
........ ,. 

~te 

aoukeu-

sera van 
~an Zijl, 
' Pypies 
lnat etes 

wu !ton
name en 

genoem 
IS bet dlt 
wee S.A. 
>uers en 
r die ses 
die land 

l bet or 
le eerste 
loopkom· 

lie leiseJ
r 'n ver
r grond. 
Jetes :vol
wat alle 
sW om 

terJgge
Puk-

~' want 
saJ dit 
ting in 

e later 
dJe ko· 
tad ge-

le S.R.-

akteur. 

tg. Die 
as wat 
et. Die 
· tn 'n 
rdae is· 
IOk be· 

Over de 
~~ stl· 
1e, want 
•Or speel 

rugby. 
ale dan
IJWra:keJ, 
' Is die 
spun en 
ve.rant

re met 
jcmgste 

Punta 
6 
5 
2 
2 
2 
1 
0 

6 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

Groot ...,-.oeg om u • .....-. 
Klein ~om u • kM'I. 

* 
DIE Amptelike studentekoerant van die P.U. v ir C.H.O. In U lig sien ons die lig. 

PUKKE! 

vir 81 u kJMtl'budl* 

Johan Claassen 
Broers 

(Edms.) Bpk. 

Tel. 3612, 
POTCHEFSTROOM. 

Kerkstraat 92. 

STUDENTE-APTEEK 
~================~--J_AA _ _ R~G~AN--G~X_X~X--~------~V~RYDAG. 30 MEl 1975 Nr. 7 

Tak: Tomstraat 100. 

... .. ja. wat danr' Olt '- blykbaar wat mnr. Theo Gardener. oud-m inistu van blnnelandse 
aake en nou Ieier van die Demokratiese Party. hier wH vra. MIY. Gardener het verlede 

weak PNB in dle Totlussaal toegespreek. (Foto: A.G. ) 

KORPS REAGEER 
OP STOFWOLK 

VERKLARING na aanleiding van die Vlugskrlf 1975, nr. 2, van dit studie
kring: .,Trek die skoen a an wat pas". 

• D.ie Korps beklerntoon d ie 
doeJ en opset van ,.Vyftni· • 
nute" soos dlt In die aa n· 
het van die vlugskr tf afge
druk staan, wat i nhou: 

ann dl& P.U. vir C.H 0. 
Die bedocling van d ie vlug· 
skrif wa:; n le om vuil was· 
goed vir tile bui tewcreld 
u it te ha ng nle - daarom 
d ie beperkte k'ampussirku· 
las1e. Die Korps gto e~:ter 

dat ons die moed van ons 
oortulging moet ht om ml.s· 
st;~nde (wanneer d aar is ) 

in !'!e ::cledc:re tc erkcn en 
op te klanr, t>erclc r a.s om 
dit onde r d ie kumbers te 
laat gedy. Ali tlua r in ' n li::· 
gaam ' n sweer Is, moct dlt 
betyds ultJ:esny wonJ, SQ 

nle word dte bele organis
me aa.nget as. 

- dat ,.Vyrmlnute" soms 
vraagstellin g sonder ant
woord is: 
- dat d it ve.rdere beslnning 
verg om tot "fl he.lder om
lynde Skrl! verantwoorde 
antwoord le kom : 
- dat dit nie n oodwendlg 
Studie llringlede ('n onder· 
\igpam van d ie Korps) se 
standpunt Is nle. 

• Die Korps Verl tas Vl ll<.'el 
steun d ie Stud lekrj ng In sy 
publlse.ring van d ie vlug· 
skri! hierbo genoem. 

• Die Korps besk:ou die vlug
akrlr nie as 'n rewoluslonc. 
rt> stuk. wat teen owerh~ld.s· 

insteUings .:emlk ls nie, 
m:sar ns 'n annll.s~ \'an die 
skrywer v:~n 'n fi'ltllke ~i· 

tunsle. 

• Die Korps ldentlfiscer hom 
nle .kategories met ecn van 
die groepe wat In die vlug· 
sltril genoem Is ni e, maar 
glo dat voortdurende ITer · 
vomrlng nodig is in ons ge
broke wereld en dus ook 

Paul Krilger, 
\'OCII'Sitte r KVV. 

Leeu, Makou 
byna haaks 

LEEU en Makou het mekaar verlede week amper oor musiek 
In die Sentrale Eetsaal gepok en vlieende piesangs, borde 
en kopples was aan die orde van die dag. 

Ole hele gedoente ~t ontstaa.n toe Makou\llei musiek. 
tydens aandete oor die luldsprekustelsel wou verakaf. Oi6 
musJek het Ovet-de-Voor dwars in die. krop gesteek en 
seniors van die koshuls het 'n eerstejaar gestuur om die 
skreeuende muslkam ult sy nood te help. 

'n Oor-en•weer aan-en-afsittery het toe gevolg. HumetJI'e 
het opgevlam en vfieende piesanga het groot skade op die 
volgedekto ~els aangerJg. later het borde ook de!M' die 
eetsanl guweef. 

MaMe van albei koshuise het opgevlieg en aan mekaar 
begin ruk Na ' n groot gesukkel is die kokendea toe koud
geJei 

Gerdene~ 
verkies 

2-stroom 
politiek 

T£NSY 'n mecrduhdcl \'an Suid-Afrika sc- kirscrs, ong..-ag hul politickt ver
bintenisse, binnc die volgcnde jaar of twee sekcre binnelandse werklik· 
hedc aanvaar, sal hulle nic daarin slaag om 'n uiteindelike katastri>fe in huJ 
land ar te weer nie. 

So het nuu . Thco Cerdencr. uic<.l<' J.!C\\'urt<-1 e n om tc f>c.

1 

sprcklrtAs mel G:usha Bulb~ 
oud-mlnlster vnn binndunds4.' \\ccr dat twinti~ put!R•nJ yan h!li van the Zoelo!'s, hcl hy 
<;ake en noll lcil.'l" vau diCI d!i.' ~Lcdelikc Bantncs nog ua ( mnr Ocrdcocr) lot die ge
Demokralit•sc Part~·. op 'n dt~ Tui'lmndc ~;c.stuur kiln vol;:lrckking gckom dal ~n so 
PNB-progr:un.aand op 22 !\It•• wortl is pOli t ics dwa;~'>; 'n stmlslaut per proYinslc dlc 
in the ToUussa:~ l ~Cl>c, . • um weer ten vulle deur dtu KC\\C!ItSic ,.oplossing'" sal wees. 

W"EIERING t)lli tcwcre h.J ttanv:~ar tc wonJ, On, hien hc swdstatc kan dun 
Volgcns mnr. Cenlcner hct sal Suid-Afrlka alit• diskrimi- modelst<l t!' gt!bou word, kom· 

dh.' weie rlng 1m1 die rcalltcit<' ncrcntlo bepuh ncs in r.y wet· plccl met myne, nywct·hcdc 
as rln-t~:•l tc c1 ken en 1e non- ).(()\\ tnlt mocl vcrwyder; ens 
vaar, Suiu·Afrika bi.nncl:mds • klein apartheid kan nie deur OISKRJMJNASIE 
en huilel.1.nds reeds mcer ska· \\C\I(i.'\\'JnJ; vC"randt>r word ;\tnr Ccrdener hct ook tre~~ 
de bcrokken as wat hy knn nil' Ute hcclndh;inl: d:mrvan dat die bestnandc ooleid van 
bekO'Itlf.:' Mnr. Cerdcncr hel It• iu die handc \ ';111 die kiC· 
gesl! duL d1t> volgen<lc w('rk· ~ers. 

Likhcde rt!c-tb; aan\'aar mot!s .:c STADSTAAT 
wees hcl: 

• Ole .,oplossingw van die 
Ahode-sjese en die S .W .A.

vraagatuk betoken nia die op
touing van Suid-Afrika s.e ras· 
sevraagstuk nie; 
• die buitelandse politieke. 

millt6re en ekonomieso 
druk op Suid-Afrika gaan dras· 
ties toeneem en niks minder 
as ingrypende hinnelandse ver
anderinge sal hierdie druk kan 
afweer: 
• die meetderheid van die 

Suld-Afrikaans~ bevolklng 
vorwerp die huidige beleld van 
afsondetlike- ontwikkeling; 
• a f~ondcrlikhcid k:m nio Inn· 

r:cr ~oveel skeidinc- en \'C'I· 
ligpeld ll"'ehnng :IS wul 'o 
groot dc<>l v:~n die Blnnke kle· 
serkort>s die nrg<'lnpc kwnrt<'C'II 
~:choop hC'l nit>; 
• voortgcsclto wciering om 

aar~ die Kleul'linge en die 
IndU!r s volwaardige en gelylre 
l>urgerskap te gee, is niks min· 
der as POihieke dwaasbefd nle; 
• die s:twe.Uke Bantoe Is per

manent In die stedellke &e· 

Tt!n opo;igtc van d ie stede· 
like llantut!, hct mnr . Ccrde· 
ncr swdcllke st;~ dstutc wat 
was die Tuaslandc snl funk· 
sioneer . vourgestcl Na same· 

pan1llcllc on lwik.kcllng ten op
st~li.' n1n die Kleurlingc en 
lttdt<!rs 'n crnstige clement Viln 
dio;krimlnasic inbou. 

Volgen11 mnr. Cerdene r t·ct 
d1c Bt:mkcs &Qk 'n verantwour· 
dell khcul ten opsigte van die 
* V t'rtJ<Jif7 at' blads11 3 kolom f 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 

.. . • Ote tweutrootObeleld Ia 
ongetwyfeld die mees a~m~ 
vaarbaarate in die hete Sold
Afrika ... " en oud-mim.ter 
Theo Gudener, nou Ieier van 
die Oemoklatiese Party, bal 
hier ay wlste om ay stand
punt te onderateun. Mnr. Glt
clener het homaelf u 'n bl· 
roepapolitlkUG bewys hoewel 
dit wat hy ve~ondlg htt nJe 

AFLEWERING ORAL OP 
DIE KAMPUS 

Tomstraat 898 en C Tel. 5943 en 33n 

STUDENTE APTEEK 
-WP oltyd watwdlg waa nle. 

(Foto: A.O.) 



BLADSY 1WEE DIE WAPAD 

TONGE BARS LOS IN 
KOSHUISE 

AS Salomo destyds geweet het hoe baie mense die wag voor huJJe mond 
sai ontgllp, bet by sowaar ander raad gegee - raad wat alle skJndery en 
slegpraat summler sou stopgeslt bet. 

Maar nou bet h)' nle, en om· 
dat m!ddeleeuse stralmaatretUs 
v;m J~Stertralles om die kop ook 
nle wou help nle, word daar 
nos: d11agllks mensc cmstlg ge· 
raak deur die gevolge van 
sklnderpraatjies wat oor huUe 
versprci word. 

Mense praat graag oor me· 
kaar. Wat Is bultcndlen inte
ressnnter ns jui! jou medeme:ns 
wnt nl sy \'l'eugdca, sy teleur
£tellingl!, ~Y vrees en sy hoop? 
Een vnn die baie dlngc ln jou 
daagliksc besta;m h1cr wat jou 
dlrek rank is maar. om 'n 
voorbeeld te noem. jou ka.mer· 
-maat se nuutste motor ol jou 
vriendin se verboudlng met die 
m ansgeslag. Logics dus dat 'n 
mens daaroor s3l praat. 

Daarmee fs op sigself niks 
verkeerd nie, dis die manler 
.vaarop jy daaroor praat wat 
. .;aak maak, wat 'n gewone gc
;l;prek altevecl na sklnder laat 
.dink. 

In die Jig van meet aktucle 
orobiPmc op die kampus, om 
van die op landsgebied nh! 
•'ens te praul nie, lyk die pro
blcem vnn llkinder soos 'n klein 
bruin votlltjie. Manr In kon· 
teks gesicn is dlt nie, en kan 
daardie sldnderpraatjles •n in
divJdu se toekoms of gcluk 
ernstlg benadeel. 

Mens kry natuurliJc daardle 
tlpe mens wat doelbewus sulke 
pr:aatjies ' 'erspreJ, gcwoonlik 
om een or ander vonn vnn 
minderwaardigheld te verberg. 
.Die ironie van die s:lak Is eg· 
ter dat die grootste gros wat 
vir die genoemde &'I!VOige ver
antwoordelik Is, dll glad nie 
so bedoel nie. 

Dft kry mens vera! In die dn
me'lkoshulse: 'n eroeple dames 
sit en gesels - gewoonlik oor 
hulleself, dikwels oor bulle 
maats - en soos die gesprck 
vo1 der word daar 111 hoe meer 
feJ c oor die pcrsoon of per
soJ.c onder bespreldng genoem, 

totdat lemand in 'n poging om gevalle? Mens maalc mos rue 
ook 'n stuiwer in die armbeun sommer so kleingeld van alles 
le gooi. met 'n halfvt>rdranldc wat bclnngrlk Is vlr ander men
feit vorenclne kom. !I(' nit'. Dink licwer11 votgende 

Hirl'die nuwe wPnriins: lont kccr muoi voordat jy •u l!l'· 
nlmaJ se bclangstelllng weer sprck bl'gin met .. net julle ge
opvlam, en kort ' 'OOt lank staan hoor?" 
die ondcrwerp se hele reputa· Dalk loop jy ook eendag oor 
sic of beeld nn buitc ln llgtc die kampus om van 'n wlld
Jaale. En dlt sonder opsct! vrccmdcling tc hoor d11t jyself 

Ag nl'(l, damos, en mans ook, {:IO l nnknJ getr~ud Is, or dat 
wnt word van Jy.moet-jOu·nn:tS·I J ou motor dcur dl~> skuldelo;en 
lC·llt'Chi\·SOO'I•jOliS&I! Ira Milke h•fllf: nrPm IR 

·-- ·------ ------

DEEL NET KOMPLIMENTE 
WAT PAS EN 

WANNEER DIT PAS UIT 
DJT is tog jammct· dal aJ djc oppcrvlakklghcid in 
ons lewens die waardc van komplimcnte aJ so af
gewater hrt dat sclfs opregbcdoelde komplimente 
soos gocdkoop vlcilaal klink. Dit voel to~ so baie 
asof dlt met bybedorlings gegee word. 

'n Komplimcnt bchoort 'n 
eorlike kommunik;.sic tu~s,•n 

twcc mcnsc tc wccs. Die nst<'r 
Of OU W:Jt die komplimrnl 
mnnk, bcwonder it-Is in or \'an 
Jcmand andcrs. Jy wat d ie 
kompliment ontvang moct dit 
waal·deer; <mtvang dit mel 'n 
posiUe1vl! emosic. 

Jy moct lOu wecrho11 \·on 
lee, njk.sseggcnde komplimcnle. 
Dccl jou kompllmcnlc spDnr
saam uit en slegs wonncer 
lcm:tnd besundcrs mool lyk or 
is, of goed prcst.eer hl'L Mense 
kom gou agtcr us jy gcwoon· 
Ilk hoi kompllmentc ult.'ltrooi 
en cen van die crgstc go,•olge 
kan wees dat bulle jou op al· 
le ,·lnkxe beg-In wnntrou In Jou 
oprcgtheid. 

As jy dnn 'n kompliment 
ontvang. muct clll dan nic nf
mn:ok met, ,.AJ!, Oi<' ou r<•k hl'-l 
ek at verlcdt• j:~ur };Cm:lak''. 
nlc. Oorhodlgc en on.<~jarmante 

uiLlat lnA~> k;~n!;(:llcer die waar
de '>ill 'n cerhkr kumplimcnt 
Onl\':tn~ 'n komplimcnt met 
graslc SC! .. dnnkic'' em vcran· 
dcr <lie ondcrwt'rp. ls die raod 
\·an mcni{lc fyn dames. 

Ons moct daartccn waak om 
ons me by die groot tn1lssa 
Suld-Afrlka:msc ' 'r011e aan tc 
sluat, \ltll beslis nlc weet boo 
o1n 'n komplimenl lc ontvang 
nic. 

SPOORSNYERHARTE 
.. HOE moat 'n vrou se hart we•s om mool te wees?" 

Kalimbo. die ou Bantoespoorsnyer in die jagveld van 
Afrika het geantwoord: 

•• Om mool te wan, moet die hart van die vrou drle 
dinge weea: Dlt moet altyd weu soos die gras wat deur 
die diere afgevreet word, maar attyd weer groei. G'n seer 
moet dit doodmaak nle. 

.,Dit moat wees soos 'n fonteln wat deur die diere vull 
getrap word. maar daama attyd weer heldw word. Geen 
man moat sy modderapore daarln agterlaat nle. 

.. Dit moat wees soos die rooldag, wat elke more die 
donker nag oorwin. Gean swaarluy moet dlt kan doodkry 
nle." 

Uit: Waar ver winde waai, deur 
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If you sing 

of beauty 

though alone in 

the heart 

of rhe desert, 

you will 

have an audience. 

- Gibran. 

EKSAMEN
STERKTE 

OM 'n Puk 1t> wees Is lekkl'l', 
lek.ker as die akkerbome kaaJ 
gestroop is en leltker as bulle 
vol in die blaar 1&. Maar lle
laas, die blare moel ook ver· 
kleur en val voordat die bo· 
me sontfer 'n enk~le bJaar is 
en die borne moot ook weer 
bot. Dlt Is In hierdle tussen1n· 
tye van die akkerbome dat die 
Potjiestroornse studente nou· 
strop begin trek voor die boe· 
ke en swau gebuk gaan onder 
die dollker wolke van die aka· 
demiese storm. Die redak.Sie 
van Aster wens hlermee almaJ 
Iter~ toe vir die eksamen en 
toetse op llande. Een van dte 
mooi dae Js dit weer lntervar· 
aity en dan kap on• cllt weez 
\&It, 
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OM SWART TE SMEER 
'N ''AANGENAME 

TYDVERDRYF' 
PUKKE, wle van ons is nie lief om te kritiseer nie - of laat ons dit maar 
erken - om te blameer, om swart te smeer, en uitmekaar te trek dit wat nie 
na ons sin is nie. alma! aan). Dit gaan band-aan- twel!rlei kwaad ontbloot: 'n te 

Ja ons is lief daarvoor 
dis •n aangename tydverdryf. 
Soms sells 'n stokperdjie - by 
ander kan dit byna •n Jewens
wyse word. Sommiges sal s~: 

,.Om studente te wees is om 
beswaar te maak", of ander: 
.,Jy moet krities wees - dit 

hand met bogenoemde. Dis 'n groot nowettendheid, wat uit 
oorsaak en 'n gevolg. Dlt is: gebrek aan liefde ontstaan -
ons vergeet onsself. Ons pleit om die foute en sondes van 
onskuldlg. Ons is uiters toe- ons medemens na te speur en: 
geeflik en verdraagsaam teen· 'n groot toegeeflikheid Leenoor 
oor ons ele foute, swakhede en ons eie swakhede en gebreke. 
gebreke. Ons hulgel - ons Daarom Pukke: kritlseer met 
kritiek op nndl.'r is dikwels mening - krltiseer skerp, maar 
ook 'n vrybrie! om self ,.mal onthou: Wie kritiser en oor

is student wet's" - teen nlll.'s te gaan'', deel in ooreenstcmming met 
en almal. Kom Pukke, kom ons wend die Woord, ~n sy kritlek. in 

Nou-ja, wat is rout daarmce? 'n ,.brawe" poglng aan om ooreenstemming met die Wet 
Dis eenvoudig uiting gee aan goeie kritki te wees. Skerpsin- van die liefde vorm, sal eers 
'n mens se griewe - dis 'n nig, regverdig, volwasse - en op hom sell moet ag slaan. 
bandlge stok om mee te slaan die eerste plek teenoor ons- Ons moet dan ook altyd in ons 
- hoe harder jy kwes hoe be· self. dan teenoor ander. kritlek op mekaar. in ag neem 
ier - verai nog as dit 'n spe· Hier kan die Bybel ons weer - Ry is die enigste Wetgewer, 
sifieke persoon Is. Dit gee eint- help. Matt. 7: 1 sC!: ,,Moenie Regtcr, Beoordelaar en Kritl· 
Ilk nog meer bevrediging as ons oordeel nie sodat jy nle ge- kus was werklik in dle hart 
kritiek persoonlik is - op een oordeel word nie". Christus kan sien. 
mens gemik is. 

Toegepas op ons situasle: As 
ons die Puk voor stok wil kry 
en kritiseer - nou-ja, dan is 
die beste persoon om by te 
kom, die Rektor: Verkleslik by 
as persoon, as mens. 

Mik ons ons kettle met hael 
na die S.R. - dan moet dlt die 
voorsitter tref - sommlge hael· 
korrels kan maar die ander 
S.R.-lede ook tref - solank 
dit net 'n raakskoot is wat seer· 
maak. 

Wil ons ons ,,kritieksweep" 
klap n.a.v. 'n karnaval wat so 
swak of so ,.power'' was, dan: 
wie kry die kJap? - natuurlik 
die Kamavalkomitee. Maar, let 
wei - elntllk die voorsitter -
dH mos sy ,,skuJd". 

Ja, Pukke, so maak ons. Ons 
konsentreer daarop. Ons teer 
amper daarop. Ons is bobaas· 
kritici. Meesters Jn di.e kuns 
om mense .,a£ te kraak". 

Ag, nou goed, ek preek nie. 
Ek wil jou nie skaam maak 
nle. Ek wit jou nie skaam maak 
nie. Ek wil jou - en daaroor 
sal jy verbaas wees -ek wil 
jou eintlik prys, op die skouer 
klop. Natuurlik moet ons kri· 
ties wees. Natuurlik moet ons 
mense krities dophou en be· 
spreek. Dit ons pUg, ons dure 
taak. 

Maar ho? Is dit net .,af. 
kraak", swartsmeer, blameer, 
ontmasker, voor stok kry? Nee, 
ek <link ons slaan die bat hier 
bale ver mis. Kom ons besin 'n 
bietjie oor ons kritiek. 

Ons vra: Wat is kritiek? Wat 
beteken die woord ,kritiek" of 
.,kritisee.r"? As ons 'n bietjie 
grawe, dan s~ die Griekse 
woordeboek ,.kritiseer" kom 
van dle Grieks .,krino''. Dlt be
teken: om te skel ,te onder· 
skei, te beoordecl, te toets, te 
bevrnagteken. 

Daarom Pukke, moet ons kri· 
tiseer - ernstig ook. Die By· 
bel s~ ons moet soos volg doen: 
E Thess. 5 : 21 - ,,Beproef alle 
dinge" - ons kan ook se: ,,Kri· 
tlseer aile dinge" - toets aile 
dinge, beoordeel, onderskel. 
Maar weer vra ek. hoe? Nou
ja, ons is mense. Liewe goeie 
mense en ons Is op hierdie 
punt alma! eenders. Ons is 
streng beoordelaars, kritici van 
ander mense. Daar sit groot 
plesier daarin om ander te be· 
spreek, te ondersoek. Ons is 
noulettend, skerpsinntg. Ons is 
alma! geprikkel met die be
geerte om die gebreke van an· 
der te ondersoek. Ons is lief 
vir ,.agterklap" - soos die Ne· 
derlanders se. 

Wat is die gevolg hlervan? 
(En dit tref mens ook by ons 

bedoel daarmee: kritiseer, be· Kom ons probeer ons kri
oordeel, toets, ontleed - maar liek aileen en ultsluiUik doen 
eers jouself. Hier word •n onder hierdle beser. 

Vernuwe die 
stelsel asb. 

Albert de Beer 

KAN ons as gewonc · Puk-studente n.ie nou maar 'n 
verteenwoordigende Studenteraad kry nie? Ek dink 
dat dit beslfs tyd geword bet dat ons as gewone stu
dente nou ook ons se op die Kampus kan sc. 

Elt wll graag die volgende die SR Jug nle. Ek Is seker dat 
voorstelle aan die hand doen daar ook Studentm-aadslede is 
sonder om negatief te wecs: wat met my saamstem en wat 

1. Gee aan ons as Pultke 'n die massa se saak wil dien. 
verteenwoordlgende Studente- 5. Die stelsel van verteen
raad waar elkeen van ons kan woordigjng hou vir my in dat 
stem sodat ons sal voel dat daar nou weer nuwe bloed in 
ons werkli.!c deel bet aan die die SR sal kom en dat al die 
aksies wat die SR aanbied. Dle leierskap op die kampus nie 
verteenwoordig!ng wat die so· net op een persoon sal neer
genaamde Koshuisverte~woor· kom n!e of op 'n paar nte. Die 
digende Hoofliggame tot ge- stelsel blyk ook bevredigend te 
volg gehad het, het misluk om· wees as ons na ander kampus· 
dat ons mense nog nie dnarop se met 'n soortgelyke stelsel 
is nie en omdat, en ek glo dit, kyk. 
daar nog geen konstruktiewe 6. So 'n Studenteraad kan 
voorstelle van hwle gekom dan ook 'n bietjie ingaan op 
het nie. Dit is nie hulle fout die behoeftes van die student. 
n.ie - hulle moet tog myns in· Ons word heeldag beskuldig 
siens in die SR.-gebaande wei! van onbetrokkenheid maar is 
loop en werk. ons werklik so onbetrokke as 

2. Verlede jaar, 1!}74, het ons die ai<sies wat aan ons 
maar sowal 700 Pukke van 'n gcbied word so bes.kou. Moet 
massn van 5 000 plus g~Lem ons ns mod erne student nog 
wat beteken dat clie Studenle- gebind word aan aksles wat 
raad maar 700 mense op die ons ouers (ek se dit in die 
Puk verteenwoordlg. Dit is so grootste respek) beoefen bet. 
'n ietwat meer as 10 persent Het dU Die tyd .geword dat ons 
van die Puk. Nie al die 700 alles in perspektlef begin slen 
mense bet eers vir die lede nie en bietjie met nuwe idees 
van die Raad gestem nie. llier· kom wat meer by ons as mo
dle jaar sal die stemgeregtlg· derne student pas nie? 
des nog minder wees omdat Waaraan het Cinepuk sy 
Mnss:tvergadt>rings nle annge- sukses te danke? Clnepuk bt>
li:ed is nie. trt>k op die oomblik meer men· 

Die rei!! dat Massavergntlc- se met aksies ns wnt at die 
rings op Ad Hoc-basis aange- hoofliggame van die SR sanm 
bied word (soos deur die SR betrek. Hlermee sonder ons 
besluit) gaan nie af nle om· karnaval uit wat hierdie jaar 
dat die student wanneer hulle met sy veranderde a'ksics meer 
griewe het dit sal bywoon - mense as ooit tevorc betrek 
vergelyk die vergadering ver· bet. 
lede jaar toe die Rektor ook Die moderne student stel nle 
teenwoordlg was - maar nou belang in 'n uitwaartse beleid 
vra ek u; gebeur daar ooit lets nie - die moet daar wees -
met die student se griewe. maar hulle wil iets h~ wat 
Dan~e aan Korps wat ons da· hulle aan hulle lyl kan voel. 
rem by een van bullE: aksies Ek verwys u ook na 'n 
oor lang hare laat praat het. POPS.omsendbrie£, gencrrr.x:-

3. Die Idee van ijoofliggame 75/1 wat vir my werklik ba:e 
is bale goed en moet bly maar om d~e lyf het. lets wal vir my 
ook dit moet verteenwoordi· mooi is daarin is die woorde: 
gend geskled. Dit sal beteken ,.POPS is 'n organisasie gestlg 
dat die Puk-massa nou bulle deur en vir studente". 
mense kan instem en dat die 
dae van Ko~ptasie verby is. 

4. Verstaan my mooi - ek 
wil me persoonlike griewe teen 

Studenteraadsledc kan 
ons nie so 'n Studenteraad kry 
nle? 

Montltm het onlangs 'n rote· 
klimdefenlng teen Karlien ge· 
ho·u. HJer kan gesien word 
hoe di6 potensitlle rotskllnvnet 
tussen hamel en aarde hang. 

(Foto: Fotokuns.) 

EKONOMIE 
KONGRES 

AIESEC, die lnternasionale 
Vereeniging van Handel en 
Ekonomie·studente, hou van
jaar weer 'n kongres op Stel· 
lenbosch oor aktuele en uiters 
belangrike onderwerp, naamlik 
Interafhanklikheid. Dlt is die 
ekonomiese lnterafhanklikbeid 
tussen Iande in Suider· en 
Ekatoriaal·Afrika Lande hier· 
by bet.rokke is Suld-Afrika, 
Zllmbi\!. Lesotho. Botswana, Ma
lawi, Mauritius, Zaire, Swasi
land, Angola, Mocambiquc.' en 
Rhodcsi~. 

Deskundlges in hul verskil· 
lende gebiede is genooi om re· 
ferate te !ewer. 

* Ven:o!o 110n bla<f:.11 1 
Kleurlingc en Indi~rs. 

. .Ole KJeurling en die Jndll!r 
hel nie die Swartman se et· 
nicse verbiotenis.-;e nie. Ook 
nie sy eie grondgebied nie. AI· 
bei Is minderheldsgroepc vir 
wic se aanwesigheid in Suid
Afrika, die Blanke verantwoor· 
delik is. Die Slankcs bet dus 
'n vcrantwoordellkhl'id jecns 
hicrdle mense", hct mnr. W•r
dener ges~. 

TWEESTROOM 
Mnr. Gerdener hct ook ges~ 

dat sy tweestroombeleid di(' 
mecs aanvaarhuarste in Suit!· 
Afrika is. Dl~ bcleld bchels 
dat die Bantoes in die Tuis
lande en stedelike stadstatc 
soewerelne on::.fhanklikhcid sal 
kry, en dat die Blankes, Kleur· 
lingc en lndU!rs saam In 'n 
afsondcrlike politieke eenhcld 
gelyke tlolitieke regtc sal ge
niet. 

Mnr. Gerdener meen ook dat 
die magsbalans In Suid-Afrika 
deur die tweestroombelcid ver
seker sal word. Die impllkasies 
van dl~ belcld is dat Suid-Afri· 
ka In drie mag:.<>blokke verdeel 
word, naamlik die Blankes, 
Klcurlinge en Indil!rs: die ste
delike BantotlS; die Tuislande. 1 

Burgers van 
die berge 

VOJ~GENS \'t'rslae wat nit betroubare bronne ont~ 
vang is, ht.•t Montium se Giants Castle uUftstappfe·• 
hoogs sukscsvol afgeloop. 

Toerpa Bingo Kruger, pa van 
die 31 sieJe, hct die cerstc o:;:· 
gend nie te lekker gevoel nie 
- d!e stap wa!l te kwaat Die 
groep hel toe by Bannerman's 
Pass gcrus. 

STF.UNF.ND 
Die \•olgende o,:u;end hel die 

grocp vir vier taai en h;nde 
urc teen die pas uilgesukkel 
- glo 'n volle Z 000 voet.. die 
pas. Bo h<'t die wind die berg· 

klimmers byna weer ondertoe 
ucwaai. 

JJOOG 

Njesoetlgrot, sow at 1.1000 voet 
bo scespi~l. geslaap. Die nag 
het dit ook geysr~n. Oit was 
ook 'n koue en harde nag. 

Die groep bet toe weer na 
die toermn en toe~pa waar 
hullc kamp opgeslaan hct, te· 
ruggeklim. 

Die ou bandc sl! dankie aan 
al die aft,joppers en kllmmers 
- en die kosma's .. Toppunl van 
die toerspyskaart was die tra
disionele katkoppe wat op die 
tcrugpad verslind is. Dit 4s nou 
halwe brode met slap tjlps 
binne-in - met tamntlcsou.~ 

Die! aand het die ~rucp in die en mostert daarby. 

UITSLEEP 

YIR AL U ETES IlNNE 
SLEEP AFSTAND 

EN VIR GES.ELLIGE VERKEER 
SAAM MET JOU MEISIE EN 

VRIENDE 
-WP. 
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PAD~~ TWEESTROOM 

VAN DIE D.P. 
POPS? 

POPS- wat is dit? 'n Ondergrond
se organisasie wat onrus of Rewo
lusie op die kampus wil stook? Of, 
is dit 'n organisasie wat opreg vir 
die basiese studentebelange wil 
veg? 

der. Hier gaan dit dus om politieke 
mag. Maar, met die student is dit 
anders. Hy moet hom van die uni
versiteit se reels en gees vergewis 
aJvorens hy aan die universiteit in· 
skryf. As hy hom nie wil onderwerp 
nie, moet hy na 'n ander universiteit 
wat by sy eie gees pas, gaan. 

mER volg die amptelike tweestroombeleid van die Demokratiese Party soos 
deur die Demokratiese Party (DP) seU weergegee: 

Wat Pops In sy vtugskrif uit 
die oog verloor het, Is dat daar 'n 
hemelsbree verslol tussen die ge
sagsinstelling van 'n universiteit en 
die van 'n ander samelewingsver
band, bv. die staat, is. 

Die polltieke burger van die staat 
het reg om te kla en vir sekere po
litieke regte te veg - of om die 
bestaande politieke opset te veran-

Die student aan die universiteit 
moet hom absoluut aan die reels van 
die universiteit onderwerp en by die 
oortreding ( dit is menslik) moet die 
student ook die tug aanvaar. 

Die student m66t egter die reg 
he om te vra vir die konsekwente 
toepassing van reels. 

VERTEENWOORDIGEND 

Die Wapad merk ook in die laas
te tyd 'n noodkreet by sommige 
Pukke vir 'n verteenwoordigende 
Studenteraad op. Daar word ook 
lekker met statistieke gegoel - net 
900 Pukke uit meer as 5 000 het 
verlede jaar vir die huldige Studente-

raad gestem. 
Nou kan mens net die vraag vra: 

As daar van die massa ten opsigte 
van die Studenteraad gepraat word, 
beteken massa dan die 900 uitge
bragte stemme of beteken dit die 
meeT as 5 000 studente op die Puk? 

ONTSPANNE deur 
my 
lens 

KLEURLlNCE EN ASI£R.S 
As no11 die vierstroombelcid 
(van die Nasionale Party) n6a 
d1e eenstroombeleid (van die 
Progrcssiewe Party) kan slaaa. 
&lo die DP dat d1e beste op· 
lossina in die skeppinll van 'n 
htahsator aelee is: 
* Dit kan slegs aeskied deur 
'n tweestroombeleid te Connu. 
leer waardeur Kleurhnae en 
Asiers geleideli\ staatkundig 
en ekonomies by die Blanke 
acmecnskap ingeskakel word, 
al duur dit 'n dekade of meer. 

.Maatskaplikc en bioloa1ese 
intellrasie is booas onwaar
skynlik. Elke groep bet reeds 
tot 'n Kroot mate ·n identiteit 
van sy eie ontwikkel. 

Die inskakelin& van Kleur· 
linge en Asiers by die Blanke 
aroep kan hoegenaamd nie as 
diskrlminas1e teen die Banroe 
beskou word nie. In die geval 
tu1slande en stedelike gebiede 
alo die DP dat volkome soe
weremc state geske:p moet 
word waarin die Bantoe aJ die 
basiese reate verkry wat die 
Blanke, Kleurilng en Asier m 
die ,.W1t" staat geniet. 

Hieruit vola dat Suid·Afrika 
uhemdelik uit 'n aantal gelyke 
onafhanklike state bcstaan. 
Oat huUe onderlin& en met 
die buitewereld as gelykwaar. 
dige !>late onderhandel. Oat 
dio.: .. vcrdeling" nie lanaer op 
kleur rue. maar op etniese oor. 
wegingc berus en dan slegs 
in :>~aatkundige verband -
icts wat algemeen aanvaar 
word as logies en nie·diskri· 
minerend. 

VOORDELE * Geen lidstaat kan dcur 'n 
ander Jidstaat of groep van 
Jldstate ondergcploea word 
nic - politieke aangclcenthc· 
de bly 'n staat se uitsluitlike 
prcroaat icf. 
* Ceen ltdstaat het gelyke 
regte en onderhandel op 'n 
arondslag van gelykheid * Die gemenebcs se sterkte 
en doeltref£cndheid word be· 
paal deur di~ van elke lidstaat. * Lidstate kan en sal nor-

maalweg saamwerk - op eko
nomiese, tegniese, administra· 
tiewe en landboukundige ter. 
rein Bepaalde lidstate kan vir 
spesifieke projekte saamae· 
voeg word waaruit die Geme· 
nebes as rebeel voordeel trek. 
Dit kan ook ten opsigte van 
verdedi&inll gedoen word. 

(Hierdie is die DP se eie 
en subjekliewe weergawe van 
sy beleid. Pukke word gevra 
om kritiek op di~ beleid te 
lewer - Red.). 

Mao, Guevara 
en Giap 

DIE GRONDLEGG£RS VAN REWOLUSIONtR£ OORLOG
VOERING. deur mrv. H. A. Laaa. navorser in 81rategiell 
atudiea by die Santrum vir lntemaaionale Politlek, P.U. 
vir C.H.O. Studenteprya: R2.00. Bladaye: 175. 

Hlerdle is die eerste werk in ay aoort In SUicf..Afrilul en be
handel Mao Tsa-tung. Vo Nguyen Glap en Ch6 Guevara aa 
die grondleggera van rawoluaionlra oorlogvoerlng. 

Mrv. l..au, 'n deakundlge op die gebled van strategieaa 
atudiea, het sy atudie op die oorapronklike wertte van die 
groot meesters (In Engelse vertallng) gebaaeer. Oit blyk 
duidelik uit die bronneverwyaings. 

Die boek vertel van Mao se stryd In China en die 
metodu wat hy gebruik het om oorwinnlng te behaal. 

Mens kry ook 'n kykle In die stryd van Vo Nguyen Glap 
in Viltnam en die uitelndelike oorwinning oor die Fntnae PUI(GEES TUISLAN:O. EN STADSTATE by Olen Bien Phu. 

KAN ons werkllk die gebeure tydens die afgelope paar weke as rewolusJe 
beskou? Hlerteenoor antwoord ek onteensegUk, nee. 

Die bcleid van die DP in bier
die vo.:rband is die volaende: 
* Die bestaandc landelike 
tuisiandc moct behoorlik ge· 
lc.onsolideer en in groter fisiese 
cntiteite ontwikkel· word; 

Laas1ens word die bydrae van Ch6 Guev.a tot die 
teorie van rewolusionlre oorlogvoerlng behandel. Ch6 bly 
vandag nog aktueel en bale atudenterewotusionlrea oorsea 
aanbld hom nog. 

IN U IJG 
.. Moenie oor M11 wem n~·· 
Luk. 23, 28. 

Jnw Chrirttu 1D11' d~ traM 
van die Jenual~e uroru at. 
Waarom! 

Omdat door 'n uit~ 
weg il. Kvk, Jenu Chriltus 
1Dil ftie ~ 1.00fd 11~, want 
Hv u 11ie morteloar 11ie, m4ar 

H11 f'Wf!t aanbw tDOrd, t&Ont 
Ht1 u M(dde14ar. 

£k lam mv ol ufthuil, m4Clr 
a! ek nfe meestert aan die 
kruis om &aam met Chriltw 
op te st4an nle, as ek huU 
ma4r mMe wen die sonde 
doen - doen ~ dieseltde as 
die vrou.e, gevoelltTane. 

Jesw Chriltm moet aanbfd 
word, want Hv 1$ llfiddeloor! 

•••••••••••••••••••• 
Platsaktoer 
na Europa 

Kontak prof. G. N. van 

den Bergh. 

Geskiedenisdepartement 

Frans du Toit 
.;-WP 

··········2·········· 

Myns insiens is dlt 'n ver· nle. 
kcerde bcgrip wat aan die hui-
diae omstandJghede toegedlg AKADEMIES 

word. 'n Rewolusie is inuners Dat d1e Unlversltclt prim~r 

* ·n Doelgerigte poging moet 
aangewend word om die tuis. 
Iande tot ekonomiese lewens. 
vatbaarheid te help ontwikkel. 

d ie omverwerp'-g van die b~ 'n akademiese inri ... lng •·. 1• u• ~- •· ..,. Q> Stedelike aroeipunte binne 
staande wat gewoonllk met ge- gewis. Hier het die student hienlie state moet ontwikkel 
weld gepaard gaan. egter ook die aelecntheid om word nadat die noodsaaklike 

My gevotg trekking is dat hom vir die toekoms en die infrastrukture tot stand ae
studente op ons k.a:mpus nie in verantwoordellkheld wat op brio& is wat moderne rasm
dJe minste belangstel om enige hom wag, voor te berei Ons teite en hoer tewenstandaarde 
ma1 te verltry om bulle in besklk nle altyd oor die ver- voorsien; 
ataat te stel om bv. op 'n fa· antwoordetikheldsin wat van * Genoegsame arond moet 
kulteltsraad of se.Hs die Raad ons verwag word nie, maar, en aan die stedelike Bantoe he
van die Unlversiteit te dien nle. dlt vra ek In alle beskelden- skikb:ur gestel en voldoende 

KORPS. 

Dlt bet die besprelcinp wat 
deur Korps ger~l Is, onteen
•Cillk bewys. Wat rny erter 
opgeval het, is die dringende 
behoefte wat die student aan-
voel om oor 1ake van algeme
ne belana te debatteer. 

Cesien in dJe llg van dJe snel 
groelende getalle aan die Puk, 
bet dit duideWt na vore getree. 
Cepaard biermee moet die be
hoeftes van dle groelende mas
sa in aanmerJdng geneem word. 

VERSOEK 

held; word ons nle van die ontwikkel word t~ einde hom 
kweek van hierdJe vcrantwoor- in staat te stel om aanHacnd 
detikheldsln ln 'n aekere mate aan bestaande st~ sy eie 
ontroor nie? staatkundiae tuiste te bekom; 

ONTSPANNE 
* Staatkundig, administra· 
tief en g~grafies kan sulke 

Bestaan daar nle op hlerdle acbiede onafhanklik word, 
stadium •n behoerte tot 'n meer soos Lesotho. dog hulle sal 
ontspanne atmosleer tussen 'n ekonomiese interafhanklike 
student en owerheld nie? eenheid met die bestaande ste· 

As massa besklk ons oor 'n de vorm solank as wat nodia 

studenteraad wat namen.s die 
student by wyse van 'n voor
sltter 'n !aalc met die ower
held kan opneem Som.s lei dit 
dan op hoi! vlak sklpbreuk. As 
dJe sake ter tafel op 'o meer 
soepeler wyse hanteer word, 
kan dJt 'n antwoord bled tot 
die soms ant.aaoruatiese bou· 
~ wat daar teenoor die ower
held beataan. 

maa blyk. 

CEMENEBES 
Tans bet Suid-Arrika 'n uniale 
staatsvorm. Die daarstellina 
van onafhanlclike state maa 
lei tot 'n federate staatsvonn 
of 'n Gemenebes van Nasu:
state. 

Di6 boek kan by die Sentn.m vir lntemasionale Potltlek. 
Hoffmanatraat 4 (langa Dramakunde) gekoop word. 

Karnaval '75 ••• herdenking I 
Die ksrnaval het platgeva/ 
Nou spoeg die mense gal 
Ander poog dit goed te praat 
Met hulle is daar net geen raad. 

Toe Tank se wiele (note) oor ons rol 
Was die ouens sf mooi keel vol 
Dis giMJ nie in die gros se smaak 
Wat moet hul met die kaksfonie maak? 

In kamers is dit aan die gons 
Ja, alles is nou opgedonsl 
Word verbied om te ontvoer 
Wat sal nou die gees tog roer? 

Ook wil ek graag vra, maar 
Wst is die plig van die eerstejaar 
Met hierdie lekker groot-groot fees -
Met sy moeg verslsne gees? 

Die Pukkies is so goed verkoop 
Het geen eerstejaar daarmee sien loop 
Die Potchefstromers wat weeksdae gaan vir 

inkopies 
Is dus met goeie rede vies 

Vra my tog nie wat ek nou dink 
Die wysie begin a/ hoi te klink ... 

Indien daar met 'n versoek 
na dJe owerheld gegaan word, 
il dit as aevolg van 'n dringen
de behoefte wat aangevoel 
word. Belangrik is die be(rip 
dat die behoefte nou sterker 
u tien jaar gelede na vore 
tree. In clleselfde asem moet 
elt s& dat daar besl1a nle un 
allea voldoen tan en moet word 

Doen weg met dle Idee van 
rewolusle en bou eerder dJe 
celeentheld en wyse van lcontak 
uil (REFLEKTOR). 

'n Ge~nebes word as vene· 
wea die aeskikste konstitusio. 
nele patroon vir Suid-Afrika 
beskou indien 'n aantal onaf· 
hanJclike nasiestate in ooreen· l 
stemmina met die tweestroom-

beleld tot stand kom. ~---..-------------~~--~ 
- Uiloog. 
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Madelein van Biljon open Karnaval '75 empteliX. 
(Foto: Fotokuns.) 

Etulo (Paul) 
antwoord op 
Vyfminute 

Paul Kruger 

NA ongeveer 'n maand bet die stof nog nie gaan 
Je nie. Dit lyk of dJe Pukke nog na skoene soek 
wat pas. Ek verwys nou na dJe Studlekr lng se Vyf
minute wat 'n analise van drie groepe op dJe Puk 
gemaak bet. 

Elders bet ek 'n verklaring 
gemaak oor dJe doel en opset 
van die vlugskrif. Hierln het 
elt as KVV-voorsitter die KVV· 
hoo!bestuur ge.ken, sodat dit as 
KVV-standpunt geld. 

In persoonlike hoedanlgbeid 
is ek as slcrywer dll egter ook 
verskuldlg om my standpunt 
te stel oor d:ie drie groepe. 

VERANT\\'OORDELIK 
Uit dJe bestaan van al drie 

fak:sies is iets te leer. 
Elt verwerp die .,teen-die

Puk"·groep omdat dit rewolu
sle voorstaan wat ons Alma Ma
ter, sy gesaginstansies en alles 
waarvoor by staan in beginsel 
wU afbreek. En tog . . . as 'n 
student ontevrede is, is dlt 
dJk.wels ontevredenheid terwUie 
van ontevredenheid wat net op 
die oor af op rewolusle lyk, 
maar einUllt nlks meer as bra· 
vado is nle. 

TEVREDE 
Ek verwerp die .,tevrede-met

d.ie-Puk"·groep Jn soverre hulle 
vol is van bulle eie prestasies 
sonder nederigheid en dank· 
baarheid teenoor God wat ons 
nog 'n cbristellke universitelt 
gun. Tog is almal wat tevrede 
is met dJe Puk nle blase nle, 
maar is daar 'n oorheersende 
groep onltundlge meelopers wat 
tevrede is omdat huUe toe (){! 

deur die lewe gaan. 
Ek verwerp die .,bekommerd

oor·die-Puk"·groep in sovere 
bulle dJe Pull: uit dJe hoogte 
betrag asof hulle engeltjles ls 
en dJe Puk. 'n du.iweltjie-fa
brfelt. Ek verwerp dus die be
terweterige hoogmoedlges. Al· 
les is tog nie op die afdraan
de pad nle! En tog ... dat daar 
•n groot aantal mense op dJe 

Puk is wat opreg bekommerd 
is, kan nie ontken word nie. 

UrFBOtJERS 

Ons kan lag oor elke groep 
- vera! as ons onssell ook 
daarln herken. Ons moet egter 
ook ernstlg kennis neem van 
bulle bestaan en rede van bulle 
bestaan. Waar staan ons dan? 
Te mJdde van die drle groepe 
is daar plek vir verantwoor
dellke lndlwidue, uitbouers. 
Di6 mense berus nle by d.ie 
status que nJe, maar doen in 
vertroue lets om dJl le verbe
ter. Dan verdwyn bekommem.is 
ook. 

ANONlMJTErr 

Die vyf minute was bedoel 
as 'n prlkkel om te besin oor 
ons ele kampus, om die gel· 
dlrheid van die drledeUng te 
bespreek en om die waarheid 
van elke groep se lukraakstel· 
lings te weeg. In die proses 
was dJe Korps nle skaam om 
sy naam aan dJe stuk te kop
pel nie en dJe skrywer se naam 
ls op aanvraag verstrek. 

Ek wll my daarenteen uit· 
spreek t~n dJe klipgoolery van· 
uJt 'n beveUigde naamtoosheld 
waaraan POPS hom skuld.lg 
maak. Die r'.Ak dlnge, veral in 
bulle tweede vlugskrlC (die eer
ste een wat soms bale rewolu· 
sioner), sal meer tot bulle reg 
kom as die persoon/persone 
ultkom. HuUe het Dilts om weg 
te steek nie - ofhet hulle? Ek 
self moes verantwoording doen 
voor die rektor oor my u.iUa· 
tJngs In Vyfmlnute en is nle 
armer daardeur nJe. Weder
syds het dit eerder tot beter 
begrlp gelel 
- Paul Krtlrer, alias Etulo. 

DIE W~AD BLADSY VYF 

~~SLAG, SJl.JWESTERS, 
HARE EN KLERE, STOF, 

KOEPONS EN C.H~O. 
DIE volgende beslulte is geneem op die SR-vergadering van Maandag 26 Mel 1975: 

A Dat: 
1. Mnr. J . M. van \Vyk aan· 

gewys word as Kamavalvoor
sitter vir 1976. 

2. ADB die saak van 'n ASB
studente-afslagkaart so spoedlg 
moontlik sal realiseer - bler
deur kan Puk-studente a!slag 
kry by be9lghede in Potchef· 
stroom. 

3. Mnre. J. Robbertse en F. 
Harman ondersoek instel en 
op die volgende vergadering 
verslag doen . oor die moont· 
likheid dat studente wat In 
Suidwes-Afrika woonagtJ.: Is, 
hulle berelcsamens in Wind· 
hoek a!le. 

4. Die moontllkheid onder
sock word van gereelde kon· 
ta.k deur die hele studenteraad 
met die rektor, waar daar op 

lnConnclc wyse mel hom ge
sels kan word oor sake van 
belnng. 

Sa. IY.e se-kretarls die moonl
likheld ondersoek om die vol· 
gende Studenteraadsvergade
ring in 1) die scnaatsaal of 2) 

die Totiussnnl te Jaat plaas· 
vind. 

5b. lndlen bg moonllik is, 
aile Sludenteraadslede en kos· 
huise (ook Dorp) sewe (7) da<' 
voor die vergadcrlng daarvan 
ln kennls gestcl sal word deur 
die sekrctarts 
B. Die moslc wat op die \'()
rige studer.tcraad:;vcrgadering 
I v.m. hare en lderedragrel!ls 
(gepubliscer in Wapad Vry
dag G Mel 1915) sal op die vol
gende vergadering; a!gehandel 
word. Die kommlssie gnan nog 

PLATSAKTOER VIR 
PUK SE KERKMUISE 

DIE sukses wat ons met vorige toere behaal het. bevestig 
dat die Europese toer vir Platsaksrudente aan besondere 
behoeftes voldoen, het prof. G. N. van den Bergh, organi
seerder van die toer aan die Wapad gesEI. 

Die toer beoog nie net 'n besigtigingstoer deur Europa 
nie, dit probeer ook om die belangstellingsgebied van die 
Afrikaanse student voorop te stel. 

Die koste van die toer beloop R975 vir 39 dae in Europa. 
Daar is ook 90 persent-lenings teen 'n maandelikse paaiement 
van R38.50 beskikbaar. Kontak prof. Van den Bergh '" d1e 
Frans du Toitgebou. 

OMSTANDIGHEDE VAN 
DIE INGENIEURSWESE 

UIT die voedingsbron, wat die 
basicse wctenskappe is, word 
die bcginseJs gekry, tcrwyl 
die daaglikse problcmc die 
dryfveer vir die ingenicur is 
om iets daarvan le maak. Die 
omvang van sy werk hct so 
toegeneem dat hy self 'n na· 
vorsingsveld bet, het prof. W. 
J. Taute tydens sy inougurele 
rede gese. 

Die omstandighede in Suid
Afrika word gestel. Daar is 
groat uitbreidings maar te min 
ingenieurs, tegnici en ambags
manne ofskoon daar jaarliks 
700 ingenieurs deur ons uni
versiteite gelewer word. 

In die opieiding is heelwal 
basiese kursusse nodig maar 

ook nil.:·lcgnicsc kursussc oor 
bv. die beginscls van ckono· 
mic en siclkunde word gc. 
ncem. 'n Buigbaarhcid om vcr· 
skillcndc taJ..:ntc tc ontwikkcl 
word vcrkry deur .kcusckur
!>USSC. By dit allcs moct die 
rcgtc instclling soos 'n gcwil
lige verstand. vcrantwoordeiilr.
heid en sclfstandighcid sover 
as moontlik ontwikkel word 
gedurcnde die opleidingspc· 
riode. 

'n lngcnicur sc opleiding 
word in die praktyk voortgc
si t maar een-dcrde van die 
graduandi behoort na·graadsc 
studie tc doen {dceltyds or 
voltyds). 

KLEURLINGE OP 
P.U.-KAMPUS? 

(CECILIA LOUW) 

OP ' n vergaderlng In Promosa op 12 Mel 1975 is d ie pro
bleem van die moorrtllkheid van Kleurllnge op die P.U.-bm· 
pus aangeraak. Die vergaderlng Ia dew Korps en Prompu 
op versoek van Klewlinglelers gere¥1. 

Ole ter1oopse vraag is deur mnr. John Oouw, Ieier van 
die Klet.rlingverteenwoordigera gevra om die bal aan die 
rol te sit. 

DETER LEER KEN 
Die doel van die vergaderlngs is dat die Klewtinge en 

Afrikaanssprekende blankes mekaar beter leer ken. 
KLEURLINGE 

Op die volgende vergaderfng, wat op 18 Junie 1975 
gebou word, saJ KLEURVERHOUDINGE te r sprake kom. 

Mense wat belangstel om aan die bespreklngs deel te 
neem. kan hulle naam. adrea en telefoonnommer op 'n atuk
kle papier in bussie 40 by die S .R.·kantoor gool of met 
mnr. Pieter Odendaal (Makouvlel) In aanraklng kom. 

op die teite van die saak ln. 
Dle studenleraadsvoorsltter sal 
dan die !eite aan die rektor 
voorle. Die Studenteraad Is 
van men-ing dat lndien hlerdle 
rei!ls nie konsekwent toegepas 
word deur die owerheid nie 
dit afgeskaf moet word. 

6. Die sludcnteraadsvoorsil· 
ter rapportcer die volgendc 
sake wat dcur die massa ver
soek Is en met die rektor op
genecm is: 

1. Die h:~glike tocstnnde van 
d ie terrein oork~nt die spoor 
is gerapportcer - d ie univcr:oi· 
tcitsowerhcid eis van hicrdic 
week af volgcns oorcenkoms 
boetcs van cUike hondcrde 
rande per dag \•:In o le kon· 
trakteurs omdat die program 
nic op datull1 is nic. 

2. Die lawaai tydcns die ek· 
samentyd deur die bouers is 'n 
problcem vanwcl! die teit dnt 
die bouersvakans:e die JSc De· 
sembcr begin (en die bouers 
nie bcrcid is om hul wcrk vir 
'n maand op tc skort nlc) 
Daar sal cgtcr g-cpoog word om 
onnodigc tawaai uil te skakcl. 

3. 'n Groot getal st udcntc 
l!Cbruik nic at die etcs In die 
koshuise nie - die owcrhcid is 
vcrsock om 'n kocponstclscl 
daar te stcl mel el<'S - omdal 

dlt vanw~ ekonomiese redes 
n!e moontllk Is nle om In die 
reeds bestaande koshulse die 
stelsel In te voer nle word 
daar nou nuwe ltosbulse be
plan wat nie etes goan voor
slen rue. Die studente wat bier
die koshuise verkies (net ka· 
mers word betaal), sal dan in 
die nuwe kafeterfa etes !tan 
bel!lel - voldoen.de geriewe 
sal daar gestel word. 

4. 'n Aantal versoeke is aan 
d ie rektor gerig na aanleidlng 
van 'n ondersoek na die beoe· 
Cenlng van Chrlstelike weten
skap - al dle versoeke is tGe
tr<'stann o a. dat: 

I) IJ:mdlcldiogs met toepas
bore rlglyne vir Ohristelike we
tenskapsl>eoe!ening in clke De
partemcnt opgestel sal word 
deur bevoegdc persone uit el· 
ke Departemcnt onder tcidJng 
van cen persoon. 

2) dnt aile dosente die prak· 
t!ese locpassing van die hand· 
Ieiding wat op sy va.kgebied 
van toepassing is, met studen
tc as dcel van die leerplan sal 
behandcl. 

3) Jlierdie handJeiding ook 
deur PU-studente by huUe les
l'icnanrs en in klassltuasies in 
hulle \•akwctcnskapsbeoefe
ning gebruik sal kan word. 

Terwfl.iY vir jou 
sttiCI.e sgrg, 
~d1e 

Standard Bank 
• • 

VlrJOU. 
\tulk•ntpl.nl '' '11 '·"' vullin.lll\ti:k ,J..~·m.l\ 

w.11 ~kur di~..· !'lt.lll\l.ll·d B.111l.. 11111wap 1' 0111 dtl' 
~~"Wl' VIr \lltdl'llt~· ltl.ll..JjJ..~·r l'll ,1.1111-(l'll,lllll't ll' 
111.1.1" . . 

1. Stud~..·ntdl'lllll~,t..~..· tn.t. L~·n111g' tot 1~4 1)(10 

.., 

3. 

4. 

5. 

teen Oll).tdm•lhh· l.tt• rt·ntl·ktwr\(: met 
m;aJ..lth• tl'ru~bct.lllllg' 

( ;r,Jth 111.1.mddtl..\l' ckotJolllll"\(" Oor,tg 
v.m dtl' '\t.1ml.1r<l U.111 J.. Noo~..kl,tl..liJ..~· 
ll'l"\\tof \'lr l"lll!->l"\"11 w.tl in dtc d,tiiHllllll" 
l'll dtl" ,,,l..nv~·r~ld hd.tng\td 

)t.mza, 'Pl'\l,dc VlT\Ckcrutg,puJi, vtr 
'tmk·ntc. L~..·wut,dckkmg c.·n hclcgging'-
vounJck Pn.·rmc' 'l(l bag a' R2,WI 
p1..·r JJ1.1.1ml. 

\tudl·ntc,p.r.trrckcnlng. Gl..'l..'ll kmtl"\ nil·. 
Tot R HI() pa wcck k:lll by clugccn van 
mh H(,() takkc gctrck word. 

Tjc:krd.l'lllllg. Alk n:kcning' k.1n JX'f 
tjck nf .1ftrckordcr bcual wnrd. 'u 
Nuttigc \tatUli!\imboolvir 'n ,tudcnt. 

Plu,plan-rckcmng. Minimuml>aldo van 
RSIJO, llll't \tcwigc n'lltc \IP do~agliksc 
saldo bcrckcn. Aftrckordcr-fasilitcitc. 

7. Flcxirand-bdcggmgscrtifikatc. In '-'CII

hedc van Ml min as RlOO, en jy kan tot 
IJO% van die bcdrag war jy bdc het, 
tcruglcc:n. Jy trek h()c rente, maar die 
geld IS nog steeds tot jou bcskiklcing 
wannccr jy dit nodig hct. 

Daar's nog ba.ic meer voordclc a:m 
Studcntplan vcrbonde - te vee) om hier te 
nocm. Maak 'n draai by dJc naastc Standard 
Dank en kry 'n brosjurc met volledigc 
bcsonderbede. 

Standard Bani< 



ILADSY SES 

Mnr. Berend Grobbelaar help Johan Venter om sy 
beetd af te rond. 

Abraham Coetzee, dercle jaar 1tudent In beeldhou· 
kuna, baalg om 'n beeld van hout te voltool. 

Duikwegskildery 
Penny Krog 

DIE spanning bou op! Wat gaan die massa se kom· 
mentaar blerdie keer wees op die .,skepplng" van 
die kunsstudente in die , tonnel"? (Soos my ma 
altyd siS.) 

AI wal ons kunsouens ltan 
~ is dat dlt 'n groot fees was, 
en dat omstandeJ:$ ons seker 
bt'ny bet. Want ellteen nn 
ons bet iets gedoen al was dit 
net om -Len Undeq11e se wurm· 
pie te vert. 

Die tweedejaars. wat vir die 
vermaakUicltekl van die aand 
gesora net, bet selfs die SA 
UK ae almfonle-orkes o'pdraan· 
de gejfee al was die .,a.Jtoe
stlek" van die tonnel nou nie 

geverf bet, bet ons -almal reUt· 
llalsend ultge5len na die pan· 
nekoek wat die eerstejaars ge
bak bet. 

Die volgende mOre bet ons 
al die dosente gemassa om dan· 
kie te s~ IVIr bulle teeDWOOI'
digbeld gedurende die aand. 
Want ek kan glo beelparty se 
agterstewes was maar seer van 
die afglyers by die trappe. 

Maar tog dink ek dat die 
wit blok Janesaan heel esteUes 

van die beste nie; nie eens te verantwoord Is, om die alron· 
praat van die ballet nie. dina t.e ree vir die wonderlike 

Nidal elkeen 'n kwasbaal vroul Of wat ~ julle? 

DIE WAPAD VRYDAG, 30 MEJ 1975 

DIE STILLE WERl(ER 

~IIF-IIt:lti:IJI:IteiU:IIIEII:IUEIE 
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W Sam Basch m 
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IN die stllllifleld werk hierdle 

mense. Ons slen hulle nle; ons 

ken bulle ole; ons weet nle 

wat b11Jie maak rue. 

VIer jaar gelede bet die 

Departement Kunsgeskledenls 

en Deeldende K11nste in die ou 

naak·en-Steek Jtosbuis begin 

a rbel Aan die elnde van elke 

jaar Is 'n uitstalllng van d ie 

werk van daardlc jaar gebou, 

maar hoevcel van ons het selfs 

net daardie ~o keer ~:aan kyle. 

llcncwens die teorettese klas

se, sien die studente hoe 'n 

kunswerk onder hul eie hande 

vorm aanneem. Saam daarmee 

groel blnne elkeen die wete 

dot by or sy •n kunstenaar In 

e lc rce word. Hy kry dle ge

noerdoenlng In sy weri wat 

elke kunstenaar se grootste 

belonlng Is. 

CINEPUK 
CINEPUK ae program vir dle rea ven die kwartaal 
volg: 
30 Mel - 7.30 nm. - BEAUTIFUL PEOPLE 
6 Junle- 7.30 nm. - THE WAY WE WERE 

13 J unle - 7.30 nm. - 'MAGNUM FORCE 
ZO Junie - 7.30 nm. - THE VICTORS 

lndlen moontlik sal wyalglnge op hlerdle bled aange· 
kondlg word. 

BO: Mnr. Ba-enct Grobbelaar, die kunatenaar, wat •Y 
talent en kennis gebruilc om ay student in die beeld· 

houkuna te help ontplool as ware kunstenaar. 

LINKS: Anneline Ooathuizen vyl 'n atukkie metaal 
vir 'n beeJd. 

ONOER: Die dame fn die derde jaar klaa in beeld· 
houkuns. Annetine Ooathulzen. vtntel d ie vfam van 
d ie suw.tof-aselien appnraat voor I)' begin werk aan 

'n beeld In metaal . .,A man's worldr' 
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VERLANG 
TERUG 

Rediokommunlkasie met die 
Repub1iek vanuit die hoofba· 

sis in Antartika, Sanae. 

Ull: WAPAU BLADSY S~WI: 

s-ORMS IN ANTARKTIKA 
KRY PUK NIE ONDER 

Elmarie Robbertse 

ONDER die groep wetenskaplikes wat vanjaar op 27 Februarie met die navorsingskip, die RSA, uit 
Antartika teruggekeer bet, was 'n oud-Puk. Hy iS Johan Smith (24), lid van die Vyftiende Suid-Afri· 
kaanse Antarktiese Ekspedisie. 
Johan het opgewek .verteJ geword. Daarom was hulle eer- tertyd meegee. 

van sy wedervaringe in die sle rcaksie nadat bulle in Nie lank na huUe aankoms 
land van ewlge sneeu en ys. .Kaapsta.d aangekom bet, om bet Johan saam met die veld
Volgens !hom vlnd hy dit ver· slaaiblare by die naaste groen- span van nege lede suidwaarts 
skriltlik moeilik om gewoond lewinkel te koop. in' die rigting van die berge 
te raak aan die hltte hler, na- Hulle wou daardie groen vertrek. 
dat by vlr 'n jaar lank in 'n kleur wat hulle so lank ge- Dit bet ilulJe drie weke ge
temperaluur van soms minus mis het, eet en betas en bekyk neeru om die 240 kru tussen 
41 grade C gelewe het. Nadat om dit met al die sintuie ge- SANAE en die Grunaho.gna· 
bulle teruggekeer het kon hy lyk te ervaar. veldbasis a£ te W. Dit is onge-
vir die eerste ruk dit selde Johan bet vertel van al dle veer twaalf km per dag teen 
buite 'n skaduwee waag. voorbereidings wal bulle ver- 'n ontsettende brandsto~ver· 

SLAAlBLARE trek op 5 Januarie l974 voor- bruik van 2S km per .bonderd 
AI daardie wit sneeu bet op afgegaan het. Dit -!let opleidlng liter diesel. 

plato te Neumayerska:r;vet. Hul· 
le het daar navorslng oor die 
basale gesteeutes van die kon
tinent gedoen, Jn die begin 
was die :temperatuur minus 41 
grade C. Johan s~ by Sal daar
die koue nooit vergee.t nle ! 

MIDDERNAGSON 

die tang duur vir bulle te veel in elkeen se spesifieke wcten· SNEEUSTOHMS 
------------------------------- skaplike of logistiese program Terwyl hulle bcsig mel hulle 

ingesluit, asook 'n fikshcid· en kort voorwinterprogram in Ge· 

Klaery op die Puk 
geskiedenis 

• IS 
oorlewingskursus. ologie en Glctserkundc wns, 

Baie aandag is nan die be- het temperature draslies be
stryding van brand gegee, om· ~in daal, lot gcmiddcld minus 
dnt dit as die grootste cnkele 25 grade C. Wind- en sneeu
gevaar in Antarktika beskou storms het gerecld begin voor-
word. kom. 

GEOLOQG· Die hele duur van die don-
As geotoog was Johan Hd 

van die veldspan. Hulle hel 
speslate mediese oplcidin~ ont· 
vang sodat huUe hul self kan 
help in krisislye wanncer hulle 
ver van die hoofbasis en die 
doktcr daar is. IJulle moel ook 
weet hoe om op te tree in 
sneeustormtocstande, vri('s· 
brand en wttsigomstandlghedc. 

ker en stagnanle winter b('t 
hulle by die vcldbasis gcbly. 
Dit is 'n dubbclwand nylon 
tent met 'n halfsirkcl boog
dak, ses meter lank en vier 
meter breed 

GeJukkig het dit daama .,SO

mer" begin word, en bier teen 
10 November· het die son nie 
cers meer vir <bulle onderge
gnan n:c: .TO'han was so be
voorreg om die beroemde mid· 
dernagson te sien. Hy -sli dat 
die son darem teen middern·ag 
'n b!etjie nader aan die horl
son sit. 

Teen Kersrecs was almul tc
rug by die hoorbasis. Versoe
ke van die huis ai en 'n 
tipies Suid-Afrikaanse Kers
spyskaart net hulle wit <lag 
b:eljic klcur gegec. 

Voor hulle hul kon kry y;as 
JlUI jaar in die vreemde om. 
Die groep met bul lang hare 
en ruie baarde moes na ons 
bruin land met sy hitte en 
son teru~;keer. Tog meen Jo· 
han dat dit alles die moeitc 
wcrd was. Dil was 'n aangena· 
me jaar vol nuwe ondervindln· 
ge en vrcemde omstandighede. 

Jelleke Wierenga 

.,EN daar Is glad niks nuuts onder die son nie". Hy het 'n punt daar beet, 
di~ slim man Salomo. 

,,As 'n mens deesdae by 'n 
eerstejaar verbystap en jy 
weet rue dat hy 'n eerstejaar 
is nle, sal jy noodsaakllkerwys 
aanneem die ketel Is ten min· 
ste sesde jaar. AJ wat jou 
sekerheld omtrent sy eerste
jaarskap gee, is die duidellke 
felt dat hy geen poging aan· 
wend om te groet nJe ... " S6 
k:la .,Ouheer" omgek:rap in die 
jaar 1951. 

ONTGROENING 
Het julie geweet dat ont

groening al in 1948 verbied 
is? Hou dit tog net stil. .,Vol
gens die Jaarboek van die 
P.U.K. vir C.H.O. is ontgroe
ning bier verbled. Dit Is waar, 
en alhoowel =rommige mense 
van mening is dat die kat in 
die donker geknyp word, Is 
bulle heeltemal verkeerd". 
Kostelik. Dit komende nou van 
'n eerstejaar. Volgens die des· 
tydse .redakteur is dit gepu· 
bltseer weens die ,.waarde van 
dle waardeloosheid" daarvan. 

TWEEDEJAARS 
Ons dink ons het 'n vrees

like tweedejaarsprobleem? 
Lulster bietjie: ,.Die verlede 
bet gelee.r dat die tweedejaar 
student die moeilikste persoon 
is om in toom te hou ... Hulle 
weier om gehoor te gee aan 
die vermanlnge en voorbeeld 
van die seniors . . . Die rede 
is dat die juniors al meer be
siel is met die liberalistlese 
gees van die tyd ..• " Ene J. 
Enslin het In die jaar 1948 
sterk oor die saak gevoel. 

KLASSIEK 
En dat vandag se ouhere 

bulle stoer by die edele tradl· 
sies van die verlede hou, blyk 
duldellk u}t die volgende in· 
stggewende staaltjie: .,Die Ou 
Here het deur die eeue been 
vl r bulle 'n kultuurtjie opge
bou wat, hoowel nie gelYk· 
stunde aan die Griekse klas· 
sieke kultuur rue, darem heel· 
temal klas-slek is, en dis oor 
hlerdie klas.sleke kultuur wat 
die Proffies so ontevrede is, 
aangeslen laasgenoemde 'n kla
sieke kultuur daarop nabou". 
Mooler kan dit rue ges! word 
nle. 

nie. .,'n Groop onder die stu
dente beplelt nle aileen dans 
nie, maar maak bulle ook 
daaraan skuldig .. . " En dlt in 
1948! Die skrywer h·aal dM die 
votgende interessante statlstie
ke aan: .,Volgens dr. J . J. Mul· 
ler in ,Reinheld' was daar van 
200 ongetroude moeders in 'n 
inrlgtlng vir gevalle meisies 
168 deur dans verlei. Uit die 
tydskrif ,Wachter' wat in 
Amerika ultgegee word, ver· 
neem ons dat van 2 500 van 
bg. gevalle 75% bulle onge· 
lukkige toostand aan dans te 
wyte het". Dames, skryf dit op 
dle tafels van jul harte. 

SONDAE 

Toe·se-tyd hct bulle ook at 
die nodigheid vir 'n Jaar van 
die Vrou ingesien: ,Die na
tuur het die vrou soveel mag 
gegee dat die wet heel verstan· 
dig haar baie min mag gegec 
het". 

OPKOMSTE 
Dlt is heeltemal verbysterend 

dat die Puk nog op al sy Con· 
damente staan . .,Wat haper aan 
ons studente? Hoekom I~ ons 
so min ini$iatief aan die dag? 
lets moet gedoen word!", lui 
die noodkreet van 'n student 
In 1951. In 'n hoofartikel word 
gesc!!: ,,Dit is die afgelope tyd 
'n gedurige verskynsel dat 
daar by aile funksles 'n swak 

En die ,,sondigheid" loop opkoms aangetre.f word ... " En 
maar al die pad saam van 1948: die volgende klink byna onge
.,Ontstellend is dit om te sien Jooflik gedagtig aan die .,goeie 
watter persentasie van ons ou dae": .,Ek weet dat die stu
studente Sondae vir die eerste dente nie altyd so was soos 
keer opstaan net voor die hu!Je is nie. Daar was 'n tyd 
etensklok die middagmaal aan· dat alles met die studentelewe 
dui ... 'n Verskriklike los gees goed gegaan het, se1fs nieteen
maak hom van ons studente- staande die Ieit dat daar maar 
!ewe meester en dit gaan on· 
bekommerd voort .. . " Nee, dis 
regtig nie dominee wat verlede 
Sondag so ges~ het nie. Dis 
toeka se studente wat die on· 
derwerp van emstiger kom· 
mer is. 

KOS 
Kosbuiskos bly maar 'n ge. 

wilde onderwerp van bespre
king: ,,Elke Woonsdagmiddag 
bet daar op elke koshuista!el 
'n vleispastei gepryk, 'n ras
egte,Jantjie-onder-dle-kombers'. 
Die ,kombers' as sodanig het 
geen mooUtkheid veroorsaak 
nie, maar die weersin teen 
,Jantjie' het gaandeweg ster· 
ker geword ... " Diegene wat 
belang stel in die daaropvolgen· 
de spannende kosstaldng, kan 
dit nalees op pagi.na vyf in 
Die Wapad van Junie, 1948. 

KENNIS 

bale moeilike karakters In ons 
midde was . .. " 'n Mosie van 
wantroue In die student van 
1948. 

Salomo het die slotwoord: 
,,Die hart van die wyse is na 
regs, maar die hart van 'n 
dwaas Is na links". Die onom· 
stootlike beWYs: daar is dan 
werkllk nlks nuuts onder die 
son nie - selfs toe al bet hul
le poUtiek gepraat! 

Na 'n week op die sec het 
hulle die cerste ysbergc gestcn 
vrcemd·wit en strak in hul 
Transvaler-oc. Andcrkant die 
Antarktiese sirkel bet hull(' 
pakys tcegekom. Dit is los plat 
ysskotse wat soms aanmekaar 
geys is om 'n stcwige massa 
te vorm. By cnkelc gcleenUtede 
moes die RSA 'n waterweg oop
slamp. 

Alles het verder voorspoedil: 
verloop en op 18 Januaric kon 
die R.SA by die yshawc van 
Tottan Bukta vasmeer. Keiser 
en Adelie pikkewyne was die 
eerslc lewende wesens om !Jul
Ie te ontmoet. 

'n Oomametydperk van on· 
geveer drie weke waarin die 
ou span die nuwelinge tou
wys gemaak het. hct nou ge· 
volg. 

ONDER DIE SNEEU 
Alma! was op daardic sta

dium by die hoofbasis, SANAE. 
As gevoJg van snceu·akkumu· 
lasie is die hoofbasis onder 
die sneeuoppervlak, wal on· 
geveer sewe meter diep was. 
Binne is dit darem bale warm 
en gesellig en die mans pro
beer dit so buislik moontlik 
maak, 

Sowat elke sewe tot agt jaar 
moet daar 'n nuwe basis ge· 
bou word. Die vragdruk as ge
volg van Idle .dlepte van be
grawing laat die dakbaTke met· 

DANS 
Wederstrewigheid is nou 

maar eenmaal 'n ding wat jy 

Die volgende eienaardige, 
slelkundlge verskynsel is nie 
net 'n slmptoom van vandag 
se manstudente nJe. 'n Brie£ 
komende van Malherbestraat 
20 dee! ons die stukkie skin· 
dernuus mee: ..... Hy sleep nie 
graag meisies nie, maar die 
kennis wat hy van bulle het, 
verbaas ons elke dag. Dat 'n 
man met soveel kennls nie 'n 
praktyk begin rue, slaan ons 

nie sommer uit 'n student kry dronk". 
Ole aankoms van die R.S.A. en verwelkoming van die nuwe 

bemannlng. 

.MINUS ZEHO 
Teen die middcl van Au

J,'Uslus is die ~cologiespan ni
Jcen verder tot by die pool· 

Toerusting word van die R.S.A. afgelaai. Mens sien net ys. 

STUDENTE VAN DIE 
KULTUURKUNDE 
LEWE NOU EERS 

Pieter Louw 

COLAMUS LEWE ! 'n Mens kan nie anders as om 
tot die gevolgtrekking te kom as jy hierdie ver
eniging vir Kultuurkunde studeote se werksaam
hede in oenskou neem nie. 

Met Theo Cloete en PJeter 
Viljoen aan die spits lyk dit 
asof Calamus weer sy ou hoog
tes, indien hy dit nie oortref 
nle, gaan haal. Tot dusver het 
di~ veren!>ging 'n baie su.kses
volle vleisbl'aai, 'n ledeverga
dering en 'n daglange toer na 
Johannesburg agter die rug. 

Die ultstappie na .Tohannes
bur.g het op Saterdag 17 Mei 
plaasgevind. Die :hoofdoeJ van 
hierdie uitstappie wa5 om na 
Truk se opvoeriog .van ,,Joseph 
and the Amazing Teohnleolor 
Dreamcoat" te gaan 'k;yk. 

Alhoewel dle opvoering eers 
die aand plaasgevind bet, bet 
die bus reeds die oggend van 
die kampus ver.trek sodat die 
studente die geleentheid kon 
kry om 'n ele 'Verkenningstog 
in HUlbrow aan te knoop. Bate 
bet !die kans 'benut om 'n gooie 

fliek te gaan kyk. Oor die ne
gentig kaartjies vir die opvoe
ring van ,,Joseph" is verkoop 
wat duide!Ik toon hoo sukses· 
vol hierdie uitstapple was. 

Nog verdere ultstappies en 
ledevergaderings, waartydens 
interessante sprekers sal op
tree, wor.d deur die bc>Stuur 
in die vooruttslg gestel. Aan· 
gcsien dit die jaar v.an die vrou 
is, sal mev . .Bettie Venter, vrou 
van •prof. C. N. Venter, Cola· 
muslede oor .,Women's Ltb" 
kom >toespreak. 

Calamus is op die Oo1nblik 
'n ona1ibankllke .veren•ging 
aangesien by nie by die ">.A.B. 
geaffilieer is nie. AJ!boewel 
daar dus 'n nypende tekort 
aan geld is, demp dit tog nie 
dle ondernemingsgees van die 
wat aan die spits .van sake 
staan nle. 
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RAU KOM TWEEDE 
Deur Annali Cabano 

DIE Puk bet op 17 Mei plegtig deelgeneem aan d1e operung van rue Rauldes 
se nuwe kampus. Verskeie sportspanne is na Johannesburg om hul slag te 
gaan wys teen die sportmanne van RAU. 

LAND LOOP 

WES-TRANSVAAL 
Dte PUK IC damesbokkle 11 

vanjaar beboorilk op dreef, 
venal In dJe Ua ,alen van Sa· 
t~ se pulk wedstryde op 
RAU. 

nadat RAU binne die eerste 20 
minute twee doele behaal het. 
Die voorlyn het vera! sy goe1e 
vertoning te dankc aan Louise 
Strydom. Heila van Deventer 
hct op m1ddelvoor aocd ge. 
:.pleel asook die twee middeJ. 
skakels - Cornelia Meyer en 
Alta de Korte Die doelwagter, 
Ria Klopper, het puik vertoon 
dcur talle aanvallc pulk af te 
weer. 

Die landlopera bet verfede oa· 
week atof In hul teensw"tden 
se oe geskop tydens .RAU • 
launpuao~. Dte m&D.I bet 
'n nactakraap oorwtnnlng oor 
W1ts bebaal deur huJ met em 
punt te k.lop, terwyt die damu 
twaalf punte voor bul naute 
teenstanden geendi~ bet, 

-SE DANKIE 
Die eerste span bet gelykop 

gcspecl met 'n telling van twee 
elk en die tweedc span bet 
milt 5 - I gewen. 

Die ecrstcs het aanvanklik 
swak begin, maar het geskrllt 

In die individuele kompetl· 
sie, het Andries Kroaman 
twcede na Ferdie Swanepocl 
geeindia. Gen Doorewaard en 
Jan Lubbe hct ook baie goeie 
ptekke behaal. 

Deur Annall Cabano 

DIE Wes-Transvaalse Amateur Atletlek Vereniging bet verlede Vrydagaand 
bul jaarvergaderlng gehou. Belangrike besluite is geneem in verband met 'n 
moontUke tartanbaan en standaardnornmers tydens mini-byeenkornste. PUK NOG 

ONOORWONNE 
In die vroue afdeling, hct 

Rosalie de Klerk - L.O.-Iek· 
trise a:1n die PUK, - eerste 
gekom. met Denise Swanepoel 
in die tw«de plek en Louise 
van Biljon in die vierde. 

HERKlES 
Die voorsitter van verlede 
jaar, ds. John Lamprecht, is 
hcrk.ies met mnr Koos Hat
tingh - 'n oud·Puk, as onder. 
voorsitter. Mnr. Bert Gey'l:r 
is die sek.retaris·penninamces
ter en mnr. Sakkie van Breda 
- die tegniese bestuurdcr. 
Mnr. Jos Sirakis is op d1c se· 
nior keur· en kleurckomitce 
tei"\V} I dr Gert Scholu saam 
met d1e voorsitter en onder· 
voorsiuer Wes·Transvnal .sal 
vcrtecnwoordig op die SAAAV. 
jaorvcraadering. 

Die voorsitter hct in sy jnar
verslall sy dank uitgesprcck 
teenoor d1e Puk vir sy aroot 
bydrac tot Wes·Transvaalse at· 
letiek em 11oeie naam. Ook het 
by sy dank uitgespreck teen. 

oor die Puk sc bydrae in die 
bestuur Hy bet dit onomwon
de gestel dat Wcs·TransvaaJ 'n 
leemte vocl w:n betref n tar· 
tanb3an en d:u emstige ondcr
handciiflic aan d1e gang i~. 
Wie wcet - ecn van die dae 
sit die Puk dalk ook met 'n 
kunsbaan. 

Daar is besluit om mecr 
standaardnommers in te bring 
in minib\ocenkomste. Die We.<;· 
Trons\"aalsc Junior en Senior 
Kampiocnskappe sal vrocg an 
A11ril 1976 aanaebied word en 
wei oor dieselfdc naweek. Ver
dcr sal die vcrteenwoordigcrs 
op die SAAA V·vcrgadering 'n 
versoek ria dat groot interna· 
sionale byeenkomstc meer ver
spreid oor die seisocn sal voor. 
kom. 

Netbal doedies 
blink • 

lS 
Annali Cabano 

NEGE Pukke sal Wes-Transvaal op 29 Junie in die 
Suid-Afrikaanse Toernool verteenwoordig. Die proe· 
we bet verlede Saterdag plaasgevind. 

Die span Is: Marlene Stry· 
dom, Annette Cronje, Wilma 
Fondse, Adri Coetsee, Rei nette 
van Nlekerk, Bett!e Prlnstoo, 
Marlb:e, Zaayman, Febe Dak
ker, Use Basson. 

Op 8 Julie vind die SAU 

toernooi In Pretoria plaas. Die 
volgende dames ncem daaraan 
dee!: Marlene Strydom, Annet· 
te Cronje, Adrl Coetsee, Bet· 
tic Prlnsloo, Fcbe Bakker, lise 
Basson, Hantle Kleingeld. 

INSLEEP 
Restaurant 

·-· GEKOOKTE 
MAALTYE AAN 

STU DENTE 

·-· TOMSTRAAT 100 
TELEFOON 6039 

- WP 

WESY ALIA BOEKHANDEL 

ONS HET NET 
W AARNA U SOEK 

KOM OORTUIG USELF 

Poabus 20060 
T omstraat 84 

I 
Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 
-WP 

PR£STASlE KLEUR£ 
'n Heh: aantal pre:;tas1ckleure 
is toegekcn. Mnr. Jos Strakis 
het klcure ontvang as bestuur· 
d~:r \'an die Wcs-1 ran.svaalse 
:.pan . Vcrder het scwe mans 
en aat dames klcuretocken· 
nings gekry. 

Jan van Vuuren Die kom~isie was nie baie 
sterk nie, maar die landlopers 
praat mel blink oe van die 
24ste se Wes-Transvaal proc· 
we. Alma! is gocd voorbereid 
en hoop om hul beste verto
nings te !ewer. 

Mans: Pollie Ma:.5yn, Gerrie 
Jacob:., Stephanie Kotte, Piet 
Meyer, Hendrik Badcnhorst, 
P1ct Goosen, Dawie Malan. 

Dame.-.: Ruanda Jacobs, Ria 
van der Berg, Ann llayward, 
Annali Cabano, Corle Kruger, 
Amanda Uys, All~• Stander, 
Estile Robbertsc. 

VIR die eerstc keer in 'n baie lang tyd het die 
Puk verlede Saterdag met bykans sy sterkste span 
op die veld gedraf. Plet Brand en ErJc le Roux 
kon egter weens beserings nie op Orkney teen 
Western Reefs speel nie. 

NETBAL 

HOKKIE
BOKKIES 

PRESTEER 
ANNALJ CABANO 

TIE Puk-dames Is cenool om 
u.n die finale W~Transvul 
proewe deel te oeem Dlt ls 
'n groot pTestMie aan&ftleo 
daar net 30 .roue ul t d ie bele 
Wes-Tra.nsvaal genool Is - die 
PUK voorsJen dus 'n derde van 
dl~ deelneems~rs 

Ole genooides is· 
Sanpet Coeuee, TruusJe Fa· 
ber. Manana Joubert, Hester· 
tjie de Korte, Eha Plcnaar, WU
na Becker, Lena van Wyk, Re
lho Horn. Al to de Korte. Llzet 
Uys. 

ONOORWONNE 
Die eerste span bet verlede 

naweek klaargespcel met 
Klerk.sdorp deur hut te k.lop 
met 8-0 en is tot dusver onoor· 
wonnc In bul Uga. Ole tweedes 
het teen Western Reefs gese~ 
vier met 'n telling van 5-I Die 
derde span het gelykop gespeel 
teen Carleton James Die tel
line was 2-2, en die span is 
ook nog onoorwonne tn hul ll· 
ga. 

I n die wedstryd het WUiie 
de Bruin soos 'n reus bo sy 
spanmaats ultgetroon. Nie ai
leen was sy spel van die ho~>z· 
ste gehaltc nle, maar by was 
veranlwoordell.k vir 22 punte. 
D!e Weslfransvaalse 

WILLIE DE BRUIN 
beelagter - wat vir die Puk 
senler speel - bet ook 'n 
groot aandeel in die dl:'!ee van 
James Claasen en James Stof· 
berg gehad. 

Alhoewel die Puk nog on· 
oorwonne In die plaasllke II· 
ga's is, Is daar rede tot kom· 
mer D1e gaping wat Piel 
Roodt en Eugene van Wyk se 
vertrek gchnd het is nog nle 

Die Wopod WOf'd gedrok deur 
dae PotcMf•lroom Hero I d 
(£dms.) Beperk, Olimlaan ll, 

Potchef stroom. 

Ted Sceales: dalk 
weer glorie 

Jan van Vuurcn 

DIE loting vir hlerdie jaar se Ted Sceales Uitklop
reeks vir studentespanne is bekend gemaak. Die 
Puk moet in die eerste ronde van die reeks teen die 
gedugte span van die Witwatersrandse Universiteit 
k.ragte meet. Dit is dieselfde Witsles wat die Puk 
al 'n keer of wat in die reeks gestuJt bet. 

Die wedstryd moet ln Johan- feit dat die manne van die 
nesburg gespeel word en moet Puk ondersteuning van die 
voor 21 JuDie argehsndel kanUyn ar nodig bet om bul 
wo.nl. Aan~eslen die meeste beste te ~&wer. Verlede jaar 
toetse al teen daardle tyd tets se v.-edstryd In dieseUde reeks 
van die verlede sal weu kan teen die llteys bet dJt tot 
ek nJe slen hoaom u nle die duldelllt bewys. Die prule~e 

da& na Johannesburg kan rels datum en die veld waarop die 
om die Pult te eaan onder- wedstryd gespeel word sal In 
steun nlc. Dlt Is 'n aleemene die Wapad aan~ekondl~ word 

behoorllk gevul nle. Alhoewel 
Willie de Bruin en Dl1!es Swa· 
nepoel puik vertoon het. glo 
ck dat hul beler gebrulk kon 
word in hul regte poslsles. 

Onder die voorspelers Is 
daar ook een problecm, alhoe
wel van 'n heel ander aard 
as die senteT])robJeem. Ole po
Sisle van die losvoonpelers is 
ceo wat enJge keurder sat laat 
gllmlag. Om oor spelers van 
d1e kaliber van James Stof· 
berg, Eric le Roux, Johan Rad· 
lor en Diederik Fouche te be
slrlk sal enige klub aroen van 
jaloesie laal 

Die probleem Is om een van 
die spelers na die 18-span te 
pos, waar sy potenslaal nle ten 
volle sal lean onUulk nle. Daar 
Is min te Ides tussen die vier 
manne maar daar Is ongeluk· 
kl¥ net plek vir drie losvoor
spelers In 'n rugbyspan 

Die netbal..c:James bet vertede 
naweek RAU se ltampus op 
rasbare wyse help lnwy met 
bul weahol-oorwtnninp. Die 
PUK se eerate span bet g~ 

wen met 'n telling van 35 - 10 
en die tweedes bet skoonsldp 
1ema.ak met 41 - 0. 

Die twee PUK-spanne is met 
nuwe kombinasies in die veld 
gestoot en het besonder goed 
vertoon. Hoewel dit maklike 
wedstrydc was, was daar tog 
speelsters wat vir hoogtepunte 
gesorg bet. Hentie Kleingeld 
bet die RAUKIES se verdedi· 
gers verbluf laat staan by die 
doelpale en Marlene Strydom 
bet vir 'n iQCie vloei in die 
wedstryd aesorg met haar sui· 
wer eestuurde balle. 

Die kompetisle was ietwat 
tcleurstellend, maar die wed· 
strydc is in gocie gees aree· 
~opeel. 

( edms.) bpk. uitgewers en skakelkonsultante 

Benodig die dienste van: * JOERNALIS 
vir w eeklikse koerant in Oos-Vrystaat. * SKAKELPERSOON 

om advertensies te behartig (Wes-Transvaal). 

* JOERNALIS 
vir landboutydskrifte (Wes-Transvaal) . 

Guide geleenthetd vir jong manne om die volle 
spektrum van die u1tgewersbedryf te leer beheers. 
Ruim salaris. maatskappymotor ( ook vir privaat 
gebruik) en toekomsmoontlikhede vir die regte 
man. 

Doen aansoek by: 

INTERAD lEDMS.) BPK •• 
C.N.A .-gebou, 
Kerkstraat 139, 
Tel. 6109/ 6350, 
POTCHEFSTROOM (2520) . -P. 
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