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Skoonheidsmiddels 
• * • * • 

Geskenke 

Die massas het In mlnder-M ssa hede opgedaag vir 'n muis 
van 'n monsterve~gaderlng a 

- Foto: Paul Prmsloo. 

vergader 
· flou 

Die omstrede dansmosie 
wat onlangs deur die SSA 
aanvaar is, het die meeste 
bespreking ontlok op die 
monster vergadering wat 
op Maandagaand 20 Mei 

gehou is. Die vergadering 
is so power bygewoon dat 
daar nie 'n kworum (300 
studente) teenwoordig was 
nie. 

Mnr Pieter Fourie stet sy 
danspunt. - Foto : Paul 

Prinsloo. 

groep wat dit teengestaan 
het. Onsmaaklike tussen
werpsels van eersgenoemde 
se kant het hul saak verswak. 

Kortnuus 
Daar is ook aandag gegee 

aan die veranderinge in die 
SSR se konstitusionele 
stukke, die nuwe bedeling 
met betrekking tot PU-sport, 
die studentesentrum, die ko
mende ASB-kongres en die 
politiese betrokkenheid van 

In die bespreking oor die 
politiese betrokkenheid van 
die SSR het mnr. Johan 
Victor gest'! die massa is nut
teloos aangesien hulle net 
aan "socials" dink. Volgens 
horn behoort die Studente
raad nie voort te gaan om as 
verteenwoordigers van die 
massa op te tree nie. Daar is 
ook gese dat die SSA die 
student polities moet stimu
leer. 

Magersfontein 
Op Maandag 4 Junie word 'n 
byeenkoms gehou na aaniei
ding van die oniangse bekro
ning van Magerefonteln, 
0 Magerafontelnl Die 
tema is "Norme vir iitert'!re 
kritiek" en proff. T .T. Cloete, 
M.J.H. du Plessis en Dr. C.J. 
Malan sal as gespreksvoer
ders optree. 

Die byeenkoms word om 
19h30 om die Geografiesaal 
gehou en word deur die 
plaaslike werkgemeenskap 
van die Suid-Afrikaanse Aka
dem ie vir Wetenskap en 
Kuns aangebied . 

Sakboekie '80 

Mej. Irma Jansen van Ren
senburg is die nuwe redak
trise van die PUK-sakboekie. 

Woordbou
wenner haar 
motor kwyt · 

Die uitslag van die Woord
boukompetisie is verkeerd 
bekendgemaak. Mario 
Smith, konvenor van die 
Woordboukompetisie, het 
verkeerd opgetel en sy tout 
agtergekom nadat die uitslag 
van die kompetisie reeds 
bekend gemaak is. 

Mev. Hoogenboesem van 
Nylstroom, wat reeds in 
kennis gestel is dat sy gewen 
het is nou die tweede prys 
aangebied en die wenner van 
die Woordboukompetisie is 
Piet Lourens. 

Om die saak reg te stel het 
rnnre Jan Botha en Mario 
Smith na Nylstroom gery en 
rnev. Hoogenboesem per
sooniik gaan spreek. 

BUS NA 
JOSEPH 

Daar is 'n bus gereei na 
Joseph and hie ama
z Ing tecnlcolour 
dreamcoat op Saterdag 16 
Junie in die Johannesburgse 
Stadskouburg. Die koste is 
R6.50. Die skietlys open 
Maandag 28 Mei en is oop tot 
Woensdag 6 Junie. 

ASB

KONGRES 

Die ASB se 31st Bonds
kongres word vanjaar van 9 
tot 12 Julie op Stellenbosch 
se kampus aangebied. Die 
SSR wag op die oomblik in
skrywings in van PUKKE wat 
as waarnemers wil saam
gaan. Daar is 'n beperkte 
hoeveelheid sitplekke be
skikbaar en daar word 'n 
beroep op studente gedoen 
om hulle inskrywings vroeg in 
Junie te doen. 

Die kongresfooi sal onge
veer R25 beloop en studente 
sal met busse vanaf die 
kampus vervoer word vir 'n 
verdere R25. 

Min . P. Koornhof, min . B. 
Raubenheimer en Dr. Berg
ins asook Mnr. G. MaKin
tosch en Prof. G. Viljoen sal 

. as sprekers optree. 

ISAP
seminaar 

"Die invloed van die tegnolo
gie" is die tweede voordrag 
in 'n reeks met die tema 
"Suid-Afrikaanse staatkun
dige toekoms" Die seminaar
byeenkoms word op Woens
dag 6 Junie om 19h30 in die 
Psigologie-gebou aange
bied . 

Prof. Rias J, van Wyk, 
waarnemende direkteur: 
Eenheid vir Toekomsnavor
sing, tree as spreker op. 

Broseksamen 

Bros word op 25 Junie om 
19h00 geskryf. Behalwe 
eersbjaars kan almal wat 
daarin belangstel om PU 
kleure te dra die eksamen 
aflt'!. Die brosboek sal teen 
R1,30 verkoop word. Geldp
ryse sal aan die koshuise wat 
die beste gevaar het toege
ken word . 

Natuur
wetenskappe 
hou 
konferensie 
'n Natuurwetenskapkonfe
rensie word op 28 Julie 1979 
by die PU vir CHO gehou 
met die tema: Energle, die 
verkryglng, veraprel· 
ding en aanwendlng 
daarvan In flaleae, che· 
mleae en blologleee 
wetenakappe. 

Prof!. van Wyk en Dekker, 
onderskeideiik hoogleraars 
in die Departemente Plant
kunde en Chemie aan die PU 
sal as sprekers optree. 

SABRA 
ASB toer 

lnskrywings vir die SA
BRA ASB-studentetoer na 
die tuislande moet voor 16 
Junie by die SSR-kantoor 
gedoen word. Slegs 16 stu
dente kan saamgaan en die 
koste beloop R30 per per
soon. Die toergeselskap ver
trek op 16 Julie om 05h00 
vanaf Pretoria. 

Agter v./.n.r.: Arnold Smit 
(St/mi/us); Francois Steyn 
(Kursusaanbieder); , Ger
hard Vll/oen (Die Nagu//); 
Dirk van Heerden (Die 
Wapad); Andr(I Howard 
(Die Wapad); Albert Hoff
mann (Sekretaris); Thomas 
Kruger (Die Wapad) 

Vo or v. I. n. r.: Ge rile 
Snyman (Heraut-Red.); 
Deon Swanepoel (Die Per
deby-Red.) Tai/ta Bosshoff 
(Dokkieblad-Red.); Jan 
Kroeze (Voorsitter ASPU; 
Die Wapad-Red.) Yohlene 
Oosthulzen (Katarls-Red.); 
Louis Conradie (Die Naguil
Red.) het die Bestuurs
opleiding Seminaar op die 
UP-buitemuurs kampus by-

gewoon. (1979-05-17) 

Besembos 
Andre Howard is die redak
teur en Jaco Pretorius assi
stenredakteur van Die Be
sem bos van 1979. Andre 
Howard is ook die 1980-
Pukkie redakteur. 

Kunsuitstalling 

die SSR . 
'n Hewige debat is gevoer 

oor onder andere die onder
soek wat oor dans en ont
s pan n in gsge lee nthede 
gedoen is, die toesighouding 
by dansgeleenthede, prinsi
piele besware teen dans as 
gevolg van die omringende 
sondes wat daarmee ge
paard gaan en die danse wat 
op die oomblik deur studente 
bygewoon word. Die debat is 
gekenmerk deur 'n antago

Werke van Jeanette Dykman, nisme van die kant van die 
G~briel ?e Jongh.' ~tto Klar, studente wat pro-dans is 
Gian P1ero Gariz10, Carlo teenoor die minderheids

Mnr. Eloff het 'n beroep op 
die studente gedoen om 
hulle nie aan wangedrag 
skuldig te maak tydens Inter
varsities nie en veral hulle 
samewerking gevra vir die ln
tervarsity teen Kovsies. Hy 
het ook gest'! dat die PU se 
kampusgees nog altyd 
onoortroffe was en dat dit iets 
is waaraan elke student moet 
werk. 

Sdoya, Tugwell, Dirk Meer-
kotter e.a. word van 19 tot 22 .__ ____________________ _ 

Junie uitgestal in die Totius
saal. 

Sendingberaad 
'n Sendingberaad oor die 
roeping van wit en swart 
Christene in Suid-Afrika ten 
opsigte van materiele besit 
tings word gehou op Vrydag
aand 1 Junie om 19h30 in 
die Gereformeerde Kerk, 
Krugersdorp. 

Dr. Klaus Nurenberger van 
die Teologiese Seminarium 
van die Lutherse Kerk ta 
Maphumulo, sal as spreker 
optree. 

'n Tjek van R350 is op 14 
Mei deur mnr. Links van die 
Bult Garage aan mnr. 
Theuns Eloff as 'n welwil
/en dheidsgebaar oorhan-

dig. - Foto: Thys Hart. 
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Die kwalltelt van die studlestuk van die ASB het na 
die eerste twee pulk ultgawes onderskeidellk oor 
Krulspad en rasslsme, drastles afgeneem. 

Die nuutste ASBeeld oor ldentitelt is, om die 
mlnste te sA, flou, en weerspleijl 'n duallstlese en 
sleg begronde polltlese slening. 

Versklllende kenmerke wat op die randgebled 
van ldentlteit IA, word genoem. Na my menlng moes 
ras ook hler genoem word as dlt enlgsins as 'n ken
merk van identiteit beskou kan word: ult die verband 
Is dlt egter duidellk dat die skrywers kleur as 'n defl
nitiewe kenmerk van identltelt beskou. 

Die Bybel praat altyd duldellk oor versklllende 
volke - dat andersheld erken word, word byvoor
beeld bewys deur die felt dat by die ultstorting van 
die Helllge Gees almal die evangelle In hulle eie taal 
gehoor het. Die felte gee 'n aanduldlng dat ras nie 'n 
kenmerk van ldentitelt Is nie. Op die meeste kan dit 
'n minder belangrlke kenmerk daarvan wees. 

Die duallstiese polltleke slenlng wat so kenmer
kend aan die Suld-Afrlkaanse denke Is, word verder 
weerspleijl deur die lndellng van ldentltelte: swart 

1 

volkere, bruin volkere (dlt Is belde rasse) en dan op 
dleselfde vlak - lndlijrs - 'n volkl 56 word die be
grippe, volk en ras, dlkwels deurmekaar gegool tot 
voordeel van die blankes. Dlt Is, om die minste te sA, 
blatante dlskrlmlnasle. 

'n Verdere bewys dat ras nie bepalend vlr ldentl
teit is nle, slen ons - mlskien in 'n mate - In Amerlka, 
waar bale Negers heeltemal Wasters Is. Die 
Afrlkaner-Kleurllng verskll slags In kleur van die 
Afrlkaner-blanke. En hler Is kleur net so Irrelevant as 
die van 'n bruin en wit worshond. Die stalling In die 
studlestuk dat die Afrikaner onherroepllk aan Afrlka 
as lnheemse blanke groep gebonde is, Is dus ver
keerd. 

Die tlplese meerderwaardlge houdlng onder die 
meerderheld Afrikaners word weerspleijl deur die 
houdlng dat one ander volksgroepe moet ophef. Is 
alle manse nle voor God gelyk nle? 

Die studlestuk trek ook 'n te sekere lyn tussen I 
ldentltelt en 'n ele polltleke bestel - so byvoorbeeld 
vlr die lndlijrs. Selfs In Suld-Afrlka woon versklllende 

Mnr. Theuns Eloff president 
van die ASB en voorsltter 
van die SSR van die P.U: vlr 
CHO ~ Foto Paul Prlnsloo 

ASB 
verdoem 

''muilbandwet" 
Die ASB-hoofbestuur het 
horn ultgespreek teen die 
sogenaamde mullbandwet 
tydens die ASB-hoofbe
stuurvergaderlng die afge
lope naweek. 

Die ongewone ultbrel
dl ng van die advokaat
generaal se magte kan vol
gens die ASB die lndruk 
wek dat moontllke onge
rymdhede In die regerlngs
admlnlstrasle toegesmeer 
word. 

Die mosie wat die uit
sprake maak, lui verder dat die 
ASB beset die foutiewe pu
blikasie van wanadministra
sie kan 'n verkeerde beeld 
binne- en buitelands skep. 
· Die uitsprake van die 
Eerste Minister oor 'n skoon 
landsadministrasie en die 
ombudsman-taak van die 
advokaat-generaal is verwel
kom. 

Die mosie is deur mnr. 
Jan-Louis du Plooy ingedien 
en is daarna aanvaar. 

I - - - -

Die meerderheld van die 
lede van die ASB-hoofbe
stuur het teen 'n mosle 
gestem wat die beglnsel, 
onderllggend aan die Wet 
op die verbod van Ge
mengde Huwellke en die 
Ontugwet (artlkel 16), ver-
werp. • 

Die beginsel hou, volgens 
die mosie, een ras as meer
derwaardig teenoor 'n ander 
voor, en het 'n rassebenade
ring tot 'n volkeresituasie as 
grondslag. Die beginsel 
handhaaf identiteite deur 
wette, lei tot die aantasting 
van menswaardigheid, en ig
noreer die Skrifbeginsel van 
geloofsonderskeid, volgens 
die mosie. 

Die mosie is afgestem ten 
spyte van 'n deeglike verslag 
wat uitgewerk is om die 
mosie te motiveer. Mnr. Jan
Louis du Plooy het die groot
ste deel van die verslag uit
gewe rk. Verskeie ASB-

Nedbank gee 
dalk studente
voordelekaart 
'n Omvattende studente
voordelekaart wat verskele 
kredletfasllltelte lnhou, sal 
moontllk in September 
deur Nedbank besklkbaar 
gestel word. 

Die kaart sal dan die hui
dige plaaslike studentevoor
dele van onderskeie ASB
kampusse sentraliseer en 
dus meebring dat byvoor
beeld PU-studente ook in 
Pretoria afslag by 'n verskei
den heid winkels sal kan 
bekom. 

REPUBLIEK 
VAN 

SUID·AFRIKA 

P81/7/74 

AANSOEK OM DIE PLASING VAN 'N BERIG 

Geagte Liewe Meneer 
Die Advokaat-Genl. 
Posbus 1004 
PRETORIA 
0002 

U EDELE 
Met NEDERIGHEID DOEN (Naam van die lyfblad) 

aansoek om die plasing van 'n berig (titel) ........................... .. 
(Skrywer meld naam, van, ID, vorige oortredings tot dae in 
eensame opsluiting en status) 

Die berig bevat geen verwysing, in enige aard na enige wan-
volkere (Engelse, Afrikaners, Dultsers ensovoorts) In praktyk (indien enige) in of om die staatsdiens nie. Hierdie 
een polltleke bestel saam - en dlt werk goedl 

Die voorstaan van Suld-Afrlkanerskap ten koste aansoek is die (getal vir die jaar) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

van Afrlkanerskap word as nal"ef voorgehou. Is die van ......... .. .......... (Lyfblad). Tot datum is (ge.tal) .. .................. . 

menlng wat al hoe meer posvat, nle juls 'n aandul- afgekeur en (getal) ............. joernaliste van (Lyfblad) ..... ........ . 

ding dat die Afrikaner ryp vlr verandering Is nle? Die ge·interneer. 

skrywers wll ook die gemeenskapllke lojalitelte "ult- (Heg volledige berig met kruisverwysings aan. Geen spelde, 

bult" - 'n negatlewe houdlng of ten mlnste 'n onge- kramme of skuifknippe nie). 

lukklge woordkeuse. Hoogagtend 
ASBeeld Is 'n forum wat gesprekke meet stlmu- u DIENSWILLIGE KNEG IN AFWAGTING 

leer - daarom kan 'n mens nle die ASB veroordeel NAAM: ........ .. ..... .... ...... ...... .. .. .... .... .. .... ..... .. .. ........ ...... ...... ..... .. 

vlr die tlplese Afrlkanerdenke nle. Maar hoe s6 lets TITEL ...... ............ ............. .. .. .......... ........... ....... ............. ......... .. 

manse posltlef meet stlmuleer ·.;.·-.·-------LPRISO~ERSNOMME~· ··~ ··~ ·· ~ ·· ~ · ~ ··~ · ~ · ~ 

hoofbestuurslede het ges~ 
dat die verslag puik is, maar 
tog teen die mosie gestem. 

Mnr. Du Plooy se verslag 
gee 'n uiteensetting van die 
historiese agtergrond van die 
huidige gevoelens oor die 
twee huwelikswette. Na 'n 
prinsipiele beskouing kom 
mnr. Du Plooy tot die konklu
sie dat die wet op die verbod 
van gemengde huwelike liefs 

afgeskaf moet word, en alle 
ontug, ook tussen lede van 
dieselfde rassegroep, straf
baar gemaak moet word. 

In 'n ander mosie vra die 
ASB dat die twee wette afge
skaf moet word, incjien 
moontlik. Die regering is ver
soek om ondersoek in te stel 
na die moontlikheid van s6 'n 
stap, die gevolge en praktyks
aanpassings daarvan. 

ASBeeld fokus 
op identiteit 

ldentltelt Is die titel van die 
nuutste ASBeeld, 'n ge
reelde studlestuk van die 
ASB. Dlt bespreek die ken
merke van ldentltelt en die 
bedrelglnge vlr Afrlkaner
ldentltelt. Hoewel dlt nle dul 
dellk ges~ word nle, word 
ras as 'n deflnltlewe ken
merk van ldentltelt geslen. 

"Die Afrikaner is onherroep
lik aan Afrika gebonde as 
inheemse blanke groep 
ten spyte van sy Westerse 
agtergrond", volgens die 
skrywers, mnre. Fismer, Nie
mandt en Rousseau, al drie 
van UP. 

Die studiestuk stel verder 
dat die Afrikaner se taak af
sonderlike ontwikkeling en 
die opheffing van ander 
volksgroepe is. Benewens 
die Afrikaner word die ander 
volkere in SA se identiteit ook 
bespreek: die swart volkere, 
bruinmense, lndiers, stede
like swartes en Engelse word 
bespreek. 

Suid-Afrikanerskap word 
as 'n nuwe identiteit betwyfel: 
goeie Afrikanerskap impli
seer goeie Suid-Afrikaner
skap. Die studiestuk s~ ook 
dat dit toenemend belangrik 
word om te konsentreer op 
die gemeenskaplike lojaliteite 
en eienskappe van die ver
skillende identiteite, om dit uit 
te bou en uit te buit tot voor
deel van SuidAfrika. 

Disaffilieer 
Sowat 1 300 studente hell 
van die ASB gedisaffilieer op 
die elf kampusse waar die 
studenterade namens die 
studente affilieer. Volgens die 
verskillende SR-voorsitters 
wat op die kampus van UPE 
'n ASB-hoofbestuursverga
dering gehou het, het meer 
as 600 studente van UP
binnemuurs, meer as 200 
van die PU en ongeveer 360 
studente van UOVS gedisaf
filieer. 

"Nederigheid gaan die eer nadige beloning. Ootmoed 
vooraf." Spr. 15 : 33. Want gaan eer vooraf. Ons hoe! 
die wat My eer; maar die wat ons dus nooit af te sloof vir 
my verag, sal veragtelik ons eie eer nie. Ons roeping 
wees." 1 Sam. 2.30. is net om ootmoedig te wees. 

Wat vul ons lewe? Die be- lemand wat van genade 
hoefte om deur mense erken leef, dink nie baie van hom
en geeer te word? Kan ons self nie. Hy ken homself nie 
net gelukkig wees as ons in 'n as die mens wat dit v~r ge
wi e roo kw o I k van hulde bring het nie, maar as die 
staan? Dan is ons besig om mens wat in Gods oog 'n 
valse eer te soek. Niemand sondaar is. Die belangrikste 
van ons kan s~ dat ons hier- ding wat ons van ons self kan 
die sonde nie in ons lewe s~. is nie: ek is 'n ywerige 
ken, nie. Tog maak dit 'n werker, 'n getroue ampte
groot verskil of dit vir ons al naar, 'n knap professor, 'n 
werklik sonde geword het, of flinke huisvrou nie? maar: ek 
nie. Dit is egter moontlik dat is 'n sondaar. Wie dit besef, 
dit ons nog glad nie eens is ootmoedig en eer Gods 
hinder nie. genade in Christus as die 

Dit kan ook wees dat ons bron van alles wat hy is en 
ndg iets anders van ons lewe het, ken en weet. God sal 
ook kan s~. Ja, tot ons Homself op Sy tyd en wyse in 
laaste stonde sal ons hierdie · ons lewe verheerlik-en dan 
soeke na valse eer moet bely; leef ons in die gloed van sy 
maar daarteenoor staan die eer. 
blye ervaring van die mag Laat ons dus ophou om 
van die nuwe mens in ons ons langer druk te maak oor 
lewe. Die nuwe mens soek ons eie eer. Dit is bevrydend 
iets anders: die eer van God. en reinigend om God se eer 
Die oue mens stel ons eer te soek. Die seuns van Eli 
"oorop- en lei tot 'n gewisse was priesters. Dit was hulle 
val. Vir die nuwe mens gaan roeping om God se eer te be
die ootmoed egter voorop. vorder. Maar vir hulle het di! 
En die verrassing is dat God 'n beroep geword, waaruit 
ons dan tog eer gee as 'n ge- hulle voordeel gesoek het. 
L.----------~ Hulle het geen ootmoed 

geken nie, omdat hulle nie 
die genade geken het nie. En 
hulle val was groot. Eli moes 
die vreeslike oordeel oor sy 
huis aanhoor: "Die wat My 
verag, sal veragtelik wees." 
Die seuns van Eli het die 
Here gering geag en net aan 
hulleself gedink. Vandaar al 
die gruwels in die heiligdom. 
Eie eer en voordeel soek, is 
'n bron van sonde. Maar die 
omgekeerde is ook waar: 
"Wie My eer, sal Ek eer," Di! 
kan lank duur voordat Hy ons 
eer. Maar dit sal gebeur, want 
Hy het die tyd in Sy hande. 

Lees Sam. 2:27-33. 
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ASBOM 
bring in 
gemors 

g~q~g 

Geagte Redakteur 
'n Tyd gelede het die ASBOM 

verskyn. Die inhoud het gegaan 
oor "Magersfontein, 0 Magers
fontein!" 

In die eerste paar paragrawe 
gaan di! om die groei van ons 
taa!, ons moedertaal. 

Voorwaar, die tyd he! nie stil
gestaan nie. Ons taal en die 
mense wat horn besig he! ge
groei. Die "Iris jong letterkunde" 
doen sy ding in 'n "Iris jong 
Afrikaans". Ek beskou Iris hier as 
sinoniem vir "vars" of "nuwe" . In 
Magersfontein is dit egter of dit 'n 1 

"fris" afkeurenswaardige reaksie 
gekry het. 

DANS 
KEN DIE BOOM 

Die skrywer van die pamflet 
gaan van 'n erg liberale stand
punt uit, naamlik: Dal 'n kunste
naar as kunstenaar nie kan 
sondig nie. Hy mag dan die 
naam van God ydelik gebruik en 
vloek en allerhande perverse 
dinge kwytraak. Hy is mos ook 
"skepper" .' Boek die werklikheid 
dan sogenaamd uit. 

Wat is werklikheid? Dit kan 
myns insiens saamgevat word in: 
Skepping, sondeval, verlossing. 
Die skrywer bring ons net in die 
lae, duistere dieptes van die son
deval uit. Hy he! nie 'n poging 
aan (indien wel : 'n floue) om die 
leser weer op te hef uit die 
gemors van gedagtes waarin hy 
horn gelaat het nie. 

Ek dink dat dit a!gemene 
kennis is dat 'n mens wat e!ke 
dag negatiewe kritiek oor 'n saak 
of ding hoor of net die s!egte sy 
sien van 'n saak, self negatief in
gestei sal word ten opsigte van 
die spesifieke saak. Kan ons nie 
die meeste negatiewe kant vir 
die pers los nie. Kuns moet mos 
ophel, verhoog en nie in die 
aarde neer mors nie? 

Behalwe di!: Die verweer dat 
die naam van God so baie voor
kom as 'n "noodkreet" tot God in 
die boek gaan nie op nie. Mens 
kreet nie noodkrete op die 
manier tot God nie. Jy bid tot 
God! Dit is 'n biatante verloening 
van God wat heilig en almagtig 
is. Staan daar nie dat as mens 
reg tot God bid, dat "Hy sal gee 
op sy manier en op sy tyd nie? 
En ook: soek eers die Koninkryk 
en alles sa! vir julle bygevoeg 
word? 

Nog duideliker. Alma! en alles 
staan ender die gesag van God . 
God heers oor elke denkbare 
iewensuiting van watter aard 
ookal. Nou wi! die kunstenaar as 
nietige mensie horn teen God 
stei? 

Die vraag is dus nie of ons 
moedertaal vermoor word nie. 
Die vraag is of ons nie die Hei
lige Gees bedroef as ons sulke 
dinge as "Iris jong letterkunde" 
laat deurgaan nie. 

AWIE VERHOEF 

Die Redakteur 
Ons beskou ons as Calviniste 

en di! is dus goed om na Calvyn 
se standpunt oor dans le kyk, nl. 
dat: "dans slegs 'n inleiding kan 
wees tot hoerery en dat di! dien 
om vir mekaar klaarblyklik die 
deur vir Satan le open en le roep 
dat hy kom en stoutmoedig 
binnetree. Di! sal dans altyd 
meebring. As iemand se: ek het 
geen bose hartstogte nie, dan 
maak hy God tot !euenaar." 
Dans kom in die Bybel voor in 
sowei negatiewe as positiewe 
sin. 

Die verskii egter tussen die 
Bybeise en moderne dans is 
naamiik dat eersgenoemde 
binne 'n sekere raamwerk staan 
naamiik as vreugde voor die 
Here. Daarby was di! ook meer 
solo as paardanse, meer gods
dienstig as ekstaties en seksueel. 

Die Bybel is nie teen seksuali
teit, plesier, spel of ontspanning 
nie, maar p!aas dit binne die 
raamwerk van Gods Koninkryk. 
Die Bybel waarsku egter perti
nent teen die misbruik van die 

·gawes van God. 
Dans vir getroudes is beslls 

afkeurenswaardig. Christelik ge
troude mans sal nooit 'n ander 
vrou as sy eie uit neem nie, want 
huwelikstrou verhinder di!. Op 
die dansbaan egter (en dit noga! 
in die openbaar) verkeer hy/sy 
egter intiem met 'n.ander man of 
vrou. As dlt dus beweer word dat 
75% van alie egskeidings hul 
oorsprong op die dansbaan het, 
dan moet die vraag gestel word 
of hierdie boom nie aan sy vrugte 
geken behoort te word nie. 

Dans opslgself geneem as be
weging van iedemate kan nie 
sonde wees nie. Daar is egter 
geen chistelike sedeleer wat nie 
op die menigvu!dige gevare van 
dans wys nie. 'n Gelowige moet 
nle probeer om op die buitenste 
kringetjie van ordentlikheid te 
wandel nie. In dans sit daar 'n 
morale gevaar. "Dit is 'n prikkel 
tot buitensporigheid". Ons moet 
geen ding vir ons p!esier gaan 
doen waarby ons en die ander 
voortdurend op ons hoede moet 
wees vir ontsporing nie. Ons 

Redaksie 
oar 

Magersfontein 
Geagte Redakteur 

'n Hele k!ompie eeue gelede 
het Cicero, die Latynse skrywer 
geskok "O, die tye, 0 die sades" 
uitgeroep, toe hy tydens 'n 
toespraak die dade van 'n re
belse burger, Catalina veroor
deel het. 

Ek kon myself nie keer om 
hierdie woorde nog aktueel te 
vind toe 'n vlugskrif met die 
naam "Word ons moedertaal 
vermoor?" onlangs ender my 
aandag gekom het nie. 

Dit was 'n vlugskrif wat ender 
die naam ASBOM (asdrom) ver
skyn he!, oor die omstrede werk 
van die Afrikaanse skrywer 
·Etienne Leroux se boek Magers
fonteln, 0 Magersfonteln! en 
die inv!oed wat di! op die Afri
kaanse Taal he!. Hier word die 
geleentheid van 'n Puk-SR-lid 
om uiteindelik 'n christelike 
standpunt hieroor die studente
lewe in te stuur duidelik in die 
water gegooi (doelbewus). 

Die geagte SR-lid wil M ons 
moet juig en feesvler oor wat hy 
noem: "Die skaarse skat van ons 
eie taal", "Die ontgroeiing van 
ons kinderskoene"; en verder die 

felt dat ons nie meer hoef terug le 
staan vir die woordekuns van 
Europa nie. 

Dalk is dit waar dat hy taal
norme op taal toepas? Dalk 
beset hy nie dat die verspotte 
kultuur van die hedendaagse Eu
ropese "woordekuns" nie vir ons 
'n maatstaf behoort le wees nie. 
Dalk sou di! bale bater gewees 
he! as hy na die Bybel gegaan 
het om 'n maatstaf vir sy waarde
ring te vind . 

Daik sou daar dan ten minste 
die besef by die geagte SR-lid 
opgekom het van hoe verder
wend so 'n boek en die goed
prate daar,,:an vir 'n studentege
meenskap en die volk wat di! 
lees, kan wees. Sekeriik sou hy 
dan besef he! dat di! 'n Godslas-
1erlike boek is. Sekerlik sou sy 
viugskrif daar anders uitgesien 
het of gaan hy van die tipies 
modern-Europese standpunt uit 
(aangesien sy ideaai tog blyk
baar in Europa gelee is) dat God 
vir die mens nie meer 'n waarde 
het nle. 

WIMVEROEER 
(Brief verkort - Red.) 

stryd is teen die bose geeste in 
die lug en hulle sa! beslis elke 
dansparty bywoon al is di! op 'n 
christelike kampus! 

Die vrugte van die dansparty 
spot met alle reinheid en sedelik
heid. 'n Baie groot persentasie 
van die buite-egtellke kindertjies 
wat gebore word, is die vrug juis 
van 'n dansparty. Die boom wat 
die slegte vrugte dra moet uit jou 
lewe gekap word en van ons 
christelike kampus geweer word. 

'n Goeie boom kan geen 
slegte vrugte dra nie, en 'n slegte 
boom ook geen goeie vrugte nie. 
Daarom het ek nie die minste 
twyfei daaroor dat 'n Christen 
nooit op 'n dansbaan (op die 
kampus of daar af) gesien mag 
word nie! 

HENK STOKER ·--ort--.1 

Letters 
verwoes 

Dear Editor 
'"'/@ -&'()% 

QWERTYUIOP' 
ASDFGHJKL: 
ZXCVBN?. D 
23456789- = 
qwertyuiop' 
asdfghjkl ;: 
zxcvbnm,.'n 

Have you ever thought that a 
specific combination of these 
few signs can lead to the total de
struction of mankind. 

Yours faithfully 
Frightened by the 
thought 

Ruim 
struikel
blokke uit 
wag 
Die Redakteur 

Dit gaan nie bloot net om die 
ritmiese bewegings wat in die 
Bybel ook as dans bestempei 
word nie. Di! was godsdienstige 
handelinge as vreugde tot Gods 
eer. 

Di! gaan om die ritmiese be
wegings van twee liggame van 
die teenoorgestelde geslag sug
gestief op mekaar gerig (los of 
vas), en die !iggaamshouding 
van man en vrou buite die huwe
lik in nabye omheising met in
tieme lokking en samespel. 

Die musiek, ritme, atmosfeer 
het suggestiewe drakrag. Hoort 
dit nle eerder tuis tussen man en 
vrou in privaatheid nie? 

Nog, dans self, seksualiteit, of 
liefdespel is sondig. As gevolg 
van die sonde leef ons in 'n ge
broke werklikheid en moet teen 
die sonde stry en e!ke handeling 
van die mens is ten diepste 
gebore uit een van die twee 
nature. 

Dit gaan nie oor die dans as 
dans op sigself maar wat daar
mee saamgaan. Elke danstipe 
moet op meriete geoordeei word . 
Daar is verskil in sober dans bv. 
'n Skoolsaa! of sitkamer teenoor 
die danssaal met opruiende 
musiek, oormatige drank en met 
suggestiewe kleredrag. 

Ons besef ontspannings
vorme is skaars, maar as chris
tenmense moet ons alles uit 
die weg probeer ruim wat 'n 
struikelblok vir ander kan wees, 
'n grens stel tussen die wereld en 
God se Koninkryk. 

Anders is ons christennaam 'n 
bespotting . 

P.J. VERMEULEN 
(Brief verkort - Red.) 
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Skoen aan 
ta trek 
Geagte Redakteur 

Ek verwys na die brief "Skrif 
gefundeerde besware teen 
dans" van Magdel van der Walt 
in Die Wapad van 18 Mei. 

In haar brief staan o.a. "Satan 
loop rond soos 'n brullende leeu 
en soek wie hy kan vers!ind!" 

Sy sal my verskoon as ek haar 
brief aanhaal, maar die betrokke 
sin pas in by wat ek wil se. 

Volgens my beskeie mening 
kan 'n mens eome hier op die 
PU "Satan" vervang met "Skyn
hei!igheid" 

En ek wi! dit bale pertinent 
stel dat hierdie skoen aan te 
trekke is vir wie di! pas. 

DleUwe 
C.F. Schoeman 

Nederile 
versoe 
Geagte Redakteur 

Ek glo nie u sal die briefie van 
my plaas nie, maar in elk geval; 
hier is dit. 

'Ek verwys na my brief "Smaak
!oos is geldloos" in Die Wapad 
van 18 Mei. By die brief staan 
(Brief effens gewysig en verkort -
Red.) U sien, as ek 'n brief skryf 
stel ek dit so saam dat dit nl6 
gewysig en verkort kan word nie. 
Ek wil nie dat die brief verkeerd 
ge"interpreteer word en/of se wat 
dit nie wll se nie. 

Mag ek u dan in alie nederig
heid versoek om my brief volle
dig en onveranderd te plaas of 
anders glad nie te plaas nie. 

Dleuwe 
C.F. Schoeman 

(Jammer, mnr. Schoeman, 
maar 'n redakteur het die reg om 
'n brief te wysig as dit nodig is 
- en di! was! - Red.) 
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Vrae oor 
Karna val 

Die Redakteur 
Dit is al 'n ruk na Karnavai, 

maar ek wi! nogtans 'n paar 
dinge daaroor se. 

Laa! ons kyk wat het Karnaval 
'79 ons in die sak gebring (nie 
letterlik nie!): 

Behalwe vir die gepaard
gaande drankmisbruik, en daar
mee saam; bakleiery, vandal
isme, onsedeiikheid en ander 
voorvalle wat onaangenaam was, 
soos mans in dameskoshuise, 
en anders om, was di! ook 'n 
groot geld mors, en 'n klad op 
die PU se naam. 

Alles kom neer op een ding: 
afbreek. Ook nie net die stoflike 
of materiele nie, maar ook die 
geesteiike. 

Wat baie keer as iets onskul
digs, prettigs en in die "Karna
vaigees" ontstaan het, het ont
aard tot iets wat vir die res van sy 
!ewe, op 'n student se naam, rep
utasie of gewete, soos 'n groot 
swart kol sit. 

"Ja" - sa! u se: "Dit is net die 

Toesig 
deur SR 
betwyfel 
Geagte Redakteur 

Tien uit lien vir die brief van M. 
van der Walt oor dans! Die 
(Wapad 18 Mei '79) 

Waar het mens nou al ooit 
gehoor van dans ender skerp 
ligte met "streng" toesig oor kle
redrag, drank en derglike? Di! is 
nou net die stok waarmee die 
dansers die SR volgende keer 
gaan karnuffel. 

Verder: Die toelaat van dans 
op die kampus om dansers op 
ander obskure plekke weg te hou 
gaan nie op nie. Hoe kan mens 
iets slags met iets twyfelagtigs 
beoog? As 'n mens sonde wi! 
oorwin moet dit radikaal wees. 
Mens straf tog nie 'n persoon 

1 omdat hy tien rand gestee! het en 
se dat hy nou net een rand mag 
steel nie? 

Dit gaan tog om die "moontlik 
omringende sondes" en nie die 
"hoeveei moontlike omringende 
sondes" nie! 

Ek Is bly dat daar nog manse 
op die SR is wat nie die mosie 
steun nie. Starkie aan hulie. 

AWIE VERHOEF 

negatiewe kant van Karnaval. 
Daar is s6 baie wat ook positief is 
daaraan. Kyk byvoorbeeld na 
die koshuisgees (en universiteits
gees) wat opgebou word. En 
wat van die hupstoot wat aksle 
Pukmiljoen gekry het. Dit is 
darem ook 'n keer in die jaar wat 
die "dooie" Potchelstroom 'n 
bietjie "lewe kry". Dis tog net 
eenmaal 'n jaar, gun ons dit! Dit 
is ook tog net 'n klein groepie 
studente wat hulleself bietjie le 
buite gaan ... " 

Dan kyk ons net na die vol
gende: is di! die moeite werd om 
Karnaval te hou as daar elke 
keer, selfs net een siel verlore 
gaan? 

'n Skokkende getal studente 
val in die modder van seks, 
tydens Karnaval. Is di! dan onge
regverdig as daar spottenderwys 
deur die publiek of ander univer
siteite gepraat word oor die groot 
aanta! "karnavalbabas" wat 
gebore word? 

Korn ons kyk bietjie na die 
Karnavalsette: Is di! reklame vir 
CHO om 'n toring van bierblikke 
te bou, en die foto dan met 'non
dubbelsinnige byskrif in 'n koe
rant le laat verskyn? Of, om 'n 
mansstudent en damesstudent 
van die PU in 'n dubbe!bed op 'n 
foto in 'n koerarit te !aat verskyn? 
Di! is maar 'n paar van die sette 
wat ons, ons eie universiteit se 
naam mee weggooi! 

Dus: kan ons nie die Karnaval 
61 heeltemal afstel nie, of di! bv. 
net na die eerste vakansie maak 
nie, maar dan met volkome 
beheer en toesig van verant
woordelike persona nie? 

Karnaval sou ook waarlik 'n 
sukses en fees kon wees, as ons 
elkeen ons soos 'n WARE PUK 
sou kon gedra hell "In U lig". 

DANIE DU TOIT 
(Die geld van karnaval word 

nie in Aksie-Pukmi!joen gepomp 
nie. Brief verkort - Red.) 

Gee dans 
'n kans 
Meneer 

Christenskap 
bevraagteken 

Ek beskuldig summier eikeen 
wat . vaskyk teen die "moontlike 
omringende sondes rondom 
dans"-kiousule en die motive
rlngsdeel van die dansmosie 
deur die SSR aanvaar, van 
STIKSIENIOHEID. Wat suike 
manse die PUKKE biykbaar nie 
wil gun nie, is 'n beplande wyse 
om jou mede grootmense infor
meel le ontmoet en le leer ken. 

En hier het ons pas die groot
ste leemte in die studentelewe 
ontbloot? beplande kontakge
leenthede. Ek kan u verseker dat 
min dinge so "kitch" voei as om 
'n wi!dvreemde meisie (op die 
oog af aanvaarbaar) te storm op 
die kampus en jouself vir koffie te 
nooi, welwetende dat di! daik jou 
enigste kans op 'n ontmoeting 
kan wees. En netso wi! ons stik
siende breeders graag M ons 
damestalent moet tevrede wees 
met 'n vriendekring van klas
maats en 'n wiidvreemde "voor
deur asseb!ief" afspraak. 

Geagte Redakteur 
Na aanleiding van die massa

vergadring van 21 Mei 1979 en 
meer spesifiek die bespreking 
van die dan:;mosle, net die vol
gende: 

Mnr. Eloff he! versoek dat aiie 
nie-christene die saal moet ver
laat. Niemand het geloop nie. 
Met ander woorde almai in die 
saal was Christene. Nou was dit 
net vir my snaaks dat as 'n per
soon di! sou waag om 'n stand
punt teen dans In te neem, dan Is 
so 'n persoon uitgejou en allerlei 
afkeurenswaardige geluide is 
gehoor. Is dit hoe Christene 
optree? Is di! die reaksie van 'n 
Christen op die mening van 'n 
made-christen, hoe verkeerd sy 
mening nou ook al kon gewees 
het? 

Nou is dit ook vir my snaaks 
dat briewe soos die van Magdel 

van der Walt ("Skrifgefundeerde 
besware teen dans" - Wapad 18 
Mei t979) nooit beantwoord 
word vanuit dansgeledere nie. 
Maar as daar briewe geplaas 
word wat die dansers aanval op 
grond van moont!ike seksuele 
luste, dan is die reaksie oorwei
digend! Want dan word sekeres 
se "Christenskap" mos nou bele
dig! 

Mede-christene, laat ons dit 
erns maak met ons Chrlsten
skap. Laat ons na die wii van 
God vra deur gebed, want voor
waar, God se oordeel is hard oor 
die wat hulie eie wii en begeertes 
bo sy wil stel. 

"Maar· nou, omdat jy lou is, en 
nie koud of warm nie, sal Ek jou 
uit my mond spuug." Openba
ring 3 : 16 

Hanele Vermeulen 

Die "mogge treffe dan trou" 
benadering Is al lank reeds uit
gesterf. 

Korn ·nou "anti-alles" mensies 
en gee dans 'n kans. Of vertrou 
julle nie julie SSR sever as om le 
kan ingryp as julie doemprofe
sie oor hierdie kultuursaak be
waarheid (sic) word nie. 

P.R.O. 
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Uitslae van 
kompetisie 

Gedlgte wat nle plekke In Die Wapad kompetlsle verwerf 
het nle, maar wat tog deurdrlng tot die ASPU-kompetlsle, 
Is die volgende vy1 verse. 

POLITI KUS 

Meneer Sus en So 
met sy intel/lgente bllk 
bekommerde kreukels 
tussen sy streng oiJ 
het stiflet/les gesnulf 

Ole ultslae van die Wapadpoeslekompetlsle Is vandeesweek deur die beoordelaars 
bekend gemaak. Ole beoordelaars was dit eens dat die standaard van die gedlgte beson
der hoog was. 

agter 'n goedversorgde hand 
die keurlge sy-sakdoek 'n wit o/Jfant 
teen sy opgeblase bors. 

Die uitslag van die kompetisie is soos volg: 
Die gedig wat die EERSTE plek behaal het, is die inskrywing van Thea Cloete 

Sy edete Meneer van die Voksraad 
het stillet/les gekrap 

Ek drink kakao uit 'n keramlek kopple 
en haa/ snags saggles asem in die sagtheid van my kusslng 
Ek slaan my Bybel sm~rens by Johannes oop: 
"Gellefdes, laat ons mekaar llefM, want die liefde Is ult God" 

en bid: "En nlks Here, uit Wle Is dlt?" 
Ek mask my bed op, skud die drome ult my lakens 
en weet: "My G6d, my God, hy's wragtig wegl" 

daar waar die gewone man op straat 
ook jeuk 
pinkie in die lug 
o so utters we/beskaafd, verfynd. 

Die Geagte 
het fynt/les, verskonend 
agter 'n nuttelose vuls 
'n geluld voortgebrlng 

Rudolph Willemse, wat die wenner van verlede jaar se kom
petisie was, het tweede geeindig met sy gedlg. 

wat nle werklik polities gesien 
sy oplnie verteenwoordlg nie 
omdat ule (dlt was mos uie) 
ook met h6m nie akkordeer nie. 

St. Mary Anglican Church 
(Potchefstroom) 

dit lyk asof God 
hlerdie kerk self gebou het 
self die klippe gekap 
en vasgemessel het 
asof hy self die plante beveel het 
om teen die mure op te rank 
hier waar my ou meisie (kobie myburgh) 
nou die orrel speel 
en ek en jy 
noukeurig oplet na 
die cheese-cutters op die klipmuurtjle 
die dogtertjie wat jisses s~ 
en Christus wat homself helaas 
in beeldvorm teen 'n muur en 'n houtkruis 
laat ophang het 
hier waar kerse brand 
waar kinders kaalvoet kerk toe kom 
en die priester of iemand 
die sunday times op die stoepie bestudeer 
en good morning se 
met die opkyk 
sien ek die Christuskind gHmlag 
in die gee! en rooi arms 
van die maagd In die vensterraam 

Johan Mybrug het Derde geelndlg. 

vannaand toe ek in my kamer kom 
(wat altyd kleln was en 'n toevlug) 
was die vertrek te groot 
het die venster te veel 
danker ingelaat 
die kamer op laat swe/ 
'n ballon geword 
en weggedryf 

Sy Edele 
moeg, oorspanne 
raak per abuis in die kerk 
die derde bank van voor 
aan die slaap 
die arme man 
heeltemal oorwerk 
en dlt al/es 
vlr die gewone man op straat . .. 

IN JOU SWANGERSKAP 

Jy koer oor onbekende babas 
met kwy/monde 
en kotsreuke 
Jou suster se slim kinders 
die bure se klelnt/ies ('n hale werpsel) 
Jy klets oor rekmerke 
die oorsaak van spatare 
naarheld, die hltte, oorgewlg 
die ongemak van stoele 
en die skaarsheld van ordentllke kraamdrag 
terwy/ /y log vorentoe leun 
om nog 'n sny brood te vat. 

WapadJle 
Losies vlr 'n mansper
soon beskikbaar. Rus
tlge plaasatmosfeer . 
Ongeveer 2km. vanaf 
die kampus. R30,00 per 
maand, Etes nle lnge
slult nle. Deel 'n woonstel 
met een slaapkamer, 
groat kombuis en 'n bale 
groat sltkamer. Tel. 
24560 of Posbus 20391, 
Noordbrug. 

Thea Cloete 

om vlr Jou 'n unleke llefdesvers 
In witlesersink te skryf 
is onmoontllk 
daarom steek ek vas 
by die slapvierwoordcllche 
ek het jou lief 

maar net soms 
wit ek wegroel van die a/ombekende 
maanlig en rose 
en ontdekker speel 
aan wal van 'n ongerepte land 

ek wil verspot oerdans In f/ikkervlam 
van ons vreugdevuur 
en alleen teen die dronk klowe 
my diepste liefdesangs roukreet 
totdat ek verwese bleslebed 
fangs die ewige rotskwets van die branders 
sluimerend op maat aan die slaap raak 

Die gedlg wat VIERDE In die kompetlsle geplaas ls, Is die gedig van Daleen Kruger "Ver
gewe en Vergeet" 

In die arms van Jou soberwoord 
en mangebaar 

later 

VERGEWE EN VERGEET 

ek het in die krlekstilnag 
die kerk besoek 

as al/es verby Is en ek terugkeer 
dan eers 
sal hlerdie onaangeraakte vroubarbaar 
tevrede wees met 
ek het Jou lief 

Thea C/oete 

aan die swear houtkrulsdeure gevoel 
dit oopgestoot Da/een Kruger 
lngeloop 
en tussen die styf drlehoekblompatroon drle kosmosse gesteek 
van §rens wyn en brood gevlnd 
al die setJnbede meteens vergeet 
en maar opgehou by 
God Is goed 
ek het kleingehull 
my krompadvoete traangewas 
dlt met die preekstoeldoek Immanuel afgedroog 
lemand het tevrede begin neurle 
'n wltter-as-sneeulled/le 
dit was ek ... 

so het hul/e my gevlnd 
'n diet In die nag 
kykboele om my oophanda geslaan 
veroordeel 
en van my drie kosmosse vergeet 

Miemple Venter het VYFDE ge~lndlg met die gedlg: 

'n feet/le het ult die maan gek/lm 
en donker wolke het haar spoor verskull 
ek het sllwer vlerk/es nooit so b/lnk gesien 
en ogles noolt so blou 
maar, God, hoekom bly haar kleertfies vu/I? 

Lens word 
min 

Lens 77178, die bundel van 
Skrywerskrlng, verkoop 
goed. Die beperkte oplaag 
van 200 Is vinnlg beslg om 
ult te verkoop en belang
stellendes sal vlnnlg moet 
speel om koplee te kry. 
Lede van Skrywerskrlng 
kan In die verband genader 
word. 

86 groat is die belangstel
ling vir Lens dat daar selfs 
navrae uit die Kaapprovinsie 
was, o.a. die vari dr. Theunis 
Coetzee van Rondebosch. 

Skrywerskring spits hulle 
vanjaar meer op prosa toe en 
hopelik sat Lens 78/79 (wat 
vanjaar verskyn) vir die 
eerste keer sedert 1976 ook 
prosa bevat. 

kyk: die man se arms is wreed ontwortel 
sy hande blom bloedrooi papawers 
slap gestengel in die wind 

akrobatles skryf hy met bloederlge bene 
blou verse In die grond 

Johan Myburg 

Afrika 

drle ape gooi dulm 
reis van Kaapstad na Kairo 

'n kameelperd 
- met 'n nek -
van Kaapstad na Kairo 

/ulster In op 'n telefoongesprek 

die ape druk hulle otJ toe 
hulle ore toe 
hulle monde toe 

'n ysbeer ry op 'n swartw/tpens 
t 

die ape ruk hulle oiJ oop 
hu/le ore oop 
hulle,monde oop 

In Uganda druk hulle hulle neuse toe 
Rudolph Wl/lemse 

Gr, 
die 
u t 

Die 
nem 
sent 

vertr 
spo 
volto 

Op 
men 
die 
beg I 
vrou 

D 
Don 
plaa 
Swe 
dag 
ged 
die 
Maa 

D 
Maa 
16h 


