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SACLA
HET

Khanylle aan die woord
gestel en inleidend oor
SACLA gepraat.

'n Konferensie van Chris-

STUDENTEPARLEMENT
BESLUIT OOR

OOP UNIVERSITEITE
Die Studenteparlement het op Donderdag, 22 Maart weer
gesit. Die onderwerp van bespreking was of oop universi-
teite Ingestel moet word al dan nie.

plig is om anderskleuriges
dieselfde Christelike oplei-
ding as ons te gun.

Mnr. C. Kraamwinkel was
die Inleier van die standpunt
teen oop universiteite. Hy het
veral klem gelê op die feit dat
oop universiteite In die
praktyk nie so goed soos in
die teorie sal werk nie.

Ná die stemming was die
uitslag gelykop, maar nadat
die Speaker sy stem uitge-
bring het, het die standpunt
vir oop universiteite gewen.

tussenin as moontlike
alternatief vir die huidige stel
sel. Om 'n kursus binne die
vasgestelde tyd te voltooi,
moet 'n student twee
termynkursusse binne een
jaar aflê. Vir 'n driejaargraad
word ses termynkursusse
dus vereis, wat. indien dit met
'n verdere ses termyne mili-
têre opleiding gefntegreer
word tot gevolg sal hê dat 'n
dienspligtige sy graadoplei-
ding en militêre opleiding
binne vier In plaas van vyf

ESTAANSREG
Mnr Vusl Khanylle het belangstellendes In SACLA op Maandag, 26 Maart oor die doel en
ontstaan van SACLA toegespreek.

tene van verskillende rasse
en volke Is in 1976 in Nairobi
gehou. Op die konferensie is
oor 'n versoening van wit en
swart Christene in Suid-Afri-
ka besin.

Een swartman het gesê, "I
hate South African Whites."
Prof. Dawid Bosch het gesê
hy praat as ambassadeur van
Christus en nie as blanke
Afrikaner nie. Volgens mnr.
Khanyile was dit moontlik om
die "presence of God" te kan
sien.

'Ná ses maande is besluit
om 'n konferensie In Suid-
Afrika te hou. Dit sal tussen 8
en 15 Julle In Pretoria plaas-
vind en voorsorg sal getref
word sodat dit nie op 'n poli-
tieke geredekawel uitloop nie.
Daar sal tot geen konsensus
aan die einde gekom word
nie.

Daar word vyf afsonder-
like konferensies gehou: die
eerste Is vir politieke en bur-
gerlike leiers, die tweede vir
kerkleiers, die derde vir uni-
versiteite, die vierde vir hoër-
skoolleerlinge en die vyfde is
vir jeugleiers van verskillen-
de kerke.

Volgens prof. Elaine
Botha, hoogleraar In Kultuur-
kunde aan die PU vir CHO, Is
dit definitief nodig dat daar
studente van die PU na hier-
die konferensie moet gaan.

Geskenke

Mnr. Vusi Khanyile het 'n
vergadering van SACLA op

26 Maart toegespreek.

Mnr. Pieter Fanoy het die
vergadering geopen. Mnr
Piet Fourie, voorsitter van die
kampuskomitee, het mnr.

Die onderwerp is onder
drie hoofde bespreek: eers-
tens of daar werklik 'n
behoefte aan oop universt-
teite is, tweedens of dit die
akademiese standaard van
die universiteit sal beïnvloed
en derdens die feit dat die PU
die enigste universiteit is waar
Christelike onderwys onder-
rig word.

Mnr. H. Vermeulen was die
inleier van die standpunt vir
oop universiteite. Daar is
gestel dat Christenskap nie
eksklusief is nie en dat dit ons

1979 se Sjampanjenooi

1979S8 slampen/e-noolentjle - Sandra Kruger van Karllen.

Drie termyne bevoordeel
dienspligtiges

Die beplande ondersoek na die wenslikheid van 'n drletermynstelsel vir universiteite, Is
geïnisieer deur Prof. Roux de Villiers, dekaan van die Ingenieursfakulteit aan die Uni-
versiteit van Stellenbosch.

Hierdie stelsel is gemik op
die beter benutting van
mannekrag en bestaande
fasiliteite aan universiteite en
salook noemenswaardige
Voordele vir militêre diens
pligtiges inhou, aangesien
akademiese en praktiese
opleiding met militêre oplei-
ding geïntegreer sal kan
word.

Prof. De Villiers stel drie
sestienweek-termyne met
een tol twee weke vakansie

jaar kan voltooi.
Vergeleke met die huidige

stelsel hou die drietermyn
jaar die volgende voordele In:
Ongeveer 50 persent meer
studente kan geakkommo-
deer word aangesien
uruversltelte twee maal per
jaar studente kan Inneem. Dit
sal lel tot 'n vermeerdering
van doserende personeel wat
op hul beurt meer tyd sal Ilê
vir navorsing omdat hulle een
termyn per Jaar vry sal wees.
Studente sal die geleentheid

hê om praktiese ondervin-
ding gedurende hulle studie
tyd op te doen en tersel!
tertyd 'n bydrae tot die
arbeidsmark te lewer Hulle
salook 'n Jaar vroeër tot die
mark kan toetree. Die moont
likheid word geskep dat stu-
dente hulleself finansieel kan
onderhou.

die feit dat die huidige akade-
miese semester met vier dae
ingekort sal word; die ver-
rnoeldheidslaktor aangesien
daar nie kort vakansies ge·
durende die semester sal
wees nie, die Invloed op die
funkSionering van etudonte
liggame en die slnchronlsa
sle van universiteit en
skoolvakansies

Aspekte wat egter nog
ondersoek vereis, Is die
Implikasies wat so 'n stelsel
vir universiteite en die land as
gehoel sal hê.

reeds te kenne gegee dat hul
le te vinde sal wees vir so 'n
stelsel.

Vir studente wat nie ander
verpligtinge het nie. sal dit
moontlik wees om hulle kur-
susse In mlnder as die vasge-
stelde tyd te voltooI.

Enkele probleempunte
waarop gewys kan word, is;

Prof do Villiers meen
voorts dal, indien hierdie
gedagte nie prakties uitvoer
baar Is nie, universiteite tog
ernstig sal moot besin oor die
effekliewo benutting van
fasiliteite, mannekrag en
studentetyd,

Alhoewel die ondersoek
nog in die beginstadium ver
keer, Is daar baie entoe
slasrne voor en admiraal
Edwards van die Suid-
Afrikaanse Weermag het
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ZIJ HEBBEN GEZEGD KLEREDRAGREELS NIE 
STRENG TOEGEPAS Swart-witmag met 

redes verwyder In 'n meningsopname oor die kleredragregulasies het dlt geblyk dat die studente In die 
algemeen nie klagtes daaroor het nie, solank dit net nle te streng toegepas word nle. 

Volgens mnr. Theuns Eloff het die dagbestuur van die SSA goeie rede gehad vlr die af
haal van die Swartmag-witmagvoorstelling in die duikweg. Hierdie motlverlngs is nie 
gegrond op die onderdrukking van die lnlsiatief van studente nle. 

Volgens prof. G.N. van Senaat as die SSR enige oor- voering van die reel op die 
den Bergh, voorsitter van die treding goedsmoeds aan- kampus. 
advieskomitee oor studente- vaar omdat hulle konfronta- Mnr. Kobus Viljoen glo nie 
voorkoms aan die Rektor, sie met die studente wil in 'n kleredragreglement nie. 

Die eerste rede is 
gebaseer op gegronde 
klagtes dat die simboliek van 
hierdie voorstelling 'n rassis
tiese ondertoon het wat 
mense aanstoot gee. 

Tweedens is dit onge
lukkig so dat 'n groot deel van 
die Pukmassa polities nie vol
wasse genoeg is om so 'n 
simboliese voorstelling in 
perspektief te sien nie. Dit 
geld ook vir sekere swart per
soneel wat aan die PU werk
saam is. 

Volgens die mosie wat in 
hierdie verband deur die 
dagbestuur van die SSR aan
vaar is, was dit nie die "plek 
of manier om deur middel 

van skoktaktiek oor politieke 
aangeleenthede te besin 
nie." 

Derdens was daar 
organ isatoriese probleme 
random die toestemming, al 
dan nie, om enige prent op 
die duikweg te teken . 

Op 'n vorige SSR
vergadering is ook 'n begin
selbesluit geneem dat die 
SSR die skilder of teken van 
prente in die duikweg op eie 
inis iatief nie in beginsel 
afkeur nie mits die prente na 
hulle mening netjies, smaak
vol en nie-aanstootlik is 
nie. Die reg word egter voor
behou om sulke prente at te 
keur en te laat verwyder. 

Kleredrag

reels gepro

pageer 
Die SR wil opnuut graag die 
kleredragreels van die PU 
wat op welvoeglikheid en 
netheid gebaseer is onder die 
aandag van die studente 
bring. Die reels is by die prims 
verkrygbaar. Hulle sal ook 
weer die reels onder die aan
dag van die studente bring. 

word die regulasies· n6g deur vermy. "Dit is bejammerens- Mnr. Louw van Biljon en mej. 
dosente, n6g deur studente- waardig dat die mense wat Coenie van Rheede van 
raadslede konsekwent dieregulasiesmoettoepas,te Oudtshoorn stem saam oor 
toegepas. Hy het daarop slap is om dit te doen", het hy die belaglikheid en onnodig
gewys dat die SSR onder- gese. heid van kleredragreels. Hul-
neem het om hierdie taak uit Volgens mnr. Theuns Eloff le voel dat dit 'n persoonlike 
te voer. word die regulasies redelik aangeleentheid is. 

In sekere klasse word die streng nagekom. Sy klagtes Mnr. Pieda van Vreden se 
reels deur tot vyftig persent is dat mansstudente se die kleredragreels word 
van die studente oortree, en denimbroeke vuil en verbleik redelik goed nagekom, en 
ongeveer vyftien tot twintig is, en dat sommiges ver- dat mans nie sommer in 'n T-
persent van die studente slete sportskoene dra. Hier hempie en 'n denimbroek sal 
maak hulle daagliks skuldig en daar is daar 'n dame wat klasdraf nie. Alhoewel daar 
aan oortreding van die reels. beter sal lyk met haar hui- nie eintlik kontrole is nie, 

Alie reels is gegrond op dige langbroek nadat sy tien word die reels volgens horn 
netheid en skep een- kilogram verloor het. Die tog goed genoeg toegepas. 
vormigheid in die konse- regulasies bied genoeg Mej. Rolene Koch voel dat 
kwente toepassing daarvan. ' geleentheid om eie smaak en studente oud genoeg is om 

Dit is prof. van den Bergh die mode na te volg . self oor hulle kleredrag te be-
se indruk dat sowel die Mnr. Steinman de Bruyn sluit. Volgens haar dwing die 

se dat studente baie positief PU kleredragreels at om 'n 
op vorige versoeke ten op- goeie beeld na buite uit te 

KORPSSEL KARLIEN BESIN 
OOR STUDENTEHUWELIKE 

sigte van kleredrag gerea- dra. Die reels is veral vir die 
geer het. Dit is te betwyfel of mans baie streng, en sy vind 
die minder netjiese studente dit belaglik dat mansdosente 
netheid cteur middel van die en eerstejaarmans dieselfde 
reels sal aanleer. Alhoewel dit kleredragreels moet nakom. 
vermy behoort te word, sal Mej. Ziets de Kock glo dat 
persone wat aanhoudend die modes miskien besig is 

Mauritz Moolman st! dit is goed om saam swaar te kry en saam te werk aan sukses In die huwellk. Hy st! daar meet saam 
gewerk word, want in die huwellk is die twee individue saamgeheg tot 'n eenheid. Albei meet help om die finansiele pro
bleme te oorbrug. Mauritz st! getroudes bly goedkoper as twee slepers in 'n koshuis. Hy het tydens 'n Korpsselaksie op 13 
Maart in Karlien gepraat. 

Heriinde van der Walt, ook 
getroud, meen een van die 
twee getroudes moet ook 
werk. Die paartjie se finan
sies moet so wees dat hulle 
selfstandig vir huiself kan 
sorg. Mevrou Hansie Malan 
wat self getroude kinders het, 
se ouers kan darem altyd 
help as daar werklik pro
bleme is. 

Volgens Herlinde is 'n 
studentehuwelik volwassen
heid , veral met betrekking tot 
die studie-aspek . Nico 

Pieterse, 'n ongetroude stu
dent, se die probleme wat in 
die huwelik opduik, moet op 
'n verstandige wyse die hoof 
gebied word. Nico gio hulle 
leer mekaar nog beter ken en 
hulle groei nader aan 
mekaar. Die twee moet vol
wasse genoeg wees om 
mekaar met foute en al te 
aanvaar voordat die pro
bleemoplossing geslaagd sal 
wees. Meneer Sarel Pieterse, 
'n ongetroude student, voei 
dat enige twee studente wat 

dit enigsins oorweeg om in 
die huwelik te tree, geestelik 
volwasse moet wees. Hy se 
die woord "volwassenheid" is 
'n relatiewe begrip. 

Herlinde se egter as twee 
maats mekaar gevind het en 
tot die beset gekom het dat dit 
so deur God beskik is, bied die 
huwelik die grootste kans tot 
sukses . Die huwelik is 'n 
instelling van God en dit sal 
altyd so wees. Mauritz se die 
woorde liefde en respek is 
twee belangrike woorde in 

beuselagtigheid te wil skei. 
Sy se as twee persone werk
lik vir mekaar bedoel is en 
bereid is om dinge op te offer, 
behoort die huwelik te slaag. 
'n Proefhuwelik is glad nie 
nodig nie. 

Herlinde en Mauritz se dit 
is wenslik dat daar nie kin
ders in die studentehuwelik 
moet wees nie. Dit is nie ver
kragting van God se kultuur
opdrag nie, want daarmee 
saam het die mens 'n verant
woordelikheidsbesef gekry. 

---------------------- enige huwelik. Volgens horn 'n Studentehuwelik het net 
soveel kans tot sukses as 
enige ander huwelik, vol
gens mev Malan. Studie- en 
finansiele probleme is geen 
rede waarom dit nie kan slaag 
nie. 'n Studentehuwelik is 
nie aan meer of minder kri
tieke probleme blootgestel 
nie - die aard van die pro
bleme verskil net van die van 
'n ander huwelik. 

KORPSTEMA IS 
ONCHRISTELIK 
AS STELLING 

Prof. dr. A. Kt>nig, professor In Dogmatiek by Unisa, het 
Woensdag 7 Maart met die opening van die Korps-werk
saamhede gesl! die tema vir vanjaar - Die Toekoms: Alles 
tevergeefs? - is as stalling onchristelik. Hy st! die hele 
Evangelia is toekomsgerig. "Die Here het in die Ou Testa
ment reeds sy volk Israel op die toekoms gerig." 

Anders as ander natuur
volke het Israel 'n toekoms-

denkrigting ontwikkel. " In die 
Nuwe Testament", se prof. 

is die huwelik die hoogte
punt van liefde. 

Mauritz en Herlinde se 
proefhuwelikke is taboe. Nico 
meen in 'n proefhuwelik lyk 
dit asof niemand verant
woordelikheid wil aanvaar 
nie. Daar heers in 'n proef
h uwe Ii k 'n toestand van 
ongebondenheid, terwyl die 
mens juis gebonde wii wees. 
Mev. Malan se in 'n proef
huwelik kan enigeen sy goed 
vat en loop. Dit kan nie toege
laat word nie. Daar word 'n 
meer volwasse optrede 
vereis. 

Volgens Herlinde is dit 
kinderagtig om oor enige 

Die kwessie is net: 'n 
huwelik is vir ewig; student
wees, ongebonde wees, om 
jonk te wees, is kortstondig. 
Daar word gevra of dit nie 
deesdae mode geword het 
om vanaf die kampus te trou 
nie. 

----------- Konig, "word die beloftes in 
die Ou Testament deur Mat- ~----------------------

DOODVERF 
BETREUR 

'n Mosie in verband met die 
Swartmag -· wltmagvoor
stelling in die duikweg is op 
die laaste vergadering deur 
Politiese Raad met 'n twee
derde meerderheid aange
neem. 

Dit behels onder meer die 
volgende: Die besluit van die 
SSR om die uiters treffende 
voorstelling in die duikweg 
dood te verf word betreur. Dit 
onderdruk nie alleen 
studenteinisiatief nie, nou ook 
deur middel van skoktaktiek, 
oor politieke aangeleent
hede te besin. Twee lede het 
buite stemming igebly. 
(Sien ook Zij hebben 
gezegd). 

teus as geloofsdaad op 
Christus toegepas - dan wys 
Christus weer die toekoms in. 
Christus is dus die teenoor
gestelde van "Alles tever
geefs" en wel self die toe
koms. 

Prof. Konig het gevra of die 
tema 'n reaiistiese vraag is. 
Verwysende daarna dat die 
mens op die oombiik te make 
het met 'n kultuurnood, het ~Y 
afgelei dat die mens self vir 
die resultate van mens
gemaakte probleme moet in
staan - probleme soos kern
wapens, uitgeputte energie
b r on n e , oorbevolking, 
besoedeling en dan ook 
ekonomiese groei waarin die 
probieem le dat die mens 
daarsonder nie kan klaar
kom nie. Daar kan dus met 
reg gevra word of daar nog 'n 
toekoms is - dit is dus 'n 
realistiese vraag. 

Kultuurraad 
vergader 

Mnr. Frikkie van Niekerk is Woensdagaand, 21 Maart een
parig genomineer as voorsltter van die Kultuurraad. Die 
vorige voorsitter, mnr. Jan van Deventer, het op 12 Maart 
bedank. 

Op die vergadering is tydeiike patronaatskap aan die 
Kitaarvereniging toegestaan, totdat hulle finansies en huis
houdelike reglement in orde is. 

Aster is ook onder die Kultuurraad gepatroneer omdat die 
Administratiewe Raad ontbind het. 

Die vier toerliggame, Alabama, Thalia, PU-koor, en Mon
tium gaan onder andere in Transvaal , die Boland , Wes-Kaap, 
Oas-Transvaal en Noord-Natal toer. 

Nominasies vir 'n nuwe onder-voorsitter is ingewag tot 28 
Maart. Die verkiesing sal tussen 13h30 en 14h00 op Woens
dag, 4 April, plaasvind . 

oortree, optrede teen hulle om te verander en meer net
uitlok. heid in die hand te werk. 

Volgens mnr. Siegfried Mans dra hulle hare nou 
Eiselen is kleredragregula- korter, terwyl damesmodes 
sies nie werklik nodig nie, na meer elegansie as ooit 
omdat die meeste studente tevore neig. 
hulle in elk geval· s6 klee dat Volgens mej. Estelle Oost
daar geen tout mee gevind huizen kan sy na haar eie 
kan word nie. Dit is egter smaak aantrek sander om die 
nodig om regulasies te he reels te oortree. Sy vind dit 
sodat dit toegepas kan word onregverdig dat die reels nie 
as dit nodig is. deur alle departemente 

Mnr. AnCJre van der Walt is konsekwent toegepas word 
van mening dat kleredrag- nie. Mnr. Daan Bakker se dat 
reg u I as i es i r re I e van t , daar gerus weggedoen kan 
onbelangrik en onnodig is. word met Engelse tradisies. 
Daar moet egter 'n Universi- Hy dink hier veral daaraan 
teitsregulasie wees wat vereis dat baadjies met Sondag
dat studente netjies moet lyk. middagetes gedra moet 
Dosente moet hierdie reel na word, hoewel dit tog uitgetrek 
eie goeddunke in die klas word. 
toepas, en studenteraads- (Sien ook Zij hebben 
lede moet sorg vir die uit- gezegd) 

Mnr Petri de Kock, voorsit
ter van SGD. 

SGD 
VO RD ER 
VINNIG 

'n Groot dee! van die SGD-vergadering wat op 20 Maart 
gehou is, is aan reklame en skakeling toegewy. 

SGD beoog om die 
gemeenskappe waar hy sal 
dien, in te lig oor die aard van 
hierdie studentediens om 
effektiwiteit te bewerkstellig . 
Hierdie reklame sal kontak en 
skakeling met bestaande 
organisasies in die gemeen
skappe tot gevolg he. Die 
ondervinding van staats
departemen.te sal ook 
gebruik word nadat met hulle 
geskakel is. 

Die SGD is '•n merk
waardige idee wat vergestalt 
kon word danksy die dina
miese medewerking van stu
dente soos mnr. Petri de 
Kock, voorsitter van SGD. 

Op die beheerkomitee
vergadering het studente en 
dosente saam oor praktiese 
reelings besluit en komitees 
aangewys om hierdie reel
ings te help uitvoer. 

'n Komitee bestaande uit 
mnre. lg Vorster en Piet Mas
syn moet die wetlike aspekte 
en implikasies vir die SGD as 
welsynsorganisasie onder
soek. 'n Ander komitee waar
op Dr. D.J. Eloff dien, onder
soek die finansiele aspekte 
van SGD. 

Muskadelfees 
- nog plek 

Daar is nog plek vir sowel 
mans as dames op die bus 
na die Montagu Muskadel
fees. 

Die fees word op 20 en 21 
April gehou . Die gelde bedra 
ongeveer R32 en is by 
bespreking by mnr. Piet Jou
bert betaalbaar. Die bus sal 
reeds Donderdagaand 19 
April vertrek. 
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INTER UNIVERSITêRE
REDAKSIE

NUSAS-kongres
glo

suksesvolste
Die 56ste NUSAS-kongres wat gedurende November 1978
op die kampus van die Universiteitvan Kaapstad gehou Is,
was een van die mees suksesvolle en bes bygewoonde
kongresse wat nog ooit gehou Is, volgens 'n berig In Rodeo.

Affikampus flitse
• Tydens die eerste ASPU-konferensie vanjaar wat op 2 en 3
Februarie 1979 op die RAU-kampus aangebied is, is:

• Trek, TUKS se Studentejaarblad, as wenner van die
ASPU-jaarbladkompetisie vir 1977 en 1978 aangewys.

• IRAWA, Kovsies se kampuskoerant bekroon as die beste
kampuskoerant. Die Perdeby van UP en Die Wapad van die
PU was onderskeidelik tweede en derde.

• RAU het hom ten gunste van aansluiting by Brian Hack,
konserwatiewe SR-lid van die Universiteit van Kaapstad, se
voorgestelde "Conservative Students Alliance" (C.S.A.) uit-
gespreek.
• Aucklandpark se straatname gaan moontlik verander word
om 'n beter studenteatmosfeer oom die universiteit te skep.
Daar is voorgestel dat Ripleyweg verander word tot Fakul-
teitsweg en Dlttonlaan tot Kanselierslaan. Die reaksie van die
inwoners van Aucklandpark wissel van baie positief tot baie
negatief. Die grootste beswaar wat geopper word, is die
administratiewe beslommernis wat met die adresverande-
rings gepaard gaan, berig die HeRAUt.

• Die NUSAS-president, mnr. Auret van Heerden van die
Universiteit van Kaapstad, het die CSA verwerp, aangesien hy
die mening toegedaan is dat een studenteliggaam onmoontlik
sowel Engelse, Afrikaanse en Swart studente kan verteen-
woordig, omdat die drie groepe so uiteenlopend is.

Mnr Theuns Eloff (heel regs) in gesellige luim saam met
V.l.n.r. Hilary Joffe, Clifford Goldsm/th (Wits se SSR-voor-
sitter), Dan Roodt en 'n vriend, tydens mnr. Eloff se on-
langse besoek aan Wits waartydens mnr. Eloff 'n massa-
vergadering oor die Afrikaanse student, sy rol, houding en
postsi« in dIe samelewing toegespreek het. Die goeie gees
en welwillendheid waarIn besoek verloop het word duide-

lik deur die foto weerspieiJl.

SKAKELING
Verdere skakeling tussen kampusse - veral NUSAS- en
ASB-kampusse sal in die toekoms gekoerdineer word deur
meneer Clifford Goldsmith van Wits. Alle inligting oor be-
soeke van studenteleiers en -verenigings moet aan hom ge-
stuur word. Hy sal dan met die naaste universiteit skakel en die
toergroep laat weet in verband met skakelgeleenthede.

Die openingsrede is deur
professor Peter Horn van die
Duitse Departement van die
Universiteit van Kaapstad ge-
hou. Hy het die Suid-Afrikaan-

I se Universiteite gewaarsku dat,
tensy hulle 'n manier vind om
deur die isolasie wat deur die
apartheidsbeleid op hulle af-
gedwing word te breek, die

I
grade wat hulle toeken, waar-
deloos is. Hy het ook gepleit
vir die inskrywing van swart
studente by Suid-Afrikaanse
universiteite wat getaIsge-
Wys meer in verhouding moet
wees met die algehele bevol-
kingsyfers en nie slegs 'n
paar "token" swartes om ons
gewetens te sus nie.

Verder is 'n mosie inge-
dien waarin die Regering ver-
soek word om die reg van die
individu te erken sodat hy vir
homself kan besluit of hy mili-

I têre diensplig wil doen al dan
I nie. Daar is ook aan die hand

gedoen dat nasionale diens
pligtiges toegelaat word om in

I
nie-militêre hoedanighede
diens te doen.

Die Universiteit van
Kaapstad se Vroue-Bewe-
ging het uit die kongres ge-
stap op grond van NUSAS se
gebrek aan betrokkenheid by
feministiese beginsels.
Daarna het die kongres 'n
verslag aangeneem waarin
die versuim van NUSAS om
feministiese oogmerke te
integreer, erken is.

'n Beroep is op sekere
NUSAS-lede gedoen om hui-
le weelderige leefwyse te ver-
ander. 'n Mosie is aanvaar
waarin gesê word dat duur
klere, motors, nagklubs en
restaurante nie versoenbaar

'is met NUSAS se politieke
beginsels nie.

Edwin Angless, 'n afge-
vaardigde van die Universt-

i teit van Kaapstad, het 'n stuk-
I kie sogenaamde "guerilla
theatre" opgevoer waarin hy
die ontbinding van NUSAS.
en die stigting van 'n "Aza-
nian People's Organization"
bepleit het. Die NUSAS-leiers
het, na verneem word, met
afgryse na die voorstelle
geluister. Alles was egter 'n
grap en na die tyd is die
NUSAS-leiers baie lof toe
geswaai vir hulle reaksie en
optrede.

Die
Wapad
word gedruk
deur
PRO MEDIA

Die
Student se Bank.

As student isjy voor inons
Spaarrekeninge
Laekostetjekrekeninge
Versekering
'n Studentesakebestuurder
wat jou taal praat.
Kom gesels gerus met ons.

Daar steek meer in bankwese by die Professionele Mense.

Kyk net na ons
dienste vir
studente:

Barelays-Nasionale Bank Beperk
Geregistreerde Handelsbank

BARCLAYS
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AKADEMIESE JAAR
VERANDER DALK

STADIG f5oY~) WLLE TWEE
MAG NOG,. NIE. or J)fE. PUK
GAAN S"'i07 NIE ._ •.(~

'n Mens wil byna sê: "uiteindelIki" Iemand het gaan
sit en dink en wat meer Is 'n oplossing, of dan 'n am-
perse oplossing, gekry vir die huidige probleme met
die benutting van die akademiese jaar en die ledige
tyd wat dienspligtiges soms In die leêr ondervind.
Die voorstelle van prof. Roux de Villiers lul dat die
akademiese jaar In drie termyne verdeel word en dat
slegs twee kursusse In een jaar voltooi hoef te word.
Ses kursusse Is gelyk aan een drie jaar graad.
Dienspligtiges moet dan ses kursusse (of termyne)
ook doen en kan dan die twaalf kursusse saam in
vier jaar doen (drie per jaar).

Die skema kan bale voordele vir die dienspligtige
inhou. 'n Mens hoor so dikwels dat dienspligtiges kla
dat hulle bale ledige ure ná hulle basiese opleiding
moet deurbring. As hulle nou daardie ledige ure kan
vul met studie aan die spesifieke universiteit waar ~----------
hulle Ingeskryf Is, kan dié tyd benut word.

Die voordele van meer navorsingstyd wat nou aan
dosente gebied sal word (luis omdat meer dosente
In diens geneem sal moet word), Is seker een van die
beste dinge in dié sisteem: dit Is een van die grootste
probleme In die Suid-Afrikaanse universiteitsisteem
dat dosente nie genoeg tyd, en soms motivering, het
vir navorsing nie. Daar word tans te veelop die
breinkinders van ander wetenskaplikes staatge-
maak en te mln In Suid-Afrika gepubliseer.

'n Mens kan net hoop dat, as dié stelselln werking
gestel word, die nie-dienspligtige ook van die voor-
dele sal kan gebruik. Daar Is tans 'n ontsettende be-
perking op vermoënde studente: 'n kursus mag nie
vinniger as In 'n bepaalde tyd afgehandel word nie.
Dit bring geweldige frustrasie vir sommige studente
mee wat 'n kursus In die helfte van die tyd wat die
gemiddelde student nodig het, kan voltooI. As 'n stu-
dent bloot ses kursusse moet doen sonder verdere
vereistes, sal die briljante student sy huidige drieja-
rige kursus In twee jaar kan doen.

Die mln vakansies Is 'n wesentlike probleem van
die stelsel - dit bly uiters noodsaaklik dat studente
genoegsame rus moet kry tussen uitputtende eksa-
mens of toetse, Waar bale studente ook moet werk
gedurende vakansies, hetsy vir sak- of klasgeld, sal
die mln vakansies ook probleme veroorsaak. Die
probleem kan egter opgelos word deur een termyn
te gaan werk en twee te studeer.

Die Instelling van hierdie skema of 'n alternatief
kan vlr die land slegs die beste wees, - JR

JY MIS JOU DOEL
Driekwart van die eerste termyn van 1979 Is verby,
Orlênterlng het die termyn Ingelei waartydens die
nuwelinge op PU-tradisie Ingelyf Is. Daar Is ook Kar-
naval gevier waar daar groot gees gevang Is en
aksies van allerlei aard geseêvler het. Koshuise het
mekaar voor Karnaval leer ken en weer daarna met
aksies gegroet. Dit was die aangename van die
termyn, Kyk ons vorentoe, lê orlênterlngstoetse op
die voorstoep. Nou moet jy jouself afvra hoeveel
eerstejaars die voordeur met selfvertroue gaan oop-
maak omdat hulle genoeg tyd deur die termyn ook
aan akademie spandeer het, of hoeveel maar eerder
by die agterdeur gaan uitglip en opskop omdat hulle
nou besef hulle Is reeds te ver agter, Daar moet dan
In so gevalonthou word dat daar nog tyd, alhoewel
mln, gedurende die vakansie, Is om In te haal. Die
doelop universiteit Is egter om te swot en as daar
nou uitgevind word dat jy alreeds agter Is, het JyJou
doel gemls,- TK

Prof. Roux de VII/iers het 'n voorstelontwerp oor die herIndeling van ate akademiese jaar sodat dienspligtiges hulle
dIensplig en studies gelyktydig binne vier jaar kan afhandel.

KOM ONS HOU
,,

BEGRAFNIS
• Suidwes-Afrika: Ná Minis-
ter Pik Botha se onsukses-
volle sending, brand die
hoop vir 'n suksesvolle
oplossing baie laag.
• Rhodesl~: Met toene-
mende eskalasie van die
oorlog en onsekere leierskap
is die goeie era VIr goed
verby.
• Binnelandse terrorisme:
Teen 'n onrusbarende tempo
neem voorvalle van stedelike
terreur, sabotasies en ont-
voerings binne ons grense
toe.
• Die mynstaking: 'n Di-
rekte uitdaging aan die rege-
ring.
• Die tuislande: 'n Toene-
mende ontevredenheid
onder die tuislanders soos
gemanifesteer in die Jan
Smuts-beraad.

'n Nuwe konstitusionele
bedeling: Hierdie uiters be-
langrike aangeleentheid
hang steeds in die lug terwyl
spoedige finalisering daar-
van dringend noodsaaklik
geword het.

Bogenoemde is slegs 'n
paar van die harde feite van
die werklikheid waarmee ons
regering vandag gekonfron-
teer word. Onnodig om te sê,
meer as genoeg om hulle
mee besig te hou. Selfs al
sou hulle al hulle arbeid en
energie vir hierdie doel-
eindes benut, is dit seker nog
geen uitgemaakte saak dat
hulle wel sukses sal behaal

- deur Josef KrUger -

nie. Kyk egter na die feitelike
situasie: Aan geeneen van
die bogenoemde probleme
word naastenby die aandag
gegee wat dit verg nie. Die
rede soos almal weet, is die
Inligtingskandaal.

'n Mens se gesonde ver-
stand sê vir jou dat dit van die
allernodigste belang geword
het dat die Inligtingskandaal
tot op die been oopgevlek en
begrawe moet word. Die hele
aangeleentheid het vir Suid-
Afrika te duur geword.

Na dr. Rhoodle se jongste
opspraakwekkende bewe-
rings, die ontkennings van
regeringskant en dr. Connie
Mulder se verrassende ver-
klaring, is die kieser nou eers
in die duister. Die geloof-
waardigheid van die regering
word sterk gewantrou, en 'n
baie Ingrypende stap van
NP-kant is nodig om die
wantroue van die kieser te
laat verdwyn.

Kyk mens na die geskie-
denis van die Inligtingskan-
daal, het 'n mens min hoop
vir ingrypende en daadkrag-
tige optrede. Die feite van die
saak is dat minister P.W.
Botha 'n warm patat op sy
skoot het, en nie weet wat om
daarmee te maak nie (verge-
lyk sy "Vyfweke toespraak".)
Gevolglik was ons getuies
van die volgende fiasko's:

• Die wyse waarop die
Mostert-verslag ontvang Is

• Ondiplomatiese optrede
teenoor dr. Connie Mulder
• Dr. Rhoodie word toege-
laat om die land te verlaat
• Die aanstelling van die
Erasmus-kommissie wat tot
dusver weinig gedoen het om
die kiesers se vertroue te
wen:
• 'n onbevredigende verslag
• nie-openbaarmaking van
getuienis
• 'n onlangse beslissing van
die Kaapse Hooggeregshof
dat die Erasmus-kommissie
volgens reg nie meer bestaan
nie
• Die opdrag aan die Eras-
mus-kommissie om die be-
trokkenheid van enige minis-
ters by die aktiwiteite van die
voormalige Departement van
Inligting te ondersoek, be-
hoort eerder aan 'n Parle-
mentêre kommissie opgedra
gewees het. .
• Die Van den Berg-Van Zyl
eskapades en die optrede
van die regering in hierdie
verband.
• Min. p.w. BOTHA se ver-
klaring dat hy sal bedank
indien die betrokkenheid van
hom of enige van sy minis-
ters by die voormalige De-
partement van Inligting
bewys kan word. Vir die
kieser begin dit lyk of hy te
gou gepraat het!

Myns insiens het minister
P.W. Botha nog net een eer-
bare oplossing vir sy pro-
bleem. Dit het tyd geword dat

,,
hy oop kaarte speel. Sê aan
die volk presies wat die situa-
sie was en is - dat die ge-
heime projekte van Inligting
noodsaaklik en geregverdig
was, ontken slegs oninge-
ligtes! Waarom dan die be-
trokkenheid van sommige
van die ministers daarby
ontken? Sê aan die volk wat
die beweegrede was, en sê
vir hulle (en hulle weet dit
wel) dat daar altyd opgetree
is net met een doel voor oë,
naamlik om die beste be-
lange van Suid-Afrika te
dien. Sê ook waar foute
begaan is en waar daar on-
reëlmatighede was. Noem
die skuldiges en vervolg
hulle. Skryf dan 'n v.erkiesing I
uit, want eers wanneer al die
kaarte op die tafel IS en daar
nie meer wantroue en skin-
derstories met 'n geurtjie van
waarheid daaraan die rondte
doen nie, sal die kieser hom
weer tot die stembus wend.
Laat hierdie verkiesing dan
dien as die begrafnis van die
Inligtingskandaal, en laat ons
voortgaan sonder 'n klomp
geraamtes in die kas!

Die alternanet is die be-
grafnis van Suid-Afrika.

Die artikel Is deur Politiese
Perspektief van die Politi-
ese Raad geskryf, maar
weerspteël nie noodwendig
die Raad sa amptelike
standpunt nie.

Redaksie
HOOFREDAKTEUR Jan Kroeze, Klooster, Tel: 3468; 22246;
22151.
ASSISTENT-REDAKTEUR: Thomas Kruger, Klooster, Tel:
3468; 22246; 22151,

NUUSREDAKTRISE:Mariëtte van der Walt, De Wetstr. 5, Tel:
5492 ..
INTERUNIVERSITËRE REDAKTEUR: Estelle Oosthuizen,
Vergeet My-Nie, Tel: 5211/2.
RAADSREDAKTEUR: Izak Minnaar, Caput, Tel: 3375/6.
DIEPTE-ARTIKELREDAKTRISE: Marianne Slot, Tomstr. 26.
Tel: 23429.
DAMESBLADREDAKTRISE: Anna-Marié le Roux, Karlien,
Tel: 3214/5.
KUNSBLADREDAKTEUR: André Howard, Klooster, Tel:
3468; 22246; 22151.
SPORTREDAKTRISE: Rolene Koch, Vergeet-My-Nie, Tel:
5211/2
VAALDRIEHOEKREDAKSIE: Koos Pretorius, Tel: 43915; AI-
gerda van Dyk, Tel: 3364356; Leon Botha, Tel: 337232.
FOTOREDAKTEUR' Jaco Pretorius, Opplkant.

TEGNIESE REDAKTRISE: Renéé Pirrén, Wag-'n-Bietjie, Tel.:
4277/8.
VERSPREIDINGSREDAKTEUA:Louis van der Linde, Kloos-
ter, rei. 3468; 22246; 22151.
OPLEIDINGSREDAKTEUA: Henning van Aswegen, Hombré,
Tel.: 7996; 23915.
SEKRETARESSE: Marietjie Eloff, Huisvaderswoning, PU vir
CHO, Tel.: 3952.
PENNINGMEESTER: De Wet du Plessis, Tomstr. 33, Tel:
7094.
SSR-LiD VIR WAPAD: Anne-Marie Jacobs, Wag-'n-Bietjie,
Tel: 4277/8.
SPOTPRENTTEKENAAR: Mynderd Vosloo. Caput, Tel.:
22371; 3375/6.
REKLAMEBESTUURDER: Jacques Pienaar, Klooster, Tel.:
3468; 22246; 22151.

----------------------------------------------------------------------------------------------,



~Wapad - 30 Maart 1979

....
UIT

·-1

NO.

13
UBYBEL IS

WOORD
VAN GOD"

'Uit die
(Woo't.d

"Laat die liefde ongeveins
wees."

Rom. 12:9
Hoe lyk jou en julle twee se

liefde? Die Bybel sê dit moet
eg wees, deurskynend
sonder enige vlekke daarin.
Jongmense sê dis presies
wat ons wil hê Ons is siek en
sat vir die gemaakte liefde,
die geveinsdheid, die skyn-
heilig heid van die ouer
geslag. Ons wil eg lief hê, en
het mekaar eg lief. En
daarom: Is"dft otdát toelaat-
baar?

"Oft is 'n gevaarlike ding om
te sê of te beoefen, want dit is
nie heeltemaal waar nie.
Daar is ook slegte mense en
slegte dinge. Een ware onge-
veinsde liefde waarvan die
heilige Skrif spreek, hou
daarmee rekening. Daar is
mense wat In die Bybel
"honde" en "varke" genoem
word. Daar is mense wat ek
nie in my huis mag ontvang
nie (2 Joh.: 10-11). Daar is
ook gewoontes en praktyke
wat verkeerd is. Die ware
liefde hou hiermee rekening.
Hy is nie blind nie. Hy kan
onderskei. 1 Fil. 1 :9-10 sê
dat die liefde moet groei in
kennis en ervaring om die
dinge waarop dit aankom, te
onderskei. Dan sal jy rein
wees.

Julle sal onderskeidings-
vermoë aan die dag moet lê
tydens karnaval, intervarsity,
sër, fliek ens. Jy moet vasstel
wat wesentlik waarde het en
wat nie. Doen dan wat In
Rom. 12:9 staan: "Laat die
liefde ongeveins wees, veraf-
sku wat Sleg is; hang die
goeie aan."

Jy moet weet wat sleg, ge
vaarlik en sondig is. En hier'
staan nou dat jy jou met
afsku daarvan moet distan-
sieer. Ongeveinsde liefde
kan standpunte inneem; kan
beslis "nee" sê vir dit wat sleg
is. "Hoe kan ek hierdie groot
kwaad doen en sondig teen
God," (Gen. 39:9).

Maar dit Is nie nodig om
net negatief te wees nie. Ons
is nie net teen dit wat sleg is
nie. Ons hang die goeie aan.
Ons kom uit daarvoor. Ons
staan daarby. Ons wy ons
daaraan. Ons het behoefte
aan sulke Christenstudente.
Wil jy nie so wees nie?

Onderskei tussen sleg en
goed. Verafsku wat sleg is.
Gaan voluit vir die goeie. Dit
is die moeite werd. Dan sal jy
rein wees en vir niemand tot
struikeilng nie (Fil. 1:10).

DAMESROOK
ONDERSTEUN

Geagte Redakteur
In reaksie op "Johnny" se

betoog teen damesrook op
die kampus: Wie gee mans
die reg om te aanvaar dat
alleenlik mans die reg het om
op die kampus te rook?
Waarom is hierdie nadelige
gewoonte slegs tot die kate-
gorie van mans beperk? Dit
is mos nou diskriminasie in
die ergste graadl Blykbaar
lyk 'n rokende Puk-man met
sy "kromsteel-Kelser-pyp" In
die mond beter as 'n rokende
Puk-dame met 'n elegante si-
garetkoker en ligte sigaret
spesiaal vir dames. Doen so
'n rokende Puk-dame die
Puk-beeld dan meer oneer
aan as so 'n rokende Puk-
man?

Verder gebruik "Johnny"
die voorbeeid waar 'n Puk-
dame in "klas-draf-jeans en
Pote-sokkie-plakkies" by die
Sondagoggend erediens
opdaag. Hieroor wil ek net dit
sê: 'n man daag in 'n pak
klere by die eredienste en 'n
dame dienooreenkomstig
ewe netjies en galant gekleed
in haar Sondagklere. Maar as
mans normaalweg met "klas-
draf-jeans en Pote-sokkle-
plakkies" by die eredienste
opdaag, het dames sekerlik
ook die reg om so gekleed
daar op te daag (of sal die
reg net tot mans beperk wees
volgens Johnny?). Dames
sal nie noodwendig "krom-
steel-Keiser-pype" rook net
omdat mans dit doen nie, net
soos wat dames nie In 'n pak
kiere by die eredienste sal
opdaag nie, net omdat 'n
man 'n pak klere dra nie.

Mans mag rook binne en
bulte die grense van die PU,
maar Puk-dames mag klaar-
blyklik slegs bulte die grense
van die PU rook. Hoe dan
nou?

Ek iei af dat daar geen
beswaar moet wees lndien 'n
Puk-carne.sou verkies om op
die kampus te rook nie (dis
nogalongerieflik om weg van
die PU In die openbaar te
gaan rook elke keer wanneer
mens lus voel daarvoori).
Bowendien Is rook vir dames
ook nie "'n poging tot vol-
wasse vrou-wees" nie, net

soos wat dit nie vir mans 'n
poging tot volwasse man-
wees (behoort) te wees nie.

TOFFIE
(Hiermee word die debat
oor damesrook afgesluit -
red.)

DERTIG
PERSENT

AFRIKANERS
IS CHRISTENE
Geagte Redakteur

Graag wil ek kommentaar
lewer op u antwoord op my
brief: "Spotprent ontlok reak-
sie" van 22 Maart. U maak
die stelling: "'n Goeie
Afrikaner is 'n goeie
christen". Dink u nie dit is 'n
onverantwoordelike uitlating
nie? Volgens watter statis-
tieke maak u die uitlating?

Ek sal graag op my beurt
statistieke wou gee: volgens
'n opname in 1976 is 42 per-
sent van die totale blanke be-
volking In SA gereelde kerk-
gangers, dus in die ware sin
van die woord christene.

Daarvan sou mens op die
maksimum 30 persent
Afrikaners kan uitsonder. Die
teendeel van u stelling is
eerder waar: 'n goeie
christen is 'n goeie Afrikaner
(as hy Afrikaanssprekend Is).
Dus beteken dit dat ongeveer
30 persent van die totale
blanke bevolkinq in SA
goeie Afrikaners is. Sou u nie
sê dit is pateties nie?

Kan u dalk sê volgens
watter maatstawwe oordeel u
of iemand 'n goeie Afrikaner
is of nie? U weet 'n Afrikaner
kan 'n goeie Afrikaner wees:
maar hy glo nie noodwendig
in God nie - ek ken baie van
hulle. As u sê 'n goeie
Afrikaner is 'n goeie christen,
dan Is geloof in God mos nie
nodig om as Christen geklas-
sifiseer te word niel Ek dink
ons moet baie versigtiger
wees met die woord christen
- dit word te goedkoop ge-
bruik.

J.C. van Schalk.
(Die uitlating was nie op sta-
tistieke gebaseer nie, maar
op die algemeen aan-
vaarde beskouing van die
tradisionele Afrikaner.
Bravo vir u laaste sin! -
Red.)

PUK-GEDRAG
ONDER
SKOOT

Geagte Redakteur
Die gedrag van sommige

Pukke Saterdag op die pawil-
joen (en op die veld) was
laakbaar om die minste daar-
van te sê. Dit Is moeilik om te
glo dat opgevoede mense so
in die openbaar kan optree
soveel te meer wanneer hulle
In 'n groep is waarna later
vinger gewys kan word.

Hoe vind mens regverdi-
ging in die optrede om bier-
blikke na mense te slinger,
soveel te meer nog waar daar
'n moontlikheid Is dat onskul-
dige mense getref kan word,
soos dan wel cok gebeur het
met die jong dame wat ewe
ongevraag 'n bierblIk teen die
voorkop gekry het en die
middeljarige man van die
gewone publiek wat met 'n
halfvol bierblIk teen die rug
getref is. Was dit nou nodig
om te wag tot die ASB se
President 'n beroep op die
skare doen, voor sommiges
besluit het om hulle te gedra?

En dan meen ek ook die
PU se arme dirigent kon 'n
beter poging aangewend het
om die mense onder beheer
te bring. Hy het wel gevra dat
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die blikgooiery gestaak moet
word, maar was dit nodig om
by te voeg: "As julle moet
gooi, gooi tog net raak"? En
was dit nou regtig nodig vir
mnr. Kriel om van die luid-
sprekerstelsel gebruik te
maak vir sy persoonlike ge-
flankeerdery? Of was dit nou
juis die grap?

Dit is moontlik dat die
massa geaktiveer is deur die
vuil spel van sommige Puk-
spelers op die veld, soos wat
die baie strafskoppe wat die
PU teen hom gekry het, wel
getuig.

Is daar dalk iewers fout?

Paul Prinsloo

PEDRO
SOEK
NAAM

Pedr6,
Ongelukkig kan ons nie

jou brief plaas nie. Indien jy
egter jou volle naam verstrek
kan dit geplaas word.

Briewe moet nie langer as 300 woorde lank wees nie,
anders sal dit verkort word.

'n paar jaar op universiteit,
darem al 'n bietjie JOu
vakidioot-mentaliteit ontgroei
het.

C.J. VAN RENSENBURG

VERSLAAF
AAN

S.A.-NERSKAP
Geagte Redakteur

Hiermee wil ek Estelle
Oosthuizen bedank vir haar
fees van 'n brief In Ole
Wapad van 16 Maart. En wil
ook my deeltjie bydra as 'n
verslaafde aan Suld-
Afrikanerskap.

Daar Is die onbeskryflike
gevoel van groot lekkerkry
wat ek ervaar as ek Sonja
Herold se "Tant Mossie se
sakkie, sakkie, sakkie boere-
dans" hoor; deur wie ook al
gesing.

En as ek In die Langsleep
sit en in wit kryt teen die bruin
muur lees: "Die berggans het
'n veer laat val; van die
hoogste krans by Woeper-
dal"

Of toe ek en 'n meisie sit
en eksperimenteer het met
Die Stem. AI Die Stem gesing
op die wysie van "House of
the Rising Sun"? "S6 sal ek
Die Stem op die Rooi Plein in
Moskou staan en sing.

En ek sal nie as grote,
stoere Afrikaner vir my land
wil sterf nie. Maar as Suid-
Afrika se toekoms op die spel
is, sal ek as Suid-Afrikaner
vir my land en my mense
baklei tot die bloed loop en
die been wys en die dood
Intree.

Uit eie ervaring kan ek dus
Suid-AfriKanerskap aanbe-
veel. En beklemtoon dat dit
heerlik is om daaraan ver-
slaaf te wees.

C.F. SCHOEMAN

ANTI-"TERT"
SKRYF

Die Redakteur
As beskroomde Afrikaner-

meisie voel ek my geroepe
om van my te laat hoor In
reaksie op die gebruik van 'n

aanvaar". Die skrywer van
die brief sê: " ... ek (beskou)
die Bybel nie as die soge-
naamde Woord van God
nie." Hy sê verder dat daar in
die Bybel wel "maatstawwe
van betekenis" is, maar dat
ander "minder sinvol" is en
dat hy teenoor ander "agnos-
ties staan".

Met hierdie uitlatings
spreek die skrywer sy minag-
ting teenoor die Woord van
God uit. Hy loën die Woord
van God en daardeur loën hy
ook die God van die Woord.

Die Bybel Is die Woord
van God. Met sy agnosti-
sisme kan die skrywer niks
daaraan verander nie. Sy
Insig is maar redelik beperk.
Ek wonder hoe verklaar hy II
Tim. 3:16 "Die hele Skrif is
deur God ingegee ... "

Die skrywer het dit teen die
ASB wat op die grondslag
van die Bybel funksioneer,
maar besef hy nie dat die PU
dieselfde grondslag het nie?
As hy ontuis voel by die ASB

Geagte Redakteur, om bogenoemde rede, onder
In "Die Wapad" van 16 andere, hoe is dit dan rnoont-

Maart verskyn 'n brief getitel: ilk dat hy kan tuisvoel op die
"Bybel nie as Gods Woord PU? Hoe kan hy christelike
-----------1 hoër onderwys beoefen

terwyl hy die Bybel nie as die
Woord van God aanvaar nie?

Ek sal graag met die
skrywer in gesprek wil tree
oor sy onsinnige uitlatings.

Johann le Roux.

·'VAKIDIOTE"
BANK

INTER-
FAKULTERE

LESINGS
Die Redakteur

Voor my het een dosent
onbeskaamd op sy arms gelê
en slaap, langs my het twee
eerstejaars voorgeskrewe
boeke onder die bank gesit
en lees, agter my het nog
eerstejaars gesit en giggel,
briefies geskryf en rondge-
skuifel; na teetyd kon hulle
gelukkig ontsnap. Die saal
was omtrent kwart vol.

Dis die l.w.-Ieslngs, I.W.-
dag, lekker braaivleis by die
dam! Die enigste probleem is
om die eerstejaars daar te kry
- een senior het op die uIt-
stekende gedagte gekom om
Iemand anders te vra om 'n
toets op te stel na aanleiding
van die lesings; hoe sou hy
nie die eerstejaars kon
'graaind' as hy uitvind hulle
was nie daar nie! Self gaan?
Grappieee!!

Vir die mense wat die pro-
bleem van die universiteit in
die twintigste eeu bestudeer,
wat met komr Ier die proles-
sionalisering en vertegno-
kratisering van die unlversi
teit gadeslaan, wat sien hoe
die fakulteite al verder uitme-
kaar uitdryf, vir hulle het die ,..----------------------
Interfakultêre lesings 'n
bespotting geword. Die idee
om mense van verskillende
fakulteite aan te moedig om
buite elkeen se vakgebied te
ontmoet, slaag nie op die hui
dige rnanier nie.

Dit is onmoontlik om drie
sprekers op een oggend in te
druk en sinvolle bespreking

te verwag. Dit gaan verder nie r;=========~=:=========~help om weereens vakkun-
diges te laat voorberei om te
antwoord op die hooIspre-
ker nie; dan gaan juiS die
Inter van die Inter-fakultêre
lesings verlore Die rede vir
hierdie werkswyse kan ek
egtor deeglik begryp. Ons
studente en dosente is so te
vrede om agteroor in die be
kende wêreldjie ven hulle
vakkie te gaan sit. Een dosent
het selfs vir sy studente gesê
dat hulle maar kan wegbly
omdat die lesings eintlik vir
Lettere en Wysbegeerte
studente bedoel is. Diesulkes
is nie bereid om 'n greintjie
breinstof te gebruik om die
sake wat werklik van belang
vir ons menswees Is, te
bespreek nie.

Die organiseerders van die
lesings het 'n aktuele tema
gekies en goeie sprekers
gekry. AI wat 'n mens moes
doen, was om belang te stel;
mens hoef nie eers 'n bydrae
te lewer nie; wys net dat jy, na

skokkende term soos
"optert" in u blad.

Dit is 'n verlaging van die
meeste morele standaard
van elke beskeie meisie wat
haarself kan weerhou van 'n
klakkelose najaag van al die
nuutste modes en grille. Ek
het al gehoor dat dié spesi-
fieke term baie lelike konno-
tasies by party lede van die
manlike geslag dra.

Ek kan egter goed ver-
staan dat 'n arme meisie wat
vrou-alleen die hele dames-
blad moet behartig, so 'n oor-
deelsfout kon begaan. Dit Is
na my mening niks minder as
reg dat u as man haar moet
beskerm nie.

Veral as redakteur van 'n
koerant behoort u bewus te
wees van die verskriklike
aanslae van bulte. Dit is die
werk van die kommuniste dat
ons nie meer kan onderskei
tussen die betaamlike en die
onbetaamlike nie.

Ek hou u as die sterkere
vat dus verantwoordelik vir
die onuitwisbare klad wat
deur 'n afbrekende term soos
optert teweeggebring is. My
dringende versoek aan u Is
dus om mej. Poplap te help
teen die aanvegtinge van se-
delike verwaarlosing en om
vir haar, 'n onbeholpe meisie,
'n wag voor die lippe te wees.

Susarah J.A.C.M. van der
Merwe.
(Die Wapad-redaksIe sou
graag wou weet wat die
bre/J Puk-dame van Poplap
dink. - Red.)

BERIG
VEROORDEEL

OIO redakteur,
Ek wil nel die skrywer van

die artikel "Studente ver
waarloos breinkrag" in Die
Wapad van 16 Maart 1979
vra wat hy nou eintlik pro
beer sê. Dit lant my dink aan
'n bejaardo omie wat die tyd
probeer omkry deur die heel-
dag le praat on niks to sê nie.
Of soek hy net geselskap? In
dien wel, kan ek hom verwys
na die Hoekie vir eensames
in die Landbou Weekblad.

Red nou die PU met sulke
studente!!!
DOGMATIX

CERTAIN T SHIRTS

HIGH QUALITY SILISeREEN
PRINTERS

4 Grobler Street, Potchindustria
Tel. 23863

REVLON

eau de toilette

ONTDEK JONTUE - Die wonderlike geur ven RevIon. Revion
bled u 'n geskenk van "Jontue Spray Mist" aan, saam met
enige aankopie van R6.00 en meer, terwyl voorraad beskik-
baar is.

'n Skoonheidsdeskundlge sal beskikbaar wees om u van rflad
te bedien.

LEWIS EN VAN HEERDEN APTEEK
Kerkstraflt 133. Tel. 3656
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TJELLIS SPEEL
IMPOSANT

E/lze Venter en Jacques van der Merwe in 'n tonee/tjle uit
die aanbieding van DIE RISS/E van Charles Marowltz.

(Foto Frik Shoeman)

RISSIE BIED
NUWE

VOORUITSIGTE
Die sombere afskeid van Hester Smit en haar versen-
saamde broer Johnnie, wat die pasafgelope aanbieding van
Athol Fugard se drama "Hello and goodbye" huiwer nog
onwillekeurig In die geheue ... Die plakkate kondig alweer
'n nuwe stuk aan: "DIE RISSIE" open op 2 April.

Dit is 'n stuk van 'n heel
ander aard. Ons word terug-
verplaas na die Middeleeue
maar die onderwerp blyaltyd
jonk, altyd hede naamlik die
liefde. Die ewigwisselende
spel tussen man en vrou, die
ongeluk, die vreugde en die
onmisbare komiek daarvan
word pragtig uitgebeeld deur
die begaafde dramaturg
Charles Marowitz. Hy het al-
reeds roem verwerf vir sy "A
Macbeth" en "The Marowitz
Hamiet". Ook in "Die Rissie"
gebruik hy die oorspronklike
drama van Shakespeare,
"The Taming of the Shrew" as
grondpatroon waarop hy sy
idees oor die liefde, die man
en vrou uitwerk: Dis 'n inte-

ressante, dramatiese spel
waarin die oue en die
moderne op 'n subtiele wyse
teen mekaar afgespeel word.
Tegelyk is dit ook 'n demon-
strasie van intellektuele glm-
nastlek. Waar wyk hy af van
die Shakespeare? Hoekom
wyk hy af? Wat bereik hy met
die gebruik van die oor-
spronklike Shakespeare
teks? Dis alles vrae wal
beantwoord word met Lies
bet Schoeman se aanbieding
van "Die Rissie" deur
Charles Marowitz binnekort
in die PU Kamertoneel, Hoff-
manstraat 10. Plekbespre-
king by mev. Gerty Botha,
Departement Spraakleer en
Drama. Hoffmanstraat 4,

- ANDRt: HOWARD -

Die Oostenrykse tjellis Heinrich Schiff het Maandagaand 26 Maart 'n uitvoering gelewer
wat 'n mens by tye verstom gelaat het. Saam met sy begeleier Lamar Crowson het hy
daarin geslaag om die rykste en warmste klanke denkbaar uit sy tjello te haal. Ander kere
het 'n mens die grootte van sy instrument heeltemal vergeet, so virtuoos was sy spel.

Die eerste werk op die variasies gebaseer op 'n duo Mozart". Hier het 'n mens al-
program was die Beethoven- uit die "Towerfluit van reeds bewus geword van sy

rotsvaste intonasie en die
volkome beheer oor sy in-
strument. Hierdie eienskappe
Is verder voortgesit In sy
tweede werk, die Brahms-
sonate in F majeur wat uit vier
dele bestaan. Veral in die
derde beweging van hierdie
werk het hy daarin geslaag
om die speelse karakter van
die beweging baie duidelik
oor te dra. In die baie storm-
agtige en hoogs roman-
tiese vierde beweging was
die afwisseling tussen die li-
riese en meer dramatiese ge-
deeltes baie treffend.

Na pouse het 'n onbege-
leide werk gevolg naamlik die
suite nr. 2 in d mineur van
J.S. Bach. So 'n tipe werk
berus natuurlik geheel en al
op suiwer intonasie, maar dit
was vir hom geen probleem
nie. Veral in die stadige be-
wegings van hierdie werk het
die enigste hinderlike aspek
van sy spel werklik na vore
getree. Die hele program was
ontsaglik musikaal voorgedra
en miskien juis as gevolg
daarvan, was hy geneig om
te veel klank te verloor op sy
minder belangrikte polselae.
Dit was In 'n mate verdoesel
deur sy musikaliteit, maar
soms het dit tog baie duidelik
na vore gekom.

Schiff het sy program af-
gesluit met die Rossinl-varia-
sles van Bohostav Martlnu.
Die werk word eintlik geken-
merk deur ritmiese vitaliteit
en daarmee saam het hy ook

Riena van Graan by van die skilderye wat op die uitstalling te sien Is. Die uitstalling duur interessante klankeffekte
tot 11 April. (Foto Frik Schoeman) verkry deur 'n tipe glissando.

As toe9'f het Schiff 'n werk
van Fauré gespeel.

Heinrich Schiff het met
hierdie konsert daarin ge-
slaag om al die vereistes van
goeie spel sinvol te kombi-
neer om' só 'n bale geslaagde
geheel te verkry. Dis net bale
jammer dat nie meer mense
die kans benut het om hierdie
konsert by te woon nie.

DRAMASTUDENTE
LEES VERSE

- Rudolp Willemse -

Die Skrywerskring en die Dramavereniging het op Woens-
dagaand, 21 Maart 'n bale geslaagde Interaksie gehad,
waartydens die dramastudente gedigte uit LENS 77/78
voorgedra en vertolk het.

Ten spyte van die drama-
studente se druk program,
was die vertolkings skitte-
rend. Dit was 'n baie genoeg-
like aand waartydens die
nuutgestigde kitaarklub ge-
paste agtergrondmusiek ver-

skaf het - alles in die regte
atmosfeer.

Dit sal beslis nie die laaste
aksie van dié aard wees nie.

Die Drama Departement
word genader om volgende
jaar 'n keur uit die Lens- bun-
dels aan te bled.

..
'.! .

RIENA VAN GRAAN
STAL UIT

hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro .. hotel

Die grootste eenmantentoonstellIng van Rlena van Graan
Is op 20 Maart In die ulstallingslokaal van die Frans du
Tolt geopen. By dié geleentheid was Ines Aab- Tamsen
teenwoordig wat die kunstenares aan die publiek bekend
gestel het.

Riena van Graan Is van ondergaan het. Sy het ook in
Pretoria afkomstig, waar sy Itallê onder prof. Primo Conti
ook deel van haar opleiding gestudeer. waar sy ook aan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ groat ul~tailings In Ital18
deelgeneem het.

steakhouse - braairestourant
12 . 2 nm daagliks - 5.30 . 10 nm weeksdae - 5.30 . 8 nm Sondae

•aquarius
dameskroeg - ladies bar 5 nm - 1vm ._ 5 pm - 1am

hotel olgro - hotel slgro - hotel 819rO- hotel el9ro - hotel elgro - hotel

- Johan Myburg -

Wanneer 'n mens die uit-
stallingslokaal binnekom, val
die helder kleurgebruik da-
delik op: landskappe in
donker blou, donker rooi en-
soms gryse.

Landskappe vorm die hoof-
bestanddeel van hierdie uit-
stalling van vyftig skilderye.

Die kunstenares se werke
vertoon 'n somberheid wat
ontstaan as gevolg van
gebrek aan lig - die sonlig
wat lUIs die Suid-Afrikaanse
landskap kenmerk.

Die potloodsketse en
waterverf - pastelwerke ver-
toon 'n tegniese vaardigheid,
maar bly net skulpe en raise
wat soek na bewuste vorm
gewlng.

'n Sterk vleug van naiwiteit
spoel deur die kunstenares
se werke, waarin van die fyn
aanvoeling vir die natuur tog
verlore gaan.

Skuiwergal
DEUR '

'GRIMALDI
OM ONS ou volkie in hierdie tyd as kultuurloos te bestempel
sou seker aan heiligskennis grens. Kyk net hoe getrou word
die premiere van die nuutste toneelopvoerings en films byge-
woon (die komplementêre kaartjies maak mos In hierdie geval
glad nie saak nie). En dan nog volksfeeste en Stryddae, noem
maar op ons kultuur gaan vooruit!

Om verder oor kultuur te sanik, Is genoeg om myself en
bale ander mense 'n kramp op 'n ongemaklike plek te gee.
Maar hoe kultuurbewus is die gemiddelde student op ons
kampus. Verstaan my mooi, ek Is nie nou die stem In die woes-
tyn wat roep en almal probeer oortuig om nou kultuur-wrakke
te word niel 'n Mens begin egter wonder as 'n skrale dertig
mense die opening van 'n kunsuitstalling bywoon of wanneer
die saal halfvalis wanneer 'n kunstenaar van wêreldgehalte 'n
uitvoering lewer.

Het dit nie miskien tyd geword om 'n kultuurherlewing op
ons kampus te laat plaasvind nie. En dan bedoel ek nie net op
die gebied van die kunste nie, want dit is maar 'n klein deeltjie
van ons kultuur. Identiteit Is aan die orde van die dag, maar as
die kultuur vergeet word kan ons maar Identiteit probeer
behou en tradisies bewaar tot ons blou word; ons kan vergeet
om iewers te kom. Solank as wat kultuur net bestaan uit die
kennis van die nuutste poptreffers, kan ons ou volkie sy identi-
teit ook maar op sy maag skryf.
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Poplap
Met 'n bly hart en 'n groot
glimlag vir "ons intervarsity"
sé ons weer dag uit die da-
meskamp. MOOi lyk en aan-
trek bly maar lekker, selfs al
kan mens net na die bale
rndni wlnkalp op pe kyk.
Poplap het gaan kers op-

"se 'ra

Ole vrliag, "wat sal ek aantrek?" Is beslts nie onbekend nie. Met byna elke geleen~held
d,l,Jikdlt ~p en voer 'n nuwe seisoen Is dit op almal se lippe, veral as dit so 'n Qpwlndende
seleoen Is BOOS die winter van ,tg

LEWER
GEMEENSKAPSDIENS

IN DIE KO HU.I

~ie pildooshoedjie en koe-
vert-tipe handsak gedra.
Skoene sonder platvorms,
mooi hoë hak en '1"1 slanke
toon pas baie goed,

Formele aandrag' maak
hier voorsiening vir die laat
middag. Aanddrag Is vroulik
en sterk 1940-georiélnteerd.
Sagter vol rompe eHeM ge-
drapeer Of slank en nou, metDis 'n vraag of die swartvrou wat so gereeld die koshulsgsl19 vee, afwas en politoer, en

soms die ptante water gee se behoeftes verstaan an geken word:
Die woord "bantoe" wát

altyd gebruik is, Is 'n mislei-
dende woord. Dit Is triversa-
meinaam iVir'n groot verskei-
denheid swart volke, wat in
Suid-Afrika woon. Die woord
Is ontleen aan 'n eer-bantoe-
woordstam "-ntu" wat
"mens" aandui: Mo-ntu -
mens; Ba-ntu - mense.

Die wyse waarop die.
Swartmens deur die blanke
~ngespreek word, is bepa-
lend vir die onderlinge ver-
hour;Ur'lge. Aanspreekvorme
wat kwetsend is (al word dit
nie so bedoel nie) moet ten
alle koste vermy word.

Die populêre aanspreek-
vorm "boy" of "boel" moet
vermy word. Traotslorteel
beskou die swartmense 'n
"boy" (seun) as 'n redelose
wese wat Mg nie die dinge
van 'n kind afgelê het nie.
Daarte-noor is die swartman
of vrou in alle opsIgte 'n vel-
Wasse persoon wat al die ver-
antwoordelikhede van die
lewe kan aanvaar.

Dit Is baie ontaktvol om
beledigende taal teenoor die
Swartmens te gebruik, aan~
gesien hy geleer is om altyd
te poog om hoflik en vleiende
dinge aan, 'n ander persoon
te sê. As hy dit nie kan doen
hie, bly hy liewer stil. 'Die
Swart man hou ook daarvan
om Op sy naam aangespreek
te word .. Indien sy of haar

steek by Potch se eie mode-
baas. VerslaQ oor die doen
van die ander kampus-
nootens en 'n bietjie meet
verstaan van die' swartman
en -vrou van die kampus.
maak die week se spyskaart
vel.

naam nie bekend is nie, kan
diE)vOlgende aanspreekvorm
gebruik word: Morêna -
meneer en rnosadl ...mevrou.

Dit sal dus Mie voordeHg
wees om die name vali die
kosHuis en eetsaalbediendes
aan' te leer. Geen persoon,
ongeag ras of kleur, Wil 'n
aanspreeklike nommet wees
nie.

In die teenwoordigheid
van sy meerdere sit die
swartman, in teenstelling met
die blanke wat dit as hoflik
beskou dat die mindere sal
opstaan. Vir die swartman
mag die meerdere nooit
opkyk na We mindere nie.
Deur die mindere se opkyk
na die meerdere, betoon hy
respek.

Die swartman is van jongs
af geleer om altyd plesier
aan sy meerdere te verskaf.

. Hierdie opvátting bring mee
dat die swartman gewoonlik
op 'n vraag van die blanke
sal begin om 'n uitvoerige
relaas te gee. Soms lyk dit
selfs of hy die vraag wil ont-
duik. Deur middel van so 'n
omslagtige relaas' poog die
swartman om die pad oop te
maak vir dit wat hy eintlik
moet sê.

Dit gebeur oOKdikwels dat
die swartman positief ant-
woord op 'n vraag VM sy
werkgewer, terwyl dit' nie
werklik die geval, /s nie. Die
blanke moet liewer op 'n

SARlE' VERRAS'
OORGUL·

ONTVANGS
SARIE se werkWInkelspan, Anet en NlcolMe Strydom was
~eer verras mat hul hartlike ontvangs deur ASTER er'! die
I""U-darnes. .

Ole SARIE MARAIS het uitgevat in 'n duifblou serp en
haar sesde en laaste werks- pet; gewoond aan die stads-
wInkeldraai hier op Pot- dames vanal New York 10t in
Chefstroom kom maak op 21 Johannesburg, vind die on-
en 22 Maart. Ole twee spran- gekul')stelde PU-asiers ver.
kelende dames kan nie ult- trl$SEmd en Inspirerend. Dis
gepraat raak oor die sponta- benydenswaardig om te sien
neilelt van die PU studente hoe vlytlge vingers fluks n
en die flinkheid van die knots op die kop kan draal,
Asterkomitee nie. 0111 Santie van Knopplesbult

'n Pluimpie vir die PU- na '1'1 Vogue model te laat lyk.
Clame: Raymond, modern Wat veral byval gevind het
• Is Ruth, die grimeerdeskun-
• dlge se ligte hard. Di~ grime-

ring is smaakvol aangéwend,
sonder' daardie swaar opge-
smuktheid wat gewQonllk die
resultaet 'van SO 'n dernon-
straëlekursus Is.

Vir die nteressanmeid kan
die $ARIE gerl,lS dopgehou
worel om te siM hoe die agt
próefkol'wne 'n metamorfose
ondérgaan het.

DIE
KA M P. LJ5 KJ o o I

I tJlT ANDER
008DE:

Dit Is nie te sê dat wanneer
iets as mode beskou word,
clit alkeen gaan pas nie. Die
mode is daar vir almal en uit
al die gegewens moet die
dame selekteer en aanpas by
die figuur, ouderdom en die
beursie.

Die mode van hierdie sei-
soen Is nou rompe. Dit is tog
logies, omdat wintermateriale
sops tweed te dik is om 'n
romp met 'n ander snit te
maak, 'Vir praktiese redes het
die nou rompe dan plooie of
spiete. Omdat die Suid-
Atrlkaanse vrou anders
gebou is as haar Europese
suster - Is 'n romp wat nie
totaal "pencil" gesny is nie
vleiender vir haar figuur. Met
andsr woorde iets tussen 'n
A-snit romp en 'n nou romp
pas die vrou die beste. Waar
die materiaal egter baie lig en
sag Is, Is voller rompe ook
mode,

Vir 'n goeie balans is die
langer baadjie saam met die
nou romp en die kort baadjie
saam met die wyer romp
ideaal. Die skouers word
effens gestop of opnaaisels
word por die skouerlyn
gestik.

~estreepte materiaal Vir
onderbaadjies is hoogmode.
Die krae is aangesnyen
smaller. PIldooshoedjies met
'n sluier Is die "in" ding. Olt
moet die gesig egter volmaak
pas,

Vir klasdraf is gemaklike
warm klere noodsaaklik.
Rompê met onderbaadjies
wat geruil en gepas kan
word, is Id~aal; truie en by-
passende musse eerder es
opsmuk met 'n pildosie. Die
romplengtes is goed onder
die knie met stewels daarby.
Langbroeke (die pype Is
heelwat nouer) en tutileks
vonoot hier 'n interessante
klerekas, waarby verdere
aanvullihgs gedoen kan
word.

Formele dagdrag sluit
klere vir kuier en kerk in, by-
voorbeeld 'n rompbaadjie en
'n sagte bloese van wol of
crepe daarby. Hlerby- word

OP KOVSIES Is daar onder-
soek Ingestel na die lae stem
persentasie vir hul joolkonin-
gin. Dit hel geblyk dat daar 'n
duld€tli~e meningsverskil
tussen die mans- en cernes-
studente Is, Die kompetisie is
vir die mans 'n noodsaaklike
deel van jool. Party voel tog
soms word die dames aan
'n skouperd gelyk gei:lt~1.DQar
word beweer dat die heel
mooistes nooit aan so '1'1
kompetisie deelneem rile,
Met so 'n kompetisie word
daar te veel na die uiterlike
geletl Sommige darnes
beweer dat bale dames nie
vir mooistes stem nie omdat
sy mooier is as jyself. SO(T\"
mige dames wonder ook of
daar nie 'n gekullery is
tydens die stemtellery nie.
DIe joollelsr ven Kovsies voel
dal die lae stempersentasie
rnoontllk te wyte Is flan die
sentrale stemlokaal, en voel
dat dit beter sal wees I'IS die
átudent eerder by die
onderskeie koshul('lt3 kan
stem. Die Kompetisie Is egter
noodsaaklik vanweë die lief,
dadigheld daaraan vor-
bende,

sneer wyse vaastel ot die
swa'rtnian wel die opdrag
befilryp, byvoorbeeld deur
hom te vra om die opdrag ra
té bobts of te herhaal.

ore student word dikwels
ongeduldig as dl.e bediendes
In die eetsaal so tydsaam is
met kos Inskep, veral tussen
een en twee in dte middae.
Die swartman se begrip van

. tyd Vérs.kil egter radlkaa: van
die \lah die olanke, Hy dink
oot die algemeen nie soos
die blanke In terme van ure
en minute nie. I''!y dink eerder
in terme van 'n tyd om te
werk en 'n tyd om te slaap.
Dit gaan nie soseer om 'n be-
pl;lalde hoeveelheid werk Wat
in'n bepaalde tyd klaar
gêmaák word nie. Hy glo dat
daar altyd werk Is. 'n Mens
maak nle die werk klaar nle:
die werk sal eerder die mens
klaarmaak. Hy werk dussó
dat hy kan aanhou werk. Hy
raak nie graag haastig nie,

Die kenmerkende luldrug"
tigheid ,van die bediendes,
op 'n Sondagmiddag of in
dIe nag, het menige stucente
v~n, 'n goeie ruskans beroof
en hul selfs die harnas In
gejaag. Die swartman Sé be-
skouing Is d~t sy teenwoor-
digheid aangekbnolg' moet
wprd wanneer hy die terrein
van 'n ander persoon betree,
vér al wanneer hy nie
gesien kan word nié. Iemand
wat sy téenwoordlgheid pro-
beer gehelm hou het
slegte bedoelings, Hulle
sê dit Is net 'n dief of 'n moot-
denaar wat stilswyend in die
nag rondloop. Dit Is ook die
rede waarom die swartmense
sesuur in die oggend loop en
sing.

Dit gebeur di~welS dat die
swartman voor 'n kamerdeur
of Op 'n werf sal ronddraal
sonder om te klop. Dit Is tra
olsloneël by die swartman
dat wanneer hy Iemand
besoek, hy eers op die per-
soon se werf moet rondstaan,
totdat die huisbewoner Uitge-
stap kom as leken dat hy
bereid is om die bElPoeker te
woord te staan In aanslulting
hierby is dié' felt dat die
swartman .nooit eerste sal
groet nie, Hy Is so opgevoed
dat die meerdere die mln-
denr eerste sal gro&t om
daardeur sy welwillendheid
t$ wys.

Hierdie paar ge<;Jagtes
omvat beslis nie al die wette
en .!!9WOQntesvan die swart-
man nie. Alles kan egter nie
In een artikel geplaas word
nl~. As daar ·v~rdere vrae of
protnerne is sal Peplap w~er
'n pogIng aanwend om dit te
verhelder.

7

'n spleet Is bale gawlld, 'n
Kort Jakkie, met gestopte
skouers, voltooi dié prentjie,
saam rnst die pildooshoedjie,

Op qle TUKS kampus is
daar ook daagliks groot
dInge aan die gebeur. Made-
Ii~f, die nuutste dameskos-
huis op die karnpus hang uit
met die besluit om te begin
met die opbouing van 'n
kunsversameling. Ole doel
van c;lle besluit is om di~
openbare sttkamers en dla
portale met werke van qe.
halte te versier. Daar sulook
opvoedkuncUge waarde uit
die Kunswerk~ geput kan
word omdat die studente se
kllnswaarderlng hierdeur
ontwikkel Word. Daar is ver
akele kunstenaars genader
om skenkings te rnaak en
daar is- alreeds werke van
Cristo Coetzee en Dick FInd·
lay ontvang.

N.S.
Werk maar spaarsaam met

dte senle; winterklere Is pe
perduur .. Sukses mat die
krea1iwitei~ voor die naf\lmjJ"
sjlen. Geniet die vakansie en
die laaste van tHe hertson.
Ons groet iot Meimaand.
Poplap.
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PUKKE LAAT KEURDERS

KOPKRAP
Een ding Is beslis seker, en dit Is dat die Pu-keurders en die Wes-Transvaalse keurders
nog bale gaan kopkrap ná die PU se oorwinning van 25 - 22 oor Wits.

Ten eerste moet James Stoff
berg en sy span geluk
gewens word met hul oor-
winning, maar dan moet in
dieselfde asem genoem word
dat daar nog baie probleme
is wal uit die weg geruim moet
word. Die grootste probleem
tydens hierdie stadium van
die wedstryd blyk die spelers
se fiksheid te wees. Na 'n
gemaklike voorsprong van 16
- 6 In die eerste helfte, moes
die Pukke sukkel om uit-
eindelik met slegs drie punte
le wen.

André Markgraaf, James
Stoffberg, Judge Venter en
Michael Carlisle se spel was
uit die boonste rakke. Met
hierdie spelers as hoekstene
kan die PU vanjaar nog groot
hoogtes bereik. As al die PU-
spelers se spel tot dieselfde
gehalte kan verbeter, is daar
'n feit wat soos 'n paal bo
water staan en dit is dat die
PU -spanne vanjaar moeilik
geklop gaan word.

Allan Sutherland en sy
span van Wits moet ook geluk
gewens word met hul pulk

spel. Soos alreeds in ander
koerante genoem is, was Wits
teoreties die beste span op

die veld, maar studente-
rugby sorg altyd vir groot
verrassings.

'n Vasberade Dirk de Vos raak haastig ontslae van die bal
terwyl Plet de Konker en Paul Bayvel toekyk.

Jorrie Jordaan in volte vaart op pad doellyn toe.

Met aanstormende Witsies raak Schalk vd Merwe haastig
ontslae van die bal terwyl Judge Venter, Erte Jacobs en

Dirk de Vos (op die grond) toekyk.

. -----_--

PUKKE PRESTEER
BY EEN UUR
BYEENKOMS

Tydens die Claassen-broers-ultnodlgings byeenkoms gehou op Woensdagaand 21 Maart
het elf atlete van die PU deelgeneem.

bane oefen. L.edegelde
beloop tien rand en kan by
die sportkantoor betaal word.

Wedstryde vir die
komende week is soos volg:
Derde liga: Woensdag 4
April, Pukke vs PBHS, PU-
bane.
Pukke B vs Vaal Reefs, PU-
bane

TENNIS:
Uitslae van die PU-

kampioenskap tot dusver is
soos volg:

Fanie Campher wen Johan
Strauss by verstek; In die
dames enkelspel het Wilma
Marx 'n oorwinning van 6-1,
6-3 oor Janne Fourie behaal.
Sy het ook vir Marina Smith
met 7-5 en 6-4 geklop.
Magda Smuts het ook vir Bar-
bara du Busson gewen met
6-4 en 6-2. In die dames-
dubbelspel het Elbie Kruger
en Mariëtte Schoonraad vir
Hendrika en Helena Louw
geklop met 'n telling van 6-0,
6-0. Janne Fourie en Brenda
Pretorius het 'n wedstryd by
verstek gewen oor Gene
Fourie en Marina Smit.

VELDLOOP:
Die Muskadel-veld-

wedloop vind Saterdag 21
April op Montagu plaas. Dit
word deur die Westelike
Provinsie se veldloop-unie
georganiseer.

Die belangrikst euitslae is
soos volg:

1 MYL MANS
1 Loul~ Llobenberg (POK) - 4:00.8
2 Johan Foune (UP) - 4'02.7
3. Braam Helberg (POK) - 4:04,4

Alhoewel die kompetisie
sterk was, het die atlete
bewys dat hulle die PU se
naam hoog gaan hou tydens
die jaarlikse Dalrymple
byeenkoms teen die einde
van die jaar.

PAALSPRING MANS
1 Dawie Malan IPU) - 4,75m
2 E. Wlehann (POK) 4.50m

HOOGSPRING DAMES
I C. Gail (D. Uys) - f, 75m
2. ESl,e van der Mefwe (PU) - I,70m
3 E. de Lange (POK) - f .lOm
4. Nanda Barnard (PU) 1.65m

100m DAMES
1. MIomie Snyman (NKP) l1.7s
2 Maryna van Niekerk {Wear mag) - 11,BS
3 Annette van Wrjck (PU) - 11.8s

400m DAMES
f Lorinda Nel (GOK) - 54.2
2. Lynelle Melmjies (Linden) - 55,4
3. Louise van der Neachl (Linden) - 56, I
4 Leonie Smll (PU) 56.7

100m HEKKIES DAMES
I AnnelIa van Wijck (PU) • 13,7
2. Ehz6 van Huysteen (Welkom) - 13,8

VERSPRING MANS
I Johan van der Merwe (RAU) - 7,47m
2 Stephanie Kotzé (POK) - 7.45m
3. Fanie Camphor (PU) - 7,3Bm

400m HEKKIES MANS
1. Hannes Coetzee INKP) - 51,75s
2 Marius du Randt (NKP) - 52. Is
3. Tommie Ferreira (PU) 52.5s

400m MANS
1. Fhpple Pnnstoc (UP) 46,6s
2. Oltis MOSIloeshoe IWes OrIelonteIn)

>17.Ss
3. Henk van Wyk (PU) 48.36

Wapadjies
Bel Jacques by 3468 (Kloostor) en laat 'n boodskap.

HOU B.A. SKOON'
Dla Bull Droogskoonmakeryen wassery. iJltslgarkao:le, reken vinnig en Ihnk al mot ghries·
merke, velkalle en Illder vorms van besoedeling Kledlngstllkke binne slegs 80 rmnute
droogskoonqpmaak. Wasgoed binne 'n halldag gewas en geWyk.
Ure Maandag fot Vrydag 7vm tol 5.30nm Saterdag - Bvm. 101 tnm,

KIEB& KEUR:
L.yk lou k,lnler 8005 Vaalwiltor? Kry 'n poslerl)y Klos & Kouri Val lou knope 8f, nal" trek los?
NaAldwerkbnnodigdhedo galom by KlOS & KeiIII Behalwe malBn8at. hoede. kunsbtornrne en
mandjlos, hot ons nog ~Iapals an slapels dndor goed Vat 'n dng af en kom snuflelrond by
Kies & Keur rom"traat 98.

MOOIBLY?:
Kom kyk na ons ~root verskoidenheld partuum. verslanklnQ"mlddefs, pmlOlnvoedsol en
skoonhoidsliliodeis vlr'n jaar van skoonheid wnt voorlê. Ole Bull Apieek, Tomstraat BBB & C,
Potchefstroom. Tel 6q43

BLY RY EN AY BLY:
NIgrlnl Batterya Is die naam as lv lou kar wegspllnggareed wil hou sonder sweet. sonder
bloeddruk en teen 40% korltng. spesiaal Vir PUK·sludenl& lag Jy heelpad bal< toe op sakgald-
dsO Storm SOmmer nou na I.ombardstraal 27 vir jou ballery Tel. 7805.

HOOR EN BIEN VERGAAN?:
Radio· en TV ·dlenst!. het 'n wye reeks bfltlerye vir rekenaars. horlosies. radio's Ol walook al.

On6 kitsrekenaars an Alwa stereo Rudlove"lerkers vir mOlorradlo's IS ons lrols - die baste
In Potch. Lornbardstraa! 42

WIl! WIL TROU?
On8 hel korfPad vir IOU; besook Elwlnns, Sanlam deurloop; Tol. 5412, ~Ir dosrdl" mooiste
trourok Vir IOu.

BLOMME, BLOMMI!, BLOMME:
Ruikers. grool On klein, lieflike vars snyblOmme en pOIplante wat JOu lerelank getuk sal gee,
Is alfyd ta kry by FLEUAETIe Bl.OfMISTE Ons helook rngevoorde syblomme wui so mooi
Is dal ly nie kan ophou kyk daarna nie. Meak gerw: gebruik van ons KBA dlans. Dit kos
nikS ekstra nie. FLEURETTE BLOEMISTE, Kerkstrant 83. Tel. 4062.

AFGESNY DEUA DUU~ PETROL:
Dis nre nodig om IOu kar In 10 rUil VII 'n mAk donKie not omdatjou reiSloeiaag nou skielik nlo
vor genoeg kan rek nie. Met 'n motorfleis van FRANK MOTO X kan JYmeer as twoakeer 80
ver kom met dl600llde potrol Vir alle PUKKE van .talige proleasore tal lyn damellies lG
daar die raOlo model by FRANK MOTO X, LombiJrdw ra, Tel. 5723. Potch

VI!!RIK.ANKER81
Bly a'Mtllial vor weg van I URKSrRA BAKKERY wAn! d,. nloor U'I wat vlees en bloed knn
vard", A'ly eers BcnmMI JOu oil laat dWHnl h,,1 oor ons goudbrtJlr' ko~ksl"tar8, ons heerlike
"klngbllO" oliebolle, gnvi/l met konlyl en room, rene, koeke en pasteie DIG n," so mo[,llIk om
TUAKSTAA to vermy nlo Hulle i. In KerkWaat

WI!AKI
Vak,lM"ltJwolk vir rnolJ8SludQnt. In die Aprllv"kanUle: verdlnn v.mal A lOa per week VII de
mcnstrasre On tJle rtMITI Vlm be,lulfings vir hul~ho"d."kn MlIkei a Loslos an varvoer word
v8rr.kal Konlak &Iudonl Dust by toleloon 339616. kooo OW, Vanderbilipark, vir vordere
bo~ondarhad&.

STAAK OIl! GEKEKKEL,'
Sê ditliewer mel blomme. Blomme botuig lIalde. Inspireer. troos. si!! dankie. At wat lY moot
do"rl, IS nrn JOu gesl(j by die geleentheid le laaI paa, HUIS EN TUIN hOI die blomme. kom
sock IOU ,êgoed by ons. Tornstraal. POICh.

TROUKAART JIES:
Ons hel. lellorllk, ennduisend -voorboolde van Iroukaart)lfls en bybuhore VII
daordt~· mooiste do') In lj lewe. Ons noor u om gerus ons kiHillogus to kom
rJellrkyk. sod.u IJ dre heel hoste kouse kan maak. Ons verseker u van per.
soonlike aandaq Bn ~~I waag u vrae bSilnlwoord. Skakel onlgu tydl Tal. 24574

WEE81N DIE MODE:
Sknp IOU OIO uilrustlllCfs mel 'n 101na. 011<; graUs lesse. raad en hulp. Sanlam
deurloop, POlch Tol 5412

TIKWERK:
rikw('rklilfJol f IIkelreél A4 - R 1.00 (likpnplOl IngosIUiI). [en en 'n hall - A4 -
RQ,75 (tikpapier InocslUlI) rik van WA~vello: RO,75 (wasveuo uitgesluit). Kon-
tak rnev M. Myburqh, Gypsumslroal 15. Carletonville. TFJI 01491 2850.

KORTSPORT .
WATERPOLO:
Woensdag 28 Maart het die
waterpolo koshuisliga reeds
begin. Klooster en Hombré is
die twee koshuise wat eerste
teen mekaar gekompeteer
het. Die belangstelling van al
die koshuise is egter nie so
goed nie, want tot op hede
het nog net vyf koshuise inge-
skryf vir die liga. Spanne wat
deelneem is: Klooster 1 met
M. Loots as kaptein; Kloos-
ter 2 met W. du Plessis as
kaptein; Hombré met H. van
Aswegen as kaptein; Over de
Voor met Jan Pretorius as
kaptein en 'n uitnodiging-
span met Charl Meyer as
kaptein. AI die wedstryde
word beslis oor twee helftes
van vyf minute elk.

KOSHUISRUGBY:
Die koshuisliga begin

Saterdag 31 Maart op die
Fanie du Toit sportterrein om
ongeveer 10hOO vrn, Kwaai
mededinging kan hierdie sei-
soen verwag word en Caput
kan seker wees dat dit nie te
maklik gaan wees om die
kroon te behou nie. Menige
koshuise sweer nou al wraak
vir loesings wat hul verlede
jaar moes verduur het. Die
sportredaksie wens alle
spanne sterkte toe.

TRAPKAR:
Die bal is reeds aan die rol

met die jaarlikse trapkar-
kampioenskap. Die onder-
skeie koshuise oefen al reeds
lankal en die manne is al
goed fiks. Die kampioen-
skap begin Saterdag 31
Maart op Klerksdorp.

MUURBAL:
Saterdag 24 Maart het die

PU muurbalklub 'n geslaag-
de kursus met Mike Simmons
as afrigter aangebied. Daar
word beoog om meer sulke
kursusse aan te bled om
sodoende alle onaktiewe
sportmanne te betrek. Daar
word alreeds Maandae en
Woensdae oefenklinieke
vanaf 19hOO by die LO-
departement aangebied.
Beginners kan Saterdae
vanaf 09hOO tot 11haa by die

Ndaba Barnard van die PU op pad na hotir hoogtes.

Wlflle Smit van dIe GOK wen die 100m vir mans In 'n tyd
van 10,28, met Greg Collin van UPE fn die tweede plek en
Andeie Mkatlshwa van Wes-Driefontein In die derde plek.




