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CACHET 
APTEEK 

U Plus Apteek 

TOMSTRAAT 92 
Tel. 4201 

~ PUKKE! 
Vir u kleurbaadjies 

en 
sportbenodigdhede: 

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

AMPTELIKE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. vir CH ,O 

Johan 
Claassen 

Broers 
JAARGANG XXXlll NOMMER 8 26 MEI 1978 

PROF. T JAART KYK 
NA 2000 

Pr.ofessor Tjaart van der Walt is van mening dat dit 'n dwaasheid is om die integrasie van die universiteite in die Suide van Amerika 
op die mense af te dwing. Hy dink die oplossing It\ eerder op die basis van vrywillige differensiasie. 

Prof. Tjaart het tydens 'n 
perskonferensie gepraat net 
nit sy terugkoms uit die 
Verenigde State van 
f\merika. Hy het daar be
soek afgele op uitnodiging 
van die American State 
Department. 

Konferensie 

Prof. van der Walt reken 
dat die ontvangs van PU 

hartlik sal wees tydens die 
Konferensie vir Christelike 
Ondt:rwys wat in Augustus in 
die VSA gehou sal word. Ons 
moet net nie dink dat dit 
soetsappig sal wees nie. 

Volgens prof. Tjaart sal 
ons dit by hulle moet tuis
bring dat ons van die status 
quo wil wegbeweeg . 

Prof. Tjaart is nou meer 
pro-Amerikaans as wat hy 

PU KRY 
APT EEK 

Die apteek en supermark in die nuwe Ekonomiese Wetenskap
gebou is deel van die Adviesburo vir Klein Sake-<>ndernemings 
(ABKS) se fasiliteite. 

Yolgens mnr. Baxter van 
die Fakulteit van Ekono
miese Wetenskappe is die 
PU vir CHO die eersle uni
versit~it wat in-diepte kur
susse gaan aa nbied vir kle in 
sake-ondernemings. 

Verskeie kursusse op be
stuursvlak en personeelvlak 
sal aangebied word. Die kur
susse sal betrekking he op 
persone wat alreeds in die 
sakewereld staan, asook op 
studente wat van plan is om 
dit hul beroep te maak. 

Dit sal ook 'n prakties 

toepaslike kursus wees. Die 
kursusgangers sal gcleenl
heid kry om self hulle slag in 
die apteek en su permark It: 
wy~ . D ie k ursusgangers sal 
sertifikate o ntvang. 

Die voorade in die apteek 
is geskenk deur S .A . Drug
gists Ltd en P.G. Shelrit. Die 
supcrmark se voorrade sal 
deur andt:r instansies ge
skenk word. 

Persone wat belang stel, 
kan verdere inligting by mnr. 
Willie Conradie, skakel
beampte van AB KS, bekom. 

voorheen was. Hy dink egter 
dat die ''American way of 
life" nie hier toegepas kan 
word nie . 

lntegrasie was vir die· 
Amerikaners noodsaaklik vir 
hulle voortbestaan . Nadat 
hulle in 1776 met Engeland 
gebreek het, moes hulle 'n 
nuwe eenheid vorm in 'n 
land wat bestaan het uit 
Jode, Pole, Negers en nog 
velt: meer. 

A merika is 'n groot land 
wat groat, breed en hoog 
dink. Ongelukkig dink hulle 
nie diep nie. Hulle hou van 
kortt erm yn-aksies . 

Gcmeenskapsdiens 

lnstituut vir toekomskundc 
(futurologie) 'n behoefte van 
die PU is. Hy het so iets in 
Amerika gesien. Sy mening is 
dat ons op die huidige sta
dium te vcel ad hoc-besluite 
neem . 

Daar moenie by feite vas
gesteek word nie. Daar moet 
ook positief opgetree word. 
Die lnstituut moet bekend 
staan as I nstitu ut 2 000. 

Om die PU vir CHO se Jig 
nog meer te kan uitdra, kan 
'n lnstituut vir Christelike 
Hoer Onderwys gestig word. 
So 'n lnstituut kan met ander 
Christelike Hoer inrigtings 
oor die wereld kontak maak. 

Op 'n vraag hoe die PU 
Prof. Tjaart sou graag wou met under Christelike inrig

sien dat ons meer leer by tings daar vergelyk, het prof. 
hullc "Community College" Tjaart gese daar hoef n1e 
wat net op gemeenskaps- teruggestaan te word nie. 
diens gerig 1s. Hy is van men- Sommige van die Christe
ing dat ons byvoorbecld like inrigtings se Christclik
meer vir Bophutatswana he1d le duarin dat hulle nie 
moet doen . dan!tt-!.Qok of drink op die 

In Amerika is geld nic 'n ~!tW;;,nie. By ander weer 
probleem nie. Die Stanforcj· nioet jy ~.R9kripsie skryf oor 
Univer~iteit in C~l_ifornia kr~f J.·ou ~hnste. 1 l<e sie~ing voor
ongcveer 160 milJoen dollar dat JOU g .- ·ti aan JOU toege-
federale subsidie. Hulle Ty!n WQ!-• 
praktyke sal dus moeilik oor- "' ti.9 h\er -daarop gewys dat 
gcdra word op Suid-Afri- ons meer konkreet moet 
kaanse universiteite. wees met ons Christelik

Instituut 2 000 
heid. Ons moet nic gedurig 
op die verdediging wees nie . 

Prof. Tjaart het in die . 
onderhoud genoem dat 'n Houdmg 

Op 'n vraag wat die hou
ding tcenoor Suid-Afrika is, 
het hy gese die algemene 

POTCH SPEED DEN 
houding wissel baie. Daar is 
diegene wat op hoogte wil 
wees met Suid-Afrikaanse 
aangeleenthede. Die nuus-

Motor toebehore en radio's 
Winkel 26 
lndliirsentrum 

Sjampanje voor die slagting 

( Foto: Jaco Pretoriu.1) 

dekking in die VSA i~ kort en 
net op feite gerig. 

Die Biko-geval hang swaar 
oor Suid-Afrika. Die Ameri
kaners is teleurgesteld omdat 
daar nie Sterker optrede van 
die staat se kant af was nie. 

Prof. Tjaart se dat die alge-

mene gevoel is dat Suid
Afrika se tyd vinnig uitloop . 

Hy het 'n twintigtal uni
versiteite besoek. Dit sluit 
kolleges wat tweejarige kur
susse aanbied tot multi-uni
versitcite met 'n studentetal 
en dertigduisend en meer in: 

Tel. 4713 
POTCHEFSTROOM 

·1een Pryse Waarvan· U hou!! J11e~;1 "d~ G R 0 0 T MIL'lDEN 
VJr alle motoriste, huiseienaars en tuiswerk entoesiaste 

4 Baan "stereo" 
motor kassetspelers 
TEN VOLLE gewaarborg 
teen slegs R45 

FM motorradio met 
lugdraad en luidsprekers 
Slegs R29,95 
BEPERKTE aantal. 
Ten voile gewaarborg. 

I 
Werkwinkel handleiding 
vir alle motors 
teen R2,99 

I ' 
Koop betyds u Motorcraft 
"Anti freeze" Slegs R1,29 
vir 500 ml 

8ardahl olie 
byvoegmiddel 81 of 82 
Slegs R2,49 

Valvoline multigraad olie 
vir Winter en Somer. 
5 liters teen slegs 
R3,79 

"Full face" valhelm f "Sanyo Tape Deck" "Spotlamps complete 
teen R39,00 ~ RD 4080 Dolby system with 01 globes and 
Ook motorfiets spre1verf. ~ for R159,00 switch R29,95 for a set" 

~~~--,v--v v-y----,,.-

Ons het 'n vo/le reeks olie- en lugfilters, punte, vonkproppe, kondensers, skokbrekers vir 
a/le motorfabrikate in voorraad. 

GELD ROL IN 
Alhoewel die huidige student geen verpligte bydraes tot die Aksie Puk-miljoen hoef te maak nie, 
aangesien hy nog studeer, word hy wel indirek hierdeur geraak. 

Die geld wat verkry word, 
sal vir die ontwikkeling van 
die PU aangewend word. Die 
student trek gevolglik voor
deel uit hierdie geldinsame
lingsveldtog. Hy is welkom 
om vrywillige bydraes te 
maak . 

Hierdie veldtog is aange
pak as gevolg van die staat se 
besluit om die subsidies van 
al die Suid-Afrikaanse Uni
versiteite te besnoei . Die 
Aksie Puk-miljoen verskaf 
nou om h ierdie tekort aan te 
vul. 

Die veldtog word lands
wyd ontplooi en bestaan uit 
drie fases. Die eerste betrek 
die personeel van die PU. 
Die mikpunt van R30 000 is 

alreeds by verre oorskry. 
Die tweede fase is gerig op 

die oud-studente van die PU. 
Daar word beoog om platte
landse sowel as stedelike 
oud-studente hierby te 
betrek . Hulle kan aansluit by 
Klub Tien deur 'n aftrek
order van R 10,00 per maand 
te. teken. 

Die Administrateur van 
Transvaal, . sy edele dr 
Sybrand van Niekerk was die 
eregas tydens 'n vergadering 
wat gehou is in die Provin
siale-gebou. Hy is 'n oud-stu
dent van die Potchefstroom
se Universiteit. 

Die derde fase word gerig 
op die algemene publiek . In 

die verband is daar 'n aantal 
vrugbare projekte in wer
king gestel. Die Puk-kom
bers klassifiseer onder een 
van die projek te . 

BAILLIEPARK 

padkafee en 

"Steakhouse" 

SPESIALE PRYSE 

Kwaliteit kos. 
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Affikampus 
INTER UNIVERSITERE 

REDAKSIE 

WET WEERHOU 
TERUGKEER 

Die grondwet van die Matie-SR verhoed 
dat die vier lede wat uit die Raad bedank 
het, tot die Raad kan terugkeer. 

TUKKIES 
vs 

KOVSIES 
Die 3de Junie is vir Tukkies en 
Kovsies een van die grootste 
geesvang geleenthede sedert 
1974. 

Op 15 Mei 1978 is die 
sjampanjenooientjie en die 
hulpdirigent van Tukkies 
aangekondig en intussen 
dreun die Amii van sing
songs. 

Yolgens Kovsies is hullc al 
moeg vir die tradisionele in
tervasity teen Pukke en sien 
hullc uit na die kragmeting 
teen Tukkies. 

Tydens die onlangse SR 
vergadering het die aanbly
wende lede besluit om die 
vier lede te versoek om terug 
te keer. Op dieselfde ver
gadering is 'n implemente
ringskomitce aangewys wat 
die begi nsel van die mons
tcrvergadering moet onder
sock . 

Etlike lede van die stu
dent-unie is gcnader om die 
komitec behulpsaam te wees. 

Yolgens mnr Aspeling het 
die Raad "reeds aan die 
'herk gespring" om die wense 
van die studente-unie te im
plementeer. "Die SR bly oop 
vir positiewe voorstelle van 
die studente-unie se kant" 
hct mnr . Aspeling gesc. 

KOVSIE KAMPUS 
IN NATAL 

Kovsies gaan 'n satelietkampus in Natal 
stig. 

Die terrein vir die nuwe 
universiteit gaan naby Lady
smith opgerig word. 'n Yer
slag sal binnekort aan die 
Minister oorhandig \\Ord 
nadat die terrein deur 'n af
vaardiging van die Departe-
111ent van Nasionale Opvoe
ding besoek is. 

'n Onderwysfakulteit word 

vir Durban beoog. Yoorne
mende Onderwysstudente sal 
vcral by die nuwe fakulteil 
baat. volgcns prof Olivier. 
voorsitter van die aksie
ko111itee . 

Die hoofdoel is 0111 Afri
kaanssprekende studente in 
Natal op te lei. 

Plakkate maak 
Amok 

Hoogs revolusionere plakkate is op die 
Kovsie kampus aangebring. 

Die plakkate . wat wemel 
van spelfoule, is teen die 
hoofkennisge,,ingbord en 
teen die studcnte scntrum sc 
mure aangebring. 

In die plakkate word 
onder andere 'n aanval ge-

'· 

DNS STE 
W/1-NTF~U 

Uit<I I Wf' mro t ft) !(,• 

w .1! <' II( d o ••n I 

loods teen die lrawa, 
studentekoerant van die 
Kovsies. Die HK van Stad 
word ook aangcval. 

Die persoon/persone daar
voor verantwoordelik kan 
nerens opgespoor word nie. 

ve r t e er1w<)<1r 

n m;tn t.an d a nH1 > 

U C' t 'fl' I' 4 

p u nt in r ed . < wic •~ r ,~,· 

,, :a!'t! 1 " b 4'·~ Pn d ' lt I 

""'' v cr•d ;t tj( t tiov1("• ... c" 
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SUID-AFRIKA-KAMP 
OF TRIOMF? 

Die tema van die 1978 ASB Kongres wat vanaf to tot 14 Julie op die Kovsie kampus gehou word, is "Ramp of Triomf." Van die 
aktualiteitsvrae wat hespreek sal word, is: "Het ons onsself in die verlede aan rassisme skuldig gemaak of staan ons slegs op ons 
regte? Gun ons aan die ander bevolkingsgroepe wat ons onsself gun?" 

e OOP UNIVERSITEITE 

Yolgens mnr. Jan-Louis du 
Plooy het die ASB 'n mosie 
ten gunste van oop Universi
teite aangeneem op die 
vorige ASB Hoofbestuurs
vergadering - met die voor
behoud dat elke student, van 
watter velkleur ook al die 
karakter van die universiteit 
waar hy inskryf, moet eer
biedig en terselfdertyd in 
staal moet wees om alle 
voorregte van 'n student te 
kan genict. 

Yerdere voorwaardes wat 
in die mosie genoem is, is 
onder andere dat toelating 
van andcrsklcuriges slegs 
kan gcskied in die volgende 
gevalle: lndicn dit prakties 
onmoontlik is om die kursus 
by eie universitcite by le 
woon. of indien dit nie daar 
aangebied word nie 6f indien 
daar 'n behoefte by anders
k I e u rig es bestaan om 
Christclikc wetenskap te be
oefen. 

e SENTRUM AFFILIA
SIE 

Beswarc het onder andere 
uit die Tukkie geledere 
gekom dat die ASB nie meer 
namens al hulle studentc kan 
praat nie. Al hoe meer pro
bleme word met sentrum
affil iasie ondervind. ener
syds omdat daar massas pas
siewe en onuitgesproke stu 
dente op elke Afrikaanse 
kampus is. sodat die ASB nie 
namens die studente kan 
praal nic. en andersyds 0111-
dat die lede van die ASB nie 
individue is nie, maar die 
onderskeie gcaffilieerde sen
tra. 'n Alternatiewe metode 
van affiliasie by die ASB sal 
bespreek word. naamlik 
verenigings.affiliasie. Dit be
hels dat 'n ASB-vereniging 

Die 
Amerikaanse 
Universiteit 

"GATEWAY" 

Die Amerikaanse Uni
versiteit is in Washington, 
D.C .. gesetel - 'n stad wat as 
'n groeiende opvoedingstad 
gesien word. Die "Gate
way"-program sal 'n buite
landsc student. wat hier stu
deer. help om meer van die 
Amerikaanse idees le wete te 
kom. 

KOOR 
OP 
TV 
DIE RAU-koor het redelik 
gou 'n hoe standaard bereik . 

Seder! die Europese toer 
in Desember het die koor 
reeds twee keer voor die TY
kameras opgetree. Die eer
ste program het Sondag 7 
Mei op die kassie verskyn. 
Die volgende optredc sal 
eersdaags te sien wees. 

Die koor beplan 'n uit
voeri ng in die Johannes
burgse Stadskouburg vir die 
vierde September. 

op elkc Afrikaanse kampus 
gestig sal word en dat ver
teenwoordigers van hierdie 
vereniging op die ASB Hoof
bestuur sitting sal neem. 
R~ imte word cgter gelaat dat 
die studenteraad as persoon 
ook kan affiliecr. Dit is 'n 
poging 0111 ook die leiers van 
die kampus te behou. 

e PROGRAM: ASB KON
GRES I0-14 JULIE 

Yanjaar se kongres word 
deur Sy Edele adv. Pik Botha 
geopen. 

AFFIKAMPUS 
KOMMENTAAR 

Kiekie du Rand 
l>it het geheur ! 

Met slcgs drie geaffileer
de universiteite kan ons nou 
die vraag begin vra: Het 
Nusas nog 'n hestaansreg'1 

Die disaffiliasie van Pieter
marit1hurg uit Nusas dui op 
die interne verswakking van 
die groep linkses. 

Nusas kritiseer die Rege
ring vir sy teenwoordigheid 
in Suid\\es alhoewel die 
Suidwotcrs die Regering 
versoek hel 0111 die Suid
Af'rikaansc trocpe daar le 
pl a as. 

Dit wil voorkom of die 
Modernc Konserwatisme en 
Di nam iese Pat riotisme we I 
op die l:ngelsc kampussc 
begin deursuur. 

Dames 
word 
Sjarmant 

'n Weeklikse mannekyn- en 
sjarmekursus word vir die 
Kovsiedames aangebied. 

Die kursus word deur mev 
Hannelie Coetzec aange
bied. Gedurende die twee 
ure word die korrekte pus
sies. houding en tot selfs 
naelvcrsorging aan die 
dames geleer. 

Die kursus duur drie 
maande waarna elkeen. aan 
die einde daarvan. 'n 
diploma ontvang. 

ANDER
KLEURIGES 

RIGTING 
AANGEDUI 

Slegs opleiding wat op aka
demiese gehied betrekking 
het, mag deur anderskleur
iges studente geniet word. 

RAU se SR het 'n mosie 
aangencem waarin die Raad 
se standpunt oor anders
kleuriges uiteengesit word. 

Die mosie bepaal dat 'n 
anderskleurigc slegs op na
graadse vlak, en indien die 
kursus nie op sy eie universi
teit aangebied word nie, op 
RAU mag studeer. 

Dinsdag die I Ide Julie 
word 'n referaat gelewer met 
die tema "Grondwetlike ver
andering in Suid-Afrika -
waarheen?" Dinsdag word 
"Rassisme - wie is skuldig?" 
bespreek. "Die reg en die 
Staatsveiligheid" word 

Donderdag deur Prof. Rau· 
tenbach van RAU ingelei. 
Die afsluitingsrede "Wor· 
tels van die Triomr· word ge
lewer deur Sy Edele F. W. de 
Klerk. 

Die totale koste beloop 
R30. 

'n Matie • • • 
Die Matie kampus wemel van interessanthede. Daar is studente 
van elke sosiale groep, akademiese groep, snobs, rebelle, noem 
hulle en hulle is daar. 

Yan die groepe het heel
wat negatiewe kritiek uit eie 
geledere ontlok. Die en igste 
groep wat positicwe kritiek 
gekry het, was die doodge
wone sosiale groep. 

Hierdie groep is die Ma
ties wat 'n gebalanseerde uit
kyk op die !ewe het: so 'n 
bietjie studies en 'n bietjie 
sosiale verkeer. 

lets van alles word daar 
ingebring: van dramas en 
operas tot dans-pieknieke. 
Natuurlik word die studies 
nie agterwee gelaat nie al 
word van die twee-dae-en 
twee- nagte breinstormings
tegniek gebruik gemaak. 

TERREUR 
KOVSIES 

VERSKERP 
DIE UOYS-Kommando se 
nuwe HK is op 12 Mei inge· 
wy. 

Die kommando bestaan 
nog net 'n paar maande maar 
het reeds grensdiens verrig. 
Die kommando is hoofsaak· 
lik ingestel op anti-stedelike 
terreur. 

Dienspligtiges word by die 
eenheid ingedeel en ver· 
skeie verdere opleidings· 
kampe word aangebied . 

ITALIAANSE 
UN IVERSITEIT 

Daar bestaan 'n uitnodiging aan alle studente om aan ltaliaansi 
universiteite te studeer. 

'n Toets sal eers afgele 
moet word om te verseker 
dat die student die ltaliaan
se taal magtig is. 

Aansoeke om voorlopige
regist rasie moet vergesel 
word van 'n voorkeurlys van 

Swot hard 

die universiteit waar jy wil 
studeer. asook die sertifi. 
kaat dat jy ltaliaans magtig 
is. Yoorlopige registrasie is 
nie finale registrasie nie. Dil 
geskied eers na toelating b) 
'n betrokke universiteit. 

jou posisie is 

benard 

Dis geen las: 
spaar geld 
en 
draf gereeld klas 

Breebors 

morsjors word 

geskors 
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"Suid-Afrika en sy bure het een gemeenskaplike doel, naamlik die beveiliging van die
I.pnderskeie vaderlande", het prof. Carl Boshoff van Tukkies tydens 'n byeenkoms
i~an Kontakpolitiek gesê.
'·1

:;! "Alhoewel die wêreld ons
,druk om weg te beweeg van

Pons huidige politieke opset,
'glo die huidige regering nie
In een-man-een-stem nie".

"In 'n onlangse onder-
houd met sy edele Adv John
Vorster het die aanbieder af-
gesluit deur te sê dat Rhode-

t Ilë ook so gesê het en van-
nldag staan Rhodesië op die

Vooraand van 'n swart meer-
Idcrheidsregeri ng."

Suid-Afrika se botsing met
!oorsese kerke is as gevolg
van die werklike geloof van
luie oorsese leiers dat Suid-
Il\frika kommunisme bevor-

lelder. Die standpunt word ge-
!.Ibaseer op die Terroriste se

loeke na 'n land wat hom on-
~Uersteun. Dit skakel pragtig

join by die kommuniste se
g.I~lan. Hulle verskaf die wa-
(~~ens en morele ondersteu-
:~ning en indien die land oor-
l~eneem word, is die gebied

. reg vir Marxisme. "Angola is
'n sprekende voorbeeld V,1Il

die Weste se onvcrrnoeë 0111

die vertroue van die rege-
ring te wen. In 'n poging om
die kommunis uit Afrika te
hou, probeer die Weste die
guns van die Afrika-state wen
deur die druk op Suid-Afrika
te verskerp.

"Suid-Afrika is vir die
weste 'n verleentheid en die
verhoudinge tussen die VSA
en SA is nou op die laagste as
seker ooit tevore in die ge-
skiedenis. Dit is die harde
werklikheid waarby nie ver-
by gekyk kan word nie."

Suid-Afrika sit baie nader
aan die kruitvat as wat baie
besef. Dit is ons plig om die
lont te knip.

Suid-Afrika kom voor drie
altematlewe te staan; óf 'n
kommunistiese oorname, óf
vernietiging deur die Weste
óf 'n poging van die blanko
om homself as onmisbaar te

i!
r·I---------------------,
S·

....Twentieth"
Sneuwel

Ikaterdag, 20 Mei het die laaste rolprent,
~aamlik die "Spaanse vlieg" in die

~iir'Twentieth Century" gedraai.
'glli) Mnr Beukes, gewese be-
lilluurder van die teuter het in
') n onderhoud aan die Wa-

nd gesê dat die eienaar die
ebou verkoop het. 'n Wel-
ekendc Iilmverspreidings- Dit sal 'n groter keuse aan

~laatskappy beoog om voor die studente bied vir ont-
~ie einde van die jaar twee spanning.

teaters op te rig. Die een sal
geskik wees vir 150 tot 200
teatergangers, die under vir
300 tot 350.

bewys en sodoende sy voort
bestaan te verseker.

Afrika moet ons as 'n deel
van Afrika beskou wat daad-
werklike pogings aanwend
ten opsigte van die reken-
straksic van Afrika. Suid-
Afrika is deels verant-
woordelik vir die onderhoud
van verskeie Afrikalande
waarvan sommige Marxis-
ties is.

Die onttrekking van die ou
koloniale heersers in Afrika
het 'n leemte gelaat wat ge-
vul moes word.

"Deur dienslewering aan
under Afrikastate kan Suid-
Afrika tereg as die wit stam
gesien word. Indien Suid-
Afrika nie die leemte kan vul
nic, sal hy misluk in sy po-
ging om hOI11as onmisbaar te
bewys.

Suid-Afrika moet aanvaar
word deur die mede Afrika-
lande.

"In hierdie poging moet
die wêreld nic aan Suid-
A frika stamp of' poog om
hom in 'n rigting te dwing
nie. Ons onderhandel nie oor
ons voortbestaan nie en ook
nic oor ons identiteit nic."

In hierdie gesindheid sien
ons die tuislande 0111 self-
standig vry te wees.

Konsolidasie

In oorweging van die kon-
solidasie gaan dit om die vas-
stelling van houdbare inter-
nasionale grense. Grense wat
verdedig kan word. Groepe
wil gebiede hê waarin hulle
vry kan beweeg. Met die ge-
weldige bevolkingstoename

RADIO PUK
BESTAAN

NOG
ie mengbank wat Radio PUK gedurende die eerste kwartaal

; ebruik het, was slegs 'n toetsmodel. Nadat die probleme
itgestryk is, en die nuutste tegnologiese ontwikkeling in ag
eneem is, is die nuwe mengbank tans in wording. Die ou draai-
fels word vervang deur draaitafels wat by die mengbank pas.
Potchefstroom bied biller
in ontspanning vir jong-
ense, veral vir die slepers.
adio PUK beoog om onder
ndere musiek te verskaf in
ie kafeteria en in die Totius-
al waar 'n mens ontspanne

~

adie musiek kan sit en luis-
r. Dit is 'n poging om bo-

enoemde probleem te ver-
lerer.

Die volgende programme

word beoog:
• Nuusprogramme byvoor-
beeld SSR-verkiesings, kos-
huisaktiwiteite en dies meer
• Sportprogramme
• Gratis versoekpro-
gramme
• Aktualiteitsprogramme
• Kampustreffers
• Godsdienstige pro-
gramme

Die uiteindelike doel van

Radio PUK is om op die lug
te gaan met behulp van 'n
sender wat deur die departe-
ment Elektrotegniek ont-
werp word. Die probleem is
dat dit dalk "n tydjie kan
duur voordat 'n lisensie toe-
gestaan word. Tot tyd en wyl
sal Radio PUK verant-
woordelik wees vir die mu-
siek in die studentesentrum,
waar 'n ateljee gebou word.

moet daar meer werkge-
leenthede geskep word.
Stede moet in verhouding
met werkverskaffing ont-
wikkel.

Woongebiede, werkge-
biede en politieke vryheid
moet in dieselfde model
ingebou word.

"Dit beteken egter nic dat
Suid-Afrika grond gaan weg-
gee nic. Gemeenskaplike
sake moet gesamentlik uit-
gewerk word in belang van al
die betrokke groepe."

Prof. Boshoff het afgesluit
deur te sê dat die blan ke in
Suid-Afrika hier is om 'n
roeping te vervul.

STAATMAKERS
LYF IN

Die belangrikste gebeurtenis in die Staat-
makerloopbaan, die inlywing, het
Vrydagaand 28 April plaasgevind. Vyf ..
tien nuwelinge is in die Jukskei Voor-
trekkerkommando welkom geheet.

Tc midde van die indruk-
wekkende To t iusrn o n u-
ment, die lands- en Voor-
trekkervlag en 'n fakkel is
geluister na gedigte van To-
tius en gedeeltes uit die Skrif
wat deur gesoute Staat-
makers voorgedra is. Hierna
het elkeen knielend by die
fakkel die Belofte afuclê en

sy of' haar sertifikaat ont-
vang van die inlywingsoffi-
sier. Ilendrik de Kock. Die
aksie is afgesluit met koffie
in Kasteel.

Die nuwelinge wil graag
die kommando en bestuur
bedank vir 'n onvergeetlike
aand.

Magersfontein
IroniesI

IS
Weer eens het Etienne le Roux se "Magersfontein, 0, Magers-
fontein" opspraak verwek. Op uitnodiging van die Taal- en
Lettere vereniging van die PU het prof. T.T. Cloete onlangs
gepraat oor die ironie in Magersfontein.

nie hierdie filmroman moet
sien as 'n aftakeling vun sy
kultuur en geskiedenis nic.
Etienne Le Roux hel 'n iro-
niese siening van die heden-
daagse werklikheid gebruik
om die verrotheid van ons
samelewing daarmee aan te
toon.

Nadat die vergadering
oopgestel is vir bespreking
het prof. Cloete die vrae ob
jckticf-oordcelkundig en op
die man af beantwoord en
nic probeer om die vrae te

omseil nie. Hy het ook erken
dat "Magersfontein, 0,
Magersfontein!" 'n werk is
met literêre verdienste, maar
hy het daarop klem gelê dat
'n werk met literêre verdien-
ste nic noodwendig 'n grout
werk is nic.

Omdat hierdie werk meer
koel-klinies us swoel is, is dit
jammer dat daar nog so buie
"bysiende lesers" rondloop
en nic die werk in sy korrek-
te perspektlef kan lees nic.

Ter inleiding het prof.
Cloete verduidelik wat iro-
nie is en hoe dit in die poë-
sie, prosa en drama voor-
kom. Die aard en wese van
ironie berus op teenstrydige
dinge en paradokse. Met
under woorde die digter, pro-
suis of drarnaturg sê een ding
maar bedoel die teenoorge-
stelde. Om hierdie beweringt--- .L, jte staaf hel prof. Cloete ver-
skeie voorbeelde uit die Afri-
kaunse en die Engelse letter-
kundige genres voorgelê.

Aan die hand van hierdie
voorbeelde en verduide-
likings het prof. Cloete
aangetoon hoc en waar
Le Roux ironic in Magersfon-
tein gebruik. "Magersfon-
tein, 0, Magersfontein!" is
inderdaad 'n roman van sui-
were ironie. Hierin hel prof
Cloete hom besonder goed
van sy taak gekwyt en die
situasie op 'n koel en berede-
neerde wyse hanteer ten
spyte van die feit dat die saak
nog sub judice is. Juis om
hierdie rede kan prof Cloete
nie direk uit die boek siteer
nie en moes hy van meer
algemene voorbeelde ge-
bruik maak. Nogtans het hy
niemand op 'n dwaalspoor
probeer bring nie.

Uit die talle voorbeelde
wat prof Cloete voorgehou
het, blyk dit dat sekere uitla-
tings in die roman wat skyn-
baar kru is, verskoon kan
word, omdat sommige van
hulle die mees ironiese sit uu-
sies beskryf. Hiermee het hy
nic gesê dat alle kru uitla-
tings onder die dekmantel
van ironie deur gelaat moet
word nie, aangesien daar wel
aanstootlike uitlatings is.

Prof. Cloete het ook ver-
duidelik dat die Afrikaner

Vir dieman
watbodie•tyeuitstyg,

isdaar 'nbankwat
bo die tyeuitstyg.
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DAMESBLAD DAMESBLAD DAMESBLAD 

PROF~ T.T. GESELS 
OOR LINA SPIES, 

Lina Spies, die jong Afrikaanse digteres, is vandag 'n Stellenboscher. Sy is daar lek
trise in die departement Afrikaans-Nederlands en 'n kollega van haar ou leermeester, 
prof. D.J. Opperman, vir wie sy groot bewondering het en aan wie sy baie geheg is. Hy 
is ook die man wat haar baie raad gegee het met die publikasie van veral haar debuut
bundel. Opperman het klaarblyklik deur sy lesings asook deur sy persoonlike en 
strenge kritiek op haar werke 'n vormende invloed op haar gehad. Ek weet baie goed 
hoe hy haar gewaarsku het teen oorhaastige publikasie - dit in teenstelling met die 
hedendaagse verskynsel dat jong skrywers soms heeltemal te vroeg publiseer. 

Lina het dit nooit weggc
steek dat sy 'n baic groot lief
de vir Stcllcnboseh hct en 
graag ccndag daar sal wil 
woon en werk nie. Tog is sy 
in oorsprong 'n Yrystatcr. Sy 
is op Harrismith gebore. Sy 
het aan haar pa sc skool 
gcmatrikulcer. Wic horn ken, 
weet ook hoc sy al daarvan 
getuig hct dat haar vader 'n 
groot aanmocdiging vir haar 
as skryfster was. Hy hct gc
rccld poi:sie aan haar voor
gclees en haar voortdurcnd 
aangespoor. Latt:r het h) in
spcktcur van onderw)s ge
word. Yandag v.oon haar 
ouers ook in Stellenbosch. 

Die een suster sc man 
is aan die Universite1t van 
Stellenbosch verbonde. Tus
sen hakics. in haar gedigtc is 
daar baic vcrwysings na Lina 

Spies sc gesinslcdc. Dit is tn 

allc gcval 'n v. ondcrlikc gesin 
om by tc kuier. die ouers en 
die sustcrs. elk met sy eic 
sclfstandigc pcrsoonlikhcid. 
I lullc is gcwonc mcnse -
Lina inkluis. 

Na haar matrikulasie het 
Lina aan die Universiteit 
Stellenbosch gestudcer tot 
die M/\-graad. Yir haar 
UOD-diploma is sy egter na 
die UOVS en het daarna 
twee jaar onderwys gegee 
aan die Sentrale Hoerskool 
Bloemfontein. waar haar 
oucrs 'n hcle aantal jare lank 
gcwoon het. 

Haar cerste universiteits
pos het sy beklce aan die 
UPE. Yan 1966 tot 1971 was 
sy lcktrise in Afrikaans
Nederlands. In hierdie jare 

het sy 'n skokkende motor
ongeluk beleef wat 'n diep 
indruk op haar gemaak het 
en sy neerslag in haar poesie 
gekry het. Terwyl sy lektrise 
aan die UPE was. was sy dan 
ook die kollcga van die skry
wers Louis Eksteen en Abra
ham de Vries. Gedurende 
hicrdie jare. van 1968 tot 
1970. het sy aan die Yrije 
Universiteit van Amsterdam 
gestudcer en die doktorale 
eksamen daar afgele . In 1972 
het sy. kort na haar terug
kecr na Suid-Afrika. lektrise 
aan die US geword. Terwyl 
Lina in Amsterdam gestu
deer hct. het sy goed bekend 
bevriend geraak met Elisa
beth Eybcrs, wat nou al baie 
jarc lank in Amsterdam 
woon. Lina Spies het 'n 
natuurlike aangetrokken
heid gchad tot Elisabeth 

-----------------------. Eybers - haar MA-vcrhan-
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deling' het trouens om laas
genoemde digtercs gegaan . 
Die invloed van Eybers op 
die werk van Spies is egter 
nie so sterk as wat soms ge
mecn word nie. 

Linda Spies is baie goed 
belese in verskeie literature. 
Sy ken die Nederlandse. 
I::ngelsc en A merikaanse let-
terkunde goed. Sy getuig self 
byvoorbeeld daarvan dat sy 
baic van Robert Toso hou. 

Lina Spies het lank gewag 
voor sy gedebuteer het, maar 
sedertdien het sy vinnig op
gang gemaak . Haar debuut-
bundel is 'Digby Yergenoeg' 
( 1971) gevolg deur 'Winter
hawe' (1973) en 'Dagreis' 
( 1976). Yir haar eerste bun
del het sy die SA Akademie 
se Eugene Marais-prys ge
kry asook die Ingrid Jonker-
prys. 

Die digteres Lina Spies is 
ook 'n intellektuele vrou. 
Ya ndaar haar universiteits
pos en haar wetenskaplike 

artikels in verskillende tyd
skriftc. Sy kan boeiende 
lesings hou , net soos sy be
sielende gesprekke kan voer. 
en veral pragtige vriend
skaplikc briewe kan skrywe. 
Sy is glad nie 'n onwereldse 
skryfster nie maar 'n ge
sondc aardse mens met 'n 
aansteeklike humorsin en 'n 
lekkcr lag. Sy is iemand met 
'n dicpe godsdiensin en ook 
'n mens van die aarde was, 
soos M. Nyhoff dit in die 
Nedcrlandse poesie was. Min 
digtcrs het soos' Lina Spies en 
Nyhoff die cwige en eendag
sc dinge versoen: 

'Die eendagmooi's wat teen 
my vcnster rank 
by daardie huis wat baie 
wonings het, 
is daar vir ewig mooi en ewig 
pienk.' 

Dit skryf sy in 'Tuiskorns' 
in haar debuutbundel. 

Politiek - Nuus ts 

Vir my 
Kamermaat • • • 
Gist'raand toe ek die geel magrietjies op 
my bed kry, het ek gewonder wanneer 
presies het my elke dag, ons twee s'n 
geword. Gewonder oor 'n tyd lank terug . 
sonder jou ronde handskrif-briefies onder 
my kussing met die geselsnuus waaroor 
mens nie praat nie. 

En eendag as ek en jy ook 
in ons grootdorp-voorstad 
weggeraak het om pampoen 
met kaneel en suiker te kook 
en die leiklipvoorstoep Dins
dagsgewys te poleer. onthou 
dan van liggeel dae in 'n nart
jiekamer vol Maandag tot 
Sondagse leef uit 'n ses by 
drie houthangkas. 

Ek sat terugdink en huil 
oor jou altydse verstaan wat 
dan 'n ma geword het: 

- Die piepklein knopro
sies wat jy altyd somertyd in 
'n glaspotjie op my boekrak 
bere, die uitrafelsoom van 
my swartrok wat jy regmaak 
omdat my onhandigheid 'n 
ongcsede verstaan is vir jou 
en jou stilbly as die dundeel 
van die dag oor my kom le en 
ck sommer net huil oor die 
elektricsc loei van die half 
ses-trein - op jou laatslaap
oggend staan jy donkerdag 
op om 'n boepens-troggie vol 
koffie te maak vir 'n bang ek 
wat swot vir my toets van die 
aand. Haastig griffel jy 'n 
hello-se agter op jou IW
papiere en jy gooi my hen
en-kuikens elke Maandag-

oggend nat, want ek vergeet 
buitendien. 

Jy weet, terwyl die kos
huispoleerder so deur die 
koue gange raas. wonder ek 
of ek weer iemand sat leer 
ken wat vir my 'n kers sal 
brand op my verjaardagnag. 
'n Lang oranje kers vir my 
nag, hel jy geskryf. 

As ek wegraak in 'n Sater· 
dagoggend met dorp-foe· 
gaan-lyf, verstaan jy som· 
mer net en gooi gckleurde 
suiker in my tee, al huil die 
Meimaandwild oor die 
stowwerige vensterbank. 

Met jou rottang klas· 
mandjie en jou langlyf· 
rompe het jy jou binne-in my 
hart kom staan maak en die 
blinkbruin blokkies van ons 
kamervloer en ek se: 

dankie vir die laatnagsop as 
ek terugkom en die saam· 
huil op 'n Sondagaand vol 
Cohen. 

Ek plant vir jou 'n bos geel 
magriete - wat sat blom tot in 
jou grootmenswereld weg 
van ons nartjiekamer met S) 

vier jaar-lewe. 

<Wat jfj • 

Weet jy hoekom moet jy Jou kerel se 
briewe Oshakati toe stuur? Weet jy 
hoekom ril jy soms as jy terloops hoor 
"terror is vermoor vrou "? 

Raak dit jou as Nusas 
nieu-marxisties raak? Hoe
kom nie? ls dit nie omdat jy 
net weet Nusas is sleg en ver 
wcg en ons-be-hoort-buiten
dien-aan-die-ASB nie? 

Se jy ook kafferiskaffer en 
het jy al gehoor van plurale 
plaffers? 

Meisiekind, weet dit: Suid
Afrika is aan't verander. 
Suid-Afrika is 'n konflik
punt in die wereld. Weet van 
die Russiese uitbreiding in 
Afrika en van Jimmy Carter 
se vasberade "human
rights"-kruistog: van, die 
stadswarte se aansprake op 
stemreg en van Transkei wat 
reeds onafhanklik is Ua man, 
al lankal). 

Doen bietjie moeite, toe: 
• luister bietjie nuus as jou 
naels droog word en jy bui
tendien moet stilsit: 
• blaai soms na die rniddel
blad van die koerant as jy 
klaar is met die resepte op 
die vroueblad: 

• dink 'n slim (ag, dit kan 
maar dom ook wees) vraag 
uit en vra dit vir horn as die 
gesels skielik na die koffie 
opdroog: 
• gaan sleek net een oor in 
by die Totius as een of ander 
grootstern praat. 

Op 'n dag gaan jy weer 
weet-jy-vrae lees en skielik 
vind dat jy kan se: "Haai, ek 
dink ek weet '' 
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STUDENTELEIERS 
PIETER ODENDAAL 

Mnr. P.A. Odendaal het weer 
vanjaar besluit om sy Wes
TransYa~lse landloop Yir nog 
'n jaar in die Studenteraad te 
verruil. 

Pieter was die hoofseun 
van die Carletonvillese 
Hoerskool in 1972 . Hy het 
matriek met vier onder
skeidings geslaag . 

Op die sportveld het Pieter 
ook uitgeblink as 'n atleet, 
want hy het Wes-Transvaal 
in landloop verteenwoordig. 
Ongelukkig moes sport die 
afgelope t~ee jaar terug
staan vir al Pieter se 
bedrywighede. 

Direk mi skool het Pieter 
na die PU vir CHO gekom en 
hy het vier jaar in Makouvlei 
gebly. Sy verpligte militere 
opleiding sal Pieter as 
teologiese offisier voltooi. 
Pieter bly nou in. die dorp en 
hy is in sy tweede jaar aan die 
teologiese skool. Hy het 'n 
oog vir die skoner geslag en is 
oortuig daarvan dat 
Wag-'n-Bietjie se koffie die 
lekkerste smaak. 

Dit is Pieter se tweede ag
ler-eenvolgende jaar in die 
studenteraad. Hy is addi
sionele lid en hierdie jaar 
moet hy alle sake rakende 
opleiding behartig. Dit is 'n 
nuwe portefeulje en 'n taak 
wat baie behels. Dit dek ook 
'n bree terrein . 

Pieter is die voorsitter van 
die Aktueel bestuur. Dit is 'n 
ideale posisie waaraan aan
dag kan gegee word aan ge
sa gs op I e id in g , omdat 
naweekkampe bv. vir stu
dente aangebied word waar 
alle probleemsituasies en sa.
ke van belang vir die student 

I 

bespreek word. Die student 
word hier gemotiveer en aan
gespoor om ten voile by die 
kampus- en verenigingslewe 
in te skakel. 

Pieter se taak is koor
dinerend van aard - met an
der woorde, hy gee leiding en 
koordineer dit wat reeds be
staan. 

Hy is vol moed en het baie 
idees om sy portefeulje 
suksesvol te probeer behar
tig. Sy opleidingstaak betrek 
elkeen op die kampus - dit 
wil se van die studente tot die 
rade. 

Die oogmerk is om elke 
student en die Korps- en Ad
ministratiewe raad volgens 'n 
memorandum op te lei. Dit 
sal oor 'n Jang termyn van 
krag wees - met ander woor
de die doe! is om 'n beter 
gees en lojaliteit onder die 
Pukke te skep. Die behoef
tes van elke student moet be
vredig word. Die eerstejaars 
veral moet volwaardig 'n Puk 
voe! om sy dee! ten voile by 
te dra . 

Sy taak in die Akademie
se raad is om die eerstejaars 
te betrek by die seniors op 
akademiese terrein . Proble
me moet saam bespreek 
word . Die modulestelsel is 
reeds in sommige departe
mente van krag. 

Pieter voe! dat hy al suk
ses behaal het betreffende 
die suksesvolle eerstejaars
kampe wat hy gereel het. As 
hy hierop kan voortbou, sal 
hy sy oogmerke bereik, al
hoewel dit nie altyd in die 
praktyk moontlik is nie, het 
hy gese. 

KMD DIEN 
STU DENTE 

5 

Dr. G.M. van Rooyen. Foto: Jaco Pretorius 

'n Gratis geneeskundige nood- en verwysingsdiens is beskikbaar vir alle studente deur 
die Kampus Mediese Diens. Die KMD lewer 'n algemene geneeskundige nood- en 
verwysingsdiens, mediese noodbehandeling vir sportbeserings en 'n fisioterapeutiese 
diens wat slegs gelewer word op .verwysing deur een van die Kampus- of sport-
geneeshere. · 

Die <liens word hanteer 
deur 'n voltydse en 'n deel
tyd se verpleegster, twee 
deeltydse geneeshere (drs. 
A.J.P. Burger en G.M. van 
Rooyen wat voltydse per
soneellede van die Departe
m ent Farmakologie is, 'n 
geneeskundige praktyk buite 
die universiteit wat vir be
handeling van sportbese
rings verantwoordelik is, 'n 
fisioterapeut en enkele apte
kers (personeellede van die 
departement) wat in kon
sulterende hoedanighede op
tree: 

Die KM D is gelee op die 
eerste vloer van die nuwe 
Farmakologiegebou in die 
Biologiese Kompleks, kamer 
no. I. I I. 

SPREEKURE 

Die spreekure by die 
KMD-spreekkamers duur 
vanaf 07h00 tot I 8h00 
gedurende die akademiese 
jaar van Maandag tot Vry
dag en Saterdae vanaf 08h00 
tot IOhOO. 

Studente kan vir nie
ernstige mediese aandag op 
enige van bogenoemde tye 
sonder afspraak by die KM D 
aanmeld . Sulke gevalle word 

deur verpleegsters hanteer of 
verwys na die kampusge
neeshere indien nodig . 

Afsprake moet gemaak 
word vir konsultasies de.ur 
geneeshere wat gedurende 
die volgende periodes be
skikbaar is: 
Maandae: 07h00-09h00, 
13h00-14h00 en 16h00-17h00 
Dinsdae: 07h00-09h00, 
13h00-14h00 en 17h00-18h00 
Woensdae: 07h00-09h00, 
13h00-14h00 en 16h00-17h00 
Donderdae: 07h00-09h00, 
I 3h00- I 4h00 en I 7h00- I 8h00 
Y rydae: 07h00-09h00, I 3h00-
l 4h00 
Saterdae: 08h00-10h00. 

Afsprake moet verkieslik 
telefonies gemaak word (uit
breidings 458 of 478). lndien 
cfit nie moontlik is nie, kan 
afsprake persoonlik by die 
KM D gemaak word ge
durende periodes wat 'n stu
dent nie klas het nie . Ser
lifikate vir vrystelling van 
klasbywoning word nie ge
gee bloot vir die tyd wan
neer 'n student 'n afspraak 
kom maak nie. 

Wanneer afsprake nie na
gekom kan word nie (dit geld 
ook vir die fisioterapeut) , 

moet dit gekanselleer word. 
lndien dit nie gebeur nie, sal 
die aangeleentheid onder die 
aandag van die betrokke 
huisvader en / of 
primarius/ primaria gebring 
word. 

Die KMD hanteer slegs 
noodoproepe vir tuisbesoe
ke buite die ure 07h00- I 8h00 
op weeksdae en oor naweke 
behalwe die ure 08h00- I OhOO 
op Saterdae. Wanneer die 
spreekkamers van die KM D 
oop is. moet studente vir 
noodbehandeling hierheen 
kom. Noodoproepe mag 
slegs deur koshuisvaders of 
hulle gedelegeerdes gemaak 
word . 

SPORTBESERINGS 

Bona-fide sportbeserings 
(d .w.s beserings wat opge
doen word tydens amptelike 
wedstryde of oefentye van 
amptelike sportklubs van die 
Universiteit) word deur die 
sportgeneeshere behandel. 
Studente met sportbeserings 
word slegs behandel wan
neer hulle in bes it is van 'n 
vorm wat deur die betrokke 
sportafrigter ingevul en 
onderteken is. 

handeling nodig is, word 'n 
student na sy eie privaat
geneesheer verwys of 'n ge
ne es he er volgens die 
hospitaal se rotasielys. Be
handeling deur so 'n genees
heer is n ie gratis nie. Yerwy
sing na spesialiste kan ook 
onder omstandighede plaas
vind. 

SIEKTESERTIFIKATE 

Alie aansoeke vir verlof vir 
afwesigheid van klasse, toet
se of eksamens weens siekte 
word deur die KMD han
teer. Die KM D reik self 
siektesertifikate uit, maar 
wanneer studente siekteser
tifikate van hulle eie genees
here wil gebruik vir sulke 
aansoeke, moel hulle die ser
tifikate by die KMD inhan
dig en daar die nodige vorms 
voltooi. Briewe van 
primariae/primarii waarin by 
nabaat beweer word dat stu
dente op 'n betrokke dag of 
dae siek is , is nie vir hierdie 
doe! aanvaarbaar nie. 

ASB AANVAAR 
MOSIE 

Die konsultasietye van die 
sportgeneeshere by ' die 
KM D-spreekkamers is vanaf 
17h00-18h00 op Maandae en 
Woensdae (konsultasie ge
skied op afspraak). Vir sport
beserings wat buite hierdie 
tye, maar voor . 18h00 op 
weeksdae of I 3h00 op Sater
dae dringend aandag moet 
geniet, moet studente die 
spreekkamers van die sport
geneeshere besoek (op af
spraak gemaak deur 'n sport
afrigter tensy dit 'n noodge
val is, tel. 5409). 'n Eerste be
soek vir 'n bepaalde bese
ring aan die spreekkamers 
van die sportgeneeshere is, 
net soos 'n besoek aan die 
KM D, gratis, maar opvolg
behandeling is nie noodwen
dig gratis nie . Vir nood
behandeling van sportbese
rings na 18h00 op weeksdae 
of na I 8h00 op Saterdae, 
skakel 3960. 

Krukke word deu.r die 
KMD uitgereik indien no
dig. 'n Deposito van RI ,00 
word op krukke gehef, maar 
weer terugbetaal wanneer 
die kru k ke terugbesorg 
word. As 'n student dink dat 
hy krukke benodig, moet hy 
die deposito saambring wan
neer hy die KM D besoek. 

Dil staan enige student vry 
om nie van hierdie diens ge
bruik te maak nie, maar 
direk 'n geneesheer van sy 
keuse te raadpleeg . Die 
KMD is nie verantwoorde
lik vir die kostedelging van 
sulke konsult;isies nie. 

Theuns Eloff word na sy 
jongste ASB-mosie as een van 
die liberaa/ste studente leiers 

beskou. 

Op 8 April 1978 is die volgende mosie tydens 'n hoofbestuurs
vergadering van die ASB te Stellenbosch deur 'n meerderheid 
van twaalf stemme teen een (mnr. Danie Uys van RAU) aan
gene~m: 

"Mosie dat: 
Die ASB gesien in die lig 

van 
& die feit dat Skriftuur/ik 
geen be.nvaar bestaan teen die 
.wamstudeer en samn student
wees van andersk/euriges nie, 
maar ook geen 'Skriftuurlike 
beswaar teen 'n uni1'ersiteit wat 
in gees en karakter 
onbeskaamd Afrikaans wil 
wees nie: 
& die feit dat die AS B vol gens 
gronds/ag en doelstellings nou 
verbonde is aan die uitbou van 
die Afrikanervolk se leefwyse 
waaronder studentwees ook 
1•al; 
& andersyds die feit dat die 
term "oop universiteite" as dit 
ongekwalifiseerd gebruik word 
lei tot die verandering van hier
die Afrikaanse karakter. be
sluit word dat: 
& die roeping van Christene 
om aan ander ook die geleent
hede om in sekere rigtings 
waarvoor nie by eie universi
teit voorsiening gemaak word 
nie te studeer te gee, 
& die noodsaak van noue 
akademiese en ander kontak in 
die huidige tyd en die af 
sienbare toekoms. 
& inrigtings waar van toepass
ing, die daarstel van die ge-

leentheid om 'n Christelike 
wetenskap te beoefen. 
& die doe! dus nooit ver
vanging van eie opvoedkundige 
inrigtings moet wees nie maar 
slegs op grond van die boge
noemde stellings asook die 
positiewe daarstelling van vo/
doende fasiliteite vir anders
kleuriges behoort te geskied. 
& die kwalifisering van die 
term "oop universiteit" nie 
deur reg/ementele bepalings 
soos bv. 'n bespreking op 'n ge
tal .andersvolkiges gep/aas 
behoort te geskied nie maar 
deur 
& die positiewe uitbouing van 
'n spesifiek Afrikaans (en waar 
van toepassing 'n Christelike) 
karakter en gees. 
& eerbiediging van die 
karakter in a/le fasette van die 
universiteitslewe deur die 
andersvolkiges. 
& sover moontlik gesien teen 
die agtergrond van landswette 
aan andersvolkiges volledige 
studenteskap toe te ken omdat 
dit onder andere kunsmatig is 
om na 'n toelating soos hierbo 
voorgestel 'n beperking op 'n 
persoon te plaas. 
Voorsteller: T. £/off (PU vir 
CHO) 
Sekondani: H. Koeglenberg. 

(Stellenbosch se vereniging wat 
die ASB se belange behartig. 
Stellenbosch is nie as stu
denteraad by die ASB geaf 
j//ieer nie ). ". 

Ten spyte van meerderheids
aanvaarding tydens die 
hoojbestuursvergadering het 
twee ASB-geaffilieerde stu
dentrade intussen op teen
mosies besluit. Die studente
raad van RAU het die teen
mosie met 'n geringe meerder
heid aanvaar terwyl TUKS se 
studenteraad die teenmosie 
met 'n twee-derde meerderheid 
aanvaar het. Mnr. Danie Uys 
van RAU is van voorneme om 
die saak weer op te neem, en 'n 
vurige bespreking kan dus op 
die komende ASB vergadering 
verwag word. Mnr. Theuns 
£/off beskou mnr. Uys se 
kritiek as vaag. byvoorbee/d sy 
beswaar dat die mosie ons 
landnvette in gevaar stel. 

Verdere kritiek was veral ge
baseer op die probleme wat die 
rea/isering van sosiale kontak 
en uit/ewing van Christenskap 
volgens die mosie sou mee
bri ng. Die Heraut en Die 
Perdeby toon die kommer van 
studente oor imkakeling van 
veral andersvo/kiges by die so
siale studente/ewe. Dit sluit 

koshuis inwoning. sport inter
varsity en karnava/ in. 

In 'n onderhoud met mnr. 
£lo.ff wys hy egter daarop dat 
onderskeid tussen anders
kleuriges en andersvolkiges be
langrik is. Hy het /aasgenoem
de term gebruik en s/uit dus nie 
net swart, bruin, of lndierstu
dente in nie. maar ook Engel
se, Duitse of Franse studente. 
Hy vind dit betreurenswaardig 
dat ge/eerde swartes byvoor
beeld meestal Engelssprekend 
is. omdat Afrikaanse universi
teite vir hulle geslote is. Beter 
wedersydse begrip en kontak 

KOSTE VAN KMD 

Alhoewel die KMD gratis 
diens verleen, is dit nie in 
kompetisie met privaat
praktiserende geneeshere of 
aptekers nie en voorsien dus 
nie voile mediese behande
ling nie. lndien opvolgbe-

HUIS EN TUIN 

Die winkel vir die student 

SPESIALE DIENSTE 

Haardroeers teen R7,95 
Droogskoonmaak 

BAIE SPESIALE 
PRYSE!! 

kan bewerkstel/ig word deur 'r-------------'------------
die voorgestelde oopstelling 
van Afrikaanse universiteite. 

Die derde punt van die mo
sie word bevraagteken omdat 
dit kan lei tot a/watering van 
.. 'n spesifiek Afrikaanse (en 
waar van toepassing 'n Chris
telike) karakter en gees". Mnr. 
£lo.ff glo egter dat die aantal 
toegelate studente onbeperk 
moet wees. 

Dit is moontlik indien die 
huidige karakter enersyds 
sterk uitgedra word deur Afri
kaanse studente en dit ander
syds eerbiedig word deur 
toege/ate andersvolkige stu
dente. Die Afrikaanse student 
moet sy eie belange bewaar, 
sodat lesings byvoorbeeld slegs 
in Afrikaans aangebied moet 
word. 

Vir Mnr. £/off het die mosie 
getoon dat die ASB nie geld- of 
partygebonde in sy optrede is 
nie. 

BULT DROOG
SKOONMAKERS 

As jy jou ma mis en jou meisie wil nie, bring 
dan jou klere na ons. 

N ET { 80 minute vir droogskoonmaak 
4 ure vir was 

Ons is in die 
UITSIG-ARKADE 

op die Bult 



'n Visie in die toekoms - Instituut 2 000 - is een
van die nuwe toevoegings tot die rektor van die
ruseW~~~m~~~~ditookni~OO~---------------------------
het in die laaste tyd duidelik geword dat dit
nodig is om die futurologie te bestudeer. Die
liggende wenkbroue kan maar sak, selfs dit kan
op 'n Christelike manier aangepak word.

Dit is immers die taak van die Christen om
gedurig te beplan deur gebruik te maak van
dinge uit die verlede, die hede en die toekoms.
Ons hoop dat Instituut 2 000 spoedig en sukses-
vol gerealiseer sal word.

Bog, twuk en onsin? Nou herfs het 'n stil belofte vir slaap raak, waar jy verspot,
Die Wapad wil dit net weer duidelik stel dat dié ja, as jy dit ontgroei het, hoef almal wat bereid is om lank romanties en verlief raak. 'n
blad oop is vir kritiek. Ons nooi mense uit om jy dan nie letterlik in'n boom te wag. Maar ons wag nie Lenteboom is 'n blomboom.
enige kritiek teen dié blad, sy inhoud, uitleg en le klim nie, maar êrens in jou eintlik graag nic. Tog, as Nou ja, per slot van reke-

d id lik lewe moel jy figuurlik 'n mens bereid is om te wag, ning het 'n somerboom ook
standrunt te lewer. Dit moet egter u e boom hê, 'n plekkie, 'n word baie dinge watjy in jou sy bekoring. Wie't gesê:
geste word dat sulke kritiek gemotiveerd en aktiwiteit wat jou uit die herfsboom sit en droom hel, "Le kker weer is tog maar
duidelik moet wees. Alle briewe wat nie lasterlik afgemete realiteite neem, waar. elke weer, as die hart net
is nie, sal beslis gepubliseer word. waar jy weer aan drome kan. daarna klop."? Somerbome

Mense wat nie kritiek langs hierdie weg wil glo. Maar 'n lenteboom is ook is bome wat in die son staan
lik di 'n He rfsb oom is ba ie lekker. Dis 'n boom waarin en skaduwee gee, dis digtelewer nie, kan dit andersins persoon met e lekker om te klim. Miskien jy fyn drome kan droom, groen borne waarin ek my

redakteur opneem. stern iv vir lente, maar die waarin jy sornrner aan die heeltemal kan wegsteek,------------------~_L I sodat niemand my kun sien
nie, en ek deur die blare kan
loer om net dit te sien wat ek
wil.

En "n winterboom? 'n
Winterboom is 'n kaal boom,
'n boom wat gestroop is van
alle versiersels, waarvan net
die kern, die wesentlike oor-
gebly het. Maar moenie 'n
fout maak nie. 'n winter-
boom is nie 'n dooie boom
nie, AI het hy nie meer blare
nie, het hy tog nog wortels.
In 'n winterboom kan ek
saggies en diep groei. Daar lê
die groeikrag nie in blare, in
uiterlike dinge nie, maar diep
in my kern, in my lewensaar.

As jy ooit gedink het 'Il

boom is sornrner só, of 'n
winterboom is 'n dooie
boom, lees dun gou Antjie
Krog se "Lernoenliedjie":
'''n lemoenboom in die
winter is 'n son boom
'n lemoenboom is 'n somer-
boom
'n baldadige balboom
'n bloeiende pynboom
'ry lemoenboom is 'n green-
boom"

6

INTERVARSITY IS
SOET EN SUUR
Soos met alle gebeure in die gebroke wêreld
waarin ons leef, het ook hierdie Intervarsity die
goeie en die slegte laat blyk. 'n Mens mag egter
nie daarby berus nie en moet krities daarna kyk.
Daar was dinge wat gekrap het: Die Pukke
beskou hulleself as die kampus met die beste
gees. 'n Goeie sportman verloor soos 'n man. En
as die Pukke dan begin huiswaarts keer sodra dit
duidelik word dat hiJlle span gaan verloor,
begin 'n mens wonder •..

Toe die PU sy eie trompoppies gekry het, het
baie mense gekla dat die karakter van die Uni-
versiteit daardeur aangetas word. Ná Saterdag is
daar seker heelwat meer mense wat dié stand-
punt huldig. As die Pukkies op die PU wil bly, sal
hulle beslis moet sorg dat hulle kwaliteit baie
goed is. Die wêreld kyk met arendsoë toe.

Daar was darem ook 'n ligpuntjie: toe die
trompoppies hiJl bes probeer het, was daar nie,
soos gewoonlik, barbare op die veld nie.

TOEKOMSVISIE
OP PU

WAPADKRITIEK

NA VERLEDE 9ATt;RDAG
~E RUGBY~AL. PI'
MAAR F~A MOEILIK
GAAN OM --rE 8EGIN
~W8T VIR,. DIE III
EKS'AMEN ••... ",

WAT IS WAT?
VAN WIE WEET WIE

Dis tog lekker dae 'Vir boomklim. Die wêreld lyk soveel anders 'Vanuit 'n boom. Dinge Wilt op die
grond heeltemal absurd lyk, lyk uit 'n boom heeltemal onmoo?tlik, Dis misk.ien ho~kom 'n kind
nog so vas aan sy drome kan glo, Miskien moet elke mens maar Ilboom hê om In te klim - om weer
te kan droom.

Sportredaktrise: lollo Claasen Dorp 6017; Mariaan
Slot; Alta de Korte
Damesbladredaktrise: leenster Pasch; Klawerhof
22037/ 22119/ 22163 Anne-Marie Jacobs
Kunsredaklrise: Millie d'Assonville; Dorp 6574; An-
dré Howard
Tegniese Redakteur: Vakant
Redakteur Vaaldriehoek: Vakant
Fotoredakteun Iaco Pretorius; Hombré 7996/23915;
Paul Slot
Sekretaresse: Martian Kritzinger; Vergeet-mv-nie
5211/5212
Penningmeester: Paul Slot; Dorp Amajuba 23429
Spotprente: Mynderd Vosloo; Caput
2237113375/3376; Annelie Willemse
Advertensiebestuurder: Buks Steenkamp; Liberalia
22129

Redaksie
Hoofredakteur: Frikkie Odendaal. Van Rooystr. 45
Assistent-Hoofredakteur: Jan Kroeze; Klooster 3468/
22151/22246
Verspreldlnsshulp: louis van der Linde; Hennie
Jacobs
Redakteur Rade en Inter-Unlversltêr: Kierie du
Rand: Uniehuis 22154 Piet Gouws, Luzette Botha, Jan
Henning, Melanie Hornabrook.
Nuusredakteur: Iaco Pretorius; Hombré 7996 /23915
Thomas Kruger, Mariëtte van der Walt
Redakteur Manskoshuise: lourens du Plessis; Caput
22371/3375/3376
Redaktrise Dameskoshuise: Diana Roestorf; Ver-
geet-my-nie 5211/5212
Sportredakteur: Nico van der Westhuizen; Hombrê
7996/23915 Antoon Rheeders

"Want hierdie gesin
moet In julle wees wat
( hrist us Jesus was." ( F

Dit IS '1) geweldige 0

Paulus ~ê hier aan die
pense en aan ons Dit
so wees! Die gesin
letterlik: die denk wy
le\ -enshouding en le
praktyk vun Christus
ook die merktekens
ware gelowige wee ...

Wat IS rlfCSIC~ hl
H -GhSINDHI'ID
van ons gevra word?
heskr~r dIt in I·il. ;U
as hy sê ons moet "e
sind' wees, dit wil s
moet "dieselfde liefd
een van Slid, een van
( ns moet geesgenote
ulles. Di] sul slegs geh
ons t:EN-(,I·~i1N[)lJhI
- die gesindheid vun
LUS.

Wat was presies di
indheid' van Christ

hoc kan I)IlS gehol'
wees aan hierdie hyn
moontlike opdrag'?

Dit i sy gesindhei
SELFONTI,l'.[)IGINO
lippense 2:7). Die ~
held van Christuswas
Homself leeggcmank h

Pilulus sê eerst ens
Christus, wa "in die g
van God". In kort: J-I
soos (,od en self' GIld.
If~ het nic dnaman
geklou deur y Godh
Sy Goddelike posisie a
goed le heskou nie

Nee! Hy hel Ho
leeggenlduk en 'n 4
kneg, 'n mens in t1ien~
gestalte gc ....ord.

Jesu verduidelik di
gedugte as Hy in r-.ii
IO:4~sé' "U het nic ~
om gedien le word nrc
om te dien."

Hy, die Koning V'
konings word 'n mens
ons, meer: 'II Kneg
uns. Paulus sé verderJ
omlediging beleken 0':1
het Homself verneder
2:8).

Dit álles beleken
beslis nie dill Hy Gnd
toe opgehou het om ('j
wees en nel 'n s"
nederige dienskneg IJC
het me. Die EVllllgel«
Paulus hier aan ons v
dig, is beslis ook nic dat
II,) 'n besondere: neder
gehoorsame mens was C
ons dus ook so moet wC
gevolglik eensge ind
wees nic,

Nee! Dit is juis die \\'j
van die kruisevangeli
Christus. Chrlstus
dien kneg maar Hy bly
ing. Die kruis is ter~
tyd ook Sy Iroon. Hy
verneder en bespot, ma
doen steeds die wil VI
Vilder,

Ons sien dil mooi I
voor die Joodse Ra
tydens Sy verhoor. A
reeds die dood in die
laar en weet dat 'n be

gende antwoord 00
doodvennis kan wees, v
hoëpriester Hom: "ls
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stus, die Seun van die 
seende God?'· (Mark 
I). 
y antwoord dan kort en 
k: "Ek is"! Dit is 'w 
woord, 'n Godsaan· 

ak. Letterlik: Ek •. Ek ist 
voeg ook nog 'n Konfogs
d by: ·~En u almal .sal die 
van die Mens aan die 

erhaod VllJl die krag val) 
sien sit en kom met die 
e van die hemeL'' 
ter daardie Vrydag. liS 
eeds aan die. kruis bani. 
die owerpriesters e.ll 
eleerdes: 
er het Hy verlos. H()ll\· 

kan Hy nie verlos nie .. 
k 15.:)1). 
Is bittere ironie"" Hy ls 

esig om steeds andef te 
Hy wil Hpmself nie 
nle: Hy wil v<>lkome 

sy Vader gehoorsalim 

rom se Pauh1~ veraer: 
het gehoorsaam ~eword 
ie dood toe,ja, die dood 
die kruis, Oit was die 
uwdikste marteldood 
alle tye, die vloek'100d: 
it is selfot1d~&ilf8· 
·e dat Hy Honi!;elf nie 
verlos nie. fly kOO sy 
r bid om legi~ne van 
le t.e stuur om die spot• 

menigte voor Hom 
le vee. maar tty wou 
Te mldde van spot en 

ing. bly Hy bani en 
Hy die vloekdQQ(i . .., vir 
Hy gee Homself'm $elf" 
ende selfontlediging ... 

•ons, 
1aarom en daaruit kom 
opdrag tot ons: sy gesind· 

moet ons . gesindhe~d 
. Pattlus maak dit prak~ 
as. hy in vs. J en 4. S!S: 
n gelowiges mag geen 
gtige ambisie en eer"' 

wees nJe. Om dit te ver· 
moet die een die ander 

ag as homself. In vs. 4 
1y dat die eintlike doel 
die !ewe dt>S is om in 
f en .. gel()()fsgehoor
heid, in liefde en lief· 
iens alleen tot eer van 
en jou naaste te lewe. 

alles kan aUee.n deur Sy 
gedoen word. 

it is , die opdrag VM 
istus aan ons. Die merk

:ens van sy kinders moet 
merkteken va.n . .selfont· 
ing wees. 
arnm: Laat dit. joo ge· 
eid wees in aUe verbou
. Laat dit jou leweM· 
ing wees teenoot die 
man as jy oor !tom 

t en met hom te doen 
Laat dit sighaarword in 

Wat jy SC Van. mense, \Ian 
jy nie h~ nie, l,.aat jou 
ieslewe hie.rd.ie stempel 

jou en namens jou ge• 
. Hy het die beker yan 
edering en lyding leeg
ink vir jou. Daarom. as 

uit gehoorsaamheid die 
pet van sy gesindheid 
sal jou ~ker van geluk 
op .. tot sy eet. 

-
UIT 

• 
NO. 

13 
Lesers word vriendelik uitge
nooi om briewe aan die Wapad 
te stuur vir publikasie. Briewe 
mag onder skuilname geskryf 
word. Let egter asseblief 
daarop dat u vollt naam en 
adres die brief moet vergesel 
anders kan dit nie gep,bliseer 
word nie. Ons waardeer u 
samewerking in die verband. -
(Red). 

PUKKIES 
ONTBLOOT? 

Geagte Redakteur, 
Na Saterdag se Pukkie

mislukking vra ek myself die 
vraag af - is die Pukkies ge
regverdig? 

Die rede vir hulle op
tredes sover was om die Puk 
se naam te adverteer (eR om 
indirek geld te maak). 

Gesien in die lig van d1e 
SR-voorsitter mnr. Eloff se 
verklaring in die Wapad van 
11 Mei dat Skoonheids
koninginne die vrou as seks
sim boo I voorstel en gepaard 
gaan met verheerliking van 
die mens vra ek of die Puk-

kies nie maar in dieselfde lig 
beweeg nie? 

Ek motiveer: Die fluite 
(seker nou net van mans wat 
niks gewoond is nie) uit die 
paviljoen toe die dames be
weeg het om te gaan reg· 
maak vir hulle optrede is ge· 
noegsame bewys dat hulle in 
dieselfde kategorie val as die 
sogenaamde "stoetkoeie" 

Beswaar het self uit die 
Pukkie-geledere gekom dat 
hulle te min geoefen het Dit 
was duidelik te sien in hulle 
ongelykheid. Die flou hande
klap spreek boekdele. 

Om by die kern van die 
saak le kom: Aan skoon
heidkoninginne word 'n ver
eiste gestel van goeie poli· 
tieke, ekonomiese en alge· 
mene kennis. Kan ons die· 
self de van die Pukkies se? Ek 
het 'n meningsopname onder 
die dames gemaak, 

Ek het aan verskeie Puk· 
kies gevra waarom ons nie op 
die Puk mag dans nie, Die 
antwoorde het gewissel van 
"ek weet nie" tot "ek gee nie 
om nie," Hoe sal sy, as ver
teenwoordiger van die Puk 'n 
soortgelyke vraag van die pu
bliek beantwoord? 'n Per
soon wat byvoorbeeld sy 
kind na die Puk wou stuur -
Wat sal hy dink van 'n stu· 
dent wat nie eers 'n aktua
liteitsvraag van haar eie uni· 
versiteit kan beantwoord 
nie? 

Dubbelstandaarde? 
Hoekom dra hulle dan sul

ke kort rokkies? Prakties? 
Dit sal nai'ef wees om te be
weer dat dit nie 'n mate van 
sekssimbolisme bevat nie ! 

Hoekom gebruik die Puk 
dan nie eerder sy vroue kom
mando nie? Leer hulle om 
net in die rondte te stap, Of 
sal dit nie so "oulik" wees 
nie? 

Sewe Kandelare, kort rok
k i es, stoetkoeie, seksim
bool. Dubbelstandaarde? 

In U Lig? 
Richard du Rand 

OINK 
BIETJIE 
Geagte redakteur, 

Hiermee wil ek graag 'n 
paar opmerkings maak in 
verband met die mosie oor 
"oop universiteite" wat aan
geneem is op die ASB-Hoof
bestuursvergadering in Stel
lenbosch op 8 April 1978. 
• Die grondwel van die 
ASB bepaal in sy doelstel
lings dat die taak van die 
ASB onder andere die vol
gende is: "Die bestudering 
en evaluering van lands· en 
lewensvraagstukke op aka
demiese wyse" en "die koor
dinering en ontwikkeling van 
(lede se) denkpatrone". 
Hierdie mosie is dus heelte
mal in lyn met die doel van 
die ASB wat ontvanklikheid 
betreL 
e Hierdie mosie se natuur
lik nie die laaste woord nie, 
en bespreking van ons kam~ 
pus sal verwelkom word . 
Daarom dan ook my per
soonli ke mening . 

Die Skriftuurlike beginsel 
van naasteliefde kom myns 
insiens hier ter sprake. Dit 
wat ons onsself gun, naamlik 
die beoefening van Christe
like wetenskap, moet ons 
ook aan ander gun wat die 
behoefte daartoe het Aan 
die ander kant is daar geen 
Skriftuurlike beswaar teen 
die handhawing en uit
,bouing van die Afrikaanse 
karakter van ons Universi
teit nie - ek sou dit selfs as 
ons roeping beskou, Tussen 
hierdie twee moet ons dan 'n 
middeweg vind waaraan 
beide vereistes voldoen. 
• Hierdeur word dit duide
lik dat universiteite nie son· 
der meer oopgegooi kan 
word en alles wat vir ons na 
aan die hart le, daarmee by 
die agterdeur uitgegooi word 
nie. Dit is dus noodsaaklik 

------------------------- dat ons sekere voorwaardes 

INLIGTING 
VEROORSAAK 
DEBAKEL 
Vir feitlik twee weke lank het die probleme en eskalasie van bot
sings die hele Suid-Afrika sy asem laat ophou. Die debat in die 
parlement het ook verskeie dae lank geduur, en die koerante se 
hootl>erigte het net op een beuel geblaas. Dit is dos nodig om 'n 
objektiewe beskouing oor hierdie geleentheid te probeer gee. 

Dit sou dwaas wees om 
hier iets oor die feite van die 
saak le se. Wat in die koe
rante bespreek is, is al
gemene kennis en oor ander 
"feite" is daar sekerlik 
genoeg gese en bespiegel. 
Die beginsel van die saak 
moet egter oopgesny en 
ontleed word, 

Die finansiele regulasies 
wat vir die verskillende 
staatsdepartemente geld, en 
waaronder Departement 
lnligting wel val, het as basis 
die kontrole oor die geld wat 
die gewone man op straat as 
belastingbetaler betaal, en 
wat op ander wyses die Staat 
toekom . Die gevaar wat 
veral uitgesluit moet word, is 
dat daardie geld nie in die 
open bare belang nie, maar in 
die belang van individuele 
staalsamptenare aangewend 
word, dit wil se korrupsie. 
Hiervan is geen sprake in 
Departement I nligting nie . 
Die enigste foul wat gemaak 
is, is dat die regulasies nie in 
ooreenstemming gebring is 
met 'n goed geregverdigde 
praktyk nie - 'n praktyk wat 
baie duidelik in openbare en 
landsbelang is. Die saak is 
bloot verkeerd benader, 
want die politieke doel· 

matigheid kan nooit wat reg 
en geoorloof is, "beheers" 
nie - dit moet daarmee in 
ooreenstemming gebring 
w,ord. 

Dit is dus duidelik dat die 
"debakel" 'n blote vuil poli
tieke set was van koerante en 
politici wat meer om die 
halsbandjie (die betrokke 
minister), as om die hondjie 
gegaan het Die betrokke 
minister se integriteit, nie net 
teenoor die blanke nie, maar 
ook teenoor nie-blank soos 
die afgelope tyd duidelik na 
vore gekom het - was 'n 
steen des aanstoots vir 
sekere linkse en regse poli· 
tici, en daarom moes dit in 
die skyn van korrupsie 
verbloem word, Die linkses 
kan nie integriteit in die 
regerende party teenoor 
swartes (veral) bekostig nie, 
want dan verdwyn hul poli
tieke platvorm. Regses kan 
nie integriteit teenoor swartes 
met hul eie rasse-onver
draagsaamheid versoen nie . 
Binne die hitte van die inter
nasionale aanslag op ons, 
kan beginsellose politieke 
streke nie aanvaar'word nie, 
en moet hierdie Watergate
poging verwerp word, 

stel op die oopstel van uni· 
versiteite - en spesifiek die 
PU vir CHO. 

Twee belangrike voor
waardes is die volgende: 
• Anderkleuriges behoort 
toegelaat te word op grond 
van 
* 'n eerlike behoefte om 'n 
Ch ristelike wetenskap te be· 
studeer 
* die gebrek aan sekere vak· 
rigtings by eie universiteite 
of onvoldoende fasiliteite, 

Hierdie toelatig moet dan 
geskied as die anderkleu
riges ten voile bewus is van 
die feit dat: 
• Die teenwoordigheid van 
anderkleuriges (en ander
taliges!) geen afbreuk sal 
doen aan die karakter van 
ons Universiteit nie naamlik, 
"onvoorwaardelik Christe· 
lik en onbeskaamd Afri· 
kaans" (ProfT van der Walt) 
nie, Ook nie aan die posi
tiewe wyse waarop dit ge
handhaaf en uitgebou sal 
word deur die PU vir CHO 
nie (keuring van alle studen
te en beperking van getalle 
oor alle studente is hierby nie 
uitgesluit nie.) 
* Anderkleuriges nie be
perk word tot akademiese 
fasiliteite nie, maar volwaar
d i ge stµdent sal wees. 
(Andertalige studente is dit 
dan, nie waar nie?) Dit moet 
egter gedoen word teen die 
agtergrond van landswette 
en op 'n wyse dat die stu· 
dente- en buitegemeenskap 
nie onnodig aanstoot gegee 
word nie, 

'n Algemene opmerking: 
Die toelating van ander· 
kleuriges behoort op geen 
stadium die oprigting van eie 
inrigtings te vervang of te 
vertraag nie, maar behoort 
dit eerder te bespoedig. 

Om moontlike onduide
likheid uit die weg te ruim: 

Hierdie brief is nie daarop 
gerig om integrasie le 
bewerkstellig nie, en ook nie 
om die regering omver te 
werp nie, en nog minder om 
onrus te stook. Myns insiens 
is dit egter noodsaaklik om 'n 
mening te lug oor hierdie 
aangeleentheid wat ook inter
un iversitere reaksie uitgelok 
het Dus is dit noodsaaklik 
dat die Pukke 'n woord hier
oor spreek, 

Jan Louis du Plooy 

SAW SE 
DANKIE 

Geagte Redakteur, 
Hierdie eenheid het on

langs 'n besending geskenk
pakkies ontvang wal deur die 
dames van PU na die opera
sionele gebied gestuur is. 

Graag wil ek my opregte 
dank betuig teenoor die Uni
versiteit, die Studenteraad en 
die studenle vir u welwil· 
lendheid om te deel in die 
belange van ons soldate in 
die operasionele gebied , 

As bevelvoerder is ek 
deeglik bewus van die een· 
saamheid en verlange wat 
soms by hierdie jong soldate 
heers , Deur die geskenk
pakkies en briefies wat 
el keen van my troepe en offi
siere ontvang het , het u aan 
hulle die versekering gegee 
dat hulle nie alleen staan in 
hierdie oorlog nie, maar dat 
daar ander jongmense tuis is 
wal die taak wat hulle moet 
verrig, waardeer. 

Ontvang asseblief die een
heidskild van 31 Bataljon as 
blyk van ons waardering en 
opregte dank, 

U gebaar was vir ons 'n 
riem onder die hart en be· 
wys van die noue band tus
sen die Weermag en die volk 
in hierdie gemeenskaplike 
stryd, 

Kmdt P J W Hall 

POLEERDER 
MAAK 
WAKKER 
Geagte Redakteur, 

Dit is vir my uiters teleur
stellend om Sondagoggende 
deur 'n poleerder gewek te 
word, Na verskeie voorstelle 
in die verband aan die HK, 

·word ek nog steeds Sondag
oggende deur die poleerder 
wakker gemaak . 

Dit is vir my iets wat nie by 
die· "van" van die Universi
teit hoort nie. Omdat dit in
druis teen die vierde gebod 
dink ek moet die nie-blanke 
personeel ten opsigte hier
van opgevoed en tegemoet 
gekom word, 

Is dit so noodsaaklik om 
die stoepe op Sondae op te 
vryf? Dit kan eerder Sater
dae, wanneer hier niemand is 
nie, gedoen word, Dit kan 
selfs oorstaan tot Maandag 
want dit word in elk geval 
elke dag van die week opge
vryL 

Ek hoop die persone wat 
hiermee gemoeid is sal 
onverwyld aandag hieraan 
skenk, 

Hendrik Jacobs 

TAALGEBRUIK 
Geagte Redakteur, 

Ek skryf na aanleiding van 
my ondervindinge van my 
medestudente se swak taal
kennis en -gebruik. Vroeer 
het ek dit onnodig geag om 
my daaroor uit te laat aan· 
gesien ek van mening was dat 
dit slegs my tydgenote was 
wat met die probleem te 
kampe het Nou het dit egter 
vir my duidelik geword dat 
dit 'n aktuele probleem is , 

Ek wil 'n voorstel rig aan 
die universiteitsowerheid. 
Het dit nie nodig geword om 
taalkursusse (Afrikaans 

7 

sowel as Engels) in die voor
graadse kursusse in le sluit 
nie? Nou wil ek dit dadelik 
noem dat dit vrugteloos sal 
wees om Afrikaans I of 
Engels I aan te bied, aange
sien dit nie studente se taal
gebruiksken nis sal uitbrei 
nie. Hoekom dan nie 'n taal
bevoegdheidsk ursus voor
skryf nie? Dis sekerlik nie 
net onderwysers wat na hulle 
studies met mense omgang 
gaan he n ie ! Aptekers, 
handelstudente. predikante, 
regsgeleerdes en verpleeg
sters sal daagliks met mense 
kommunikeer en so 'n kursus 
sal voorwaar waardevol 
wees, 

Tans is daar 'n groot 
leemte in ons studente se 
taulgebruik (en dan praat ek 
ook veral van die geskrewe 
taal). Wanneer ek so deur my 
vriende se toetse blaai, kan 
ek net my simpatie uit· 
spreek teenoor die dosente 
wat al die flaters moet 
aanskou, Die studente moet 
nie verskoning probeer soek 
in die feit dat 'n toets teen 'n 
vinnige tempo afgele moet 
word nie, aangesien goeie 
taalgebruik tweede natuur 
moet wees. 

Ek is seker dat die 
studenle minder sal kla oor 
die Engelse handboeke wat 
voorgeskryf word indien 
sodanige kursusse wel in
gestel word. Wanneer hulle 

• oor 'n jaar of drie in profes
sionele beroepe staan (of 
selfs tydens vakansiewerk ), 
sal hulle wel die waarde van 
die kursusse besef. 

D.J.J. Malan 

WONDER 
DOR 

PUKKIES 
Geagte Redakteur, 

Ek wonder net of die 
"Pukkies met hulle baie fyn 
onafgerondheid" ons 
Universiteit se naam nie 
verder afbreek nie? 

Na hulle ·optrede met die 
dag van die lntervarsity het 
ek besluit om die pen op te 
neem: Maak nie saak wat die 
omstandighede was nie -
hulle het afbreek aan die Puk 
sowel as hulself gedoen deur 
hulle swak optrede. 

Eerstens weet hulle nie 
wal die basiese beginsels van 
dril is nie: Hulle het die idee 
dat 'n mens nie saam die voet 
moet neersit nie, en dat die 
arm wat opgeswaai word so 
krom as moontlik gehou 
moet word, maar dit is nie 
so erg nie - die dubbelstan· 
daarde is veel erger. 

Mnr. Eloffse in die Wapad 
van 11 Mei dal die Puk nie 'n 
skoonheidskoningin het nie 
omdat die vrou onder andere 
"objekteer tot seksobjek" . 
Wat dan van die Pukkies? 

Saterdag het ek vir die 
hoeveelste keer gesien hoe 
daar gepraat en genuit word 
as een van die Pukkies 
(Stoetkoeie? - mnr. Eloff 11 
Mei) voor die paviljoen ver
bystap met hulle kort, kort 
rokkies. 

Dit is ironies dat die Sewe 
Kandelare voor op die dames 
se rokke pryk, die simbool 
van die Kandelare wat in die 
Heilige gedeelte van die 
Tempel voorgekom het. 

Ek wonder of die Puk se 
veelgeroemde Pypregiment 
nie opgeroep kon word nie; 
per slot van sake behoort 
hulle ook in die rondte le kan 
loop. Hulle verskaf beslis 
meer studenlepret en genot. 
Hulle hele doel is om laf te 
wees en hulself belaglik te 
maak terwyl die Pukkies dit 
regkry sonder dat hy hulle dit 
ten doel het. 

Ek het maar net 
gewonder , , . 

Pieter Gouws 
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de Voor voel geëerd om die
verkore koshuis te kon wees.

Wat Overs se rugby betref,
gaan dit goed. Die Oppie-
riwwers het met 18-10 in die
stof gebyt, so ook Draken-
stein met 'n telling van 26-12.

Sover het overs vanjaar
nog net een wedstryd verloor
en dit lyk nie asof dié situ-
asie hom weer sal herhaal
nie. Die leeu van Over de
Voor lek sy lippe afvir Caput
se kietsie. Die tande is
geslyp. Die koshuis staan
agter sy vyftiental.

Verder wil die koshuis
Zillen Roos gelukwens met
sy debuutvertoning in die PU
se eerstespan tydens die in-
tervarsity. En terloops, dis
alweer toetstyd. Sterkte,
manne!

•••
Opplkant

Na 'n harde vakansie het
die manne van Oppikani
hulle weer op die kampus be-
vind en allerhande onge-
rymdhede teëgekom. Die
eerste was 'n fluistering van
RA U dat hulle koshuisrugby
aansienlik verbeter het. Die
kragtige kombinasie, Oppi-
kant en Drakenstein, het
egter die intervarsity-wed-
stryd teen Afslaan met die
grootste gem ak ingepalm.
Dit wil voorkom of ons hier
met 'n wenkombinasie te
doen het wat nog 'n groot
hand in die koshuisliga gaan
word.

-Die tweede ongerymd-
heid is die klecedragkwessie
wat weer eens ter sprake
gekom het en wat die SSR
nou dwing om drastiese
stappe te neem. Tydens 'n
mussuverguder ing het die
Oppikantmanne hulle mis-
noeë uitgespreek jeens die
verskynsels wat deesdae op
die kampus opgemerk word.
Die manne het hulle volle
steun uun die SR toegesê om
die algemene voorkoms op
die kampus te verbeter. Daar
is ook besluit dat die murine
mekaar voortaan sal
aanspreek oor kleredrag,
maar dit blyk of hier maar
min skuldiges gevind sal
word.

Duur is ook in Oppikuni
besluit dat daar na die inter-
varsity met RA U 'n ernstige
aunslug op die akademie
gaan plaasvind, om sodoende
ook 'n hoë akademiese stan-
daard in Oppi kant te hand-
haaf. In die verband sal daar
in oorleg met die huispa.
mnr. Paul Buys, aandag
gegee word aan die vor-
dering van die eerstejaars,
uungesien daar hier en dUM
blykbaar nog 'n probleem-
pie of twee is. Die seniors het
natuurlik geen aanmoedi-
ging tot akademiese prestasie
nodig niel!

Vir die sportmanne en
under helangstellendes - dit
wil voorkom of die lang
dispuut oor sweetpakke en
Tvhernde nou toi 'n einde
gekom het. Daar behoort
binnekort nuwe kleur op die
kampus te .wce s. Enige
l'avrae in dié verband kan
'lan Spikkels gt:rig word.

Verder kan ons miskien
nel van die geleentheid
gebruik maak om die eerste-
jaars buie hartlik geluk te
wens mel die Bros-eksamen
se uitslae. Net jammer daar
wag soveelonaangename
verrassings vir die under
twee-derdes.

Dit hlyk of daar nie stil-
gesit word nic en Oppiknut
het 'n paar inwoners ryker
geword. terwyl daar ook 'n
paar interne skornrnelinge
was. Baie welkom aan Kierie
wut nou gesagvoerder in 'n
skoolkoshuis is en voor-
spoed vir Spikkels en Div
wut status verhoog het deur
vir hulle 'n villa aan die
oewers van die Mooirivier
uit te trek.

«.s.eel
Hier by Kasteel
Hoekom nog wonder waar
sal jy
die gaafste dames op die
kampus kry'?
Moenie verder soek - al is

•II
•

ons in vier verdeel -
die dames van Kasteel kan
niemand verveel.

Die "Fiet erjasie-se niors"
raak bang vir die verval,
want o l, die eerstejaars van
Blok F maak hul mal.
Keer vir Volk en Vadertund
sê Blok K,
as die "jongstes" ouers wil
kom vra.

Blok J soek nog altyd die
social-resep,
maar daarvan sal hul door-
tjies liefs niks rep.
En vra jy dan ten laaste vir
Blok G,
keer hulle baie gou: 0, wag!
0, wee!

Die s k o n e s onder die
skoonstcs woon hier,
in die huis-paleis van Tom-
mie Tier.
Die een wat lelding gee is ons
Prim,
praat van die under - waar
sul ons begin'?

Daarom, moet tog nie die
boer die kuns ufvra,
waarom ons ons naam met
soveel trots kan dra,
En as dit voel die strop trek
nou om die keel,
waarom nic 'n draai maak by
Huis Kasteel?

Klooster is weer deur 'n
brand geteister. Een van die
marine het sy baadjie oor 'n
asbesverwarmer gehang om
droog te word. Die baadjie
het vlamgevat. maar
gelukkig is die brand ontdek
voordat dit verder kon ver-
sprei. Sonder veel moeite is
die brand geblus en die enig-
ste nagevolge was dat dit 'n
hele dag gevat het om die
kumcr skoon te maak.

Die inwoners van Klooster
wilook graag die huispa en
sy vrou baie gelukwens met
hulle babadogtertjie. Dit is
werklik 'n groet gebeurtenis
en almul is saam met hulle
bly.

Ook die Intervarsity is ver-
by en alhoewel die Pukke
verloor het, het Klooster
darem 'n oorwinning teen
Drommedaris behaal. Dit
was 'n redelik lustelose
wedstryd en Klooster het
eers teen die einde gesorg vir
werklik opwindende rugby.

Verder is dinge maar
redelik stil. Dit lyk of die
marine nou ernstig aka-
demies begin verkeer. Dit,
saum met die koue, dra ook
duurtoe hy dat daar heelwat
mlnder "uksles" geloods
word.

Tydens die S.S. R.· en
H.K.-kump, die afgelope
vakansie, het ons weer eens
ons vriendskapsbande met
die under koshuise se leiers
verstewig. En hieruit is loc.
na baie pret, die idee gebore
om sommet een middag so
vir 'n ou uurtjie of wat 'n in-

AI is die seweman-rugby
deur dames gespeel, het dit
geen verandering aan die
gees van die toeskouers
gemaak nie!

Donderdag, 15 Mei 1978,
het Wanda 'n uitsonderlike
aksie met Klawerhof gehou.
Om 16h30 het die dames in
hulle hordes op die Fanie du
Toit-sportterrein saam-
getrek. Die primarias het die
dames welkom geheet en 'n
heildronk op die twee kos-

. hu ise ingestel.
Oosferhof Die mededinging was

sterk. Hokkie, sokker en net-
bal is met meer geesdrif as
tegniek gespeel. Klawerhof
kon net-net nic die paal haal
nie. Die sokkerwendoel is
deur Terry van Rensburg van
Wanda-dameskoshuis aan-
geteken. Hierdie veelsydige
sportatleet het onlangs haar
Wes-Transvaalkleure in
muurbal gekry.

Laura Lancaster se netbul-
span het ook maklik gewen.
Die geesdrif aan beide kante
was aansteeklik.

Die rugby was ongetwy-
feld die hoogtepunt. Die
twee spanne het hoofsaaklik
uit die huiskomiteelede bes-
taan. Van die begin af het
hulle mekaar goed opgekeil.

teraksie te hou ... en dit toe
met WANDA!

Verlede Donderdag was
die groet dag! Daar is. ver-
skeie sportsoorte beoefen,
waaronder vlugbal en vyf-
tienrnansokker, maar onge-
twyfeld was die hoogtepunt
die sewemanrugby - die
H.K.'s teen mekaar,
oormekaar en lelik deur-
mekaar! Ons vinnige vleuel,
Betsie, het twee skitterende
drieë gedruk, terwyl Wanda
drie keer agter ons doellyn
gekuier het. Die uiteinde? 'n
Heerlike, spontane middag
van oor-en-weer-kuier ...

Saterdag het ons netbal-
span met 30-17 teen RA U
gewen - Kruinsig kon maar
nie die mas opkom nie!

Dis toe nog altyd so. Die
gees in die koshuis het nog
nic getaan nie en die dinge
gebeur steeds hier in Oos-
terhof!

Met die gees wat hoog
loop vir Iniervarsity het die
koshuis s e g a n g e begin
verander. Elke gang moes
net op sy beste lyk, want
Donderdagaand sou Adri-
aan van der Wuit en sy mei-
sie, Elsje Pelser, die gange
kom beoordeel. Die voor-
bereidings was 'n fees! Daar
was iets van ulles. 'n Blom-
tuin, spookgang en selfs 'n
kleuterkamer.

Pukke-strofes (met erken-
ning aan die Kat van Huis-
genoot en ook ons eregas) en
die spookgang het toe die
ding gedoen en is op 'n
teepartyaangekondig as die
wenners. Slegs genooides
kon die teeparty bywoon -
die hele Oosterhof is genooi
- en die seremoniemeester.
Adriaan, het hom goed van
sy taak gekwyt. Dankie,
meneer die Seremoniemees-
ter.

Ná die intervarsity en al
die opgewondenheid sal
dinge seker rustiger gaan in
Oosterhof. want die erns van
die akademie begin deur-
dring.

Oosterhof wens alle ander
bedruktes 'n baie sukses-
volle eksamen toe en mag die
punte in die hoogte in
skiet!! !

Oostergroete ...

Wag 'n Bietjie

Met die vooruitsigte van
Intervarsity nou ook agter
die rug. is daar vir die dames
van Wag-tri-Bietjie net een
ding wat tel, akademie en
nogmaals akademie.

Wag-tn-Bietjie het Sater-
dag haar deeltjie bygedra om
die Intervarsity teen RAU,
geslaagd te maak. Ons eerste
span behaal 'n oorwinning
van 2-0 teen Kruinsig-dames-
koshuis. Geluk, Wag-'n-Bie-
tjie , Butch se geneul en
gedreun was nie verniet nie.

Die hoogtepunt van die
dag was opwindend, al het
die Puk verloor. Die dames
van Wug-tn-Bietjie wil dan
ook net vir die eerste rug-
byspan se: Ten spyte van
julle mislukking, is ons nog
trots op julle.

Wel, Intervarsity was
groot, en nou bly daar, glo
dit of nie, nog net veertien
due (dit klink meer as twee
weke) oor voor die Junie-
eksamen. Orals in die kos-
huis sluip akademies
georiënteerde jong dames
rond op soek na ou aanteke-
ninge of agterstallige
aantekeninge. Hier en daar
brand dan ook 'n lig tot wie
weet watter tyd van die
oggend. Sterkte, die vrugte

van julle handewerk sal
gepluk word.

Aan die res van die kam-
pus, laat dit goed gaan met
die eksamen en onthou,
goeie jaarpunte kan die
einde van die jaar tog so baie
beteken.

Wanda

Nadat Wanda 'n skrum
gewen het, het Narida Bar-
nard nie-speelkant
ombeweeg en 'n drie gaan
druk. Die bal het netjies in
die hokkiedoelhok beland en
die drie is vervyf.

Vir Wanda het Christina
Pelser en Ka rin Grobler ook
elk 'n drie gedruk. Klawer-
hof het ook twee drieë
gedruk. Wanda en Klawer-
hof sal hierdie dag nog lank
onthou!

Over de Voor
Over de Voor se brul is die

afgelope tyd heel dikwels op
die kampus gehoor, en glad
nie sonder rede nie. 'n
Bedrywige tyd is beleef en
baie is verrig.

Ná 'n "onderonsie" met
Vergeet My Nie is hul Kas-
parussie en Overs se leeu
onderskeidelik weer in hul
tuistes terug ontvang.
Hoewel dit met water en
politoer gepaard gegaan het,
het almal die episode
(hopelik) darem oorleef.
Overs wil Vergeet My Nie dan
ook met.hul "ferm" optrede
gelukwens. Ons sien uit na
meer sulke aksies.

Verder het Over de Voor
Saterdag met intervarsity 'n
geslaagde aksie' met die
dames van RA U beleef. Die
dagstudente-dames het met
Overs geskakel en het die
dug in Over de Voor se gesel-
skap deurgebring. Eers is
daar pannekoek gebak; die
aand is daar saam uitgeëet.
Daarna is Potchefstroom se
stadsliggies bewonder. Over

Dit gaan goed met die bur-
gers van die suide, net
jammer van die gereelde
"s pe edt r a p " in Kruger-
straat. Die gekombineerde
Villagers - Amajuba - rugby-
span begin momentum kry
en die under koshuise sal
moet ligloop vir ons aanslag.
Met die gholf en muurbal
gaan dit ook voor die wind.
Groot dinge word beplan vir
ons sportdag met die Wits-
koshuis, Kollegehouse, op
die 24ste Junie. Dit word hier
gehou en daar word vir vyf
sportsoorte meegeding
naamlik rugby, 's o k k e r ,
muurbal, snoeker en veer-
pyltjies. Vermaak sal vir die
aand gereël word.

Geografie III
is baie

bedrywig
Die afgelope vakansie het die derdejaarklas in Geografie 'n eks-
kursie na die Drakensberge meegemaak om te leer hoe die teo-
rie in die praktyk toegepas kan word. Terselfdertyd is daar ook
sommer genoeg inligting ingesamel wat verwerk moet word om
die derdejaars vir die res van die jaar taamlik besig te hou.

Op die eerste dag va n die
vakansie het die groep. be-
staande uit ses (!!) dosente
en 23 studente in 'n jolige
stemming, met drie kombi's
en 'n Land-Rover vertrek na
Golden Gate. Skaars is
Potch uit die oog verloor of
daar word stilgehou om se-
kere aspekte, soos land-
vorme en plantegroei, uit te
wys. Dit was dan ook die
eerste van 'n hele paar sulke
"lesings" wat blykbaar 'n
doelbewuste poging van die
dosente se kant was om die
vakansiestemming die nek in
te slaan.

Nadat op Golden Gate
oornag is, is daar die vol-
gende oggend vroeg vertrek
na die Sterkfonteindam naby
Harrismith waar die Tuge-
la-Vaal Staatswaterskema
besigtig is.

Hierdie reuse projek is
baie intetessant in dié opsig
dat water vanuit die Tugela
in Natal bo-oor die
Drakensberge gepomp word
in die Sterkfonteindam.
Hierdie dam dien dan as

reserwe vir die Vaaldam om
die watertekort wat moont-
lik binne etlike jare mag ont-
staan, te verlig.

Teen laatmiddag is die
kampeerterrein naby
Cathedral Peak in die
Drakensberge bereik waar
ons die res van die vakansie
sou deurbring. Daar is vlug-
tig tente opgeslaan en die
volgende twee dae is ge-
bruik om die studiegebied te.
verken. Ongelukkig is 'n dag
se stywe klim na die Orrel-
pype redelik in die wiele ge-
ry deur digte mis wat saam
met ons bo gearriveer het en
daar moes inderhaas padge-
gee word!

Ten spyte van redelik ge-
reelde reën, wal sommige
aktiwiteite effens belemmer
het (meesal die werk, dus
was dit nie so ernstig nie)was
die ekskursie heel suksesvol
en heelparty instansies het na
dese 'n hoë dunk van die
PU se studente.

Met ons terugkeer het die
Weermag op Bethlehem ons
'n vlugtige blik gegee op die

aktiwiteite van die Veldge-
niekorps en daarna 'n heer-
like maaltyd aan ons voor-
gesit. Sekere dames het selfs
twee keer nagereg gekry,
maar van die marine wat
reeds diens gedoen het, het
gesê hulle het nie eens ge-
weet die Weermag koop sul-
ke luukshede soos "T-
bones" nie, want nog te sê
gaar voor te sit!

Die werk wat gedoen is,
het feitlik alle aspekte van
die geografie behels. So is
daar studies gemaak van die
plantegroei, stroomvloei,
hellings ens. 'n Groep weer-
kundige instrumente is op-
gestel en meer as 200 plant-
spesies en maklik 'n halfmil-
joen aan grondmonsters is
teruggebring vir ontleding in
die laboratoriu ms,

AI die inligting word, nou
verwerk en gekombineer,
grafieke geteken en af-
leidings gemaak van die ver-
band tussen die verskillende
aspekte en die faktore wat
dit op die omgewing uit-
oefen.
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Oor die noodwendigheid van Suid-Afrika se optrede teen SWAPO, toe twee van hulle van skending van sy soewe-

h tb, it " b t d t f I ' Dit bl k d d it di reine grondgebied Maar dit00 asisse UI gewis IS, es aan aar geen wyrer me. I y on er an ere UI le is 'n erkende voikregtelike
eenstemmige goedkeuring van al die opposisie-partye in Suid-Afrika dat die optrede beginsel dal 'n Staat ~ie

h lt 1
dl liti ondermynende .hedrywig-ee erna geregver 19 was, po I les gesien. hede tWI 'n buurstaat op sy

Die vraug is egter, wal lol die aanval moet wees, dediging was gerig net teen se optrede die proporsiona- gebied mag duld of selfs help
Su id-Afr i k n se posisie, SWAPO het onder geen SWAPO en die vegtendes, lucirsvereiste ook vervul. nic. Waar dit gebeur maak
Volkeregtelik gesproke, is. omstandighede groet genoeg sodat dil duidelik is dat S.A. Angola beskuldig S.A egter die Staat homself skuldig uun

Art. 2(4) van die handves van aanvalle gemaak wat as 'n
die VVO stel 'n verbod op gewapende aanval beskou
geweld daar, waaraan ook kan word nic. Maar waar
S.A. gebonde is. Art. 51 egter daar gereelde, sporadiese
maak 'n uitsondering op die aanvalle gemaak word kom
verbod, naamlik die reg op dit wel neer op gewapende
selfverdediging. Die artikel aanval. Aan die vereiste is
verlang verder dat die self- dus voldoen.
verdedigende land onmid-
dellik sy optrede by die
Veiligheidsraad moel rappor-
teer. Het S.A. in selfverde-
diging opgetree en sy rappor-
toringsplig nagekom')

Die vereistes vir selfver-
dediging is dat daar 'n gewa-
pende aanvul tee n 'n Staat
moet wees, en dat die op-
trede daarteen in proporsie

Die Staat waarteen
SW /\ PO se aanvalle gerig is,
is Suidwes-A fri ka, maar S./\.
as adrninistreerder van die
gebied, soos erken deur die
Westerse onderhandelinge
met S.A., hel die reg om die
gebied te beskerm teen
onregverdige aanvalle.

Die optrede in selfver-

die gewapende aanval met
gevolg dat S.A. heelternul
regruutig sy grondgebied mag
binnedring in selfverdedi-
ging. Dit is dus duidelik dal
S.A. volkeregtelik heeltemal
regmatig opgetree het,
unders as in sy eerste Angola
ekskursie.

DIE ST,AASTEORIE
VAN CALVYN

deur C.J. van Rensburg

In 'n tyd waar die rol van die staat, sy funksies en magte met 'n
toenemend kritiese oog beskou word, is dit besonder moeilik om
'n sogenaamde Christelike staatsteorie te formuleer; maar moet
ons ten minste probeer om die probleme van huidige staatstel-

----------------1 seIs uit te lig,

Bloedvloei
Die Suid-Afrikaanse Bloed-
oortappingsdiens het in die
verlede hy koshuise soos
Skuur en Klooster bloed
getap. Aangesien die opkoms
swak was, Is dit beperk tot
Over-de- Voor en Karllen,

'n SABD-skild word aan
dit! koshuis oorhandig wat
die meeste bloed per jaar
skenk. Verskeie POK-kos-
huise het dit al in die verlede
gewen.

Daar is 'n beroep gedoen
op almal om in die toekoms
meer bloed te skenk. Sken-
kings word elke ses weke
gehou. Jy kán daardeur 'n
lewe red. Alhoewel dit nie
altyd gemeld word nie, word
die skenkings hoog waar-
deer. Sulke skenking ...kan by
die S.A.B.D.-bloedbank
gemnuk word in Potgieter-
straat, oorkant die Polisie-
stasie: elke Maandag- en
Do nderdug •.HI nd,

Die volgende koshuise sal
op die volgende datums deur
die plaaslike bloedbank van
die S.I\. B. D. vir sken kings
besoek word:

Karlien 31 Julie
J. v. Rooy - 14 Augustus
Kartien - 25 September
J. v. Rooy - 16 Oktober

Kyk
Sterre
STUDENTE wal belang stel
om hemelliggame naderby te
beskou, kun die Sterre-
kunde-vereniging kontak.
Hulle beskik oor "n
teleskoop op die Wiskunde-
gebou se dak.

IE
AT
AAR
ANNEER

AROM

Fotiek
se

wedstryd
Fotlek verwag sommer 'n hele
klomp inskrywings vir hulle
kompetisie van VAKANSIE-
FOTO'S. In teenstelling met
die vorige wedstryd. is kleur-
skyfies nou welkom. Vir die
wenners is 'n groot verskei-
denheid pryse beskikbaar.

Alle studente mag inskryf
en geen inskrywingsgeld
word gevra nie. AI vereistes
vir die 1'010'5 is, dat dit ver-
band moet hou mel vakan-
sie - natLiurfoto's is dus ook
w e l k o m . Sk yf'i e s moet
duidelik gemerk wees en die
naam en adres van elke deel-
nemer moelop die agter-
kant van die foto's verskyn.

Die sluitingsdatum is
Maandag 5 Junie en die in-
skrywings moet in bus 62 by
die SSR-kuntoor geplaas
word. Alle foto's en skyfles
sal terugbesorg word. Enige
aantal roto's mug ingeskryf
word.

Dans
nie!

D II- Un iversiteitsruud beves-
tig sy besluit dal dans nie op
die kampus toegelaat word
nie en dut geen Universi-
teitsinstansie 'n dans mug
reël nie - ook nie weg van die
kampus nie.

met die Sondagkoerant in die
hand vir alntul verlei dat us
die Stunt net só gemmik het
en nie só nic, ons sekerlik--------------------~ nou gelukkiger sou gewees
het. Aun die anderkant werp
dit veel meer vrug af 0111 heel
agter met Calvyn se teorie
oor die staut te begin, ell dun
te werk na latere Culvinistc
soos Van Prinsterer, Kuyper
en Dooyewcerd.

Calvyn sit sy teorie .i n
tipiese onomwonde taal uit-
een. fly besef wel deeglik dut
demokrasie as sulks nic as
volmaakte stu at sbcstc l vir
alle groepe voorgeskryf k.111
word nie, muur dut die histo-
riese en lokale opset nood-
wendig die staatstelsel sal
bepaal. Dit is ook vir hom
belhngri]; dat die staat lewe-
u k k o m o d c r e nd optree:
menselewens op 'n mens-
waardige wyse reguleer,
algemene vrede en kalmte
handhaaf, toesien dat elke
persoon sy eiendom in vrede
geniet en besigheid sonder
bedrog bedryf, Ten opsigte
van die kerk sê Calvyn dat
hy nic mense toelaat om
wette mel betrekking lot die
diens aan God te maak nic,
maar dat die staat 'n defini-
tiewe taak het 0111 toe te sien
dat die wette van God nit:
verbreek word nie. Wal
uiters belangrik is, is dat hy
nic die stuut as die gevolg van
die sondeval sien nie, maar
as manifesrasie van God se
voorsienigheid, dat die mens
só regeer sal word.

Ten opsigte van die wet
vereis hy van die staar billik-
heid len alle tye: omdat die
eindpunt van "lie wette in elk
geval die liefde moet wees,
mag dil gebeur dal die staar
verskillend o p t r e e in
verwante situasies, maar die
doel moel altyd billikheid
mel die oog op die liefde
wees.

Opstand teen die stuut is
slegs toelaathaar indien die
staat jou verhinder om jou
geloof uit le led. ALI E
staatsordes is deur God inge-
stel, hetsy goed of sleg, en
die slegtes dien as vinger-
wysing van God. ulvyn illu-
streer dit met verskeie
gebeurtenisse uit die Ou
Testarnent. Dit is jou plig om
nic slegs die regering bo jou
tt: gehoorsaam nie, maar ook
te eer, en aan 'die keiser te
betaal wat die keiser

Aan die een kant wil 'n
mens gruug die probleme van
die dag dadelik aanpak en

Hulpprojek
gaan

na
Saulspoort

Gedurende die vakansie is
daar 'n hulpprojekaksie na
Saulspoort naby Rustenburg.
Die hoofdoel is om 'n kerk te
bou, maar terselfdertyd word
nanldwerkvoorligting en sen-
dingwerk beoog,

Die projek duur vanaf 12
tot 24 Ju lie en die koste sal
min of meer RIS beloop. Vir
studente wal eers ASB kon-
gres wil bywoon, sal daar
vervoer op die 14de of 15de
.lulic gereël word.

I ndien Iemand belangstel
om te gaan, kan hy nel 'n
briefje met naam en adres in
bussic 78 by die SR Kantoor
gooi.

Word
ware
PUK

Daar word van 16 tot 18 Junie
1978 op twee verskillende
kampterreine kampe vir die
eerstejaars aangebied. Dy elke
kamp sal daar ongeveer 120
eerstejaars wees. Groepleiers
sal leiding aan hulle gee. Die
rektor en vise-rektor salook
teenwoordig wees.

Dual' sal skyn SSR- en kar-
navalvergaderings gehou
word, om te leer hoe dit in
die praktyk werk.

Die skietlyste open op 8
Junie by die SSR kantoor.
Hou die plakkate dop.

I

toekom'; maar sodra die
keiser jou verhoed om aan
God te betaal wal" om toe-
kom, is dit jou Christelike
plig 0111 in opstand te kom
(dil impliseer nutuurlik nic
IHH)UWend ig gcwe lddad ige
opstand nic). Kun jy unders.

wanl hoc kan jy dan mense
meer gehoorsaam wees as
God')

Dil is oneindig bevre-
digend om uil die gedagtes
van Calvyn le put, veral as
mens dnnrnu die meer inge-
wikkelde teorieë van bv.
Do oycweerd beskou. Calvyn
se gedugtes kun nooit vir ons
OLIUof irrelevant word nic,
dit is te nou vcrbonde ua n die
enigste waarheid, die Skrif.

C.J. van Rensenburg (vlr
Ideologika. )

....----

KARNAVAL-
PUNTE
1978

UITSLAE SOOS
BEKENDGF.MAAK:

Vergeet-my nie
KInwerhor
Kasteel
Karlicn
Wanda
Wag-'n-Bietjie
Dorp Dames
Ileide
Kulu
Oosterhof
Caput
Klooster
Over-de-Voor
Hombre-
Liberalia
Amajuba
Mukouvlct
Thaba-jlih
Uitspan
Vilingers
Oppikani
Heimat

1168
1137
924
910
878
848
764
735
681
681

1299
IDI-!
1127
1100
1045
891
814
744
670
655
592
476

Uitslae nadat ekstra Pukkleverkepe bygereken Is:
Dameskoshuise onveranderd.

Caput
Overdevcor
Hombre
Liberalia
Klooster
Amajuba
Makouvlei
Thnba-jah
Uitspan
Villagers
Oppik ant
Helmat

1699
1282
1190
116S
1148
951
854
784
670
655
592
526

Illermee bied Karnavalkomitee '78 dan ook sy ver ko-
ning aan Over-de-Voor en Klooster wat in besonder deur
die aanvanklike foutiewe uitsing geraak is.
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BEDIENDES IS
TALENTVOL

Die Bediendes .Jeun Genet
Klemteater PU vir CHO
Regisseuse: Liesbet
Schoeman

Genet se tweede d rurnu,
OIl:- BEDIENDf:S, het 'n
onsekere ontvangs geniet in

"Live Fast, Die Young
and have a good
looking, corpse"

Parys, waar dit deur die
groot hanse akteur en regis-
seur Louis Jouvet opgevoer
is.

Genet is "n moeilike
drarnuturg . Sy beelde is
besonder kragtig en word
ondersteun deur stcrk sim-
boliese taalgebruik en aksie.
Sy veelvoudige "werklik-
hede" en die ingewikkelde
gebruik van spieël- en weer-
spieëlbeelde omskep die
verhoog in 'n nuwe werklik-
heid. hoewel "die verhoog"
die "spieël vun die werklik-
heid" is. In DIE
BEDIENDES blyk dit "dui-
delik" dat die werklikhede
van die drie karakters: die
twee bediendes. Klant en
So la rig e , en "Mevrou",
deurmekaar loop. Elkeen kry
'Il beurt om die rol van beide
o nd c rd ru k t e én onder-
drukker te speel.

By Klaru e n Solangc word
die verandering gekonkre-
tiseer: by "Mevrou" bly dit
nel op die verhale vlak. Die
aanvanklike rolspelery word
al hoc waansinniger «of): al
hoc meer fanaties (of) al hoc
wanhopiger), die werklik-
hede vloei al hoc meer ineen
en lei uitei ndelik lot chaos
«of) tot 'n aaklige einde).

Ek wil dadelik sê dat die
aanbieding in sekere opsigte
buie geslaagd was. maar tog
in ánder effens teleurgestel
het. Die gebruik van spieels
en spieëlbeelde. mimiek en
nabootsing was besonder in-
teressunt en IS goed benut.
Cecilia Barnard as
"Mevrou" het die soort
nagcmuuktc gesofistikeerd-
heid en smart «of) lyding)

Cecilia Barnard as 'M evrou' in Die Bediendes, wal deur die
Departement Spraakleer en Drama opgevoer is.

vertoon wat haar byna oor-
kunsmatig gemaak het; 'n
voorbeeld van die soge-
naamde "regte" houding.
Diane Brophy as Solunge en
Riku de Beer us Klara het die
versmorende atmosfeer wat
dié rolle so moeilik maak om
te speel. goed oorgedra.

Genet hoort ongetwyfeld
by die absurde drama, waar-
van humor 'n uitstaande
karaktertrek is, en dan
meestal ve rwrongc en sic k
humor, In dié aanbieding
word baie min aandag aan
die humor in Genet gegee.
Die intensiteit van die stuk
word deurgaans so

hoog gehou dat 'n mens met
tye afgestomp raak vir die
gespanne w o o r d s p e l. "n
Kle in onderbreking, "n
effense ontspanning, SOli die
intensiteit eerder verhoog
het.

Die poësie en die krag van
Genet se beelde het soms
verlore gegaan. omdat die
dialoog teen so 'n hoë tempo
gevoer is.

Nietemin, veels geluk. aan
die Jong spelers wat 'n baie
moeilike stuk in 'n aand van
stimulerende v c r rn a u k
omskep het.

Allan Munro

FLIEKE: FLIEKE: FLIEKE
Cine Puk se spyskaart bevar nog drie disse tot die einde van
dié semester.

Op Vrydagaand. 26 Mei.
draai Diamonds in die Totius-
saai, Dit is 'n riller in kleur
waarin 'n diamantroof in
Jerusalem beplan en
uitgevoer word. Die hoof-

ELEKTRONIESE MUSIEK
Vanaf die begin van 1976 word 'n kursus in elektroniese musiek by die musiekdepartement van
die PU aangebled, Hiermee het die PU, saam met Natal en Kaapstad, die voortou geneem om een
van die modernste en mees aktuele studierigtings ann te bied. Na voltooiing van die huidige
elektroniese musieklaborntorium, beskik die PU oor die modernste in die land.

Waarom dan elektroniese
musiek'! Die afgelope drie-
honderd jaar het buie kom-
p n n is lc e n h) Il) Pl) sis ie s
opgelewer. Ongelukkig het
die rnoonthkhcdc van die

hcstuunde twaalf note nic
uitgebrei nic. Daarom het
mense begin ek sper imcn-
te er met onkonvensinnele
k lunkmonnt likhede. Elck-
ironlese klanke is vervuardrg

Die Departement Spraakleer en Drama se sjordé: Die lewe is 'n Grenshotel, met Henk Wijbenga
as regisseur, is die afgelope week opgevoer.

Vun 'n cksistcusialisticse
oogpunt skets die skrywer vir
ons 'n toncel van 'n klein
kroegje. iewers np die grens.
Die moderne mens word
getipeer as mens wat net vir
die oomolik lewe. Geen
blywende liefde bestaan nie.
Alles wat jy kan. moel uit die
oomblik geput word, want
die toekoms IS onver-
mydelik klaar geformuleer.
sons die formules van "n
rekenaar. Die skrywer teken
protes aan teen mut er iu-
lisrue. ydelheid, dwaasheid
en pretensie. Ily spot heerlik
met ons mens wal deesdae
m e t die sieklike idee
rondloop dat dit 'Il skande IS
0111 'n Wit vel te hê, Ten spy II.!
van hierdie Iutalistiese uit-
gangspunt. wonder die
skrywer (Hennie Aucamp)
tog teen die einde of dit nic
beter sal wees 0111 'n oploss-
ing in die geloof te sock rue.

DIe spelers het wel dunrin
gesluug 0111 die hoolgudugtc
van die skrywer oor te bring.
maar hul gebrek aun bele-
wing en nat uurli kc spel doen
afbreuk een die trefkrag van
die stuk. Marie Jouhert he!
'n prugt ig c stem en hel
daarin gcslaag 0111 mens se
hartsnocre te roer. Die slot-
nommer deur Murie Joubert
en Nico Basson was buie
goed en hulle hel die gebnor
in die holtc van hulle hand
gehou net jammer dat die
tegniese stcurings die l1100i
oomblik versteur het. Die
verteller het saam met die
uitstekend beplande dekor
dit reggekryom die gehoor
na 'n kroeg op die grens te
plaas.

Die lewe is 'n ~rensbotel
wuursku mens teen die onbe-
wuste 'rn ot t o ' VUil d i c
moderne mens "live fast. die
young and havo li good look-
ing corpse" . - Is.

Tjokkie sien
Potch•nou In

Aldo Behrens se aanbieding van die gewilde P.G. du Plessis-
drama, Siener In die Suburbs, Itet reeds Woensdagaand 24 Mei
in die P.II.-Kamertoneel geopen.

Die drama vun P.C .. wut in
1972 mei die: Ilerl/ogflrys

be kroort is. is 'n pragtige uit-
heelding van die lewe in 'n
minder gegoede
Jnhnnncsburgse \\ oenbuurt.

Dit IS die verhaal van
menslike worstcling met alle-
daagse probleme.

v a n Tjokkie (Pieter
Oberhol/er) wui mel helm
gebore IS en kan sien

Jakes (Rocloff van den
Bergh) - die tang

Tiemie Ja kes se meisie
Giel (Kobus I odcwyckx),

wat perde sped
- Mu, (Isobct Kok), wut in
sonde met Gicl lewe

en f-é wat bale lief vir
Tjekkie is.

Dit is 'n drama waarin
mense hulle lot probeer uit-
werk. 'n Verhaal waarin
mense kun lag en moet lag
om sodoende rue te huil nie.

Die speelvak duur tot 30
Mei.

Mnr Fick saam 111('( Prof Ba/lol en Dr Vi7ll Jaarsveld. afgeneem
tydens die kunsnitstalling I'an Sanlam wal tol 25 Mei duur. Die
uitstalling bevat werke vail die heel bekendste kunstenaars
11(/(II/I/ik onder andere PIerneef, Gregoire Boonzaaier, Cecil
ltiigs, MOst',I' Kottler, 1/'11/0 Stern, Pieter Wenning en /lug vele
ander.

FOlD. FaTOku1l.1

deur middel van ossilators,
filters. versterkers en dies
meer. Hierdie klanke is
georden. soms volgens wis-
kundige formules wat vooraf
bereken word. om die vorm
van die werk te bepaal en om
te sit lot 'n elektroniese kom-
posisie.

Die PU bied elektroniese
musiek aan om die studente
kennis te laut mank met die
hedendaagse musiek. Ons
moet weet op wclke wyse ons
tydgenote musiek skep en
Wilt die rede daarvoor is. Dit

is egter waar dat die groot-
ste aanhangers daarvan op
hierdie stadium beperk IS tol
mense wat daarmee werk.
Om die musiek te verstaan
en dit te geniet. vereis gewy-
sigde luistergewoontes van
die luisteraar,

Die een sal sê: "Ja, rnaur
ek vind dil nog steeds
moeilik om elektronika en
elektrisiteit mel musiek te
versoen". Die under sal sê:
..... k het agtergekom dat die
meeste musiek wat ek die
afgelope week gehoor hel.
my ore bereik deur 'n lang
pad van transistors, weer-
stande, draadjies en luid-
sprekers.

rollc, naamlik dié van die
Hodgon-broers, Charles en
Earl, word deur Robert Shaw
vertolk. Die ander twee
belangrike spelers is Ri-
chard Roundtree (Archie) en
Barbara Seagull (Sally).

Winter van 14 Julie kan ge-
sien word op Vrydagaand 23
Junie. In die liefdesfliek
besluit Ilelena de Villiers
(Karin Scholtz) om haar
ongebore baba te laat
verwyder, Wanneer sy op die
punt staan om die operasie te
laat doen. skryf sy vir Frans
(Martin Dreyer), die vader
van haar kind. en deel hom
die nuus mee. Hewig: ont-
steld dros r rans weg uit die
leër. Hy moet Helena bereik
voordat te laat is. Onder-
tussen is die militêre polisie
op soek nu hom. Ily bereik
Helena voordat die aborsie
uitgevoer word. Maar as
huilt: hesluit om sonder toe-
stemming te trou. ontstaan 'n
hewige twis en tweestryd,

En om die eerste heine
van die jaar mee af te sluit
word Breaking Point ver-
toon op Saterdagaand 24
Junie.

Tjokkie sien. Afgeneem tydens 'II repetisie van Siener in die Suburbs. VI.n.'" lsohel Kok, Pieter
Oberholzer, Alla Spies en Mariëtto Kruger.
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SOKKER LAAT BAL ROL
gekry: Die eindtelling dun
5:0.

Ten spyte vall dié vooruit
gang moel ons sê: "Geluk
RAU." Die PlJK-spekrs \\,IS

effens Uitgebrand deur die
vele wedstryde net VOM
lntervursuy ell 1110es SWig
voor 'n gemotiveerue RA lJ-
span. Dit was 'n harde stryd.
Piet Fourie het vroeg in die
wedstryd die PUKKE se duel

aangeteken RAll het egter
later die oorhand gekry en
drrc uncle aungcrckcn. Dic
PlIKKf' het Ilogtans uit-
muntend g espccl. Manne
soos Johan Nel en Mike-
M ik c m o c t u it g c so nd e t

word
Die PliKKI ~ê net' "Dil

W:I'; ons eerste ncdcr+ang
Nou guuu ons eers losbrand
en ons heerskappy in Wes.
Transvaal hcvcsug. l l ou ons
dop."

Die sokkerspelers is besig met 'n triomftog deur Wes-Transvaal.

Kubaan Els hou eintlik duimvas dat die bal sy regte bestemming
moet bereik. Die PU het met 3-/ verloor.

Saterdag 13 Mei het hulle
M ilncr op die Weermagveld
gepak. Ten spyte van die
veld se ongelyke oppervlak
slaag die PU se voorspc-
Iers 0111 4 doele teen 0 aan te
teken. Die span was bekom-
merd oor Egan en het die
wedstryd sonder hom ge-
speel. Hulle het nietemin
goed reg gc kOI11.

Woensdagaand, 17 Mei

HOKKIE
Die rooster van die Manskoshuisliga in hokkie is as volg:

Datum A-veld B-veld Tyd

Dorp vs. Caput Over-de-Voor vs. Hombre 9.15
Puk Bont Puk Bont
Hombre vs. Dorp Caput vs. Over-de- Voor 4.30
Puk Bont Puk Bont
Over-de- Voor vs. Dorp Hornbré vs. Caput 9.\5
Puk Bont Puk Bont

2e rondte

Dorp vs. Over-de-Voor Caput vs. Hornbré 9.15
Puk Bont Puk Bont
Hombré vs. Dorp Over-de-Voor vs. Caput 9.\5
Puk Bont Puk Bont
Over-de-Voor vs. Hornbré Caput vs. Dorp 9.\5
Puk Bont Puk Bont

27Mei

29Mei

24 Jun.

29 Jul.

SAug.

12 Aug.

Reëls:
I. Die span wat wen verdien twee punte.
2. Vir 'n gelykop kryelke span I punt elk.
3. Aan die einde van die liga word die punte bymekaar getel en die wenner word dan bepaal.
4. Wedstryde kan nie uitgestel word nie.
5. Indien 'n span nie kan deelneem nie, moet hulle punte aan die ander span gee.

het hulle B tether's College
or die Western Reefs veld te
Orkney gewen. Vir hierdie
wedstryd was Fgan se hese-
ring sodanig herstel dat hy
weer kon speel. Reeds In die
eerste helfte leken die
PUKKI' 4 doele aan. Die
tweede helfte is gebruik om
le oefen vir Intervarsity en
daarom hel die Pukke in
hierdie helfte net I doel --..

V.l.n.r.: Timio Krige - reklame hestuurder van Matcomess Bpk.: .!I/IlI'GII Zyl, voorsitter \'Uil die PU
muurbal klub eli Dr. Piet van der Sch;iJ Ere President val! die PU muurbalklut: tvden« die oorhou-

digingsgeselligheid ill die sportklubhuis \'0/1 die Puk.

MALCOMESS BORG MUURBAL
KOSHUISLIGA

Een van die land se grootste verspreiders van Iandboumasjinerle - MAl.COMESS lWK. - borg
tans die muurbal koshuisliga.

Daar is op hierdie slap be-
sluit om momentum te gee
aan muurbal as geheel.
Muurhal is tans een van die
gewildste sportsoorte op die
kampus en trek hy die dag
meer belangstellendes,

Met die oog (lp dil: ingc-
bruik ncming van die ses
nuwe bane bv die studente-
sentrum, is 'dit nodig dat
muurbal hulp kry sodat die
standaardspel kan verbeter,
nie nel aan (lie PU nic, maar

nok in Wc» 11"1I1~\·a,i1.
H a ic ti il n k ic a il II 1\1 ,ti .

~'OIllC'~ die Pokke \\ tar
deer dil, OIl' I\lilk,llllC'iS
K()~hl1i,hg,l IS reed- .Ian die
gang en die koshuise LIp dil
uit.



12 

Andre Markgraaff wag sy heurt in . ( Foto: Jaco Pretorius) 
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INTE.RVARSITY
UITSLAE 

Sportsoort 

Gholf 
Stoei 
Pluimbal 

Muurbal 

le 
2e 
Mans 

Tennis 
Dames 

Mans 
Dames 

Skaak 
Tafeltennis I 

2 
3 

I 
2 

Dames 
Sokker 
Judo 
Landloop: 

Scuba 

Mans 
Dames 

Karate Kata Dames 
Mans 

Ku mite 
Dameshokkie 
PU II vs RAU II 
PU o/20 B vs Alomdraai 
Vergeet-my-nie vs 
Wag-·n-B ietjie vs 
PU I VS RAU I 

PU 

I 
5 

14 
10 
I 
3 
5 

14 
14 
31 
23 
14 
31 
22 

I 
26 
29 
20 

Gelykop 
15,3 
47,1 

4t 

RAU 

2 
3 
I 
5 
4 
2 
I 

16 
17 
17 
11 
22 
3 
3 
3 

31 
65 
16 

Gelykop 
15,5 
50,7 

7t 

0 
0 

AmperDaar I 
Kruinsig 0 

PU LYK VAAL 
PU o/20 A vs Oorkant 
Karlien vs Ben-je-mijn 
Wanda vs Skoonveld 
Manshokkie 
PU II VS RAU II 
PU I VS RAU I 
Netbal 

0 
2 
0 
2 
2 
4 
8 
·2 

2 
2 

0 
0 
0 
2 

Op die PUK-pawiljoen het dit weerklink: "Die Pukke die hardloop, die Pukke die skop, die Pukke se manne het brandewyn vir 
bloed." Ai, as dit maar net Saterdag so kon gewees het. PU o/20 A vs Oorkanl 

Asterhofvs Am per Daar 
Heide vs Alomdraai 
Klawerhofvs Kruinsig 
PU II vs RAU II 

20 
29 
27 
32-
40 
25 
31 
38 

10 
11 
3 

11 
18 
7 
6 

18 

Selfs die gehardste Puk- \1inning is ongel\11feld gele 
student moe' Saterdag deur die drie losvoorspelcrs. 
ru1terlik erken <lat RAU Tomm) Bosch. Piel (Joete 
verreweg die besle span was. en Johan Uys. Hullc het die 
Met dic,elfde motivering losskrum' met I S-8 oor-
waarmee die KO\·sies ver- heer,. Dit is .1uis hier waar 
lede 1aar geklop i,, hel RAU die tuis,pan sc probleme 
daarin geslaag om ·n Puk- begin het. 
span sonder woema maklik 
le klop Die s\1aarder pak voor-

Die grondslag vir die oor- spders v;111 R \ U het die 

H e/pende hande (Foto : Jaco Pretorius) 

deur ons Sportredaktrise 

BAii:'. dankie PUKKE, vir 'n intervarsity wat heel goed 
afgeloop hel. alhoewel nie in allc opsigte heel voorspoedig 
nie . Ons kan dankbaar wees vir hierdie RAU-inlervarsity, 
want dit is tog 'n goeie termometer vir die lalere KOVSIE
intervarsit). Nou weet ons min of meer wat van ons verwag 
sal word en ons sal wraggies moet vingertrek . PUKKE. ons 
gees is nog stukke van 'n wengees af. Die RAUKIES was 
darem altevol verheug. want hulle voel nou hulle kan hul lyf 
volwaardig saam met die ander universiteite ingooi . Nie dat 

.>wile nooil kon nie, maar daar was nog altyd so 'n klankie -
die feit dat TUKKIES byvoorbeeld nie teen hulle wou inter
varsit) hou nie. Nou moel ons ou klompie hier in Potch egler 
pasop om nie s6 ons posisie af te take! nie . 

Pukke by feitlik elkc skrum 
meters tcrug gedruk. Die 
vasskopstryd is met 4-1 deur 
die besoekcrs ingcpalrn. 

Die ge\aarlike agtcrlyn 
van RAU kon hierdeur in rat 
vloei en het groot proble111e 
aan die agtcrlyn van die 
Gccltruic verskaf. Dit is hier 
w aar Lee Barnard in die 
prentjie korn. 

Sy tak liese skopv\ erk na 
die kantlyn . vinnigc weg
stuur van die agterl yn en 
terugspel na die voorspelers 
was goeie bewys van die jong 
koclkop sc rnoontlikhcde. 
Wim Hollander het ·n prag
tige drie gaan druk na een 
van Lee Barnard se takliese 
skoppies. 

Zillen Roos. die jong 
skrumskakel van Puk. het 
agter die verlooppak indruk
wckkend vcrtoon. Sy diens 
na Willie S111it was lank en 
suiwer. Dit is net jammer dat 
hy nog so jon k is. 

Elke bewcging deur die 
Pukke is deur die beler gemo
tiveerde , goedgedrilde RAU
s pan gestuit. Theuns Eloff 
hel egter die hele wedstryd 
hard probcer. maar die 
nodige ondersteuning het 
ontbreek . 

Dit was van die begin af 
duidelik wie die wenner gaan . 
wee\ . Die verbasing ko'n 
duidelik op die gecsdriftige 
dirigente se gesigte gesien 
word toe RAU met die ecr
ste skrum die Pukke tree 
teruggestoot het. 

Sow at ticn minute voor die 
aanbreck van rustyd het dit 
gelyk of die Pukke dalk die 
knoop kan deurhaak. Die 
telling was op daardie sta
diu111 10-7 in die guns van 
R/\U met die Pukke sterk op 
die aanval. 

Na die aanvang van die 
spel na rustyd met die telling 
10 elk en die wete dat James 
Stolberg rustyd lank met die 
spelers gesels het. hel nuwe 
hoop opgevlam. Dit was 
egter van korte duur toe Lee 
Barnard kort hierna met ·n 
goeie strafdoel slaag. 

Die koeCI was deur die 
kerk na ·n pragtige onder
skepdrie deur Tuffy de Wet. 
Die bal het vinnig langs die 
agtetlyn van die Puk be
weeg. Dit het gelyk of die 
Pukke die ekstra man in die 
agterlyn gaan bewerkstellig. 
De Wet het aanvanklik 
gesukkel om die bal onder 

beheer le kry, maar het met 
sy groot spoed die grypende 
hande van die Pukke ontglip 
en die drie onder die pale 
gaan dru k. 

Puntc 

Vir RAU het Bertie van 
Zyl , Tuffy de Wet (2) en Wim 
Hollander driee gedruk . Bar
nard het ecn vervyf en met 
vier strafskoppe geslaag. 

Vir die Pukke het James 
Stofberg en Zillen Roos elk 
·n drie gaa n druk . Jannie 
Tiedt het met twee strar
doele geslaag. Willie Smit 
het ·n skepdoel oorgeskop. 

PU o/20 B vs Skoonveld 
Karlien vs Ben-je-mijn 
PU) vs RAU I 
Rugby 
Klooster vs Dromedaris 
A ma-Villa vs Kanniedood 
DawieDup vs Vorendag 
PU I o/20 B vs RAU o/20 B 
Over de Voor vs Oppierif 
Drakenstein vs Afslaan 
Ca put vs RAU II I 
Hombre vs Akademie XV 
Jongspan vs RAU o/20 A 
I bbies vs RAU 11 
PU I VS RAU I 

16 
38 
32 
0 

18 
32 
18 
36 
9 

27 
17 

3 
6 
4 
3 

10 
14 
0 
0 

17 
9 

30 

S PORTPERSOON LI KH El D 
VAN DIE WEEK 

' 

L. ALLEN 
Lenard Allen, 'n eerstejaarstudent, het 1976 as gevolg van 'n ongeluk 'n parapleeg geword. Op 
skool was hy 'n baie goeie atleet, wilt telkemale vir sy skool deelgeneem het. Hy het ook vir Boys' 
High krieket gespeel. Lenard meen "dit is nie nodig dat alles tot stilstand moet kom as mens in so 
'n situasie beland nie." 

Lenard het by die para
plegiese klub in Stilfontein 
aangesluit. Hy het die 
basketbal-tegniek en spel 
baie vinnig aangeleer en hy 
het in alle ems begin speel. 

In 1977 het Lenard provin
siale kleure (W.Tvl) ver
werf, en die Wes-Transvaal 
span. beslaande uit vyf lede, 
het in Rhodesie gaan deel
neem. Verskeie Ligawed
stryde tussen Suid-Afrikaan
se en spanne van Rhodesie is 
gespeel. 

Vanjaar het Lenard weer 
Wes-Transvaalse kleure ge
kry. Hy het vir die eerste 
keer aan die Suid-Afrikaan
se spele vir gestremdes gaan 
deelneem. In die verskeie 
baannommers 100, 200 en 
400 meter het Lenard twee 
vierde en een vyfde plek 
gek ry. Lenard se hy het ge
sien wal gedoen kan word en 
hy is hard besig om te oefen 
vir die 1979 SA-Spele. 

O;• die vraag wat sy groot
ste ideaal is, antwoord 
Lenard baie beskeie dat hy 
graag in Martin Buys se 
spore wil volg. Oil is naam
lik om Springbokkleu re te 
verwerf. 
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