik aangewys op jag 
en oorlog as ekonomiese aktiwi
teite, terwyl hy nou na ander 
rniddele moet oek. Sy afwesig
heid van die tuiste bring dan ook 
nie mee dat die ekonorniese be
drywighede daar tot stilstand 
kom nie. 

Toetssteen. 
Mnr. Van der Wateren bet 

daarop gewys dat tradisionele 
vyande, die Yao en die Chewa, 
depr Brittanje tot een staat saam
gevoeg is. ,Die toetssteen vir 
die standvastigheid van hierdie 
samevoeging sal kom wanneer 
lojaliteit aan die persoon van 
die President vdervang sal moet 
met lojaliteit aan die staat." 

Die Wapad word uitgegee vir 
die eienaars, Die Studenteraad 
van die P.U. vir C.H.O., deur 
Interad (Edms.) Bpk., Oli!n-

laan, Posbus 515, Tel 7184, Potchef
stroom en word gedruk deur carl~ 
tonville Pers (Edms.) Bpk., Amethyst
atraat, carletonville. Tel. 6184, Poabua 
406, Carlctonville. 

Vakansiewerk in T uislande 
Nou Voldonge Feit 

DIE HOOFKANTOOR van die Afrikaanse Studentebond (ASB) 

bet hierdie week bekeod gemaak dat aansoeke ingewag word van 

studente wat teen vergoeding in die Tuislande wil gaan werk gedurende 

vakansies. 

Daarmee bet lang onderhan
delings met die Departement van 
Bantoe-administrasie en ont
wikkeling tot 'n skema gelei 
waarvolgens studente in die Tuis
lande behulpsaam kan wees met 
die ontwikkelingsprojekte teen 
betaling. 

VROEGTYDIG 
Aangesien die Departement 

op hierdie stadium nog nie aan 
al die voornemende aansoekers 
werkgeleenthede sal kan hied 
nie, sal slegs diegene wat betyds 
aansoek doen van werk verseker 
wees. 

VERGOEDING 
Vergoeding word soos volg 

betaal: Spoorwegorders word 
aan studente uitgereik vir die 
heen- en terugreis van bulle 
woonplek na die tuisland waar 
bulle diens gaan doen. lndien 
studente nie van treinvervoer 
gebruik maak nie, sal vergoeding 
vir reiskoste, bereken teen staats
tarief soos per spoor, aan bulle 
uitbetaal word. 

Ook word 'n allesinsluitende 

toelaag van R4 per dag aan stu
dente betaal vir die tydperk wat 
bulle diens doen in die Tuisland. 
Indien studente in 'n staatsinrig
ting tuisgaan, sal die vergoeding 
R2 per dag beloop en die losies 
gratis verskaf word. 

Studente word nie in die voile 
sin van die woord in diens ge
neem nie, sodat die Ongevalle
wet van 1941 nie van toepassing 
sal wees nie. 

GOU MOONTLIK 

Aangesien hierdie projek reeds 
gedurende Juliemaand in werk
ing tree, kan belangstellendes so 
gou moontlik met die Hoofkan
toor van die ASB in verbinding 
tree by telefoon 724-6361 (Jo
hannesburg) of Posbus 8711, 
Johannesburg. Aansoeke moet 
in elk geval nie later nie as 31 
Mei die hoofkantoor bereik nie. 
Die volgende inligting moet ook 
die aansoek vergesel: Volle 
naam en adres, vakrigting en 
jaargang en die Tuisland waar u 
graag hulp wil verleen. 

Studente uit enige vakrigting 
kan aansoek doen. 

WAPADREDAKIIE 
Hoofredakteur 

Redakteurs/trieses: 

Sport 
Kuns 
Koshuise 
Politiek 
Sosiaal 
Akademies 
Studenteraadsaangeleenthede 
Foto's 
Sirkulasie 
Spotprente 

...... Faan Coetzee Tel. 4868 

Johann du Pisani 2129 
Retha Coetzee 2071 
Trudie van der Merwe 3214 

Ria Ferreira 2119 
Gerrit Pienaar 6370 
Nicolette van der Walt 2069 
Ben van der Walt 7088 
Paul 'Kruger (Kasteel) 
Andre Schutte 

Die redaksie word geplaas vir die gerief van persone wat met 
die redaksie in verbinding wil tree met die oog op nuusverskaf
fing of bydraes van welke aard ookal. Persone wat nog belangstel 
om mee te help in die aktiwiteite van Die Wapad kan met die 
Hoofredakteur in verbing tree. 

NA V.S.A.



Besoek 
TurftooJ! 

DIE STUDENTERAAD bet verlede Saterdag 'n lankbeplande besoek 

aan die Universiteit van die Noorde (Turfloop) gebring en daarmee 

uitvoering gegee aan 'n beboefte en beplanning wat reeds sedert tien 

jaar gelede op die kampus gevoel is, bet die Studenteraadsvoorsitter 
' mnr. Leon Wessels, in 'n onderboud gese. 

DIE WAPAD, VRYDAG li MEI1971 I 
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TWEE 
OUD-PUKKE 

OORLEDE 

Die besoek is gebring met die 
doel om meer te wete te kom van 
die Universiteit van die Noordc 
en tydens samesprekinge met 
die Studenteraad daar, is al
gemene sake wat beide Studen
terade raak bespreek. 

l.__ \_.._ . 
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Vlot Verloop. 

Die samesprekings met die 
Studenteraad van Turftoop het 
vlot verloop, nieteenstaande die 
feit dat die Pukke hulle verroeste 
Engels as medium moes gebruik. 

Die eerstespan bet onmiddellik na aftoop van die oorwinning teen P.O.K. bulle nuwe wapen vir die tweede 
kragmeting in werking gestel. 

ONS STEL BEKEND: 
Twee oud-studente van die 

P.U., wat verlede jaar nog vol
tydse studente aan die Univer
siteit was, is die afgelope na
week oorlede. Hulle is more. 
C. J. H. du Buisson en M. M. 
Oosthuizen. 

Mnr. Wessels bet verder ge
se dat hierdie besoek vcel vrug
baarder was as die besoek wat 
vroeer vanjaar aan Wits gebring 
is. Veel vrug het uit die bespre
king voortgespruit en verdere 
byeenkomstes word beplan. 
Eerste: 

Prof. C. P. v.d. W ult 
Wyle mnr. Du Buisson (21) is 

verlede Vrydagaand by die Bot
swanagrens oorlede toe die vrag
motor waarin hy gereis het van 
'n brug afgestort het. Hy was die 
seun van mev. S. M. du Buisson, 
matrone van die Heimat-kos
huis van die P.U. Sy begrafnis 
was Dinsdagmiddag vanuit die 
Gereformeerde Kerk Noord
brug. 

Mnr. Oosthuizen (20) is Sa
terdagoggend in Pretoria oor
lede nadat by bloeding op die 
brein opgedoen bet. Sy ouers is 
van Ne1spruit. 

Die ASS 
Vereer 

Oud President 
Die A.S.B.-Hoofbestuur het 

bekend gemaak dat in beginsel 
besluit is om 'n standbee1d ter 
ere van adv. C. R. Swart, 
eerste President van die Re
publiek, op te rig. 

Dit is nog nie bekend waar die 
standbeeld opgerig sal word en 
wat die koste daaraan verbonde 
sal wees nie. Nadere besonder
hede sal mettertyd bekend ge
maak word. 

Dit was die cerste geleentheiJ 
waartydens volledige studente
rade op die Turfloopkampus ont
moet het. 

Die Studenteraadslede is oor 
die algemeen beindruk deur die 
ordelikheid en vlot verloop van 
die byeenkoms en het dit aange
prys as die beste wat nog op 
bierdie vlak bygewoon is. 

Pmf. C. . P. van der Walt is 
die grondlegger van die Sentrum 
vir Internasionale Politiek aan 
die P.U. vir C.H.O. en ook die 
cerste direkteur daarvan, 'n pos 
wat by nou nog beklee. 

Hy het sy universiteitstudie 
aan die P.U. voltooi. Hy behaal 
sy B.A.-graad in 1938 waarna hy 
skoolhou tot 1956. In 1952 be
haal hy sy M.A. en in 1955 ver
werf hy 'n oorsese beurs. Vanaf 
1957 is hy dosent in Staatsleer 
aan die P.U. en in 1964 verkry 
by die graad D.Phil. met die 
onderwerp, ,Die Staatsbeheerde 

MASSA KRITISEER 
TE MAKL/K 

DIE MASSASTUDENT is te geneig om maar net te kritiseer en 

nie self sy voile bydrae te Iewer met 'n projek soos die afgelope Kar-

naval nie, bet mnr. Paul Jordaan tydens die onlangse massavergadering 

in die Totiussaal in nabetragting oor die Karnaval, gese. 

Hy het daarop gewys dat die 
organiseerders hard werk om van 
Karnaval 'n sukses te maak, 
terwyl die studente te maklik 
agteroor sit en net kritiek wil 
!ewer. Hy het dan ook groter 
samewerking van die studente
massa bepleit. 

Mnr. Jordaan is lid van die 
Karnavalkomitee. 

Nuwe 
Organiseerder 

is Oud-Puk 
Die Hoofkantoor van die 

Afrikaanse Studentebond het be
kend gemaak dat 'n oud-Puk, 
mnr. A. van Tonder, aangestel 
is as voltydse organiseerder van 
die Bond. 

Mnr. Van Tonder volg mnr. 
Ben Rheeder in die pos op. 
Mnr. Rheeder was vir 'n hele 
aantal jare organisiseerder van 
die Bond. Hy beoog om hom 
in sy tuisdorp, Odendaalsrus, 
as prokureur te bekwaam. 

Mnr. Van Tonder het sy stu
die aan die P.U. in 1969 voltooi. 
Daarna was hy voltydse aanklaer 
in 'n landdroshof aan die Rand. 
As student was hy werksaam in 
A.S.B. kringe en bet hy ook op 
die Polities-Nasionale bestuur 
gedien. lntussen is hy getroud 
en woonagtig in Johannesburg. 

Paul Jordaan spreek die massa tydens 'n onlangse massavergadering 
toe oor die gebrek aan belangstelling by die massa teenoor georgani
seerde aksies· terwyl bulle maar te gretig is om te kritiseer. 

Foto: Fotokuns. 

Die Federasie van Afrikaanse 
Kultuurvereniginge (F.A.K.) bet 
die pos van organiseerder oor
geneem en betaal ook die salaris 
van hierdie amptenaar. Die 
aanstelling word gemaak in oor
leg met die Hoofbestuur van die 
A.S.B. Die aanstelling bet op 
1 Mei in werking getree. 

Prof. C. P. van der Walt. 
Foto: Fotokuns. 

Korporasies vir Ekonomiese 
ontwikkeling in Suid-Afrika". 
In 1967 verwerf prof. van der 
Walt 'n tweede oorsese beurs 
vir 'n studie van die internasio
nale politiek, hoofsaaklik in 
Lon den. 

Gedurende die veertiger- en 
vroeer vyftigerjare bet by 'n lei
dende aandeel geneem in die 
Voortrekkerbeweging, die Pot
chefstroomse Kunsvereniging en 
die plaasli}<e tak van die Red
dingsdaadbond. Prof. Van der 
Walt was verder vir 'n hele aantal 
jaar bestuurslid en ondervoor
sitter van die Potchefstroomse 
Skakelkomitee, asook voorsitter 
vir die termyn 1956-57. In 1967 
bet by erelidmaatskap van die 
Afrikaanse Kultuurraad van Pot
chefstroom ontvang ter erken
ning van die arbeid op bogenoem 
de terreine. 

Voorts was prof. Vander Walt 
· 'n stigterslid van die Potcbef
stroomse Rapportryerskorps in 
1957, sowel as die eerste voor-

sitter. Hy is weer berkies as 
voorsitter van die Rapportryers 
vir die termyn 1968-69. Dan is 
by ook lid van die S.A. Buro vir 
Rasse-aangeleentbede. 

Vanaf 1969 is by lid van die 
Institute for Strategic Studies, 'n 
internasionale organisasie vir die 
studie van die verband tussen 
militer-strategiese sake en die 
internasionale politiek. Vanaf 
1969 is hy ook lid van die Suid
Afrikaanse Akakemie vir We
tenskap en Kuns. 

PYL SAL 
NOORD WY 
'n Pylpunt wat ware noord 

aandui word in 'n marmerroset 
in die ingangsportaal van die 
nuwe Aardkundegebou by die 
Potchefstroomse Universiteit 
aangebring. Dit sal ook dien 
as v1oerversiering. Sover be
kend is hierdie idee uniek in 
Potchefstroom. 

Die Aardkundegebou word 
opgerig vir die departemente 
Geografie, Geologie, Bodem
kunde en Stads- en Streeks
beplanning. 

Nege verskillende kleure mar
mer is vir die roset gebruik. 
AI die marmer kom uit Suid
Afrika. 

Daar word verwag dat die ge
bou, wat teen 'n koste van 
R600 000 opgerig word, nog 
vanjaar voltooi sal word, maar 
soos dele gereed kom, sal die 
departemente bulle betrek. 

Hierdie gebou is die begin van 
'n bouprogram van sowat RI7 
rniljoen by die Universiteit. Et
like gebouekomplekse soos die 
studentesentrum en 'n biolo
giese blok sal miljoene rand kos. 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 

Studenteraad

NWUuser
Line
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PAD 
Vereis · · Republiekfees 

Ondersteuning van 
Burgers 

die 

Dit is geen onbekende feit dat d'ie Republiek as staats
vorm vandag nie in Suid-Afrika sou bestaan het as dit nie vir 
die daadwerklike strewe en aktiwiteite van die kontinent
gebore Afrikaners was nie. Maar dit is ook die inhoud wat 

daaraan gegee word wat rus op die skouers van die Afrikaner. 
Ongekw.alifiseerd sou hierdie stelling egter nie kon opgaan nie. 
Hoes~er die aktiwiteite wat met Suid-Afrika gekoppel word aan 
die .Afrikaner · toegeskryf word, kan die werklikheidsfeit 
dat alle purgers van die Republiek van Suid-Afrika dee! daaraan 
het·nie weggeredeneer word nie. Dat hierdie deel soms uitcrs 
negatief en afbrekend is moet alleen voor die deur van 
die betrokke partye gele word. 

. Die nrupn Republiek van Suid-Afrika dra verskeie ondcr
skeie onder&keidende kenmerke in homself opgesluit: * As staatsvorm kenmerk dit 'n bepaalde inhoud wat aan die 

demokratiese begrip gegee word. * Geografies onderskei dit 'n deel van Suidelike Afrika en 
sal dit toenemend onderskeidend word ten opsigte van die 
volksgebiede van die mede bevolkingsgroepe en volkere 
binne die geografiese Suidelike en Suid-Afrika. * Op etniese gebied sal die inhoudsvorm van hierdie begrip 
toenemend aanspraak maak op groter lojaliteit. Die 
begrippe Suid-Afrikanerskap en Afrikanerskap sal in toe
nemende mate aanvaar moet word as logiese saamlopende 
gedagtes wat die een nie die ander uitsluit nie. En hierby 
sal die posisie van die Kleurlingbevolking eventueel in
korporeer moet word. 

Dat daar in die toekoms met erns aan die behoud van 
die Republiek van Suid-Afrika gedink en gewerk sal moet word 
kan netsowel nou reeds aanvaar word. Diegene wat dink dat 
daar onder die dekmantel van geregtigheid teenoor iemand 
of iets onverantwoordelike dinge gedoen kan word word in 
hierdie verband sal hulJe houding ernstig in heroorweging 
moet neem. Hulle wat se dat die Republiek asstaatsvormaan 
vaar word, maar dat daar niks is om oor fees te vier nie, moet 
ernstig besin oor die motiewe en agterliggende gedagtes wat 
in hierdie verband gekoester word. Dit gaan sekerlik nie om 
'n absolute begrip (nl. Republiek) wat losgeskeur kan word uit 
'n bepaalde verband nie. En dit sluit ook die voorregte van 
burgerskap in. Laat diegenc wat sodanige uitlatings maak bulle 
rigting en koers kry na plekke waar dit ,beter" gaan en geen 
lojaliteit vereis word nie. En gou ook. 

Skakelingsbeleid S/aag 
Die besoek van die Studenteraad aan Turfloop te Sovenga 

en die instemming van Wits om 'n besoek aan die Potchefstroom 
kampus te bring, kan gesien word as 'n mylpaal vir die raamwerk 
waarbinne die Studenteraad hom ten taak gestel het om sy 
werksaamhede na buite te verrig. Teen die agtergrond van die 
Witskonferensie in Juliemaand word dit des te meer insig
gew~nd. 

U kan gerus u bande versool by ••• 

• 

60LBEN WEST 
BETBEABEBS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

V ersoling 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) 

AANBOUINGS HE.T 
RE.E.DS BE.GIN 

Daar. is reeds 'n begin gemaak 
met d1e vergroting van die 
bestaande biblioteek. 

,Volgens prof. H. C. van Rooy, 
D1rekteur van Biblioteekwese 
a~n die P.U. vir C.H.O., was 
d~e studentetal met die beplan
mng van die huidige bibliotoeek· 
gebou in 1949 slegs 836. Die 
bestaande biblioteek is in 1951 
voltooi en in 1952 betrek. Die 
gebou het gou te klein geword 
en reeds in 1961 is daar 'n deel 
aangebou. 

- \- -

Die vloerruimte van die be
staande gebou beslaan 32 000 
vierka~te voet e.n na voltoo'iing 
van dte verboumg sal die op
pervlakte 120,000· vierkante voet 
wees, aldus prof. van Rooy. 

Aan die suidekant word die 
biblioteek met 'n driekwart 
van die huidige breedte en aan 
die westekant met die helfte van 
d~e huidi.ge lengte vergroot wat 
d1t dan m Jyn met die wester
kant van die Administrasie
gebou sal bring. Dit bring mec 
da t d1e Calvyn vyfer na elders 
op die kampus verskuif word. 
Die nuwe deel sal uit vier ver
diepings, naamlik 'n kelder en 
drie verdiepings bogronds, be
staan . 

Agter die bibliotcek word daar ook Ouks slotc gcgrawc. 
Foto: Ben van der Walt. 

Yolgens prof. Van Rooy is 
daar op die oomblik slegs sit
pick vir tweehonderd studente, 
terwyl daar gehoop word dat 
vir eenduisend vyfhonderd stu
dente voorsiening gemaak sal 
word. Behalwe die studiesaal 
word beplan om ook studie
ruimte rondom die magasyne te 
laat. Yerder word ook vir 
500 000 boekdele voorsiening 
gemaak. 

Geen Mannekragtekort 
Voorsien 

DIE INSTITUUT vir Mannekragnavorsing \an die Raad vir Geestes
'":etcn~k~plike Navors~ng ~et sopas 'n raming .van die mannekrag
SJtuasJc m 1973 voltoOJ. OJC betroubaarste besk1kbare inligting is vir 
bierdie raming gcbruik. 

Albei bestaande ingange tot 
die biblioteek word deur 'n groot 
nuwe ingangsportaal, wat die 
huidige kunskamer en lesing
kamer sal insluit, vervang. Dit 
sal van 'n uitleuntoonbank voor
sien wees. Verder word 'n 
koerant- en tyd,skrif leeskamer 
beoog, waar die studente tussen 
studies en klasse kan ontspan. 
Dit sal van gemakstoele en as
bakke voorsien word. 

Yolgens die raming sal die 
totale vraag na mannekrag in 
1973 op 1 540 000 persone tc 
staan kom. Dit veronderstcl 
'n gemiddelde ekonomiese groei
kocrs van 5-} persent per jaar. 
As 'n gemiddelde groeikoers van 
6 persent per jaar gehandhaaf 
word, sal die syfer op 1 577 000 
personc te staan kom. Die to
tale aanbod van mannekrag 
behoort in die aanvraag te kan 
voorsien, mits die groeikoers nie 
6 persent per jaar oorskrei nie. 

Bogenoemde gegewens berus 
ook o.a. op die veronderstelling 
dat die gemiddelde jaarlikse toe
name in produktiwiteite van 
2,9 persent en 'n netto immi
grasiesyfer van 31 000 per jaar 
gehandhaaf kan word. 

Verder word daar geraam dat 
1 112 200 mans in 1973 benodig 
sal word. Na verwagting sal 
620 800 mans van die 1968-
arbeidsmag dan nog beskikbaar 
wees, sodat 491 400 tussen 1968 
en 1973 tot die arbeidsmag moet 
toetree - 44,2 persent van die 
totaal mans wat na raming be
nodig sal word. 

Die persentasie werkers wat 

KOUE 
IS 

NORMAAL 
olgens die weerkantoor by

die Landboukollege is die koue 
van die afgelope paar dae in 
Potchefstroom niks buitenge
gewoons vir hierdie tyd van die 
jaar nie. 

Die langtermyn gemiddelde 
rypdatum is op 15 Mei vas
gestel. Potchefstroom het sy 
eerste ryp van die winter op 16 
Mei gehad. Met die ter perse 
gaan was die laagste tempera
tuur van hierdie jaar- 5,6 grade 
Celsius, terwyl die gemiddelde 
Iangtermyn minimum tempera
~uur vir Mei - 0,8 grade Celsius 
lS. 

in die betrokke tydperk tot som
mige beroepe moet toetree ten 
einde in die aanvraag te voor
sien, is boer as 44,2% vir som
mige beroepe en weer laer vir 
ander. Die persentasie vir pro
fessionele, semi-professionele 
tegniese, besturende en adminis~ 
traticwe werkers is bv. 58,9 %, 
en vir klerklike en verkoops
werkers 29,1 %. Hierdie twee 
groepe verteenwoordig die twee 
uiterstes. 

Die syfers dui op 'n toene
mende behoefte aan mannekrag 
wat na skoo1verlating verdere 
opleiding ontvang het. Dit dui 
ook daarop dat dit in lands
belang is dat minder mans jaar
liks aan ons universiteite, ook 
die P.U., drujp. 

Die oostelike vleuel sal in die 
nuwe gebou ingerig word met 
vyf kantore vir personeel en 
vier klaskamers vir Biblioteek
kunde. 

Volgens prof. Van Rooy sal 
dit die firma 32 maande neem 
om die verbouing te voltooi en 
daar word gereken dat die gebou 
dan voorsiening sal maak vir 
uitbreiding van studente, per
soneel en dosente tot 1985. 

•!· ·--~~~~·~ 

I i Wit bit Woorb 
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lJie ()orbly)Sel 
Rigtcrs 5:13 ,T~.e lzet die oorblyfsel van die vername manne ... 

afgetrek ... 

> ~.ie Verb.onds•·olk, Is~t;zel, lzet. nie as gelzeel opgetrek om stryd 
tr; 1'0<:1 teen Sisera en sy leermag me. Net maar die lzelfte van twaalf 
stamme het gelwor gegee aan die oproep van Debora en Barak. Die 
ander stam~ne ltet. rustig aa~z die oostekant van die Jordaan bly sit 
en /wile 111111 gesteur aan die oproep om tot die geveg toe te tree. 

Laat ons egter nie te gou die ,.oorblyfse/" wat wei tot die -stryd 
toegetree het met te vee/ lofsegging prys nie. Ook hulle het vroeer 
die afgode 1•ereer (Rigt. 4:1 en 2). Die openbaringskrag van hierdie 
vers tree egter op die voorgrond wanneer die Hand van God hier 
r~akg_esie~l ll'ord: Hy het, omdat Hy dit bes/uit het, reeds voordat 
h~enli.e were/d van ,?ns geskep is, vir hom 'n ,.oorblyfsel" uitgekies; 
luerche ,.oorblyfsel se getal is besig om volgemaak te word. 

C?ns lee/ in hierdie tyd van vo/making. En deur die ge/oof wat 
Go.d ~~~. ~ns werk, kan ons e/keen. 'n de_elgenoot word van Sy ,.oor
b/J-f~e/ , Sy oorblyfsel wat Hy wt Egzpteland uit die slawehuis uit
ge/ez het; Sy oorbl;fse/ wat deur Hom gelei is om Sisera te verslaan 
Sy oorblyfse/ waaruit God mens geword het. 

En die tyd en die oorblyfsel sal Christus weldra volledig versamel 
o~n saam !net Hom te g~an tot aan die Regterhand van Sy Vader, 
11aar hy ~zr ~ns plek berer het: Dan het hu/le, wat waaragtig /ewend
gemaak zs uzt die sondedood, hul bestemming bereik. 

D.L. 



KEUSTA WORD DIE

GROOTSTE OOIT 
DIE GROOTSTE EN OMVAITENDSTE PROJEK wat nog ooit deur studente op kunskulturele vlak 
nasionaalwyd georganiseer is, word beplan vir Juliemaand onder die naam KUESTA 71, onder beskerming 
van die Afrikaanse Studentebond. 

Die organiseerder van die 
A.S.B. bet bevestig dat die da
tum en plek gefinaliseer is op 28 
Junie tot 3 Julie te Pretoria. 
Die kampus van die Universiteit 
van Pretoria is tot die beskikking 
van die Kuesta-organiseerders 
gestel sodat sowel die kongres 
as hierdie projek gelyktydig op 
dieselfde plek sal plaasvind. 
Grootste ooit. 

Die organiseerders bet be
kendgemaak dat die projek vir 
tweeduisend studente beplan 
word sodat dit die grootste en
kele sodanige projek in die ge
skiedenis sal wees. Die sukses 
wat die eerste KUESTA beleef 
bet word slegs as basis vir bier
die poging beskou. Die projek 
behels drie afdelings : * 'n Kunsfees. * Kunsuitstallings. * Praktiese Kursusse. 

AI die afdelings sal op inter
kollege en inter-universitere kom
petisiebasis gereel word. 
Kunst e. 

Die kunsfees en kunsuitstal
ling sluit onder meer die geleent
heid om vertroud te raak met die 
hedendaagse tendense op kam
pusgebied op hierdie vlak in. 
Die geleentheid word ook ge
bied om mee te ding in die vol
gende hoofafdelings: * Sang: Solo, trio, kore. * lnstrumentaal: Viool, kla

vier, ftuit, tjello, trompet. 

* Danse: Ballet, Spaanse danse 
klopdanse, moderne ballet, 
Russiese danse, Pools, Hon
gaars, Indiese en Hawaise 
danse. 

Hierbenewens kan daar ook 
in die komposisieafdcling mee
geding word. 
Studenteliedjies. 

'n Ander afdeling is die skep 
van nuwe studenteliedjies. Nuwe 
woorde op bekende wysies of 
geheel nuwe skeppinge word ver
welkom. Die drama- en voor
dragafdeling sal vera! die belang
stelling van die filmbase van 
Suid-Afrika trek. Nuwe talent 
vir die ontwikkelende filmbedryf 
sorg daarvoor. 
Nasionale verenigings. 

Tydens KUESTA 70 is twee 
nasionale verenigings in die !e
we geroep en tydens K UEST A 
71 sal die geleentheid bestaan 
om verdere sodanige vereni
gings in die !ewe te roep. Skaak 
is reeds op hierdie wyse in 'n 
vereniging saamgesnoer en sal 
tydens KUESTA 71 skaakkom
petisies reel. Kampusspanne so
wei as individue sal kan deel
neem. 
Oorsese toer. 

Die organiseerders van KEUS
T A 71 ondersoek nog die moont
likheid van 'n oorsese toer wat 
aangebied sal word vir die wen
ners op die kunsfees. Hierdie 
toer sal, indien dit plaasvind, 

Genooi na U.O. V.S. 
DIEDEPARTEMENTSTUDENTESKAKELINGvandieAfrikaanse 
Studentebond bet bekend gemaak dat prof. P. J . Heiberg van die 
Universiteit van die Noorde as spreker sal optree tydens die jaarlikse 
konferensie van Opvoedkundestudente wat op 4 en 5 Junie in Bloem
fontein aangebied word. 

Die onderwerp sal wees: Op
leiding van Onderwysers in die 
Afrikaanse Volksverband. Be
spreking sal hoofsaaklik handel 
oor die praktiese probleme in die 
onderwys van vandag. 

Die konferensie begin Vry
dagaand met 'n Kaas-en-Wyn 

onthaal in die H. van der Merwe
Scholtz-saal en sal Saterdag
middag teen ongeveer 5.00 nm. 
afgehandel wees. 

Persone wat belangstel om 
die konferensie by te woon kan 
met die plaaslike A.S.B.-Komitee 
in verbinding tree. 

VERSKYNINBSDATUMS 
Vir die gerief van die lesers plaas die redaksie die ver

skyningsdatums van DiE Wapad. vir die res van die jaar. Die 
Wapad is soos gewoonlik op hierdie datums in die verskeie 
koshuise en die Kafeteria beskikbaar: 

4 Junie. 20 Augustus. 
18 Junie. 27 Augustus. 
25 Junie. 10 September. 
6 Augustus. 1 Oktober. 

* 

HillS 
en 

TIJIN 
TEL. 4641 

U NAASTE WINKEL AAN DIE UNIVERSITEIT 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFfES 

DIE 

INSLEEP RESTAURANT 
WAARHEEN ALMA~ SLEEP 

Koshulsbestelllngs: 60,. 

nie voor volgende jaar kan rea
liseer nie. Daar sal egter eers 
op die standaard van die kuns
fees en die belangstelling in die 
buiteland ingegaan moet word. 
Voorlopige opnames toon egter 
'n behoefte in hierdie verband. 
Groot pryse. 

Benewens die moontlike oor
sese toer sal ander aanloklike 
pryse beskikbaar wees. 'n Otto 
Bach-klavier, toere na die wild
tuin, kamera's, radio's, boeke, 
ens. Ook sal wisselbekers en 
sertifikate uitgedeel word. Elke 
deelnemer aan KUESTA 71 ont
vang 'n sertifikaat om te sertifi
seer dat by daaraan deelgeneem 
bet. 

Belangstelling: 
Groot belangstelling word vir 

die fotografiese uitstalling ver
wag. 'n Kursus vir gevorderde 
fotograwe word ook aangebied. 
Die nasionale pers bet ook reeds 
laat blyk dat hierdie afdeling 
van belang mag wees. Kleur
skyfies sowel as foto's kan in
geskryf word vir die uitstalling. 
Kursusse. 

Soos verlede jaar word 'n 
groot aantal praktiese kursusse 
aangebied. Hieronder ressor
teer onder meer: 
Motorherstelwerk (Elementer vir 

dames). 
Gevorderde motorherstelwerk. 
Fotografie (gevorderd). 
J oernalistiek. 
Reklame. 
Open bare redevoering. 
Klipslypery. 
Landsekonomie. 
Batikwerk. 
Mosaikwerk. 
Skilderkuns. 
Handsakknoop. 
Knoop-en-doop. 
Kunswaardering. 
Kunsnaaldwerk. 
Mannekynkuns. 
Etiket. 
Modeontwerp en naaldwerk. 
Grimering. 
Blommerangskikking. 
Rottangwerk. 
Binnenshuise versiering. 
J uwelierswerk. 
Rekenaarprogrammering. 
Volkspele (Beginners). 
Volkspele (Gevorderd). 
Spaanse Danse. 
Redenaarskuns. 

Daar sal ook, anders as ver
lede jaar, sportkurs~sse deur 
vooraanstaande sportmanne aan
gebied word. Die klem sal op 
tegniek val en die sportsoorte 
wat aandag kry is: Rugby, 
krieket, tennis, hokkie, rykuns, 
tafeltennis, skerm en gholf. 
Algemene inligting. 

Die projek duur van 28 Junie 
tot 3 Julie en inskrywingsgeld 
beloop R16 per persoon. Hier
die bedrag sluit losies sowel as 
inskrywingsgeld in. Die ad
disionele sosiale vermaak is gra
tis. Gedurende die projek sal die 
afdeling sosiale vermaak groot 
aandag ontvang. Bioskoopver
tonings, uitstappies na die skaats
bane, Sterland, modeparades, 
verskeidenheidskonserte, braai
vleise, samesang, serenades en 
aile moontlike bedinkte vorme 
van ontspanning word in die 
vooruitsig gestel as deel van die 
projek. 

Inskrywingsvorms is by die 
Studenteraadskantoor verkryg
baar of kan by Alwyn Kraam
winkel verkry word. Koste be
loop R5 per persoon indien nie 
van koshuisinwoning gebruik 
gemaak word nie. 

Die kunsfeesreelboekie is ook 
beskikbaar. Plakkate en strooi
biljette sal verdere inligting be
kendmaak. 
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Beeldende Kunste 
op Puk Ingestel 

V ANAF 1972 sal die P.U. vir C.H.O. 'a B.A.-graad fa die Beeldeade 

Klinste aanbied, wat sal verskil l'aD die by alle ander uaiverslteite 

in Said-Afrika. Die kursus is op 31 Maart deur die Raad van die P.U. 
vir C.H.O. goedgekeor. 

Op 'n onlangse toer van agt 
dae, bet prof. G. M. Ballot, 
Hoof van die Departement 
Kunsgeskiedenis, die Kunsdepar
temente van vier Universiteite 
besoek, tewete Kaapstad, Stel
lenbosch, Grahamstad en Pie
termaritzburg. Volgens prof. 
Ballot toon nie een van die Uni
versiteite 'n ooreenstemmende 
program van aanbieding vir die 
Beeldende Kunste nie. Elkeen 
probeer aksent le op 'n spesi
fieke rigting. 

·Prof. Ballot sou graag w ou 
siendataan die P.U. vir C.H.O. 
meer op 'n Europese vaste
landse grodslag te werk gegaan 
sal word, om sodoende 'n eie 
Afrikaanse rigting daaruit te 
ontwikkel. Die ideaal is dat 
daar op hierdie wyse 'n daad
.werklike en positiewe bydrae 
vanuit Potchefstroom die Afri
kaanse kunstenaarsmilieu binne
gedra sal word. Die industriele
en nywerheidsgroei in Suid
Afrika bring mee dat daar 'n 
nuwe arbeidsveld vir opgeleide 
beeldende kunstenaars is. Die 
P.U. vir C.H.O. kan dus help om 
ook die · Afrikaanssprekende 
kunstenaar 'n aandeel daarin 
te laat kry. 

Volgens prof. Ballot bestaan 
daar sedert die instelling van 
die driejarige graadkursus in 

Kunsgeskiedenis, 'n groot bc
langstelling vir 'n kursus in 
Beeldende Kuns aan die P.U. 
vir C.H.O. 

Die graad B.A.-Beeldende 
Kuns, sal oor 'n tydperk van 
vier jaar strek en kan ook ter
selfdertyd 'n diploma, U.O.D. 
B.K., insluit, andersins kan bier
die diploma afsonderlik in 'n 
vyfde jaar geloop word. (Dit 
stem dus ooreen met die huidige 
B.Mus. leerplan). 

Die Diplomavakke word 
vanaf die tweede jaar aangc. 
hied indien dit gelyktydig met 
die graad geneem word. Daar 
sal in Beeldhoukuns gespesiali
seer word, aangesien ander Uni
versiteite dit verwaarloos of 
gladnie aanbied nie. 

Om die kunskursus 'n aanvang 
te laat neem, sou nog twee ad
disionele personeellede benodig 
word. Voorlopig sal daar van 
die geboue van Haak- en Steek 
gebruik gemaak word wat mee
bring dat daar slegs 'n maksi
mum van twaalf studente tot die 
eerste studiejaar toegelaat sal 
kan word. Daar word gehoop 
dat daar binne 'n bestek van 
agt jaar 'n nuwe gebou op die
selfde plek opgerig sal word vir 
die Departement Kuns, wat dan 
ruimte vir meer studente sal 
hied. 

ST AA TMAKERS 
BESKERM BURGERS 

DIE STAATMAKERS IS VANJAAR by die A.B.K.K. gelflllfeer 
en word sodoende op die Studenteraad verteenwoordig. Dit is reeds 
die derde jaar van bulle bestaan eo die afftliasie is 'n groot stap vorea
toe, bet die voorsitter, Jan Nagtegaal, gese. 

Die Staatmakergroep van die 
V oortrekkerbeweging is gestig 
om die leemte wat daar tussen 
die skoolgaande Voortrekkers 
en Offisiere bestaan bet, te oor
brug. Dit is 'n opleidingskursus 
vir Offisiere. Om 'n Offisier te 
wees beteken om die kweek van 
rein karakters te bevorder en is 
ook 'n opleiding vir goeie bur
ger$kap, bet by verder gese. 

Hulle beoog hierdie jaar 'n 
kursus in burgerlike besterming 
en brandbestryding, uitstappies 
na geskiedkundige plekke in die 

omgewing. 'n Besoek aan Triomf 
debatte oor aktuele sake en 
wat ·die ontspanning betref is 
daar dinge soos braajvleise, 
kampe en 'n toer na die Drakens
berge in die vooruitsig. 

'n Beroep word op alle oud
Voortrekkers en ander belang
stellendes gedoen om by hierdie 
beweging aan te sluit. Vergader· 
rings vind Maandagaande om 
7.00 om. aan huis van Tannic 
Bettie Oelofsen, Mareestraat 19, 
plaas. 

Verdere Terugslag 
Konferensie • VIr 

DIE BEOOGDE veelrassige konferensie wat die Universiteit van 
die Witwatersrand gedurende Juliemaand beoog, sal nou ook soader 
die teenwoordigheid van R.A.U. moet klaarkom. 

Die Voorsitter van die Stu
denteraad van die Randse Afri
kaanse Universiteit, Gustaf Pie
naar, bet onlangs bekend ge
maak dat R.A.U. nie sy weg 
oopsien om die konferensie by 
te woon nie. 

Daarmee bet aldie Afrikaan
se Universiteite bulle aan die 
voorgenome konferensie ont
trek. 

Dit skyn asof slegs die En
gelstalige en sommige van die 

Bantoe-universiteite die kon
ferensie sal bywoon. Stellen
bosch maak aanspraak daarop 
dat die gedagte aan so 'n kon
ferensie eintlik van Stellenbosch 
afkomstig is, en sal ook die by
eenkoms bywoon. 

Waarnemers wys daaro\' dat, 
as gevolg van die afwesighe1d van 
die Afrikaanse Kampusse, die 
Engelse Kampusse maklik die
selfde hooding kan innccm as 
met die stigting van NUSAS in 
die vroce dertigerjare. 
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OP DIE KOSHUISFRONT 
KARLIEN EN HOMBRE: 

Kama val: In die verlede maar 
nie vergete. 'n Aksie is een win
tersaand ,S.ehou: Die doel daar
mee w~ die praktisering van 'n 
wyse ·ou . wysgeer se fi.losofie 
i.v.m .. vriends6ppe, n.l. ,Don't 
just stick it, Bostik it." 

In die voorportaal van Kar
Uen, met V'oedselbelaaide hande 
en sp~gsgevulde harte is op 
die aankoms van . die . Hombre
mans gewag Geklee in alles be
halwe 'n sweetpak, waggel Wag
gies en. rits Riles agtema by die 
voordeur in. 

Einc1elik, op wiele verplaas 
ons na Hombre. 

Die eens chaotiese werksplek 
bet verander in 'n eksklusiewe 
Hombl"eaanse tlagklub. Met ge
dempte ligte, ;,gedempte" mu
siek en gordyne waar nie gar
dyne was nie. 

In groepies van twee bet die 
gaste en gashere op die modeme 
sitplekke (matrasse) . versamel. 
Teen. die mure bet orspronklike 
stukke van die begaafde kun
stenaar, Rembrandt van Voges, 
gepryk saaU'fmet twee beroemde 
muurbehangsels (vale afkomstig 
van die vlot). 

Ftitz aaassen, 'n kunstenaar 
op ~ie bodem, bet heelparty 
ware· verhale uit die verlede op
gedis. 'n Kok van beroep is hy 
nie en moes toe die hulp inroep 
van die huishoudkundige, Elize 
van De Aar. 

Almal is die aand op verskil
lende maniere verryk, bereik en 
selfs ontryk, maar die rykste 
van almal was Johan Fourie. 
Soos Golia.t van ouds bet by on
wrikbaar bly staan sodat Jimmy 
P., (in die rol van Dawid) nie 
met 'n slingervel, maar met 'n 
tipsie-tert hom vol in die gesig 
gooi. Afgesien van die twee 
rand in sy sakis sy bloed d.m.v. 
'n diffusieproses op sy gesig 
met alkohol verryk. 

Vir Riks is werk nie lekker nie 
behalwe as die vergoeding 'n bot
tel vonkelende Sprite is (alweer 
gedink dit is ,sjampain"). 

'n Mengsel van verbasing, 
verrassing en ongeloof was op 
Anton Potgieter se gesig vas-

gevang toe Kersvader so vroeg 
in die jaar bedrywig raak en sy 
beker wat gedurende Karnaval 
as gipsmengbak gedien bet. 
met 'n ,made in Switzerland" 
produk vervang. 

Om die aand af te sluit is die 
ligte gedemp ( dit is nie wat julle 
dink nie). 'n Sergroep van sewe 
manne bet 'n paar weemoedige 
liedjies gesing en. nie net kitaar
snare aangeraak nie. In verliefdes 
se oe was die vonkeling van 
bruiswyn, in die oog van die ge
brokene bet 'n traan gehuiwer 
en die res bet in 'n stil be
swyming weggeraak by die aan
hoor van die sewe stemme. 

'n Interaksie uit die boonste 
rakke was dit beslis en daar bet 
en sal sekerlik baie interaksies 
op kleiner skaal (twee-twee) 
plaasvind. 

Ons raad aan ander vlot
groepe is: volg ons voorbeeld, 
dit is lekker. 

OOSTERHOF. 
Oosterhof is besig met 'n 

algehele verfraaiing. Ons ont
spanningsaal sien al heelwat 
anders daar uit na die arrivering 
van die poef. Die poefe is ge
koop met geld wat die dames in
gesamel bet en dit is dus baie 
jammer dat die mans al twee van 
bulle geneem bet. 

Elke aand trotseer ons die koue 
om Hot Dogs te verkoop om 
sodoende geld in te samel vir 
nuwe sitkamermeubels. Ons 
hoop om een van die dae net so 
uit te hang soos Heide en Kar
lien. 

Op die gebied van sport gaan 
dit ook nog besonder voorspoe
dig. Ons wen ons eerste net
balwedstryd teen Kulu 16-5. 
Ongelukkig was die tweede span 
minder gelukkig en moes bulle 
die onderspit delf met 7-8. 

Met ons verloofdes (Makou
vlei) gaan dit nog baie goed. 

Die koors loop nog boog. 
Van verloofdes gepraat - die 
edelgesteentes bet 'n goeie af
setgebied gekry in Oosterhof. 
Meer as tien dames loop al met 
die blink klippie aan die ring
vinger sedert die begin van die 
jaar. 

Die dames weet deesdae self Die meer of dit maksi, midi of mini moet 
wees Die. Die dametjies wat vir die fotograaf poseer is in die gewone 
YOJaorde Francis Pfeiffer, Madeleen Jordaan en Corrie Brouwer. 
Die mus kaD aerus laat weet hoe bulle oor die sakie voeL 

Foto: Fotokuns. 

Flora Beplan 
DOf '1 

Uitstappi~ 
. Floma sit sy reeks ontspan

rungsgeleenthede vir hierdie jaar 
voort met 'n naweekuitstappie 
na die Magaliesberge wanneer 
sowat sestig studente volgende 
Vrydag na die kloof te Elands
kraal vertrek. 

Die groep sal die naweek daar 
deurgebring en Maandag terug
keer na die Puk. Koste beloop 
slegs R3,50 per persoon en 
mnr. en mev. Frikkie Coetzee 
sal as toerouers optree. 

* 

AJAX 
Kerkstraat 159 

Foon 6175 

Daar is net Die iemand nie of Piet Fotokuns bet hom a1 afgeneem. 
Hier bet by homself in 'n spieel gefotografeer. Foto: Fotokuns. BOEKE 

DIE WAPADFOTOGRAAF 
- 'N OU BEKENDE 

* 
SKRYFBEHOEFfES 

* 
PLATE 

MENEER PIETER VAN MAARLEVELD, beter bekend as Oom 
Piet Fotokuns van die Bult, is a1 net so 'n deel van die kampuslewe 
as wat die studente is. 

Hy het in 1952 na Suid-Afrika 
gekom. Hy was eers in Vereeni
ging werksaam en is vandaar 
na Sasolburg waar by as skei
kundige gewerk bet. 

Toe kom hy na Potchefstroom 
om aan die P.U. vir C.H.O. 
te studeer, Dit bet aanvanklik 
swaar gegaan en hy het probeer 
om deeltydse werk te. kry. 
Daarna het hy met Fotografie 
begin om sodoende fondse in te 
samel. 

Die werk bet toe so baie ge
word dat hy maar na 'n jaar 
besluit het om die studies te 
staak en voltydse aandag aan 
foto's te gee. 

Uit geen kapitaal bet hy hom 
opgewerk tot vandag se Foto
kuns, maar dit bet met swaar tye 
en harde werk gepaard gegaan. 
Hy werk saans die lekkerste 
en wei tot 12 om., want dan 
is daar geeneen om hom te pia 
nie. 

Nou is hy so gewoond aan 
gedurige harde werk dat sy 
vrou, Ina, en bul elf-jarige dogter 
vind dat Oom Piet met tye, wat 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Net, B.Sc.Farm.) 

* 
Octron-gebou 

Lombardstraat 

* 
VIR VINNIGE 
AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

by dalk 'n dag of wat tuis is, 
maar baie rusteloos is en oral 
rondpeuter, aangesien by voel 
dat elke minuut produktief be
nut moet word. 

Oom Piet en sy vrou voel net 
so jonk soos die studente en 
geniet die aktiwiteite net so 

POTCHINRY 
INRYTEATER 

baie. Hy voel net dat daar 'n 
groot gebrek aan oorspronklik- * 
heid by die studente beers. 

Maandag tot Donderdag 7.00 nm. 
Vrydag en Saterdag 6.45 en 

9.00nm. 

'n Ander klagte is dat die Vrydag en Saterdag 21 en 22 Mei. 
mense soms so haastig is vir Eerste vertoning. 
foto's dat hul verwag dat foto's ,THE APRIL FOOLS" 
vandag geneem, gister al gereed Jack Lemmon, Catherine 
moes wees I Deneuve, Peter Lawford. 

Behalwe vir Fotografie is daar * 
nog ander stokperdjies ook. 

Hy het 'n groot kunsaanleg 
en is baie lief om dinge te ont
werp. 

Tweede Vertoning: 
,RUN MAN RUN" 
John Ireland, Tomas Milian 

Het juis decor ontwerp vir * 
Alabama '71 en ook aldie planne 

Maandag tot Donderdag 24-27 
Mel: 

vir die nuwe huis wat bulle 
van plan is om te bou, met a1 
die fynere besonderbede daar
van in modelvorm beskikbaar. 

,GOODBYE MR. CHIPS" 
Peter O'Toole, Petula Clark 

TIN AS 
MODEHUIS 

D4. 5780- LOMBARDSTRAAT SS- TRUSTBANK

DEURLOOP - POTCIIEFSTROOM 

• 
* PROBEER ONS VIR AL U BENODIGDHEDE 

* ALTYD DEFTIGE EN AANDDRAG IN VOORRAAD 

* ONS STUUR OP SIG UIT 

* SPESIALE 20% AFSLAG AAN STUDENTE 



Pro beer 
lets 

Anders 
Geagte Redakteur, 

Kan daar nie hierdie jaar pro
beer word om nie weer op die 
stereotiepe manier gees te vang 
nie? Met stereotiep word be
doe!: die afblaas van dames
fietse se bande, die ,stelery" 
van fietse en die uitmekaarhaal 
daarvan. 

Is dit nodig dat 'n fietsrak, 
met 'n fiets daaraan vasgesluit, 
bo-op 'n ingangsportaal se dak 
gegooi hoef te word, soos reeds 
'n vorige jaar gebeur het. Is 
dil werklik geesvang ? 

Wauneer is die geesvaugcr) 
veronderstel om te begin ? Se
ker nie reeds· die eerste week, 
soos wei gebeur bet nie. Wildie 
mans die arme dames vir drie 
weke ,molesteer' met die smeer
dery. Of ,soek" die dames nie 
dalk drie weke daarna nie? 

Ek hoop ook nie dat die oor
tollige grondhoontjebotter weer 
aan die fietse gesmeer gaan 
word nie, of dat klokkies of 
ander toebehore omgeruil of 
afgehaal sal word nie. 
Ek bepleit dus van albei geslagte 
'n meer konsiderende manier 
van geesvang. 

,Moaning Lisa". 

20th Century 
Teater 

Middagvertonings Ma., -Wo., Vr. 
en Sa. 1.25 om. Aandvertonings 
8.00 om.: 

* Vrydag 21 en Saterdag 22 Mei: 
,PRESSURE BURST'' 
Carel Trichardt, Brian 
O'Shaunessy 

* Saterdagoggend 9.45 vm.: 
"THE HOTHEADS" 

* Maandag en Dinsdag 24 en 25 
Mei: 

,-ID FROM TEXAS" 
Audy Murphy 
Gale Storm (4-12) 

* Woensdag 26 en Donderdag 27 
Mei: 

,THE MAN HAUNTED 
HIMSELF'' 
Roger Moore 
Hildegarde Neil 

IOUE WESTE 
Maandag tot Donderdag 7.00 nm. 
Vrydag en Saterdag 6.45 en 9.00 

om. 

* Vrydag en Saterdag 21 eo 22 
Mei. Eerste vertoning: 

,SHANE" 
Alan Ladd, Jean Arthur, 
Van Heflin. 

* Tweede Vertooiog: 
,STILLETTO'' 
Alex Cord, Britt Ekland. 

* Maandag eo Diosdag 24 en 25 
Mei: 

* 

,TARAS BULBA" 
Tony Curtis, Yul Brynner 
Christine Kaufmann 

Woensdag en Donderdag, 26 en 
27Mei: 

,ONE, TWO, THREE" 
James Cagney, Horst Bucholz 
Pamela Tiffin 

" PUKKE SE 
" HULSE 

Calvinis kry Steun 
Geagte Redakteur, 

Na aanleiding van ,Calvinis" se brief in Die Wapad (7/5/71), 

wil ek hom hiermee antwoord. 

Eerstens wil ek hom baie 
sterk ondersteun. In verband 
met sy saak wil ek nog 'n paar 
puntjies noem wat pia, omdat 
sy standpuot, myns insiens, nie 
resultate behaal het nie. Dit 
is vir my snaaks dat so 'n water
digtc punt 111ct sv 'n verskouing 
probecr weerle is. 

Afgesien van die reehtlg kom 
die rugbyspelers nog Jaat vir 
ete. Die gevolg is dat die wat 
nog kom eet in hulle sportdrag 
kom eet en gevolglik moet uit
stap voordat die Huisgodsdiens 
plaasvind. 

Yerder doen die slepers die
sclfde, met net ander motiewe. 
Die gevolg is dat eetsale Maan
dae en Woensdag tydens aand
etes besonder leeg is. Dit blyk 
dus asof die reeling se gevolge is 
dat die huisgodsdiens, wat 'n 
baie belangrike opvoedingstaak 
is, nie tot sy reg kom nie. Is 
dit onbillik om die owerhede 
daarvoor verantwoordelik te hou 
Siende dat bulle alma! Christene 
is, moes bulle die uitvloeisel 
van bulle reeling verwag het. 
Dit is dus nie te versoen met 
ons Calvinistiese lewens-en -we
reldbeskouing nie. 

Ek hoop net die P.U. gebruik 
die winste wat bulle maak deur 
voedselbesparing, wat die ge
volg is van 'n klein minderheid 
van die studentemassa se ver
soek, om ons etes se standaard 
te verhoog. 

Die uwe, 
,POUS". 

Die brief is aan die voorsitter 
van die Komitee van Koshuis
hoofde voorgele vir kommen
taar: 

Die owerhede wil dit vir die 
sportlui van die Puk ook moont
lik maak om bulle aandetes, wat 
hulle noodwendig moes inboet, 
te geniet. Om behoorlik in 'n 
sportsoort te presteer, verg baie 
tyd en oefening. Wannecr In
tervarsity aanbreek, word daar 
van die sportspanne verwag om 
bulle beste te !ewer, maar ge
durende oefentye word geen 
konsiderasie teenoor hierdie per
sane getoon in die aanvaarding 
van 'n twintig minute verskui
wing van aandete vir twee aande 
per week nie. Daar word reeds 
vyf dae van die week vi'r die ge
rief van nie-sportlui afgestaan. 

Die kleredragreels is vasgestel 
en daar kan niks aan gedoen 
word nie. 

Aandete duur in gcen eetsaal 
tot later as tien oor sewe nie, 
en die kwessie van bid-ure kan 
oorkom word indien persone 
reg geklee etes bywoon om dan 
direk na ete kerk toe te stap. 
Geen van die kerke is meer as 'n 
paar minute per voet van die 
kampus nie. 

Dit was vir attwerbede nodig 
om bulle aan pas by veran
derde omstandi hede en die sle
pers kan dieselfde doen; en van 
bulle sleeptyd opoffer vir die 
sportlui. 

NOG 'N NUWE GEBOU 

Langs die Hoofgebou bet die nuwe Aardkundegebou 'n gevorderde 
stadium van afronding bereik. Foto: Ben van der Walt. 
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Korps SO

dit Afkeur 
Geagte redakteur, 

Tussen baie aangeoame berioneriogs ~an die Kama val, is daar 

tog ook 'n paar minder aangeoames. Een daarvan is die optrede van 

,The Attractions". 

Die feit dat die musiek van 'n 
swak gehalte was en nie vee! meer 
as 'n interessante ritme gebad bet 
nie, behoef seker geen betoog nie. 
Die vraag is net: Hoek om laat 
ons dit toe op die kampus? 
Sulke musiek is op die Korps
vergaderings van laasjaar goed 
uitmekaar getrek. En vanjaar? 
The Attractions in die Totiussaal. 
Is ons dan so inkonsekwent? 

Die algemene gees wat die 
groep openbaar bet- bulle klere 
voorkoms, grappies, die woorde 
vau die liedjies - dit alles was 
myns insiens banaal en het van 
'n anti-christelike inslag getuig. 
En hoekom moet ons deur bulle 
te ondersteun vir hulle die 
moontlikheid van 'n bestaan gee? 
En as die verantwoordelike per-

sone dan nie geweet het dat die 
groep sou optree nie, hoekom is 
bulle nie ewe vriendelik die deur 
gewys nie? Dit lyk my ons be
skaafdheid word as verskoning 
gebruik om onbeskaafheid toe 
te laat. 

Maar die saak slaan nog ver
der as net die een keer. Op 'n 
ander Karnavalkonsert was vuil 
grappies ook aan die orde van 
die dag. So was dit ook al op 
ander konserte vroeer die jaar. 

My (en vele ander) se harte· 
wens is dat ons in die toekoms 
konserte bier sal he wat sal ge· 
tuig van die dankbaarheid vir die 
verlossing van die sonde deur 
Christus. (Brief verkort. Red.). 

KONSEKWENT. 

Onkunde van Reflektor 
Ooglopend 

Gcagte Redakteur, 

In hierdie skrywe gaan dit om die anti-rubriek wat deesdae so 
ooglopcnd op bladsy twce van die koerant aangebied word. 

Uiteindelik het die beer in die 
rubriek, wat tot dusver slegs 
napratery en niksseggendheid 
as inhoud gehad het, 'n punt aan
geroer wat kommer wek. 

Dit is naamlik sy onkunde oor 
iets waaroor hy dit waag om 
hom uit te laat, nl. die Retoriese 
Vereniging. 

Ek baa! aan uit sy rubriek: 
"die Retoriese Vereniging is 
gedegradeer tot diegene wat nie 
kan praat nie en as sulks het 
sy stroompie die woestyn begin 
nader." Pragtig gese Reflektor. 
Voorwaar 'n uitmuntende. voor
beeld van retoriese beeldsprakig
heid. 

Dit is vir ons 'n pynlike taak 
om ons tot u vlak van onkunde 
te wend, maar ek sal tog in 
eenvoudig verstaanbaare terme 
probeer verduidelik in welke 
mate u die bal so skandelik 
misgetas bet. 

Die doe! van die Retoriese 
Vereniging is nie om goeie pra
ters teen mekaar op te weeg soos 
by 'n debatsvereniging nie, maar 
juis om ,diegene wat nie kan 
praat nie" te leer en die geleent
beid te gee om hul se te se en 
oni bulle die nodige selfvertroue 
te gee om dit met die nodige fines
se te doen. 

Dit is altyd goed vir 'n Kamp
vegter om sy teiken (gebied) 
goed te ondersoek voordat by 
sy skoot vuur. 

Bestuur- Retoriese Vereniging. 

,'n Rubriek is soos 'n meisie, 
sy is vir jou mooi of sy is nie 
vir jou mooi nie. En omdat sy 
vir een mooi is, is dit nog nie 
te se dat sy vir almal mooi is 
nie. Ons praat dan liewer nie 
verder oor die meriete van die 
anti-rubriek nie. 

Dit is te betreur dat 'n skoot 
wat nie teen die Retoriese Vere
niging gemik was nie, blykbaar 
tog spaanders in daardie rig
ting gegooi het: omdat dii> 
visier nie met matematiese se
kuurheid gerig (of ontvang?) is 
nie. 

Ek bet dit naamlik teen die
gene wat afkeurend van die 
Retoriese Vereniging dink en 
in bulle gedagtes dit verskraal 
tot die oefenveld van diegene 
wat dink bulle kan nie praat 
nie. Verskraal omdat baie die 
geleentheid wat gebied word 
opsetlik misloop, terwyl dit juis 
bulle is wat die elementere 
tegnieke nie kon baasraak nie, 
en die praktiese bloei van ge
noemde Vereniging luisterryk 
sou kon vergestalt. Ek bet dit 
steeds teen diegene wat nie wil 
erken dat bulle nog nie die ba
siese beginsels van retoriek baas· 
geraak het nie, maar weier 
om dit te erken en die arme luis-
teraar die voorreg van genoee 
daardeur ontneem. 

REFLEKTOR. 

U bet volop keuse io ons groot verskeidenheid 
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ANS DIE KON' 
MEDIUM TOT AFRIKA 

PROF. M. J. H. DUPLESSIS, professor vir en boofvan die Departe
ment FranS en Italiaans, bet op Vrydag 14 Mei sy inougerele rede 
in die Konservatoriumsaal gelewer. Die titel daarvan was: Frans 
in ons tyd: sy konkrete universa/iteit. 

Prof. du Plessis is op 24 Mei mantiese invloed van die Latini-
1938- te Brits· gebore en het sy teit ag hy van besondere belang. 
skoolopleiding aan die plaaslike Logaliteite soos vaderland, in
hoerskool voltooi. Daarna het druk en voortuigang is van La
hy agtereenvolgens die B.A.- tynse oorsprong en word van
(1959), B.A. (Honns.)- en M.A.- dag nog in die Europese tale 
grade aan die P.U. behaal - bewaar. Frans se invloed op al 
alma! met onderskeiding. In die Europese talc en die hele 
1962 word hy lektor in Latyn Europese denkwyse was en is 
aan die ,P.U. · In 1964 skryf hy aansienlik. 
Frans III af, .en · studeer vanaf 
1965 aan· die Universiteit van 
Montpeilier, waar hy in 1968 
die tJraad ,Doctor es Lettres" 
ook met onderskeiding behaal. 

Prof. Du Plessis is in Mei 
1968 ·as senior lektor in die 
departement Frans aangestel 
en met ingang I Januarie 1971 
as professor benoem. 

Prof. Du Plessis het sy rede 
begin deur die huidige posisie 
van Frans in Suid-Afrika te skets. 
Die Afrikaner struikel oor die 
Franse name van Afrikalcicrs, 
en die Franse en bulle taal is 
vreemd vir hulle - dit terwyl 
Frans ons kultuurtaal is wat ons 
met Afrika, Europa en die res 
van die wereld verbind. 

Prof. M. J. H. du Plessis wat 
onlangs sy inougurele rede gele
wer bet. Foto: Fotokuns. 

Daarna het hy vyf rcdes vir 
die huidigc waarde van Frans 
el) die praktiese behoefle wat 
daar aan Frans bestaan, be
spreek. 

Die eerste rede vind hy in 
die oorsprong van Frans. Dit 
het ontwikkel uit die taal van 
die boere rondom Latium in 
Jtalie. Frans stam meer bepaald 
uit die besluit wat die Konsilie 
van Tours in 813 V.C. geneem 
het: om in die volkstaal te 
begin preek. Frans het die Hel
lenisme en die Latiniteit in 
bomself vervat en is geroep om, 
nes Grieks, 'n universele rol 
in die wereld te speel. Frans be
vat dus die wesenlike van die 
Westerse beskawing. 

Dat Frans wei baie van Latyn 
verskil, kan reeds uit die Ser
mons de Strasbourg gesien word. 
Daaruit blyk reeds 'n vereen
voudige sintaksis, die verlies van 
vier naamvalle. Uit hierdie baie 
vroee stuk is die belangrike rol 
wat Frans in die kommunikasie 
gespeel bet, reeds uuidelik. 

As tweede rede het prof. Du 
Plessis. die Latyns-Romaanse en 
die Gallo-Romaanse affiniteite 
genoem. Die affiniteit hou 'n 
kulturele gebondenbeid van die 
Latynse, Galliese en Germaanse 
kulture onderling in. Dit bet 
sy oorsprong in die sentralc po
sisie wat Gallie in Europa be
kle• bet. Die gebondenheid bet 
nog lank na die ontstaan van 
moderne Frans voortbestaan. 
Ter stawing hiervan bet prof. 
Du Plessis talle voorbeelde uit 
moderne tale gehaal. Die se-

Die derde rede wat tot die 
uuiversalitiet van Frans by
gedra het, is die vlug van die 
Hugenote uit Frankryk. In die 
Verband het prof Du Plesis 
besondere aandag aan die Hu
genote aan die Kaap gegee. 
Hul predikant het o.a. begin om 
die Bybel in rrans te vertaal, 
om sodoende ook die slawe tc 
bereik. Weens die onversetlikc 
houding van die Nederlandsc 
goewerneurs jeens die instand
houding van die Franse se taal 
en kultuur, het die Franse ge
meenskap egter uitgesterf. 

Die invloed van die Hugenote 
het nog verder gestrek: pro
miese literatuur in die taal het 
bygedra tot die gewetenskrisis 
wat in Frankryk ontstaan het. 
Met die byeenkorns van Ver
sailles waar die V.S.A. bulle 
onafhanklikheid gekry het, het 
Frans die belangrike funksie van 
sin- en vormgewing gekry. Via 
ltaliaans is dit ook die draer 
van 'n universele humanisme. 

Die vierde faktor is die eie 
aard van Frans. Dit pas in 
besondere mate by die moderne 
wetenskap. Dit laat die etiek 
van die gees van Frankryk vas
gryp. Die sinsorde van die taal 
is ook by uitstek logics. Dinge 
wat by mekaar hoort, word by 
mekaar geplaas. Daarby is dit 
stabiel, sodat dit stabiel bly in 'n 
vcranderende wcreld, en tog on
gcewenaard duidclik is. Frans 
is van hoe afkoms, en is buig
baar en standhoudend. 

Die vyfdc rcde vir Frans se 

universaliteit lc in sy kon

krete herlewing vandag. Dit 

word al hoe mcer 'n interna

sionale gcbruikstaal. AI is dit 

nie 'n massataal soos bv. Sjinees 

nie, is dit die taal van die elite. 

Dit word vandag ook al hoe meer 

gcleer. Die herlewing is die ge

volg van Frankryk se vitale 

nasionalisme wat uiting vind in 

talle organisasies vir die ver

breiding van Frans. Die Al

liance Francaisc is 'n voorbeeld 

hiervan. 

Verdere illustrasie van die 
universaliteit van Frans is die 
posisie in die E.E.G. waar na 'n 
supra-nasionale taal gesoek word 
Frans is die geskikste kandidaat. 
In die R.S.A. kan kennis van 
Frans ons skansmuur teen die 
barbarisme wees. Ons het reeds 
bo Engels uitgegroei, het prof. 
Du Plessis gese. Frans hied ons 
die sleutel tot Afrika. 

Prof. Du Plessis se rede was 
op die hoe akademiese stan
daard wat verwag word. Hy het 
vera! uitgeblink in die duidelike 
wyse waarop hy dit voorgedra 
bet, alhoewel die oog miskien te 
sterk op Frans aileen gerig is. 

Reusemasjineric word gebruik by 
die bouery wat die hele kampus 
verander. Terwyl party geboue 
reeds die hoogte ingeskiet bet, 
is daar slegs met uitgrawings op 
ander plekke begin. 

Foro's: Ben 1•an der Walt. 

Die nuwe manskoshuis oorkant die spoor begin reeds vorm aanneem 
tenvyl die dameskoshuis (voorgrond) nog ver van klaar is. ' 

Foro: Flip Dwinger. 

Daaglikse 
Oefening is 
Noodsaaklik 
Waardevolle inligting oor die 

rehabilitasie van suikersiekte
pasiente is pas bekend gemaak 
in die proefskrif van dr. F. J. 
Buys, dosent in Liggaamlike 
Opvoedkunde aan die P.U. Dr. 
Buys het ondersoek ingestel na 
die chroniese invloed van oefe
ning op pasiente wat aan suiker
siekte ly. 

Dr. Buys bet 'n groep van agt 
diabetiese proefpersone gehad 
wat van Augustus 1968 ongeveer 
agt maande lank geoefen het. 
Daaglikse verslae van voedsel
inname is van Januarie 1969 
gehou. Oefeninge is vier keer 
per week 'n halfuur per dag ge
doen. Na agt maande is 'n op
volgstudie van nege maande lank 
gedoen waartydens die proef
persone gems het. 

Dr. Buys het o.m. bevind dat 
daar na voltooiing van die oefe
ning by al die proefmense met 
die uitsondering van ee~, 'n 
algehele verdwyning van suiker
siekte was. Nadat die oefeninge 
gestaak is, het die proefkonyne 
sc liggaamsmassa toegeneem. 

Dit wil voorkom asof on
aktiwiteit 'n geleidelike verswak
king in die liggaamsvermoe vir 
die bantering van 'n oorbelading 
glukose tot gevolg het. Hierdie 
afname kan moontlik .lei tot die 
herverskyning van suikersiekyte. 

UIT ALLE OORDE 
N.K.P. 

Trompie, die Onderwyskollege 
van Pretoria se Studentekoerant 
berig dat daar vanjaar 25 000 
eksemplare meer van die Asbok 
gedruk gaan word as verlede 
jaar. 

,Verlede jaar se Asbok was 
die beste van al die Kolleges en 
Universiteite en daar word van
jaar beoog om 'n beter Asbok uit 
te gee as verlede jaar. Die ge
halte van die sketse is beter en 
die inhoud van die grappies uit
stekend." 

Die kermis sal van 19-21 
Augustus plaasvind onder Iei
ding van mnr. Wynand Scott. 

Kollektelyste is alreeds uit
gedeel. Die persone wat die 
meeste kollekteer ontvang pryse. 
Die eerste prys is 'n oorsese 
toer en die tweede prys 'n twee
daagse toer na die Wildtuin vir 
tw~e persone. Spesiale pryse vir 
semors word ook beplan. Aile 
seniors wat meer as R5,00 in
same!, kom in aanmerking vir die 
prys. 



klubFJKKE .VEN 
NOG ALLES 

TOT DUSVER VANJAAR bet nog Die een van die rugbyspanne 
van die Puk in die liga 'n eakele ·wectstryd verloor Die. lnclien bierdie 
prestasie volgebou word, kan dit vir die Puk van ooskatbare wurde 
wees. 

Daar kan aangeneem word 
dat alle spanne daarop ingestel 
sal wees om die Puk te troef. 

Die plaaslike koerante van 
Potcbefstroom berig dat daar 
geen twyfel bestaan dat ,die 
studente die mooiste en aanskou
lik:ste rugby in Wes-Transvaal 
speel nie. Hulle tweedespan bet 
byvoorbeeld verlede Vrydag
aand 'n asemrowende drie ge
kry nadat voor- en agterspelers 

die hal soos outomate banteer 
bet." 

Vir die eerste keer in baie jare 
bet die Pukke ook diepte in hulle 
rugby. Dit is dus geen wonder 
dat Charles Venter uit die 
tweedespan gekies is as reserwe 
vir Wes-Transvaal nie. Hy word 
dan ook deur plaaslike sport
skrywers bestempel as ,'n speler 
van bo-gemiddelde formaat" as 
senter en as skrumskakel. 

Volledige Uitslae 
Manshokkie: 

P.U.A2. 
P.U.A2 

Damesbokkie: 
P.U.A4 
P.U. B3 

Koshuisbokkie: 
Heide A 6 
Heide B 3 

P.U. Rugby: 
P.U. I 37 
P.U. II 20 
Dorp 19 
P.U. o/20 18 
P.U. I 18 
P.U. II 19 
P.U. o/20 15 
P.U. o/20 B 14 

Korfbal: 
P.U. I 30 
P.U. I 41 

Kosbuisliga: 
Over de Voor A 17 
Piet Grobler A 12 
Over de Voor A 16 
Piet Grobler A 16 
K.asteel A 27 
Dawie Dup B 30 
Dawie Dup B 8 
Piet Grobler B 6 
Kasteel D 8 
Kompleks B 
Kasteel C 
Dorp B 
Over de Voor C 
K.asteel E 0 
P.O.K. C 11 
Over de Voor C 

P.O.K.AO 
Klerksdorp 1 

Potch Dorp 0 
Stratbvaal 0 

Karlien A 0 
Oosterbof A 1 

P.O.K. I 12 
P.O.K.lll3 
P.O.K. III 5 
P.O.K. o/20 8 
Potcb Dorp I 12 
Potcb Dorp II 8 
Potcb Dorp III 10 
Potcb Dorp IV 10 

Ko6perasie 37 
P.O.K. 19 

Kom,Pleks A 11 
Dawte Dup A 6 
Dawie Dup A 8 
Kompleks A 11 
Dorp A 0 
Kompleks B 5 
Over de Voor B 6 
K.asteel C 15 
DoepB6 
Piet Grobler B 
P.O.K.A 
P.O.K.B 
Kasteel F 
Dawie Dup CO 
Dawie Dup C 10 
Kasteel E 

CACHET MODES 
DIE DAMESW,Nl<fl ...... 
* SOMBRMODBS 

* wintermodes 

* broekkouse 
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UIT 
ALL E. 

OORDE. 

Onderwater 
Word Gestig 

STELLENBOSCH. 

Germanicus word vanjaar deur 
die Dramaskool van Stellen
boscb opgevoer as die Departe
ment se bydrae tot die Afri
kaanse toneel met die Repub
liekfees, berig Die Matie. 

DUIK GENIET vandag 'n wye belangstelling en is eea van die sport. 
soorte wat die vbmlpte aitbrel. Dit kan .tqegeskryf word aan die felt 
dat dit 'n famlliesport Is waaraan almal.bJf deelneem en ook dat dit 
vir die deelnemer so bale kan bled, bet mnr. J. H. Preller van dle 
Potcbefstroomse Onderwaterklub in 'n onderboud met Die Wapad 
gest\. 

Germanicus, deur Van Wyk 
Louw, word beskou as een van 
die heel beste dramatiese stukke 
in Afrikaans. So berig die stu
dentekoerant van Stellenbosch. 

Prof. Le Roux se dat daar op 
Germanicus besluit is aangesien 
die stuk se strukturele verdeling 
in los tonele repetering aan
sienlike makliker maak. Daar 
is ook heelwat vrouerolle wat 
dit vir die departement ver
gemaklik, aangesien die departe
ment oor 'n meerderheid dames
studente beskik:. · 

'n Interesante meervlakkige 
skuins-vloervlak dekor is ont
werp en dit blyk b.aie eenvoudjg 
en strak te wees. 

Kampioenskappe 
Afgehandel 

Die P.U. - tenniskampioen
skappe is afgehandel met 'n 
oorwinning in die mans dubbel
spel vir Pik:kerwyn Malan ~en 
Izak Hoffman oor Pieter de 
Villiers en Elmo Ferreira met 
6/3 3/6 6/3. 

Heloise Burger bet die dames 
enkelspel met 6/2 6/2 gewen. 
Sy bet in die einwedstryd teen 'n 
moedige Enid Rencken te staan 
gekom. 

In die gemengde dubbelspal 
· bet Christo van. de Walt en He

loise Burger maklik met Pieter 
de Villiers en Riana Fourie met 
6/1 6/1 afgereken. 

DAMES TRO.EF DORP 
DIE PUKKESE EERSTE hokkiespan, bet Saterdag teen Potcbef
stroom dorp op Olenpark gespeel en met 4-0 gewen. AI vier die doele 
is deor Susan Els aangeteken. 

Met die tweedespan bet dit 
ook voor die wind gegaan in hul 
wedstryd teen Stratbvaal. Binne 
die eerste vyf minute van die eer
ste belfte het Magda Lichthelm 
alreeds 'n doel aangeteken. Die 
res van die eerste helfte is geen 
punte aantetekn nie. Die Pukke 
bet die meeste van die tyd die 
wedstryd oorheers, maar die doel 
wagter was net een te veel vir 
die voorlyn. Vroeg in die tweede 

belfte teken Magda Lichthelm 
weer 'n doel aan. Die derde doel 
is deur Alta Opperman aange
teken, sodat die eindtelling op 
3-0 in. die Pukke se guns staan. 

Daaris ook Twee koshuisliga
wedstryde gespeel is oor die na
naweek. Heide se eerste span 
wen Karlien met 6-0 en Heide 
se tweede span klop die eerste 
span van Oosterhof met 3-l. . 

Hy bet voorts verklaar dat 
nuwe werelde in visslciet of net 
lui-lekker onderwater rondswem 
met behulp van lugbottels ont
sluit word. Persoonlike mede
dinging en kompetisie is ook 
moontlik: in visskiet, onderwater
hokkie, hinderniswedstryde met 
lugbottels en selfs onderwater 
fotografie. 

,,'n Meningsopname bet ge
toon dat daar genoeg belang
stelling aan die Universiteit bc
staan om die stigting van 'non
derwaterklub te regverdig en op 
24 Mei om 7.30 nm. sal die stig
tersvergadering gehou word in 
die groot lesingsaal van die Siel
kundegebou by die Universiteit. 
Die vergadering sal voorafgegaan 
word deur 'n vertoning van onder 
water rolprente en -kleurskyfies 
die uitstalling van uitrusting 
en 'n kort lesing oor wat die 
sport alles inhou en kan aanbied. 

,Persone wat nie in die duik 
self belangstel nie, sal die uit
stalling en filmvertonings interes
sant en beslis die moeite werd 
vind. 

Belangstellendes wat nie aan 
die Universiteit verbonde is nie, 
is ook baie welkom aangesien 
daar 'n klub in die dorp bestaan 
waarby bulle sal kan inskakel. 

llaie 6el•k 
Baie gelu" aan John Vermeu

len wat tydens die Republiekfees
atletiekbyeenkoms 'n nuwe W.P. 
rekord van 14 vt. 10 dm. in die 
paalspring opgestel het. 

,Dollies-maar kom eers 

I 

saam met my Volkskas 
toe'' 

Nie 'n sleg plek nie, Volkskas. 
As jou sleep daardie nuwe fliek 
moet sien, en jou fondse is 
skraps, vat haar saam Yolkskas 
toe. Lekker stoele vir haar om 
op te sit terwyl jy geldsake ge
sels. 

Buitendien, as sy jou tipe veer 
is, moet sy 'n Volkskas-meisie 
wees. Miskien kry sy jou jammer. 
Miskien lrek sy ook geld en 
betaal 'l(it h·~lf. 

VOLKSKAS 
Beperkr£1 

Waar studente deurkom 
met geldsake 
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Puk~te Spee. 
laar met P .0. • 

(JOHANN DU PISANI) 

EN. TOE IS DIE LEEUTEMMERS VAN WES-TRANSVAAL self getem op egte htwyse met 37-ll. 
Kom oas diDk 'n bietjie terug aan die weclstryd. 

• op e1e 
werf 

Nog 'n rondte in die koshuis
rugbyliga is· agter die rug en 
steeds loop tfie geesdrif hoog. 
In die Piet Grobler - Dawie 
Dup-wedstryd bet die gemoedere 
dikwels hoog geloop. 'n Mens 
wonder of die vuilspel wat nou 
in al hoe meer interkoshuiswed
stryde kop uitsteek, nie beperk 
kan word nie. 'n Speier speel 
wei vir sy koshuis en sal alles in 
sy vermoihloen om sy koshuis te 
laat wen, maar hoekom ontsier 

. ons dan die spel rugby. 'n Span 
wat skeon, mooi en oop rugby 
speel, kan tog ook sy wedstryde 
w~n. Toeskouers wat die boge
noemde wedstryd bygewoon bet, 
bet duidelik bulle misnoee met 
die vuilspel te kenne gegee. 
Afrigters kan gerus poog om 
hierdie lelike verskynsel in ons 
koshuisrugby die nek in te slaan. 

Die Over de Voor - Kom
pleks-wedstryd was beslis die 
aanskoulikste wedstryd gespeel 
op die 8ste Mei. Nadat Kom
pleks 11-3 voor was, bet Over de 
Voor pragtig teruggeveg en 17-11 
gewen. Hierdie oorwinning bet 
bulle veral aan bulle puik voor
spelers te danke, wat die bal 
keer op keer aan 'n ewe gevaar
like agterlyn besorg bet. 

'n Voorspelerstryd soos min 
kan verwag word as Over de 
Voor teen Piet Grobler speel. 
Over de Voor bet die voorspelers 
om Piet Grobler te tem. Kom
pleks se ligte maar baie beweeg
like agttal bet mooi gespeel, 
maar in bulle agterlyn bet die 
nodige slaankrag ontbrcek. 

Dorp wat vanjaar self 'n wind
makerspan bet, bet gek geskeer 
met P.O.K. - se derdespan en 
maklik met 19-5 gewen. Oor die 
algemeen is al die spanne in die 
koshuisliga vanjaar ewe sterk, 
en daar kan nog puik wedstryde 
verwag word. 

Die Pukke bet ook op 8 Mei 
die padafioswedloop tussen Pa
rys en Potchefstroom oor 34 myl 
in 2 uur 47.6 sek. gewen. Die 
individuele tye van die span was: 
Pypies Laubscher 29 min. 55 sek. 
(6 myl), Sakkie Kirsten 27 min. 
47 sek. (5.3 myl), Dirk Scboeman 
26 min. 12 sek (5.3 myl), Fanie 
van Zyl24 min. 28 sek. (5.3 myl) 
en Dirk Lodewycks 25 min. 25 
sck. (5.3 myl) en Gawie vaJl"Eck 
35 min. 3 sek. (7 myl). 

P.O.K. se span was tweede en 
die P.U. B-span derde. 

As uitblinkers kan niemand 
uitgesonder word nie, want al 
vyftien Pu'kke bet hul deel by
gedra tot die uitmuntende span
poging. Sommer van die afskop 
af, kon daar gesien word dat die 
Puk vasbeslote was om laasjaar 
se 12-11 nederlaag te wreck. 'n 
Uitstaande kenmerk van die wed
stryd was die groot aantal straf
skoppe wat beide spanne weg
gegee bet. 

Ferdie Postma bet met on
dersteuning van sy voorspelers 
'n hele ~r vasskoppe gehaak. 
Beide heelagters bet ook getoon 
dat indien Paul Durandt sou 
verslap, geeneen van bulle die 
provinsiale span in die steek sal 
laat nie. Na Dries Coetzer en 
Phil Steyn se uitmuntende ver
tonings is dit te verstane dat Piet 
Brand hom steeds in die tweede
span bevind. Hennie Coetzee en 
Shoe Schutte bet die P.O.K.
stutte swaar laat leef. Veral 
Hennie se opponent kon nie al
tyd staande bly nie. 

James Stoftberg en Barry Ber
nardo bet die P.O.K.-agterlyn 
baie benoude oomblikke besorg 
en die wyse waarop James 'n 
bal uit •n losskrum haal bet 
menige t~skouer verbly. Jannie 
Barnard bet die wedstryd van sy 

lewe gespeel en gewys dat hy 
kan gee en ontvang. Piet Roodt 
se twee skepdoele heel aan die 
begin van die wedstryd, bet die 
deurslag gegee. Daarna was die 
Puk onkeerbaar. 

Elke keer wat Dinky Muller 
en Eugene van Wyk met die bal 
begin hardloop bet, moes bulle 
opponente keer so al wat bulle 
kan. Bartbo Saayman en Ger
hard Botha bet mooi van bulle 
kanse gebruik gemaak . . Na Ger
hard se skitterdrie op eie hout
jie net voor die einde, kan daar 
beslis plan gemaak word om 
hom Wes-Transvaal A-span toe 
te bring vir die wedstry9 teen 
die Franse. 

Jim van Rensburg bet 'n ware 
kapteinspel gespeel en was oral 
op die voorpunt. Hy bet beslis 
aan sy span 'n goue voorbeeld 
gestel. Nog een of twee sulke 
wedstryde en Jim kan ook nader 
geroep word Wes-Transvaal toe. 

Vir die Puk bet Bartho Saay
man, Dinky Muller, Shoe Schut
te, James Stoftberg en Gerhard 
Botha (2) driee behaal. Schalk 
van der Merwe bet vyf hiervan 
vervyf en ook met 'n strafdoel 
geslaag. Gerrie van der Merwe 
(3) en Nick Kotze bet strafdoele 
vir P.O.K. behaal. 

PUKKE TROEF 
DORP NA 4 JAAR 

(JOHANN DU PISANI) 

WATIER GROOT WEDSTRYD was dit nie vir die Puk nie! 
Vir die eerste keer in vier jaar koo die Puk daarin slaag om Potcbef
stroom Dorp in 'o rugbywedstryd te klop. Die eiodtelling was dan ook 
'o goeie weergawe van die wedstryd: 1~12; vyf skitterdriee en 'o 
strafskop vir die Puk teen vier strafskoppe vir Potch Dorp. Om vyf 
driee teen Potch Dorp te druk wil darem gedoen word. 

Die Pukke het aan die hard
loop geraak en Dorp kon net 
nie al die gate toestop nie. Dorp 
se groot slot, Daan Ackermann, 
bet sleg afgesteek teen Phil 
Steyn van die Puk, Hennie 
Coetzee bet Jan Hennop swaar 
laat leef in die voorry. 

Gerhard Botha was as gevolg 
van siekte nie vir die wedstryd 
beskikbaar nie en Bernardo is 
van agsteman na vleuel verskuif, 
terwyl sy plek deur Piet Brand 
ingeneem is. Bernardo bet 'n 
goeie wedstryd op vleuel gehad 
en self twee skitterdriee gedruk 
deur met vaart en krag na die 
hoekvlag te suiker. James Staff
berg, Bartho Saayman en Jannie 
Barnard bet die ander driee 
gedruk. Piet Roodt bet met 'n 
strafskop geslaag. 

Vir Do~ bet Sand OaasKn 
vie,- atrafakoppc oorgeklita. 

Schalk van der Merwe; met 'n 
beseerde dyspier, bet nie waffers 
geskop nie, maar origens goed 
vertoon. 

Op die pawiljoen was die Puk 
goed verteenwoordig en bet die 
eerstespan goeie ondersteuning 
gekry. 

Eugene van Wyk bet Spring
bok Johan van der Scbyff goed 
vasgevat en daarmee ook sy in
sluiting in die Wes-Transvaalse 
span wat teen die Franse speel, 
verseker. Verlede jaar bet Euge
ne nog vir die Puk se o/20 span 
gespeel. 

BULT 
DROOGSKOONMAKERS EN WASSERY 

Hoewel Dorp met sy swaarder 
voorspelers bulle man goed ge
staan bet, was die beweegliker 
Pukke bulle totaal oor in die los. 
Dit was dan ok veral gedurende 
die laaste 15 minute wat die 
Pukke met twce pragdriee vo
ren4ag gekom bet. Dorp bet 
oak nooit nJ 'n wcnspau ,e,yk 
nie, on u Sand Claassen rue so 
goed kon skop nie, was die 
prentjie totaal anders as wat die 
puntestand weergee. 

Selfs as Schalk van der Merwe 
sy skopskoen aangehad bet, kon 
die punteverskil naby vyftien 
gewees bet. Kom na cUe awe Bait DrooptOOIIIUkers 

ea Wassel)'. · 
ADes word noa skooagaaut of gens In 'n 
spesiale ... e..-oenle skOOI!JmllkmlddeJ. 
Ons trek .,.._.ort a oas aawe ultra
modene 1o1u1 te Tomanat ,._ 

TOMS'I'RAAT 90 TEL. 557 .. 

Met hierdie oorwinning bet 
die Pukke dan ook die enigste 
span geword wat nog nie 'n 
wedstryd in die Neserbeker
afdeling verloor bet in Wes
Transvaal nie. Die enigste ander 
onoorwonne span, Dorp, moes 
die knie juis teen die Pukkc buis . 

· Geae van Wyk wat verlede laar 
0/1D gespeel bet en noa Woeu
dag teea die FnDse in lbie sal 
wees. Foto: Fotokrms. 

TWEEPUKKE 
IN SPAI 

TEEI FRANS£ 
Eugene van Wyk is gekies om 

vir Wes-Transvaal uit te draf 
as senter teen die Franse. 
Charles Venter is as reserwe vir 
dieselfde span aangewys. Beide 
spelers bet reeds bulle merk ge
maak in die senterposisie, hoe
wei Charles Venter netso goed 
as skrumskakel gebruik kan 
word. 

Piet Brand (slot), Bernard 
Bernardo (agsteman), Gerhard 
Botha (vleuel) en Jannie Bar
nard (skrumskakel) is gekies ru 
die B-span. Piet Brand bet 
reeds vir Wes-Transvaal se A
span uitgedraf hierdic seisoen. 

£erstejaar 
Sloan 

S.A.-Rekord 
Chari van der Merwe, centc

jaarstudent aan die P.U., bet 
1 Dinsdagmiddag tydens •n huia

houdelike atletiekbyeenkoms op 
die P.U.-atletiekbaan •n nuwe 
Suid-Afrikaanae junior hamc:r
gooirekord van 187' 10" op
gestel. Dit verbeter die ou ~ 
kord met 3" 7'". · 

Van der Merwe bet die af
gelope tyd gereeld in oefen.lnge 
die rekord oortref en die bycen
koms is uitsluitlik met die doel 
dat hy •n amptelike aanslag 
op die rekord kon maak. gc
reel. 

Die jong Van der Merwe se 
sukses en verbetering word in 'n 
groot mate aan afrigter Jos 
Sirakis toegeskryf. 

Landloop Seed 
Verteenwoordig 

in W.-Trl. 
Verskeie Pukke is in die 

Wes-TransYaalse landloopspan 
wat op 5 Junie teen Oos-Trans
vaal op Witbank te staan kom, 
ingesl6.it. 

Hilta Liebenberg, Ignatia Bes
ter en Jessica Knoetze is in die 
damesspan ingesluit terwyl Lana 
Conradie as reserwe aangewys 
is. 

Dirk Schoeman en Francoise 
Schutte is in die Juniorspan 
opgeneem . terwyl vier mans in 
die senior span opgeneem is. 
Hulle is: Springbok Fanie van 
Zyl, Andries Krogman, Gawie 
van Eck en Chris Lodewycks. 

na aksie .. 
satisfaksie 

Lexinqfon 
TOASTED 

val-jasmaakvol 




