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PUKKE! 
Vir u kleurbaadjies 

en 
sportbenodigdhede: 

Groot genoeg om u te 
·dien, klein genoeg om 
u te ken 

AMPTELIKE STUDENTEKOERANT VAN DIE P,U, vir C H,0 . 

Johan 
Claassen 

Broers 
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EKSAMENUITGA WE 

IS ·JY 'N 
POPS 2, BOK 

OF SAK1 
GEHEIME ORGANISASIES GESTIG 

'n Beskouing deur Jan Kroeze 

Die onlangse storm oor drompoppies, dans en denims het die massa geaktiveer, wat daartoe gelei 
het dat verskeie organisasies met uiteenlopende doelstellings op die kampus gestig is. 

Behalwe die reeds 
bekende Pops 2 (Polchef
stroomse Organisasie vir Po
sitiewe Sludente) het twee 
nuwe organisasies die lig ge
sien . Hulle is BOK (Behou 
Ons Karakter) en SAK 
(Studente Aksiekomitee). 

Die bestaan van Pops 2 het 
eersle duidelik geword nadat 
die omstrede SSR-besluite 
oor die Pukkies, denims en 
dans in die dagRers bekend 
geword het. Die duikweg is 
met prikkelende spreuke 
beverf. Die naam Pops 2 het 
ook op talle ander plekke 
verskyn. BOK is kort hierna 
gestig uit reaksie teen Pops 2. 

BOK het bekend geword 
nadat hulle van die Pops
slagspreuke doodgeverf het 
en hulleself bekendgestel 
het. Daar was BOK-plak
kate op die Toliussaal en in 
die duikweg. Die nuutste 
organisasie, SAK, is nog in 'n 
beginstadium, maar sal nie ' n 
geheime organ isasie wees 
nie. 

SAK 

SAK slaan 'n gematigde 
houding in. Die lewe wit 
onbekend bly totdal hulle 
finale do'elstellings gefor
muleer is. Hulle beoog meer 
direkte skakeling en baie 

meer kontak met die SSR 
vanaf die studente se kant. 
Tog glo hulle dat die kanale 
nie verstop is nie . 'n Woord
voerder het gese dat hulle wil 
voorkom dat studenle agter 
organisasies aanloop bloot 
omdat hulle in pas met die 
tyd is, soos wat tans die geval 
met Pops 2 sou wees. 

SAK w a t v er a l n a 
studentebelange omsien sa~ 
die nodige maatreels teen ~ie 
SSR tref as hulle nie bevre
digend reageer na eise wat in 
dialoog aan hulle gestel is 
nie: hulle sat hut standpClnt 
stet in die pers en deur vlug
skrifte. 

"Ons wil die SSR op hulle 
tone hou deur positiewe kri
tiek en dialoog . Hulle wit 
koshuispraatjies wat lei tot 
woede onder studente, 
voorkom en eerder die 
griewe by die SSR uitbring. 
Hulle sal ook poog om 
dubbele standaarde op te 
hef. 

Pops 2 word verwerp om
dat hulle te reaksioner is, nie 
die regte kanale soos dia
loog volg nie, en skynbaar -
die SSR-gesag verwerp . 
Hulle meen dat Pops 2 'n 
klein groepie is wal sat plat
val na die ergsle storm . ' n 
Persoon wat nie sy naam 
genoem wil he nie, het gese 
dat Pops 2 nie die SSR-gesag 
verwerp nie. 

Vraelyste oor aktualiteits
probleme sal moonllik binne 
twee weke aan studente uit
~ st<.rur word. SAK sat ook 
persverklarings, briewe in 
koerante , vlugblaaie en 

-------------------- ---.-------------. pamflette gebruik . 
Die lede, 'n klein komitee 

THEUNS 
PRAAT 

OPENLIK 
Die SSR-voorsitter, Theuns Eloff, het in 'n onderhoud met Die 
Wapad ge~ hy erken dat hy 'n fout gemaak het om die mosie van 
die Koshuisraad aan die pers te gee. 

rius van die Regsfakulleit is 
genader om op die kom
missie le <lien . Theuns sat die 
vierde lid van die kommissie 
wees. 

• Daan de Kock, Voorsitter 
Koshuisraad. 

wat nog in die beginstadium 
is, finansier SAK tans self. 
Hulle is alma( studente wat 
verligte denkers is met ver
ligte idees. SAK, 'n onaf
hanklike liggaam wat nie die 
SSR wit vervang nie, sat alle 
studentebelange dek , maar 
voorlopig nie studentepoli
tiek nie. 

Ek meen dat SAK 'n goeie 
idee beet het. Hulle sal egter 
goed moet besin oor hul uit
gangspunle en 'n vaart
belynde struktuur daar moet 
stet sodat hulle nie self 'n 

• Die Pukkies tydens Karnaval. Hui optrede tydens intervar
sity het alles begin. 

verstopte kanaal word nie . 
Die finansiering van so 'n 
organisasie bly ' n groot pro
bleem . 

BOK 

Twee vlugskrifte van BOK 
is aan die Wapad gepos. Dit 
is vergesel van ' n naamlose 
brief. By die ter perse gaan 
was die vlugskrifte nog nie 
op die kampus versprei nie . 

'n Christelike maatslaf, die 
verheerliking van God , word 
in een pamflet gestel. Die 
a nder veroordeel die Pukkies 
omd at hulle op mensver
heerliking en -bevrediging 
afgestem sou wees. 

In die brief word gestel dat 
die pamflette moontlik op 
die kampus versprei gaan 
word. Orie aspekte van die 
brief wek agterdog: Geen 
naam word genoem nie . Die 
skrywer stel dat die pam
flette fotostate is. Dit is egter 
baie duidelik direk met kool
stoflint getik. Die tweede 
"pamflet" begin ook op die
selfde bladsy. Dit lyk vir my 
of die briefskrywer 'n lid van 
BOK is wat Die Wapad as 
platform wil gebruik . As dit 
so is, betwyfel ek hulle eer
likheid oor die implemente
ring van Chrislelike maat
stawwe. Di<; verspreiding, al 
dan nie, van die pamflette sat 
bewys of die briefskrywer en 
BOK eerlik is . 

Dit is verblydend dat daar 
mense is wat uitkom vir hulle 

Christelike standpunt. Dis 
egter jammer dat hierdie 
organisasie naamloos bly en 
miskien te ver gaan . Is dit 'n 
uitgemaakle saak dat die 
Pu kkies volgens die sewende 
gebod verbode is? Hulle 
doelstellings is om klem te le 
op beweging en ritme. Daar 
moel diepsinnig besin word 
of die doel in die praklyk 
verwesentlik word . 

POPS 2 

Theuns Eloff het in 'n on
derhoud gese dat die be
staan van Pops 2 'n goeie en 
interessante ding is. Tog keur 
hy dit af dat daar van onder
grondse met odes gebruik 
gemaak word en dat die 
regte kanale nie gevolg word 
nie . Hy het die versekering 
gegee dat lede van Pops 2 nie 
oor hut huidige optrede ge
skors sat word nie. 

Daar was al so baie Pops 
2's dal ek wonder of hierdie 
een nou die regte een is. Is 
almal dieselfde of is dit 
eintlik Pops 5? Of is dit 'n 
paar revolusioneres wal net 
die bekende, "geagle" naam 
van Pops misbruik om blool 
revolusioner te wees? Tog 
vind mens hier en daar ie
mand wal se dat Pops 2 
werklik die gang is (beslis nie 
60% nie) . Een persoon wat 
onbekend w·il bly, het gese: 
"Pops 2 hardloop". Hoe 
positief hierdie organisasie 
is, bly ' n ope vraag . 

Die dinge wat op die skrif
telike mosie aan die pers 
staan, is nie al wat op die 
SSR-vergadering besluit is 
nie. Die mosie aan die pers 
was die oorspronklike mosie 
van die Koshuisraad. 

Theuns het dit duidelik 
gestel dat hy ten spyte van sy 
flater wet deeglik aan die 
pers gese het dat daar drie 
faktore was wat tot die mosie 
gelei het. Die pers het egter 
na willekeur beklemtoon wat 
hulle wou. 

Theuns het dit duidelik 
gestel dat baie van die 
berigte verdraaid is. Een van 
die Engelse blaaie weier om 
hulle fout te erken en maak 
of Theuns ontken wat hy 
gese het. 

Oor die kwessie van die 
goedkeuring van die rokkies 
het Theuns gese dat die dag
bestuursbesluit in die ver
band nie deur die voile SSR 
bekragtig is nie . Dit is egter 
stilswyend aanvaar en sat nie 
as 'n skuiwergat gebruik 
word nie. 'n Sondagkoerant 
berig dal 'n lid van .die SSR 
die rokkies goedgekeur het. 
Theuns het gese dat onder
soek in die verband gedoen 
sat word en dat die nodige 
optrede teen so 'n lid uit
gevoer sat word . 

Koshuisraad 
standpunt 

IN 'n verklaring aan Die 
Wapad het Daan de Kock, 
voorsitter van die Koshuis
raad, gese die mosie van die 
Koshuisraad is op . die SSR
tafel gele om te bepaal of die 
SSR aandag aan die saak 
moet skenk al dan nie . Hy se 
die Koshuisraad is meer ver
teenwoordigend van die stu
dente as enige ander vereni
ging. 

DIE MASSA 
RUK OP 

Volgens Theuns is die fak
lore wat tot die mosie gelei 
het, die swak optrede van die 
Pukkies, beginselbesware 
van 'n groep mense en 
organisatoriese probleme. 

"Die mosie van die SSR 
skaf nie die Pukkies af nie." 
Theuns se dit is bloot 'n tug
maatreel en 'n kommissie is 
reeds aangewys om die saak 
le ondersoek. Indien die 
Pukkies hulleself bewys, kan 
hulle weer optree. 

Riana Delport, leidster 
van die Pukkies, Fanie Zaay
man, voorsitter van die Kul
tuurraad en prof. N. Preto-

Theuns se ook hy is bly dat 
die massa nou betrokke is. 
Dit is net jammer dat dit so 
moes gebeur, se hy. 

Hy se die publiek moet 
hulle nie veel steur aan wal 
die eerstejaars se nie al is 
hulle deur die massa gekies 
mag hulle hulself nog nie die 
reg toeien om kommen
laar te !ewer nie. "Hulle is 
nog nie in murg en been 
Pukke nie." 
Karin de Wet en Dawie Kriel 
is eerstejaars - Red. 

'n Formeie aansoek om 'n monstervergadering met 200 handtekeninge is Dinsdagmiddag by die 
SSR ingedien. 

Die aanvraers van die 
monstervergadering is Ger
hard Tromp en Kobus Pel
zer van Over de Voor. Die 
handtekeninge kom egter uit 
verskeie koshuise. 

Die motivering vir die aan
soek behels die volgende 
punte: 

• Die fiasko rondom die 
Pukkies en die skatle wat dit 
aan die naam van die PU be
rokken het. 

• Die afsk affing van denims. 
• lgnorering van die massa
standpunl ten opsigle van 
dans. 
• In hoe 'n mate is die massa 
geken in bogenoemde situ
asies. 
• Die suiwering van d ie 
troebel situasie ten opsigte 
van bogenoemde. 

Die Jaaste p,unt van die 
motivering Jui: 

"Die doe! van die aan-

vraers van bogenoemde ver
gadering sowel as die onder
getekendes is nie om revolu
sioner van aard te wees en 
om weg te breek van daar
g estelde owerh eidsinstan
sies nie, maar om beter 
begrip en kontak tussen die 
studente/eier en die massa te 
bewerkstellig." 

By die ter perse gaan is die 
datum van die vergadering 
nog nie vasgestel nie. 
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DEUR PU
Dit Is nie meer nodig om te vertel wat op die

PU-kampus aan die gang Is nie. Een onderlig-
gaam het veroorsaak dat 'n hele storm op die
kampus woed. Oor en weer word beskuldi-
gings geslinger oor wie die skuldige Is.Geheime
organisasies teel aan soos konyne - dis POPS
versus BOK en tussenin kom SAK. Het hierdie
organisasies bestaansregl Hoekom Identifiseer
hulle nie hulleself nie - net SAKhet 'n geldige
motivering. Theuns Eloff het uitdruklik gesê
daar sal nie teen dié organisasies opgetree word
en daarom is dit nog dringender dat dié organi-
sasies se leiers na vore moet kom.

Dit help nie om oor en weer beskuldigings te
slinger nie. Die Wapad voel almal het skuld aan
hierdie debakel. Niemand Is vry te spreek nie.
Die SSR-voorsltter erken daar Is gefouteer, maar
hoeveel van die Pukkies en die massa sal hulle
foute erken 1 Elke saak het twee kante en dit Is
duidelik dat daar wel probleme In die geledere
van die Pukkies Is. Wat die massa betref het
menige Puk kommentaar gelewer oor dinge
sonder om hulleself deeglik oor die onderwerp
voor te berei.

Verblydend van die hele kwessie Is dat die
massa skynbaar geaktiveer Is. Dit Is net Jammer
dat dit op so 'n manier moes gebeur het. Dit Is
miskien ook nog 'n vraagteken na die kant van
die massa. Waar Is die betrokkenheid by ak-
tuele politieke sake wat meer direk op die mens
se voortbestaan van toepassing Id Is die Pukkies
werklik so 'n lewensbelangrike knelpuntl

Die kwessie van ondergrondse organisasies
dui op verstofte kanale. Die Wapad vra egter
die vraag af 0 daar werklik sulke kanale Ist Die
HK's en die SSR het reeds twee keer vanjaar
kampe gehou om die kommunikasiekanale te
verbeter. Dit wil ester voorkom of die HK's nie
daarin slaag om die nodige inligting aan die
studente deur te gee nie. Hoeveel studente Is In
kennis gestel van die proeftydperk op klere-
dragreëlsl Miskien moet die studente eers aan
die koshuis,lelers vra hoekom hulle so mln van
die SSR-beslulte af weet. Alle SSR-notules word
na die koshuise gepos. Dieselfde geld vir die
sakelyste (onderaan staan ALMALIS BAIEWEL-
KOM).

Pukke kan nie kla dat daar verstopte kanale Is
nie. As die HK's nie altyd die nodige Inligting
deurgee nie of die nodige klastes deur die
nodige kanale voer nie, kan die massa hul,
menings en klagtes In Die Wapad rig. Dit Is tog
die amptelike studentekoerant van die PU vir
CHO. Dit Is betekenisvol om te sien dat geen
reaksie op die briewe van Richard du Rand en
Pieter Gouws ontvang's ná publikasie nie. Eers
ná die eerste openbare persverslae het die
briewe begin Inkom. Briefskrywers moet hulle-
self miskien die vraag afvra of briewe onder
skuIlname werklik meer gewig dra as die wat
onder eiename gepubliseer word.

Die hele Pukkie-kwessie moet vir ons almal 'n
les wees. Dinge gebeur nie sommer vanself nie,
dit kos Iemand om dit te laat gebeur. Deur
onsself besig te hou met belangriker dinge as 'n
gekef of klere, dans en Pukkies kan ons moont-
lik 'n leidender rol speel ten opsigte van ons
land, sy ekonomie en sy politiek.

~ink weer.

DANS
Wat

sê die
Bybel?

deur Johann le Roux

'N rAAR GEl-lé/ME
It;- PIE AF6ELOPE
eesrro.: .. -----/

DAWID DANS

KONING DAWID, 'n man
na God se hart, het gedans.
Op grond van II Samuel6: 14.
en 16 hoor melis dikwels die
redenasie dat ons as Nieu
Testamentiese gelowiges
maar aan enige vorm van
dans mag deelneem. Wan-
neer so gesê word, word
egter by 'n paar woorde in
die genoemde teksgedeelte
verby gekyk. In vers 14 en 16
staan dat Dawid voor die aan-
gesig van die Here gedans het.
Dawid was verheug - hy het
oorgeloop van blydskap om-
dat die verbondsark van die
HERE na die stad van Dawid
gebring is. Hy was dankbaar . MM" ~oUIES kDeT5.l!;.
teenoor God en daarom, 2._ f!,EJ.lOU ONS K.At.Alt..TEI!,

tipi~v~dieOo~erii~,hct L~~~;·~~~~~~~~~~;N~K~.~..~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hy voor die aangesig van
God gedans as uitdrukking
van sy oorweldigende blyd-
skap en dankbaarheid.
Dawid het dus tot eer van
God gedans. Ons moet ons-
self nou afvra: is dit die
manier wat daar vandag nog
gedans word? Is dit die soort
dans wat die danskampveg-
ters op die kampus ingestel
wil kry? Die antwoord is on-
dubbelsinnig: NEE!

'Uit diE <'Woo'Z.d

JESUS OORDANS

Jesus het ook oor dans ge-
praat. In MauheusLl.Ié en
17 gebruik Hy 'n voorbeeld
uit die alledaagse lewe naam-
lik uit die spel van kinder-
tjies wat op die markte speel.
Een groepie kla teenoor die
ander dat hulle nie ordentlik
saamspeel nie. want' eers is
vir hulle op die fluit gespeel
maar hulle het nie gedans nie
en daarna is vir hulle 'n
klaaglied gesing, maar hulle
het nie getreur nie. Hieruit
blyk dat dans by die Ooster-
ling die uiting was van sy
blydskap op dieselfde manier
as wat treur en weeklaag ui-
ting was van sy smart. Die
Oosterling was spontaan en
hy het, anders as ons, nie sy
gevoel weggesteek nie.

ONTAARD

Dans, as die blote rit-
miese beweging op die maat
van musiek, kan nie sonder-
meer afgewys word nie om-
dat ritme as sodanig nie
sonde is nie. Maar, nét dit is
dans vandag nie meer nie.
Dans het ontaard! Nou weet
ek dat daar baie verskil-
lende soorte dans is, maar
die dans waaroor ek dit hier
het, is die moderne danse
wat sommige studente op die
kampus ingestel wil kry.
Hierdie dans is 'n klomp
suggestiewe ritmiese bewe-
gings van die liggaam wat
daarop gerig is om die dans-
maat seksueel op te wek. Op
die dansbaan bly die
opwekking nie uit nie en
daarom is dans gedeeltelike
seksuele bevrediging wat
roep om volle bevrediging.
Dit blyk uit 'n ondersoek wat
by 'n tehuis vir ongehude
moeders gedoen is waar
ongeveer 80 - 90% van die
jonge dames beweer het dat
hulle probleem op die dans-
haan begin het.

HOERERY

Wanneer 'n mens dán hier
met hierdie een dán met
daardie een dans, is dit tel-
kens gedeeltelike seksuele
bevrediging by 'n ander een

wat, op die keper beskou,
hoerery en egbreek is. Wan-
neer Jesus in Mattheus 5:27-
28 oor egbreek praat sê Hy:
" ... elkeen wat na 'n vrou
kyk om haar te begeer, (het)
reeds in sy hart met haar eg-
breuk gepleeg ... " Dit is
maar kyk - wat dan van doel-
bewuste, suggestiewe bewe-
gings om hom of haar seksu-
eel op te wek? Egbreek het
nie net betrekking op getrou-
des nie. Die sewende gebod
verbied alle onkuisheid: in
die huwelikstaat sowel as
daarbuite! Dit verbied " ...
alle onkuise dade, gebare,
woorde, gedagtes, luste en
wat die mens daartoe kan
verlei." (Heidelbergse Kate-
gismus, Sondag 41). Hoe kan
'n Christen jongmens met
oop oë in die verleiding van

TEKS: Josua / :9:
"Het Ek jou nie bevee/ nie:
wees sterk en vol moed, wees
nie bevrees of verskrik nie;
want die Here jou God is met
jou. oral waar jy heengaan ."

Ons {ewe is vol uitdagings.
Veral hierdie fase van ons lewe
- die studente/ewe. Steeds
doem nuwe dinge voor ons op.
Nog meer bergspitse waaroor
ons moet kom. Móre se groot
toets. Die akademiese jaar wat
ek nog suksesvol moet voltooi.
My werk as leier op een of
ander vlak in die koshuis of
georganiseerde kampus akti-
witeite.

Dit is asof ek begin twyfel.
Sal ek aan die vereistes kan
voldoen wat daar vir my gestel
word? Skiet my krag nie te
kort nie? Moet ek my verant-
woordelikhede nie maar op een
of ander manier probeer ont-
vlug nie?

Josua het alle rede gehad
om so te voel. Hy het 'n gewel-
dige opdrag ontvang. God
beveel hom om die volk Israel
in dle land Kanaan in te lei.

Die woestynreis is agter die
rug. Die dertig dae van rou oor
die afsterwe van Moses het pas
tot 'n einde gekom. Nou roep
die Here Josua om in die plek
van Moses die volk voort te lei
- in die beloofde Kanaan in.

Hierdie opdrag moes soos 'n
berg voor Josua gelë het. Hy
wa.\'wel virjare die regterhand
van Moses en het baie van hier-
die groot leier geleer. Maar
tog - hoe groot is sy verant-
woordelikheid nie!

die satan op die dansbaan in-
loop met 'n sogenaamde
skoon gewete voor God?
God sê in I Korinthiërs 6: 10
by monde van die apostel
Paulus: "Moenie dwaal nie!
Geen hoereerders... of
egbrekers of wellus-
telinge . .. sal die konin-
kryk van God beërwe nie."

NIE EIE EIENDOM NIE

As gelowiges behoort ons
nie aan onsself nie. Ons is
gekoop teen 'n geweldige
prys. Vir ons is betaal die
bloed van Jesus Christus! Ons
is duur gekoop en is daarom
God se eiendom. Ons is na lig-
gaam en siel tempels van die
Heilige Gees. Daarom moet
ons doen wat God van ons

Dit sou inderdaad nie
maklik wees om hierdie land in
besit te neem nie.' Die verspie-
ders wat Moses nog uitgestuur
het, het al daarvan getuig. In
Numeri 13 doen hulle verslag
van alles wat hulle gesien het.
Dit is 'n goeie en vrugbare
land, "maar die volk wat in die
land woon, is sterk, en die
stede is versterk en baie groot;
en ons het daar ook die kinders
van die Enakiete (in vers 33 be-
skryf as reuse) gesien." (vers
28)

Daarby kom nog dat die
vyand geharde vegters was.
Hierop kon Israel niejuis roem
nie. Oorwinnings wat hulle tot
dusver behaal het, was hulle
enkel en alleen te dank aan
God se kragtige optrede.

Ons sou dit kon verstaan in-
dien Josua vir hierdie groot
roeping sou terugdeins. Tog
beveel God hom anders. Hy
mag nie bevrees en verskrik
raak nie.

Wees sterk en vol moed!
On verskrokke voorwaarts.
Sonder om bang te word -
want "die Herejou God is met

jou ". Josua sal God se
genadige en reddende bystand
belewe- Dit is vas en seker in
Christus. Alhoewel dit vir
Josua nog nie so helder sou
wees nie. is dit alleen op grond
van die versoeningswerk van
Christus dat God mel Sy volk
is. Hy, Christus, neem aan die
kruis alles weg walons as gelo-
wiges van God verwyder. Hy
verwyder ons sonde en bring
ons weer by God,

eis. "Verheerlik God dan in
julle liggaam en in julle gees
wat aan God behoort" (I
Korinthiërs 6:20). Dit kan
ons nie op die dansbaan doen
nie! Ons kan God nie op die
dansbaan verheerlik soos Hy
ons in I Korinthiërs 10:31
beveel nie.

As Potchefstroomse Uni-
versiteit vir Christelike Hoër
Onderwys wat ons Chris-
telikheid wil uitleef, mag ons
nooit moderne ontaarde
danse op die kampus toelaat
nie! In die woorde van II
Timotheus 2:22 wil ek my tot
elke Christen jongmens op
die kampus rig: " ... vlug vir
die begeerlikhede van die
jonkheid en jaag ná gereg-
tigheid, geloof, liefde, vrede,
saam met die wat die Here
uit 'n rein hart aanroep"!

Josua kan verseker wees van
God se genade. Hy sal aan
Josua die nodige krag gee 0111
hierdie opdrag deur te kan
voer.

Dieselfde almagtige God
roep ons ook vandag tot sy
diens. In Christus is Hy met ons
en gee ons die krag om te
voltooi waartoe Hy ons roep.
Paulus skryf' "Hy wat julle
roep, is getrou; Hy sal dit ook
doen .:' (I Thess. 5:24)

Daar is egter 'n ander faset
wat God sterk op Josua se hart
druk. Josua behoort aan die
verbondsvolk. Kragtens sy ver-
bond eis God dat hy sy gebooie
sal gehoorsaam. Daarom dra
verse 7 en 8 'n vermanende
karakter.

Die bevele van die Here
moet as't ware deel van Josua I

word. Gedurigdeur moet hy dit
bepeins, want as hy nougeset
daarvolgens optree "sal jy in
jou weë voorspoedig wees, en
dan sal jy met goeie gevolg
handel". (vers 8)

Kom, laat ons die toekoms
ingaan met vertroue. God is
met ons deur Sy Gees. Hy gee
die krag sodat ons al/es sukses-
vol kan deurvoer waartoe God
ons roep.

Let egter op God se bevele.
Oordink dit voortdurend. Ver-
diep jou kennis daarin. Want in
die weg van gehoorsaamheid
salons die realisering van sy
beloftes ondervind: "Wees nie
bevrees of verskrik nie; want
die Here jou God is met jou.
oral waar jy heengaan".
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kriminasie weggedoen word
in hoeverre dit onsedelik is
en nie bydra tot die beleid
van Afsonderlike Ontwikke-
ling nie. Waar daar egter net
ter wille van die wegdoen
met diskriminasie daarmee
weggedoen word, bestaan
daar die gevaar dat daar ook
met die tyd nie meer onder-
skeidende bestaansfere
tussen die volkere sal be-
staan nie en die hele grond-
slag van Afsonderlike Ont-
wikkeling sal tuimel.
Integrasie saloor die lang-
termyn geïnisieer word as
voortgegaan word met die
tipe van pragmatiese
oplossings.

Die keuse moet gemaak
word of ons integrasie deur
middel van korttermyn,
pragmatiese, oplossings wil
inisieer, en of ons Afson-
derlike Ontwikkeling tot sy
volle konsekwensies wil
deurvoer deur langtermyn
oplossings te soek binne die
basiese fundamentele begin-
sels van Afsonderlike Ont-
wikkeling.

André Naude

•
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Wie het
skuld?

Dit is moeilik om te
begryp dat 'n verantwoorde-
like liggaam soos die SSR
van die PU vir CHO enige
besluit kan neem sonder om
die betrokkenes in die saak
te ken.

Die vraag wat gestel moet
word is hoekom het die SSR
in die eerste plek die trom-
poppies se kleredrag goed-
gekeur en dit nou so ewe uit
die bloute te wil gaan staan
en afkam? Dit is noodsaak-
lik om daarop te wys dat die
SSR die feite self aan die
openbare pers verskaf het.
Daardeur het die SSR nie net
die PU se openbare aansien
verlaag nie, maar ook die
trompoppies blootgestel aan
vernedering.

Wie het immers gevra dat
die Pukkies moet optree op
intervarsity? Hulle? Kan ons
besin oor hierdie feit?
Hoekom was die trompop-
pies se optrede 'n mis-
lukking? Nie dalk omdat
hulle op daardie stadium
sonder 'n afrigter gesit het
nie? Nie dalk omdat 'n
klornp Pukstudente deur hul
opmars gebars het net voor
die hoofwedstryd nie.

Wie se skuld was dit egter?
Die Pukkies s'n? A nee a, 'n
mens leef mos darem nie

I meer in die jare 1700 dat 'n
persoon uit sy eie land "ver-
ban" word sonder dat daar 'n
regstreekse verhoor was nie.
Ons is immers demokratiese
mense, ons leef lank nie
meer in die tyd van outokra-
tiese "klassistiese" tydperke
nie.

Elke persoon, hetsy as
groep of as individu, het im-
mers regte om op te staan.
Dit blyk egter dat elke mens
slegs die reg het om op staat

I te maak soos die reg dit aan
hom verleen. Elke individu

het die reg om te beskik oor
sy eie naam, integriteit, ver-
moëns en selfs sy liggaam
(volgens die Suid-Afri-
kaanse reg is selfmoord nie
'n misdaad nie!). Elke mens
het ook 'n onvervreembare
reg om 'n gek van homself te
maak, maar niemand het die
reg om van jou 'n gek te
maak nie!

Wie skaad die PU se naam
die meeste in hierdie geval?
Die SSR of die Pukkies? Wie
is die swakste advertensie vir
die Puk? Die SSR of die Puk-
kies? In elk geval wie beskik
oor die reg om vir 'n per-
soon wat glo, daar is niks met
'n skoonheidskompetisie
verkeerd nie; te sê sy of hy is
'n stoetkoei of stoetbul. Ek
wonder eerlik of die persone
wat hulle aan sulke uit-
latings skuldig maak, weet
wat beteken die begrip. Dit
moet ons seker vergewe en
vergeet?

Is die SSR dan nou slegs 'n
administratiewe orgaan? Is
hulle nie dalk veronderstel
om die Pukke te verteen-
woordig nie? Hoe kan hulle
dan die Pukke verteenwoor-
dig op 'n wyse wat die Puk
skaad? Verraai hulle nie dalk
die Pukke nie? Wat van 'n
meerderheidstem ten gunste
van die Pukkies? Wie is im-
mers besig met Aksie Puk
Miljoen? Die Pukkies of die
Universiteit? Hoe raak die
swak publisiteit hierdie
aksie? Waarom kon hierdie
saak nie intern geskik gewees
het nie, en "moes" die SSR
'n persverklaring maak?
Feite is nie verdraai soos ek
uit 'n vertroulike bron
verneem het nie dus, is die
SSR verantwoordelik vir die
swak publisiteit?

Selfs Pukkies wou geen
kommentaar lewer nie, want
hulle beskou dit as 'n
"interne aangeleentheid".
Dit kan immers nie die Puk-
massa se skuld wees nie,
want wie is die oorsaak van
alles? Die Massa? Nee! Is die
Pukke nie nou weer die
bespotting van die openbaar
nie? Is die Pukke nie nou al
genoeg vertrap nie? Kom ons
besin!

landswyd verspreid is. Gaan
Christelikheid net om uiter-
like voorkoms en waar kom
die lojaliteit teenoor die
Universiteit in? Is dit nie
waar Christelikheid lê nie?

Watter man noem 'n vrou
'n stoetkoei of sekssimbool?
Is dit nie 'n uitvloeisel uit die
man se eie gedagtegang om
sulke dinge in alles wat
onskuldig is, te sien nie!

Ons kan trots wees op ons
Pukkies as ons hulle rokke
moet vergelyk met dié van
ander universiteite. Ons stem
beslis nie saam met die
Pukkies se onafgeronde op-
trede tydens (intervarsity)
nie, maar dit regverdig nog
nie bogenoemde benamings
nie.

Aangesien alle Pukke ver-
teenwoordigers is van die
Puk, betwyfelons dit sterk
dat die oorgrote meerder-
heid werklik weet wat die
rede is dat ons nie mag dans
nie en dus kan die Pukkies
nie alleen verantwoordelik
gehou word vir die onkunde
nie. Selfs die SR-lede kon nie
die rede uitlig nie en kon net
die vrae doodsmoor deur te
verwys dat dit die Raad se
besluit is.

Hiermee wil ons net vra
dat enige Puk wat iets nega-
tiefs teenoor die Pukkies te
sê het. dit en hul woordkeu-
ses sal heroorweeg.

Ware DAMES van die
PUK.

Haas
Kwas
doen

verslag
Die Redakteur

Hier volg 'n doodsberig:
Koning Leeu sê al die

diere van diereland hou
begrafnis. Dit is egter een
groot fees met blomme en 'n
goue kandelaar. Die 'in
Memoriam' okkasie is die
dood van Intervarsity se
kortrokwelpies. Die diere
van diereland huil elke dag
oor hierdie vee-vendusies
waar die diere se oë 'plase'
koop, op die mense se lywe.
Die Star, Citizen, Vaderland
en Beeld berig dat daar nie
eer aan hierdie drange beant-
woord sal word nie.

Die sielkundige, (die wyse
dr. Vil) sê hierdie situasie en
hierdie wêreld is siek.
(Sjjt ... vertroulik ... )

Die siek raad van diere-
land het na 'n ondersoek hul
diagnose gemaak. Koning
Leeu, 0 hy was baie kwaad -!
sê die welpies moet die
nuwe diagnose sien as 'n tug-
tigring - of 'n strafmaatreël,
en so iets moet NIE weer
gebeur nie li Dr. Uil sê hier-
die maatreel kan nie gesien
word as 'n positiewe en 'n
reformatoriese aksie nie.

Voëltjie Klikbek fluit en 'n .
groot 'manuskrip' wat op die
raadstafel lê vir die vol-
gende vergadering. Dit lui:
(Ekskuus tog, dit ly.)

'Die verhoging van die
pryse van peanuts in hierdie
créche' (Hey, wat's dit nou -
muis, uit, af! uit muis! Af!)
Hier volg 'n berig wat ons
nou net ontvang het: 'n
Nuwe sing-song liedjie sal
ook op die raadstafel ter
sprake kom:
'Here under a holy skye
do I wholly and peacefully
die,
transfixed and dragged by
tranquillity
but oh, for my soul -
but do understand that the
only essence of my soul
is no more or no less than the
'drummies'

and I
Nuuskommentator: Haas
Kwas.

Pieter Massyn

Skrywers
breek
naam

Die Redakteur,
Die Pukke breek hul eie

naam af en dit deur mense
soos Richard du Rand en
Pieter Gouws se berigte in
Die Wapad van 26 Mei wat
direk aanleiding gegee het
tot berigte in koerante wat

KOSHUISRAAD
SE MOSIE

,I
r,
./

MOSIE 13178

Dat aangesien
I. die Pukkies sedert hul instelling in 1975 nog geensins aan

die doel waarvoor hul daargestel is nie, beantwoord het
nie, nl. dat hulle die naam en karakter van die universiteit
moet uitdra; inteendeel, hulle het die universiteit al
werklik skade berokken, bv. die voorval tydens die Karna-
val in 1977 en huloptrede tydens die pas afgelope Inter-
varsity teen RA U;

2. Daar herhaaldelik in die Wapad deur verskeie persone
beswaar aangeteken is oor huloptrede;

: I 3. Daar tydens die vorige termyn van die SSR wéér oor die
saak gestem is, dus 'n bewys dat hul bestaansreg ook tóé
bevraagteken is, hoewel dit met 'n klein meerderheid
bevestig is; .

4. Hul kleredrag, of gebrek aan kleredrag, geen goeie adver-
tensie vir die Christelike naam van ons universiteit is nie,
aangesien dit uiters prikkelend is soos die aanmerkings van

I

f
-1 die studente op die pawiljoene tydens die genoemde inter-

varsityook getuig;
5. Die afbeeldinge van die kandelare, die wapen van die un-

~ I iversiteit en 'n simbool van heiligheid, op hul kort rokkies,
e nié die gesag en respek wat dit toekom, afdwing nie;
!t
',I Die SSR besluit dat die Pukkies gedispatroneer word omdat

die Raad hulle grondslag betwyfel.

Stoetkoeie,n trots

Die Redakteur
Dit verblyons om te sien

dat die Pukkies uiteindelik
reaksie uitgelok het. al is dit
negatief. 'n Goeie ver-
toning, soos met die inter-
varsity teen Wits. is mos van
verbygaande aard.

"Stoetkoeie l", mnre. Du
Rand en Gouws? Laat die
Pukkies, Pukdames, julle aan
stoetkoeie dink? Ons moet
sê, 'n boer sou reg trots kon
wee sop só' n klo mp
"stoetkoeie !"

As julle oplettend was, en
ons lei af julle was, sou julle
gemerk het dat 'n jas oor die
"onsedelike kort" rokkies
gedra was, toe daar voor die
hoofpaviljoen "verbyge-
paradeer" is. Die fluite wat
opgeklink het, was bloot die
stuitlikheid van 'n paar mans
wat nie genoeg geïnteres-
seerd was in die rugby nie.

Dis spytig dat die Pukkies
'n teleurstelling was. Dit kan
miskien toegeskryf word aan
die kort oefentyd. sonder 'n
afrigter. Ons moet sê, die
vertoning was beslis ook nie
na ons mening, 'n goeie idee
van dril nie. Dit was ook nie
veronderstelom 'n peleten te
wees nie.

Met sewe nuwe Pukkies in
die geledere, moes daar maar
die beste van 'n slegte saak
gemaak word. Almal is per
slot van sake, mense. Selfs
die Eerste Minister maak
foute! w« van die oud-
Pukkies geword het, is 'n ope
vraag. Om 'n klomp reeds
verbouereerde Pukkies nog
uit-te-jou, was genoeg om
'n nog groter chaos te
veroorsaak.

Ten slotte, mnr. Du Rand,
indien u besluit om weer 'n
meningsopname te maak oor
dans by die Pukkies, nader in
die vervolg meer Pukkie-
dames, én moenie mense se
woorde verdraai nie!

R Faasen en A Griesel

Vertraagde
Adolessensie?

Geagte Redakteur
Wanneer 'n mens kyk na

die huidige tendense van die
politieke ontwikkeling in
Suid-Afrika dan wonder 'n
mens - quo vadis? Afson-
derlike Ontwikkeling. Die
vraag duik telkens op of af-
sonderlike ontwikkeling nie
net bloot 'n teoretiese oplos-
sing in 1948 was nie. Bied Af-
sonderlike Ontwikkeling wel
'n praktiese oplossing vir die
jaar 2000?

Soos Afsonderlike Ont-
wikkeling tans pragmaties
geïmplementeer word gaan
dit sy doel as teoretiese
oplossing mis en gaan dit as
praktiese oplossing vir die
jaar 2000 so afgewater wees
dat daar nie langer van Af-
sonderlike Ontwikkeling
sprake sal wees nie.

Die riglyne vir Afsonder-
like Ontwikkeling is tans nie
meer gefundeerde beginsels
nie maar wel korttermyn
pragmatiese oplossings.
Sommige van die kort-
termyn oplossings is met alle
respek baie kortsigtig. 'n
Mens wonder wat gaan die
toekoms inhou indien daar
onoplosbare langtermyn pro-
bleme gaan opduik uit die
pragmatiese, korttermyn
oplossings. Ter illustrasie
kan die oopgooi van sekere
sportsoorte en 26 teaters
geneem word.

In 'n sekere sportsoort
mag Nie-Blankes Suid-Afrika

as Springbokke verteen-
woordig.

Die Springbok word op die
gebied van sport as verteen-
woordiger van' Suid-Afrika
beskou maar hy word nie
burgerskap toegeken nie.
Dui dit nie op 'n anomalie in
die beleid van Afsonderlike
Ontwikkeling nie?

Ses-en-twintig teaters word
oopgegooi vir gemengde
gehore. Na bewering sal die
Nie-Blankes op 'n hopie in
een gedeelte van die teater
sit en die Blankes bymekaar
in 'n ander gedeelte van die
teater. Getuig so 'n tipe
onderskeid tussen volkere
nie van 'n vertraagde adoles-
sente ontwikkeling in ons irn-
plementering van Afsonder-
like Ontwikkeling nie? Dit
gaan mos in die beleid van
Afsonderlike Ontwikkeling
oor die billike onderskeid en
aparte. ontwikkeling van die
verskillende biologiese en
sosiologiese rasse en nie net
bloot oor velkleur nie.
Wanneer hulle die teaters
oopgooi behoort anders-
kleuriges deurmekaar te sit.
So 'n doellose kunsmatige
onderskeid wat hulle nou in
die teaters probeer hand-
haaf sal nie in die buiteland
verkoop nie maar vir
rassisme deurgaan en in S.A.
bestaan daar nie 'n grond-
slag vir so 'n onderskeid nie.

Normaalweg word aan die
verbruiker gebied waaraan
hy 'n behoefte het. Daar sal
dus ook verhoogspeles binne
die smaak van die anders-
kleuriges aangebied moet
word ten einde hulle na die
teaters te lok. Geld het myns
insiens die hoofrol vertolk
met die oopstel van die
betrokke teaters. Daar is
ruiterlik erken dat die Blanke
gehore a.g.v. die koms van
televisie gekrimp het
(waarom word daar tans sul-
ke sterk pleidooie gelewer
vir die oopgooi van die
restourant- en kroeggeriewe
by die teaters. Is dit om
rasseharmonie te bevorder of
virt die ekstra klandisie?)
Tans is die verbruik- en
bestedingspotensiaa\ van die
Nie-Blanke reeds effens
sterker as die van die blanke
in die geheel gesien in S.A.
Gaan dit nie daartoe lei dat
daar meer op die Nie-Blanke
met betrekking tol die aan-
bieding van verhoogstukke
gekonsentreer gaan word ten
koste van die Blanke nie?

Myns insiens sou dit 'n
baie beter oplossing gebied
het indien verhoogstukke op
sekere aande aan Blankes en
ander aande aan Nie-Blankes
aangebied sou word. Dit sou
nog binne die beginselraam-
werk van A fsonderlike Ont-
wikkeling geskied het. Op
die wyse kan die Nie-Blanke
meer verfyn raak in hulle eie
kultuur deur aan hulle, hulle
eie kultuurprodukte op
sekere aande of tydperke aan
te bied. So word dan op
sekere aande ook aan die
blanke sy eie kultuurpro-
dukte aangebied. Daar word
dan nie 'n "ietsie" van alles
aangebied wat tot kulturele-
afwatering en kultureleirite-
grasie kan lei nie.

Daar moel vandag streng
daarop klem gelê word dat
daar met die onredelike
onderskeid tussen volkere
weggedoen moet word maar
nie met die redelike onder-
skeid nie. Daar moet met dis-

Stoetkoeie
ook

Skepsels
I

Die Redakteur
Ek voel dit is nodig om vir

die dames op die Puk en ver-
al vir die Pukkies in die
bresse te tree na aanleiding
van die berig in Die Wapad
van II Mei 1978onder die op-
skrif: "Studenteleiers besin
en beplan." Dit gaan onder
die paragraaf "Skoonheids-
koningin."

Dus rig ek my kritiek teen
die skrywer van daardie
paragraaf.

Ek sien eerder die oprig-
ting van standbeelde wal per-
manent van aard is en wat
bedoel is om vir ewig te staan
as mensverheerliking. Ek
sou die tydelike estetiese
waardering van die vrou dus
nie as menseverheerliking
beskou nie - haar skoonheid
het sy tog sekerlik van God
ontvang en moet as sulks
waardeer word.

Onderskei tog in jou
waardebepalings waar dit
gaan om jou pa se stoel-
koeie en dié van die beeld
van God waarop Hy tog
sekerlik ook trots is.

Die feil dat jy 'n skoon-
heidskoningin en dus elke
mooi dame HS 'n seksobjek
beskou is nie jou skuld nie.
die natuur het wel baie
daarmee te make. Jy sien,
gedurende puberteit tree jou
seksdrange veral op die voor-
grond. Jy moet dit tog wel in
ag neem dat byna al die
Pukke reeds oor daardie
stadium is. Ek hoop dat dit
wel spoedig met jou ook die
geval sal wees.

Blackle Swart
Die skryfster van die para-
Rraaf het bloot as verslag-
geefster haar werk verrig en
kan dus nie 'fIr die Inhoud IlS
sulks aangeval word nie. Dle
paragraaf is 'n verslag van 'n
bespreking tydens Kampus-
fokus 78-U. - (Red.)

++++++++++++++++++++++++++

Swot hard
jou posisie is

benard
++++++++++++++++++++++++++
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Veiligheidswetgewing
gaan opslae maak

VeilIgheidswetgewing en die reperkussies daaraan verbonde kom op Woensdag, '2J Junie onder die
soeklig.

Dit vind plaas op 'n aksié
genaamd Raadsdialoog '78.
Sowat 20 verenigings sal aan
die massa-aksie deelneem.
(Sien volledige program
elders op bladsy).

Die onderwerpe wat deur
die verskillende verenigings
bespreek word. is dieselfde
as dié wat op die komende
ASB-kongres op die Kovsie-
kampus bespreek sal word.

Daar is vyf sprekers wat
spesifiek oor veiligheidswet-
gewing gaan praal:
- Max Price. SR-voorsitter
van Wits;
- Eitel Kruger, Matie en
seun van Sy Edele. mnr. Jim-
my Kruger:

Max Price - Wits

- Theuns Eloff, SSR-voor-
sitter van PU vir CHO
- Jimmy Hamman, SR-lid
van Tukkies.

Elke spreker kry 'n
geleentheid om sy standpunt
te stel. Terwyl hy besig is,
lewer die ander vier
kommentaar op oorhoofse
projektors. Die spreker kies
dan uit die vier kommenta-
tors iemand wat die geleent-
heid kry om sy standpunt te
stel, waarop die ander vier
dan weer kommentaar lewer.

Daar word 'n tru-projek-
tor aan prof. J.D. van der
Vyver, gegee wat dan
deurentyd feitlike reg-
stellings maak of aan iemand

Jimmy Hamman - Tuks

Eitel Kruger - Maties

uit die gehoor wat wil deel-
neem.

Elke vereniging salop sy
eie metode volgens sy aard
vergader. Enige student is
welkom om die vergade-
rings by te woon tensy dit 'n
geslote vergadering is. Elke
vereniging moet daarna
streef om die beste reklame
te doen om studente te lok.

Die verenigings mag hulle
eie sprekers nooi. Korpselle
en politiese raadsverteen-
woordigers wat 'n groot aan-
tal sprekers gaan benodig,
moet dit in oorleg met raads-
voorsitters doen.

Elke vereniging is baie
welkom om van sprekers
gebruik te maak wat nie aan
die PU verbonde is nie. In
die geval van anderkleuriges
moet u dringend skakel met 1----------------------------------
mnr. Douw Breed, voordat u
die spreker nader.

Die uitgangspunt van die
aksie is dal die Pukke Chris-
ten-wetenskaplikes is, en
daarom moet u ook weten-
skaplik met die politiek
omgaan, terwyl u alles meet
aan die beginsels van die
Skrif.
RAADSOlALOOG: INDE-
LING VAN LOKALE
Nuwe Grondwetlike Voor-
stelle
Beplannersvereniging - Ka-
mer 211 - Frans du Toit
Ekonorn lesevere niging
Hoofgebousaal
Programvergaderings -
Ka mer 3 - Frans du Toit
Politiese Raads Koshuisver-
teenwoordigers In eie
koshuise

VeIlIgheidswetgewitlg:
Forum Kartien
Studiekring - Kamer 100 -
Frans du Toit
Koshuisraad Kamer 15 -
Ekon. Wetenskappe
Studente Parlement -
Totiussaal
SRVP- Kamer 10- Frans du
Toit
Caritas - Kamer II - Frans
du Toit

Rassisme
Colamus - Kamer 114 -
Frans du Toit
Gesk. Vereniging - Kamer
IJ 3 - Frans du Toit
Wysgerige Vereniging -
Kamer 112 - Frans du Toit
Korpselle - In eie Koshuise
Kultuurraad SSR Raadsaal
Kontakpolitiek - Kamer III
- hans du{Toit
Aster - Kamer 110 - Frans
du Toit

Worfels van Triomf
Admissiebond Kamer 107 -
Frans du Toit
Theologika Kamer 18 -
Frans du Toit

Soek u
studentewerkl
Woon il in die
Vaaldriehoek?

Verdien tot
R1500
per maand!

Skakel PIETER MASSYN ná 20hoo.
Tel. 7834, Potchefstroom.

PRO REGE
U het volop keuse In ons groot

verskeld.enheld

• HANDBOEKE
• SKAYFBEHOEFTES
• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE·

LAAR VERLANG

PRO REGE-PERS BEPERK
"die Potchefstroomse boekhandel"

Tomstraat 86 Potchefstroom
TEL. 8875

HUIS EN TUIN

Die winkel vir die student

SPESIALE DIENSTE

Haardroeërs teen R7.95
Droogskoonmaak

BAIE SPESIALE
PRYSE!!

• Dr. Johan de Villiers dirigeer lede van die Stellenbosse Universiteitskoor. Hierdie bekende
koor sing op 27 Junie in die Konsenatorlumsaal van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO
in Van der Hoffweg, Potchefstroom.

Geskrifte vlieg
oor Kampus

'n Verklaring van die SSR oor die Pukkies en 'n Politiese Perspektief van die Politiese Raad het
die herrie oor die Pukkies vinnig opgevolg, terwyl twee vlugskrifte van BOK by die ter perse
gaan nog moontlik sou verskyn.

SSR ,VERKLAAR

'n Verklaring van die SSR
het Vrydag, 9 Junie verskyn.
Daarin word saaklik gestel
dat die Pukkies gedispatro-
neer is totdat die organisato-
r iese en prinsipiële pro-
bleme ondersoek en opgelos
is.

POLITIESE
PERSPEKTIEF

Politiese Perspektief wat
Sondag, 11 Junie, verskyn
het, wys die dagpers se skuld
uit weens hul eties-slegte op-
trede deur die feite te ver-
draai.

Die SSR word ook beskul-
dig omdat hulle die Pukkies
en Kultuurraad nie in hierdie
saak geken het nie en die
massa sowel as die Pukkies te
laat in kennis gestel het.

Ook die massa het skuld:
hulle hel verklarings gemaak
sonder dat hul genoeg kennis
het en ongemotiveerde
standpunte ingeneem.

In kommentaar het
Theuns Eloff gesê dal dié
vlugskrif goed verantwoord
is. Daar is egter onduidelik-
heid oor die term oorleg. Tug
moet in oorleg met die
betrokke liggaam toegepas
word. Die SSR mag enige
liggaam op enige gronde dis-

patroneer sonder dal hier
oorleg gepleeg word. Dit is
slegs die begin van 'n onder-
soek waarin die onderlig-
gaam wel ten einde geken sal
word. Theuns het erken dat
die sekretaris weens sy
eksamen nie die Pukkies
betyds in kennis gestel het
nie. Die afrigter het egter
reeds Donderdag, 8 Ju nie,
daarvan geweet.

BOK

Pamflette van nog 'n
geheime organisasie, BOK, is
aan die Wapad gepos. Die
een handeloor die Chris-
telike maatstaf. Verskeie
stellings word gemaak wat
almal deur teksverse gegrond

word. Dil stel dat alles tot
eer van God gedoen moet
word en nie 'n struikelblok
vir die naaste moet wees nie.
Dit veroordeel ou Chris-
tene baie kras.

Die Pukkies word in die
tweede pamflet aan dié
maatstawwe gemeet. Ná
verskeie retoriese vrae kom
hulle tot die konklusie dal
die Pukkies nie God
verheerlik nie. maar die
mens. Die doel van die
Pukkies is volgens dié
pamflet skynbaar om die
mens of mans se drange te
bevredig. Dit word veral
beklemtoon dat wat die mens
tot die onkuise kan verlei,
deur die sewende gebod ver-
bied word.

DENIMS
WAAI

TERUG
Gerugte dat denims deur die SSR-nrbled Is, la van alle waar-
heid ontbloot.

Tydens die SSR-vergade-
ring wat op Dinsdag 30 Mei
gehou is, het die SSR besluit
om 'n aanbeveling aan die
Sennat te doen om die
denim-reël te herroep. Dié
besluit het gevolg ná ver-
skeie waarskuwings aan die
studente om netjies aan te
trek.

Die Senaat het besluit om
weens organisatoriese pro-
bleme nie die reël op dié tyd-
stip terug te trek nie. Daar is
egter versoek dat die
studente weer daarop gewys
moet word dat kleredrag
moet dien as 'n behoorlike
bedekking van die liggaam
en deur beskeidenheid
gekenmerk moet word. Die
klere moet te alle tye netjies
gedra word. (Volledige reëls
beskikbaar by HK's).

Slegs redaksionele kommentaar verteenwoordig die
amptelike Wapad-standpunt.

)\oplereg voorbehou.
Die Wapad word gedruk deur Promedia, Silverton,

Pretoria. Tel. 83 2301.

BAILLIEPARK

padkafee en

"Steakhouse"

SPESIALE PRYSE

Kwaliteit kos.

Neem
Kennis

DIE nuwe dameskampus-
truie is nou ook by Johan
Claassen beskikbaar. Voor-
nemende koopsters moet 'n
kleurstrokie saamneem.




