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AFRIKA: 'N
BETER

BONDGENOOT
"Suid-Afrika se uitge-
sproke pro-Westerse en
gekwalifiseerde anti-
kommunistiese houding
was die oorsaak dat die
Republiek se toenadering
tot die Afrikastate In die ver-
lede dikwels met skep-
timisme, versigtigheid of
doodgewoon afwysend
deur die lande begroet Is."

So sê mnr. Tom Larney,
senior dosent in Inter-
nasionale' politiek In die'
redaksionele kommentaar
van die maandblad die
Wêreld in Oënskou van die
Sentrum vir Internasionale
politiek.

Hy sê uitsprake van Suld-
Afrikaanse polltlcl dat dié
land voortaan 'n neutraler
koers In die internasionale
politiek moet inneem, sal
meebring dat daar groter
aanvaarbaarheid en geloof-
waardigheid van Suid-Afrika
van die kant van Afrika-lande
sal kom.

Mrr. Larney verwys veral
na mnr. Pik Botha, Minister
van Buitelandse Sake, se on-

langse uitspraak in Zurich oar
die groter onverbondenheid.
Hy sê dit Is te verwelkom om-
dat dit die vreedsame voort-
bestaan van Suid-Afrika en sy
buurstate kan verseker.

Volgens mnr, Lamey sal
daar mense wees wat .--------------------L-------------- r- __

• bedenkinge het oor die
lewensvatbaarheid van 'n
beleid van neutraliteit. Dié
pessimistiese houding was
ook alledaags voor
Republiekwording, toe som-
mige voorspel het dat die
land in ellende gedompei sai
wees as hy hom buite die

·Statebond sou bevind.
Hy sê die toekomsvisie van

"n onverbonde statebond van
lande suid van die Kunene-
en Zambesiriviere, hou die
hoop in van 'n nuwe toe-
ganklikheid tot Afrika.

"Die Republiek moet, as sy
historiese verbondenheid aan
die Weste nie meer 'n bate is
nie, die bests gebruik maak
van sy vryheid van optrede
en sy hell in 'n ander rigting
soek," sê mnr. Larney.

Dit Is vandag reeds bewys

omdat die losmaak van
bande en die latere wysiging
van handelsbetrekkinge met
die buitewêreld die land op
die pad na voorspoed
geplaas het, sê hy.

Ind iër
skryf
bros

eksa-
men

Lees vinniger
Ole Instituut vir Siel-
kundige en Opvoed-
kundige Dienste en Navor-
sing beskik tans oor 'n
modern-toegeruste lees-
laboratorlu m.

Kursusse met die oog op
leesversnellIng en verhoging
van leesbegrip word aange-
bied. Resultate dui daarop
dat die gemiddelde student
se leesspoed minstens kan
verdubbel en In bale gevalle
kan verdriedubbel' ná een
kursus. Die kursus strek oor
agt weke en dit word van stu-

dente verwag om minstens
1'/2 uur per week In die
leeslaboratorium deyr te
bring. Die koste verbonde
aan die kursus Is R25,OO.

Studente wat belangstel
om die kursus vanjaar by te
woon, moet onverwyld met
meneer T E Coetzee, kamer
K 15, Kelderverdieping,
Psigologiegebou (Iangs
Oosterhof In Hoffmanstraat)
1n verbinding tree. Meneer
Coetzee is ook bereikbaar by
telefoon 22112 uitbreiding
499.

Prof. Nic Swart, voorheen
verbonde Ban die Departe~
ment Ekonomie, Is Bange-
wys as die tweede vtse-re«.
tor van die PU. Die besluit
om 'n tweede vise-rektor In
die plek van die Reglstra~
teur (FinansIes) aan te stel,

J1et gespruit uit dIe groot
verantwoordelikheId wat

hierdie amp behels.

'n Indlêr-onderwyser, mnr.
Cyril Bridget Soholtz, hoof
van die Indian High School in
Mohadin, Upington, het op
Vrydag 6 April broseksamen
geskryf. Hy het dadelik sy
kleurekaart ontvang om sy:
Pukbaadjie te koop.

Op 7 April het hy ook sy
B.Ed.-graad verwerf.

GROOTTOTAAL
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Student se Bank.

WOORDBOUWENNERS
BEKEND

As student
isjy voor in ons boek.
Kyk net na ons

dienstevir
studente:

Spaarrekeninge
Laekoste-
tjckrekeni nge
Versekering
'n Studentesak
bestuurder wat
jou taal praat.
Komgesels
gems melons.

by die Professionele Mense.

Mev, E.M. Hoogenboesem
van Posbus 68, Nylstroom,
Is die wenner van die Puk-
Woordboukompetisie van
1979. Mev. Hoogen-
boesem het die eerste prys,
'n Afla Sud 1300TI, gewen.

Agt persone deel die
tweede plek en het elk 'n
vakansie van twee weke aan
die Suldkus, losgeslaan. Hul-
Ie is rnev. B. Swartz van su-
fontein, mnre. P.K. Lourens
en J.G. Lensink, albei van
Caput. Mnre. C.L.E. du Ples-
sis van Milligen, C.C.
Oberholzer, almal

Potchefstromers, Is verder
onder die gelukkiges.

Wouter Jansen van
Alberton en S.J. van Vuuren
van BIesiesviel was ook prys-
wenners. Die volgende per-
sene het 'n kontantprys van
R50.00 elk gewen: mnre.
G.M. du Toit (van Klooster),
J.A. Venter (Vereeniging),
A.D. Putter (Potchefstroom),
Mej. P. Venter (Potchef-
stroom), mnre. N. Venter
(Vereeniging), C.R. Venter
(Vereeniging), W. Jansen
(Alberton), A.A. Wessels
(Louwsrivier) en E.N. Swa-
nepoel (Alberton).

BARCLAYS
Berelays-Nasionale Bank Beperk- Geregistreerde Illlnclelslxmk
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deur enige medium van die
rassestryd in Suid-Afrika
bloot om reaksie uit te lok of
as skoktaktiek wat 'n
negatiewe uitwerking kan hê.
Die rassesituasie is van" s6 'n
aard dat niemand kan bekos-
tig om indrukke oor te dra
sonder om dit op te volg met
6f 'n korrektief 6f die motief
en interpretasie op dieselfde
manier bekend te maak nie.

• UOVS

Die UOVS is vanjaar 75 jaar
oud en 'n spesiale feesweek
is gehou vanaf 17 tot 24
Maart. Dit het onder andere
seminare, verskeidenheids-
konserte, 'n groot galakon-
sert en 'n bedrywige sport-
naweek op die 30ste en 31ste
Maart ingesluit.

ZIJ HEBBEN GEZEG D
-A ff ikampus I'NTERUNIVERSITÊRE

. REDAKSIE .
, - .

KORPS-SKAKELING
------------------------1 Belangstellendes wat "The Loft" Vrydagaand 4 Mei saam met

Korps wil besoek, moet Hendrik Olivier vandag skakel.
Studente wat die kamp by Turfloop van 24 tot 27 Mel saam

met Korps wil bywoon, moet hul name voor 14 Mel in bus 70
voor die SSR-kantoor plaas.

Op 'n SSR-vergaderlng op
Donderdag 3 April Is die
volgende voorstelle en
mosies aangeneem:

• Studente hoef in die ver-
volg net kleurstrokies te toon
by die aankoop van kleur-
baadjies en sakwapens.
• Die Pukkies se nuwe or-
ganiseerder en afrigter is
onderskeidelik mnr, l. Purén
en mnr. Kierie du Randt.
• Kommissies van onder-
soek is aangewys om kos-
huise se bankrekenings te
ondersoek en om ondersoek
In te stel na die aankoop van
musiekinstrumente vir
geieenthede soos Intervar-
sity.
• Die Karnavalvoorsitter vir
1980 is mnr. Stefan Preto-
rius van Over-de-Voor.
• Mnr. Jim van Zyl se verkie-
sing as ondervoorsitter van
die Sportraad moet deur die
hale koukus bekragtig word
omdat hy ongrondwetlik
verkies Is.
• PU-koshuise het 'n
massavergadering oor die
ASB met mnr. T. Eloff om
vrae te beantwoord aan-
gevra. Dit sal saam met hier-
die termyn se massaver-
gadering gehou word.

Drankgebruik

• 'n Voorstel Is aangeneem
dat daar tydens kampe wat
deur die SSR of onderlIg-
game aangebied word
berïoortlke kontrole oor
drankgebruik uitgeoefen

moet word. Dit moet aan die
kampbestuur oorgelaat word
om drankaankope te doen en
geen individuele persoon of
persone mag om kontrole te
vergemaklik drank na 'n
kamp saamneem nie.

Plakkerskampe

Die Oos-Kaapse Adrnlnl-
strasieraad se beleid dat
geen bestaande plakkers-
kampe ontruim word voor-
dat daar voldoende en bevre-
digende alternatiewe behui-
sing beskikbaar is vir die in-
woners van die plakkers-
kamp nie is In 'n mosie ten
sterkste onderskryf en as 'n
navolgingswaardige voor-
beeld beskou.

Teer-en-veer

Die SSR het met skok en
afkeuring kennis geneem en
hulle uitgespreek teen die ge-
drag van die Afrikaner Weer-
standsbeweging tydens
UNISA se geskiedenIskon-
ferensie en ook die hoop uit-
gespreek dat sulke gedrag
deur die SAP onderdruk sal
word. Die SSR distansieer
hom van die AW op grond
van die rewolusionêre, on-
beskaafde en on-Afrikaanse
kleur daarvan en meen ook
dat hulle die naam "Afri-
kaner" nie waardig Is nie en
skade aandoen.

Die SSR het hom met 'n
meerderheid van stemme uit-
gespreek teen die onge-
kwalifiseerde uitbeelding

Wapadjies
Btl Jacques by 3468 (Klooster) en laat '0 boodskap.

KIEB & KEUR:
Lyk lou I<amer soos Vaalwaler? Kry 'n posier by Kies & Keurl Val IOUknope al, nate trok los?
Naaldworkbenodlgdheda galore by Kies !lo Kauri Behalwe meterlaat. hoede, kunsblomme en
mandJies. hel ana nog slapels ell slapels ander good. Val 'n dag al en kom snuttel rond by:
KieR & Keur, Tornsnaat 98.

BLY RY EN RY BLY:
Nlgrlnl BatiOrye Is die naam as JyJou molor wegspringgereed wil hou - sonder sweel, sonder.
bloeddruk en teen 40% korUng, speslael vir PU -studenre lag Jyheelpad bank tos op sekgeld
dag SIQrm sornrner nou na Lombardsiraai 27 vir jou ballery. TeJ 7805.

HOOR EN BIeN VEROAAN?:
Radio- en TV-dienste hel 'n wye raeks banerye vir rekenaars. horlosies, radio's ol walook al

Ons klIsrekenaars en Alwa steree audloverslerkers vir mOlorradlo's ISons trois" die besie
op POIoh, Lombardsiraai 42,

BLOMME, BLOMME, BLoMME:
Ruikers, 9rool en klein. liolilke vars snyblomme en pOlplanlO wal Jou larelank geluk sal gee.
I.ellyd lO kry by FLEURETTE BLOEMISTE. Ons helook Ingevoerde syblomme wal ac mooi
Is dal JY nie kan ophou kyk daerna nie, Maak gerus gebruik van ons KSA diens. Dit kos
niks eksUe nia. FLEURFTTE BLOEMISTE. Kerkstraal 83, Tol. 4062.

VERBLANKERBI
Blyassebliel vor weg van TURKSTnA BAKKERY wanl dis meer as wal vl.es en bloed kan
verdra As lY oars esnmaal lou oë laai dwaal het oor ons goudbruin koeks,slers. ons heerlike
"klngsl~e"-ollebolle, gevul met konlyl en room, lorte. koeke en pasiele. Ols nie 90 moeilik om
TURKSTRA te vermy nie, Hulle is In KerkSIrOBI.

STAAK DIE OEKEKKEL:
Sê du llewer mOl blomme. Blomme balulg Ilelde, Inspireer, troos, sê dankie. AI wat lY moel
doen, 18om [ou gesig by die goleentheld lO laai pas, I-JUIS EN TUIN het die blomma, kom
soek IOU sêgoed by ons. Tornstraat, Polch.

TROUKAART JIEB:
Ons het, lellerlik, eenduisend-voorbeelde van troukaartjies en bybehore vir
daardie mootete dag in u lewe, Ons nooi u om gerus ons katalogus le kom
deurkyk. sooat li die heel besie Keuse kan maak, Ons verseker u van per-
soonlike aandag en sal graag u vrae beantwoord, Skakel enige tydl Tel. 24074.

RII!T8t<RAAL
Ver8ln~K mel Shape leen siege R3,OO per bilk by dla Bull Apleek beskikbaar, TomSlra~188,
Tel. 5943

SSR-VERGADERING
Die volgende SSR-vergaderlng word op Maandag 7 Mei om

19hOO gehou.

KARNAVAL

Die nuwe Karnavalkomitee word nou saamgestel. Be lang- 'r::==========~==========~
stellendes wat nog nie op die komitee gedien het nie, kan hulle I
name en adresse In bussie 12 by die SSR-kantoor gaol. Per-
sone kan ook aanbeveel word om op die komitee te dien.

FLITSE

IE
AT
AAR
ANNEER
AAROM

NATUURWETENSKAPSKONFERENSIE

Op Saterdag 28 Julie 1979 sal 'n Natuurwetenskapskon-
ferensie by die PU vir CHO gehou word. Die voorlopige tema
daarvan is: "Energie: die verkryging, verspreiding en aan-
wending daarvan in fisies- chemiese- en biologiese weten-
skappe."

MASSAVERGADERING
'n Massavergadering word op 21 Mei om 19h30 In die

TotIussaai gehou.

KAMPUSFOKUSREONIE
Die Kampusfokusreunle hou 'n vergadering op 18 Junie,

om 19hOO in die Opvoedkunde/Pslgologiegebou. Die
vergadering is verpligtend en skriftelike verskoning moet by
die SSR-voorsltter ingedien word.

DIRIGENTSVERKIESING

Die dirigentsverkiesing vind Maandagaand 7 Mel tydens
sleeptyd In die Amfiteater plaas. Bring asseblief penne saam.

SINGSONGS

Die singsongs is Woensdagaand 9 Mei tydens sleeptyd in die
Amfiteater.

GROOT BRAG

Die groot Brag Is op 10 Mei vanaf 19hOO In die Amfiteater.
Om 21 hOO sal die Eerste rugbyspan bekend gestel word.

KURSUS IN JV-BESTUUR

Die kursus word rnóre (5 Mel) vanaf 08hOO in die kerksaal van
die Gereformeerde Kerk Noordbrug aangebied. Die koste is
R1,00. Alle JV-Iede is welkom.

AKTUEEL '81 UITGESTEL

Die Aktueel '81 Tweedejaarskamp van 11 tot 13 Mei is
uitgestel na die naweek van 27 tot 29 Julle.

KUL TUURRAADSVERGADERING

Daar sal 'n Kultuurraadsvergadering op Dinsdag, 8 Mel, om
20hOO wees. Die nuwe ondervoorsitter van die Kultuurraad Is
Mario Smith.

JBANS DENIM DEN
Vir mans en dames die grootste verskeidenheid denimjeans, kakieKlere an Lee's koortllu
weelskeppings In POlch teen die bllliksle pryse. As ons leis me hel nie. salons dil vir u kry.
want vriendelike diens is ons leuse. Besoek ons by winkel no 4. JAYS UITRUSTERS.
Tal. 8791. Indléraenlrum,____________________________________+ SAAMRYKLUB

Die SSR het 'n saamryklub gestig. Persone wat vervoer na
en van 'n plek soek, kan hulle name op die kennisgewingbord
by die SSR-kantoor gaan neerskryf. Persone wat vervoer kan
verskaf, moet dieselfde prosedure volg.

BAKKERY
SMAAILlIE VLEISPASTEIE

BY DIE PUI·PIII

KONSOLIDASIE IS NOTA BENE

Die Puk Nota Bene vir 1979 het verskyn. Hierdie eerste
publikasie van die Politiese Raad poog om die .konsolidasie
van die tuislande perspektiwies te belig.

Die inhoud bestaan uit 'n strategiese waardering van die
noodsaaklikheid van tulslandkonsollderJng, 'n bydrae vanuit 'n
beplanningsoogpunt en twee ander stukke, oorgeneem uit "To
the Point" en "Woord en Daad".

Kommentaar en artikels vir hierdie publikasie is altyd
welkom.

Benewens die 75ste
universiteitsverjaarsdag, Is
die hoofgebou en Huis Abra-
ham Fischer 70 jaar oud, die
standbeeld van president
M.T. Steyn 50 jaar, die
Fakulteit Landbou 21 jaar en
die Fakulteit Geneeskunde
10 jaar oud.
(Berig: Kaleidoskoop van
Kovsieland Maart 1979)

• NKP
Die bouwerk aan die nuwe
kampuskompleks van die
Pretoriase Onderwyskollege
neem teen die helfte van
1979 in aanvang. 'n Stuk
grond van 67 hektaar tussen
Unisa en die SABS is vir die
doel bewillig.
(Berig: Trompie 15 Maart
1979)

• WITS
Tydens 'n massavergadering
op Dinsdag, 10 April, in die
Great Hall op die Wits
kampus gedurende die
etensuur, was dr. Zach de
Beer, die LV vir Parktown
(PFP), en dr. Nthato Motlana,
voorsitter van Soweto se
Komitee van Tien, die
sprekers.

Dr. Motlana het die hoop
uitgespreek dat die Weste
Suid-Afrika saloortuig om die
mag aan 'n meerderheids-
regering oor te dra. Dr. De
Beer het gesê dat benewens
probleemoplossing deur
middel van onderhandeling,
die ander alternatiewe wat
oorbly die voortsetting van
die verwerplike apartheids-
beleid of konflik is.
(Berig: Die Transvaler 11
April 1979)

• RHODES
Die koshuise waarin swart
studente by Rhodes tydelik
gehuisves word, is deur die
kampus argitek, mnr. I. van
Heerden as "ongeskik vir
bewoning" bestempel,
Moontlike beplande verande-
rings aan die twee betrokke
koshuise, Adamson en
Prince Alfred, hang tans af
van die beslissings oor die
wettigheid al dan nie van die
huisvesting van swart
studente op die kampus.
(Berig: Rhodeo 1 April 1979)

• TUKS
Dr. Ernst Dinkelman, Tukkies
se rugby-afrigter vir die
afgelope vier jaar, is van sy
pos onthef. In Noord-Trans-
vaalse rugbykringe word
bespiegel dat die twee
neerlae wat die Tukkies teen
die Maties geJy het, te wete
die intervarsity en die Toyota
klubbyeenkoms in Durban,
die oorsaak vir Dr. Dlnkel-
mann se afdanking is.

Gedurende die tydperk
wat dr. DlnkeJmann afrigter
was van die Tukkies, het hulle
die Noord-Transvaalse klub-
trofee, die Carltonbeker, elke

jaar huis toe gebring en die
Maties verskeie kere geklop.
(Berig: Rapport 2 April 1979)

• NUSAS

In 1974 Is NUSAS se ontvangs
van buitelandse fondse
onwettig verklaar. Daar is ge-
meen dat 'n sterk anti-rege-
ring studente organisasie
finansieel nie die mas sou
kon opkom mi dle besluit nie.
Tydens die huidige
parlementsitting het Minister
Jimmy Kruger egter gesê dat
na 'n deeglike ondersoek
deur die registrateur van
geaffekteerde organisasies,
mnr. S.S. van der Merwe, ge-
vind is dat alle skenkings wat
NUSAS gedurende die jaar
eindigend op 30 April 1978
ontvang het, uit Suid-Afrika
self gekom het.
(Berig: Varsity NO.2 1979)

PUKKE
MOET
WEER
SKENK

Alhoewel bale Pukke dees-
dae bloed skenk, Is daar
vele wat nog nie deel het
aan hierdie belangrike
gemeenskapsdiens nie.

Daar is bale voordele ver-
bonde aan bloedskenk. Dit Is
algemeen bekend dat om
bloed te skenk baie gesond is
vir die skenker. Die 500 milli-
liter bloed wat een keer elke
twee maande uit skenkers
getrek word, word binne vier
en twintig uur weer deur die
liggaam vervang. Wanneer 'n
bloedskenker of een van sy
afhanklikes 'n bloedoor-
tapping moet kry, ontvang
hulle gratis bloed. Ander
pasiënte salongeveer veer-
tien rand vir 500 milliliter
bloed moet betaal.

Nadat 'n persoon een maal
bloed geskenk het, word hy
van 'n kaartjie voorsien
waarop sy bloedgroep aan-
gedui word,

BloedskenkkJinieke word
In Mei by die volgende plekke
gehou:
Maandagaand 27 Mei
om 18hOO by Heide vir Wag-
'n-bietjie, Vergeet-my-nie,
Kasteel en Wanda.
Maandagaand 14 Mei
om 18hOO by Over-de-Voor
vir alle mansstudente
Maandagaand 21 Mei
om 18hOO by Karlten vir
Heide, Karlien, Dinkl, Kulu,
Oosterhof en Klawerhof.
Studente word veral gevra
om nie' ná die Karnaval-
skenking belang te verloor
met die skenkery nie.

Tomatraat 84

Wesvalia Boekhandel
Tel. 8880

CERTAIN T SHIRTS

Verskaffers van
opvot3dkundlge boek»
en skryfbenodlgdflede.

HIGH QUALITY SILKSCREEN
PRINTERS

4 Grobler Street, Potchindustria
Tel. 23863



AU NT,ERV
PUKMASSA

VERKIES
DIRIGENTE

Vir die eerste keer in die
geskiedenis kry die Pukke
vanjaar die geleentheid om
hul dirigente deur middel
van 'n volwaardige ver-
kiesing aan te wys.

Die verkiesing vind
Maandagaand 7 Mel tydens
sleeptyd in die amfiteater
plaas. Stembriefles word by
die ingange uitgedeel en,
almal moet hul penne
saambring om hulle krui-
sies te trek. Die kandidate
kryelk tien minute om hulle
staal voor en met die rnassa
te wys.

Die uitslag sal Maandag-
aand in die amfiteater en op
die kennisgewingborde
bekendgemaak word.

SIng80ngs
Op Woensdag 9 Mei tydens
sleeptyd word daar In die
amfiteater gees gebou en
liedjies geoefen.
Gedurende die singsongs
en die Groot Brag sal Puk-
hoedjies teen R4.1 0 te koop
aangebied word, Spesiale
Intervarsity T hempies sal
moontlik ook te koop

aangebied word. Hierdie
artikels is ook by die SSR-
kantoor verkrygbaar.

Oroot Brag
Donderdagaand vanaf
19hOO tot 20hOO wor~ die
volgende spanne In die
amfiteater bekendgestel:
judo, pluimbal, muurbal,
mans- en dames-hokkie,
karats, tafeltennis, onder-
waterhokkie, gewigoptel,
tuimel en landloop. Na 'n
kwartier se singsongs word
kanovaart, stoel, tennis,
gholf, netbal en sokker
bekendgestel.

Tot om 21hOO word weer
singsongs gehou waarna
die Jongspan, Ibbies en die
Eerste rugbyspan voorge-
stel sal word.

Vervoer
Die busse vertrek op 12 Mei
om 07h30 agter die Totius
saal en om 23hOO vanaf die
hoofkarnpus. Die kaartjies
(R4.00 retoer) is by die
SSR-kantoor te koop. Ver-
skeie funksies sal na die
wedstryde op die RAU-
kampus gehou word.

PIK EN PUKKE
VIER FEES

Donderdagm Iddag, 19
April, het 38 Pukke op 'n
agtien uur lange reis vanaf
Potchefstroom na Montagu
vertrek om aan die Jaarlikse
Muskadelfees deel te
neem.

Die Vrydag na hulle aan-
koms, is die warmwater-
bronne naby die dorp sowel
as twee wynkelders, te wete
die Montagu Muskadel Boere
Wynmakers Kooperasle en
Drie Berge besoek waar wyn
en likeur geproe en teen baie
redelike pryse aangekoop
kon word. Die amptelike
opening van die skou die-
selfde aand deur sy edele
Minister Pik Botha, Is goed
deur die Pukke bygewoon.
Die heildronk wat op Minis-
ter Pik Botha ingestel is, Is tot
Minister Botha se heimlike
genot met "Jêj PUK, Jêj
PUK" deur die Pukke beaam.

Saterdagoggend is die
Kaapse streeksprogram "In
my kontrel" vanaf Montagu
uitgesaai met twee oud-
Pukke, Bennie Howard en
Tinus de Villiers agter die
mikrofoon. Plet Joubert, die
toerleier, het ook sy sê oor die
lug gesê in antwoord op 'n
UPE-student wat die Pukke
oor die lug gedaag het vir die
braaivleiskompetisie later die
middag. Die kleurvolle
karnavaloptog, bestaande uit
sierwaens, perdekarre en
oop koetse waarin Simon van
der Stel en Ryk Tulbach,
Minister Pik Botha en die
burgemeester van Montagu,
die LV en LPR van die streek
met almal se gades rondge-
ry het, veteraanmotors. UPE
se trompoppies en 'n Kleur-
ling Jazz orkes van Robert-
son deelgeneem het, was
sekerlik die hoogtepunt van

die fees. Die mense het bank-
vas langs die strate gestaan
en wulf en sommiges het
sommer In die strate begil)
dans.

'n Landloop Is gehou
waaraan verskillende atlete
van Stellenbosch, UPE en
Montagu en omstreke
deelgeneem het. Victor
Liebenberg van Stellen-
bosch het die landloop
gewen. Op die skouterrein
self het die karnavalkoors
hoog geloop te midde van
braaivleisvure en die heer-
like Muskadelwyn wat vrylik
gevloei het.

Die PUK se braaIvleIs-
span het die worsbraai-
kompetise gewen.

In die wynproetuin kon 'n
mens vir twee rand 'n wyn-
glas en tien kaartjies kry
waarmee wyn by die ver-
skillende stalletjies geproe
kon word. In 'n groot
Markiestent op die skouter-
rein het 'n op en wakker orkes
musiek vir die dansendes
verskaf. Saterdagnag het die
vreugdevure amper deurnag
gebrand.

Sondagoggend agt uur het
die Pukke die agtien uur
lange terugtog aangepak. In
die bus was daar min sprake
van slaap en almal het lustig
sit en sing totdat die bus
Maandagoggend twee uur in
Potohefstroom gestop het.

Te oordeel aan die guns-
tige reaksie en die mate
waarmee almal die fees
geniet het, gaan dit 'n jaar-
likse Instelling word om 'n bus
vol Pukke na die Fees te
neem. Daar Is selfs die
moontlikheid geopper om
miskien die PUK se LO ver-
toonspan saam te neem om
die Kapenaars te gaan be-
Indruk.

BELEIDSVERKLARING VIR
DIRIGENTVERKIESINQ - I.A. FER-
REIRA (SPIKKELS)
Ek plaas my beleidsverklaring in
Grieks omdat ek vertrou dat die lees
daarvan vir ons Wapad-lesers 'n bron
van vreugde sal wees.

As dirigent sal ek my daarvoor
beywer om ook al my grappies In
Grieks te vertel.

. ,.Jldp,,' - ou yelp T' ra",e., hOle I.T~'
T<l8, lp,!. .
.r KeV II'. Itv~"T~P'<; áy~.op<<; I. Iley«·
p',LrH
).-:tfl~rl XTtlv')vrCct no:'tpl:Hll nll\lT« 8&.~
tTNVTo'.I:t,

(1.1;T/,v Ml,hV't'« oe riiJu>.fJj ...• tnCluptlitlJ ~
TW(I,.',)\lI),,·
tI ~i x' i Y'~ 'T(.!I~T(JLI'JI lJI~w,v xa.t X'i\PIl
'PlJl'Clj/Ttjj,

~f; 'I~Tt pta. Z'X(P'JV'':'\ 'lIéptl\l nplJC; ~ci.l..
UT'; l.",lp.Co,Iv.1I

Aan ons minderwaardige klomp H.

JOhburg Joller't-rape wat hulle dees-
dae verwerdig om met ons Inter-
varsity te hou, wil ek graag 'n gedig
opdra - met apologie aan die
onbekende sestlger-dlgter.
"Kom Rape, Ape, Uie verkopers ...
Beklouter die gladde wal van 'n vols-
truispoot ...
Beknyp die gejuig van Jou drtewlel se
kniekop
en begrawe die smaak van lou tuin-
slang se neusgat ...
en word grootl

So onbeholpe soos 'n vetkoek In 'n
vlerrigting-stopstraat ...
So bewoë soos 'n neut In 'n vteis-
meul,
bars hy tussen die kompos met pap In
syoor!
SIEDAARIII

Die naakte moesie kielie sy mangel en
tog,
rooi blom die vlsbllkl
Hoe hoog Is gister?
Deurboor met sap van koolstoof
steeds skugter en dapper soos die
angskreet van 'n verpietteroe mtelle-
pit vra Jy:
WAAR, WANNEER, HOE?III

Om Puk-dirigent te kan wees, iS grool.
Die Puk het groot gees en nie bose
geeste In die lug soos ánder Universi-
teite nie. Intervarsity Is 'n geteentheld
waar die Pukke wys hulle is beter as
ander universiteite en soms provin-
siale spanne ook.

Weet julle waarom daar Pukke In
Potch. is en Raukies In Johannes-
burg? Potch. het eerste keuse gehad
met studente, toe moes Johannee-
burg lets kies wat by Wits pas. Ek hoor
die mense sê Kovsies '5 sulke groot
engeltjies, ek III bly die Pukke lewe
atmal nog. Dle~ovsle kampus lyk vir
my nog altyd soos 'n begraafplaas
met ligte. Die verskil tussen Puk
meisies en Kovsie meisies Is Puk mei-
sies word altyd eerste raakgesien en
Kovsie meisies moet lets doen om
raakgesien te word.

Beloftes, ek kon belowe het om klas
massas te reëi, maar die Pukka reêl dit
sommer self. Daarom geen beloftes -
slegs 'n glasie op die Puk gees.

Onthou.
Ons voel vera. (Mat of sonderSpIk-

kels.)
~t'J./tj, I!.)(l~i'l

Dawie Kriel

Intervarsityl Weer sulkelyd. 12 Mel,
dit Is die Pukke vs. RAU, wat nog
groen agter die ore en nat om dla tyf

is. Ott Is hier wear die boerseun, die
arme bloedlies van die stad, wat sooi-
brand op hulle waterknieë het, gaan
wys dal mieliepap beter is as dool-
pille. Maar dil Is sommer net 'n nage-
maakte Intervarsity.

Pukke 25 Augustus kom die Kov-
sies. En hier kom die groot verrassing
- 'n rnassabecrafnla. WIQ het gesê
Hitler Is nle 'n groot idealis nie.
Voorbereidings vir die graf ts alreeds
mee begin, net noord van die hoof-
hek. Dit Is vir dié geleentheid wat ek
my beskikbaar stel as spreker. Ek
beskou die slagtln~ van die Rautjies
slegs as 'n voorbereiding vir die groot
geleenlheld, Pukke kom ons ruk op
ne RAU en gee die Kovsies op so 'n
maruer 'n voorlopige waarskuwing.

Danie Osborne
My wens en wens van menigte

ander Pukke Is dat supertorttett aan
Intervarsity verleen moet word,
Akademie Is sekondêr. Die hoofdoel
waarna ons moet streef Is om eers-
tens op die paviljoen en tweedana op
die veld te wen teen onder andere
R.A. U. en Kovsies.

Daar Is geen twyfel dat ons met ons
volgende kragmeting teen Maties sal
wen nte aangesien ons hopelik nie

weer sal meeding teen hulle dié Jaar
nie. Hiermee vorklaar ek dus dat aka-
demie loetentaal afgaskaf sat word
met my ol en'ge van die enoer Pukke
as Rasie teler.

Pukke,
Daar het die afgelope tyd twee eras

verbygegaan on een keer geruisloos
terug die Pukgees. Idi Amin la Hel-
sinki toe en Heidi Is nou not hier met 'n
haelgeweer en '''n cannedfrult botte!"
die berg uit om te gean vlinders vang.

Daar mag hieroor nie 'n kornmun'
kasie gaping wees nie, die enigste
gaping waaroor ons bekommerd
moel wees Is die gaping tussen die
llnker en die regteroor ven elke
Raukie. Hierdie Randeiers Agterna
Uitgebroei kuikens moet gePUK (Pik)
word en dte holte tussen hulle ore
moet gevul word met net een eggo
naamlik Pukka.
L'Envol

12 Melis 0 dag - sorg dat ly daer Is as
die regte bloed In JOLIare vtoet,

i';"~,i Vt411 .1,,1 ~~":J

Grapples Smith
(Geen beleidsverklaring)

LEPEL IN DIE DAK STEEK?

Herwin u energie, lul en lus vir die lewe met
Super Sixty - die nie·sintetiese geaondheid.·
tabule, vol van liggaamlike heil&aamheid.
Elke Super Sixty tabule beval kragli.ge Vita
mien E plus 59 ander noodsaaklike vitamiene.
spoorelemente en aminosure. Supar Sixty is
geformuleer In 'n groentekon18ntr8atbasil
van pietersielie, ,eldery, prei. kelp (se.wier)
roosbottel. sitru,biofllvonoïde. melasse, teru-
la-gi. en Iisitien - 'n Volkome gebalanseerde
samutellinll.

Moenie afgerem raak nie· I.al Super Sixly in u dieet vervang Will modern. tegnologie daaruit hOIlI-
Vitamiene, die bron van lewenskrag.

'n Gehalteproduk van

NATURMADE SUPER SIXTY is by aile
apteke op Potchefstroom

verkrygbaar.
on. dra u ".aondh.ld op dl. hart.
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En, onreensegllk, die 
verborgenheid van die 
Godsa/igheld is groat: God 
is geopenbaar in die vlees. 
1 Tim. 3:16. 
Na aanleiding van hierdie 
teks is baie geskryf oor ,.die 
verborgenheid van die open-
baring" en ,.die openbaring 
van die verborgenheid". In 
die Grieks staan letterlik: ,.die 
misterie van die godsvrug". 
Mens kan misterie vertaal met 
verborgenheid of geheime
nis. Heel dikwels word na 
aanleiding van hierdie teks 

Die P.U. Is reeds amper twee weke aan die gang. Die gese: God is in die vlees 
Wapad maak nogtans van die geleentheld gebrulk om elke • · geopenbaar, maar hierdie 
Puk terug te verwelkom. Die hoop word ultgespreek dat nle . Pill<. RUGBV openbaring verberg sig vir 
net die koue van die komende winter raakgeslen word nle, . . die verstand - met ander 
maar ook die van die komende Junle-eksamen. Mag daar . woorde, die lnhoud van die 

· openbaring bly 'n ondeur-
hard gewerk word sodat die PU as akademlese lnrlgtlng tot . .· ··~ · · grondelike verborgenheid 
sy reg kom. wat nie na 'n verklaring vra 

Die lntervarslty teen RAU wat amper 'n week van • nie, maar na aanbidding . 
voorbereldlng In beslag neem vlnd ook tydens hlerdle Goed en wel , maar dit gaan 
termyn plaas. Die dlrlgente moet verkies word en die lied- tog in hierdie teks oor iets 
jies moet geoefen word. Die afgelope naweek se rugby- t----------------------------------l 
vertoning het hoop gebring dat hierdle voorbereldlngs nle anders. Hier word nie gepraat 
vergeefs sal wees nle. Die veranderlng In die eerste span D • w oor die verborgenheid van 
beloof om tot 'n bater vertonlng te lei tydens die lntervar- 1 ·e e st e t e e· n die open baring nie, maar oor slty. die verborgenheid van die 

Die nederlaag teen Matias was groot, maar dlt is verby Godsvrug of godsaligheid. 
en ons kyk met groot hoop vorentoe. En wat is dan die geheim van 

BETROKKENHEID . 
Die kans wat ldeologlka die studente bled om oor stryd
vrae te praat word verwelkom. Die hoop word ultgespreek 
dat die passlwltelt wat daar teenoor aksles soos byvoor
beeld prof. Henderson se toespraak oor staatsubsldles · 
geheers het, homself nle weer sal herhaal nle. Die temas 
wat aangebled word Is aktueel en sal denke stlmuleer. 

Studentebetrokkenheld sal ook getoets word met die 
ontwikkeling van die Amajubaterreln. Die afstand tussen 
Amajuba en die PU is groot maar deurdat studente hulie
self bereld verklaar om te help met die oprlgtlng van huls
vesting op die terreln, sal hulle betrokke voel by die 
Amajubasaak. Die geleentheld word ook gabled aan indlvl
duele studenteverenlglngs om hlerdle saak te ondersteun 
en sodoende as Pukka hul deel te doen. - TK. 

'N ;STATEBOND VAN 
AFRIKA-LANDE? 

'n Onafhankllke SWAiNamlbl/:1 en nuwe Rhodesi/:1, tesame 
met 'n meer neutrale houding van Suid-Afrika, kan bydra 
tot 'n brel:1r toegankllkheld tot Afrlka-lande. 

Die Minister van Bultelandse Sake, mnr. Plk Botha, se 
ultsprake in ZUrich van groter onverbondenheld toon dat 
Suld-Afrlka nou daadwerkllke poglngs gaan aanwend om 
'n meer vreedsame naasbestaan met sy buurstate te 
bewerkstelllg. . 

Die huldlge sltuasie - dat Rhodesl/:1 aan die begin staan 
van 'n nuwe era met 'n swart meerderheldsregerlng en dat 
SWA/Namibl/:1 blnnekort onafhankllk sal raak - Is ldeaal vir 
Suid-Afrlka om die rnlslatlef te neem om 'n onverbonde 
statebond van Afrlka-lande te bewerkstelllg. 

Soos In die verlede, as die Waste sy rug op Suld-Afrlka 
draal, moes daar plaaslik 'n oplossing gevlnd word. As 
gevolg van sanksles teen Suld-Afrlka Is daar gepoog om 
sover moontlik selfvoorslenend te raak. Poglngs tot poli
tleke samewerklng met Westerse ·lande blyk ook In die 
geval Rhodesi/:1 en SWA/Namlbl/:1 nle bale suksesvol te 
wees nle. 

Mnr. Tom Larney se redakslonele kommentaar In die 
Wereld in 01:1nskou het weer die klem gele op die felt dat 
Suld-Afrlka nle meer met vertroue sy hell by Westerse 
lande kan soek nie. Bater vooruitsigte le by die samewer
ki ng met ons swart buurstate. 

Blskop Abel Muzorewa wat blnnekort die eerste swart 
eerste minister van Rhodesl/:1 gaan word het reeds te kenne 
gegee dat Blankes In Rhodesl/:1 moet bly want hulle 
tegnlese kennls en vaardlgheld Is onmlsbaar, en daar
sonder sou Rhodesl/:1 van die staanspoor at mlsluk. 

Hlerdle belydenls is reeds 'n taken dat toestande guns
tlg Is om die nodige samewerklng van ons buurstate te kry. 
'n Neutraler koers deur Suld-Afrlka en noue samewerklng 
l'T'et Rhodesl/:1 kan meebrlng dat daar grater aanvaarbaar
heid en geloofwaardlgheld van Suld-Afrlka van die kant 
van Afrlka-lande kom. 

Die noue band van Suld-Afrlka met SWA/Namlbl/:1 kan 
ook sorg vlr grater samewerklng as SWA onafhanklik raak. 
As die huldlge meerderheldsparty, die OTA, wel met 
onafhankllkheld die regerende party Is sal die poglngs tot 
'n groot statebond van Afrlka-lande werkllk rooskleurlg 
wees. Oft in die Ilg van die OTA se regsverteenwoordiger 
en relsende ambassadeur, mnr. Kosenghulsl, se ult
sprake dat hy reeds bale Afrlka-lande se Jawoord gekry het 
vlr erkennlng en samewerklng as SWA/Namlbl~ 
onafhankllk word. 

Die mlslukte poglngs tot samewerking met Westerse 
lande, veral oor die onafhankllkheld van SWA/Namlbl/:1, en 
die herhaaldellke sanksles en lsolasle van lnternaslonale 
sport toon duldellk dat ons ons nou daadwerkllk moet 
wend tot ons buurstate. - D.v.H. 

S 
1 d A f 1 k ware godsvrug? Waar moet 

U I - r I· a ons dit soek? Wat bevorder 
die ware vroomheid? Net 
God, wat Homself in Jesus 

Deur J. van Schalk Christus in die vlees geopen
baar het. Die mens wat Jesus 

"WHY do some of the nicest Opinion, December 1978, p. te Iese is; dat die CIA (Central as God in die vlees verwerp, 
people in the world support 9.) In bogenoemde aanhaling Intelligence Agency), die sny homself van die bron van 
communism and social- word verwys na feite; kom VSA se geheime diens, heel alle ware vroomheid af. Daar 
ism? Why would they sup- ons ;ioem 'n paar: moontlik sommige van hier- is godsdienstige mense wat 
port what appears to be the Is u, die leser, bewus van: die projekte beheer. 'n valse toewyding het omdat 
pathway to their own de- 'n patroon van aksie teen die Dit is alles 'n mandaat. U hulle godsdienstigheid nie 
struction?" (Voorwoord, W.C. Beleid van Afsonderlike ont- kan nou tereg vra: "Wie is gevoed word uit die enigste 
Skousen, The Naked Capi- wikkeling, van stapel gestuur Suid-Afrika se grootste ware bron nie: God in die 
talist.) Dr. Bella Doeld voor- deur Linkse groepe in Suid- vyand: die kommunisme of vlees. Hulle tciewyding is nut-
malige lid van die Nasionale Afrika en met die steun van die Weste?" Vroeer sou dit 'n teloos, omdat hulle self die 
Komitee van die Kommunis- buitelandse drukgroepe; dat maklike vraag gewees het om geheim van hulle vroomheid 
tiese Party in die V.S.A., het die V .S .A. Suid-Afrika te beantwoord . Vandag is die wil wees. Wie sal pepaal wie 
gese: "I think the Communist ekonomies wil breek; dat die antwoord ietwat meer inge- God is en wat God skenk en 
conspiracy is merely a "Black Power" beweging wikkeld. lets meer in die vra? Tog net God self, wat in 
branch of a much bigger deur Amerikaanse agente in volgende uitgawe van Die die vlees, in ons geskiedenis 
conspiracy". (The Naked Suid-Afrikaoorgeplantis; dat Wapad. Hierdie is die eerste ingekom het in Jesus 
Capitalist, p. I.) daar beplan word om Suid- van 'n reeks artikels oor: Die Christus. 

Ons staan vandag ver- Afrika teen 1980 uit alle Inter- Westerse Aanslag teen Suid- Dit is 'n ontstellende feit dat 
stom oor die houding wat ons nasionale sport verban te kry; Afrika. die mens se hoogmoed en 
blanke " friends" in die dat daar 'n leeskamer in selfgenoegsaamheid op sy 
Westerse wereld teen ons in- Soweto is wat deur USIS (Goedgekeur deur mnr. P. ergste is wanneer dit in gods-
neem. Hoekom probeer die (United States Information Liebenberg, H. Lass en mnr. dienstige vorme verskyn. As 
Weste om blanke regering in Senaria) beheer word en Reedt, alma! van lnternasio- die mens sy eie gewete of 
Suid-Afrika te beeindig? waar net anti-blanke lektuur nale politiek.) gevoel of verstand die 
Hoekom word ekonomiese ..--------------------------l geheim van die ware gods-
sanksies teen Suid-Afrika vrug wil laat wees, dan ont-
gestel om nie eens van staan 'n eiesinnige en eiewil-

Wapenboikotte te praat nie? PERS VERSU s lige godsdiens. In werklik-
Die Westerse lande is heid dien die mens dan 

besig met 'n plan van aksie homself in plaas van God. 
om een van die enigste werk- Dan neem hy die plek van 

lik demokratiese regering- REGER I NG God in. Die oersonde, nl. die 
stelsels in Afrika te probeer begeerte om soos God te 
vernietig. Waar kom die geld wees of self die bron en 
dan vandaan? "The money maatstaf van jou vroomheid 
did not come from public te wees, verskyn hier in gods--
donations, but from the Susan van der Walt dienstige gewaad. Daar is 
Governments them- egter geen twyfel dat die 
selves . .. This money has ONS kon nog altyd spog met wat die regering se rol betref geheim en bron van alle ware 
ended up in the hands of the 'n vrye pers - al was dit nou moet hulle waak darteen om vroomheid en suiwere gods
IRA, SWAPO and every other die laaste ding waarmee ons sommer die koerante van diens nie in 6ns le nie, maar 
left wing subversive organi- kon spog in die buiteland . blatante leuens te beskuldig - in God - in die God wat in die 
sation" (South Africa Opinion, Almal weet dat in vergely- " ... en waar berigte as lieg vlees verskyn het. 
December 1978, p. 8.) king met ander Afrika-lande aangewys is, is die lieg nie Jesus Christus is dus nie 

In 1977 het 'n reeks artikels ons land nog steeds baie toe- opsetlik nie, maar gebou op alleen die volmaakte mens 
in "The Citizen" verskyn geeflik is wanneer dit kom by hoogheilings wat vir ons lieg nie, maar ook God in die 
onder die titel: "Secret U.S. die verslag van sekere deur misleiding" - dr. Willem vlees. Dit betaken dat ons 
War against South Africa", gebeure en die inlig in ver- de Klerk. altyd weer ons godsdienstig-
geskryf deur Parker. Dit is band met sekere sake - alles Wil ons werklik koerante heid aan Hom sal moet toets. 
later in boekvorm uitgegee, in natuurlik deel van die open- he? Wat se koerante? Ob- Ware vroomheid ontstaan 
die Parlement bespreek en bare media se funksies en jektiewe gesprekskoerante, eers wanneer Jesus, as God 
die inligting daarin is in 'n take. geloofwaardige koerante? Of in die vlees, vir ons die einde 
baie ernstige lig beskou. wil ons koerante he wat rond- van alle teenspraak word . 

U sou vra waarom het hier- Die pers verkry egter nie gelei word deur die staat? Ons het nie ons verstand 
die inligting nie in ander koe- hierdeur die reg om boge- Met ander woorde nuus en gekry om God in Christus te 
rante verskyn nie, ten spyte noemde vryheid te misbruik waarheid word .gemanipu- verwerp of Hom aan ons 
van joernaliste wat oor lyke nie. Veral die afgelope nege leer. Is ons regering bang? maatstawwe te onderwerp 
loop om inligting te bekom? maande lyk dit asof dit wel die Bang miskien vir kritiek, maar nie. lnteendeel, ons het ons 
Ek haal kol. H.D. Staedler, geval is. Gedurende die die tyd het ryp geword om verstand van God gekry om 
bevelvoerder van Port Natal afgelope jaar het sommige mekaar vierkantig in die oe te ,.elke gedagte gevange (te) 
Polisie aan: "The com- koerante hulle skuldig kyk. Enterwylalhierdiedinge neem tot die gehoorsaam
munists claim that 90% of gemaak aan die vernietig ing gebeur maak die opposisie heid aan Christus" (2 Kor. 
Communist Propaganda van sommige amptenare en lieflik van die kans gebruik vir- 10:5). En ons het ook nie ons 
spread in South-Africa politicise eerbaarheid . Van- enige moontlike anti -rege- gevoel en ons wil gekry om 
comes from our own news dag draai dieselfde koerante ring propaganda. God in die vlees na ons 
media". (South African Opi- om en probeer hierdie mense Nou kan ons die vraag vra gevoelens te beoordeel en 
nion, December 1978, p. 18) se invloed herstel. Die pers ofkan die openbare med ia, aan ons wil ondergeskik te 

Is u verbaas? "But did you het in hierdie opsig 'n roeping met ander woorde die koe- maak nie, maar om ons 
read about any of these facts om te vervul - 'n lands- · rante, nog steeds hulle funk- gevoel en ons wil te voeg na 
on the front page of the Rand roeping, hulle moet oppas sie na behore vervul met al Sy gevoel en-Sy wil. Hy aileen 
Daily Mail? No, because they wat hulle verkondig want dit hierdie faktore wat op hulle is die bron er:i maatstaf van 
are too busy attacking the beland maklik in die ore van inwerk? "We are at war - the ons godsvrug, d.i. ons gods
G over nm en t and the "simpatieke" Westerse lande. war between Government diens er(toewyding. 
country . .. " (South African 'n Saak het twee kante - and Press". Lees: 1 Tim. 3:14-16 
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Gea · 
Ek h 
boe 
doe I 
vind 
oor 
hed 
wel 
was 
parl 
dan 
plaa 
dire 
wor 

N· 
vir 
der~ 
- ek 
vaar 

Ni 
"Stu 

in 
deba 

E 
die 
van 
teen 
dat 
die 
eind 

L 
vrae 
vra: 

E~ 
won ' 
dal 
soo 

JYI 
D 

Ori 
voe 
Le 
Bu 
we 
De 
het 
Nie 
sleg 
Bru ' 



e 

s 

e 

Id 
a 

:n 
s 
It 
h 
I 

>r 
e 

n 
pt 
rr 
r~ 
1s 

f~ 
r 

~t 

bt 
' ie 
e 
)e 
.t
e 
d 
'e 

Jn 
is 
s 

at 
n 
y 

je 
S-
' t-
il-
~-
rn 
(j . 
n 
ie 
te 
n 
id 
s
is 
ie 
re 
S

ar 
ie 

ie 

ie 
ns 
g
ts. 
an 
pd 
de 
d. 

nd 
te 

1ns 
rrp 

~
ns 

~ 
or. 

r
~~ 
en 
te 

1ns 
na 
~en 

•an 
bs-

UILYYf"\rf"\u--rlYIL..1 ltJltJ 

-
UIT 

• 
NO. 

13 
STUDENTE
PARLEMENT 
GEKSKEER

DERY 
Geagte Redakteur 
Ek het so 'n bietjie na my sak
boekie geloer. Regoor die 
doel van Studenteparlement 
vind ek " I nterkoshuisdebat 
oor politieke aangeleent
hede van belang''. Dit was 
wel in 'n sekere sin wat dit 
was op 22 Maart toe die 
parlement gesit het. Alles het 
dan ook op · s6 'n manier 
plaasgevind dat daar nie 
direk iets daarteen gese kan 
word nie. 

Na die "stemming" het dit 
vir my meer na 'n gekskeer
dery gelyk as enigiets anders 
- ek het dit dan ook so aan
vaar. 

Nadat ek egter die artikel 
"Studenteparlement besluit 
oor oop Universiteite" in Die 
Wapad van 30 Maart 1979, 
gelees het, is ek tot ander in
sigte geskud. Omdat daar nie 
'n kans vir die studente 
publiek was om ook hulle 
stemme uit te bring nie, ter
wyl daar 'n lys vir stemreg 
ender die publiek gesir
kuleer het, glo ek nie dat hulle 
in hul doel naamlik ' "n 
debat'', voldoen het nie. 

Ek dink ek praat namens 
die oorgrote meerderheid 
van die "toeskouers" wat 
teenwoordig was, as ek se 
dat ek diep teleurgestel is oor 
die anti-klimaks aan die 
einde van die verrigtinge. 

Laat my toe om slegs twee 
vrae aan die betrokkenes te 
vra: 

Eerstens, is die swak by
woning en belangstelling nie 
dalk sprekend van hierdie 
soort klug nie? 

Tweedens, is dit nie ook 'n 
subtiele manier om die stu
dente massa deur middel van 
sulke artikels vatbaar te maak 
vir hierdie soort idees nie -
.dalk 'n soort propaganda 
nie? DOGMATIX 

AKTUELE . 
ONDERWERPE 
VIR POPLAP 

GEVRA 
Die Redakteur, 
Bravo, mej . Van Rensen
burg vir jou fyn opsomming 
van Poplap-(ad nauseam 
slaan die spyker op die kop!) 
Ek stem volkome saam met 
jou en wil my graag uitlaat oor 
die damesbladredaktrise se 
niksseggende antwoord aan 
jou. 

Volgens die redaktrise gee 
Poplap vir die Puk-dame 
"iets spesiaal - die dinge 
waarin 'n dame belang
stel . . . wat eg vroulik is" 
(Wapad 6 April). Met ander 
woorde volgens haar eindig 
die Puk-dame se belang
stelling en vroulikheid by haar 
voorkoms - want dis al 
waarmee Poplap haar 
bemoei in die publikasie van 
artikels. Die enkele artikeltjie 
oor rasseverhoudings ver
dien myns insiens glad nie 
eers vermelding nie aange
sien dit meer na 'n laerskool 
omgewingsleerlessie as 'n ar
tikel in 'n studentekoerant 
geklink het. 

Daar is tog 'n menigte ak
tuele en relevante onderwer
pe wat hulle ideaal daartoe 
leen om in die damesblad 
behandel te word. Wat van 
byvoorbeeld artikels oor 
belowende sportvroue of oor 
wat presies die nuwe eg
skeidingswet vir die vrou in
hou, of wat gedoen word in 
verband met salarisaanpas
si ngs vir vroue wat met 
dieselfde opleiding as hul 
manlike kollegas vir dieselfde 
werk veel laer besoldig word, 
of iets oor die huidige belas
tingstelsel wat vroue totaal 
ontmoedig om· na hul huwelik 
hulle jarelange studie in die 
beroepslewe te benut. Die 
moontlikhede is onbeperk -
as Poplap tog maar net 'n 
bietjie inisiatief aan die dag 
wil le. 

Maar nou word elke dame 
wat Poplap kritiseer as 
"Womens-libber" afgekraak 
en haar geslag word betwyfel 
(werklik onoorspronklik teen 
die tyd) en ons pleidooie vir 'n 
damesblad met iets om die lyf 
val skynbaar op dowe ore. Dit 
wil dus lyk of Poplap 'n dame 

SAN SOEK RUS 
JYI 

Dit was ·darem te kort, ne. 
'n Mens kon nie eens riel nie, 
jy moes net werk aan jou oor
moee toestand (om moeg 
gewerk, weer te hoop op rus). 
Een sterpunt is darem die 
wegwees van die ag,tien 
remskoene wat al hoe meer 
afge.loop en verr\iel vertoon 
het (image-lobs?). 

Ek kon selfs my ratelbene 
bietjie omvet; maar toe ek die 
oorvet raadsvinke se vakan
sie-slagspreuke hoor, glo ek 
tot in my toonnaels dat dit tog 
die hoeveelste van maer jare 
gaan bly: 

Drienis le Loft: 97-9 laat my 
voel ek hoort in 'n ASBlik. 
Lewies Janlooi: van Bois en 
Burgersdorp bly ek nie 
weg ... 
Dedaan Block: die confetti 
het my ou bril beskadig . .. 
Nie-pario TP-Us: ek teken die 
slegste met bruin. 
Bruinman Depein: ons hoef 
nou nie pers toe te hardloop 
daaroor nie. 
Gits Frepoloff: verskoon my, 

ek het geswot. 
Dagdel Mannervalt: petrol is 

· alweer op .. . (in prys of uit 
jou motor? hemel jou 
spraak?) 
Trisko Dikkernoes: ek was 
toe nie oorsee nie 
Are-Mannie Yeskops: my 
hare krul per geld oppie plaas 
Andries Vanniewal: gelukkig 
verskil Montagu en L,L.B
swot nie veel nie ... 
Bertpiet Kortjou: 0 Muskadel , 
die Boelanders doen twee 
dinge beter as ons ('skies 
Drienissie). 

Gonna, weet jy wat het die 
res te se oor die verlope-oog
knip-vakansietjie: ek stem 
saam; Hoekom?; dit bly 
droog, ne; ek weet nie eintlik 
nie, vra vir . . . . (die Dag
bestuur?); Haai, issit? 

Ek, vermoeide Susan
vrou, het net nie genoeg 
plasma oor vir hulle uitrat, 
onnosele eiewaan nie. Al wat 
'n mens kan sugverlang 
nadat jy moes onderons met 
die klomp wolkoppe is: Ko, 
laat ons rus . . . ! 

wat graag verhef wil word bo 
iets wat ure in ydelheid voor 
die spieel deurbring, as 
"way-out" klassifiseer en as 
dit die verteenwoordigende 
siening van die "bree" 
(yegh!) Puk-dame is sien ek 
die Puk op 'n steil afdraende
pad! WILSIA METZ 

POP LAP 
KRY 

PLUIMPIE 
Geagte Redakteur 
Ek wil u en u plaaslike 
Poplap-redaktrise graag 
geluk wens met die dames
blad van ons. Hy voldoen 
baie goed aan die eise wat 
gestel word aan 'n goeie 
bladuitleg. 

Ons moet natuurlik onthou 
dat ons wel hier te doen twt 
met amateurs, maar Poplap 
is beslis vir enige profes
sion e I e verslaggewer 'n 
pluimpie. 

Nou wonder ek net oor 
sommige plaaslike kritici. 
Hoekom altyd deur middel 
van jou kritiek afbreek. 
Hoekom kom hulle nie met 
voorstelle vir iets beters nie of 
is dit maar weereens 'n geval 
van die beste stuurman wat 
aan wal staan? 

SUSAN VAN DER WALT 

POPLAP IS 
IETS 

SPESIAALS 
Geagte Redakteur 
In antwoord op vele 
negatiewe kritiek teen Poplap 
voel ek my genoodsaak om 
die ander deel van die Puk
dames se mening te lug. Dink 
sekere dames op die Puk dat 
'n damestudent se lewe regtig 
net uit wetenskaplike navor
sing en politiek bestaan? 
Waarom word ons die fynere 
spesie genoem as ons ons
self dit nie wil gun om dit te 
kan wees nie? 

Die hele res van Die 
Wapad is daar om politieke 
sake ensomeer te behandel -
daarom is Poplap uit
gesonder om iets spesiaals 
vir die Puk-dame te beteken . 
Alhoewel Poplap nog baie 
jonk is, dink ek het sy al 'n 
goeie vasskop vir 'n begin. Vir 
die dames wat kla dat Poplap 
net handel oor haar- en nael
versorging, moet dalk 'n punt 
daarvan maak om al die 
vorige Poplappe te bestudeer. 

Die onderhoud wat Poplap 
met dr. Elsabe Steenberg 
gevoer het, was myns insiens 
baie interessant. Verder het 
Poplap ook 'n uiteensetting 
en bespreking gehad oor die 
Karnaval en die doel 
daarvan. In 'n ander Wapad 
weer, is die rasseprobleem 
bespreek. Dit is maar slegs 'n 
paar voorbeelde - kan hulle 
nog se Poplap handel net oor 
blommetjies, haar- en nael
versorging? 

ASTERIX 
Hiermee word die po/emiek 
rondom Pop/ap beiiindig -
red. 

GESTAPO 
NEEM DOR 

Die Redakteur 
Die Puk kort nog nei · een 
ding. 'n Kerker. Moel horn 
sommer · n6u onder die twee 
miljoen rand se klasgelde 
bou Met druppende water, 
kettings en 'n pynbank. 

Verlede jaar het die S.S. 
(Simpel Spoedkoppe) 'n 
ketting - oor - pad - trek
krokod i I kaak skrikbewind 
gevoer. Met 'n R5 kaartjie vir 
die spangees. 

Die jaar het dinge radikaal 
verander. 'n Bloedlose 
bewindsoorname het die 

Gestapo in beheer geplaas. 
Verkeer beheer. Met pynlike 
gevolge. 

'n Bekwame Majoor lei die 
kaartjiegroep. Stuit vir geeh 
st\,J.dent nie. Ek verneem dat 
sy troepe almal uit die swart 
staat lkageng kom : Mee
doenloos en hard. Vinnig met 
die pen. Deeglik met radios. 
In kort: Diep seuns. 

Ek kan my verhaal vertel 
omdat ek goed weggekruip 
het. Anders ... ? Ek het 
aanskou hoe vinnig die man
ne is. Blitsig. In 'n oogwink 
verskyn 'n kaartjie op qie 
voorruit. Nog twintig rand . 

Vinnig en hard toeslaan is 
hulle strategie. Geen student 
se lening is daarteen bestand 
nie. 

Die volgende verklaring 
word aan die pers gedoen: 
deur die leier van die 
"Vreeslike Verkeerde Or
ganisasie". 

Beperkte operasies kan in 
die toekoms verwag word 
teen die ondersteuners en 
lede van die Gestapo Skrik
b e wind. Ons maak 
aanspraak op verowerde, 
betaalde grondgebied en op 
die steun van die Puk massa. 

Behalwe vir 'n fonds vir 
hulpbehoewendes gaan ons 
organisasie intensief op 
sleutelfigure in die regime 
toeslaan. 

Ter beskerming van 
menseregte sal die V.V.O . 
ondergrondse weerstands-

groepe vorm. (Alie lede ge
affilieer by die OVV - Ons 
Voel Vere). 

"Oor Als hou die wurm 
wag". 

KIERIE 

ASB-KRITIEK 
VERVELIG 

Geagte Redakteur, 
Veral na aanleiding van 
Maties se besluit om nie weer 
by die ASB te affilieer nie, 
staan mens verstom oor die 
vervelige refrein van kritiek 
afkomstig van ASB leiers. 
Maties se besluit was 'n klap 
in die gesig van die ASB - iets 
wat hy lankal nodig gehad 
het. . 

Mnr. Theuns Eloff se 
kommentaar was onder 
andere: "Dit versterk net my 
vermoede dat die studente 
van Stellenbosch baie on
betrokke staan teenoor die 
studente-politiek" - spesi
fiek met verwysing na die lae 
stempersentasie op Maties. 

Met die manier waarop 
ASB-leiers te kere gaan oor 
die kwessie van affiliasie by 
die ASB sou mens sweer die 
ASB is die enigste hemel vir 
die Afrikanerstudent wat in 
politiek belangstel, Ek sou 
mnr. Eloff se eie woorde hier 
gebruik, nl.: "Die houding wil 
vir my so al te veel na selfvol-

daanheid lyk." (Mnr. Eloff het 
dit t.o.v. Maties gese. 

Laat ek een ding duidelik 
stel: die Afrikanerstudent se 
heil en hemel hang nie af van 
die ASB nie: Verder gesien in 
die lig van Theuns Eloff se 
toespraak op Wits en sy 
"Politiek in sport: Afrikaner -
skuld" toespraak op UPE. Al 
wat Theuns Eloff tot dusver 
op die verhoog kon regkry 
(enige verhoog, behalwe op 
sy eie kampus - hy hou nie 
openbare toesprake hier nie), 
was om die Afrikaner te 
skilder as 'n na'fewe volk wat 
behep is met sy eie identiteit. 
Hoe meer Engelse in die 
gehoor, hoe groter die ap
plous: heeltemal verstaan
baar, sou ek se? 

As dit die manier is waarop 
die ASB horn beywer vir die 
Afrikaner se blelange, sal ek 
my kop in skaamte laat sak as 
ek lid is daarvan - die pro
bleem is: daar is so baie stu
dente wat nie eens weet hulle 
is lid van die ASB nie. My in
nige meegevoel. 

Ek kan ook nou verstaan 
waarom die ASB-tema vir 
1979 IDENTITEIT is. Die ASB 
het werklik met 'n ldentiteits
probleem te doen: sy eie. 
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·DIE MEESTE BANKTYD 
VIR DIE BESICE STUDENT 

Weekdae 8 vm. - 4.30 nm. 
(Woensdae ook) 
Saterdae 8 vm. -11.30 vm. 

Dit is 13V2 uur meer per 
week - so goed soos 
1V2 dag ekstra elke week. 

Ons bestuurder, mnr. G. W. 
Smit, nooi studente vir 'n 
koppie tee of koffie by ons 

Mnr. G. W Smit 

gerieflik gelee kantoor by 
Esselenstraat 7, 
(Die Bult) Potchefstroom. 
Tel. 4626. 
Spesiaal ontwerpte 
knipbord-vouers is gratis 
beskikbaar aan Trust 
Bank-spaarrekeningkliente. 
Ons bied ook alle 
bouverenigingdienste. 

Daar wag 'n nuwe wereld vir u by Die Trust Bank. 

~595/692A 
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die taalgroep vir wie hy ver
taal, of moet hy probeer om 
die boodskap van die 
skrywer so direk moontlik 
binne die idioom van die taal 
oor te dra, sonder om dit "af 
te water". Die tweede alterna
tief is vir my die aanneem
likste. As die skrywer beoog 
om te skok, dan moet die ver
taling ook skok. En dit is waar 
hierdie verwerking tekort
geskiet het. Dit het probeer 
aanpas by, soos hulle ge

t.JIL- 'f'\'lll #'\L-' - ~ IVlt-1 It.JI \J 

RISSIE WAS REDELIK 
BYTE ND 

meen het 'n onopgevoede, 
onvolwasse gehoor, en daar
mee het die slaankrag en 
skokkrag van die boodskap 

1
in 'n sekere maie verlore 
gegaan. 

"Ons is werklik iets besonders. Dit is geen oefenlng vlr 'n mannekynparade nie maar die 
departement Spraakleer en Drama se nuwe program "Ons is iets besonders", wat duur 

vanaf 30 April tot 5 Mel. 

Allan Munroe Nousluitend met die pro
Hlerdle stuk Is 'n onder- toepassing was in Shake- bleem het ek gevoel dat die 
soek na die mens se spearesetyd,vandagnetso humor van die stuk dikwels 
onmenslikheld Jeans sy geldig is. Dus word die drama noustrop getrek het as gevolg 
medemens; sy verstande- nie 'n "kunswerk", iets om te van slordige uitspraak, en dit 
lose bllndellnge begeerte bewonder nie, maar wel 'n meer spesifiek by die uit
om enlge teenstand wat skerp kritiek op die !ewe, en spraak van die vertaalde 
teen sy selfbeeld indruis te die w a ans inn i g e w y s e Shakespeare. Daar is ook 
verbrysel, en meer bepaald, waarop mense mekaar dikwels gepoog om die "aar
om die beeld wat hy van onderling probeer oorheers. dige" humor af te ramme1 

ALABAMA 
- QUA 

VADIS? 
homself geskep het en be- Petruchio besluit hy gaan sodat mense nie aanstoot sou Bale manse het gewonder 
geer dat ander manse van met Kate (die Rissie) trou, neem nie. Marowitz se eie wat in die laaste tyd met 
horn moet voorhou, ten alle hetsy as 'n uitdaging, hetsy humor is, myns insiens nie Alabama gebeur het. Net dit 
koste te behou. Dlt Is 'n stuk vir geld - mens is nooit heelte- genoeg uitgebuit nie. _ Alabama gaan Julle-
wat die wreedheld ult- mal seker nie. Kate, die ris- Elize Venter as Kate was maand weer toer. 
beeld wat manse moet ver- sie, bekend vir haar bitsig- mooi beheersd maar dik- Op aandrang van ver-
duur net om siel en Ilg- he id, par man ti g he id, wels te staties, te eensydig skillende splintergroepe het 
gaam aan mekaar te hou: snobisme, hooghartigheid om die warmbloedige deel Alabama geswig en besluit 
om te eet, te slaap, om ens, wil nie buig nie. vanKatesekarakterteopen- omdiehuidigeprogramver-
s e k u r I te it te he, om Petruchio aanvaar die uit- baar. Die "rissie" was feitlik al der te laat voortleef. verskeie 
beskerm te wees: die daging en hy gebruik al die wat na vare gekom het, met plekke.word dus Juliemaand 
basiese noodsaaklikhede moderne breinspoelteg- die gevolg dat sy nie die besoek. Pukke wat in hierdie 
van die lewe - en meer nieke: weier om haar kos te nodige meegevoel ontvang dorpe bly, word gevra om 
spesifiek van die huwellk. gee of om haar te laat slaap, het nie. vooraf reklame vir hierdie 

Soos in sy ander werke ("A verwar haar gedagtes, takel Jaques van der Merwe het stuk te doen. 
MacBeth", "An Othello") het haar af, totdat Kate wat tot die slegs Petruchio se wreed- Die volgende plekke word 
Marowitz weer eens 'n eindetoevegteendieonder- heid beklemtoon, maar die besoek 
Shakespeare verwerk - in danigheid, tot~al gebreek doel van sy wreedheid en die -Maandag 2 Julie, Rusten-
hierdie geval "The Taming of word, om haar ·as onder- subtiele rede waarom hy burg 
the Shrew". Hy het dit aange- daan te maak. doen wat hy doen om op die -Dinsdag 3 Julie, Krugers-
pas, geherrangskik, fasette ou end 'n "goeie" verhou- dorp 
beklemtoon, en sodoende Op die moderne vlak sien ding te weeg te bring, hetver- -Woensdag 4 Julie, Pretoria 
het dit 'n nuwe ondervinding ons hoe die man geleidelik 'n lore gegaan. Dit was te een- -Donderdag 5 Julie, Pretoria 
vir teatergangers geword met verhouding aanknoop met 'n sydig. -Vrydag 6 Julie, Springs 
'n bepaalde toepassing op meisie wat uitloop op 'n troue Sulette Thompson en Ger- -Saterdag 7 Julie, Alberton 
die hedendaagse lewens- met die meisie totaal onder rit Schoonhoven as die -Maandag 9 Julie, Worcester 
wyse. Hierin vind ons sy die beheer van die man. Op meisie en die man het hulle -Woensdag, 11 Julie, Stellen-
benadering tot die teater: om die ou end vind ons die iro- rolle bekwaam vertolk maar bosch 
die !ewe te weerspieel, of niese situasie waar Kate weereens was die natuurlik- -Vrydag 13 Julie, Bellville 
soos Hamlet dit stel: "The totaal geestelik en fisies ver- heid van die situasie onder- -Saterdag 14 Julie, Bellville 
abstractsandbriefchronicles minkleopdieverhoogter- worpe aan die stillering -Maandag 16 Julie, 
of our time" (Act II Scene 2, wyl die moderne bruidspaar weens die vertaling en die Kimberley 
519) ward vasgevang op die die toekoms met "geluk" en handeling. Myns insiens -Dinsdag 17 Julie, Kimberley 
verhoog. "vertroue" tegemoet gaan. moes die gehoor meer met -Donderdag 19 Julie, Kroon-

"Die Rissie" speel af in Die opvoering self het my hulle kon vereenselwig. stad 
twee tydvakke: die oor- ietwat onrustig gestem. Myns Die dekor is strak en doel- -Vrydag 20 Julie, Welkom 
spronklike Shakespeari- insiens was die taalgebruik treffend en het baie goed die -Saterdag 21 Julie, Welkom. 
aanse, en die hedendaagse. van die meisie en die man oorskakeling van die verlede Behalwe bogenoemde 
Dit handel oor die makmaak veels te hoogdrawend, te na die hede aangetoon en plekke kom Potchefstroom 
van twee meisies deur twee opgevaed. Albei is plat- benadruk. ook aan die beurt. Die uit-
mans wie se spesifieke doel vloerse mense behep met die Ek het die aand waardeer, voerings sal plaasvind in die 
dietotaleoorheersingvandie "natuurlike funksies" van maarditwasnetjammerdat week , vanaf 13 tot 18 
meisies is. Marowitz wil daar- man en vrou saam. Hierin le 'n goeie teaterstuk onder- Augustus en wel in die 
deur bewys dat die basiese die probleem vir die vertaler. worpe moes wees aan 'n studentesentrum se oudi-
situasie/verhouding nooit Moet 'n vertaling aangepas gehoorsantisipering wat nie torium. Daarbenewens word 
v_e_r_an_d_e_r_h_e_t_n_ie_, _d_a_t _w_a_t v_a_n __ w_o_r_d_b_y_ d_ie_l_e_w_e_n_sw_y_s_e_v_a_n __ w_e_r_kl_ik_s_o_w_a_s_n_ie_. ___ ~ die plaat eersdaags vryge-

stel en die groep se televisie
opname word in Augustus 
gemaak. 

Peter Travolta 
Oberllo/ster en sy 

makkers in 'n o/ierige tonee/ 
uit Alabama se Revue '79. 

(Foto: Frik Schoeman). 

FORTUNE'S FIRE BRING 
FYN KUNS 

Johan Myburg 

Die optrede van die duo 
"Fortune's Fire", alias Wyn
ford Evans (tenoor) en Carl 
Shavitz (luit), was in meer as 
een opsig oorweldigend . 

In die bestek van twee ure 
het die kunstenaars die 
gehoor op 'n "toer" geneem 
beginnende by die ontstaan 
van die luit, en met werke so 
onlangs as 1975 afgesluit. 'n 
Verdere bydrae tot die suk
ses van die aand was die 
gemoedelike band tussen die 
tenoor en die luitspeler. Hier
die band is egter verder 
uitgedra en het ook tussen 
die kunstenaars en die 
gehoor geheers. 

Die werke wat voorgehou 
is, wissel van iedere deur die 

vroeg sewentiende eeuse 
komponis, John Dowland, tot 
liedere van Phyllis Tate. 'n 
Goeie balans is sodoende 
deurgaans in die program 
behou. Die aard van die 
liedere het eweneens gewis
sel van opgeruimde, soms 
speelse, tot meer ernstige 
liedere wat "droewige emo
sies weerspieel". 

Potchefstroom het twee 
meesters in hulle midde 
gehad in die gestalte van die 
kunstenaars- 'n mens is net 
jammer (weereens) dat die 
publiek nie van sulke geleent
hede gebruik maak nie. 'n 
Mens mis soms in een aand 
meer as wat jy in die res van 

·'jou lewe kan inhaal. 

GRAFIESE KUNS WORD 
OP DIE PU AANGEBIED 
'n Uitstalling van heden
daagse Suid-Afrikaanse 
grafiese kuns, is op 
Dinsdagaand 1 Mei deur 
die hoof van die Departe
ment Beeldende Ku nste 
geopen. 

Die versameling waar
onder werke van Walter Bat
tiss; Bettie Cilliers-Barnard; 
Dirk Meerkotter; Berenice 
Michelow; Chris Spies en 
Gunther van der Reis, is 
saamgestel deur die bekende 

kunstenaar van Pretoria, 
Chris Spies. 

'n Portefeulje van twaalf 
serigrafiee deur verskeie van 
die kunstenaars, word te 
koop aangebied. Daar be
staan egter 'n beperkte oplaag 
van hierdie portefeulje wat 
deur Chris Spies saamgestel 
is. 

Die uitstalling duur tot 11 
Mei en is daagliks te besigtig 
in die uitstallingslokaal van 
die Frans du Toit-gebou op 
die kampus. 

hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - - hotel 

l1oqtil1i 
Korn sien self waarom die Golf die motor 

van die jaar genoem word. 
Golf LS 2- en 4-deur; GLS 4-deur handrat 

en outomaties, GTS 4-deur, Diesel 4-deur. 

Met 'n volle 12-maande-waarborg, ongeag die afstand afgele. 

HaroldS Volkswagen 
Kerkstraat 220, Potchefstroom. Tel. 4261 * 1978 se Star, Ankers, Scope. 

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

• aquar1us 
dameskroeg - ladies bar 5 nm - 1 vm - 5 pm - 1 am 

hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - hotel elgro - hotel 
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SJAMPANJENOOI 
SPRANKEL 

Poplap stel graag sjampanje
nooi '79 aan die res van die 
kampus voor - Sandra 
Kruger. Sy's 'n plaasnooi van 
Coligny, 'n klein dorpie in die 
Wes-Transvaal . Haar 
hoerskoolloopbaan voltooi 
Sandra aan die Ho'er 
Volkskool Potchefstroom. In 
1977 is sy 'n door van Karlien 
wat haar inskryf vir B.Juris. 
Daarby is Sandra die jongste 
van drie kinders. 

Sandra, waarmee hou jy 
jou besig as jy nie swot nie? 

" In musiek, veral klassiek 
stel ek al van my vroee 
skooljare belang, en het ook 
'n paar musiekeksamens af
gele. Op die oomblik vereis 
ballet my aandag en 'n goeie 
deel van my vrye tyd ook. Ek 
het ook reeds bal
leteksamens afgele." 

Wat was jou reaksie toe 
/y gekies is as Sjampan
jenooi? 

"Ek is deur ASTER aange
wys as sjampanjenooi. Die 
komitee het my egter 'n keuse 
gegee en nie gedwing om 
teen my sin op te tree nie. Ek 
is eerlik as ek seek was in die 
begin maar skrikkerig vir die 
hele storie. Ek het egter beset 
dit is vir my universiteit wat ek 
dit doen en nie vir myself nie, 
toe het ek nie meer getwyfel 
nie. " 

Wat is jou mening in ver
band met skoonheidskom
petisies en joolkoninginne 
van ander unlversiteite? 

'"n Mooi meisie was nog 
altyd vir my mooi. Ek het nie 
persoonl ik iets teen skoon
heidskompetisies nie, maar 
self deelneem - nooit! 'n 
Joolkoningin plaas ek in 'n 
ander kategorie as skoon
h e ids k on in gin n e . Die 
belangrikste rede is dat by 
die kies van 'n joolkon ingin 
meer elemente as net voor
koms 'n rol speel. Ek bedoel 
'n joolkoningin poseer tog nie 
in 'n kostuum voor beoorde
laars riie. Sy behoort tog im
mers iets tussen die ore te he. 
Haar persoonlikheid en die 
bee!d wat sy van haar univer
siteit uitdra is ook belangrik." 

Oink jy die kies van 'n 
sjampanjenooi behoort 'n 
vaste installing te word? 

"Ja beslis. As die sjam
p an j en o o i reg en 
oordeelkundig gekies word 
kan dit net tot voordeel van 
die universiteit strek . Die 
meisie moet dan beset dat sy 
' n verantwoordelikheid 
teenoor haar universiteit het 
as sy gekies sou word. Ek 
voel tog dat wanneer 'n 
sjampanjenooi gekies word 
die mansstudente ook be
trek moet word. Hulle is mos 
ook deel van die universiteit 
en dit is hulle sjampanjenooi 
ook. 'n nominasie- en stem
stelsel is moontlik 'n oplos
sing. Of anders kan 'n paar 
mansstudente moontlik deel 
vorm van die komitee wat die 
s j ampanjenooi moet 
aanwys." 

Sandra geniet jy dit in die 
koshuis, sou jy nle privaat 
wou bly nie? 

"Beslis nie privaatlosies vir 
my nie dankie. Dlt is heerlik 
om in die koshuis te bly. Vir 
die onderlinge verhoudinge 
en bevordering daarvan is 'n 
koshuis baie goed. Ek dink 
meeste van ons is verbaas as 
ons na 'n paar jaar terugkyk 
en sien hoe 'aanpasbaar' ons 
regtig is." 

Sandra hoe lyk die PUK
dame vir jou? 

"As jy bedoel algemene 
voorkoms, dink ek 'n gemid
delde beeld . Sekere dames 
lyk besonder goed en ander 
weer besonder swak, die 
twee groepe ballanseer 
mekaar uit. Gelukkig is die 
wat swak vertoon in die 
minderheid." 

Jy studeer at aan die 
einde van die jaar, enige 
planne vir die toekoms? 

Volgende jaar sal ek justi
sie werk doen en ek hoop om 
my verder te bekwaam in die 
regsrigting. 'n Beroepsvrou 
wil ek nie graag word nie, 
tensy ek dalk op die rak be
land. Net soos enige ander 
vrou wil ek ook trou en 
kinders van my eie, indien die 
voorreg my beskore is, groot 
maak. 

••• SE 'LO 
Dis maar moeilik om na die 
leegle van twee wekies in die 
roetine van klasdraf, swot en 
toets skryf te kom. Vir vele 
van die dames was die 
vakansie nie sander gevolge 
nie en ons ander moet net 
lelik keer vir' die weerkaatsing 
van die linkerhand. Aan al die 
gelukkige asters, baie geluk 
en mag die toekoms "Blink" 
wees. 'n Verlowing is nie net 
die aansteek van 'n blink ring 
nie, dit behels veel meer, lees 
maar self verder . Sandra 
Kruger het d i e keer 
deurgeloop onder die 
nuuskierigheid van Poplap. 
ASTER vra die dames se 
samewerking, voltooi 'seblief 
vir hulle die vorm. En wie wil 
dan nie graag sukses behaal 
nie? Lekker lees! 

DIE REGS
IMPLIKASIES 

VAN 
VERLOOFWEES 

kan onderhou, ens. As hier
die voorwaarde onmoontlik 
is, verander dit nog niks aan 
die geldigheid van die verlo
wing nie. 

As een van die verloofdes 
'n verhouding met 'n ander 
aanknoop pleeg hy/sy 
troubreuk en regverdig dit die 
nietigverklaring van die ver
lowing en kan die ander party 
skadevergoeding en/of 
genoegdoening eis. 

Dit is nog onseker of die 
party wat skade gelei het ska
devergoeding kan eis van 'n 
a~rokkelaar! 

Die blote feit dat een van 
die partye verklaar dat hy die 
ander nie meer liefhet nie is 
nie 'n regverdigbare rede 'vir 
die verbreking van die verlo
wing nie en kan die onskuldi
ge party die ander dagvaar vir 
troubreuk. 

Die "onskuldige" party kan 
skadevergoeding en genoeg-
doening eis van die ander 
party vir onkostes wat aan
gegaan is met die oog op die 
huwelik asook dit wat hy/sy 
sou gehad het as die twee wel 
sou trou . 

As al bei 9 ie partye 
ooreenkom om die verlowing 
te verbreek, moet alle ge
skenke oor en weer terugge
gee word, behalwe kle in 
onvoorwaardelike geskenke 
wat reeds verbruik, ver
vreem of verlore is. Dink net 
wat dit sou beteken as al 
daardie dose sjokolade en 
blomme terugbetaal moes 
word! 

So met die selsoen wat . lndien youbreuk gepleeg 
verbruin pryk daar weer tal- is, mag die onskuldige al die 
le blink knoetse aan geskenkewathyofsygegee 
roomdeurtrekte hande. he t t er u g e i s be ha I we 

Of almal die implikasies weereens onvoorwaardelike 
van verloof-wees beset, is 'n geske~ke . Die onskuldige 
ander vraag. Nie elke dame mag die geskenke wat hy/sy 
beset dat sy reeds verloof is ontva11g het behou , asdok die 
vanaf die oombl ik dat sy verloofring. 
ingestem het om met die man G e n o e g doe n in g en 
van haar keuse te trou. skadevergoed ing weens 

Daar is vier vereistes wat ·n seduksie kan ingestel word 
verlowing geldig maak. In die hetsy die partye verloof was 
eerste plek is dit ou nuus dat of nie. 
die partye nie binne die ver- "Seduksie is die buite-eg
bode grade van bloed- of telike geslagsverkeer met 'n 
aanverwantskap mag staan maagd wat daartoe toege
nie. Tweedens moet die par- stem het, en ten einde te 
tye albei ongetroud wees en slaag in die aksie, moet die 
is dit nie geldig as een ver- meisie bewys dat sy deur die 
loot sou wou raak met die be- man verlei is en dat geslags
lofte "dat hy 'n egskeiding sal verkeer da.arop gevolg het" 
kry" of "as sy eggenoot sou (P.J:J. Ollv.1er, 1977, p. 187). 
afsterwe" nie. 'n Minderjari- Die me.1s1e kan genoeg
ge moet die toestemming van doening e1s aangesien haar 
sy ouers kry voordat hy ver- kanse om 'n goeie en sukses
loof kan raak. As albei ouers voile huwelik te slu it, ver
leef moet albei se toestem- minder het. Skadevergoe
ming verkry word tensy die ding kan slegs geeis word as 
voogdy aan een ouer toe- die meisie swanger geraak 
gestaan is. Die oorlewende het. Die man is dan verant
ouer se toestemming moet woordelik vir die kraamkoste 
verkry word of dan die wet- e~ onderhoud van die kind . 
tige voog indien albei ouers Die vrou kan egter nie on
dood is. 'n Vierde vereiste lui derhoudskoste eis nie be
dat daar wilsooreenstem- halwe vir 'n redelike tyd voor 
ming tussen die betrokke en na die geboorte van die 
partye moet wees. kind . 

Die verlowingskontrak ver- Telkens word beset dat 
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ASTER BIED 
AAN • • • 

ASTER bied hierdie termyn 'n verskeider:iheid kursusse aan. ln
dien jy belangstel in een (of meer) van die volgende kursusse, 
voltooi die onderstaande vormpie voor 11 Mei 1979. Verdere 
en volledige besonderhede sal individueel aan elke dame 
gestuur word . 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

I 
I NAAM: ........................... 0 ... ............................... ..... ... ..... ... ... .... .................................. . 

AD RES: ................................................................. ...... .. .. .......................................... . 
Ek stel belang om die volgende kursus/se byte woon : 

Pottebakery 

Houtsneewerk 

Blommerangskikking 

Onthaal en garnering 

Motorwerktu igkunde 

Etiket en modelleer 

Motorbestuurslesse 

'-----

Pos aan: 
ASTER kursusreeks 
Bus 5 
SSR-Kantoor 

N.S. 
- - _j 

Die damesbladredaksie sal graag die mening van die ander 
dames ook wil hoor. Voorstelle van wat ju lie graag wil lees is 
besonder welkom. 

Groete tot 'n volgende saam lees. 
Poplap. 

Nuut op die Bult Tel. 8011 

Guys & Dolls-haarsalon tot u diens! Ons bied 
spesiale pryse aan alle mans- en .. . , ,~ 

~--, · "· 
damestudente vir die sny en /~: f_).til 

/f -~J~ ~ .. 
droogblaas van kapsels, en t;~1 · · 
wat meer is, ons is kunste
naars op die gebied van 
sny volgens gesiglyne. 
Verlang u 'n perm, kan 
ons u die volgende aan
bied teen sub-ekonomie
se pryse: 

MINI VOGUE vir slegs R11,40 ···w . 
NATURAL STYLE en STYLE FORM R15,70 

'n Bietj ie duurder , maar tog so elegant, is Perfect 
Touch, Design, Stag, Coil ing en Piggy Back-perms. 

En onthou tog, die sny by 'n perm is heeltemal 
gratis! Vir spesiale geleenthede, of as u sommer lus 
voel om bietjie anders te lyk, kom sien ons oor 'n 
set, of 'n tint, of albei - watwou! 

GUYS & DOLLS Tel. 8071 eis 'n wedersydse onder- ·trou nie perde koop is nie,.en 
neming om met mekaar te verloof -wees nog minder 
trou . As 'n datum vir die "merry-go-round"-ry! 
huwelik vasgestel ~. is daar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'n wedersydse verpligting om 
op daard ie datum in die 
huwelik te tree en weiering 
van een van die twee partye 
om dit na te kom, kom neer 
op troubreuk. 

Die huwelik mMt binne 'n 
redelike tyd-na die verlowing 
plaasvind en weiering van een 
van die partye om op 'n vas
te datum ooreen te kom 
beteken ook troubreuk. ' 

Die verlowing is geen vry
pas 1ot aanspraak maak van 
liggaamlike intimiteit of ge
slagsverkeer tussen die ver
loofde paartjie nie. 

'n Verlowing is ook geldig 
sou daar belowe word om in 
die huwelik te tree as 'n on
sekere toekomstige gebeur
tenis plaasvind . Sulke voor
beelde is wanneer 'n voor
waarde gestel word dat daar 
be'iowe word om te trou as 
een van die partye klaar ge
studeer het of die man se in
komste -s6 is dat hy 'n vrou 

Korn vergelyk ons pryse en kwotasies 

SPAR NO 
VIR 
PRYSE 

Sport-T-hemde, klein hoeveelhede 
Tennisballe RS, 10 per doos 
Nuwe PUK-T-hemde R3,15stuk 
Rugbyskoene alle fabrikate 
Sweetpakke 

Retiefstraat 44 - Tel. 5513 

~ 
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Annette van Wijk het Saterdag 'n silwermedalje ontvang in 
die 100m hekkies vir dames. 

KORTSPORT 
GEWIGOPTEL 

Op Saterdag 7 April het die 
PU-gewigoptelspan goed 
gevaar tydens 'n drie
hoekige kompetisie in 
Johannesburg. Die span het 
teen Wits en die Y.M.C.A. 
klubs deelgeneem. Die meer 
ervare span van Wits het met 
249 punte gewen terwyl die 
PU-span die tweede plek 
behaal het met 240 punte. 
Y.M.C.A. het 227 punte 
behaal. As in ag geneem 
word dat Wits tans die 
sterk.ste Suid-Afrikaanse 
universiteitespan is, het die 
Pukke besonder goed 
gevaar . Koos Henning, 
Eugene du Plessis, Renier 
van Ransburg, Leon 
Labuschagne en Herman de 
Bruin het vir die PU deel
geneem. Koos Henning is op 
Saterdag 28 April as reserwe 
vir die Springbokspan 
gekies. 

MANSHOKKIE 
Op 4 April het die PU-span 
hul wedstryd teen Pote met 6 
doele teen een gewen. Die 
spelers het almal goed ge
speel en RAU sal baie ver
sigtig moet wees tydens inter
varsity. Op 7 April het sewe 
PU-spelers aan die proewe 
vir Griekwas te Klerksdorp 
deelgeneem. Kallie 
Grunschloss en Frikkie Taute 
is vir die span gekies. Kallie is 
as skakel gekies en Frikkie is 
reserwe. Die Suid-Afrikaanse 
o.21-toernooi word vanaf 6 
tot 12 Mei in Pietermaritz
burg gehou. 

RUGBY 
Die ringkoppe van die PU 

se rugbyspanne het duidelik 
baie ernstig nagedink, gesels 
en opgetree, want die PU
spanne wat op Saterdag 28 
April teen Westelikes en Oos
Driefontein uitgedraf het, was 

van 'n heel ander staal as 
die span wat tydens die klub
kampioenskap in Durban 
deur die land se bastes 
gekarnuffel is. Die PU se 
eerste span het met 29-6 
gewen, die lbbies met 29-23 
en die tweede span het ook 'n 
oorwinning van 44-6 teen die 
spanne van Oos-Driefontein 
behaal. Die Jongspan en die 
o.20's het onderskeidelik met 
48-6 en 41-12 teen 
Westelikes se tweede en 
derde spanne gewen. Dit wil 
al voorkom of die Pukke hul
self begin regruk vir RAU, wie 
se span uit sewe Transvaal
spelers en nog ander goeie 
manne bestaan. 

Op Saterdag 28 April is 
nog 'n rondte in die koshuis
rugbyliga voltooi. ·Dawie Dup 
het Amajuba met ses punte 
teen drie geklop in 'n baie 
harde wedstryd. Villagers het 
14-9 teen Drakenstein 
verloor. Sakkie Aucamp van 
Drakenstein het goed ver
toon terwyl Roell Prinsloo vir 
Villagers goud werd was. In 
die wedstryd tussen Caput en 
Klooster, waar Caput met 19-
6 gewen het, was 'n hele aan
tal uitblinkers. Gerrie du 
Preez, Braam Naude, en 
Gerhard Retie! het baie goed 
gespeel. Hombre se tweede 
span het Klooster met 21-0 
gewen. Kaptein Piel "Fish" 
Visser en kantman Reinhard 
Uebel van Hombre het vir 
goeie spel gesorg. Dit is egter 
duidelik dat die manne nog 
nie so fiks is as wat hul moet 
wees nie. Op Maandag 30 
April het Hombre met 10-3 
teen Overs verloor. 

RIVIERPUK-RUGBY 

Onder leiding van mnr. 
Rens van Ransburg; puik 
Vereenigingse rugby-afrig
ter, het die Rivierpukke van-

DIE WAPAD - 4 MEI 1979 

Allele presteer op 
Kenneth McArthur 

Sewe van die PU se atlete 
het tydens die Suld
Afri kaanse atletlek
kamploenskap gehou op 
Vrydag 27 April en Sater
dag 28 April op die Kenneth 
McArthur kunsbaan In 
Potchefstroom, presteer. 

Dawie Malan het 'n goue 
medalje ontvang in die paal
spring vir sy puik hoogte van 
4,91 m wat ook 'n nuwe Wes
Transvaalrekord is. Piel 
Goosen se afstand van 
53,32m in die werpskyf het 

jaar van 'n klein begin en met 
baie sweet nou in 'n afge
ronde span ontluik. Die span 
toon geweldige potensiaal. 
Hulle speel onder die vaandel 
van die Vereenigingse rugby
klub, maar behou tog hul eie 
identiteit. Die span hoop om 
as 'n volwaardige klub 
gedurende 1980 'n groat toer 
te onderneem. 

KANOKLUB 
Die kanoklub van die PU 

stel die volgende hoogte
punte in die vooruitsig: Op 5 
Mei vind die geslote PU
kompetisie plaas. Op 12 Mei 
neem 'n mans- sowel as 'n 
damespan deel teen RAU vir 
die lntervarsity. Op 19 Mei 
vind die koshuisliga plaas. 
Die uitspook om die Unie
winkels wisseltrofee later van
jaar sal sorg vir aanskoulike 
kanovaart. 

SOKKER 
Die PU-sokkerspan het op 

Saterdag 28 April in 'n 
opwindende wedstryd die 
lndierspan van Klerksdorp, 
Hot Spurs, met drie doele 
teen een geklop. Die 
wedstryd het op 'n grond
veld plaasgevind en die 
beheer van die bal is daar
deur bemoeilik. die PU-span 
het egter 80 persent van die 
spel oorheers en die bal ver
basend goed beheer. Die 
samespel tussen die stu
dente in die middel van die 
span was goed en almal het 
goed gespeel. 

SK ERM 
Op Saterdag 28 April het 

sewe lede van die PU-span 
aan die TAFA mans-ope 
kampioenskap deelgeneem. 
Hulle was Frans 
Labuschagne, Johan Kruger 

aan horn 'n eerste plek 
besorg. In die 110m hekkies 
vir mans het Jurie van der 
Walt ook 'n goue medalje ont
vang. Sy tyd was 14,4s. Estie 
van der Merwe het in die 

spiesgooi vir dames ook 'n 
goue medalje ontvang. 
Fanie Campher se afstand 
van 14,9m in die drie-sprong 
het aan horn 'n silwer medalje 
besorg. Annette van Wijck het 

in die 1 OOm hekkies vir 
dames 'n tweede plek behaal 
met 'n tyd van 13,93s. In die 
400m hekkies vir dames het 
Leonie Smit 'n vierde plek 
behaal. 

SPORTBURO BIED 
GESLAAGDE KURSUS AAN 

'n Bale geslaagde rugby-, 
hokkie- en netbal
afrigtlngskursus Is 
gedurende die Aprilvakan
sie aan die PU aangebled. 

Die rugbykursus is 
waargeneem deur Nelie 

Smith, Johan Claasen, Thys 
Lourens, Dirk de Vos, Clive 
Ulyate, James Stoffberg, Piet 
Malan en Piel Brand. 

Charlotte Malan en Lynette 
Ferreira, twee Springbokke 
van N cord-Transvaal het 

gehelp met die afrigting in die 
netbalkursus. 

Afrigters by die hokkie
kursus was mev. Sally Ulyate, 
mnr. Clive Ulyate, mev Rina 
van Zyl en mej Katie 
Nieuwenhuis. 

tydens die afrigtingskursus; vlnr. James Stoffberg; Nelie 
Brand; Dirk de Vos; Clive Ulyate; Piet Malan. 

---------------------...... (voorsitter), Wynand van 

SLENTER TOT CHIC DRAG VIR 
STU DENTE 

Teen pryse wat 'n student se beurste die minste sal 
seermaak. 

Tel. 23420 ESSELENSTR. NABY 
POSKANTOOR 

Rooyen, Lukas Miller, Frans
cois du Toil en Herman 
Prinsloo. Die skermklub is al 
hard besig met voorberei
ciings vir die S.A.U.-toernooi 
.. .it vanaf 1-8 Julie plaas
vind. 

NETBAL 
Hoogtepunte tydens die 

koshuisligas gespeel op 
Saterdag 28 April is soos 
volg: Die grootste verrassing 
van die dag was die weghol
oorwinning van 22-3 wat 
Klawerhof 1 oor Oosterhof 1 
behaal het. Ook het Dinki 2 
oorwinnings oor Wanda 2 en 
Wag-'n-Bietjie 1 behaal. Ver
geet-My-Nie het ook 'n weg
holorwinn i ng oor Kulu 1 
behaal deur hul met 33-6 te 
klop. 

afrlgtlngskursus vlnr. T. Mulder; 
Papenfus; Charlotte Malan. 

SPORTAFllBINBSKURSUS IS GEBORG 
DEUR DALY FORD. 
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