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STUDENTE-APTEEK Tak: Tomstraat 100. 
JAARGANG XXIX VRYDAG, 31 MEl 1974 Nr. s· 

Piet Strauss: :~~bndersteun 
Bilaterale skakeling 

TYDENS die Studenteraad van die Puk se informele ontmoeting, bet mnr. 
Piet Strauss, President van die A.S.B., sterk standpunt ingeneem t.o.v. die 
Afrikaanse student se hooding binne en buite die A.S.B. Mnr. Strauss, ver
gesel van die sekretaris van die bond, mnr. S. Morkel, bet die P.U.-kampus 
op 15 Mei besoek waartydens die president ook die massavergaderJng toe
gespreek h~. 

KONTAK 

Tydens sy gesprek met die 
Studenteraad het mnr. Strauss 
kontak op 'n bilaterale vlak 
bepleit. Bilaterale kontak is 
kontak tussen twee Studente
rade van verskillende taalgroe
pe bv. PUK en WITS of R.A.U. 
en Fort Hare. Mnr. Strauss bet 
vera! die goeie beeJd van die 
verskillende Studenlerade in 
so 'n kontak beklemtoon. 

Voorts het by daarop gewys 
dat die verskillende studente· 
rade sodoende 'n groter aan· 
deel in die uitdra van die 
A.S.B.·beeld bet. Dlt bet ook 
by sy vo1gende punl aangeslult 
waar by Studenteraad aange· 
moedig het om by die uitdra 
va'l die A.S.B.-beeld 'n sterk 
standpunt in le neem. :Mnr. 
Strauss bet verklaar dat indien 
elke studenteraadslid goed in 
die A.S.B.-beeld en verskeie 
aanvegbare sake onderleg is, 
die skaal, In enige kontaksitua
sie, in die guns van die Afri· 
kaanse student moet swaai. 

KONGRES 

Mnr. Strauss hel die komende 
A.S.B.-kongres en Kongreste· 
rna ook kortliks aangeraak. Hy 
bet die tema in bre~ trekke 
verduidelik en ook by die ver· 
skillende referate en referente 
wat sal optree, sti)gestaan. Van 
die referente wat reeds lnge· 
stem het is o.a. Prof. Tjaart 
van der Walt (P.U. vir C.H.O.), 
Prof J. H. Heyns (U.P.) en 
mnr. Elvin Beukus, oud A.S.B.· 
hoofbestuurslld, tans dose.nt 
op Stellenboscb. 

Mnr. Strauss bet die nood· 
saaklikhe.id van grondige stu· 
die wat die Kongres vooraf· 
gaan, beklemtoon sodat die be· 
spreking op die Kongres nie 
oppervlak:kig en onvanpas is 
nie. 

1\IASSA VERGADERING 

SR MOET 
BEELD VAN 

ASB UITDRA 
kaak gestel. Ook SASO se be
leid van isolasie bel ter sprake 
gekom. 

.Mnr. Strauss bet verklaar 
,,Ek wil as Afrikaner 'n paar 
stelllngs aan u maak". 

Hierop bet by verskele stel
lings oor die krag van die Afri
kaanse student en oor die le· 
wenskragtigbeid van die. A.S.B. 
gemaak. Hy bet op die verskeie 
projekte wat die A.S.B. aan· 

bied gewys en duidelik ge
toon boe elke student hom 
binne die A.S.B. kan uitleef. 
Mnr. Strauss het ook die Jaag 
van gemotiveerde sludie aan· 
gaande akluele onderwerpe 
beklemtoon. 

Daarna bet hy ook 'n aan· 
taal vrae beantwoord. Op 'n 
vraag oor wat die A.S.B. doen 
om die wanindruk wat die on· 
langse optrede van NUSAS, ra· 
kende sporttoere, na buite ge
skep bet, ongedaan te maak, 
het mnr. Strauss geantwoord 
dat die A.S.B. weJ positlef ge. 
reageer bet maar geen nuu.s· 
dekking daarvoor gekry bet 
nie. 

Moenie die toetskaartjies 
vergeet nie! 

DIE kanse is goed dat die Puk 1 B-rugbyspan volgende jaar 
senior status sal kry. Dit wit si dat die Pukke dan twee 
spanne in die eerste liga sal 116 wat om dieselfde beker 
meeding. 

Daar word hard gesoek na 'n gepaste naam om hlerdie 
reserwespan van die Theos te onderskel. 

Delr net die regte naam vir ons reserwe rugbyspan te 
gee, kan u twee toetskaartjies wen vir die vierde toets teen 
die Leeus op Ellispark. 

lnskrywings moet in posbus 112 by die Studenteraads
kantoor gegooi word. 

En moenie vergeet nie: daar is twee toetskaartjles op 
die spell 

FOTO 80: Pieter Mulder, S.R.-voorsitter en onder-president 
van die A.S.B., en Piet Strauss, president van die A.S.B .• 

saam afgeneem. 

KUNSFEES OP PUK 
DIE A.S.B.-kunsfees vind vanaf 1 tot 5 Julie op die P.U.-kampus plaas. Hier· 
die Kunsfees is vroeer saam met Kuesta aangebied, maar word vanjaar self
standig aangebied. Die Kunsfees se organ.isasie is reeds in voile gang en be
loof om in almal se smaak te val. 

Die klem val op deelname 
deur soveel as moontlik stu· 
dente van die Afrikaanse Kam
pusse, wat by die A.S.B. geaffi. 
lieer is. 

Deelnemers kan in die vol
gende afdelings meeding om 
pryse: Musiek·instrumentale 
en vokale deelname, Dans, 

Drama, Redenaarskompetisie, 
Letterkunde, Komposisies, 
Beeldende Kunste, Fo1ografie, 
Serenades en Seelversamelings. 

SEtLVERSAMELDSGS 

Die eerste keer in die geskie· 
denis sal 'n seelversamellng 
uitstalling ook by die Kunsfees 
wees. Ook hier beoog die 
PUK om Ieiding te neem ten 
opsigte van skakeling tussen 
Filateli van versk.illende Uni· 
versiteite. 

Studentesang en serenades 
sal baie aandag geniet. Hier 
word beoog om serenadegroe· 
pe van al die Universiteite te 
laat deelneem. Opnames sal 

om iels vir elke student wat 
enigsins 'n kunsgevoel bet, le 
bled. 

INLIGTING 

Persone wat belangstel In die 
Kunsfees kan meer inllgting 
verkry by bulle kampus se 
Kunsfeesverteenwoordlger. By 
hom kan bulle die Kunsfees
relilboekie ontvang waarin die 
verskillende afdelings van die 
Kunsfees uiteengeslt word. 

Wat die prestige van die 
Kunsfees vcrhoog is dat dlt 
saamval met die A.S.B. Kon
gres wat ook op die (PUK) 
kampus van die Universitelt 
van Potcbefstroom vanaf 1 to 
5 Julie aangebied word. 

gemaak word wat dan later 1-----------
oor Studentevaria uitgesaai 
sal word. 

Verder sal 'n groot uitstal· 
ling gebou word van werke 
wat in Beeldende Kunste· en 
Fotografie afdelings inges!G'yf 
word. 

:Ju:m:m:m:Ju:m:m:m:m:m 

Op die massavergadering bet 
hy die huldige studentepolltiek 
in bree trekke geskets. Hy bet 
NUSAS verskele kere oor die 
vlngers geraps en hulle sterill· 
telt as verteenwoordigend van 
die Engelse studente aan die 

van die A.S.B. se Kunsfees wat vanjaar die eerste keer selfstandig 
aangebied word en van 1 tot 3 Julie by die Potchefstroomse Universiteit gehou word, Is 
voor van links mnre. Fanie Mulder, ondervoorsitter, George L6tter, voorsitter, en mej. 
Bets Swanepoel, sekretaresse; en agter mnre. Ernst Viljoen, Gawie van der Walt, mej. 
Ansie Helberg, mnre. Riaan van der Walt en Kobus du Plooy. Die twee ande.r lede Is 

Vic die wenners in die Uit· 
voerende Kunste word die ge· 
leentheid gebied om 'n pro· 
gram te lewer voor 'n ultge
lese geboor. 
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mej. Madeleine Steenkamp en mnr. Dirk Coetzee. Die organiseerders beoog 

~Uz Btt~t 
J.11teek I nkatmacq 

1' Noordbrug Apt/e~dms.) Bpk. · 

* VIR AL U APTEKERBENODIGDHEDE 

..• ONS KEN U BEHOEFTES 

Direkteure: Prof. M. C. B. v. R. v. Oudshoorn (L.A.V.) 
Voorsltter; Dr. A P. Goossens (L.A.V.); A C. Dreyer 
(B.Sc.·Far.) (L.A.V.) en Andries G. Coetsee (B.Sc.·Far.) 

L.A. V. (Besturend). 
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Droom van gister, mare • • • 
TYD en ruimte dwlng my om werklikheidsgebonde te wees, om oor sleep en 
semestertoetse te geselst om lang rompe te dra en te weet van Charles Bron· 
son en Herbert Marewe. 

ASTERS VERVEER 
DIE herfs is bier, dle blare val stadlg, swewend grond toe, en ja, soos die 
bome kaler word, gryp ons alweer na warmer vere. 

Drs sommer skiellk, een og· in. AI voorspel die modebase Gelukkig tog dat ons toege-
gend met die afgaan van die elke jaar vasgestelde mode· laat word om langbroekpakke 
wekker dat dit jou tref: van· kleure, weet ons dat dit nie te dra. Ai, Aster en nou moet 
dag is dit koud en mOre is dl1 nodig Is om dit slaafs na te ons tog !ulster na die voorge· 
winter. volg en 'n bele nuwe klerekas skrewe rel!ls. Onthou, julie 

Hoe goed ken ons dit nie, aan te skaf nie. kan net verloor deur nie daar-
daardie twee draaie voor die 'n Paar lang rompe, o ja, aan te voldoen nie. 'n Lang 

kas - wat sal ek tog aantrek, dis boog in en lekker warm baadjie word vereis. As jy 'n 
die eeue-oue klagte. boonop. Hoe bonter hoe beter, geruite langbroek bet, dra dan 

Maar nou ja - ODS bet min maar 'n effekleur gaan net so daardle effe baadjie van jou 
geld (studente bet altyd min) goed af. Koop nou ekonomies romp daarby of nog beter jou 
dus, wees ekonomles. 'n Ble· en wees slim. Skakeer jou jassie. 
tjie raad en sledaar, jy sal rompe, dat jy 'n paar ,.body Lang baadjles, getallleerd. 
nooit wonder wat om aan tre.k shirts" daarby kan dra, en oor met brei! lapelle is hoog ln. 
nie. t en weer kan dra. Daarby is die broeke wyd on· 

Blou, groen, bruin en al Ek boor al die klagte, maar der - Jdokbroeke met omslae. 
Maar tyd en ruimte dwing oor gister omdat iemand dit 'n I bul skakerings is die winter dis koud . . . die oplosslng, •n Skoelsel bly basies diesel!· 

my ook in 'n droomw~reld in, droomdag gemaak bet. ~;:::::::::;:::::::::;:::::::::;:::::::::;:::::::::;:::::::::;:::::::::;:::::::::~ baadjie met brel! lapelle, of •n de vir jou. Groot en lomp, 
om In die werklikheid waar En dan Is daar my drome2' bont kort jassie. Onthou bont maar gelukklg is die vroullke 
aUes werklik kan wees, van die oor die toekoms, grootmens- en bont word rue saam gedra bofskoen stadig maar seker 
nabyheld van die bruin aarde drome. Drome oor dae se stu· nie. besig om terug te keer. 
te ontsnap. En dis nodlg, di~ deer ten einde 'n graad agter Vir daardie ekstra titseltjle Mini's - oe, jou bene gaan 
ontsnapping, want bet Goethe my naam te skryf en drome vroulikheid, rond jou ullrus· koud kry. As jy regtlg wll, dra 
nle ges~ .. Ons is op ons ge- oor die uiteindelike wysheid ting af met 'n bossie blomme, dit. maar onthou tog dat jy 
lukkigste wanneer ODS onder wat ek uit aJ die kennis sal kra.le of •n vrolike serpie. vrouliker gaan wees en Iyk 
een of ander illusie lewe" nie, 
en Hennie Aucamp ,.Versoend· 
heid met di~ !ewe bereik ons 
net in 'n droomsfeer"? 

Daarom droom ek graag, 
);onder om skuldig te voel 
daaroor. Droom ek van my 

kaalvoetdae toe ek ses was en 
snlpperlg, toe ek •n wolkat ge. 
bad het en dat Iewers by die 
kweperlanlng •n Antjle Somers 
geskui.l bet. Maar my gister
drome gaan nle almal so ver 
terug nie, soms droom ek net 
'n jaar terug, toe ek op sewen· 
tien die wind kon sien, en nog 
goud van die son in my ronde 
skoolmeisiehande kon vang. 
En soms droom ek sommer net 

ontvang. Ek droom van reise 
na ver Iande, van Japan en 
rooi kimonos, van Duitse bier
kelders en handgeslypte glas 
in Venesil!, van al die vreem· 
de woorde wat ek op my tong 
sal proe. 

£:rens sluit my drome 'n 
troue in Oktober in, met 'n 
bloeiende Amandelboom. 
£rens, en druppels sonlig op 
die kerkbanke. En tot dan toe 
droom ek nog oor hom wat met 
drome in sy oe na my sal 
kom, en ek al my drome aan 
sy warm hart saJ toevertrou, 
omdat by sal verstaan van 
droom. 
E. R. 

7 VM. -ENIGE DAG 
7.00 vm. - wekker ' lui ... nog - vinnige stappie. 

'n driekwartier voor klas .. . 

:::::;::::;:;:;::::;:;:;::::;:;:;:~met jou rok net knielengte. 
... ' ''' '' • •' • • • • .... ,' Ideaal vir kerk Is •n rok en 

Ons wil so graag 
nd aan die hemel 
en ver 
van die bruin aarde wees 
maar ons is voiUs sonder vere 
ons gedagtes lam tortels 

ons lewe 'n blou-sysie nes son· 
der eiers 

en ons drome 
reiers wat hink 
op een been. 

E.R. 

kort baadjle of 'n romp en 
baadjie en daarby 'n klein do· 
tjie. Ult die modeboek uitdra 
die sluiertjie, lekker geheim· 
sinnlg n~. 

Aanddrag, 'n groot verskel· 
denheid. Bastes jou eie keuse. 
Onthou dat die baadjie ook 
bier bale ,Jn" is. Swart bly 
maar nog 'n treffer, terwyl 
bont steeds vrollk en vroullk 
Iyk. 

Naelpolitoer bly redelik 
donker en so ook die lipstiffie. 
Glo dit as julle wU, rooi wang 
- asters vang die oog. 

Geniet die beplanning, en 
maak seker dat jy die winter 
nie gaan koud kry nle. 

BROOM 
kan nog vyf minute slaap .. . 

1.25 vm.- sjoe, moes ingedom· 
mel bet. Sal e.k nie maar ... 
Nee gits, was twee weke ge· 
lede in sy klas. Hy bet al 
gevra of ek siek is. 

7.50 vm. - Gaan laat wees -
hardloop. 

7.52 vm. _ by die ... blaas... NIKSSIENDE en starend na 
klas ... blaas ... dosent Iaat, die diktaat voor my, te'rwyl 

I ...... · H · Jank die proffie se stem rustig ge UAAli • , , . , a&l, jOU • 
laas gesien. Dog jy't gekan· voortdreun, word die werk-
selleer". likheid vaer en vaer. Kort 

7.30 vm. - In die bad . . . uit 
- handdoek veraeet . . . in 
... weer uit. 

7.59 vm. _ Dosent steeds laat voor lank bevind ek my ver 

... koue begin teen rug op· j'":'~·~·~·::-::·~-:::-:·::·::·~·:::-:·::-::·~·~·:•:::·~·~·~-::-~·~·~·:·::-::~~:::~~:::~~:::~~~~~~:::~~~ weg van die akademie, ver 
kruip - ekstra trui vergeet. van die hoofgebou, en nou 

7.40 vm. - Gou aantrek. Kou
se ... grts ... ag wat, maak 
of ek dit rue gesien het nie. 

8.03 vm. - Dosent blykbaar D k k z· , ook buite jou gesigsveld -
heeltemal verslaap ... koue amess oene soe -na po ltoer. jy net aan die anderkant. 
laat tande klapper _ wind In 'n droomwereld van my 

7.44 vrn. - Vervlaks ... moet 
die maskara juis vanoggend 
smeer . . . vee af . . . sit aan 
... dit smeer weer . . . weer 
af. Los maar. 

waai nogal erg vanmore. eie ervaar ek weer die eerste 
8_05 vm. _ Dosent blykbaar AL WEER, a nee a Asters, hoekom moet ons deesdae op julie hakke trap. maaJ saam met jou, die on· 

siek in die bed . . . ander· Gelukkig word dit in goeie gees gedoen, net om julie daaraan te herin- gemaklike tog opwindende 
kantste trappe af (ingeval ner dat ons tog na julie belange om sien. teenwoordigheid. 'n Wonder 
hy t6g opdaag) . . . koshuis aan wat jy dink terwyl jy 
toe . .. bibber ... boos. Jy, ASTERTJIE, wat elke het om vir jou buurvrou kof· Ja nee, Manne, ek weet hier langs my sit. •n Elek· 7.46 vm. - My boek! Waar't 

· ek hom gelos? 0 ja, by 
Susan ... hardloop ... tamer 
gesluit ... los maar. 

7.48 vm. - Uit by die koshuis 
... waardig bly, waardig bly 

8.10 vm. - .,Haai, en as jy 
met jou klere en aJ in die 
bed le. Het jy nie klas nie?" 

Gmf. 
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dag deur 'n ring getrek kan fie te maak nie, omdat jou julie glo my nle, maar het jy triese skok en tog die aange
word, hare krakend, skoon, ge· sleep glsteraand koffie gekry jou ASTER anders al gesien as name aangetrokkenheid toe jy 
siggie ingekleur, selfs jou bet, en die bekers nog steeds net sleeptyd? Ek wonder soms my hand vat. Daarna sommer 
naelpolitoer is onberlspelik, vuil op die boekrak opgestapel hoeveel slepers sal stom van onverwagte koppies koffie, 'n 
dis j6u skoene wat met elke staan. verbasing neerslaan by die plaasJike telefoonoproep, wan· 
draai onder daardie romp ult· Sprankelend bet jy vanaand aanskoue van sy ASTER en neer ek dit die minste verwag 
loer knaend opsoek na 'n sleeptyd afgeskarrei. ultgedos haar woonplek. bet. 
bietjie politoer om skoon ge- en s6 lekkerruikend, maar my Wat van so •n kuierdag vir 
maak te word. Onthou 'n mens liewe mens, het jy vergeet of slepers In dameskoshulse? Hoe Dit was koud en winter en 
loer net na 'n man se skoene wonder jy nog steeds waarvoor Jyk dit. gaan lemand Die lets tog, die eerste nagsoentjie op 
en dan weet jy wat het hy aan: word die borseJ gebruik wat in hieraan probeer doen rue? die punt van my koue neus 
by ook na joune. die badkamer gel~ bet? S.B. het warm gemaak en ek het 

As jy daar.:lie draa! op die Jig en gelukkig gevoel. 
kampus gemaak bet, hoekom So bet ons toe aangekar-

val jou maskerljie in die kos· So maklik manloos ring - ek en jy - sleeptyd 
huis af? Vriendelik word al· in Tomstraat, 'n massaverga· 
mal op die kampus gegroet, dering, Intervarsity, Septem· 
maar wag, in die kosbuis val J At dls heerlik om nagte om te droom van 'n ber en lente · · · 
die gesiggie en ken niemand nuwe jy, 'n nuwe, keurige en goedversorgde jy. Die droombeelde van 'n lief· 
jou Die. des-lente. September bet plek Maar gewoonlik bly dlt ook net by droom. 

Nee, ons wat saam met jou gemaak vir die ,vjnter wat 
woon hou daarvan om jou lag. Daardie goeie voorneme~ skuur soos 'n filmster aan te ek toe eers begin beleef het. 
gend, en geselsend te sien. om die ekstra kilogram of twee pak nie - maar net meer let Jy bet vervaag en saam met 

Kom ODS kyk wat tref ODS af te skud en so die beste van op ons diel!t, ons voorkoms Jn jou die droombeelde van my 
verder, juls bier in die kos· dlt wat jy bette maak, bly dan die geheel sodat ODS al!yd meisie-wees. Vandag sien ek 
buis aan . . . ook gewoonlik net by voorne- netjies lyk. AI wat ons nodig jou rue meer raak nie. Dalk 

Is jou bed al opgemaak?. mens. Ook deur ekstra moelte het, Is •n bietjie deursettings· 'n groet af en toe, en weer 
Indien wei, is al jou klere met jou hare, vel, naels, ja die vermol! en natuurlik die moll· eens beleef ek lente, c;n van· 
netjies weggepak, of moet jy hele werke te doen, begin ge- vering. dag droom ek a.lweer · · · 
ook maar sukkel om die kas woonlik goed, maar die uit.· Anders sien ek ons oor ,,Juffrou, ODS is op bladsy 
toe te kry, vir ingeval •n klere· einde is van twyfelagtige aard. tien jaar: rollers in die hare, 20 van die diktaat ... " My 
storting verwag kan word? Kom ons probeer van bier· sakkerige rok en alles wat droom opgebreek soos ryp 

Onthou jy dat jy nle van· die droom 'n werklikheid maak daarmee saamgaan, maar dalk van die winter deur die warm 
oggend 'n skoon kopple gehad - ons hoef nle 'n skoonheid· met die verskil - manloos. sonstraaltjie van my bart. 
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REGSTUDENTE - 0 --- - .-..-.-.J 

USELF- dit te kan waardeer. I en dat huUe Die moet buiwer Van Zyll . Hy verseker regstudente d~t 0~ by die Balle aan te sluit 
• dit 'n wonderllke enarlng 1S rue. 

,,DIE beste voorbereiding wat enlge regsgeleerde 
kan he, is om homself te ontwikkel en verfyn", bet 
dr. J . van Zyl Donderdagaand aan ,n vergadering 
van regstudente gese. 

}{y is 'n praktiserende ad· 
vokaat van die Pretoriase Ba· 
lie en deeltydse hoof van die 
Departemenl Romeinse Reg 
aan Tuks. 

, Deur 'n groot algemene 
keDllis op te bou en uself te 
verfyn sal u goed voorbereid 
wees vir die baie stimulerende 
beroep van advokaat," bet dr. 
Van Zyl verklaar. Dit bou on· 

Hy mag egler nooit stel· 
linge in die hof maak wat stry. 
dig is met sy praktiese kennis 
nie . 

WEI.SPREKENDBEID 
Oor die vraagstuk of welspre· 
kendheid 'n vereiste is vir die 
suksesvolle advokaat, het dr. 
Van Zyl daarop gewys dat dit 
nie is hoe jy iets s~ nie maar 
wat jy s~. Welsprekendbeid is 
wei 'n voordeel, maar nie 'n 
absolute noodsaakllkheid Die. 
Dikwels is advokate met 'n 

toe oor 

BLADSY DRIE 

NAT 

Hierdie spotprent het in die verkiesingsuitgawe van Nux, 
studentekoerant van die Universiteit van Natal in Pieter· 

maritt.burg verskyn ... 

.. 

Koor op stukke 
I der andere in dat 'n besondere 

gevoel van eerbaarheid en eer· 
likheld ontwikkel moet word. 
Regsgeleerdes stel in hierdie 
verband bS.:e hoi! else aan me· 
kaar. 

swak voorkoms en swak voor-, FOTO 80: Adv. Van Zyl spreek P.U.-regstudente 
drag die suksesvolsle. die Advokatutw. Links sit die voorsitter van die 

Japie Robbertse. (Foto: Fotokuns.) 
S.R.V.P. 1 DIE koor is op die oomblik hard besig met die 

Verdere eienskappe van die 
suksesvolle advokaat is vol· 
gens hom: billlkheid, onafhank· 
like oordeel, waardigheid en 
'n diepgesetelde gevoel van 
wat reg en verkeerd is. 

SKULDIG 
Voorts het h.y die probleem be· 
handel waar 'n persoon 'n ad· 
vokaat vra om sy saak te be· 
hartig, terwyl die ad'vokaat 
weet dat die persoon skuldig 
is. Die advokaat is nie die reg· 
ter Die, maar slegs die spreek· 
buis. Dit is sy taak om sy 
klient se saak op die beste 
moontlike manier te beharlig, 
ten einde geregtigheid te laat 
geskied - hy mag nooit voor· 
af oordeel nie. 

DISSIPUNE 
Die heel belangrlkste vereiste 
vir 'n advokaat is egter harde 
werk en selfdissipl~e. Son· 
der laasgenoemde eienskap is 
al die ander nutteloos, ww 
geen beroep is ~o veeleisend, 
senutergend en opwindend as 
j uis die van die suksesvolle 
advokaat nie. 

GENOT 

Hy het afgesluit deur te se dat, 
ten spyte van al die opoffe· 
rings, die advokatuur een van 
die mees bevredigende beroe· 
pe is. So is daar, byvoorbeeld, 
die status en genot van broe· 
derskap onder regsgeleerdes, 
wat self beleef moet word om 

CARITAS~KODE 
DIE finale jaar Maatskaplike Werk-studente van 
1973 asook die Maatskaplike Werk-dosente wat op 
die P.U. vir C.H.O. gestudeer bet, bet Donderdag
aand 25 April 1974, ,n beroeps· of erekode geteken 
wat Caritas, die Puk se Maatskaplike Werk-studen
tevereniging, aan bulle gestel het. 

Dit is sover bekend die 
eerste beroepskode wat deur 
maatskapllke werkers aanvaar 
en geteken word. Professor 
Eloff, voorsitter van die Blan· 
ke Maatskapllke Werkersver· 
eniging van S.A. was die eerste 
persoon wat op die aand die 
erekode geteken hel 
Caritas wil graag sy hartlikste 

dank uitspreek teenoor almal 
wat hierdie historlese moment 
in die Suid·Afrlkaanse geskie· 
denis van maatskaplike werk 
moontllk gemaak bet. Die ere
kode is werklik 'n besondere 
stuk en dit is 'n voorreg vir 
enige maatskapllke werker as 
by dit mag teken. 

EINDEUK bet die dag aangebreek waarvoor ek 
beimelik gewag bet - die Lens in dameshande. En 
nou gaan ek die Puk-mans deeglik in die brand
punt kry. En as dit dalk skroei, moet julie nie 
jeremiodeer nie. Dit sal julle verdiende loon wees. 

Julie Puk·mans is beslis 
nie mans om op trots t~ wees 
nie. Hoe julie die vermetel· 
heid kan M om jul op te ruk 
oor Kulu se Vaderland·storie, 
is my end. Lanklaas het ie
mand die spyker so senter op 
die kop geslaan. 

GEVREK 

Kom jou kans om jou griewe 
te lug waar die moontlikheid 
bestaan dat dit op die regte 
oor kan val, dan le jy laag. 

Hoe kan ons Puk-dames 
trots wees op sulke mans? Ons 
wil graag wees, maar julie gee 
ons nie die geleentheid' nie. 

Baie dankie vir hierdie ge
leentheid om die Lens te han· 
teer, meneer die redakteur. Ek 
hoop ek bet daarin geslaag om 
die mans 'n bietjie wakke.r te 
skroei. As bul dallt wee.r in· 
sluimer kan u gerus nog 'n 
slag die Lens aan 'n dame oor· 
handig. 

Dokter nou maar die brand· 
wonde mool 

instudering van musiek met die oog op bulle toer 
gedurende Juliemaand. Vanjaar is die toer beplan 
na die Vrystaat en Kaapland. 

Plekke soos Odendaalsrus, Nigel, Wolmaransstad en 2 Spe· 
Bloemfontein, Beaufort·Wes, siale optredes In samewerking 
Oudtshoorn. George, Uiten· met PromPu in Promosa ge-
hage, Graaff·Reinette en hou word. 
Kroonstad sal gedurende 28 
Junie tot 14 Julie besoek Die koor bestaan uit sowat 

Na die vakansie sal verde· 
re optredes op Potchefstroom, 

Die lede van die P.U.·koor. 

•• 

~-~· 

Julie is so absoluut dooierig 
- dis met moeite dat ek my 
onthou van die woord ,gevrek" 
- dat Die eens bogenoemde be
rig 6f 'n brief met dleselfde 
strekking in 'n onlangse uitga. 
we van die ,Wapad" enige 
merkbare reaksle uit julie kon 
kry nie. En Woensdagaand 15 
Mei bet julie getalle by die 
massavergadering hierdie be· 
werings vyfdubbeld onder· 
streep. 

As julie massavergaderings 
maar halfpad so goed wou on· 
dersteun as wat julie die plaas
llke hotelbedryf ondersteun, 
sou die owerheid ook die nood· 
saakllkheid van 'n studente-

STAL .U SE·ELS UIT 
DIE SeiHafdeling van die Kunsfees bestaan uit ,n mededingende kompetlsle. 
Daar is drie afdelings waarin 'n versameling uitgestal kan wt~rd, nl. Lande, 

sentrum met ruimer vergader-
Tematies en ander wat 1 ~ •••••••••••••••••• •••• ••••• ••••••• ......... ,. 
nie onder die eerste twee 

plek, insien.. groepe sorteer Die. 
Julie 1e egler in jul kamers 

en speel die een pak kaarte Die versamelings wat inge· 
na die ander vodde en tussen stuur word moet op los album· 
deur teem julie oor die verve· blaaie wees. Die rame wat ge· 
llgheid van massavergaderings. bruik word kan 21 blaaie met 

Wie de duiwel moet dit op- 'n grootte van naastenby 21,5 
kikker as juUe nle daar is x 27 em. in borisontale rye van 
nie? Deelnan1e deur die gehoor drie blaaie hou. Geen versa· 
maak vergade:rings wat dit melings in boeke sal aanvaar 
moet wees anders is dit mos 'n word nie. 
lesing. Of hoe? As jy die bele Die versamelings sal voor· 
aand met 'n mond vol tande dat bulle uitgestal · word, be
sit beskuldig jy mos net jou· oordeel word deur 'n jurie van 
self as jy bewee.r dat dit ver· 2 of 3 lede. 'n Inskrywingsfooi 
vervelig is. Waarom maak jy van Rl sal gehef word. Die ge· 
dit nie interessant nie? bruilt van die rame is gratis. 

Of verwag jy dat massaver· Die reiHs en die voorlopige 
gaderings 'n vermaakllkheids· lnskrywingsvorms is by die 
aanbleding moet wees? Dan sou plaasllke A.S.B. Kunsfeesver
Thalia dit tog seker hanteer teenwoordiger verkrygbaar 6f 
bet en nie die Studenteraads· by die A.S.B. Kunsfeeskomitee 
voorsitter nie. van die Potchefstroomse Uni· 

TEEKAN versi1elt. 
By die teekan bet jy jou mond Voorlopige inskrywlngs· 

U he.t volop keuse in ons groot 

verskeidenheid 

• 
• 
• 

HANDBOEKE 

SKRYFBEHOEFTES 

EN WAT U OOK ALVAN 'N 

BOEKHANDE~R VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPEI 
,.Die Potchefstroomse Boekhandel" 

TOMSTRAAT 86 - POTCHEFSTROOM 

TEL. 5236 

Prof. Eloff, dekaan van die fa1<ulteit maatskaplike werk aan 
die P.U. vir C.H.O. en ook voorsitter van die Blanke Maat
skaplike Werkers-vereniging van S.A.. is die eerste persoon 
wat Carit8s se beroepskode vir maatskaplike werkers taken. 
Op die agtergrond die voorsitster en vise-voorsitter van 

Caritas, mej. E. Slott en miT. W. Siegmund. 
groot 1e rek oor allerlei foute vorms moet die komitee voor 
en gebreke op dle kampus. 7 JUDie berelk. -ST 
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PADW 
MATIES MOET NOU KIES! 

DIE Maties moet rum 'n ke?.$e 
maak tussen twee skepe, want as 
'n drywende objek raak sy ro! uit· 
gespeel en begin die sogenaamde 
katalisator verdwyn. 

In die Maart-uitgawe van 'n 
lywige Matie gaan die hoofredak
teur en gee sy mening oor po!ari· 
sas'ie in die studentepoUtiek. As 
dit bloot by die po!arisasie bly dan 
was dit nog aanvaarbaar, maar nou 
beweeg die redakteur op 'n ter
rein waar hy weinig of niks van 
weet nie. 

Su aanval op die redakteur 
van die Afrikaanse Student en die 
voorsitter van Aspu, getuig van 'n 
eensydigheid. Dit is 'n eensydig
heid wat 'n antipatie teenoor die 
ASB na vore bring. 

SASO en NUSAS word UgteUk 
behandel maar die ASB word voor 
kanonvuur gep!aas. Om so 'n skerp 
aanval op die ASB en veral die . 
Afrikaanse Student te loods, ver
eis meer insig as die van 'n buite
staander. Dit sal ook gewaardeer 

word as 'n persoon van die ASB 
of wie ook al aangehaal word, dat 
dan die volle aanhaling gegee word 
en nie net 'n sektariese eensydige 
aanhaUng wat die eie sak pas nie. 

Daarom kan ons met reg die 
volgende vrae aan die M a ties vra: 
- Is julle tevrede met 'n twee
s!agtige beleid van paai NUSAS 
en SASO en skop die ASB wat julle 
eie herkoms is? 

Is juUe tevrede met 'n soge
naamde moderne beleid om katali
sator te wees en daardeur niks te 
bereik en in geen organisasie werk· 
lik deel te wees nie? 

Is julle tevrede om 'n ver
krampte liberale beleid te volg? 
Liberaal in die sin dat julle juis 
anders moet wees, maar verkramp 
omdat julle nie die ASB gun om 
sy eie mening te hu!dig volgens 
sy oortuigings nie. 

Daarom het die tyd gekom 
dat die Maties moet kies, polari
seer en volg 'n rigting na oortui
ging. 

ASB EN PUK 

DIE Puk-massa het met die besoek 
van die ASB-president sy kleur ge
toon in verband met die ASB. Soos 
enige ander ASB·geaffilieerde kam
pus is die PUK vir geen oombLik 
skaam om te erken waar ons staan 
in die huidige studentepoUtiek nie. 

Dit is nie vir die Puk nodig 
nie. Tweehande in die sin van een 
hand uitgereik na die ASB en die 
ander na ander studente-organisa· 
sies, nie net organisasies in Suidr 
Afrika nie maar ook organisasies 
in die buiteland. Nee, die PUK 
staan vierkantig agter dile ASB, 
ons help om die bee!d van die ASB 
uit te bou en uit te dra. Die be
wys hiervan is 'n mosie wat op 
die onlangse massavergadering met 

akklamasie aanvaar is vir die steun 
aan mnr. Strauss en die ASB. 

Die feit dat ons nie skaam 
is om ons standpunt in die open
baar te verkondig en te verdedig 
nie, is omdat ons sekerheid het. 
Sekerhei4 ten apsi•gte waar ons 
vandaan kom en waarheen ons 
gaan. 

Die PUK is ook nie bang vir 
skakeling nie. Die bewys hiervan 
kan u in hierdie W AP AD SV.en. 
Die korrespondensie tussen ons en 
PHARETRA geniet baie prominen
sie. Die Puk het standpunt inge
neem en sal daarby bly, nie rond
skarrel as die ander party die oor· 
hand het nie. 

Nit bit llnnrb 
. Hand. 1 : 8: ,En julle sal krag ontvang wanneer die Hei

lige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees . . 
tot aan die eindes van die aarde." 

Hierdie woorde is die laaste woorde van Jesus Christus aan sy Kerk 
voordat Hy na die hemel opvaar. Hiermee word daar gese dat elke gelo
wige kind van God die besondere roeping het om 'n getuie te wees vir 
sy Koning, Jesus Christus. 

Saam met die roeping kom ook die troos dat die gelowige nie op sy 
eie krag hoe£ staat te maak om getuie vir Christus te wees nie. Die krag 
om te getuig ontvang die kind van God van die Heilige Gees. Dit is die 
Heilige Gees wat in die menssehart werk en hom aandryf sodat Jesus 
Christus in sy lewe hoofsaak word. 

Die kind van God mag hom dus nooit skaam vir sy geloof of vir sy 
God nie. Hy mag nie bang 'Yees om voor alma! sy geloof uit te leef of 
uit te dra nie. Hieroor se Christus self: ,Elkeen wat My sal bely voor die 
mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar 
elkeen wat My verloen voor die mense, hom sal Ek ook verloen voor my 
Vader wat in die hemele is ... 
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Proe aan modderkoekies 
GEDURENDE die komende wintervakansie sal kongresgangers uit aile oor
de na die Puk-kampus stroom om die jaarlikse A.S.B.-kongres by te woon. 

Daar sal gepraat word, 
saamgestem word, verskil 
word. En net soos met meeste 
ander kongresse die geval was, 
sal vanjaar s'n seker ook sy 
aandeel aan kontroversies te 
beurt val. Dink maar aan die 
modderkoekiegooiery wat na 
verlede jaar se kongres gevolg 
het. 

Dit Is nie altyd wys om ou 
koeie uit die sloot te grawe 
nie. 'n Mens kan dalk een of 
ander ongesteldheid opdoen 
deur aan die bene te kou. Deur 
egter die bene skoon te skraap, 
te ontleed en 'n paar aflei· 
dings te maak, kom 'n mens 
nogal heelwat aangaande die 
oorlede koei te wete - dalk 
ook waarom die bene liewer 
begrawe moes bly. Die doel· 
treffende toepassing van al· 
dus bekomde kennis mag an· 
der koeie die sloot spaar. 

Na afloop van die vorige 
kongres bet die redakteur van 
'n sekere studentekoerant, oog
lopend nie die A.S.B. goedge. 
sind nie, die kongresgangers 
beskuldig van ,intellektuele 
modderkoekiebakkery". Dit is 
onmiddellik afgemaak as 
kwaadgesinde kommentaar en 
'n waninte.rpretasie van die 
kongrestema. 

EKSEPSIE 
Was dit nie van ons kant af 
die geval dat ons so sterk 
eksepsie geneem bet teen die 
neerhalende wyse waarop die 
betrokkene uitdrukking aan sy 
gedagtes gegee bet, dat ons 
nie verder oor die implikasie 
wou nadink nie? Is dit nie dalk 
met voorbedagte rade juis so 
uitgedruk om te voorkom dat 
ons daaraan sal proe en, as 
ons dan uitvind dat dit na niks 
smaak nie. op minagtende wy. 
se daarvan ontslae sal raak? 
Kom ons druk neus toe en 
proe 'n slag aan hierdie mod· 
derkoekies - hoewel bulle 
teen hierdie 1Yd al uitgedroog 
iS. 

Wat is die werkllke be· 
tekenis daarvan? Op meer takt· 
volle wyse kon ges(! gewees 
het, dat die resultaat van die 
kongres die produk is van die 
inplimentasie van bul intellek 
deur persone wat minder er· 
vare op 'n besondere gebied 
is, en dat sodanig bereikte re· 
sultate nie waarde inhou vir die 
meer ervare persone op die 
betrokke gebied nie. Wellswaar 
baie lomper, maar vee! duide· 
llker. 

Tog word die indruk geskep 
dat takt en duidelikheid on· 
vanpas sou wees In die betrok· 
ke situasie omdat dit dan nie 
die beoogde effek sou he nie. 

GEDAG~SSELliNG 

Dit sou aan die A.S.B. en sy 
ondersteuners die geleentbeid 
bied om met (meerder) waar· 
digheid te kon antwoord dat 
die doel van die kongres nie 
is om enigiemand enigiets voor 
te skryf nie, maar om menings 
op menings te slyp en om die 
leiers -van die toekoms die ge
leentbeid te bled om gedagtes 
te wissel oor aangeleentbede 
van aktuele vooropgesteldbeid 
en hul dusdoende voor te be· 
rei vir die taak wat op bulle 
wag. Ewe as die dogtertjie, 
wat vandag modderkoekies 
bak, die baasbakster van mOre 
Is, moet ook die intellektuele 
leiers van mOre op 'n baie 
nederlger wyse begin. 

Dit was egter nie die geval 
nie. Die betrokke opmerking 
is heftig aangeval en daarin 
Is geslaag om 'n vlaag van an· 
tagonisme uit die geledere van 
die A.S.B. te ontltelen. As ge· 

volg van te impulsiewe op· 
trede bet die ,modderkoe'kies" 
toe meer publisiteit geniet as 
wat so 'n brousel regverdig 
bet. 

WOORDESPEL 

As die situasle nou In perspek
tief beskou word, wil dit voor
kom asof die oogmerk met die 
gebruik van die besondere 
sinsnede nie alleen was om die 
A.S.B. direk daarmee in 'n 
swak llg te stel nie, maar om 
met goedgekose woordespel 
daartoe aanleiding te gee dat 
woordvoerders van die Bond 
te gou op bul agterpote sal 
wees en gevolglik hul ele, SO· 

wel as die liggaam se image 

HERNASIEN 
VAN 

VRAESTELLE 
DIE registrateur (akademies) 
mnr. G. P. Schoeman, sien 
geen noodsaakllkheld vir die 
hernasien van vraestelle op 
versoek van studente nie. 

Die vraestelle word nage
sien deur die persoon wat die 
vak gedoseer bet. Die ekster
ne eksaminator is nie die per
soon wat die vraestel opgestel 
het nie. Verder is daar 'n ek
samenkommissie wat uitslae 
kontroleer. 

Me~ matriekeksamens, waar 
daar wei hernagesien kan 
word, is die persoon wat na· 
sien nie die persoon wat die 
vak gedoseer bet nie. 

Nietemin word op die Puk 
hernagesien en wel voor ek· 
samenuitslae bekend gemaak 
word. In teorie moet alle 
grensgevalle hernagesien word, 
d.w.s. kandidate wat 48-520;6 
bebaal het. ln die praktyk is 
gevalle van SQ-52% nog nooit 
nagesien nie, terwyl gevalle 
van 48% en 49% met groot 
sorg nagesien word. 

Mnr. Schoeman gee die ver
sekering dat bale moeite ge· 
doen word met vraestelle, ver· 
al grensgevalle. In hierdie llg 
sien by nie die noodsaaklik· 
held dat studente aansoek 
doen \'ir hernasien nie. 

skade sal aandoen. Miskien is 
dit beter om dit meer direk te 
stel. Dit moes sodanige optre· 
de uitlok dat die A.S.B. 'n gek 
van ditself sal maak. Juis 
daarom die neerhalende toon 
wat gebruik is. En so byna 1s 
in die doel geslaag. 

Dit is altyd 'n goeie taktiek 
om jou ].eenstander kwaad te 
maak. Dit ontneem hom sy 
nugtere redeneervermol! en 
gee aan jou 'n slelkundige 
voorsprong. 

ANALISEER 

Ons moet liewer uitdrukkinge 
van hierdie aard in die toe· 
koms noukeuriger anallseer 
en nle net die diepere beleke
nis daarvan probeer begryp 
nie, maar ook die oogmerke 
probeer agterkom. Niks word 
sonder doe! gedoen nie en be
newens die onmiddellke doel 
is daar altyd ook 'n verwyder· 
de en 'n uiteindelike doel Be· 
ter deurgedagte optrede sal 
voorkom dat daar onnodig op 
loop gegaan word en dat die 
ander party beimelik, met die 
tong in die kies, vir ons sal 
lag. 

Pasop, dat ons, ons nie weer 
vuilsmeer aan '•n volgende 
baksel modderkoekies nie! 

Puk dirigeer 
Tukkies 

TOE Tukkies onlangs bulle dl
rigente vir die huidige termyn 
aangewys bet, bet een naam 
onmiddellik die aandag ge· 
trek: Ockie Raubenbeimer. 

Ockie, wat as onder·diri
gent gekies is, bet drie jaar 
lank die Pukke se sang gelei 
op intervarsities teen die Xov· 
sles. Hy was van 1970 tot 1972 
boofdirigent en sy bekwaam
bede is bier goed bekend. Hy 
was ook lid van die Studente· 
raad. 

Hy betsy B.A. (Admissie)
graad in 1971 aan die P.U. 
verwerf en die volgende jaar 
sy Honneursgraad In Sielkun· 
de bebaal. Hy is tans besig met 
sy Teologiese studies aan U.P. 

GeJukkig boef by nie die 
Tukkielawaai teen sy Alma 
Mater aan te spoor nie. 
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S. R. - voo.rsitter haal 
Maties' oor die kole 

DIE Stellenbosse Studenteraad bet die April-vakansie besoek by 'n aantal 
universiteite in die Noorde afgele. In 'n vorige uitgawe van , Die ~fatie", 

studentekoerant van Stellenbosch, lewer verskeie Studenteraadslede kom· 
mentaar oor hulle toer. 

l\1ej. Retha Rossouw sG dat 
hulle besonder hartlik In Pol· 
chefstroom ontvang is. Volgens 
.,Die Matie" het sy bygevoeg 

PIETER MULDER 

dat sy vera! getref is deur die 
groot rol wat roetine en rei!is 
aan die P.U. vir C.H.O. speei 
en ook die konserwatisme op 
sosiale gebied. Laasgenoemde 
vind sy die beste gemanifes· 
teer in die algebele verbod op 
dans. 

Mnr. Bertie du Plessis, wat 
ook die toer meegemaak bet, 
bet hom uitgespreek oor die 
.,sinisme t.o.v. die waarde van 
dialoog'' wat by by Potchef· 
stroom en Wits aangetref bet. 
.,'n Mens moet naluurlik nie 
kwylerig sentimenteel wees 
nie en meen dat dialoog alles 

sal regkry nie, maar ander· organiseerde ontspanning van· 
syds is dit 'n late uur as jy uit die Studenteraad gelni· 
maar net bruutweg jou weg sieer aanbied naas koshuise se 
gaan sonder om .tou ook ra· aksies. Aksles soos Cine Puk 
sioncel te verantwoord en se· en die Tarentaalspele is onbe· 
ker te maak teen wie jy veg." kend op die Matie·kampus. 

Mnr. Willie Doman, studen· Hy bet hom sterk uitge· 
teraadsvoorsitter, het ges~ dat spreek teen mnr Bertie du 
hy bewus geword het van hoe Plessis se uitlatlngs en het 
versigtig die P.U. skakeling daarna verwys as growwe ver· 
aanpak. ,,Hulle is baie op re· algemenings. ,.Die P.U. vir 
sultate ingestel as voorwaar· C.H.O. het hom ten gunste 
de vir skakeling, maar ek het van dialoog uitgespreek voor 
dit tog gewaardeer dat hulle 
duidelike riglyne het oor wat 
skak~>iing moet wees en wat 
bulle daarmee wil bereik." 

,.Die Wapad" het na aan· 
Ieiding van die berlgte In .,Die 
Matie" mnr. Pieler llfulder, 
studenteraadsvoorsitter va'l 
die P.U. vir C.H.O., genader 
om kommentaar. 

Volgens mnr. Mulder gee 
die berigte 'n verdraaide beeld 
weer van die skakellng wat 
daar tussen di~ twee studente· 
rade plaasgevind het. Wat mej. 
Rossouw se uiUatings betref 
het hy sy verbasing daaroor 
uitgespreek en daarop gewys 
dat 'n sekere dee! van die be· 
spreldng juis gehandel bet 
oor die vryhede wat ons da· 
mes t.o.v. kleredrag, laataande 
ens. geniet in teenste!Ung met 
Stellenboscb se rei!ls. Oaar is 

Mnr. Bertie du Plessis, S .R.· 
lid van Matias. (Foto: Die 

Matie.) 
meeste ander unlversiteite." 
Mnr. Mulder het verwys na die 
suksesvolle skakeUng wat daar 
tussen die P.U.·studenteraad 

ook belanggestel In die werk·1 en die studenteraad van Turf· 
saamhede van A.O.B. wat ge· * vervolg op bLo.d$11 9 

LIEWE MAATJIES, Ons kuier hierdie week in die ,,Lug"-kastele rood. Han
nie Nothling en Joban Badenhorst weet hoe om bulle tyd ,ekonomies" te 
gebruik deur saans in die biblioteek te sleep. 

Dit is heel bevorderllk vir 
l\fooirivier se vlslnhoud dat 
Annamarie Alberts se Lampies 
by Maties en Eesterlvler hoort· 

Saam met Riana van Rens· 

Dis jammer om te hoor dat 
party se sleepaksies net tot 
naweke beperk is. want hy is 
s6 v~r. of hoe. Ria? Hoeveel 
sakdoeke per my! is dlt terug 

saam na 'n maandelange skei· 
ding van cen maand. Mooi so. 
Cecil en Elize het die vakansie 
glad nie genict nie, want hulle 
harte het glo agtergebly. Cecil 

burg se nuwe voertuig neem I Puk toe? Teresa began ook aJ I s'n in Sch·.veizcr en Elize s'n in 
die potensiiHe werktuigkundi· vroeg klaarmaak Saterdae, die ,.army" Nog noolt was 
ges in rasse skrede toe. want een keer per week Is so twee weke \'ir hulle so lank 

As Alabama aandele moes min. En vra sommer vir Ricki 
uitgee, sou Annamarie Oden· wat sy van .,Viljoenskroon•· 
dal voor in die ry gestaan het se boere dink. 
vir aankope in di~ rigting. Anneke woon nou gereeld 

Liesbet Kotze se koms na kampe by, want dis daar waar 
die Puk, het haar ook 'n ver· haar liefde begin uitkamp het. 
loofring besorg. Sarie (senior) sleep at drie 

Nicolene Roets en Marlnda jaar met Danie. Veels geluk, 
julle twee, wie verdien die me· 
da)Je, Sarie? Erika kry nou 
so baie voordcur Stel hom be· 
kend, jong. Was dil tog nie 
Catharina wa~ Sondagaand 

Fourie ding mee om die mees· 
te telefoonoproepe oor 'n na· 
week te ontvang. 'n Buiteperd 
wat dalk gevaarlik kan wees 
is Maritha Snyman 

Jut. Martie du Tolt asb. 
Jut. Cecil Biom asb. Juf. Anne· 
ke Odendaal asb. . . Sjoe, die 
eerst.ejaars in blok B van Wan· 
da bou hul lyfies £lets met 
draf. en wei nie na kJasse nie, 
maar op en af met die trap, 

, voordeur gekry het nie'! Hoc· 
kom so geheimsinnig? 

Martie kry die pragtigste 
ruiker. Daar is nogal voordele 
om op die grondvloer te wees, 
n~. Lena en Phillip stap weer 

nie. 
Marlene en Bram volg goed 

in die voetspore van juf. Mar· 
lene en Piet. Hester kom toe 
r:~os na die vakansic terug,. 
heeltcmal becnaf op nlemand 
anders nie as Shoois. Jan 
Bosch breek toe sommer sy 
been oor Elize Geizer 

Nie eers die stof, Gate en 
.. rotse". skrik die ouens sleep· 
tyd a( nie. maar dit hoort mos 
so, want, blom die mooistes 
nie in ·n rotstuin nic? 

Nooit sal ons ophou om nu· 
we maatj 'es te maak nie. Dh 
is pret om te kulcr en laat ons 
altvd gcsond jonk bly. 

Groetnis. 

om die seniors betyds te roep 
vir sleeptyd. Twee op dlens 
kan dit nie alles behartig nie, 
en dan moet die lnterkom maar 
sy stem verhef. Die skamele 
twee baddens werk oortyd soos 
daar gepoeier en .,gepalnt" 
word vir haar held. 

JOHAN SKRYWE UIT 

AM ERIKA 
,DIT gaan sommer voor die wind en ek en Rina 
studeer baie lekker", laat weet Johan van Rensburg, 
oud-Aiabamaleier uit Amerika in 'n brief aan die 
Studenteraad. 

Studiekring 
STUDIEKRING is 'n onderiJg. 
gaam van Korps en bestaan 
tans uit twee kringe. t.w. die 

gedagte, dan kan die dames I wees byvoorbeeld .,slap Chips", 
wat so knaend vervoer soek weense worsies. russians en 
tog 'n bietjie gehelp word. Die frankfruthers en slaal. 
derde-party versekering en an· 

J?han studeer op die oom-, Thalia. sterkte 
blik aan die Berklee College koms. 
of Music in Boston. Volgens 

toe vir die toe· 

der assuransles !ewer egter 

kring wat gewone tydskrifte 
behandel en die een wat stu· 
dente publikasles behandel. 

Die taak van die studlekrlng 
Is dan of artikels In hierdie 
tydskrifte en publikasles te be· 
spreek en die lendense daar· 
in vas te stel. Die kring wat 
studentepublikasies behandel 
vat huJle kon.klusies saam In 
bulle eie publikasie, genaamd 

lllutAt4m 
nog probleme op. 

Die .twintlg indoena's was 

OROE 
HAMER 

,.Kampusfokus". Dit word aan 
alle Korpsselle. die Korpshoof· 
bestuur en die betrokke publi· 
kasleredaksies wat in daardle 
bepaalde uitgawe onder die 
soeklig kom, gestuur. 

Die werkwyse wat in nlbei GEAGTE Pukke, Na 'n effense 
hierdie kringe gevolg word, stilte van my kant kan ons 
is dat elke lid 'n geleentheid gerus weer •n slag kyk wat die 
kry om 'n artikel te bespreek. twintig indoena's aanvang. 
Die inhoud word dan kernag· lets hang soos 'n rookwolk 
tig saamgevat, waarna 'n kri· in die lug - nl. Herstruktu· 
tlese bespreking volg. Die In· reering van die Studenteraad. 
Ieier hou dit aan die vergade· ,Orde Hamer het eksklusief 
rtng voor, waarop die hele 'verneem dat die sake aan die 
studlckring tot 'n gesament· kook is en dat die Studente
like konklusie kan kom. raad dalk volgende jaar anders 

Studiekring behartlg ook daar gaan uitsien as soos ons 
die verspreiding van .. Vyf ml· I 1om ken. Die moontlikheid 
nute". Die doel van hierdle van 'n sewende hoo!liggaam 
publikasie is om bespreking word genoem. Die getal Stu· 
van enige aktuele saak blnne denteraadslede per hooflig· 
die bestek van 'n dag aan aile gaam word ook druk bespreek, 
Pukke te besorg. Die stuk is is dit twee of drie. Verder 
gewoonlik kort - juis met die word druk bespiegel of die 
oog daarop om dlt blnne ,.vyf Dagbestuur apart of ingeheel 
minute" te kan lees. gekies gaan word en deur wie. 

Tans word daaraan gewerk Dit lyk egter op die oomblik 
om studiekring in twee soewe- na 'n wolk, hopelik sal die 
reine komitees van die hoof· aangewese kommissle meer 
bestuur van Korps te verdeel, helderheid oor die saak kry. 
t.w. die gewone publikasies en Dit sal wenslik wees, want dan 
die studente publikasles. Elke kry ons oningeligtes ook 'n 
kring sal dan 'n eie bestuur idee voor die groot stemdag. 
M. 'n Baie interessante onder· 

Studiekring staan vanjaar soek word deur 'n Studente· 
totdat bg. verde)ing deurgaan. raadslid geloods. na die moont· 
onder Voorsitterskap van Jo· likhe.id van 'n saamryklub vir 
han Pretorius. Pukke. Dit is 'n lo!waardige 

blykbaar bale vrygewlg met 
geld. Alabama se leniog is 
verhoog met RlO 000 en Tha· 
lia se lening met R.2 000. Dit 
lyk asof die Studenteraad baie 
geld bet. Eksklusie£ is ook van 
die groot bedrae op vaste be· 
legging verneem. Die twintlg 
het darem aan die mense in 
nood gedink. 'n Skenking is 
aan die Vloedrampfonds ge· 
maak. Dit Is darem 'n bewys 
van goeie gebalanseerde denke. 

'n Baie goeie dlens word 
binne kort aan die Pukke ge· 
!ewer. Openbare telefone word 
by die Kafeterla gelnstalleer. 
Dit is alles goedgekeur ons 
wag net vir die Oepartement 
Pos en Telegraafwese, dan kan 
Reflektor sy Kafeterla-meisie 
gereeld bel. 

'n Mens wonder net wie 
gaan telefoondiens doen, par
ty van die Studenteraadslede 
lyk nogal geskik. 

So 'n paar wen.ke aan die 
twintig indoena's. 

Dit is nou winter, alles goed 
en wei maar wie nou beplan 
gaan 'n goele somer M. Die 
stoeltjies en tafeltjies voor die 
Kafeteria is in 'n baglike toe· 
stand. Wat is die moontllklleid 
van 'n winter reparasle en 'n 
somer gebruik. 

Die Kafeteria ure Is nou wei 
verleng wat 'n groot verbete· 
ring is, maar dit bly egter 'n 
snoepwinkel. 

Dit is winter en warm ge. 
regte sal beslls 'n verbeterlng 

Die 

kunsstudente 
. 
IS op en 

wakker 
DIE kunsstudente van die P.U. 
vir C.H.O. het gedurende die 
karnaval weer bulle tradisio
nele bydrae met die .,skildery" 
in die duikwcg gelewer. Die 
karnaval-tema, die oliekrisis, 
is uitgebeeld. 

hom is dit een van die beste 
skole vir ,.jazz" in Amerika. 

Sy vrou, Rina. is besig met 
die studie vir die graad M.Mus. 
aan die New England Conser· 
vatory of Music. Sy sing in die 
piaaslike kerkoor en ook in 
'n opera wat opgevoer is deur 
die ,.Boston Summer Opera". 

Onlangs is sy ook gekies 
om die hoofrol te vertolk in 'n 
Gilbert en Sullivan·operette 
wat deur die Bostonsc Univer· 
siteit aangebied gaan word. 

Johan skryf onder meer 
dat dit soms nogal moeilik raak 
om Suid·Afrika se standpunt 
te verdedig in •n bevooroor· 
deelde land. Dit gaan 'n jaarlikse instel· 

ling word dat die kunsstuden· Hy sluit af deur te noem 
te tydens karnaval en ,.inter· I dat hy vreeslik na Alabama 
varsity" die duikwcg gaan ver· verlang en wens hulle, asook 

FOTO 80: Johan en Rlna van 
Rensburg wat tans In die 
V.S .A. s tudeer. (Foto: Foto· 

kuns.) 
sier. 

Hierdie jong departement is 
reeds van groot nut vir die 
universiteit aangesien huiJe 
help met die ontwerp en ski!· 
dering van karnaval en Alaba· 
ma-plakkate. 

Die studente kunsvereniging 
bied 'n bedrywige jaarprogram 
aan. Dit wissel van praktiese 
vergaderings tot uitstappies na 
Johannesburg met die oog op 
besoek aan kunsgallerye. Daar 
word bv. ondemeem om die 
beroemde, miskien berugte, 
.,Tete d'Harlequin", van Picas· 
so te gaan besigtig. 

Die jaarprogram sluit voorts 
'n lesing in deur mnr. Johan 
Snyman van die Departement 
Wysbegeerte en 'n afsluitiogs· 
funksie aan die eindc van elke 
semester. 

Mnr. P. J. Venter. voorsitter 
van die kunsvereniging, ver· 
welkom nuwe lede om in bulle 
jolyt te kom dee!. Hou maar 
net die plakkate vir verdere 
kennisgewing dop. 

U kan gerus u bande versool by ... 

NATYRE 
BANDAG 
(EdmsJ Bpk. 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 
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 diene en laagste 

pryse. -ST 
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Geachte beer Mulder. 

PJ:fARETRA 
ST~OENTa.SV.O -'AN DE VRI,IE UNMISn'EIT 
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JIO~l1tl 

....., bet Beetuur van de 
Studentenrud van de PotcbeCetrool!>ae 
L'nlvereltell vlr O!rtetellke Jmer Onderw,-., 

POTCHEFSTROOM 

Zuld-Afr!l<a 

t. a. v. de beer Mlllder. 

._...._ 5 maan 1974 

Het karakter van uw brter kuonen wlj het tretrendat vergeiiJ<«~ met temand, 
die met eeo dUbbele tong apreekt maar de""'danka goed te ""r•ta&D Ia. 
Maar voor wlj ultea. tutlen 11etteo wat wll blennee bedoelm, oerat twee 
alldere puntjea. U vroeg om te komen tot een objelctleve menlog..,laaeUng. 
WIJ wlllen dlt doen door one zoveel mogeiiP, tot felteD te beper1<en ea wau 
m\)Jelljk U met uv.· elgen ultapraken eo atandl"*'ten to koDfroaterea. U 
achreef. "*t de atudenteo van de PU g~ eensptlnde' mealng over de apart
held bebb<ia en dat daardoor een """dutdfge soed- of alkflllrloll' t\let mogeltjk 
Ia. Voor de VU geldt betzelfde. d. w. z. er tal but eeo atudeat to vtnd«< 
zl)>. die de apartheid verdedlgt. Maar dat neernt olet wee, dat de overgrote 
meerderbeld het Apartbetduyeteem prlnelpleel afwljat. Net zo prloctpleel 
ala de overgrote meerderheld van de In de Afrlkaanee Student.., Boad (ASBJ 
georganlaeerde PU-stu<lenteo dlt nlet do«>. ZIJ tl)> van mentng dat 'de 
eucce11volle poltttek van afumclerfiike ontwtltkellng knchtlge doo~rtog 
verdleot, want zodra men begtnt met ~ beleld dat op lntegratte gerlcbt te, 
worden a\ de alternatleven fllllll afceechreven' (Wapad '72 en '73}. 

Oubbele l<><lg 

Wlj atelden dat U met een dubbele tong oprak. Dit hee(t - om mlaverstanden 
ult de weg te l'\llm.., - nlete met de taal te D\&kea, maar dee te meer met 
bet volgende, De alll<lenten van de VU bebben meerdere malen duldelljk 
&emaakt dat ziJ etaan ~ de oppoelttooete atucleoteoorpalaatle NUSAS, 
die de apartheid tundaroenteel a.fwljat. Zo etuurcle de atudentenralld VIQI de 
VU (SRVU) dlrekt na de prote1tzktles VIII de NUSAS tegeo de apartheid In 
bet onderwljs. een eolldarlteltstelegram en proteateerde tecen de vl'ljbeldo
beper1<1ngen die. bulteo d<> recbterlljke mach! om, aan deze orgaoloatle 
en haar Ieider• opcelegd werdeo. 
Uw ataodpuot legeaover de NUSAS lo ev101eena duldeiiJ<. U verzamelde 
1600 haodtek<Ollogen om bet buatacbtlge oplredea van de polltle tegenover 
vreedzame demonatranteo, te onderateuoen. "Laat maar gerua die ICIIuppel
takUek aan die pollele oor, dlt Ia bul pllg .., lAale'' (Wapad 6-6-'72). 
flo de toen,.llge voorzltter van da atuclenteoraad VIlli de PU bedlll>kt ct.ID 
etudenteo, want "Ole term!)> 1971-'72 was 'o tennl)> wat gek-r1< Ia 
deur woellnce op atudeotevlak. VIr die eerate keer bet otudeoteproteate 
onruatbar«<de aflnetlnga aangeneem. Studenterade bet ootblng en opstaod 
teen hol!r C"AI waa UD die orde van die dag. Dit Ia met d&c.lc!>u.rtleld 
dat ooe al.ma.l kao terugkyk op 'n ka.lm tennljll op die Plllc-ltampua, ·• 
(Wapad, 5-9-'72). 
Want zo bekommentarleen de Waplld (21)-6-'72) de 'opetaod c.. botr 
geaag': "Daar Net oen lAale op onze ecboudero om Diet aileen door atll
tW!jgeod optreden, maar ook door openiiJ<e dlatanolerlng van sut.lr. """ 
laakbaar gedrq te tonen wat onze werke\IJ<e boudlng lo." 

Wat dese wer1<el1Jke boudlnc Ia. maakt Leon Weoeela. PU-atoldent eo voor
•ltter VIlli de Alrtkuoae Studenteo Bond 1101 eene duldell.lk In dattel!de 
oummer: "Ole Afrikaner jeug en die ASB staan ole all•en loa van dle oo
langee atudellteobetogtge ole, maar lljnreg d&.art-. - ole oet tn clle ver
lede nle. maar ook Ia die toekome." 

WI J berhaleo dat u met een dubbele toog apreekt. u keert U met all" kracbt 
tecen de organloatlea In Zuld-Afrtlca, die zlcb opatellen tegen bet apart
heldaayeteem en U wegt togen ono, die dlt ayateem eveazeer atwiJzea, te 
wlllen kom101 lot een eeovormlg atanclpunt over dete vrugatukkeo t WIJ 
dachteo dat de brief van de Comml .. le voor de BulteolaDcbe bet:rekldDceo 
over bet atandpunt van de VU Ill deze voor dchzel! epralr. Wat voor redeo 
bebt U om wei met one over het a~rtbeldoaye....,m In dl•ln•ool~ I• treden 
en tegeUjkertljd de oi'IX'eltlonele llludeoteo In Zutd-Afrlb. voor kom.muole-
ten .., revoluttonalren ult te male"". die gedreven worden door de ANTI-CHRIS? 
(Wapad 2G-6-'72). 
Wauaehljoll.Jl< dotellde red.., ala uw premier Vorater, die mlddele zljll 
'ultwaartee polltlcl<'. de aputheld probeerl te verkopm en de oi'!X'Ittle te 
IIIOleren. 

Bevoorregtlng 

Nu duldelljk Ia waar U etaat en wau wiJ etaan, Ia bet ook eeovoudlger uw 
brief te verotaan. De door U ung>M>erde dlakuool"~Q>Ien bll)Yen allemaal 
blnnen bet beeta&Dde rachrtteao ayeteem van Zutd-Afrtlca. BIJ U etaat ceo
traal of de Apartheid ~afiiOIIdorllP,e ontwtltkeUog', to U wilt) wet kooeekweet 
word! doorgevoerd. (Hot te Ill dat kacler dan ook ntet verwonderUJk dat de 
PU-atoldenteo proteateerda~, toen In eeo Nleuw-Zeellllda rogby-team 2 m.aorl' a 
opgeoteld warea). BIJ U ataat centraal of er blnnen bet hulcllge oyoteem geen 
epralre Ia van bevoorrecbtl~~&. Want 'luJ aekere alr{lekte van apartheid wer1<\t.lr. 
gebaaeer eou weea op die begtnae\ VIlli bevoo~ng ea oorheeralng van een 
vollt oor &Ddere volltere wat bier die ISUI>koottnent bewooo, dan sou dlt loder
daad die pUg van die 1tudeoteraa.d van clle PU Ylr CHO weea om, Ia gehoor
aaamhelcl aan ey roeplng aa atudenteraad van •o CbrlateUke Unlversltett. eo'n 
etelael ten atorkete te veroordeel." (p<mt 3 van uw brief) 

Voor U la bel dua nog lang geen ulCgemaalcte ua1t dat uw etelael op bevoor
rec:httog en ongelljkbetd geb&aeerd Ia. Dat to bet we\ voor de talloze verl>an
oeaen, polltleke gev&~~&en..,, verboden organlaatteo "" ochrl)vero, wier publl
katlea voor U ontoegankell.lk zljll. 
Laten we wat lelten noemen. U vnagt (V) of protest van de atudeoten van 
de PO gerechtvaardlgd Ia, lll&llneer de regertoc hocere bedrag., per l:kfd 
ulttrekt voor de Xboaa-otudeaten en de Z\llu-etudent«>, dan voor de b e 
atud.,teo van Polcheittroom. U vertelt er ecbter otet btl dat aan de PU 
oogeveer 8 maa.l zoveel atud«<ten etudereo ala aan deze zwarte lllllveret
telteo. M.a. w. U geeft eeo duldellJ< vertekelld beeld eo maakt opoleuw 
duldeii.J(< waar die proteatereode PU-81w!entm staan. 
(clj(ere over 1971: PU, 5377 otudenten; Xboaa 942 ea Zulu 837). 
Eb U weet ook dat elnde 1948 bet pereeotege blanken met eeo hocere op
leldtng toeceDOJD., Ia van 27$ tot 31'1., btl de l<Warlen van 2 tot 4'1, eo 
dat de ultpveo voor ooderw!Je per blanlc kllld gemlddeld 15 maa.l ~ boog 
zljo (1140 - 70 Jlllden). 

Bantuatano 

U vraagt ooa of (II) de Ullkoop van welvarende boereogrond door de re
gertng om aan de Bantoee te geveo, veJ:OOrdeeld moot wordeo.. Uw oat'vt-. 
telt doe! aan de uotveroltelteraad denlcoo. De b\ankeo bobbeD voor de zwar
teo tn Zuld-AfrU<a 13, 7'1, van de rroru1 ala 'tbul elaode' sneael'Yeerd. Eo 
DOC .tttjd wordeD otemmm vm huo land verdreveo. De Bakwema Ba-Mqopa 
.tam onder aanvoerlog vu Ieider Simeon More In Tranavaal te ~.ID velllt~
betd l<wljt Vllllwege de bodemachatten onder de oppervlak.to van bUll laod. 
De atam had olllde 1912 1ewoood op de boerderlj Swankop, ~ de boerdertj 
ontwlkkeld, van ..., veeetapel voorzt101 en er een echool geatlcht. Tom 
ollderzoeltera or dlazoant ootdekten, bealoot de regertng de gem...,acbap te 
verplaateea. U apreekt over de rroru1 van welvarende boerea. Hoe •el 
va.rend due grooden wei 10ljll leuo wiJ to - het voor u verl>odea - boek 
'tbe Dlacarded People' van Pater Coamu Deamond, die door deze !lebledec 
rei..S.: "De !WiliQ ,.., de p\aataen, waar berveatlclngagebledeo njD l"legeo, 
ontbu\1101 overlgeoo onbedoeld, de blttere ervul~~&m van deceneD clle daar
lo moeteo levm. De cynlacbe lltanle van deze oamen Ll.lneblll !kalkheuvel). 
l,forept, WeeoOD en Stlokwater brqt tete over van de geeat van de&e 
plaa~." 

U vraaJI one of wiJ de ze\fbeacblkl<l'og (I) van de Bantoevot.lr.en alkeureo. 
Wlj vracen U wle over de•e zelfbeechllddng beallat? U vraqt ona of wlj 
bet met Butheletl eent d)ll (Ill) dat biJ eerste mloiate.r moot d)ll. WlJ 
\T&gen U boeveel Zulus er In bet Zul.d-Afrlkuoae parlement zltten? 

Het wordt tljd er een etnd aan te maken. WIJ weteo Wlllu' U etaat. U weet 
waar wt) atean. lnderdaad, wl} atun achier de OI'!X'altlooele OrpD1aattu 
In Z\lld-Afrtkl, eo daarmee 'lynreg teenover• U. WIJ will'"' gt'IIAI In kon
takt tredea met atudenten en organtaattea, die bet apartheldaayeteem In 
twl)fel trekkeo of beetrtjden. Maar nlet met boo. die tracbten dlt te ver
volmaken en p\elten voor Uquldatle Vllll de opposltle In e!g., land. 
KopeUJk berelkt dlt schrtjven u, voor dat de wetten ter beperktnc van de 
peravrljbeld bet (blanke) ~rlement gepaeaeerd hebben. 

I i! 
afac:hrlflcn nttar # 
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Ult die felt dat u brief mot groot haas daur u ook dade I ik aan 
NUSAS , UCM an SASO gestuur Is, bogryp ek dat u daar groot behoef
te aan het om oo~ op derdas 'n indruk t o maak. 

Aan hlerdle knnt Is ons van maning dat 1 n dialoog met wedersydse 
vertroue en agtlng op direkt~ van-man .. tot-man-basls behoort to ge
skled. Karaktor-kwetsende aanm~rkings soos "lemand die met ean 
dubbe l e tong spreekt" word as benedo dio pei I wa3rop 'n gesprek 
tussen akademlcl behoort plaas te vlnd, geag. Suld-Afrlkaners heg 
daar waarde aan om 'n dialoog ooreonkomstlg b~paalde hofllkhelds
norme te voer - norma wat, hoewel ongeskrewe, in al le lando tar 
woreld geld en dus ook by u In Nederland nle onbekend behoort te 
woes nie. 

U konklussle dat die oorgrotG m~erderheld van die studente aan die 
PU vir CHO hulselt agter dio pol itldk van afsondorl iko ontwlkke
llng skaar, Is volkome korrek. Dlt is 'n standpunt wat nle deur 
ons verberg word n i e en wat op doodgewona gosonde verstand, ·waarop 
u In N~derland seker nie die enlgste monopol Ia hot nl~, berus. 

Dla bas lese beginsel van die beleld van aparte ontwikkel ing kom 
corden met die sienlng van die Suidmolukkors <u Ryksgenote!) wat 
volgens berlggewlng in u eio pers aan soveel verdrukking In u ole 
land onderhewlg is. Op 20/4/70 mdld die dagblad TROUW dat Suld- . 
molukkers voornemens Is om "guerl I Ia te voerGn". Hul beslult word 
soos volg gemotlveer: 

"WIJ vragen het racht om als groep onze ldealen nate streven. 
lnbreuk op dit strevdn, Is lnbreuk op die mensel IJke waardig
held". 

Ole vervulllng van hl erdle ldealo Is presles die hale basis van die 
beleld van aparte ontwlkkal lng wat in Suld-Afrlka gevolg word. 
Mark u nle hleraan dot u met u lntGgraslemodel ult pas is met die 
werkl lkhed~ van Suid-Afrlka en moontl ik selfs u ele land nle? 

U veroordeel dit d3t studontc aan die PU vir CHO standpunt lnge
neem het teen die ulttartendv houdlng teenoor die ordellke demo
kratlese staatsgesag van dla land deur 'n klein groople onderstou
ners van NUSAS aan sommige Engelstallge unlverslteite soos Kaap
stad en Witwatersrand. Ook noem u datu 'n "solldarlteltstole-
gram" aan u voorgenoemda geosgenote hier In Suld-Afrika gestuur 
hat. Oeur met ' n mogafoon in die hand soos 'n troop wanordel Ike 
barbare op dlo trapplcs van 'n Eng c ls c katedraal In Kaapstad 
histerles op en af te spring, di e besk3afdc orde to vc rsteur en 
die pol isle- W3t nQt soos u un ak- normalo manse met normale 
amosl~s is, tot optrvd ~ ult t& tart, getulg van w~inlg lnslg of 
volwassenheld. Oft degrad aer die. naam "student" tot die v;:~n 'n 
goedkoop relskopper. 

Ter wi I Ia van ~bsoluto duidcl lkh&id b~vestlg ek wGeredns dat die 
oorgrote moorderhald van stujento verbonde aan die PU vir CHO van 
menlng is dat daar genoegsam~ beskaafde metodes Is waardeur stu
dt~nte in Suid-Afrika hul siening op sake van landsbelang kenbaar 
kan maak. 

Oor die wys e waarop u ~le pol isi~ met N odarl~ndsc students t& 
Utrecht omgaan, I e~s ck in ALGEMEEN DAGBLAO van 22/8/72:-

"De volop eanwazlg~ politic knuppeldb hit~rop vinnlg op de 
protesterel'ldl:l stu den ten In ......•.... " 

Misklen het u ook in u ele pers gelees dat op dicselfde dag waarop 
die polisle to Kaapstad studente ulteen gcdryf het , 'n duisend 
studente In HI laan dour dio pol I sle i n hogtenls geneem is en dat 
een stuJent by dii geleGntheld sci fs dood Is. ~aarom het u pers 
met soveel oroter letters oor die situasiG in Kaapstad as oor die 
In andor Iande, fnslult end u eie , berlg? 

u· skryf oor diG sogenaamd v "racistleso sisteem" in Suid-Afrlka on 
die sogenaamde "bevoorregtc posltle van die blankas". Indian u 
so opgewonJo reak oor dit wat u In vcraf Suld-Afrlka as dlskrlmi
nasle ag , ontstaan die vraag hoe hoog hoo hoog u bloeddruk nle 
moet styg by dl8 waarneming v~n diE erbarml ike t oostande waaraan 
Surinamers en Anti II lane (u Ryksnenote! > in Nederland en in u 
kolonles uitgelewer is ni~ . In u vorige brief reageer u nle op my 
versoek dat my studente grcag meor van die Surinamers, Ambones& 
en "gastarbeiter" in Nederland wi I weot nia. 

Uit die d~gblad TROUW van .6/6/72 lees ek dat daar in Nederland 'n 
"Bevrljdingsbeweglng" vir Suriname opgorig is om 11 krachtlg te 
strljden t egen Jiscrlmlnatie en ondordrukklng v~n her Surlnaamse 
volk 11 • CTerloops: Skenk u Minister Pronk, wat Nedarlandse be-
iastinggeld besklkbaar stel aan dla terroriste- ~at onskuldigo 
vroue &n klnders fn . Suldelik~ Afrlko vermoor- ook soms geld aan 
hiordie ~ense wat hul teen Nedarlandse kolonialisme en die kwada 
gevoige daarvan, versot?) . · 

In ELSEVIER$ MAGAZINE van 24/6/72 lees ek dat u pol Isle tydens 
ernstige rasse-onluste te Moordrecht selfs na die vuurwapans gryp 
om orde met gawpld te herstel. 

In die NIEUWSBLAO VOOR ZUID-HOLLANO van 24/7/72 lees ons onder die 
opskrlf "Apartheid In Naderl3nd 11 dat daar in u land 1 n ernstlge 
"Amboneten conflict" d rolg- wat aan diskrlmlnasle toegeskryf 
word. 

Op 31/7/72 lees ons In DE VOLKSKRANT van 'n groep Amboneze wat ult 
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leegstaande hulso te Roermand geslt Is en wei 13nd as slaapkwartlero 
aangewys kry- "Oaar stlopen ze soms met vleren on~er een deken " , 
berlg die koarant. 

Op 8/11/72 lees ek tot v~rvelons too weer v~n Noderlandso pol lslo
gewald teen Sul~molukkors. Volgcns die HAAGSCHE COURANT van dlo 
datum kon die pol Isle van Rotterdam al leen nlo die sltuasle bo
heer nia en Is ondersteunlng salfs ult Don Haag en "vrywel al le 
de len van Zuld-Hol land" opgeroep . Ten olnda "Noderlandsche" bur
gers! (ok dag dat Suldmolukk3rs ook Nuderlandors was) te beskerm, 
Is uiteind61 lk van traangas gabrulk g~maak. 

En hoe staan dlt mot die onderwys Gn werkg&leentheld van u ryksgu
note na 307 Jaar kolonlale bewlnd in Suriname? ~a~k u us•lf goon 
sorge oor die ultslgloso toestand van workloosheld , ondervoedlng 
en gebrek aan ondarwys en hulsvastlnp wat u "Ryksgonote" In hul 
tlendulsende vanult hul ele lund na Nederland laat verhuis nle? 
W~arskynllk dra u daar k&nnls van datu regerlng dft oorwcag om u 
Ryksgenote t~rug ta stuur na die ~Ryksdelo" <Nedarlandse kolonlasl 
waar hut vandaan kom. 

Hler slags onkelo opmorklnge uit dlo NRC HANOELSBLAD van 16/2/74 
aangaande die toestand In die hoofstad van u kolonlale beslt, Suri
name: 

"Nu huisvest Paramaribo 80% van al lo naar schatting 
380.bOO Surinamers. - Eon stad met oen waterhoofd 
waar van at los on tbroekt. Een stad v01 mcnson - ol
lande, zonder voldoendu wark, zondcr soclala wot
gevlng. H•t w~rklooshoijp~rcentego schommalt rond 
de 35% Moor dan do helft van dio (klnderrljkonl ge
zinnen Iooft In a~n of twde kamcrs . De holft van die 
hulzen haeft goon waterldiding, 35t geon elactrici
teit. 60 Procent van die bcvolklng lecft onder da 
armoede~rons en 'n~erd~ doe! van dezo groep vordient 
nlet meer dan 50 Surlnaa~se guld~ns par maand . - Er 
zljn distrlctod waar het gcmidj~ldo lnkomon lager llgt 
dan In do armst&n st3ten in Afrika". 

Let assebl let daarop dat die Bantov wat volqcns u opvattlng so ge
knewel en ultg&bult word deur die "blanko magshebbors"; salts vel
gens UNO-statlstloko dl~ hoogste lewensstan~aard In geheol Afrikd 
hot. 

Sud~rt 19~6, het die Bantoo se koopkrag vanat 800 mi IJoen guldo aan· 
g.:lgroel tot 8 mlljard guide In 1973. Ole. "Bianke-minderheldsroglmo' 
va n Vorster bestee Jaarllks 1,26 miiJard guld& aan ontwikkellngshult 
vir die Bantoe. Olo Bantoe s~ c.le bydrao tot die staatskas, In dl~ 
vorm van belastlng, dek slogs een vocrtlonde deol van hierdle be
drag . Het u al daaraan gcdlnk dat dl~ "Blanke racisto" ook nog dla 
belange van hul ele gemeenskap en di& van die lndlers en Kaapse 
Kleurl lnge op die hart dra? Die Engelssprekende studante van Kaap
stad en Witwatersrand wat dour u met sol ldarltcltstelegramme ondor
stoun word, els onder andere onmlddel I Ike verpllgte onderwys vir 
die Bantoe. Waar moot die laarkragte en andor f~sl I I tofte vandaan 
kom? Waarom ste l hlerdl~ geosgenote van u geen voorbaeld deur 
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self t ot di~ leraarspr~tessle too te tree nla? Hut le woon In S.A. 
maar lower, as Engolssprakendes, slogs 28% van dl~ ond&rwysers wat 
a~n blanke skole onderrlg gee. Byna 100~ van at lu onderwysors wet 
met Bantoe-, Klourllng· an lndler··onderwys gemoeld Is, is Afrlkaans
sprekond . Indian u Viln die handjlavol blankes In S.A. verwag om 
al le verantwoordallkhald op olio lewensterrolne vir die behoeftes 
van die nle-blankos to a~nvanr , betoken dlt, In Nedorlandse ldloom 
vartaal, dat NOddrland soortgolyko verantwoorddl ikheld vir sowat 
50 mlljocn nle-Nedarlanders moet aanvaar. Is u bt>rold om dlt te 
doan? 

U kolonlele nalatonskap in ander 4ela van dlo wardld openbaar ook 
alders 'n walnlg varheugande be~ld. Volgens DE VOLKSKRANT van 
25/5/71 sit doar In lndonesic al l~on 70,000 mensa weens pol ltleke 
rod~s in die gcvangenls en Is dlt op l~s van dlo lndonesldSO ower
hold varbodo om In die openbailr oor die lot van hlerdle ma~~e ge
dagtes t~ wlssdl . 

Volgens diu NJd~rlandS3 verenlging "Simanl", wat hulp aan mensa In 
nood verladn, start 50~ van al lo klnddrS In u oud-kolonlale gob lad 
lndonesl~, voor die leJftyd van 5 Jaar ~an ondervoedin£. Sou dlo 
Gareformeerde Sinode WJt pas in u land boslult het om ~e ld vir 
tarrorlsmo tden Suid-Afrika te bawl I llg, nle hl~r dio Chrlstellko 
helpendo hend kon ralk nie? 

Uit TROUW 3/8/72 neam dk mot loedw~s~ kennls dat di~ voorm~l lr• vn~r 
sltter van di~ ~IRK , dr. Eugon~ Carlson Bl~k~, u land tuan dl~ dls
krlminaslo tavn g~sarbaldors waorsku. 

In DE TELEGRAAF van 16/7/71 lees ak hoc inwondrs von die Haags~ 
Schl ldvrsbuurt m~t gcwJI~ Turkse lnwoners as ongew~nsde bura beskou 
an ''Wo]pcst~n 11 - met gaweld! Volgens did norma wat u ~an S.A. voor
hou, kom Nvd~rland my 3S polislastnr t voor, want ak lacs vcrd~r 
dat die pol isle by dl6 gal"~ntheid "mot schulddn, wapenstokkun, rot~ 
lvnhemddn en ov~rvalswagcns In de omgevlng w~rdn saamg&trokk~n". 

In OE TELEGRAAF van 11/8/72 worJ dill "tnll&ransid 11 van die N. dbr
landsc maotsk~ppy, waarvan u d~al uitm~~k, mecstcrlik ~ksponuur 
daurdat 500 Rotterdenm,rs die sogon~amd• "Afrikanarwyk" b<lstorm on 
vreadsame Turksa bcwonars van di~ buurt m0t gewold uit hut hulse 
gool an satfs mot dio Joo~ bedrulg: ''d.J hul<) lnboedC;~I 11 , skryf DE 
TELEGRAAF 11 ward door d'·J ram~n na.Jr bu I ton Q&workt : beodon, yskas
ten, tel(;1vlsles, maubll1ir, klldlng, koff,,rs un anderv oiondor.1mrn 
v~n zo 'n 20 Turk~n wurdcn van 2 dO 3 hoog naor buitcn gJwerkt". 

Deur opal hl~rdl~ 0nrJg In u Li~ land , sowal as in u kolonial • ga
biede to dul , Is dlt nla my bbdoul ing om bdwys van S.A. Sl "onskuld" 
ta law~r nia. My b~doaling is bloot om aan te to0n d~t ons, soos 
ook anJer Iande t~r werold , met ' n ~unsl Ike problaem worstol w~t 
vael ing~wlkkuldor Is .JS wat o~r di~ al2oneen bosef word. NidMand 
kan hlerdie problema van hom ef wa~skulf asof dit nid best3an nl~ , 
of die h~udlng lnneom asot dit al loon maar by ander ~enso sou hd
staan nle. 

lndlen u hlordlo brl~t van my In onvcranderd~ on in onverkorte 
vorm In PHARETRA pub! I seer an ook buruld Is om 'n keor to lulst•r 
alvo r ans u tot die blind~ I lngso stenlging van S.A . oorgaan , Is ek 
bereld om In opvolocnda brlefwls sallno verdere besonderhede aan 
u to v~rstrak oar dl& wyso wdarop S.A. hlordla onorme m(ns l Ike 
problcmatl&k prob~~r Jie ho~f tu bi~d. Ek ga~n in v lk geval hl~r
~ib skryw~ in "Ole Nap3~ 11 val I~ dig ~ubi iSd< r ~sook u vorigt brluf 
soos ons oor~GnJ kon h~t. lndi~n u ~otor die bonil fides van ny 
an my land prinsl~l~~l v.Jnuit ~~~ vert~ in twyt~l trak un van did 
standount wl I uitgaan d3t di~ studunt0 van dl~ PU vlr CHO , en diu 
b~gins:ls wat d~ur hul ond~rst~un word mala fidus is, hct ok daar 
gaen behaofto a~n om vord~r m~t u cor hlcrdl~ saak ta korrespon
daur nie. 

Hoogagt&nu , 

.. ........................... 
PIETER MULDER 
VOORSITTER : STUOENTERAAD 

/GvdW 
7/5/74. 

Ns . 
Ek vurtrou d~t my skrywo dleselfde promin6nsle 
In PHARETRA sal ontvang as wat u skry~e In "Ole 
Wap~d" gcnlgt hot. 



DIE WAPAD VRYDAG, 31 M El 1974 

\K.V.V. - WAPAD 
;KORPS KOM 'N LANG PAD! 

.. 

- VIER TAGTIGSTE VERJAARSDAG 
DIE Gerefonneerde Korps Veritas Vfncet kom 'n lang pad.- Op 1 Junie is die liggaam 80 jaar oud. Vandag loop die stigterslede se agterklefnkfnders 
op ons kampus rond. By die geleentheid sou 'n oorsig oor sy geskiedenis van pas wees. Maar kan papier al die menslike insidentjies, vurige idealisme 
en teleurstellings vaspen, die dinge wat die Korps Korps gemaak bet? Ja, elke jaar word die Korps se geskiedenis in die brosboek op datum gebrfng 
en op die stowwerige rakke agter dubbele grendels, bo in die Teologiese Biblioteek se argiewe, staan die notules van 1894 tot 1926 sorgvuldig ge. 
rangskik. Maar dit Is slegs 'n deeltjie van Korps se verhaal. 

Sonder om In 'n kroniek 
van datums te verval, wU ons 
u 'n paar flitse gee in die 
Korps se Geskiedenls: Die 
Korps van toe en die Korps 
van vandag. Dlt Is verbasend 
om te sien dat dit maar die· 
sellde Korps Is: Diesel!de 
ldeaal, probleme, teenslae en 
voorspoed. 

WOELINGE 

1894. In Nederland woel dit. 
re midde van 'n gees van 

vrysinnigheid gaan daar ult 
Calvinistlese gelcdere 'n sterk 
aksie uit: Kuyper en Bavlnck 
werk daaraan om die Calvinis· 
Uese beginsels vrugbaar le 
maak op staatkundige en gods· 
dlenstige gebied. Die Calvlnis· 
me het lets te s~ vir die w~· 
reid. In Nederland word daar 
verskeie studentekorpse gestig 
en selfs C:~lvinisUese arbeids· 

stadium hoofsaakUk op die op· 
Ieiding van predikante toege· 
spits is. Hulle hoor hiervan. 
Wat in die w~reld aangaan Is 
vir bulle van belang. Student 
J. A. van Rooy neem die inisia· 
tie! en gaan spreek die rektor. 
Op 18 Mei 1894 besluit 'n paar 
van die seniorstudente om 'n 
reglement op 1e stel en op 1 
Junie weer bymekaar te kom 
vir die stigting van 'n studente· 
korps. Op 1 Junie is die Korps 
dan ook gestlg - deur 5 stu· 
denle. 

Vy! studente in 'n hele wye 
w~reld! lets om van le lag. 
Tog is hler lets in die kleine 
begin wat spoedig sou uit· 
kring. En algesien van die In· 
vloed, was die sellskoling In 
so 'n korps al klaar die moeite 
werd. 

197% 

organisasies. 1972 - Jullemaand. Dit woel 
In Burgersdorp Is daar 'n nie minder as In 1894 nie. Ook 

klein inrigtlng, wat op daardie In Nederland, ook onder Cal· 

MOTOLEK 
Hierdie onderdele is 

by u plaaslike 

MOTOLEK 
verspreider 

vertuygbaar .. . 

POTCH SPARES 
Lomberdstraat 39, Tel. 60T1, 4595, 

POTCHEFSTROOM. 

- :::-

vlnlste oor die hele w~reld. In 
Nederland Is daar vrysinniges, 
wat die evangelle wU verw~· 

reldlik, maar ook die wat 
sterk standpunt lnneem daar· 
teen. Maar ook op ander plek· 
ke word die Calvinlsme ult· 
gebou en beleef as •n lewende 
ideologie: In Kanada werk 'n 
paar Calvlnlsle aan 'n Christe· 
like Universiteit·in·kiem, In In· 
donesie en Japan is Christe· 
like Universiteite. 

Hoe raak dit ons hler aan 
die Suidpunt van Afrika met 
ons eie probleme? Wat het 
hierdie w~reldwye rigting te se 
op die probleme van ons tyd 
soos geweld, seks, gesag, pers· 
wese en bernvloeding? 

NUWE KORPSI 

vertel met kleur en geur hoe 
daar daardie tyd probeer Is 
om die Korps onder te kry. 
Die anti groep was maar 'n 
minderheid. Op elke pro· 
gram vergaderlng (soos ons 
dlt vandag noem) Is daar 
items gelewer. Een aand het 'n 
sekere dame, wat die Korps 
nie te goed gesind was nle, 
losgetrek op die trekklavier 
met ,Roll out te barrels." Dit 
was tot verontwaardiging van 
die Korpslede. 

DOPPER 

Mnr. Lourens du Plessis, voor· 
sitter van 1970 en 1971 beskryf 
die laat 1960's as volg: .,Mis· 
klen Is gepoog om die doods· 
vonnis van die Korps te onder
teken met die reUetjie wat ont· 

rlgheid oor die Korps bet eens· wees om te dink dat lemand 
'klaps gegroei tot duldellke sou probeer om bulle ,klerl· 
teenstand. ,Dopper" en die kaal" te lndoktrineer met die 
, gereformeerd" In die Korps 
se naam het oomag slnonlem 
geword. Die stok om die Korps 
mee te sJaan Is gevlnd. Die 
spits van die ysberg het begin 
uitsteek toe op 'n vergaderlng 
van die Korps versoek Is dat 
die , gereformeerd" ult die 
naam van Korps verwyder moes 
word, omdat dit te veel van 'n 
,.Dopper"·stlgma in hom om· 
dra. Hierdie aanslag op die 
naam van die Korps is sukses
vol a!geweer en tesame daar· 
mee ook 'n hele aantal mense 
wat anderslns nog aan die ak· 
tlwitelte van die Korps sou 
deelneem en aktiwiteite 1ou 
bywoon. 

staan het rondom die .,gere· 
In Potchefstroom sit vyf lede formeerd" as deel van die 
van die Korps voor die vraag Korps se naam. Die !trappe· 
hoe die Korps in die sewenti· 

'n Mens kry byna lag as jy I Martus Schalekamp, voor.ltttr 
daaraan dink dat so kort gelede van Korps Veritas Vlncet. 
as 1966 mense nog s6 nalef kon (Foto: Fotokuna.) 

gerjare nog steeds sinvol kan 
nagaan wat die probleme van 
ons tyd is en wat ons, as dee! 
van die w~reldwye CalvinistJe· 
se rigting, daarop te s~ en te 
doen het. In Etienne se huls ls 
tot Jaat nag gesels. Sy vrou, 
Louisa moes meer as een keer 
koffie aandra. Daar was Vors· 
ter Combrink, voorsitter van 
die jaar, Fika van Rensburg, 
Etienne Schalekamp, Herman 
Venter en Paul KrUger. Die 
resultaat was: Die nuwe Korps, 
wat die volgende jaar, 1073 In 
werking getree het. 

Nou Is daar as't ware In el· 
ke koshuis 'n klein korpsle, 
wat elk sy voorsitter en be· 
stuur het. sy ele vergaderlngs 
hou, self sake ultpluls. 

Dit was nodlg omdat die 
Puk se getalle sedert die stig· 
ting van die Korps met onge· 
veer 8000% toegeneem het. 
Misklen weer lets om oor te 
lag: Vy! studente dink hulle 
gaan die Puk aan die praat 
kry oor sake van die dag! 
Maar tog - wle nie droom nle, 
kan maar met 'n klein tuln· 
tjie begin. Hy sal nooit 'n wol· 
kekrabber fum oprig nie. 

TEENSTAND 

,.Probleme was daar altyd." 
So vertel oud·voorsltter, ds. 

GESKIEDENIS VAN 
KORPSV AANDEL 

OP die vergadering van 24 April 1919 is daar beslult om 'n ,,Insigne" vir die 
Korps te ontwerp. Op hierdie vergadering word 'n kom.missie, wat in bier
die verband aangewys was, se voorstel aanvaar. 

Drie dae later is weer ver· 
gader en is die Suiderkruls by 
die motief gevoeg. 

Op 'n Korpsvergaderlng van 
9 Augustus 1919 is besluit dat 
die Korps ook 'n skryfblok 
met die insigne moet be en 
is ook aan 'n kommissie opge· 
dra om 'n vaandel vlr die 
Korps te laat vervaardlg. In 
die notule van 15 November 
1919 lees ons: 

.,Die praetor (voorsltter) 
stel 'n nuwe lid van die Korps 
voor, naamllk die Vaandel Hy 
spreek 'n woord van aanmoe· 
diging tot dle lede, daar dJe 
vaandel ons telkens weer wys 
op ons stryd. Die waarde Is nie 
slegs uiterllk nie, maar 'n 
spoorslag van die lnnerlike 
lewe en stryd. Veritas Vlncetl" 

Hiema (1919) bet twee ge
slagte gekom. Met die tyd bet 
dle Korps se wapen In on· 
bruik geraak en In die re· 
skarrel van die Universilelt se 
eeufeesvierlngs in 1969, het 
die vaandel soek geraak. 

Dit was skemerdonker. 'n Kan
delaar met sewe arms en sewe 
kerse brand bo-op die Suid· 
Afrlkaanse vlag. Die Reklor 
het pas 'n Korpskursus ge· 
open. Prof. Stoker, die eerste 

ker, penningsmeester van die 
Korps, is toe ook as Vundel· 
draer gekies ( 1919). 

Ds. Van Rooy vertel: ,.Sto
ker was ook die man vir die 
vaandel Hy was altans die 

Marius Schalekamp kyk saam met prof. H. Stoker na die 
Korpsvaandel Wilt dew Paul Kruger (mlddel) herontdek Ia. 

Daar Is In die Wapad 
skryf, ln die P.U.·Kaner 

&e· (Foto: Fotokuns.) 
en 

waar nog? 
Tot op 'n goeie dag, toe 

oom Willie Klopper iets buiten· 
gewoons opmerk tussen afval· 
bout by die Tegniese Departe· 
ment. Oom Hendrlk Coetzee 
van Admlnlstrasie het ges~ 

dat dit lets bale waardevols Is 
toe hy die sien - dat daar 
mense is wat hierin geinteres
seerd sal wees. 

vaandeldraer. raak bewol! toe 
by die vaandel oorhandlg. 'n 
Paar dames van Korpss~l Kla· 
wernool sing die KorpsUed. 

Die vaandel - een van die 
Korps se ,.Tradisionele ma· 
niertjies?" 

vaandeldraer. Elke vergade
rlng moes hy die vaandel stun 
maak, en na afloop weer net· 
jies in die kas beso~ en be
waar. Die susters van die Con
vent bet dit gemaak. 'n Ware 
kunswerk. Toe tree Sloker af. 
en Broekle word vaandeldraer. 
Hendrlk dra die vaandel b1 
Broekie In, Toe, Broekie, dla: 
Is by. Broekle Is op die vet· 
keerde voet gevang en weier 
toegang. Dis nou darem ... 

VRYO 
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In Julie u 
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&ebou In 
Daar Is hare 
en soms mo1 
die sand ge 
vasval Groo1 
cUt het nuwe 
cebtaas. 

Bl.JLPV: 

ELECTRICAL PARTS FOR JAPANESE CARS & 
TRUCKS. 

Jacs van Rooy oor 1926: ,Ro· 
kies bet tevore reeds spora· 
dies die vuurt.Jies aangedul. Ek 
ontsyfer hler en daar lets uit 
my gekrap (dagboek) van 
daardie tyd. Korpsrewolusle. 
Broeiery." .. . Daar was man· 
ne wat nie Korpsgeslnd was 
nie, maar aangesluit bet om 
pressie uit te oefen, 'n druk· 
groep sou ons vandag s~. Hul· 
le wou die blad oormaneuver 
na die S.V.R. Dit het later ge
blyk dat dit moes gebeur, maar 
destyds het dil vir ons gel.yk 
na sabotasle. Deur die jare 
was daar 'Bekommerdes' oor 
die gees en tradlsie van die 
Skool, en enkeles wat amok 
gemaak het, meer om te 
terg .. . " 

Opgewondenheld vir ons 
Korpsmense. En op die aand 
van 29 Maart 1974 neem Ma· 
rius Schalekamp, Korpsvoor· 
sitter, weer die Korpsvaandel 
in die senaatsaal in ontvangs. 

Mlskien, maar tog skull 
daar vir die Korpsmense lets 
meer agter die simbool. 'n lap 
wat kunstlg met goud en sil· 
wer ultgewerk Is. Daar is lets 
meer aan die wapen as 'n 
boom, twee penne en 'n paar 
sterre - 'n lewende ldeaUsme. 

Stoker stap weg, en lut die IICinihe 
-ST vaandel net daar. 

VAANDELDRAER Groot manne. Ons klein· 
'n Voorsitter ult die 1940's Die latere professor H. G. Sto· * vmiOlQ op blod.tylO Fdtallc 
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KORPS ROL MOUE ·op VIR PROJEKTE 
DIE KORPS se laagtepunte was gewoonlik die tye waar daar meer gepraat 
is en niks gedoen is nie. Woorde en nogmaals woorde help nie as daar nie 
opgerolde moue en sweet op die voorkop is nie. 

selfs aan medestudente. Wat- pad staan, Iyk die pad eintlik 
ter vorm sodanige hulp sal klein soos dit na weerskante in 
aanneem, sal die tyd en behoef- die verte uitstrek. Dit kan 'n 
te leer. Aileen deur te dien mens moedeloos maak as die 
het die Korps 'n bestaansreg. pad ook vorentoe lank lyk. Vir 

In 1929 het die ou ASB op 
sy kongres die Calvinistlese 
beginsels verbygegaan en be
gin ywer vir 'n humanistiese 
wetenskapsideaal. Die Korps 
het ingespring om 'n Calvinis· 
tiese Studentebond (1930) en 
later 'n Federasie van Calvi· 
nistlese Studenteverenigings 
(1933) tot stand te bring. Van 
hierdie Federasie van Calvlnis
tiese Studenteverenigings 
(FCSV) het groot krag ultge
gaan in 'n donker tyd in ons 

Die Korps voorsien tans 'n die Korps is daar 'n toekoms 
oorsig wat in studentepublika- - vooruitsig. Dit laat 'n mens 
sies in S.A. aangaan, aan kam- soms bale klein voel. Ons 
_pusleiers op die Puk. Sporadies troos is dat, met die lang pad 
verskyn .,Kam·pus-Fokus", wat wat afgel~ is, die pad tog die
die studentekoerante kortliks selfde gebly het, al het die 
weergee en bespreek. Van die landskap en mense verander. 
selle praat ook al in die rig- Die Korps van 1974 is ba
ting van meer dienslewering sies nog dit Korps van 1894, 
aan die studentegemeenskap. al het sy lede en sy werkwyse 

en sy grootte verander. Met 
TOEKOMS I vertroue glo ons dat die Korps 

van nog 'n 80 jaar verder nog 
As 'n mens op 'n reguit ~eer- I dieselfde Korps sal bly, 

'n Aantal oud-voorsitters van Korps afgeneem tydens die 75ste herdenking van die hoof· 
liggaam se stigting. Van links na regs verskyn dr. Deon Kempff (tans redakteur van Die 
Kerkblad), dr. K. S. van Wyk de Vries (tans predikant), prof. Fanus du Toit (emeritus 
professor van die Teologiese Skool), wyle prof. S. J. du Plessis (in !ewe hoof van die 

dept. Semitiese Tale aan die P.U.) en ds. Jan-Karel Erasmus (destydse voorsitter). 

~VERGADER DINAMIES 
'N SELVERG.WERING. Sowat twintig koshuisinwoners sit in die sitkamer 
en luister na wat een of ander proffie of dosent te se bet. Die helfte teen
woordig bet uit belangstelling gekom, die ander uit plig of omdat bulle as 
eerstejaars moes. 

Paul Kruger, ondervoorsltter 
van Korps Veritas Vincet. 

(Foto: Fotokuns.) 

Na die toespraak vra die die tegniek van groepsbespre- oor dinamiek in verenigings. 
selleier of daar enige vrae is. king ingeoefen. Die waarde van groepspre
Daar is so twee vrae. Die spre- Tydens 'n blitskursus wat kings met 'n optimum aantal 
ker word hartlik bedank, tee KVV en die SAB gesamentlik van 8 deelnemers en die teg
word saam gedrink. Nog 'n aangebied het op 14 Maart, het niek van bromgroepies is deeg
selvergadering is afgehandel Ds. Mike Smuts (jnr.) gepraat lik onderstreep. 

politieke geskiedenis. - iets wat die selleier met 

Teen die laat 1950's en ver
al in 1960's het die Korps al 
hoe meer die karakter van 'n 
besprekingsvereniging gekry. 
Omdat daar 'n kragtige nuwe 
ASB was, waarby die Studen
teraad ingeskakel het, was 
daar vir die Korps hier nie 
meer 'n taak nie. Watter taak 
het oorgebly? By 'n gebrek aan 
doen-dinge het die Korps al hoe 
meer begin kwrn. 

blydskap aan die Korps se 
Hoofbestuur kan rapporteer. 
'n Paar Pukke is bly omdat hul
le bywoning van die vergade· 
ring help om vir nog 'n hoof 
liggaam stemreg te h~. 

Dit is bale keer die beeld 
wat ons het van die werksaam
hede van 'n sel: saai en maar
net."nog-'n-lesing. Ongelukkig 
gaail dit nog so in bale selle. 
van die Korps. Die Korps voel
voel maar nog sy weg met 
die nuwe gedensentraliseerde 
werkswyse. Tog is daar spra
kelende voorbeelde waar dit 
beter gaan: 

·PUBLIKASIES 
AS 'n mens van Korps praat sonder om ook sy 
publikasies te noem, praat jy van 'n halwe Korps. 
Oor die afgelope 80 jaar bet Korps verskeie pu
blikasies gehad. 

Sommige publikasies het 
gou gekwyn en ander se OP· 
laag was maar klein. Tog ·het 
die korps ook buite die Stu
dentekring sy stem Iaat hoor 
deur dit wat gepubliseer iS. 

man wat agter die latere publi
kasies van die Korps gesit het. 
Saam met die Stellenboschse 
Calvinistiese Studentevereni· 
ging word in die 1930's .,Koers 
in die krisis" uitgegee, iets 
wat tot vandag toe as kleinnood 
op menige se boekrak staan. 
In 1945 verskyn, .,Op die voor
punt van die tye" met referate, 
gelewer tydens die kwarteeu· 
fees van die Korps. 

MOUE OPROL 

weer 
opgerol - 'n kerkie is 

Die volgende jaar is 'n brug 
oor 'n rivier by 'n N.G.· 

JSendingstasie in Swaziland. 
is hard gewerk - en ge

tussen hemet en aarde 
). Soos enige toer was 

ook die dinge wat ant-
word, soos die sokkerwed· 

met 'n plaaslike paar 
wat die pers tot .,ge
sport" probeer op-

het. In 1971 en 1972 het 

I 
HULPVERLENING 

1973 is 'n projek-in-drie-fa
aangepak naby Gobabis. 

vir Boesmans word 
Eerskomende Julie

sal die projek D.V. val
word. 

die sand en sweet en 
, . . hoe die tyd byna stil

het wanneer jy die 
n6g 'n keer skouerhoog

lig . . . teetyd op sementsak· 
. . . die baksteenvloer wat 
sy 1~ wil kry nie . . . die te

as jy hoor ,Tjaai-

Korps stel · ook in die 
om waar nodig, 

ander hulp le verskaf, 

VERITAS VINCET 

VERBETERING 1908. Die jaar is Ca\vyn se 
400ste verjaardag. 'n Boekie, 

Soms word 'n blote gesprek , .. Het leer en Ieven van Cal
gehou met een of meer van vijn" word uitgegee. Sodanig 
die sellede as inleiers. Hulle 

JEUGPROBLEME het dan meer oor die onder
werp gelees. As mense aan 
die praat en wonder is, is al 
baie bereik. 

Soms kom 'n studiestuk of 
vlugskrif op die selvergade
ring ter sprake. Indien reg 
hanteer, kan dit dan gons. 
.,Vyfminute" word reeds op
gestel met die oog op reaksie. 

Twee dameselle het al 'n 
prikkelende stuk oor die onder· 
werp laat afro! en voor die sel
vergadering ve,:-sprei. Die be
langstelling wat daardeur ge
prikkel is, het voorkom dat die 
selvergadering lesingagtig 
word. 

Senior studente word al hoe 
meer ingespan om as inleiers 
op te tree tydens selvergade
rings. Daar is gevind dat die 
sellede dan spontaner gesels. 

In onlangse kursusse is 
heelwat aandag gegee aan 
groepsdinamika in die selle. 
Die Naweekkursus van 29 en 
30 Maart se tema was die 
Groepsgesprek. Prof. T. van 
Dyk van die Departement 
Psigologie het korpsbestuurs
lede ingelig oor tegnieke van 
bespreking. Onder leidlng van 
Dr. M. Brink van die Departe· 
ment Psigologie het die be
stuurslede self op die kursus 

lneke Lindhout, van die Publi
kasiekomitee, wat verantwoor
delik is vir Wapadberigte en 
ander publikasies. (Foto: Foto-

Onder die bekwame Ieiding 
van prof. J. H. Coetzee is daar 
in die vyftigerjare brosjures 
en boeke oor aktuele onder
werpe uitgegee, soos .,Die Vry
messelary" en .,Dink aan jou 
Skepper . . . " 'n Publikasie· 
fonds het geheip met die fi. 
nansies. In 1965 het prof. S. C. 
W. Duvenage as voorsitter van 
die Publlkasiekomitee oorge
neem en die boeke .,Republiek 
en Konlnkryk", asook .. . . . In 
die dae van jou Jonkheid" 
verskyn. Vanjaar verskyn 
daar 'n boek oor jeugprobleme. 
Prof. E. J. Smit help tans die 
komitee as Redakteur. 

Ons leef in die tyd van ge
jaagdheid. 'n Mens het nie al· 
tyd tyd om 'n hele boek deur 
te lees nie. In 1968 is begin 
om kort studiestukke uit te kuns.) 
gee en aan al die Pukke onder 

was die sukses, dat sedert De- hulle kamerdeure . waar moont· 
sember 1909 'n tydskrif, .,De lik te versprei. Mnr. Johan 
Jonge Calvinist" uitgegee Snyman het hier baanbrekers
word. Die blad kwyn en later werk gedoen. Studiestukke was 
kom .,Veritas Vincet" in sy nog ietwat lank en in 1972 is 
plek. Vir meer as tien jaar is begin met vlugskrifte, .,Vyf
die gees van die Korps in minute". Die nuus moet nog 
hierdie blad gereflekteer. Jam- vars wees - nie ouer as 48 
mer dat daar vandag net hier uur nie - en die vlugskrlf 
en daar nog een opgespoor moet in die koshuls wees. 
kan word. Tans word studiestukke aan 

Stoker, later Professor in ander kampusse, belangstellen
Wysbegeerte, was eintlik die 

1 
des ens. geatuur. Selfs oorsee. 

S.R.-voorsiHer 
haal Maties 
oor die 
kole 
* verool.a van bladstl 5 
loop was asook die kontak 
met Fort Hare voordat SASO 
beleid in werking getree hel. 
Hy het verlede jaar se aka· 
demiese simposium met Turf
loop aangehaal as alles behal· 
we sinisme t.o.v. dialoog . .,Die 
duidelik omlynde beleid van 
die Studenteraad oor skake· 
ling, soos aan Maties beskik· 
baar gestel, onderstreep tog ook 

hierdie feite." 
Mnr. Mulder het ges~ dat 

hy met mnr. Doman saamstem 
dat die P.U. skakeling versig
tig aanpak. .,Skakeling wat nie 
op resu~tate ingestel is nie is 
nutteloos en slegs skakeling 
ter wille van skake!ing." 

Volgens mnr. Mulder moel 
ons geensins hieruit aflei dat 
die skakeling met Stellenbosch 
nie suksesvol . was nie. .,Ons 
het baie bereik en lekker ge
seis." Hy het vera! waarde· 
ring vir mnr. Doman· se stand· 
punte wat daarvoor gesorg 
het dat die bespreking in 'n 
besondere gesindheid van wel
willendheid geskied. 

<fflk~~ 
7t(]l/(~ 

Vervaardig in Suid-Afrika. 
""" 

l 



BLADSY TlEN DIE WAPAD 

,,MET elke ontmoeting kom ek meer en meer onder die indruk van 
u insig in die volkereproblematiek van ons land." So het Sy Edele 
mnr. G. R. Wessels, Kommissaris-Genera3.1 van Bophuthatswana, 
tydens 'n besoek van die kabinet van hierdie tuisland aan die P.U. 
vir C.H.O. sy dank uitgespreek vir die noue samewerking tussen die . 
universiteit en die tuisland. 
Mnr. Wessels bet bygevoeg groot boom waarvan die tak· praat word -nie, maar moet 

dat ons aktuele landsprobleme ke skaduwee sal bied tot voor- ons oak na hom luister. 'n 
en in besonder die rassevraag- deel van sowel die Tswana as Vertrouensposisie tussen Ban
stuk nooit opgelos sal kan die Blanke. toe en Blanke is 'n noodsaak
word mits die oplossing nie Mnr. Wessels bet oak op likheid vir toekomstige suk· 
in God se lig gesoek word die sogenaamde kommunika- ses. 
nie. siegaping gewys wat die oar-

Mnr. Wessels bet afgesluit 
deur sy dank te betuig teen 
die Rektor van die PUK en 

Geskiedenis 
* vervolg van bladst1 8 

Die belangstelling van die_ saak is vir 'n gebrekkige ver
PUK in die tuisland van Bop- houding tussen swart en wit. 
huthatswana is hoog o_p prys Die gebrekkige kennis van me
gestel soos die skenking van kaar se kultuur, taal en stre
R2 000 vir die Tswana Univer- wes is nag 'n faktor wat doel· 
siteitsfonds deur ons studente treffende dialoog en kontak 
dan ook bewys. Die hoop is in die wiele ry. Hierdie dilem· 
ook uitgespreek dat die P.U., rna kan moantlik opgelos 
na die opening van die Tswa· word indien die studente aan 
na Universiteit se biblioteek, die P.U. vir C.H.O. poog om 
aan hierdie instansie 'n boe- sinvolle kommunikasie met 
keskenking sal maak. Dit sal die Ban toe te bewerkste!lig. ' 

tjies kyk mekaar met groot oi! 
aan. Laat die aand kom Koos 
Venter · in my kamer, bekom
merd, die vaandel staan nog 
net so daar buite. Hy wil da
rem 'n maat h~. Ek staan op, 
ons neem die vaandel eerbiedig 
op, en dra hom by Koos se 
broer, Praetor Oubaas, se ka· 
mer in. Die saak is later ge
skik. Broekie het met behulp 
van Tjaartjie waardig en ge
trou elke vergadering opge
tree, en die vaandel sy ereplek 

die kabinet se besoek beskou besorg." 
as 'n voortsetting van die wa- 25 April 1974. Di.e eerste 
re kommunikasie wat deur die vaandeldraer van die nuwe 
jare tussen hierdie twee in· Korps is gekies - weer 'n 
stansies opgebou is. penningmeester, Petrus Coet· 

baie goed wees indien hierdie Om dit te kan doen moet daar 
vriendskap sou groei tot 'n nie net met die Bantoe ge- / 

Kommunikasie 
met Bantoe 

bespreek 
.::·:·::.:·: 

FOTO 80: Lede van Korps se studiekring bespreek 'n saak 
van gemeenskaplike belang. Van links na regs verskyn: lneke 
Lindhout. Susan Schalekamp, Annatjie Siertsema, Paul Kruger 

en Landman Vogel. (Foto: Fotokuns.)' 

VRYDAG, 31 MEl 1974 

Wag-'n-bietjie met 
'Simbole 

WAG-'N-BIETJIE ... 'n Splintemuwe koshuis met 
splintemuwe dames en 'n splintemuwe Korpssel ! 
Wat sou 1974 vir hierdie nuwe sel inhou? 

Sommer vroeg in die jaar 
bet ons 'n gesellige Kenmekaar 
oor 'n beker stomende sop ge
hou. Die onderwerp vir ons 
eerste vergadering was: Sim· 
bole (soos die heksepoot, 
skoenlappers, voete, die appel· 
tjie) en bulle betekenisse. Die 
opkoms was pragtig. Ons bet 

seHs besoekers uit die verre 
Klooster gehad. Prof. T. T. 
Cloete het hom uitgeleef oor 
die onderwerp, en almal het 
behoorlik aan sy Iippe gehang! 
Ongelukki'g was dit Maandag
aand en moes ons tienuur op
hou, anders sou ons tot laat- · 
nag toe nog kon gesels bet! 

VRYDAG 

NA 'n ty 
rustigheid 
Over de · 
keerbaar ~ 
gin bet di• 
vir Kompl 
spyskaart 
'n benyde 
plek in 
petisies. 
kom by 
kon nieml 
die kombiJ 
Wag-'n-bie1 
dit het ei 
die .,Mer• 
verlede Sa 
uitvind. Kl 
ander Lee1 
vir-botteltj; 
Ossie het c 
skop. Tog 
'n teensta11 
kan wees 
jou hand I 
kie Skure. 

DIE behoefte aan regstreekse kommunikasie tussen 
blankes en Bantoes in die moderne werksituasie, is 
in Johannesburg op 'n konferensie beklemtoon deur 
mnr. Eric Mushwana, opleidingsbeampte van die 
Nasionale Ontwikkeling en Bestuurstigting. 

Politieke Korps voorsitters 

Vir die Korpssel Wag-'n
Bietjie 1~ daar nog 'n interes
sante haHjaar voor. Ons beoog 
'n Interkorpsaand, en interes
sante besprekings oor studen
tehuwelike, die vrou se klere
drag, vrye liefde en proefhu
welike gaan plaasvind. 

En nou 
met sy stE 
die volgen1 
jul gewere 
help)! 

Mnr. Mushwana bet die kon· 
ferensie, wat gegaan bet oar 
motivering van die Bantoe
werker, meegedeel dat dit nie 
impliseer dat aile bestuurders 
noodwendig 'n Bantoetaal 
moet praat nie, maar reg· 
streekse kommunikasie kan 
deur 'n talk wees. 

Hoewel dit nodig is dat die 
Blanke die stamagtergrond 
van die Bantoe moet verstaan 
om 'n gesonde werksklimaat 
te skep, bet Blanke- en Ban
toewerkers tog dieselfde be
hoeftes. 

Grater verstandhouding tus
sen bulle is dus nodig. 

'n Voorvereiste by die moti· 
vering van die .Bantoewerker 
is om hom die taak. te laat 
doen as by kan, en om hom 
as mens te behandel en hom 

volgens werkverrigting te ver· 
goed. 

Wees geduldig met sy op
leiding en by word 'n bate. 
As by bevordering verdien, 
bevorder hom dan. En gee 
hom verantwoordelikhede so· 
dat hy homself kan ontwik· 
kel. 

Mnr. Mushwana meen - dat 
aspekte ·van stamlewe in · die 
nywerheidsgemeenskap voort
leef. In sommige gevalle sal 
werkers nag na tooi:dokters 
gaan om bulle ,sterk' en ,ge
respekteer' te maak. 

Die Bantoe soek status en 
praat ook baie. As by iets be
haal word by gelukkig en 
praat daaroor. Die Bantoewer
ker moet vertel word van sy 
vordering net soseer as sy te-
kortkominge. 

Party 'N L YS VAN VORIGE VOOR- 1945 
SITTERS VAN DIE KORPS 1946 

C. Hattingh 
E. H. J. Kruger 

VERITAS VINCET (947 F. W, Buytendach 
B. J. Lombard DIE Korpssel Vergeet-my-nie 

het 'n unieke ding gedoen toe 
bulle op Woensdag 20 Maart 
saam met PNB 'n Korpssel
PNB-vergadering gehou bet. 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

Die selleidster van Korps- 1899 
sel Vergeet-my-nie is Louise 1903 
Rautenbach. 1904 

1905 
Die onderwerp was dan ook 1906 

van so 'n aard dat dit aange- 1907 
pas bet by die gesamentlike 1908 
belange van die l.wee vereni- 1909 
gings: 1910 

1911 
,Is elke Politieke Party in 1912 

S.A. Calvinisties verantwoor- 1913 

J. A. van Rooy 
J. A. du Plessis 
J. A. du Plessis 
J. C. Kruger 
E. H. J. Kruger 
E. H. J. Kruger 
D. Postma 
J. H. Kruger 
J. H. Kruger 
V. N. van der Walt 
D. P. du Plessis 
D. P. du Plessis 
P. Bingle 
H. C. van Rooy 
H. C. van Rooy 
D. N. Kotze 
D.N.Kotze 

baar?" 1914 D. N. Kotze 

Mnr. Pieter Mulder bet as 1915 C. de Wet 
spreker opgetree en bet die 
saak aangepak deur eers die 
agtergrond van die drie sitten
de partye te skets, daarna kri
tiek daaroor uit te spreek en 
te kyk of dit Christelik ver
antwoordbaar is. 'n Bespreking 
het hierop gevolg wat uitge
loop het op vrae en opmer· 
kings oor die kleurling, die 
verskillende tuislande en die 
verhouding tussen die ,Ou 
Garde en die Jong Turke". 

SAMEWERKING 

Dit lyk of di~ vergadering nog 
'n uitloper is van die interes· 
sante samewerking wat bier
die jaar tussen Korps en PNB 
bestaan. Daar is reeds aan die 
begin van die jaar 'n gesa
mentlik Programvergadering 
deur die twee Hoofliggame 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1945 
1936 
1937 
1938 
1939 

J . C. van Rooy 
D. E. Venter 
J. C. van Roay 
P. J. S. de Klerk 
M. J. Coetzee 
A. Duvenhage 
A. Duvenhage 
W. J. Snyman 
T. T. Spoelstra 
Jaco van Rooy 
J.P. Jooste 
S. dti Toit 
J. M. de Wet 
P. G. W. Snyman 
P. G. W. Snyman 
M. Postma 
M. Postma 
J . L. Vorster 
J. W. Jansen 
D. J. van der Walt 
J. Postma 
J. Postma 
B. R. Kruger 
P. J. Coetzee 

aangebied. 1940 P. J. Coetzee 
1941 P. F. Schutte 

Daar is hoop dat daar in die 1942 E. P. L. van der Linde 
toekoms nog op baie vlakke 1943 S. J. du Plessis 
kontak gemaak sal word. 1944 D. Kempff 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

B. J. Lombard 
R. G. Kriel 
V. E. d'Assonville 
P. J. W. Louw 
P. G. Peiser 

M. G. Strydom 
P. A. Smit 
H. G. Kruger 
S. P. B. Buys 
G. A. Hattingh 
J. J. de Wet Kruger 
Jan Boneschans 
P. W. Bingle 
P. A. Venter 
A. Coetzer 
L. Aucamp 
J. J. Breedt 
J. P. L. van der Walt 
Anton van Rensburg 
Jan Erasmus 
L. du Plessis 

1971 L. du Plessis 
1972 V. Combrink 
1973 E. Schalekamp 

F. VANWYK 

Enige Puk is welkom om te 
kom kyk wat gebeur op 'n 
Korpsaand in Wag-'n-Bietjie! 

Korpssel 

Klawernooi 
KORPSSEL Klawemooi bet 'n 
klomp gretige, weetgierige 
mense om te bedien en saam 
te snoer. Met elke selvergade· 
ring is die opkoms baie goed. 
Alma! sit rondom die spreker 
op die mat en stoele rond, be· 
sig met breiwerk, borduurwerk 
en allerhande huistoe-laat-ver
lang-dinge! 

VRYMESSELARY 

GEAGT.E 
vier ver. 

· Weens 
nior" wat 
nie dadelik 
ter geslag 
Uit die aar 
blyk egter 
(Vergelyk 
verwysing 
mansstude11 
dames moE 
verkeerd i 
glo die 
daarin nie.' 

Dit is t 
noop om d 
Ek wil my 
oor ODS VI 

se emosior 
de en one 

Net na die lang naweek het teen (let \1 

Klawernooi en Thaba Jlih 'n mes". Sy l 

gesamentlike selvergadering nie by die 
oor Vrymesselary. Prof. Be- denasies nh 
noon Duvenage kom hom by lik. 
ons gesellige kringetjie voeg. Die skr) 

As dit weer so 'n nie-wil
ophou vergadering gaan wees 
soos die een laas kwartaal oor 
Sterrewiggelary, (Dr. Etienne 
de Villiers) voorspel ons nog 
'n sterk Korpsjaar verder in 
Klawerhof. 

Willemien, Anso en Marie· 
tjie se program vertel nog van 
verdere interessante onder· 
werpe soos die Mafia, die kerk 
en vandag se jongmense, en of 
Sondagsvierlng uitgedien is of 
nie. 

Natuurlik hang dit ook maar 
af van watter nuwe dlnge mag 
opduik. 
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KULU 
LIEWE MA. 

Oe Ma, maar bierdie Kulu 
is 'n anner plek, Ma weet! 
Ons bet die agtermekaarste 
tannie wat bier lakens uit-
dee!, en die .,oor 'n duisend

(erkenning aan die .. Sunday Times") I ste" oom Joggie wat ek al 
ooit gesien het. 

aksie, hoewel ons psige nie 
gevou het nie. KASI(ENADES 

PUKKE, so stadig maar seker nader ons weer die fase waar
in verhoudings om skynbaar geen rede hoegenaamd nie, 
begin skeef loop. Moenie moed verloor nie, dis net die 
Akademie wat die opgekropte lawa van julie gemoedere na 
buite forseer. 

OVER DE 
VOOR 

OOSTERHOF 

Ma ken mos vir Uitspan, 
daai koshuis wat so ,solied" 
is. Wei bulle help ons toe 'n 
vlot bou wat toe nie eens 'n 
ou plekkie kry nie; maar ons 
gee nie om nie want die an
ner was beter as ons. Uit· 
span dink nie so nie, want 
bulle .het Saterdag saam met 
ons wolliebol gespeel en dit 

Joe, Ma, ons hou toe mos I was so verskriklik lekker dat 
anner week Karnaval en wen net die eetklok ons daar kon 

En moet dit nie te erg vat nie ... liefde is tog maar 'n 
misverstand tussen twee dwase, en as mens eers getroud 
is, begin die vrou van jou die man maak met wie sy graag 
w6u getrou het. Nadat sy jou dan sowat tien jaar lank 
probeer verander het, verwyt sy jou, omdat jy nie meer die 
man is met wie sy getrou het nie. 

Pukmans, dus sien julie: 
toe so ampertjies 'n grammo-

HIER by ons loop die trou

NA 'n tydjie van betreklike 1 koors boog. Tw'ee dames bet 
die afgelope week blink klip-

foon, was dit nie dat die 
Klawertjies so oulik was nie. 
Ons skrywe toe mos vir die 
koerant en vertel bulle van 
ons Karnaval en joe, was die 
ooms bier vir ons kwaad! Se 
tog seblief vir bulle OilS se 
dankie vir bulle ,groot" re-

rustigheid storm die Leeu van 
Over de Voor tans weer on
keerbaar voort. Om mee te be
gin bet die Ou Grote eers gou 
vir Kompleks van die rugby
spyskaart afgevreet. Toe volg 
'n benydenswaardige tweede 
plek in die Karnavalkom
petisies. Toe die boonop 
kom by vlotbou-sonder-petrol 
kon niemand perdvashou by 
die kombinasie Over de Voor
Wag-'n-bietjie nie. En nog is 
dit bet einde niet. Dit moes 
die ,.Mercurocrome Squard" 
verlede Saterdag tot hul spyt 
uitvind. Kallie en sy veertien 
ander Leeus het hul botteltjie
vir-botteltjie leeggedruk - en 
Ossie bet die lei!s stukkend ge
skop. Tog was dit lekker om 
'n teenstander te h~ wat groot 
kan wees in sy nederfaag en 
jou hand kan kom druk. Dan
kie Skure. 

pies aan die vinger gekry. Is 
dit dalk die nasleep van 'n ge
slaagde karnaval? Nou sien 
ons uit na die volgende een. 

Ons bande met Liberalia 
(een van die bakste manskos
huise op die Puk) is verstewig 
en goed geolie na 'n baie 
groot interbrood en bier. 

~ 

WEN 

En nou piets-piets die Leeu 
met sy stert in afwagting op 
die volgende prooi. Hou maar 
jul gewere reg (en hoop dit 
help)! 

Baie geluk aan Koekeloer· 
vloer wat die Oosterhof-em
bleem gewen bet vir die ou
likste gangversiering. Maan
dagaand het ons eie Oosterva
ria toe amptelike erkenning 
deur Studentevaria gekry. Ons 
omroepster Annetjie Siertse
ma, en tegniese assistente, Mar
leen Lombaard bet landswyd 
die werke van Oostervaria 
verduidelik, onder luide ap
plous van die Oosterhof lulste
raars, tydens 'n koshuis ver
gadering. 

Weens akademiese drukte 
laai die spanning op, en sak 
hier 'n groot stilte neer, maar 
op't hoek is ons te kry. 

OOSTERGROETE 

2 TOETS
KAARTJIES 

VIND'NNAAM 

VIR PUK 

IB 
Plaas in bussie 112. 

(S.R. Kantoor) 

~ 
~ 

HOK GERUS 
GEAGTE REDAKTEUR, -In die uitgawe van 29 Maart 1974 op bladsy 
vier verskyn 'n berig onder die opskrif: ,,Is dit nodig om dames te hok?" 

· Weens die skuilnaam ,.Se· 
nior" wat gebruik is, is dit 
nie dadelik duldelik van wat
ter geslag die skrywer is nie. 
Uit die aanloop van sy betoog 
blyk egter dat dit 'n man is. 
(Vergelyk die voorafgaande 
verwysing na ,bykans aile 
mansstudente", en later: ,.Die 
dames moet my s~ indien ek 
verkeerd is, want blykbaar 
glo die dameskoshuise nie 
daarln nie."). 

Dit is hierdie feit wat my 
noop om die pen op le neem: 
Ek wil my misnoei! uitspreek 
oor ons vriend, die skrywer, 
se emoslonele, onberedeneer
de en onoortulgende aanval 
teen (let wel) ,.i)ns senior da· 
mes". Sy skryftoon pas glad 
nie by die gehalte van sy re
denasies nie. Laat ek verduide· 
Iik. 

Die skrywer gooi die hele 
vraagstuk van hekkery (,ltok" 

is sekerlik barbaristies) oor 
die boeg van die gedra al-dan
nie van eerstejaars, en werk 
dan met die flksie dat die da
mes ,,beskou word dat bulle 
hulleself kan gedra." Op bier
die emosie-belaaide _postulaat 
(in sy niksseggende onbewe
senheid) bou die skrywer dan 
'n tirade wat herinner aan die 
klassieke Xanttlpe. 

Oor die nut van ,hokkery'' 
skryf hy op blote veronderstel-

Briewe 
ling (vergelyk ,.ek glo"). Die 
redenasie oor die A.Q,B.-aksies 
wat skade sou ly, is so oud soos 
die berge. Deur so 'n naiwe re
denasie laat die skrywer 'n 
mens onwillekeurig aan 'n vol
bloedkomedie dink. Die oog
luikende oppervlakkigheid 
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daarvan behoef welnig beloog: 
Dit gaan nie in die studentele
we net oor eerstejaars as eers
tejaars nie. Ook die A.O.B. 
moet die belange van vandag 
se eerstejaars as mOre se se
niors bevorder. 

Die beweerde onderdruk
king van geesgenootlike se
niordames deur sogenaamde 
,superseniors" - duidelik ge
mik teen dameskoshuise se 
huiskomiteelede, omdat 'n hek 
slegs met hulle goedkeuring 
mag geskied - is nog 'n be
wys van die skrywer se ma
nier om onbewese veronder
stellings In argument te pro
beer aanwen en in di~ proses 
sy hele betoog bespotlik te 
maak. Hy verwys na die redes 
vir 'n ,hek" as ,.veelbesproke 
verskonings". Hierdeur wys by 
sy subjektiwistiese siening van 
'n saak wat - helaas 'n objek
tiewe beredenering vereis. So 
ook die wyse waarop by op
merklik kort gaan oor die veel
heid van redes vir 'n ,.hek". 

Laat ek 'n paar klippe ln 
die bos gooi: Is dit nie dalk 
die skrywer wat ,.oogklapbe
dek" is nie? Is die volle waar
heid nie dalk dat die skrywer 
homself 'n kans wil gee en 
nie die eerstejaars nie? 

My raad aan die skrywer is: 
Moenie die openbare forum ge
bruik vir sulke onberedeneer
de kritiek teen die teenoorge
stelde geslag nle. Skoenmaker, 
hou jou by jou lees, en lees en 
lees totdat jy werkllk inslg bet. 
J.P. 

wegkry. Ma moet aan al die 
Kulu marathonkampioene wat 1 

met vingerbord, koshuisverga
dering en blommetjiesvou vas· 
gebyt het, geluk se. Hulle was 
goed, boor! 

Hier het nou amper iets 
soos runnerpes in Kulu uitge
breek. Die studente noem dit 
akademie en dis lelike dinge, 
Ma. Dit byt alma! en straks 
moet Ma my gou-gou kom 
baa!. 

Groetnis aan al die Pukke. 
Ma se Blommetjie. 

.. To love oneself, is the beginning of a life-long 
romance; 
To love a woman, is the beginning of a life-long 
suffering." 

Nogtans struikel elkeen maar een of ander tyd, want 
Cavalcanti se: ,.Liefde kom wanneer 'n man iemand sien 
wat sy intellektuele ideaal van vroulike skoonheid bevredig". 

Ek verneem dat die mense hierdie jaar van Upington en 
die Karoo af gaan kom om na die blommeprag voor Liberalia 
en Over-de-Voor te kom kyk. 

Ons wens Skuur sterkte toe met die komende inwyding 
van hul eetsaal. 

Daarmee, Pukka, se ek geniet die langnaweek, en kyk 
intussen hoe kaal is jul bladsy, .,Koshuiskos". Wie se skuld 
is dit? Groetnis, OOG. 

f*~~-~~~)1f.,.*-.*..fli:.j~E:,~ ..... .* . .* . .*.*-*·*·**·*·.!t~ .. *.* .. ~·~-;tfc!.*-..*-. .*.*.~ 
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S Die Spaanse Voorkoms! i . 
~ Rompe met sorgvrye Spaanse voorkoms is hier! I ri Vol onder- ~ I 
)I( romp met drie valle beklemtoon die drievoudige swier! )I( , 
~ Maak gou - wees in die mode I *- ' 
~ ~ * - ~ * . ;rtt:, 

~ * ~ * * ~ * ~ ~ * ~ * * * ~ '* ~ * * ~ * . ~. 
* * ~ * ~ ~ 

* * * ~ 
* * ~ * * ~ 
* ~ 
* *: 
* * ~ 
* * * * "* * ·* I )IE 

* * * * * )IE: 

Knie lengte 
Spaanse romp 

met vol onderromp. 

Slegs Rlr,99 
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PUKKE VERWOR WEER * 

Pukke verloor Ted 
Sceales. dalk ook 
vir Claassen 

-
.., .. .a...u:.IJVIoJ Saterdag (18 l\fei) was maar •n droewe 

vir die Pukke op die rugbyveld. Die bandjle· 
Puk-ondersteuners wat die wedstryd op die 

bygewoon het, kon nie anders 
~s om 'n stille traan te stort na afloop van die 
treurspel nie. Die eindtelling was 24-7 in Klerks
dorp se guns. 

Dlt bet alles goed gegaan, 
lotdat Schalk van der Merwe 
vroeg in die eerste heUte 'n 
genadelose knie In die niere 
gekry het. Die salfsmcerdery 
het ruks gebelp nie en by was 
vtr die res van die wedstryd 
'n passassier. Hy bet uitge
skuif heelagter toe en is ver· 
vang deur Wille de Bruin op 
losskakel Kort daarna bet Wil
lie ook seergekry en by kon 
noolt weer in die wedstryd 

Om eruge speler uit te son· 
der sal fataal wees. maar die 
twee flanke, Eric le Roux en 
Johan Radloff, asook vleuel 
Barry Barnard het deurentyd 
J :opgehou en werk gemaak 
waar dit gedoen rnoes word. 

Willle deBruin (slrafdoel) 
en Barry Barnard (drie) was 
verantwoordellk vir die Pukke 
se punte. 

DIE interuniversitere Ted Sceales-rugbytrofee be- volult speel rue. Die passasiers· 
lys bet vinnig gegroel. Eers 

hoort nie meer aan die Pukke nie. Jkeys bet bulle was dit Rennie Zaaiman mel 

In 'n voorwedstryd bet die 
Puk se tweede span bui 
Klerksdorp-opponente met 
19-11 verslaan. Dit was lek· 
ker om hierdle span mool wen
rugby te slen speel Die 0.20A's 
bet soos in elkeen van hul vo
rlge wedstryde weer skitte· 
rend vertoon. Hulle het Klerks· 
dorp 0.20 In die grond in ge
speel met 'n reuse-telling van 
4o-o. 

verlede Woensdag (22 Mei) in 'n ultklopwedstryd •n dyspier en kort op sy hakke 
in Kaapstad met 19-7 gewen. Osle van Niekerk met 'n be

Met die neerlaag het die 
span moontlik ook sy beroem· 
de afrlgter mnr. Johan Claas· 
sen, prysgegee. Mnr. Claassen 
bet voor die wedstryd Jaat 
blyk dat indien die manne 
hom weer in die steek laat, by 
dit sterk sal oorweeg om bulle 
nie verder met airigting te 

seerde skouer. 
se eerste punte aangeteken Die talle beserings het die 
toe heelagter Dave Williams 'n res van die span ontstel en so· 
straidoel bebaal bet. Slot Piet doende die hele spelpatroon 
Brand het egter die agterstand ontwrig. Die voorspelers se 
uitgewis met 'n mooi drle. vuur was aan •t kwyn en deur· 
Riema het Willie de Bruin gaans was dit 'n rondgeploeter 
(beelagter) Potcbefstroom se wat op Dilts uitgeloop bet nle. 
voorsprong opgestoot met 'n Die manne moes harde be· 
straidoel ne kou om Klerksdorp, wat 

help nle. Dit was 'n kwartier voor die heeltyd In die Pukke se balf-

Op Potchefstroom bet die 
Puk lB in 'n teleurstellende 
wedstryd met 3-13 teen West· 
ern Reefs verloor. Die P.U. 
0.20B-span bet in bul wed· 
stryd probeer vergoed vir hul 
ouer broers se neerlaag. Hulle 
bet Potc met 26--8 verslaan. 

Dlt was mnr. Claassen wat einde - met die telling nog gebied gekarnpeer het, van die 
onveranderd - toe die Kaapse doellyn af weg te hou. verlede jaar die moedverlore 

Pukke se hand gevat en bulle 
opgebou bet tot die span wat 
Tukldes in die eindstryd om 
die Ted &eales geklop het. 'n 
Mens kan maar net hoop dat 

studente sklelik vlam gevat en ----------------------
hul teenstanders heeltemal 
deur mekaar gehardloop bet. 

Eers het Andr~ Ross (sen-

ter) oorgegaan vir 'n drie. Wll- p G D non aileen voor 
mnr. Claassen se dreigement Iiams het geen fout met dle 

vervyfskop gemaak rue. 
Hierna Is 'n straldrie aan 

van verlede week een van sy 
sette was om die span op le 
klkker vir die wedstryd. 

Die eerste belfte en 'n groot 
dee! van die tweede hellte van 
die wedstryd teen lkeys bet 
aan die Pukke behoort. Hulle 
bet van die begin ai in hul 
teenstanders se halfgebied ge
boer en dit het gelyk asof hul· 
Je moeillk geklop gaan word. 
Rustyd was die telling 7-3 in 
die Geelspan se guns. 

lkeys toegeken nadat Puk· KOSHUJSRUGBY is seker die onvoorspelbaarste 
vleuel Rennie Zaaiman sy teen· M i 
stander, Alan Gunard, dlgby rugby wat daar kan wees. Die naweek van 18 e 
die doellyn geslamp bet son· se ligawedstryde bet die stelling weer eens bewys. 

Kaapstad bet die wedstryd 

der dat die Ikey die bal gebad Over de Voor - wat hierdie Met die ncerlaag skuif Sltuur 
bet. Williams bet met die ver· jaar maar redelik swak afge- nou aC na 'n gesamentlike 
vyfskop geslaag. it het _ bet daarin geslaag tweede plek op die punteleer. 

Peter Berning, lkeys se an- s 
der senter, bet die laaste pun· om die Skuur maklik te oor- Met ccn wedstryd oor om te 

rompel en Sodoende l·s PGD spec! het PGD 'n voorsprong te aangeteken met 'n onvervyf· 
de drie nA 'n skitterende lopie weer die alleenvoorloper in terwyl Skuur en Kompleks in 
van ongeveer 30 meter. die liga. Die kanc;e dat bulle die tweede plek is. 

die beker gaan wen of min· Kompleks en Klooster bet 
----------------------- stens deel is nou baie aoed. ook Saterdaa sake uitgespook. 

- - - -- - --- b liE~DliEliEHi"mB~*H***-~'****** Over de Voor bet 'n ruste- Deur vir Klooster te kiop et 
- - - - - .... - - - - - - Jose Skuur-span van die be- Kompleks verseker dat bulle 

KARNAVALHEMPIES 

Slegs R2,00 

KOOP NOU. 

NOU TE KOOP BY DIE S.R.-KANTOOR. 

han Malan (Edms.) Bpk. 

u u R MAA K H 0 UT 
OWENLAAN 2 

en 
GOEDERE ERF. 

Potchefstroom Stasie. 

TELEFOON 537 1 . 
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Posbus 89, 
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gin af vasgepen- in bul eie ge· nog gaan saampraat in die be· 
bied en bulle alad nie kans slissina van die liga. Daar kan 
gegee om bul skitterspel teen nou weer spogrugby van die 
PGD te herbaal nie. Met die Witspan verwaa word. 
wind van agter in die eerste PGD en Dawie Dup bet albei 
helfte bet die rnanne van Over die naweek loslootjies gehad. 
de Voor in die gebied van die Weens die lan&naweke sal daar 
Skuur geboer en dan ook 'n vir die volgende twee weke 
wenvoorsprong opgebou. Selfs geen rugby wees nie. Nogtans 
toe bulle kante aeruil het en word daar 'n beroep op die 
dus teen die wind was bet spelers gedoen om die oefe-
bulle nie hul wurgareep op ninge by te woon en om fiks 
die wedstryd verslap nie en te bly. As die liga weer beain 
eerder beter aespeel. Die ge- hoop ons om weer sulke inte
volg is dat Skuur die wed· ressantc en spannende rugby 
stryd met 1~ verloor. te sien. 

Die stand in die onderskeie Iigas Ia: 

s w v G Pv Pt p 

PGO 4 3 1 54 49 6 
Skuur 5 3 2 41 60 6 
Kompleks 5 3 2 65 46 6 
Oawie Oup 4 2 2 50 48 4 
Over de Voor 5 2 3 72 60 4 
Klooster 5 1 4 53 94 2 

Skuur 2 5 5 51 19 10 
PGO 2 6 5 1 128 21 6 
Kompleks 2 5 3 2 99 38 6 
Oawie Oup 2 5 2 3 40 87 4 
Over de Voor 2 5 2 3 42 64 4 
Skuur 3 5 1 4 53 84 2 
Klooster 2 5 5 16 95 0 

PGO 3 6 5 96 30 10 
Over de Voor 3 6 3 2 56 69 6 
Skuur 4 6 3 2 82 59 6 
Kompleks 3 6 2 3 76 88 4 
PGO 4 4 1 3 26 38 2 
Oawie Dup 3 4 4 29 104 0 

LINKS: Mnr. Johan Claassen. 
Die moontlikheid Is groot dat 
hy dalk nie meer as afrlgter 
van die Pukke beskikbaar sal 
wees nA hulle neerlaag ver
lede Woensdag teen lkeya 

nle. 

* 
NOG 'N SPRINGBOK 

VIR Dm PUKKE 
DIE PUK bet nog 'n Springbok opgelewer. Hy is 
die 33-jarlge Braam Peens wat na afloop van die 
Springbok-karateproewe op 20 Maart in Pretoria 
geldes is om Suld-Afrika gedurende Junie en Julie 
vanjaar in die Fillipynse-eilande te gaan verteen
woordig. 
------ ·---·-

Skuur begin 
goed in 
landloop 

TYDENS 'n vriendskapllke by· 
eenkoms op Saterdag 18 Mei is 
die eerste van die vier wed· 
lope in die interkoshuis·land
loopliga beslis. Skuur bet die 
byeenkoms met 42 punle ge
wen. Dorp (66) was tweede en 
Dawie Dup derde met 71 punte. 

Jan Lubbe, 'n junior van 
Over de Voor, bet die afstand 
van 9 km. eerste voltool in 'n 
tyd van 27:42.0. Errol Paxton 
van Pote was tweede In 28:8,0 
en Johan Kruger van Strath· 
vaal derde (28:19,0). 

Volgens Pypies Laubscher, 
voorsltter van die Landloop
klub, bet geen dameskoshuis 
vir die wedloop ingeskryf nle. 
Hy bet die dames- en manskos· 
hulse wat nle verteenwoordig 
was nie, opnuut ultgenool om 
volgende keer te kom deel· 
neem. Daar Is verskeie trofet! 
asook groot pryse wat gewen 
kan word. 

Gesellige 
Korfhal 

DAT die Puk-dames bul korf· 
bal genlet, is bale duldellk. 
Rulle speel kort-kort teen 
manskoshuise vir die nodlge 
wedstrydoefenlng. Rulle bet 
ook al 'n wedstryd of wat teen 
die manshokkiespelers inge
kry. Dorp se mans bet bulle 
vroeijr vanjaar ook met 'n 
vlelsbraal verras. 

Maar korfbal beteken nle 
net plesier nle. Die dames 
oefen hard en bulle bet die 
seisoen goed begin deur hul 
eerste twee llgawedstryde, teen 
Pollsle en Pote onderskeidellt, 
redelik maltlilt te wen. Daarna 
bet bulle egter teen Potcb· 
Dorp vasgeval en later ook 
teen Western Reefs verloor. 

Die klub spog nle net met 
'n nuwe baan op die Fanie du 
ToU·sportterreln nie, bulle bet 
ook 'n nuwe airigster gekry. 
Sy ls Magrlet Coetz.ee. Met 
hierdie twee byvoeglnp tot bul 
geledere lyk die toekoms vir 
dle korfbalspeelaters DOU blln· 
ker as oolt tevore. 

Nadat die span gekles was, 
was daar sprake dat die toer 
aigelas sou word. Daar is 
moeite ondervlnd om visums 
vir die spanlede te try. Die 
saak sltyn egter opgelos te 
wees en die toer sal nou waar· 
sk.ynllk wei plaasvlnd. 

Suld·Afrlka Is tesame met 
veerUg ander Iande na dle 
Flllipynse-Eilande ultgenoo1 
om daar aan toemoole dee! te 
neem. Die toer strek van 18 
Junle tot 3 Julie. 

Braam bet reeds van klelns 
ai In karate belang gesteL 
Maar op Vredefort, waar by in 
1959 aan die Hot!rskool Chris 
van Nlekerk gematriltuleer bet. 
bet hy noolt die geleen1held 
gehad om sy slag te toon nie. 
Eers in Oktober 1967 bet by s1 
eerste karate-lesse ontvang. 

In die vo)gende vyt jaar 
het hy homself goed onderle 
in die karatekuns. GevolgUk 
kon hy met harde manne hand· 
gemeen raak toe by in 1972 
aan die Puk begin swot bet. 

Ry he~ as na-uurse student 
ingeskryf vir die B.A.-graad 
met Naturelle-Admlnistrasle 
en Volkekunde as hoofvakke. 
Sy eerste jaar bet by sukses· 
vol afgele en onder meer 'n 
onderskelding in Tswana be· 
haal. Verlede jaar bet hy die 
akademie tydellk opgeskop, 
want hy bet gesien dat dlt 
dalk kan indruls met sy kans 
om Sprlngbok te word. 

Rierdle besluit bet die rea· 
te vrugte afgewerp. 

Braam s~ dat by bale dank 
verskuldlg is aan sy grondleg
ger In karale. mnr. Bubbles 
van Dyk. Mnr. Van Dyk Is van· 
af die stigting van die Buraer
beskermingskollege op George 
'n karate-instrukteur aldaar. 

Braam se meteoriese opgang 
het In 1972 begin. In dl~ jaar 
bet by die Suid·Afriltaanse Ka· 
rate·Do·Utel verower en was 
hy ook die nasionale Kumlte· 
karnpioen. Dleselfde jaar was 
by ook die wenneT van die In· 
strukteurs·divisie. 

Verlede jaar bet by as 
Suid-Afriltaanse Karate-Do· 
karnpioen uit die stryd getr~. 

Ry Is die trotste op hierdle tl· 
tel aangesien by dlt as die 
moelllkste afdellng Jn karate 
beskou. 

Braam is verbonde aan die 
Departement van Bantoe·Ad· 
minlstrasle op Potchefstroom. 
Hy Is getroud en spog met 'n 
seuntjle en 'n dogtertjle. 

Die Wapad word gedrulc deur 
die Potchefstroom He r a I d 
( Edms.) Beperk, Ollnl4an JJ. 

Potchefstroom. 
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