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JAARGANG XXVII 

DR. P. J. MEYER, voorsitter van die Bebeerraad van die S.A.U.K. 
bet op 1 Maart 'n programvergadering van Korps Veritas Vincet 
toegespreek. Die onderwerp was ,Massamedia" en in besonder ,Ons 
verantwoordelikheid as Christene t.o. v. televisie'' 

te wees nie en advertensies nie 
alleen die gehalte of peil van die 
programme sal bepaal nie. Dit 
sal 'n Christelike diens wees. 

Die klankdiens van die 
S.A.U.K. en beeldradio sal ge
integreer wees met mekaar so
dat die klankdiens (radio, soos 
ons dit ken) op gesette tye per 
dag aangevul sal word deur 
televisiebeelde. 

Programme sal vooraf ge
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Korps verkeer gesellig na dr. ~iet Meyer se toespraak verlede Woensdagaaod. 

In sy inleiding het dr. Meyer 
die grondbeginsels van kommu
nikasie verduidelik en omskryf. 
As kenner van massakommuni
kasiemedia hou hy hom nog 
steeds besig met verdere studie 
in vtrl;>and hiermee. Hy het 
beklemtoon dat aile kommuni
kasie basies 'n verwerkingspro
ses is. Die Juisteraar verwerk 
dit wat hy hoor. Geen kommu
nikasiemedium (koerant, tele
visie e.a.) moet dink dat bulle 
sonder meer sienings op mense 
kan afdruk soos op 'n blanko 
vel papier nie. 

keur word en alle programmer-:;::;;;:---------------------------------

Interessantbede. 
Hoewel dr. Meyer hom hier

oor ook in sy rede uitgespreek 
bet, bet baie interessanthede in 
die vrae wat na afloop daarvan 
gestel is, na vore gekom. 

Die televisiediens sal op die
selfde grondslag as die S.A. U.K. 
geplaas word nl. onder beheer 
van die staat, sodat dit nie net 
van advertensies afhanklik hoef 

sal 'n afgeronde geheel vorm. 

Cbristelike perspektief. 
Enige Christelike maatskap

PY behoort deur a! sy leiers ge
bind te wees aan die voorskrifte 
van die Heilige Skrif, het dr. 
Meyer gese. Ons moet dus ook 
in ons kommunikasie eervol 
teen mekaar optree. Hieraan is 
aile media onderhewig. 

ABe mense is ewe vee! verant
woordelik vir dit wat deur die 
media uitgedra word. Die Chris
• Vervolg op bladsy 9. 

Wat moet die A.S.B. bied? 
NA AANLEIDING van 'n besluit deur die Hoofbestnur van die 
Afrikaanse Studentebond om 'n landswye ondersoek te loods na die 
struktuur en funksionering van die A.S.B., bet die S tudenteraad bier
die week bekendgemaak dat ook bier plaaslik 'n deeglik ondersoek 
ingestel gaan word. 

Masjinerie. 

Revolusie is 
tema 

Die Studenteraad het dit sterk 
beklemtoon dat bulle geensins 
die grondbeginsels en ideale 
van die A.S.B. as uitgedien be
skou nie, maar dat dit gaan 
om die verbetering van die ma
sjinerie om te kan tred hou met 
die eise van vandag. Die onder- Die jaarlikse interfakultere le
soek word geloods om mee sings by die P.U. vind op 8 
uitroeptekens agter die bestaan Maart in die Totiussaal plaas. 
van die A.S.B. te plaas en Vanjaar se sentrale tema is 
nie vraagtekens nie. ,Die Revolusie". 

,Vera! op die P.U.-kampus, Prof. S. P. van der Walt, hoof 
vanwee die stelsel van belan- van die departement Etiek, Apo
gebehartiging, bestaan die pro- Jogetiek aan die Universiteit en 
bleem om die A.S.B. meer pro- die Teologiese Skool sal praat 
minenter te laat funksioneer", oor ,Die etiese revolusie". 
het 'n woordvoerder van die 
Studenteraad gese. Feitlik al ,Revolusionere regsveryde-
die plaaslike aktiwiteite van die ling" sal deur adv. T. Langley, 
A.S.B. word via die hooflig- L.V. vir Waterkloof, behandel 

d . t d t b' d word en dr. A. J. J. Wessels, 
game aan Je s u en e ge Ie · vooraanstaande Suid-Afrikaan
Die probleem het ontstaan dat' se nyweraar en sakeman, sal 
die plaaslike A.S.B. kornitee in die woord voer oor ,Die ad
·werklikheid 'n deurgee-stasie ge- rninistratiewe revolusie". 
word het van inligting van Hoof-
bestuurskant. Prof. Van der Walt se lesing 
Kommissie: is om 9.30 vm. adv. Langley se 

Die benoemde kommissie be- lesing om 9.30 vm. en dr. 
staande uit more: Frans Kruger, Wessels praat om 11.00 vm. 
Ockie Raubenheimer, Fika van Belangstellendes is welkom 
Rensburg, Japie Robbertse en om die lesings by te woon. 
meij. Elizabeth Steyn en Gerda 
Muntingh sal poog om soveel 
moontlik studente op koshuis-
basis aan te boor. Daarbene
wens sal die kommissie op 'n 
datum wat later bekend ge
maak sal word, by die Studen
teraadskantoor aanbevelings 
van studente aanhoor. Die on
dersoek sal sentreer om die 
gedagte: Wat moet die A.S.B. 
my as Afrikanerstudent plaaslik 
en op nasionale vlak meer bied? 

flfN IONERING VAN A.S.B. ONDER SOEKLIG 
'~8l ~~~ 

DI ESIDENT van die Afrikaanse Stodentebond, mnr. Leon te loods, het uiters bemoedigende 
Wessels, bet onlan.gs v~rklaar d~t 'n deurt.astende ondersoek na die reaksie ontlok, het mnr. Wes
struktuur en funks10nermg van d1e A.S.B. mgestel gaan word. sels gese. Die studenterade van 

Mnr. Wessels bet verklaar lings 'implementeer, te loods. Pretoria en R.A.U. het reeds 
dat tydens 'n byeenkoms gehou Metodes hoe om die A.S.B. met bulle ondersoeke begin en 
op 18 Februarie waar studente- ~eer vaartbelynd te maak, ge- ander ~tudenterade het reeds 
raadsvoorsitters van aile ge- met aandag, vera! met die oog m~mdelmgs bulle steun deur 
affilieerde sentra teenwoordig op doeltretfender funksionering. m1ddel van soortgelyke onder
was, die dagbestuur van die Selfstandigheid. soeke beloof. 'n Gekonsoli
A.S.B. besluit het om 'n deur- 'n Oproep aan studenterade deerde verslag sal later op 'n 
tastende ondersoek na die wyse om mee te doen en selfstandige spesiale byeenkoms van Afri
waarop die A.S.B. sy doelstel- ondersoeke op plaaslike vlak e Vervolg op bladsy 9, 

MASSA VERGADERING: 

STUDENTESENTRUM KOM BINNEKORT 
,Van buite vertoon die Stu

dentesentrum eenvoudig, maar 
van binne sal dit polsend van 
studente-aktiwiteite wees", het 
mnr. M. Brits, een van die ar
giteket van die Studentesentrum 
Donderdagaand 2 Maart ty
dens die massavergadering in 
die Totiussaal gese. 

Ioskakel. 
Hy b.et verder daarop gewys 

dat daar sover moontlik ge
poog gaan word om die Studen
tesentrum by die struktuur van 
bestaande geboue op die kam
pus te laat inskakel. Die borne 
wat die kampus versier en 'n 
eie identiteit daaraan gee, gaan 
sover moontlik behou word. 
AI sy stellings het mnr. Brits 
met kleurskyfies toegelig. 

Daar is nog geen datum vir die 
aanvang en voltooiiog van die 
sentrum vasgestel nie, maar heel
wat mense wat die vergadering 
bywoon, gaan moontlil nog die 
gebruik van die Studentesen
trum be, bet mnr. Brits gese. 
Daar sal met die bouwerk van 
die sentrum begin word sodat 
die terrein gereed is vir bou
werk. 

Die hele doe! van die sentrum 
is dat studente hulleself daar 
moet uitleef en daarom is daar 
voorsiening vir 'n wye verskei
d~nheid binnesbuise ontspan
mng gemaak. Daar word ge
poog dat die studentesentrum 
die hart van die studentelewe 
sal wees en die hart nie net by 
tye nie, maar so na as moontlik 
aan vier-en-twintig uur van die 
dag klop. Daarom word die 
Studentesentrum beplan om in 
die sentrum van die kampus te 
verrys, aldus mnr. Brits. 

Jaarverslag. 

Wat die jaarverslag betref, het 
die voorsitter van die Studente
raad, mnr. Kobus van der Walt, 
gese dat die biplolere struktuur 
tussen aanbieding en genieting 
weer hierdie jaar in die studente
lewe toegepas gaan word. Die 
studentelewe was tot dusver nie 
staties nie en daar moet gepoog 
word om dit op aile terreine di
namies te hou. Hierin speel veral 
die hoofliggame 'n belangrike 
rol en moet deelname aan akti
witeite wat deur bulle gereel 

*BOUTIQUE 

* GESKENKE 

* JUWELE 

word, ondersteun word met die 
geesdrif waarmee dit altyd in 
die verlede gedoen is. 

Skakeling. 

Inter-universitere skakeling 
gaan hierdie jaar weereens aan
sienlike aandag geniet, het mnr. 
Van der Walt gese. Enige uni
versiteit wat sy lewenskragtig
beid wil behou, moet bereid wees 
om saam met ander universiteite 
te werk. Waar skakeling met 
ander universiteite tydens vorige 
termyne bevorder is, gaan dit 
in hierdie termyn verder uitge
bou word. Mnr. van der Walt 
het die moontlikheid genoem 
dat skakeling in 'n suidelike rig
ting vaojaar aandag sal geniet. 

Die massavergadering was 
goed bygewooo en daar was van 
die kant van die massa redelike 
geesdriftige deeloame aan be
sprekings. Mnr. van der Walt 
het daarop gewys dat 'n massa
vergadering eintlik maar net 'n 
,koshuisvergadering in die bree" 
is en die moontlikheid in die 
vooruitsig getel dat daar na die 
vergaderiog op 'n gesellige wyse 
saam teegedriok kan word. 

AFLEWERING ORAL 

(>P DIE KAMPUS 
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VBOUEP ARASIETE 
IN HAAR artikel Vroueparasiete in die Februarie-uitgawe van 
LOOG trek-dr. Elaine Botba met grofgeskut los op baar eie geslag, 
soos o:Widdellik uit die titel blyk. Alboewel sy aanvanklik. bier 
en daar 'n blik op die bistoriese posisie van die vrou werp, ng sy 
haar in hoofsaak op die "hele kultus va.n vers~rging" wat d~n, 
volgens haar, deur die pers en rekl!lmemedta op d•e. vrou afge~wu~g 
word, sodat sy "te midde van dt~ boogs moo?tbke .. ema~stpaste 
weer verkneg (word) aan die papterbeeld van n geemanstpeerde 
vrou". 

In hierdie verband moet 'n 
mens haar gelyk gee as sy op die 
gevaar van 'n parasiteiese be
staan - ,een waarin die ge
dagtes van die vrou hoofsaak
lik om haarself en haar eie klein 
wereldjie draai" wys, veral as 
die vrou so maklik terugly 
tot verdere onderhorigheid. 

Soos elke tydperk nuwe eise 
aan die mens stel wat nuwe aan
passings verg, so moet die mo
derne vrou ook die eise van ons 
tyd gehoorsaam. En dit is dat 
die vrou nou die verantwoorde
likheid het, noudat sy soveel 
meer vyheid bet, om ook op 
ander terreine haar bydrae te 
!ewer. In soverre stem ek met 
dr. Botha saam. Die vraag is 
egter hoe gaan dit gedoen word. 
Die vrou word met die moeilike 
situasie gekonfronteer dat sy 
vrou moet bly en terselfdertyd 
'n groter rol in die !ewe van haar 
volk moet vervul. Dit gaan 
dinkwerk kos, iets wat die vrou
like geslag maar 'n bietjie mank 
aan gaan. Terselfdertyd is die 
antwoord nie so maklik te ver
kry nie, want dit beteken nie 
dat die vrou nou by die man 
gaan oorneem nie. 

DIE MENING VAN ENKELE 
DAMES IS GEVRA 

Loesje Koelewyn. 

'-.1 
vrou bly dee! 
anoniem . 

Ester Rumpff. 
Gedurige opknapping' van 

baar algemene kennis d.m .v. 
lees en belangstell ing is politiek 
en wereldsake is baie nodig, 

JY, MEISIE 
Ek bet meer as eenmaal hierdie intelligente 
vragie op die kampus gehoor: "Waarom 'n 
deeltjie eksklusief vir dames in die Wapad ?" 

Om 'n baie Jogiese, vroulike redenasie te 
gebruik - in getalle oorbeers die dames tans 
op die Puk. Omdat die demokrasie bier egter 
'n verouderde stelsel is, is daar egter net mans 
in die n!gering, oftewel Studentraad. Gelukkig 
bet ons dames "geemansipeer" van "pantoffel
regerings" na geslepe politici; om ons stemme 
te laat boor, maak ons gebruik van 'n gewilde 
massamedium. 

Ons oorweeg dit geensins om 'n tak van 
die " Women 's Liberation" in Potcbefstroom te 
stig nie - selfs die pantoffels bere ons vir Jatere 
gebruik . 

Die doel van " Aster" is suiwer sosiaal; 
die bekendstelling van gesigte, kleredrag, stand
punte en klagtes (sug) van die meerderheids
party aan die belangrikste persone op die Puk 
- oftewel die manne. 

Omdat " Aster" beslis nie onder die sker 
van die Publikasieraad gaan deurloop nie, be
hoort dit heel opbouende leesstof vir genoemde 
manne te wees. 1:-{ierdie belaogrike klousule 
beklemtoon ons sterk - " Aster" word vir 
dames sowel as mans aanbeveel. Ons distansi
eer ons ten sterkste van "Women's Liberation" , 
ons wit ook geen apartheid op die kampus 
bewerkstellig nie ; apartheid sal ' n ekonomiese 
krisis te weeg bring - dan is die sleepbankies 
verniet verlede jaar herverf. 

Omdat die boofdoel van die redaksie dus 
die blootstelling, of moet ek liewer se bekend
stelling, van die dames se standpunte, enso
voorts is, gaan daar soveel moontlik van die 
plasing van foto's en meningsopnames gebruik 
gemaak word. Omdat dames bekend is vir 
hulle onbeteulbare nuuskierigbeid, wat in die 

------------------------- vervolg as wetenskaplike weet

anders verval die vrou in ' n 
groef. Oat dit gebeur is bewys 
deur 'n Amerikaanse weten
skaplike wat 'n opname gemaak 
bet van die gemiddelde vrou 
van om en by 35 jaar ~e alge
mene kenni s, Sy resultatc toon 
dat die gemiddelde vrou se ken
nis beperk is tot haar huis. 

En dit is tog sekerlik nie wat 
' n man van sy vrou verwag nie. 
Sy moet kan deelneem aan in
tellektuele gesprekke en op hoog
te wees van aktuele ake en dus 
nie agterwee bly nie, maar ook 
nie so ver aan om haa r buis
houding te verwaarloos nie. 

gierigheid bekend sal staan, gaan 
ons daarvan hou om 'n klip in 
die bos te gooi en kyk wat spring 
uit. 

Ongelukkig sal 'n student nie 
meer aan sy/ baar sleep geken 
word nie, wei aan syfhaar stand
punt; ons stryddae en verkies
ings sal beslis 'n ander kleur kry. 

As 'n mens goed nadink kan 
'n mens nie anders as om saam 
te stem dat die vrou haar indi
vidualiteit verloor het nie. Alles 
word slaafs nagevolg - die 

' Magda Bothma. 

Ons wil weekliks 'n " ken-me
kaar-op-die-kampus" in woord 
en beeld skep, aangesien daar 
wei ' n klasseskeiding tussen se
niors en eerstejaars bestaan en 
dit is om snobistiese redes on
prakties is om aristikratiese en 
gepeupel saam op die kampus 
te laat "blik-in-die-as". Buiten
dien sleep beide groepe en bet 
hulle dus geen tyd om sosiale 
verpligtinge na te kom nie. Ons 
betreur die feit dat ons tot op 
die stadium geen televisie het 
nte. 
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TOMST~ AT 92 

'n Honderd jaar gelcJe was 
die vrou se plek miskien o nder
geskik aan die man en verkieslik 
in die kombuis, maartoe reed s 
bet die vrou op die voo rgrond 
begin tree . Sy moes haar plek 
in die !ewe kom volstaan , nie 
net aileen om die behoud van 
haarself nie , maar ook om behoud 
van ander met wie sy in aanra
king was or sou kom. 

Omdat die hedendaagse !ewe 

meer van die vrou verg as vroeer, 
verei s dit ook van haar as moe
der en vrou om haar plek in die 
gesinslewe, sowel as in die buwe
likslewe te kan volstaan . 

Die feit dat die vrou baarself 
meer op die agtergrond skuif 
in gespreksituasies is meestal die 
geval dat sy haarself nie te vee! as 
die middelpunt wil stel nie. 

KUESTA '72 
Kuesta ' 72 vind vanjaar vanaf 3 tot 8 April op die Matiekam

pus plaas, ' n Trein vertrek Saterdag 1 April vanaf Pretoria en 
Jaai studente oral langs die pad op. Die koste verbonde aan die 
kursus is R 17,50 terwyl die treinkaartjie R 15,00 beloop. Daar 
word vera! 'n beroep gedoen op sangers en voordragkunstenaars 
om die kursus by te woon. Die wenners van die serkompetisie 
gaan moontlik na Maties as verteenwoordigers van d ie Puk . 

Daar is groot .pryse aan Kuesta ' 72 verbonde: Mej . Kuesta 
wen byvoorbeeld 'n binnelandse toer, 'n klavier asook R25,00. 

Daar sal kursusse aangebied word in blommerangskikking, 
Gemmologie, Houdingsleer, Keramiek, Kanovaart, Rugby, asook 
Boekuitgewery, Kuns- en Musiekwaardering en Bergklim . 

t Besoeke aan die Nico Malan-teater word beoog assook 
ander uitstappies. 

JOUBERT MEUBELS 

* Kom besoek ons vir 

MEUBELS VAN GEHALTE EN 

GRAMMOFOONPLATE 

Kerkstraat 201 POTCHEFSTROOM Telefoon 3420 

Daarom sal hierdie dames
redaksie enige kritiek van dames
kant verwelkom; omdat hulle 'n 
permanente deel van die Puk
bevolking is, sal ons kritiek van 
die kant van die mans ook ver
welkom en interessant vind. In
dien iemand haar/hom genood
saak vgel om baar/sy mening 
te lug, sal ons dit ter eniger tyd 
in die vorm van 'n artikel of 'n 
brief plaas- dit is as dit aktueel 
betrekking op die onderwerp 
(dames) bet. 

In hierdie lig beskou , bet 
, Aster" dus aile bestaansreg wat 
aan albei partye op die Puk in
teressante leesstof kan verskaf, 
mits hulle bereid is om uit bulle 
doppe te kruip en bulle se te se. 

Wei ... by voorbaat dankie. 

ASTER. 

HUIS en 
TUIN 

Vir a! u Studentebeboeftes. 

* Tel. 4641 

* U KEN ONS 



KURSUS VIR LEIERS 
OP Woensdag 23 Februarie bet 
die eerste leierskursus van die 
Studenteraad plaasgevind. Daar 
word beoog om dit 'n jaarlikse 
iostelling te maak. 

EENHEIDSGEES. 
Die doel van hierdie kursus is 

om die eenheidsgees op die kam
pus te behou ten spyte van die 
uitbreidings wat die Puk tans 
beleef. Om daardie rede is dit 
bygewoon deur S.R.-lede en 
onderskeie huiskomitees. By die 
beplanning van die kursus is 
van die veronderstelling uitge
gaan dat, hoewelleierskap tot 'n 
groot mate inherent is, daad
werklike Ieiding in 'n meer ge
kompliseerde studente-opset hoe 
eise stel en dat sodanige kursus 
aileen bevrugtend kan inwerk. 

Referate is gelewer deur prof. 
Tjaart van der Walt, prof. S. C. 
W. Duvenage, prof. G. van der 
Vyver en mej. M. Brink 
namens prof. Wimpie de Kkerk. 
AI vier hierdie persone was in 
hulle studentedae reeds leiers in 
die ~tudentelewe en is dus mense 
wat die problematiek van die 
georganiseerde studentelewe ken. 

KONTAK 
Prof. Tjaart van der Walt het 

sy gedagtes oor .leierskap saam
gevat in 'n "kom"-mentaliteit 
eerder as 'n "gaan" -metaliteit, 
maar dan moet die Ieier ook nie 
te ver voor sy volgelinge wees 
nie. Hy moet kontak behou, 
tyd inruim om te beplan, voor
bereid wees, bevrugtend inwerk 
en ook opvolgingswerk doen. 
Die voorbeeld wat die Ieier stel 
is ook van groot belang. 

HUMANISTIES. 
Prof. Schalk Duvenage het 

in sy praatjie oor "Gesagsver
houdings" vera! klem gele op die 
posisie aan universiteite in die 
V.S.A. Volgens hom was daar 
wei rede tot ontevredenheid on
der studente, maar dit regverdig 
nog nie die opstande nie, omdat 
die die humanisme as uitgangs
punt gebad het en van revolu
sionere metodes gebruik gemaak 
bet. 

Prof. Gert van der Vyver het 
gepraat oor "Vergadering-prose
dure" en vera! die ·onduidelik
heid wat dikwels oor die "Punt 
van Orde" bestaan verduidelik. 

ROLAANV AARDING. 
Prof. Wimpie de Klerk bet die 

kwessie van "Menseverhoudinge' 
uiteen gesit as vertrouensver
houdings, kenverhoudings en ge
sagsverhoudings. Rolaanvaar
ding is van primere belang. 

n Gesellige oomblik gedurende ..------------------------
Expo Montium se treffende nit-
stalling in die Totiussaal. 

(Fotokuns). ONS STEL BEKEND 

DR. ELAINE BOTHA 
Dr. Elaine Botha, lektrise in 

die departement Kultuurkunde 
aan die P.U. vir C.H.O., het pas 
na die Republiek teruggekeer 
na 'n verblyf van vier jaar in 
Amsterdam, Holland, waar sy 
haar tweede doktorsgraad on
Jangs verwerf het. 

Dr. Botha het vanaf 1956 tot 
I 960 aan die P. U. studeer 
waar sy die grade B.A., B.A. 
(Honns.) en die M.A. met on
derskeiding verwerf het. 

In I961 aanvaar sy diens as 
organi seerder van die vroue- en 
jeugwerksaamhede van die 
A.T.K.V. in Johannesburg waar 
sy ook onder meer die redaksio

wysing na die A.T,K.V. 1930 
tot 1964". 

Haar studies in Nederland 
is moontlik gemaak deur die 
toekenning van 'n Ryksbeurs van ' 
die Nederlandse regering inge
volge die Nederlandse Suid
Afrika Kuktuurverdrag en 'n 
personeelbeurs van die P.U. 

Dr. Botha was tydens haar 
verblyf in Amsterdam ook stu
denteassistent in Amsterdam se 
Central lnterfaculteit van die 
Vrije Universiteit en later ook 
wetenskaplike medewerkster in 
sosiale etiek onder prof. A. 
Troost. 

--------------t nele versorging van die vroue
Dr. Botha promoveer in Ne

derland onder prof. dr. H. van 
Riessen met 'n proefskrif ge
titeld "Sosio-kulturele metavrae; 
'n ensiklopedies, wysgerige onder
soek na enkele grondbegrippe in 
die cologie en ander sosiokultu
rele wetenskappe." 

PROFESSOR NA 
BRAN A 

Prof. J. H. (Rennie) Coetzee, 
Direkteur van die Instituut Af
rikanistiek aan die P. U. vir 
C.H.O. is deur middel van toe
kennings van die Universiteit, 
as ook die Raad vir Geestes
wetenskaplike navorsing in staat 
gestel om die lnternasionale Kon
ferensie oor Bevolking en Ont
wikkeling, wat in Akkra, Ghana 
gebou is, by te woon. 

Hy was die enigste Suid
Afrikaner by die konferensie. 

rubriek in Die Taalgenoot en Die 
Spoorwegtydskrif behartig. En
kele artikels van Dr. Botha het 
ook in Die Kerkbode en Die 
Vroueblad verskyn. 

Dr. Botba bervat in 1965 haar 
studies aan die P. U. met behulp 
van 'n doktersgraadbeurs van 
die P. U. en 'n merietebeurs van 
die A.T.K.V. Van Februarie 
tot Augustus I967 was sy weer 
in diens van die A.T.K.V. 

Terwyl sy oorsee was, ken die 
P.U. vir C.H.O. in I970 die 
graad D.Pbil aan haar toe op 
grond van baar proefskrif "Par
tikulere Volksorg in die Afri
kaanse Volkskutuur met ver-

Tydens haar studieverblyf daar 
bet sy ook in opdrag van die 
P.U. verskeie institute vir Volks
kunde, Heemkunde en Folklore 
in Skotland, · Engeland, Neder
land en Belgie besoek. Haar vee
slag aan die Universiteit was 'n 
wa.ardevolle bandleiding vir die 
uitbou van die lnstituut vir 
Afrikaanse Kultuur- en Volks
kunde bier. 

nm w APAD, VRYDAG to MAART un I 

'n Aangename informele gees 
het die besprekinge gekenmerk 
en prof. Duvenage is staande 
toegesing toe by halfpad deur 
sy referaat berig ontvang het 
dat hy 'n kleindogter ryker ge
word bet. 

Toehoorders luister aandagtig na 

prof. Tjaart van der Walt se 

lesiog tydeos die leierskursus wa 

onlaogs op die Puk aangebied is. 
(Fotokuns). 

Rekordgetal skryf 
Kleure-eksamen 

Die P~:~k bet die afgelope tyd weereens die spanning en misterie 
van al die. bekende Kleurbaadjie-handboekeksamen deurleef. 
Daar word m spanning gewag op die uitslae. 

~ierdie jaar was daar 'n rekordgetal kandidate. Die getal 
eersteJaars ~et vanaf I~70 van 525 tot 968 kandidate gestyg en 
daar IS vanJaar 240 semor-vraestelle om na te sien teenoor 1970 
se 75. Dit is 'n styging van 40 persent. Mnr. Jorrie Jordaan bet 
die styging to~geskryf aan entoesiasme oor die nuwc kleurbaadjie 
en ook aan dte stelsel van 'n aparte kleureksamen vir seniors. 

Daar word verwag dat baie minder seniors die eksamen sal 
druip as wat vorige jare die geval was. Eerstejaars het die vraestel 
oor die ou handboek makliker gevind as die van die kleurbaadjie
bandboek. 

Kulu het die jaar 'n rekord opgestel deurdat eweveel seniors 
as eerstejaars die eksamen geskryf het. Daar was I 7 kandidate 
van elk van die groepe. 

Die bittereinders swoeg en sweet tydens kleure-eksamen. (Fotokw~J.J 

M r2 'i'rl NIIJIIIEI/JlATE gJ 
\!_/ L5 U IJNW£"16 0 

NIE AS O_NS 
DIT VERSKAF NIE. 
F. ZEILER 

TR. 3753 • POT61ETERITR. 75 
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~AD. INTERFAKULTERE 
.~~ WYSBEGEERTE 

BUUBSKAP w AARHEEN? 
DIT IS 'n algemeen aanvaarde feit. histories gefundeerd, dat iso-
lasie noodwendig lei tot stagnasie. Daarom is dit verblydend Vraagtekens by die verpligte 
da~ daar op inter-universitere vlak wei skakeling plaasvind. kursus in Interfakultere Wys-

. begeerte vermenigvuldig by so-
Die skakeling met ons Mrikaanse buur-universiteite bet, ten wei studente as dosente aan die 

apyte van klein onderlinge verskille, nog altyd op 'n hoe vlak p u · c H 0 D · t 
· • d digh 'd d • t . • vtr . . . aar ts s u-

plaasgevind. Maar is dtt n noo wen et at n mens ne d~nte (en 'n glimlag na die kant 
altyd jou naaste bure opsoek? Daar is soms 'n groter .behoefte van farmaseute is nie on van pas 
aan.skakeling, veral in die vorm van amptelike samesprekmgs, met nie) wat kortweg en kortaf 
univetSiteite wat prinsipieel en fundamenteel radikaal van ons pleit vir die afskaf van die kur
verskil om sodoende die geleentheid te kry om ons gedagterigting sus. Meestel ontmoet 'n mens 
aan bulle. oor te dra. een bol emosie as daar hieroor 

Die idee van dialoog oor gemeenskaplike sake en probleme gepraat word. Emosie oor die 
bet die afgelope tyd op politieke vlak sterk na vore gekom. As saak! maak die deb~t egter on
dieselfde beginsels op universitere vlak toegepas kan word, lyk vrugbaar. Sonder emosie van 
dit glad nie l?nmoontlik dat daar ook me~tertyd veelvolkige s~a- my kant dan die vraag: is daar 
keling met me-blanke studente op amptelike vlak kan plaasvmd nie tereg 'n mate van protes 
oor gemeenskaplike sake nie. Dit is noodsaaklik om daarop te onder baie studente nie? Waar
let dat die Idem op amptelike samesprekings val en dat daar been. ~an met di~ kur~u~? . 
nie sprake van sosiale vermenging is nie. Krittek t~en die bUJdtge. m-

houd van dte kursus soos dit sy 
Ons verho!ldiJ?g met ons bure ,oorkant die straat~' bet. die neerslag gevind het in die do

Jaaste tyd aanstenlik vertroebel. Dat Pukke en Pote betde loJaal seer van die bandboek Roeping 
is tecnoor bulle kampusse is verblydend, maar dit dien geen doel en werklikheid is nog geen ar
as lojaliteit in die vorm van onwaardigheid gestalte vind nie. gument vir die wegdoen van die 

Om verdere probleme uit te skakel bet die Studenterade on
derling tot 'n ooreenkoms gekc.m. Pukke mag wei georganiseerde 
Pote-aksies bywoon, maar dan slegs as waamemers en op voor
waarde dat bulle bulle aan die dissipline wat op die Pote-kampus 
geld, onderwerp. Dieselfde geld vir Pote-studente wat Puk-aksies 
bywoon. Daar is verder ooreengekom dat Puk-mans slegs Pote
gcscllighede mag bywoon as bulle as metgesel van Pote-dames op
tree en die omgekeerde geld ook vir Pote-mans. 

Ons hoop van harte dat die verhoudinge nou gaan ,verbeter. 
As ons nie goed oor die weg kan kom met ons naaste bure nie, hoe 
sal ons dan me~ ons ander bure kan skakel? 

kursus nie. Daarom het die 
debat oor I. W. twee fokuspunte: 
I) Gaan die argumente en mo
tiverings vir die instelling van 
die kursus wei op, of nie? 2) 
Beantwoord die huidige vorm
gewing van die kursus aan sy 
doel en die verwagtings wat 
studente daarvan koester? 

Die motiv ering. 

Van die begin af (d.i. van die 
dae van geloofsleer, studium uni
versale en Etiek en Logika -
vorige name vir die kursus) 

Groet Ons nog ?. is so 'n kursus, verpligtend vir 
aile studente aan die P. U. vir 

· b k C.H.O., aangebied as hierdie 
Die P.U. sc studentegetal bet die afgelope tien Jaar y ans Universiteit se antwoord op die 

verdubbel. 'n Noodwendige gevolg hiervan is dat daar desen

tralisasie op meeste gebiede plaasgevind het. Dit bet weer daartoe 

gelci da~ 'n persoon ne~ die studente leer ken met wie by direk in 

aanraking kom. 

krisis waarin die moderne uni
versiteit gekom bet mede a.g.v. 
spesialisasie. Dit is aangedien 
as die Puk se besondere uit
voering van die taak van die 
Universiteit, ook teenoor die 
gemeenskap wat omvattend-toe-

Die grootte van die universiteit kan egter nie as 'n verskoning geruste mense vereis wat die 
. . Westerse wereld moet lei te 

gebruik word dat ons ons mede-studente me boef te groet rue. midde van a! die prob1eme waar-
Dit Jyk of hierdie mooi gebruik op ons kampus tans al hoe meer mee on~ v.and:ag te kampe het. 

Oorspestahsaste, ook van stu
dente, met gevolglik 'n gebrek 
aan breer insig in ver1oop van 
die Westerse beskawingsge-

in onb~ verval. Om 'n mede-student, selfs al is dit 'n onbekende, 

~ groet, sal niemand skade aandoen nie. 

skiedenis en van die proble
Tydens die afgelope massavergadering bet mnr. Koos Kruger matiek van ons tyd, maak mak-

die hele situasie goed opgesom. Hy bet gese dat om te groet nie lik van die universiteit in sy 
boer onderwys 'n ged.rog en van 

geld kos nie en da~ dit ook nie seermaak nie. 

moderne wereld en sy uitdagings. 
Deur JID-At Kroger (M.A. Wys- Daarvan is die menigte studentc-

begeerte). organisasies en -gesprekke 'n 
- aanduiding. Studente sou bulle 

studente een-ogige vakidiote wat 
miskien die vakke van sy keuse 
beheers, maar as mens 'n nul 
op 'n kaart is. Met die en 
anqer argumente is toe besluit 
om so 'n ,ekstra" kursus in te 
ste1 om die studente oo 'n we
tenskaplik-verantwoorde wyse te 
laat kennismaak met ons tyd en 
sy eise, en om bulle 'n gefun
deerde lewensvisie en 'n uitsig 
op die modeme wereld mee te 
gee. Hierbenewens moes die 
kursus ook vir die vakfiloso
fiese grondslae van die weten
skappe voorsiening maak, on
gelukkig met die gevolg dat 
baie vakdosente bulle ontslae 
geag het van die C.H.O.-ver
pligting by die beoefening van 
hu1 onderskeie wetenskappe en 
het prob1eme rondom 'n christe
like wetenskap toe boofsaak
lik binne die grense van die ad
disionele kursus tereg gekom. 
Nietemin meen ek dat die doe1 
van die kursus 'n lofwaardige 
saak is. 

Studentebeboeftes. 

kon gee vir 'n kursus waar 
brandende kwessies van ons tyds
gewrig aan die orde kom en 
waarin die student homself en 
sy vrae kan vind. 

Exodus. 
Die kursus in interfakultere 

wysbegeerte is daarop ingestc) 
(of, dit beboort so te wees !) om 
die studente VIDuit bul eie leef
wereld te lei in 'n selfstandige, 
kritiese en indringende inter
pretasie van die were1d om ons 
en,die eise wat die hedendaagsc 
lewe aan ons stel. Opvoeding is 
'n soort exodus, uittog, uit 'n 
posisie van b1ote meeleef met ons 
tyd tot 'n insig in ons tyd. 

Probleme met die kursus. 
Beantwoord die buidige ver

gestalting van die kursus aan sy 
doel en die verwagtings wat stu 
dente· daarvan koester? 'n Per
tinente ja of nee is nie moontlik 
nie. Wat studente aan die kur
sus bet, hang van baie faktore 
af en verskil van persoon tot 
persoon en van vakgroep tot 
vakgroep. Daar is baie studente 
wat dankbaar praat oor die kur
sus. Oor die algemeen is my 
antwoord tog negatief. 

e Die groot aantal studente 
in I.W.-klasse stomp die exo
dus-motief in die onderwys af 
tot 'n blote mededeling en ver
duideliking van die wysgerige 
insigte van die dosente. Die 
studente word met iets gekon
fronteer waarby weinig moont
Iikheid bestaan vir 'n individuele 
verwerking van die ,leerstof". 

Van die kant van die student 
bekyk: daar is ongetwyfeld 'n 
behoefte onder baie jongmense 
om ook binne die raam van uni
versitere kursusbeplanning ge-
1eentbeid te bS om wetenskap
lik krities te besin oor aktue1e 
probleme van ons tyd en om 'n 
voelvlugvisie oor die gang van 
die westerse wereld te bekom. 
Daar is tog 'n begeerte om die 
sluk;-of-druipgees van die skoo1 
te deurbreek met 'n selfstandiger 
en kritieser benadering van ons 

UITNODIGING 
Die redaksie verwelkom die 
J[ei:llswyse van studente in 
die vorm van briewe. 

(Red.). 

e Die inset van die kursus 
soos dit blyk uit die volgorde 
van die temas in die handboek 
mag miskien logies korrek wees. 
'n Mens moet seker eers weet 
wat is 'n ,lewens- en wereld
beskouing" voordat verskeie 1e
wens- en wereldbeskouings en 
die verband daarvan met die 
universiteit aan die orde 'kom. 
Maar is dit didakties goed om 
met so 'n abstraksie weg te 
val? Meestal word ook vol
staan met dat 'n lewens- en 
wereldbeskouing die daaglikse e Vervolg op bladsy 5. 

U kaD geras u b1Dde versool by ••• 

60£1JBN WBSr 
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Wit bit Woorb Redaksi~ 

~ VOLLEDIGE BANDED lENS ONDER EEN DAK I 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbau in die 

GOODYEAR G 800 loopvlak * Nuatste toestel vir WIELSPORING en 

·B~SERING 

LOMBARDSTRAAT 37 - POTCHEFSTROOM 

(Skakel 3'1.97 vir betroubue diens en laagste prysr) 

CARPE DIEM- Prediker 5:17. HOOFREDAK.TEUR: 
DIE LATYNSE spreekwoord Carpe Diem beteken ,Pluk die Gerrit Pienaar (6370). 

NUUSREDAKTEUR: 
dag." Gister is verby - more I ewe jy dalk nie meer nie. Die klem Joban du Pisani (2129). 
val op vandag. Vandag is die dag wat jy 'n roeping bet om te ver- SUBREDAKTRISE: . 
vul. God skenk jou die dag, ontvang dit dan uit Sy hand en lewe 
in voile verantwoordelikheid tot Sy eer. Geniet dll goeie by al jou Amanda Attwell (3211). 
geswoeg. Nie die veel of die weinig Iewensdae kry die hoofklem SEKRETARIS-PENNING

MEESTER: 
nie, mgliaar ~ie vraag is ~f mens nie dalk die dae deur jou vin~ers Dave van der Walt (2067). 
Iaat p me, maar of JY elke dag aanpak en ten voile gemet? SIRKULASIEBESTUURDER: 
Hoe kort is die Iewe tog nie? Die klem val dus op jou lewens- . 
instelling. Die dood p1aas 'n punt agter ons Iewensdae. Ons Iewe Kobus van der Walt (2030). 
- wat lewer dit op en wat is die sin daarvan? As jy jou inspan en ALGEMENE NUUS: 
iets probeer bereik, blyk dit ook ydelheid te wees, volgens die Pre- Quintus Peiser (2171). 
diker. AI die geswoeg is 'n gejaag na wind. Na die sombere sie- SOSIAA

1 
L: d 

ning oor die tevergeefsheid en ydelheid van aile dinge, stel die Nico ette van er Walt. 
Prediker tog iets anders. ,Kyk wat ek as 'n goeie ding gesien bet, DAMESBLAD: 

2 wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet Jessica K.noetze (3 14) • 
viral sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende KOSHUISAANGELEENT-
die getal van sy lewensade wat God hom gee, want dit is sy deel." HEDE. d 
AI die goeie, ook die eet en die drink, mag en moet ons geniet. Riaan ° endaal (2024). 
Veral ons wat so maklik by die gewone dinge verbylewe en dit in AKA1DE~UES: li 
die fantastiese soek. Ons word teruggeroep na die werklike bede. K~~e:mten Jehr ng (2037). 
Geniet van die eet en die drink by al jou geswoeg, want dit is jou Jessica K.noetze (3214). 
deel. God skenk dit aan jou. Kom dan, Iaat ons as studente ons 
eksamen, pret en plesier, maar ook ons akademiese werksaamhede SPORT: 
in hierdie gesindheid aanpak. Geniet elke dag in voile verant- FJ!;g.;~n Jaarsveld (2030). 
woordelikbeid ~eenoor God, onse Vader. Danie van Graan (4722). 

J.K. Geneem deur Fotokuns. 
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OM TE praat van burokrasie 
is om menige persoon se bloed 
te laat kook. Ongelukkig is dit 
nou so dat dit akuut noodsaak
lik geword bet om te spreek oor, 
en met, die burokrasie. 

Noem dit 'n ope gesprek. 
Noem dit net wat u wil. 
Dit gaan bier om die Puk

burokrasie. 
En die verkeersprobleem op 

die kampus. 
En die tiperende burokra

tiese onvermoe of lusteloosheid 
om die pro bleem in die gesig te 
staar. 

Arme, patetiese burokrasie. 

aangebring is, af te dwing nie. 
Dit sal nie help om ,parkering: 
besoekers en personeel"-bord
jies te plant as enige iemand, met 
of sonder parkeerskyfie, daar 
parkeer nie. Dit sal, helaas, nie 
help om dwarswalle oor die en
kele begaanbare paaie te gooi 
nie. 

SOKKIE-TJ(J 

Is twee ongelukke op een dag op 
ons geliefde campussie nie ge
noe~ om jou wakker te skud nie, 
of wag jy vir die drama van 'n 
begrafnis of 'n massabegraf
nis voor jy jou trae masjien in 
rat. sit? 

Ontwaak uit jou utopie. 

Dit sal nie help om skielik met 
maniese entoesiasme te begin 
om die enkele begaanbare paaie 
op die campus te beplant met 
onplanmatige, potsierlike en ge
vaarlike paaltjies nie. Dit sal 
nie help om pragtige parkeer
skyfies beskikbaar te stel as daar 
hoegenaamd geen kontrole oor 
is nie. Dit sal nie help om vir 'n 
maand lank R I 00-boetekaartjies 
uit te skryf wat niemand betaal 
nie. Dit sal nie help om prag
tige geelstrepe te verf en geen 
parkeringstekens te plant as daar 
niemand is om dit waarvoor dit 

AL wat sal help, liewe sluime
rende burokrasie, is om duide
like erkende parkeertekens aan 
te bring, wat duidelik aandui wat
ter verkeer waar mag beweeg 
teen watter snelheid (in kilo
meter); om konstante, objek
tiewe en regverdige kontrole uit 
te oefen te aile tye teenoor almal. 
Dit kan aileen gedoen word deur 
'n identifiseerbare en erkende 
gesagsfiguur. 

Onbetwisbaar: aile reels lyk 
pragtig op die wetboek, maar 
ewe eens onbetwisbaar: die 
praktiese implementering en ver
a! afdwinging (wat besonder be
Iangrik is om die snel-kwynende 
agting van die sne)-groeiende mar• 
sa vir die burokrasie te beho u 
is 'n voel van 'n heel ander 
kleur. 

FEESKARNAVAL 'N 
HOOGTEPUNT 

Omdat prof. dr. X agter die 
stuur van sy 280 pote nsieel net 
so 'n gevaar is as student Y 
in sy Volkskie G.T. behoort 
daar ook op daardie terrein geen 
onderskeid te wees nie. 

KARNAVAL '72 beloo~ om v~nj~ar absoluut '~ uniekeK~rnaval te wees. Daar moet dan ook in gedagte 
gehou word dat.ons vanJaar emtl~ gaan fees VIer, want d1t sal die vyfde Karnaval wees wat op die Puk
kampus aangeb•ed wo~d. Wat d1e bep.lanning en organisasie van die Karnaval betref, verloop alles tot 
dusver vlot en alles dm daarop dat vanJaar se Karnaval die grootste ooit gaan wees. Soos in die verlede 
gaan. daar weer 'n paar voorafgaande aksies aangebied word, net om die studente in die regte stemming 
te brmg. 

,Paint In". bied in samewerking met die 
plaaslike A.S.B.-komitee vir bin
ne- en buitelandse toere. 

Donderdag 4 Mei 1972: Van
jaar vind net een Karnaval
konsert plaas. 

Ek smeek jou, burokrasie: 
ONTWAAK. 

Met agting, 

REFLEKTOR. 

e Vervolg van bladsy 4 wortels daarvan . Dus die teen

!ewe bepaal. Maar waar en 
presies hoe kom in die kursus 
slegs as 'n nagedagte aan die 
orde. Didakties beter is dit 
as die kursus sy vertrekpunt 
neem in die studente se leef
wereld en ons kultuursituasie en 
vandaar gevorder word tot by 
die Jewensbeskoulike ,agter
gronde" daarvan. Hoofstuk 13 
van die handboek is m.i. as 
begin van die kursus meer ge
skik as clie huidige hoofstuk I. 

e Die kursus verraai iets van 
die tradisionele preekskema: 
eers teoretiese uiteensetting en 
daarna 'n toepassing. Die aan
pak bring mee dat konkrete 
probleme van ons tyd nooit 
werklik in die iddelpunt staanf 
nie. Bowendien moet stud en te 
ook wat hulle denkstyl betref 
geleer word hoe om van die 
konkrete gebeure van ons tyd 
te kom by die lewensbeskoulike 

oorgestelde weg as wat die 
handboek volg! 

e Studente wil graag geleer 
word hoe om krities te interpre
teer wat hulle ookal lees. 'n 
Handboek wat klontjie-klaar be
skouings uiteensit, laat geen 
ruimte om werklik te kan in
speel op studente se leesvermoe 
nie. 

Dit is enkele vraagtekens by 
die huidige kursus . Waarheen 
dan met I. W. ? Op hierdie punt 
het studente meer as net 'n 
reg om te help soek na 'n ge
skikte antwoord. Dit is hulle 
plig omdat l.W. bedoel is om 
studente ' n geleentheid te bied 
vir 'n studie van hul eie proble
rne - die van ons moderne kul
tuur. 

'n Debat hieroor in Die Wapad 
kolomme kan die huidige vraag
tekens laat verander in uit
roeptekens! 

U bet volop keuse in ons grootverskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKR YFBEHOEFTES 

• EN WAT U ·ooKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO REBE-PERS BEPERK 
,die potchefstroomse boekhande/" 

TOMSTRAAT 86- TEL. 5236- POTCHEFSTROOM 

Die program sien voorlopig 
soos volg daar uit: As 'n deur
lopende voorafgaande aksie, bied 
General Motors van Suid-Afrika 
'n kompetisie aan waaraan agt 
universiteite sal deelneem. Hulle 
noem dit ' n , Paint-in". Dit 
kom daarop neer dat vier nuwe 
vierdeur Chev Firenzas op ons 
kampus sal wees wat geverf 
moet word 'in verskillende kon
trasterende kleure. 

Radio Hoeveld. 
Radio Hoeveld se mobiele 

ateljee sal op twee dae direkte 
uitsendings vanaf die kampus 
waarneem. 

Wat die Karnaval self be
tref: 

Dinsdag 2 Mei 1972: Die 
Karnaval begin om 7.30 nm. 
met Radio Hoeveld se uitsen
dings wat tot 9.30 duur. Om 
9.30 nm. sal die Karnaval amp
telik geopen word deur Fanus 
Rautenbach, die President van 
Flinkveria. Die seremonie word 
afgesluit met 'n vuurwerkver
toning. 

Die universiteit wat as wen
ner aangewys sal word, kry 
'n groot prys van G.M. Hier
die verwery sa l duur tot die 
einde van ons Karnaval. 

Woensdag 3 Mei 1972: Hier
die jaar is stalletjiesdag nie weer 
op Vrydag nie maar wei op 
Woensdag. 'n Karnaval Pres
tige-tydren sal plaasvind, buik
sprekers sal optree, ' n valskerm
vryvalvertoning sa plaasvind, 
asook 'n orkeskompetisie op 
koshuisbasic. Springbok Radio 
sal sy bekende program ,Radio 
Juke Box" vanafdie kampus uit
saai terwyl die aand afgesluit 
sal word met nog 'n aanbieding 
van Hoeveldversoeke. 

Bekende groepe is uitgenooi 
en die sangeres Cornelia en 
Ben E. Madison, Big Len Brauer 
en Des en Dawn Lindberg 
asook Nick Taylor bet bulle 
reeds bereidwillig verklaar om 
op te tree. 

Vrydag 5 Mei 1972: Vlot
bou. 

Saterdag 6 Mei 1972: Die 
tradi ionele vlotoptog met tema 
,Advertensies" sallangs 'n mooi 
roete deur die dorp beweeg en 
die vyfde Karnaval word die 
aand afgesluit met 'n formele 
dinee gekombineer met 'n ka-
bararetvertoning. · 

Vergun ons die geleentheid om 
aan die debutante ons batrlike 
dank oor te dra vir at hulle 
moeite en hulp met die geld
insameling. 

Hiermee roep ons u open nooi 
u uit - kom geniet die Vyfde 
Feeskarnaval - leef mee, doen 
u allerbeste en ons verseker u 
dit sal 'n sukses wees en u sal 
dit geniet. · 

Mag Karnaval '72 as die Kar
naval onthou word. 

GAAN MAL, DIS KARNA
VAL! 

Op Donderdag 27 April bied 
ons ' n film premiere , Le Mans" 
va n Steve Maqueen in die 20th 
Century aan wat ' n middernag
vertoning sal wees. Die vol
gende aand (Vrydagaand 28 
April) word die program van 
Gerhard Viviers oor Ateljee '72, 
, SportFaaisels en Rande" hier 
opgeneem. Op Saterdag 29 
April word gepoog om 'n ple
siervlug te reel op die S.A.L. 
se Boeing 747. Vanaf Potchef
stroom word daar per Juukse 
Atlas-toerbus na die Jan Smuts
lughawe gereis, die makro-straler 
word bestyg en na 'n aangename 
vlug word daar weer na Potch 
teruggekeer. Die totale koste, 
bus- en vliegkaartjie ingesluit, 
beloop R24. Dit word aange- KOLLEGE DIEMSSENTRUM 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* Octron-gebou 

Lombardstraat 

* VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

H fv. Von Wielligh- en Presidentstraat. Tel. 5800 

* 
VIR CITROEN EN RENAULT 

* 
Groot vooraad uitgesoekte, gebruikte motors. Vol
ledige verkope, onderdele en herstelwerk vir aile 
motors. 

* 
SKAKEL 7074 ONS SPESIAUSEER IN CITROEN EN RENAULT 
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I THALIA KEURING 
LEWER TALENT 

20th Cent 

Hallo J ulle, 
Groet, groet, groet mekaar: As alf!1al Koos Kaff~r ondersteun, 

sal dit nog lekkierder. gaan hier op dte plaas. Reghg Pukke, ons 
moenie ons identiteit gaan verloor deur 'n niemand te wees nie ; 
hoe meer julie groet, hoe voller gaan my hoekie word - te lek
kerl 

TYDENS die Thalia-keuring kon daar gekies word tussen meer as 
120 sangers en toneelspelers. Dat bier vanjaar weer hope talent is, 
was gou duidelik. 

Vry. 10 en Sat. 11 Maart: 
,THE KREMUN LETTER" 
Bibi Anderson, Richard 
Boone 
(4- ~8). 

* :Sat.ll om 9. 30 vm.: . 
0, nog iets !. As eic julle te na kom, moenie sleg voel nie, ek loer 

maar net oor die Onderdeur. 
Almal wonder hoekom Adri van Staden deesdae so baie biblio

teek toe gaan - Elsie _help hom seker naslaan. Hennie Steyn, wie 
gaan dit wees? Ilisma Rupping of A .... 

Die program wat vir 1972 
beoog word, word in revue
vorm aangebied. Die idee is om 
die speelbaarste fragmente uit 
Langenhoven se beste werk te 
dramatiseer. Repetisies het reeds 
begin en daar le nog harde 
werk voor om Langenhoven 
en sy tydgenote so getrou as 
moontlik weer te gee. Soos al
tyd word net die beste beoog. 

Die beoogde toer sal aandoen 
op plekke soos Bloemfontein, 
die Kaap en Oos-London en 'n 
bootreis word beoog. 

,LIVING DESSERT" 

* Maan. 13 tot Sat. 18 Maart: 
,,DIAMONDS ARE FORE
EVER" 

Judy Venter wil nou blykbaar Regte begin swot, Paul en Nick 
kom baar so al om die beurt beinvloed. 

Die uitgangspunt van Thalia 
bly nog steeds : , Uit die student 
vir die student". 

* 
Sean Connery, Jill St. John. 
(4-18). 

Kobus 'Meiring kan die aandetes van die koshuis net nie meer 
in die oe kyk nie; dis seker die dat hy saans by sy verloofde Magriet 
gaan eet. (Of is dit om te sien of sy kan kos maak.) 

Yvonne Kitshoff, gesels by en Jan Silvis ekonomie of . . . Het 
Nico ·Ligbtbelm se Volksie sonder brandstof gaan staan die aande 
na die S.R. en H.K. braai-bvleis? 

Joban bet 'n padkaart geleen· wat gelei bet tot die ontdekking 
van 'n blink klippie wat so wraggies gemaak is vir Graatjie se 
vinger. . 

Die voordeel van 'n lang verlowing is 'n korter huwelik- so se 
Gesie Muller en Johan. 

Lenza Prinsloo, wie kuier deesdae die meeste? Quintus of Fa
nie? Die liefde is nog vurig tussen Fika van Rensburg en· Sunette 
Nel en Fika se R25,00 is nie te veel vir 'n ... 

Hermien Erasmus, jou S.R.-koning bly steeds 'n Leo. 
EJQ wens my Pieter was nader, maar Pretoria bly steeds ver, huil 

Annette Coetzee. 
Paula Slab bert, wat is jou Duitser met die geel sokkies se naam? 
Marie Prinsloo kan al 'n eie kwekery begin met die pragtige 

plante wat Chris de Jager gedurig stuur. 
,Sights" van der Schyff bet deesdae nie vee! trek vir Florna nie, 

sy kamp nou elke naweek op Hartswater. 
Sonia Arnold, pasop Lukas beland nou-nou dalk in die verkeer

de voor - hou hom styf vas! 
Wanda Wessels is so bly dat dit een van die dae weer Adminissie

bond-toer is, Gert van Jaarsveld sedan gaan hulle Iekker U~tspan 
en dit geniet. Ai Pukke, wat is dan fout met julie -Here XVII se 
manne slaan toe en vinnig ook boor! 

Piet Kleynbans se meisie het nou Oosterhof toe getrek, blyk
baar om hom moeite te bespaar of om sleeptyd te verleng. 

Pieter Mulder wil nou Iiewer op die S.S.B. dien, dis seker die 
dat by Soggens hekkies oefen, ne Triena. 

Bessie Richter kan nie meer wag vir die dag wanneer die blou
steenring 'n blinkklip gaan word nie. 

Wie bet geweet dat Willem Peiser 'n instrukteur is? 0 ja, hy 
leer dan vir !zelda hoe om motor te bestuur. 

Schalk Naude, is Caro die hondjie of gaan dit meer om die 
balsbandjie. 

Niclci Meerkotter trotseer steeds die dongas om by Lynette in 
Karlien uit te kom. 

Elna du Plessis moet tog asseblief nie weer in Koos Lee se kar 
koerant lees nie, boor. Dink net aan die gevare as jy dalkies moet 
stap. 

Bessie Hoffman word toe mos mannekyn, so erg dat Schalk van 
der Merwe glad kwyn. 

Dankie aan a! die saamloerders. 
AGIE. 

Lektor terug van oorsee 
NAVORSING op farmaseutiese gebied in Suid-Afrika vergelyk 
goed met die in Engeland en sommige Europese Iande, as in ag ge
neem word dat die graadkursus in aptekerswees in Suid-Afrika 
maar sowat vyftien jaar oud is. 

Tegnies wag daar ook groot 
dinge om die aanbid ing so 
aanskoulik en oortuigend as 
moontlik te maak. 

COLLEGIUM 
MUSICUtl 

Collegium Musicum bied van
jaar ses konserte aan wat gewy is 
aan mus:ek van die afgelope 
honderd j,tar. Die eerste twee 
vind plaas op. 
18 Maart: 

Franse musiek - klavier, 
sang, ft ui t. 
26 April: 

Gemeng j e program va n 20ste 
Eeuse musiek - viool en kla-
vier. 

KOVSIES STIG EIE 
,ALABAMA" 

Kovsieland bet besluit om 
hulle eie Revue-groep, RUOVS, 
te stig. Dit is ' n Ianggevoelde 
ideaal wat nou verwesenlik is. 
, Die Irawa" bestempel die 
groep as ,iets soos die Alabama
groep, maar glad nie so nie". 

Hulle voel dat so ' n groep die 
universiteit se karakter sal weer
spieel en die universiteit so
doende sal bekenistel. 

Die Kovsies hou alreeds bulle 
eerste repetisies en hoop om 
gedurende Juliemaand bulle eer
ste toer te onderneem. 

In 'n onlangse resensie is dit 
juis genoem dat dit betreur 
word dat daar so min sulke groe
pe is wat die Afrikaanse karak
ter van ons universiteite uit
dra. 

20 Mei: Onshou duimvas vir die Kov-
Spanje en Hongarye - sang. sies en wens bulle voorspoed toe. 

Alabama in nuwe 
gedaante 

DIE GEWILDE Alabama-Studentegeselskap gaan vanjaar in 'n 
nuwe gedaante gesien word. Die Ieier, mnr. Johan van Rensburg, 
het gese: ,In die plek van die willekeurige revueprogram kom nou 
'n tema. Dit vorm dus 'n middeweg tussen die gewone revue en die 
blyspel en die operette". 

Van die beproefde revue word 
egter nie afgesien nie. Dis net 
'n anderse aanbieding om 'n 
bietjie vernuwing te bring in die 
geykte vorm. 

'n Belangrike nuwighejj is die 
verteller. Hy le die noodsaak
like kontak tussen die storie 
en die geh0or. 

weer 'n toer deur 'n dee) van 
die land, en o.a. word dorpe 
in die O.V.S., Natal en Trans
vaal besoek. Na die Julie
vakansie kom Potchefstroom en 
omgewing aan die beurt. 

Dit is die mening van mnr. bruik gemaak van verskillendc 
analitiese tegnieke by die iden
tifikasie en kwantitatiewe bepa
ling van geneesmiddels in bio
logiese materiaal met spesiale 
aandag aan die invloed van 
struktuurveranderinge van ge
neesmiddels. 

As tema word gebruiJ.. Shake
speare se Seven Ages 0f Man 
waarin die mens se verskillende 
Iewensfases uitgebeeld word : 
vanaf die kind tot die bejaarde. 
By elke fase word geskikte lie
djies, kostuums en bewegings 
gebruik. 

'n Balans word gehandhaaf 
tussen Afrikaanse en Engelse 
Iiedjies. Oorspronklike musiek 
deur mnr. Va n Rensburg word 
ook gebruik. 

Die koor bestaan uit 12 dames 
en 10 mans. Volgens mnr. Van 
Rensburg is hulle baie beloweild . 
Die orkes en tegnici is nog nie 
gekies nie. 

Maan. 20 en Dins. 21: 
,THE SOLDIER WHO 
DECLARED PEACE" 
Warren McGavin, Earl Holli
man 

* Woens. 22 en Don. 23: 
,JEALOUSY ITALIAN 
STYLE" 
Marcello Mastrioanni, Moni
ca Vitti. 
(2- t8). 

Goue Wasta 
Vry. 10 en Sat. 11 Maart om 
6.45 nm.: 

,THE MAGIC CHRIS
TIAN" 
Peter Sellers, Ringo Starr 

* Vry. 10 en Sat. 11 om 9 run.: 
,DAY OF VENGEANCE" 
Guiliano Gema, Pajarito 
Rabal. 
(4-16). 

* Maan. 13 tot Sat. 18 (Slegs een 
vertoning) : 

,PAINT YOUR WAGON" 
Lee Marvin, Clint Eastwood, 
Joan Seberg 

* Maan. 21 en Dins. 22 om 7 om.: 
Vry. 24 en Sat. 25om 6.45 run.: 

,COLD TURKEY" 
Dick van Dyk, Pippa Scott. 

Potch. lnry 
Vry. 10 en Sat. 11 Maart om 
6.45 nm.: 

,CARRY ON IN THE 
LEGION" 
Phil Silver, Jim Dale en Ken
neth Williams. 

* Vry. 10 en Sat. 11 Maart om 
9 nm.: 

* 

,HOW TO COMMIT 
MARRIAGE" 
Jane Wyman. Jackie Gleason 
(4-1 8). 

Maan. 13 en Dins. 14om 7 nm.: 
Vry. 17 en Sat. 18 om 9 nm.: 

,THAT COLD DAY IN 
THE PARK" 
Sandy Dennis, Michael Burns 
(4-18). 

A. P. Goossens, senior lektor in 
farmaseutike aan die Potchef
stroomse Universiteit, nadat hy 
ses maande lank in Brittanje 
navorsing gedoen bet en ook ver
skeie farmasie-departemente en 
farmaseutiese maatskappye op 
die kontinent besoek bet. Die lewenslustige Alabama

Studentegeselskap onderneem 

Die komediante is Joe Enslin 
en Frans Kruger wat ook in 
Revue '69 opgetree bet. * 

Pukkie verkope 
op koshuisbasis 

Die musiekregie word waar
geneem deur Johan van Rens
burg. Frans Ma :·~ doen die 
finale afronding. 

Woens. 15 en Don. 16om 7 run.: 
Vry. 17 en Sat. 18om 6.45 nm. 

,KASHMIRI RUN" 
Purnell Roberts, Alexandra 
Bastedo. 

Mnr. Goosens, aan wie op die 
eerskomende gradeplegtigheid 
van die P.U. 'n doktoersgraad 
toegeken gaan word, bet na
doktorale navorsing gedoen aan 
die Chelsea College of Science 
Technology veral met betrekking 
tot die toepassing van analitiese 
tegnieke. 

Hy bet in die navorsing ge-

Mnr. Goossens het ook die 
Rijksinstituut voor Genees
middel Ondersoek aan die Rijks
universiteit in Leiden die far
masie-departement van die Viije 
Universiteit in Amsterdam en 
twee groot farmaseutiese maat
skappye in Switserland besoek. 
Hierbenewens het by ook die 
Britse Farmaseutiese Kongres in 
Glasgow bygewoon. 

Vanjaar word die Pukkie
verkope op 'n heel ander wyse 
aangepak nl. op koshuisbasis . 
Vyftien busse word deur die 
onderskeie koshuise gebruik wat 

BY VOORKEUR 
,...------------------------. dan die verkope op eie stoom 

LINDEI}UE'S ~~~~~~IES 
Lombardstraat 64, Telefoon 4854. 

* Spesiale pryse aan 
Studente. 

* Depots: 
BuJt I>roogskoorunakers en 
Wes,.al Waassery. 

verder voer. Die doel hiermee is 
om seniors sowel as eerstejaars 
te betrek in 'n massapoging. Nie 
aileen sal dit die algemene 
kampusgees bevorder nie, maar 
kan verkope in die toekoms 
meer uitbrei. 

Die Pukkie is reeds gedruk 
en 25 Maart is bepaal as ver
spreidingsdatum. 

Komaan Pukke, trek op in 
julie massas! - daar wag 
35 000 Pukkies om verkoop te 
word. 

BY VOORKEUR 
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DURER • UITITlLLIIII 
'N UITSTALLING van werke van die vyftiende eeuso Duitso 
kunstenaar, Durer, is op 21 Februarie in die k:unslokaal van die 
Frans du Toit-gebou geopen deur prof. G. Dekker. 

Die uitstalling is gesamentlik aangebied deur die departe
mente Duits, Kunsgeskiedenis en Beeldende Kunste. Die werke 
is in bruikleen geskenk deur die Duitse Ambassade. 

Prof. Dekker bet in sy kort openingstoespraak ges8 dat Darer 
so belangrik is in die kunslewe van Europa dat dit betaamHk is 
om op so 'n wyse dankbare waardering vir sy werk te betwg. 

Hy bet gese dat die liniere trek in sy werk baie sterk is, wat 
hom in die geleentheid stel om 'n presiese en skerp weergawe van 
die werklikheid te gee. ,Daar bestaan die gevaar dat hierdie liniSre 
kuns te veel analitiese lynkuns bly, maat:- Durer kom wei tot 'n 
sintese: sy wer~ bet ook 'n psigiese betekenis," he~ prof. Dekker 
gese. 

Prof. eo meT. Muller Ballot saam met prof. Bennie Grobler tydeos die kunsuitstalling. 

Departement Beeldende 
Kunste Geopen 

DIE OPENING van die jongste departement aan die Puk, die Departement Kunsgeskiedenis en Beeld
ende Kunste, was 'n reuse sukses. BS\ie van die kunstenaars wat aan die P.U. werke geskenk bet of dit 
In bruikleen gegee bet, was teenwoordig. 

By die geleentheid bet Mar
tin Koch 'n waardevolle skil
dery aan die Puk geskenk. Die 
skildery ,Bosveldpaadjie" was 
die duurste op die uitstalling. 
As ons in aanmerking neem dat 
by in Amerika RS 000 daarvoor 
sou kry, kan ons onsself be
voorreg ag. 

Volgens professionele mening 
was George Boys, Bettie Cel
liers-Barnard, Cecil Skotness, 

Gunther van der Reis en Dirk 
Meerkotter uitblinkers op die 
uitstalling. 

Die verskillende skilders waar
van menings gevra is, was dit 
almal eens dat die werk van 
goeie gehalte is en redelik ver
teenwoordigheid van wat in 
Suid-Mrika gedoen word. 

George Boys se mening van 
die uitstalling was dat dit die 
kern van 'n goeie versameling is. 

Kamerioneel betrek 
nuwe lokaal 

DIE Dept. Spraakleer en Drama aan die P.U. vir C.H.O. se opvoe
riogsprogram vir vanjaar is bekend gemaak. Die departement bet 
pas sy nuwe, beter toegeruste gebou betrek. 

Daarin is 'n nuwe kamertoneel sievertolking. 
wat alboewel, dit nou sitplek vir Die vollengte toneelaanbie
tagtig mense bied, nog net so in- dings is Ju.ffrou Julie van Strind
tiem soos die vorige een is. Die berg, En die naam van die trem 
teater word amptelik in gebruik is - Begeerte . . . (Tenessee 
geneem met 'n aanbieding van Williams) en Verkiesing sonder 
Bruid in die more (Hugo Claus) po/itiek (Beukes), aldrie deur 
onder die regie van Franz Marx. Franz Marx geregisseer. Daar
Voor hierdie datum bied die der- by kom nog twee aande van 
dejaarstudente in Spraak- en fragmente uit Twaa/fde nag 
Vertolkingskunde nog 'n aand (Shakespeare) en E/ektra (So
van stories vir oud en jonk aan: phocles) met Elize Shceepers en 
Daar was eenmaal. . . Peet van Rensburg as speiJeiers. 

Nog 'n verdere groep aanbie- Die afdeling Spraak- en Ver-
dings is vir 1972 beplan, naam- tolkingskunde sluit die jaar se 
lik 'n vertolkingsprogram vir werksaamhede af met 'n aanbie
hoerskoolleerlinge en die finale ding van VanWyk Louw se Die 
eksamenaanbieding deur derde- Dieper Reg met die Heldedag
• tudente, wat bestaan uit 'n viering op 1 0 en 11 Oktober. 
aantal lesingprogramme prak- Bet Botha is hierdie keer die 
ties toegeligo met prosa en poe- regisseuse. 

Dit is ook die eerste universiteit 
wat so goed begin bet. · 

Dirk Meerkotter meen dat 
dit 'n unieke geleendheid bied 
vir persone wat nie stad toe . 
kan gaan vir kunsuitstallings nie. 
Hy sou tog graag ander kunste- ......,,....,.
naars ook daar wou gebad bet. 
Hy stel voor dat die skilderyw 
wat gestuur word, kleiner moet 
wees of die saal groter, sodat 
die skilderye nie so opmekaar Dirk Meerkotter (regs) en 'n gas by een van sy skilderye. (Fotokuns). 
hang nie. 

Prof. Ballot en die wat hom 
bygestaan bet, moet beslis ge
luk gewens word met die pro-
gram en projek wat bulle aan
gebied bet. 

Bybelsimposium vind 
byval 

Verrassende reaksie is van 
hoerskole, meesal in Transvaal, 
ontvang oor navrae of daar 'n 
behoefte bestaan aan 'n sim
posium oor ,Die Bybel in die 
Skool". Na van mnr. C. J. 
Reinecke, adjunk-direkteur van ' 
Ontwikkeling aan die P. U. ver
neem is, bet 174 onderwysers 
uit 72 hoerskole gese dat bulle 
so 'n simposium sal wil by
woon. 

Die datum vir die simposium 
op Potchefstroom is bepaal vir 
Vrydag 28 April. By die geleent
heid sal daar ook 'n uitstalling 
van apparaat vir aanskoulike 
Bybelonderwys en handboeke 
wees. 

Bettie Cilliers-Barnard en prof. W. N. Coetzee in gespreek tydens 
die opeoing. 

(Fotokuns). 

Regsgeleerde gee lesings 
'N NEDERLANDSE hoogleraar in die Regte, prof. R. Feenstra, 
bet op Donderdag 24 Februarie twee lesings vir studentc en dosen~ 
aan die P.U. gehou. 

Prof. Feenstra, wat kragtens die Suid-Mrikaanse-Nederlandse
verdrag na Suid-Mrika uitgenooi is, bet gepraat oor .,Historieso 
aspekte van die Eiendomsbegrip" en .,Geskiedenis van die Leers~ 
van Ongeregverdigde Verryking". 

Mkoms.tig uit Leyden bet by in 1947 aan die Gemeenskapliko 
Universiteit van Amsterdam met die proefskrif .,Rcclame en 
Revindicatie" gepromoveer. Vanaf 1946 tot 1948 washy 'n we
tenskaplike medewerker aan die Universiteit van Amsterdam. 
In 1949 is by aangestel as hoogleraar in Nederlandse Regsgcskie
denis aan die Universiteit vyn Utrecht. Hy bet heelwat regs. 
wetenskaplike werke asook belangrike bydraes tot NederlandiO en 
buitelandse regstydskrifte gelewer. 

leT. Robrh:b en Martin Koch by Ig. se sklldery ,Bosveld paadjie". (Fotokuns). 

Prof. Feenstra besoek al die universiteite in Suid-Afrika eu 
het reeds Vrydag na Pretoria vertrek waar by 'n aantallcsings aan 
die Universiteit van Pretoria sallewcr. · 
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LEKKER VAKANSIEWERK Ons lasers skryf • • • 
VIR BAlE stadente Is die verkryging van vakansiewerk een groot 
·aaplerrle: Mnr. Jan Silvis, Penoiogsmeester van die Studenteraad, 
11ee egter geen probleme gebad Die, aangesien by twee vakansie
betrekldags gebad bet. 

Mnr.. Silvis se wer}Q bet ge- word die aandag v~ die publie~ 
strekl van die verkoop van be- getrek. ~eurb~dJte~ wor~ ge
sems, waarmee by tWee wek.e be- dra om di~ nodige stmpatte en 
sig was, tot geld- en bank· ond7rsteunmg te verkry. J~u 
wese Vir 7 weke was ·hy werk- tasSie word weggesteek om n 
~by die Sentrale Aksepbank. onvriendelike ontvangs te voor-

Die werk ·as ,besemsmous" kom. . . . , 
vereis gespesialiseerde tegnieke. Mnr. St~vts het gevmd dat n 

· pen sommtge mense by voorbaat 
afskr~. Hiervoor moes ook 'n 
tegniek uitgevind word. Die pen 
word op die mat gegooi, stof
suier word gebruik om dit op 
te tel, maak die stofsuier 
skoon en siedaar sit jy met die 
pen in jou hand. 

In hierdie bedryf verbreed 'n 
mens se mensekennis geweldig 
en leer jy ook hoo om mense te 
benader. As die publiek hoor 
jy verkoop besems, is die entoo
siasme aanvanklik gedemp. Gou 
verseker by bulle egter dat bulle 
nie hoef te koop nie - hy wil net 
demonstreer. Heel dikwels. moet 
daar dan gekeer word dat mense, 
na die demonstrasie, nie al die 
artikels koop nie. 

TOG SO SLORDIG 
Om die "smouse" tuis te maak 
op hul nuutgekose terrein moes 
bulle 'n "room drill" ondergaan. 
Verskeie tegnieke was aan bulle 
duidelik gemaak om die verkope 
suksesvol af te handel. Aange
sien hy nie die "room drill" kon 
bywoon nie het hy die eerste 
oggend 'n "car drill" gehad. 

Op heel diplomatiese wyse 

BRIEF& 

KUNSWERKE 
SKAIELIKP 

Geagte Redakteur, 
Mag ek hiermee 'n interessan

te insident wat ek onlangs be
leef bet, onder u aandag bring. 

Mnr. Silvis meen dat dit 'n 
harde manier van geldmaak is, 
maar tog baie Ionend. Daar is 
gemiddeld R24 per dag verdien 
wat by 'n student nie te versmaai 
is nie. 

M.A. STUDENT 
EN T.V. 

Mnr. Andre I. Ie Roux, M.A.
student in Kommunikasiekunde 
aan die P.U. vir C.H.O. , is pas 
vanaf die V.S.A. terug na Belgie, 
waar hy tans navorsing doen. 

In Amerika het by in New 
York besoek gebring aan televi
sie-ateljees van die "National 
Broadcasting Company" in die 
Rockefeller Centre, asook die 
radiostasie van die WNBC/WN 
BC-FM. Vanaf Amerika is by 
na Montreal in Kanada. 

Geagte Rc:dakteur, 

'.Daar is niks met or s jong
mense, en in die besonder met 
ons Puk-st L dente verkeerd nie." 
Hierdie bewering word gereeld 
gemaak, rr aar ek is daar a n oor
tuig dat menige besoekers, (en 
selfs Puk-studente), nie hiermee 
sal saamstem nie. Hier is iets 
drasties met ons Pukke verkeerd 
en dit is bulle sin vir sindelikheid. 
Ons is self besig om 'n klad op 
ons Alma Mater se naam te 
bring deur ons morsigheid. 

Ek daag enigeen uit wie my 
stelling teenstaan om te gaan kyk 
hoe Iyk dit om I nm. voor die 
Puk-Pik en die S. R.-kantoor 
voordat die Bantoe kom op
ruim. Dit Je besaai met bl ikkies, 
strooitjies, lee meklhouers en 
alles wat vliee en deesdae bye 
ook Iok. 

Kan ons studente nie bietjie 
dink wanneer bulle die blikkies 
daar so Iaat , wat 'n besoeker, en 

Ons studente moet ook bietjie 
dink watter gedagte by daardie 
Bantoe opkom wanneer by daar 
moet opruim. Dit wat hy die 
aand in die Iokasie oorvertel 
strek sekerlik nie tot eer van ons 
blanke Afrikanerstudente nie. 

Daar behoort dringend 'n 
kampanje geloods te word op 
die kampus om ons universiteits
gronde skoon te hou. Plaas b':'. 
plakkate om die studente te her-

inner aan sindelikheid op die 
kampus. 

Hierdie ui ters belangrike taak 
moet ons nie oorlaat aan 'n paar 
persone nie, maar dit is ons elk
een se plig om tot hierdie veld
tog by te dra. Dan sal elkeen 
waarlik in alle opsigte trots kan 
wees op sy kampus en sal eerlik 
kan se: Daar is niks verkeerd 
met ons Puk-studente nie! 

KAMPUS-VEGTER. 

VASSLEPERY 
IS 'N 

EUWEL 
As een van die menigte wat 

verlede jaar die verskyning van 
etlike abstrakte kunswerke op 
die kampus, en meer spesifiek in 
die Frans du Toit-gebou gesien 
het, wil ek net daarop wys dat 
hierdie kunswerke nie skadeloos 
is nie. Dit het vir my 'n beeld 
gegee van die desperaatheid van 
'n denkgees van ons tyd onder 
die jonger geslag, wat ek met 
versigtigheid as die anti-Chris 
takseer. 

Tans doen hy navorsing op 
die terrein van televisie in die 
interpersoonlike kommunikasie 
aan die "Centrum voor Com
municatie-wetenschappen" aan 
die Universiteit van Leiden. 

Geagte Redakteur te gesels en om haar logika te ek kan u verseker dat ons dik- ' 
toets aan die van 'n man, wat 

Graag wil ek een van my 
vriende; wat nie heeltemal met 
my konserwatiewe houding saam
stem nie, se interpretasie hier 
noem: vir hom is die gemon
teerde glasskyfies 'n simbool van 
die aspekte van die werklikheid 
wat gemonteer is op 'n basis van 
graniet. Met bierdie siening 
stem ek saam, maar by voeg toe 
by dat die granietvoetstuk baie 
duidelik sy identitit verraai deur 
die sogenaamde vredesteken. 

Die nate van die marmerblad 
is bepaald in die vorm van 'n 
omgekeerde hoofletter Y! Stem 
u saam met my qat hierdie teken 
geen liefde van 'n Christen mag 
ontvang nie? 

Uit die aard van die saak kan 
ek nie sy vertolking van die werk 
verwerp nie, want dit is nou een
maal wat hy gesimboliseer sien. 
Spreek die hardkoppigheid van 
hierdie mense nie hieruit nie? 

VRA MAAR NET. 
(Brief verkort - Red.). · 

Hy bring eersdaags ook 'n 
besoek aan die B.B.C. in Lon
den. 

wels besoek van hoe persone 
ontvang, moet dink wanneer 
bulle die gemors voor die kafe
teria sien. 

Geneesmiddel teen 
Hoe Bloeddruk 

BELANGRIKE NA VORSING in verband met 'n nuwe genecsmiddel 
wat vir hoe bloeddruk. gebruik word, gaan binnekort' aan die Pot
cbefstroomse Universiteit voortgesit word deur dr. H. D. Brandt, 
senior lektor in farmakologie. Hy bet onlangs teruggekeer van Duits
lapd waar by aktief deelgeneeQI bet aan 'o omvattende ondersoek
projek oor hierdie geneesmiddel. 

Dr. Brandt se besoek aan 
Europa is moontlik gemaak deur 
'n beurs van die firma Boehrin
ger Ingelbeim. Hy was vyf maan
de lank werksaam in die firma 
se fabriek in Ingelheim, waarna 
by drie maande in Nijmegen, 
Nederland onder prof. E. J . 
Ariens gewerk het. Prof. Ariens 
is 'n toonaangewende weten
skaplike op die gebied van mole-

kulere farmakologie - ' n afde
ling wat tans besondere aandag 
geniet aan die P.U. vir C.H.O. 
Hy het hom ook in Nijmegen 
vertroud gemaak . met tegnieke 
wat vandag by diere-eksperimen
te in farmakologie toegepas word 

In Wene, Oostenryk, het dr. 
Brandt onder prof. W. Kobinger 
veral probleme in verband met 
die werking van geneesmiddels 
wat vir die firma van belang is, 
ondersoek. 

POTCH. SPARES Dit het hom vera! getref dat 
baie aanhangers van die sosiaal
demokratiese regeringstelsels 'n 
totaal ander wereldbesjouing as 
ons in Suid-Afrika bet, het dr. 
Brandt in 'n onderhoud gese. 

(PTY.) LTD. 

VIR ALLE MOTORONDERDELE EN TOEBEHORE 

FOR ALL .AUTOMOTIVE ~ARTS & ACCESSORIES 

* Tel. 6077, 4595 Posbus/P.O. Box 260 
39 Lombard Str. 39, Potcbelstroom, Tvl. 

Die sterk geindustrialiseerde 
state bet ook meer geld beskik
baar om duur elektroniese appa
raat vir navorsing aan te koop, 
sodat die akademiese werk daar 
goed op peil is. 

Getrou aan ons tydsgees, wil gewoonlik beter is, en om te hoor 
ek die bestaande orde van on- wat die ander geslag dink van 
derlinge verkeer op die Puk dinge. Dit is ook natuurlik en 
aanval. as ons vryer, sonder bybedoelings 

Ons het almal Universiteit toe van beide kante, met mekaar 
gekom om mense te word, om kan omgaan, sal alle aksies 
ons standaarde te kom opweeg op die Puk in 'n meer spontane 
teen die van ons tyd - en gees- gees kan plaasvind, sal spanning 
genote en om onsself op sosiale tussen geslagte later begin ver
gebied te kom oefen en aanbied . minder en is ek seker dat ons 

Nou lyk dit vir my asof die ' n meer intellektuele, stimuleren
enigste aanvaarbare, sosiaal-toe- de gees op ons kampus kan laat 
Jaatbare vorm van verkeer met ontstaan . 
die teenoorgestelde geslag die Hoek om moet daar altyd ge
van vasslepery IS: . V!r ~ we~- volgtrekkings gemaak word wan
derdes ~an. ons meiSles IS dlt me neer 'n man en meisie die be
· ~ verkteshke toedrag van sake · staande, verstokte orde ' n bietjie 
me, omdat ons voel dat ,om v~s probeer buig? Pukke, probeer 
te ~leep b_etek~n om n b_ate om dit te aanvaar dat 'n mens 
goete, stewtge hefdes-:erhoudt~g vriende kan wees buite 'n lief
met 'n persoon t~ he, me~ die desverhouding. 'n Meisie wil 
~og op toe~omsttge ontw_tkke- nie noodwendig uitgeneem word 
hng. En dte _van ons . wte se nie, dis net so lekker om te gaan 
wederhelwe. me op die ~uk stap, of te gaan teedrink, of net 
rondloop me, mL'ct nou afste_n te sit en gedagtes wissel. 
van aile verke~r m_et man~. Dte Ek is oortuig daarvan dat 
ande_r alternattef IS ,om JOUself die soort vryere omgang gerede
besktkbaar te stel as n teenvoet- Iiker van die meisies se kant af 
er vir ver~elin_g v_ir ee!l of an~er sou kan kom, want bulle is die 
man - _dtt WII se _as Jyself ~sie~ eintlike lydende party, maar dit 
aantrekhk genoeg IS - en dit _let is nou ongelukkig so dat mans 
tot o!lgesonde l?s-en-vas hg- in die meeste gevalle die voorbe
gaa~hke ':erhoudmgs, wat frus- houd tot toenadering bet en is 
traste en nusverstand veroorsaak. die gewillige vroulike geslag se 

Die van ons wat nie kans sien hande afgekap. Neem 'n mens 
vir een van die twee alternatiewe wei die inisiatief, word jy met 
nie, word nou uitgeskuif om ons onmiddellike suspisie bejeen, en 
dae in die kamer of tussen ons is daar spanning in die verkeer 
meisiemaats deur te bring, en wat volg. 
sodoende sit hier honderde in- Kom, manne, onder daardie 
teressante, spitsvondige meisies onaansienlike, Krombeen Kie
in ons koshuise, wat wel kennis- wiete en Mollige Maries is gawe 
se onder die mans het, maar vriendinne! 
werklike vriende bet bulle nie. Wat dink die res? 

'n Meisie geniet dit oor die 
algemeen meer om met 'n man "MOEDIGE MINA". 
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OP DIE KOSHUISFRONT 
OVER DE VOOR: I Voor - Taaibos. Die jaarlikse 

Die 18 Maart is daar groot mini-intervartisy. vind vanjaar 
dinge aan die gang vir Over de op Tukkies plaas. 

• 

Die koors loop hoog en die 
bele Over de Voor berei bulle 
voor om op te ruk na Tukkies 
om te sien hoe hule manne die 
Taaibossers gaan kafdraf. 

Op ere wert Die sportsoorte waarin mee
geding gaan word is tennis, 
tafeltennis, skaak, veerplytjies, 
gholf, brug, snoeker en die 
baie belangrike RUGBY. Die verlies van verskeie groot 

en ou staatmakers in die ge
Jedere van Puk-rugby het heelwat 
doemprofete en pessimiste ge
kweek t.o.v. die vooruitsigte en 
kanse wat ons bierdie jaar het 
om weereens die botoon in Wes
Transvaal sowel as in die ,Vry
staat" te voer. 

Om pessimisties te wees is 
daar aan die een kant rede ge
noeg voor, want vir enige span 
is die verlies van sy room in 
geheel 'n gevoelige slag en ge 
noegsame rede tot kommer. 
Aan die anderkant is daar uiters 
goeie redes waarom enige span, 
behalwe Puk, wat dalk enige 
aspirasies het in Neser-liga of 
intervarsity om liewers maar 
die 1valse hoop en geesdrif 'n 
bietjie te demp, en met Puk 
erkenning te hou. 

V oorryposisie: 
Wat die voorry-posisies betref 

lyk die talent maar skraal, 
en gaan dit nog groot kopkrap 
en bekommernis veroorsaak. 
,Shoe" Schutte wat verlede 
jaar sy vakleerlingskap in die 
tweede span gedoen het is op 
hierdie stadium 'n sekere keuse 
en indien hy ietwat verbeter 
het behoort hy 'n waardige op
volger te wees. Lg. se spanmaat 
van verlede jaar, Wally van 
der Walt, het genoegsaam krag 
en toewyding, maar dit kan 
blyk dat hy nie die nodige gewig 
het vir daardie uiters belang
rike plek nie. Daar was sprake 
dat Jan Brand, broer van Piet 
Brand, homself sou beskikbaar 
stel om as voorry diens te doen, 
maar blykbaar verkies hy dit om 
slot te speel. Hier gaan hy 
beslis met kompetisie te doen 
kry in die persone van Piet 
Brand en Dries Coetzer. 

Hakerposisie: 

Wie hierdie jaar voor in die 
lynstaan gaan staan is in hierdie 
stadium nog in ope vraag. Neil 
Cawood sal beslis sy plek vol
staan en is 'n toegewyde speler 
wat teen hierdie tyd genoeg 
Jesse by Ferdie Postma geleer 
het om homself te bewys. Blyk
baar is daar nog meningsverskil 
oor wie uiteindelik die no. 2-
Trui sal dra en is dit byna seker 
dat dit na afloop van die proe
we Saterdag wei Cawood sal 
wees. 

Skakelpaar: 
Alhoewel geen man onver

vangbaar is nie is dit tog jam
mer dat Jannie Barnard ge
slaag bet in sy finale eksamen. 
Die man, wat blykbaar nie goed 
genoeg vir die Wes-Transvaal 
span was nie is deesdae 'n sterk 
aanspraakmaker vir die Trans
vaalse span. Tog jammer dat 
so 'n bekwame man nie alreeds 
verlede jaar op ie keurkornitee 
was nie en in hierdie geval word 
gedink aan Chris Holtzhausen, 
maar dit net terloops. Wie 
Barnard se plek gaan volstaan 
word oor gerraai en gegis. 1-J,oe
kom? Is daar naas Spotty de 
Waal 'n beter skrumskakel op 
die Puk? Hierdie kereld het 
meer ondervinding, meer , rugby 
en meer planne as enige van sy 
medeaanspraakmakers. Onder 
druk raak hy 'n bietjie wild en 
daarop sal moet konsentreer. 

Dat die geskiedenis homself 
herbaal, word maar weer bewys, 
deurdat oor Piet Roodt se 
posisie getwyfel word. Een keer 
sal die geskiedenis hom berhaal 
en by sal weer die losskakel 

wees en enige aspirant sal hom 
eers moet uitspeel. 

Senters: 

Eugene van Wyk, 'n baie 
sekere keuse op senter. soek 
waarskynlik 'n maat vir homself. 
Van al die applikante vir hierdie 
pos sal Muller blykbaar die sukses 
volste wees as hy genoegsaam 
van sy besering herstel het. Hy 
sal egter in 'n puik kondisie 
moet wees om vir Charles Ven
ter uit te hou, wat in hierdie 
stadium bo hom verkies word. 
Wie die taak sal he om die 
bal in die lynstane na Piet 
Brand en Dries Coetzer in te 
gooi , kan min oor getwyfel word. 
Gerrit Botha en Johan Steyn 
is sekere keuses. Saaiman be
skik oor 'n waardigheid maar 
of hy een van hulle sal Jig word 
betwyfel. 

Geen Automatiese Keuse: 

Die laaste vesting behoort 
ook ongetwyfel aan die kranige 
Schalk van der Merwc en sal 
dit nie verbaas in dien hy hier
die jaar vir Wes-Transvaal diens 
doen nie. 

Dit sou vir enige van lg. 
spelers intens dwaas wees om op 
outomatiese insluiting in die 
span a.g.v. vorige rekords staat 
te maak. Elke man sal moet 
speel vir sy plek, want om op 
jou lourere te ru~ met manne 
soos Johan Nel, Johan Hunter, 
lan Taljaard, Theuns van Rens
burg, Frans Kruger Nico Breedt 
en Koos Coetzee in die naby
heid sal dit ' n dwase rout wces. 

Jim is Terug: 
Dit is feitlik 'n uitgemaakte 

saak dat verlede jaar se kaptein 

Daar is 'n paar puik en ervare 
deelnemers wat Over de V oor 
manne se moreel sommer hoog 
hou. Om maar een te noem -
Jan Kovsies wat snoeker oor die 
pos ge~eel het! 

Dit is verblydend om te sien 
hoe mooi die Iiefdesbande groei 
tussen Over de Voor en die mooi 
meisies van Karlien. Dit gaan 
waarlik van krag tot krag. 

Over de Voor wat hierdie jaar 
sy tiende bestaansjaar vier, is 
net mooi vyf jaar ouer as Karlien, 
maar al is die meisie van bulle 
nog so jonk, staan sy nie 'n tree 
terug op die gebied van intertees 
nie. Vra die manne van Die 
Voor, bulle se so. 

DIE SKUUR: 
Die 1972-Dore het die kampus 

betree en die ouhere het voor 
bulle geval. Die slagting in die 
Skuur was groot en die marme 
het seifs die nag voor die S.R.
kantoor deurgebri ng, ten spyte 
van die dou. Onder die gevalle 
helde was karakters soos Johan 
Roodt, Pottie Viviers en Fanie 
Mulder wat nog steeds ewe rid
derlik by Kasteel opdaag. 

Die eerste koshuisrugbyver
gadering is gehou en oom Jog
gie Hattingh IS tot president 
verkies. Groot drome word op 
rugbygebied gedroom, wat, as 
die oefeninge gereeld byge
bring word, beslis bewaarheid 
sal word. Dan het ons natuur
liknog vir Kroggics om die Skuur 
se naam op 'n atletiekgebied 
hoog te hou. 

0 ja, die Skuur se nuwe tele
foonnommer is 7996, en noem 
a~b. die gang waarin die per
soon woon - dit spaar rond
hardlopery. 

Jimmy van Rensburg weer gaan LIBERALIA: 
speel. Dit is 'n geweldige ver- et soos al die ander kos
ligting en blye nuu vir elke hui e op die Puk dink ons hier 
Puk-onderste uner. Sy J..ollega ons koshuise is die koshuis, 
aan die a nderkant van die ons se dit net nie. 
skrum, James Stoffberg, sal Wat krieket aanbetref, het 
weer sy plek volstaan en dit ons vanjaar 'n groot oes gehad. 
voorspel nik s goeds vir die hoop- In gu re weer het ons manne 
volste en geesdriftigste span Kompleks kafgedraf met agt 
nie. Om die kombinasie van paaltjies. Ook op atletiekgebied 
losvoorspelers tc vervolmaak is het ons 'n paar staatmakers. 
dit seker dat Bernardo weer gaan Swem? Ja, dis eintlik 'n 
speel - dit opsigself maak teer sakie, ons kom toe tweede 
mens bly. Maar aan die ander- laaste met die interkoshuis swem
kant kan hierdie intens begaa f- gala. · 
de speler vind dat hy sy plek 'n Baie sosiale koshuis, ons. 
moet afstaan aan 'n meer toe-~· Sondagaand het ons 'n ken
gewyde speler as hyself. mekaar met Kasteel hier by ons 

MINI LEWEK 
GOEIE TYE 

Op 'n atletiekbyeenkoms Woensdag 23 Februarie op die Bill Swart 
Ovaal het verskeie Puk-atlete op bulle vorige beste prestasies ver
beter. 

Ruanda Jacobs het baie ver
beter op haar vorige beste in die 
200 meter en die 25 sek. grens 
verbygesteek met 'n baie goeie 
tyd van 24,7 sek. Sy het ook die 
100 meter gewen in 'newt> goeie 
tyd van 11,8 sek. Springbok Wil
lie van der Westhuizen het ook 
'n debbule oorwinning in die 
naellope behaal. Die 100-meter 
het hy in 10,5 sek. gewen en die 
200-meter in 21 ,3 sek. In die 
100 meter het hy baie swak weg
gespring. 

Ria van der Berg het met 
Moira Joubert in die 100 meter 
hekkies afgereken en die tyd van 
14,4 sek. gehaal. Danie Gilden
huis is besig om die vrugte te 
pluk van intensiewe oefening en 

het die 800 meter gewen in 'n 
tyd van I min. 51,9 sek. Dieself
de geld vir Dirk Schoeman wat 
tweede was in die 3000 meter 
met 'n beste tyd van 8 min. 20,8 
sek. In die gewigstoot het Ma
rie Viljoen 'n afstand van 13,99 
meter behaal. 

Op die 27ste het die Pukke 
weer op Pretoria gaan deelneem 
en daar het Bernard Rose 'n 
nuwe Noord-Transvaalse rekord 
opgestel in die 1500 meter- vir 
juniors met 'n tyd van 3 min. 
53,3 sek. Fanie van Zijl bet die 
800 meter gewen in I min. 49,3 
sek. en Danie Gildenhuis het 
in d1eselfde wedloop weer 'n ver
dienstelike tyd van I min. 52,2 
sek. opgestel. 

gehou, wat uit geloop bet op 'n 'wat toe sommer deurrol na 
interfliek waarvoor die asters Klawerhof se joernaal. 
die manne moes skiet. So tussen Ons bet intussen besluit om 
al die ongelukke deur was ·dit weg te doen met die museum
baie suksesvol. Dit lyk of 'n voorkoms en nuwe meubels te 
paar manne uiteindelik bulle koop; die dat reisvaardige sle
liefde gevind het. Ons hou duim pers een aand verras is met 
vas vir die ouens wat vassleep en verkeersdoedies voor Klawer
tog gegaan het. hof en tot soveel as 50c. boete 

GATLAND: 
Teen aile verwagting in en 

tot groot blydskap ·van a! wat 
Gatlander is, kon ODS weer van~ 
jaar ons eie koshuis betrek. 
Eintlik het ons alma! dit ver
wag, maar dat Gatland so 'n 
verjongingskuur sou ondergaan 
- nooit! ,Suikerbossie" is 
nou wei nie meer ons koshuis
Iied nie, maar Gatland is weer 
splinternuut. 

Wat .ons manne betref het 
daar nie vee! verandering gekom 
nie. So baie van verlede jaar se 
ouens het terug gekom dat daar 
net vir vyf eerstejaars plek in
geruim kon word. Die feit dat 
ons ou bekendes vir mekaar 
is gaan ons koshuisgees laat 
sneeubal. 

Op die oomblik blyk dit 
dat visvang vanjaar die koshuis
sport gaan wees . Die visvang
koors wat so boog loop, word 
ook deur die nie-hengelaars 
waardeer. Want sien vandat 
daar skielik so 'n voedsel te
kort in die eetsaal is, is dit nogal 
bak om gereeld 'n paar ses
ponders vir die pan aan te 
hou in ons enigste bad. 

Op sosiale vlak floreer ons 
vanjaar. Die jaar het nog nie 
eens koers gekry of ons het al
reeds 'n paar intertees byge
bring. Daar is groot dinge aan 
die broei tussen ons en die da
mes van Kulu. 

Gatland se sergroep was snags 
ook al 'n paar keer bedrywig by 
die dameskoshuise. Maar die 
groot dinge kom nog. 

Die 7 Maart hou ons 'n kos
huisgeselligheid wat waarlik be
loof om gesellig te wees. 

KLAWERHOF: 
Klawerhof het weer aan die 

sk.ommel gegaan en die lang 
wmdstllte en met die koms van 
die seniors is orkaansterkte be
reik (vir die eerstejaars a !tans!) 

So van oorstromings gepraat, 
Anna Venter van vervloe dae 
en haar makkers het deur die 
jare. been met kragtige hale 
al d1e swemrekors van die Puk 
Klawerhof-toe laat spat en die 
jaar kom 'n jong Anne Venter 
(familie, ja) en sy en haar mak
kers sorg dat die atletiek beker 
sy weg tussen die rooi en pienk 
rokke deur na K lawerhof toe 
vind. Marie Viljoen wat 'n 
S.A. rekord agter haar naam 
het, meen toe dis darem on
voldoende en slinger met haar 
gewig 'n Puk rekord'in sy peetjie, 

Vriendelike bedien:ng van 'n 

mede-Afrikaner by •.• 

BAILIEPARK 
PADKAFEE 

betaal bet. Prof. Schalk Du
venhage het in Amerika be
sluit dat dit ,in" is om RIO 
te betaal vir 'n sjokoladekoek. 
Dankie Professor, ons sien al 
klaar verby die drie-poot mu
seumstukke. 

Met die bros-eksamen agter 
die rug kan ons nou terug keer 
tot die akademie. Kamers toe! 

TELEVIS/E 
e Vervolg van bladsy 1 
telike gemeenskap moet alles 
wat neerhalend is, veroordeel 
en verwerp anders is ons aan
dadig daaraan. Die gemeenskap 
mag nie swyg nie. 

Hy het gese dat by graag sal 
wil sien dat ons werk aan 'n 
Christelike perspektief oor kom
munikasiemedia omdat daar nog 
nie veel aan gedoen is nie. 
Hy sal graag van die Pukke wil 
hoor met betrekking biertoe, 
dat ons dit bespreek in ons ve
renigings of in ons akademiese 
studies inwerk. 

Meer studente en in besonder 
behoudende Christenstudente 
moet bulle bekwaam om lei
dende rolle in die kommunika
siemedia te vervul. 

Christene moet die media as't 
ware ,beman". 

A.S.B. onder 
soeklig 

e Vervolg van bladsy 1 
kaanse studenteleiers ter tafel 
geneem word. 

Masjinerie. 
Hierdie ondersoek moet ge

sien word as 'n strewe om 'n 
masjinerie n: skep vir die neden
daagse student waardeur by hom 
ten voile kan uitleef en ook 'n 
meer prominente rol in kontem
porere aangeleenthede kan speel. 
Waar daar nou aan ou hout ge
skaar en gekap word, moet die 
beklemtoon word dat dit boe
genaamd nie sal lei tot verwate
ring of kapitalisasie van ons 
beginselgrondslag nie, maar dat 
die kanale waarlangs hierdie 
prinsipes in die buidige tyds
gewrig lewenskragtig uitgebou 
kan word, slegs ondersoek word, 
het mnr. Wessels gese. 

(Langs die Johannesburgpad gelec) 

GOEIE KOS! 

FUNKE DIENS! 

U tevredcnheid is ons 

PLESIER! 

Ons onderneem ook bestel/ings 

aan koshuise tot baie /aat 

in die nag na koshuisvergaderings 

TEL. 6670 
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KRIEKETSPELERS BUIT BEKER 
DIE PUK-KRIEKETSP AN bet Saterdag 26 February te Stilfontein geskiedenis gemaak deur die 
Scorgiebeker die eerste keer in die geskiedenis te verower. ~ie Pnkke bet bnl aartsvyande Strathvaal 
wat die beker verlede seisoen gewen bet - met sewe paaltJ•es geklop. 

Die held van die wed~tryd Verklaar. 'n kragtige viertjie. Saam met 
was Sias Willemse en by sal Op 'n nat kolfblad die tweede hom voor die penne was Nico 
bierdie wedstryd · seker nie gou Saterdag was Fleetwood en Breedt met 16 n.u.n. wat ook 
vergeet nie. Hy bet 'n wedstryd- Bates van Strathvaal met rukke die enigste ses van die wed
ontleding van 12/57 gehad na- onspeelbaar maar nogtans bet stryd geslaan bet. 
dat by in die eerstebeurt met die Pukke bulle telling opge-
5/32 en in die tweedebeurt met stoot na 135/8 en verklaar. 
7/25 Strathvaal geknak bet. Strathvaalhetdaama weer kom 
Dan bet by ook 27 en 20 onder- kolf en toe bet Willemse toege
skeidelik met -die kolf behaal. slaan en met behulp van die 

Op die eerste Saterdag se baanblad en bogtige lug die bal 
spcl bet Strathvaal eerste ge- lekker geswaai. Hy is goed by
kolf en -116 lopies almal uit gestaan deur Nico Breedt, Jan
aangeteken. Hulle was ge- nie Nel en Mike van Zyl en 
lukkig om dit te behaal aange- Stratbvaal was uit vir 'n ska
sien die Pukke verskeie vang- mele 85 lopies. 
kanse verbrou bet. Boet Scble- Met nog net 45 minute se 
busch' (32) en Oliver Chisholm spel oor bet die Pukke 67 lo
(36) bet daarna haastig gekolf pies gekort om te wen en na 
en met uitstkeityd bet Pukke slegs 35 minute bet Mike van 
87 vir 2 gehad. Zyl die wenlopies geslaan met 

Gimnastiekspan gaan tear 
DIE P.U.-gimnastiekspan finaliseer tans die reeHngs om tydens 
die Aprllvakansie 'n toer deur 'n deel van Transvaal en die Vry
staat te ondemeem. 

Vanaf 29 Maart tot 12 April 
word Heilbron, Harrismith, 
Bethlehem, Mandini, Pongola, 
Piet Retief, Amsterdam en Ca
rolina besoek. Verskeie uit
blinkers in die gimnastielcspan, 
soos Gillian Cloete, Frikkie 
Coctzee, Willie van Eeden, Elize 
dos Santos en Alida Naude sal 
die toer meemaak. 

Tobie Kruger sal optree as 
toerleier en die toerouers is 
dr. en mev. Gert Strydom, Dr. 
Strydom is verbonde aan die de
partement Liggaamlike Op
vocding. 

Die mans sal 'n trampolette
vertoning, sowel as vertonings 
op die brug en rekstok lewer. 
Opvoedkundige danse met en 
sonder handapparate sal deur 
die dames uitgevoer word, asook 
die uitbeelding van gedigte met 
behulp van ritmiese dans~. 

Die Gimnastiekklub beoog 
verder om tydens die Julievakan
sie in Kaapstad aan die Suid
Afrikaanse Universiteite-toer
nooi deel te neem, asook om 
tydens Intervarsity teen die 
Kovsies mee te ding. 

STUDENTE!! 
BENUT lllERDIE GELEENTHEID 

WORD 'N VRUGTE-

ETER, GOEDKOOP EN 

SONDER MOEITE! 

U IS DIT AAN U GESONDHEID VERSKULDIG ! 

e Laat ons eenmaal weekliks aan u 'n verskeidenheid van 
die keurigste vrugte lewer teen slegs SOc weekliks. 

e Geen aflewering tydens vakansies. 

e As die bestelling gekanselleer word, word vooruitbetaalde 
bedrae onmiddellik terugbetaal. 

e Gee asseblief vroegtydig kennis van enige kansellering 
of adresverandering. 

e Vul onderstaande vorm in en pos dit saam met u betaling 
aan bogenoemde adres vir aflewering so lank as u wil. 

r-------------l 
I 
I 

Naam van Ouer: ..................................... ............................................. .................. .. 

Adres: . .......................................................................................................................... .. 

Naam van Student: ............................................................................................. .. 

Kosbuisliga: 
In die koshuisliga was daar 

as gevolg van die reea Sater
dag 26 Februarie geen wed
stryde nie. Die stand van span
ne is as volg: 

Marie Yiljoen bet vanjaar vir 
die eerste keer ingeskryf as 
student aan die P.U. vir C.H.b. 

As S.A. Kampioene hou sy die 
S.A. gewigstootrekord vir dames 
met 'n afstand van 15,02 m. 
(49 vt. 3 1/2 duim). 

Sy volg die kursus H.N.O.D. 
en bet die meeste punte van die 
dames aangeteken tydens ons 
eerstejaars-atletiekbyeen koms. 
Sy bet ook die byeenkoms se 
gewigstootrekord verbeter. 

(Fotokuns.) 

Sportmanne 
kry beurse 

Twee van die Puk se puik 
sportmanne, Johann Hunter en 
Andries Coetzer, bet elk 'n 
beurs van RSOO van die Coca
Cola-bottelaars-vereniging ont
vang. Die beurse is op 28 Feb-

K.lerksdorp.. Puk kolf eerste en 
"" g. behaal 208 lopies met net 7 
8 ..:..: B paaltjies plat. Die beste kol

"E ~ § wers was Cbrisholm met -60, 
;;> 0 P.. Breedt met 33, Loots 16 en van 

Koshuis der Walt 43 n.u.n. 
Kompleks 5 3 1 7 

Klerksdorp antwoord hierop 
met 40 lopies vir 3 paaltjies. S. 

6 Willemse kry 2 paaltjies vir 10 
4 lopies vir 3 paaltjies. S. Wil

lemse kry 2 paaltjies vir 10 
lopies en Mike van Zyl I paal
tjies vir 1 lopie. 

Dawie Dup 6 3 2 1 ~ 7 
Piet 

Grobler 4 3 1 
Kasteel 4 2 2 
Over de 

Voor 5 2 2 4 
Dorp 4 4 0 

Verlede naweek bet die Puk 
begin met sy wedstryd teen 

Een van die hoogtepunte van 
die eerstejaars-atletiekbyeenkoms 
wat op 12 Februarie gehou is, was 
die vertonings van 'n eerste
jaar, Bernard Rose. Nie aileen 
wen by die 800 meter in 'n re
kordtyd nie, maar sit sy segetog 
voort en wen agtereenvolgens 
die 1500 en 3000 meter in goeie 
tye. 

Bernard Norval Rose is op 
2 Julie 1953 gebore. Twee en 'n 
half jaar gelede ontmoet by 
Fanie van Zijl op 'n atletiek
kursus. Daar en dan besluit 
hy dat by werklik erns gaan 
maak met sy atletiek. In Maart 
1970 verwerf by Suid-Transvaal
se Provinsiale kleure. 

In 1971 doen by sy militere 
diensplig in die Lugmag te 
Pretoria en verwerf by Noord

Die wedstryd word op 11 
Maart voortgesit. 

Transvaalse provinsiale kleure. met regsvakke. 'n Belowende 
Hy neem dee! aan die Suid- toekoms Ie vir hierdie jong 
Afrikaanse Junior kampioen- Puk voor. 
skappe en ·bebaal 'n vierde plek Sy tye oor die 1500 meter en 
in die 1500 meter. In 1970 slaag 3000 meter (3 min. 54,1 sek.) 
hy daarin om die vinnigste tyd en (8 min. 29,4 sek.) is binne 
oor 3000 meter vir die jaar aan bereik van die Suid-Afrikaanse 
te teken ~1. 8 ~· 29,4 sek.. junior rekord. Volgens Ber-
~an die begm v.an vanJaar nard is by baie dank verskuldig 

registreer . by. aan die P. U. vir aan sy afrigter, Jan Barnard en 
C.H.O. vu die graad B.Comm. aan Fanie van Zijl. 

KOSHUIS RUGBY 
BINNEKORT BEGIN 

Dit wil voorkom asof die 
akademie reeds veld begin ver
loor het onder die aanslag van 'n 
( ondermynende ?) ten dens, rug
by. 

Teekanpraatj ies het reeds sy 
tradisionele metamorfose on
dergaan - want bulle praat oor 
rugby. Met die ywer en erns 
waarmee daar geoefen word en 

o?r wat die groot getalle van 
die Skuur en die kwantiteit 
van Drakenstein aan hierdie 
bestaande orde gaan doen. 

. Hiermee wens ons die hoop 
uit te spreek dat koshuisrugby 
op 'n hoe standaard aangebied 
sal word, wat sal impliseer dat 
groot belangstelling ontlok sal 
word. 

die entoesiasme wat onge~en -----------
is op die kampus van die PUK, 
kan ons met groot verwagting 
kyk na die eind-resultaat van 
harde oefening wanneer die 
grotes van die verskillende kos
huise op ongeveer 15 April 
met die eerste amptelike liga
wedstryde sal begin. 

Van Over de Yuor, die wen
ners van verlede jaar, word ver
neem dat daar nie die minste twy
fel bestaan dat bulle weer as 
wenners uit die stryd sal tree 
nie. Mens kan slegs bespiegel 

S.R. KAMP 
'n Voltallige Studenteraad bet 

die naweek van 26 Februarie by 
'n vakansieoord naby Rusten
burg uitgekamp. Die doel van 
die kamp was om te sorg dat 
die S.R.-lede mekaar beter en 
op 'n ander terrein leer ken en 
om 'n spangees te bewerkstellig. 

Dat die kamp geslaagd was 
kan afgelei word uit die feit 
dat selfs die reen getrotseer is en 
enduit vasgebyt is. 

I Adres: .............................................................................. ........................ ...................... .. ruarie deur mnr. F. C. de Beer r=======================i 
van Suncrush, K.lerksdorp, oor-I Vrugte wat u NIB eet nie:.. ............................................................................ I 

Ek sluit R................................... in vir ............................. ...... weke.J L ____________ _ 

WEES VERSEKER VAN ONS BESTE DIENS ALTYD! 

CORNER FRUIT STORE 
(PTY.) LTlJ. 

Posbas 565, Pot~eterstraat, Potcber.troom. TeJ. 5271/2 

handig. 
Johann Hunter bet Spring

bokkleure in driesprong ver
werf en bet vanjaar ingeskryf 
vir B.Comm. (Honns.) . An
dries Coetzer bet ook vir die 
graad ingeskryf en speel rug
by vir die Puk se eerstespan. 

Toe by die beurse oorhandig 
bet, bet mnr. De Beer gese 
dat die prestasies wat die twee 
sportmanne behaal bet, nie buite 
bereik van ander is nie. 

~ DIE REGTE PLEK VIR 

FIETSE EN MOTORFIETSE 

PARK FIETSWINKEL 
- OOK HERSTELWER.K

* Van Riebeeckstraat 81 en Wolmaransstraat 88. 




