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STUDENTESENTRUM 
EERSDAAGS BETREK 

Die amptellke ingebrulk
nemlng van die Studente
sentrum sat, afhangende 
1an 'n Raadsbesluit, tydens 
Karnaval 1980 plaasvlnd. 
Die SSR sal sy gedeelte 
egter reeds gedurende die 
1akansle betrek. Vanaf 15 
Junie tot na die vakansle 
word die sltkamers, ont
span n Ing s Io ka I e, oudl
lorlum en lokale onder 
beheer van die SSR gemeu
blleer. 

Na die vakansie sat die 
ertrekke vir binnenshuise 
sportsoorte se meubilering 
voltooi word. Daar word nog 
steeds meubels aangekoop 
en die meeste is reeds hier. 
Alie vertrekke word ten volle 
gemeubileer met rakke, 
lafels, stoele en ander 
benodigdhede. Sommiges 
word ook van matte voor
sien. 

Die meubels vir die 
gedeelte wat deur die SSA 
gebruik word kos ongeveer 
~70 000, die kafeteria
meubels R40 000, die sport
gedeelte word ter waarde van 
R75 000 gemeubileer en die 

- Izak Mlnnaar -

ouditorium se meubels kos 
R45 000. 

Daar is reeds poste gead
verteer en aansoeke ont
vang vir poste soos spyse
nieringsbestuurder, werkers 
by die inligtingsburo, tik
ste.rs en assistente. Mnr. 
Hans van Zyl is Direkteur van 
die studentesentrum. 

Daar sal vir studente 
werksgeleenthede wees in 
die vorm van hulp met be
diening in die kafeteria en 
tegnici en plekaanwysers in 
die ouditorium. 

Die gewone kafeteria het 
plek vir ongeveer seshon
derd mense en sat middag
etes verskaf. Daar is ook 'n a 
la carte restaurant met 'n 
gedeelte vir die Rektor wat 
afgeskort kan word. Die res
taurant het plek vir omtrent 
sestig mense. Dit 1s duur
saam gemeubileer met muur
tot-mu ur-matte en spieels 
teen die mure. Die studente
kroeg is van swaar houtmeu
bels voorsien. 

Drank sal in al die ont
haallokale beskikbaar wees. 

Me/. Irma J. van Ransburg. 

S6 /yk die nuwe Ouditorium 
in die Studentesentrum. 
Daar is 1 200 sitplekke, 'n 
orkespunt, groot verhoog, 
'n goeie beligtingstelsel en 

16sles vir die pers. 

Daar is ook 'n biertuin wat 
met geleenthede soos Karna
val en na rugbywedstryde 
oop sal wees. Nie een van 
bogenoemde is op winsbe
jag gemik nie. 

Die SSA-lid betas met die 
Studentesentrum, die SSR
voorsitter en 'n dameslid op 
die SSA het sitting op die 
beheerkomitee wat verder 
bestaan uit die Rektor, en 
verteenwoordigers van 
instansies soos die tegniese 
departement, Departement 
Ontwikkeling en die 
Studenteburo. Die SSA het 
beheer oor die sitkamers, 
ontspanningsgeriewe, die 
ouditorium en ander lokale, 
maar nie oor die kafeteria en 
sportgeriewe nie. 

Lokale is reeds toegedeel 
aan instansies soos SGD, 
toerliggame, Die Wapad, 

Dames oak op 
preekstoel 

Op 23 Mel het die Alge
mene Kerkvergaderlng van 
die Hervormde Kerk 'n 
beglnselbeslult geneem dat 
vroue In die toekoms In alle 
ampte In die kerk, ook die 
van predlkant, sal mag 

staan. Daar Is reeds 'n paar 
jaar gelede al vroue tot die 
amp van dlaken toegelaat, 
maar die feit dat sy ook nou 
op die preekstoel mag 
staan, het gunstige reaksle 
vanult bale oorde gelok. 

Studenteraads
verkiesing 

Mnr. Theuns Eloff Is deur 
die SSR as hoofverkleslngs
beampte aangewys en mnr. 
Zoks Schwellnus en Daan 
de Kock as hulpbeamptes. 

Die verkiesing vind op 
Jonderdag 16 Augustus 
1laas. Die sentrale Groot 
Sweet vind die vorige Woens
dag aa n d plaas en die 
gedesentraliseerde Swete in 
die koshuiseetsale vind die 
t~aandag- en Dinsdag plaas. 

Die nominasies sluit op 
Maandag 6 Augustus om 
16h00 en die nominasie-

vergadering vind dieselfde 
aand plaas. Nominasie
vorms kan vanaf 25 Julie by 
die SR-kantoor gekry word. 

Elke Raad moet nog voor 
die vakansie 'n verkiesings
beam pte aanwys en hul 
volledige stemreglyste inhan
dig. 

Daar sat goeie reklame vir 
die verkiesing gedoen word. 
Verversings sal by die stem
busse deur verenigings ver
koo p word. Belangstel
lendes kan in die verband 
met mnr. Eloff in verbinding 
tree: 

Die besluit, en veral die felt 
dat dit met so 'n oorweldi
gende meerderheid aange
neem is, het baie mense ver
baas, en veral die dames wat 
op die oomblik in die rigting 
studeer. 

Die motivering was kort
liks dat die Bybel geen deur
slaggewende getuienis teen 
die vrou as bedienaar van die 
Woord het nie, en dat die 
vrou nie afgewys kan word in~ 
dien sy haar geroepe voel tot 
diens in die amp van predi
kant nie. 

Daar is verder 'n opdrag 
aan die Algernene Kom
missie gegee om die prak
tiese implikasies van die saak 
te ondersoek. 

Op die oomblik is daar 
reeds vier vroue wat besig is 
met hulle studies in die rig
ting, drie op UP en mej. l.J. 
van Rensenburg op die PU. 

Ander dames wat ook 
besig is om Teologie te 
bestudeer in die ander twee 
Afrikaanse kerke, het die 
hoop uitgespreek dat hulle 
kerke huile ook spoedig tot 
die bediening sal toelaat. 

' 

- .....-...: 
dagstudente, Karnaval en 
Raae. In al die lokale is daar 
telefone. Radio-Puk het 'n 
uitsaai-ateljee in die groot 
sitkamer. Daar is ook geriewe 
vir alle binnenshuise sport
soorte. Daar is ses muurbal
bane, waarvan een glas
mure en 'n pawiljoen het, 'n 
pluimbalsaal, en plek vir 
karate, stoei, ringtennis, 

~ 
,,, ..... -- ·r~------

KURA TORE 
BESLUIT 0.0R 

TH EU NS 
skerm, tafeltennis en judo. Mnr. Theuns Eloff, SSR- klaar dat die ontmoeting tus

sen horn en die kuratore 
"wedersyds in goeje gesind
heid geskied" het. · 

Daar is reeds aansoeke voorsltter van die PU, Is 
van Alabama (13 Aug.), deur die Kuratorlum toege-
Thalia, die Admissiebond en laat tot dle bywoning van 
Departement Spraakleer en klasse by die Teologlese 
Drama ontvang vir die Skool nadat hy voorloplg Mnr. Eloff het bygevoeg 
gebruik van die auditorium. van klasbywonlng geskors dat hy uitsien na die res van 
Onthale soos SSR-reUnies, 'n was. sy studie, en dat hy dank
skemeronthaal vir die SIRSA- Mnr. Eloff het ges~ hy is baar teenoor die Here is v1r 
kongres en 'n simposium van dankbaar oor die besluit van die bevestiging van sy roep
die Dept Psigologie (3 Aug) die Kuratorium. Hy het ver- ing. 
word nog in hierdie jaar in die L--------------------
sentrum aangebied. Ook die 
Wes-Transvaalse Gimna
stiekkampioenskappe (14 en 
15 Sept) en die Noordsirkel
ouderdomsgroepkampioen
skappe (28 en 29 Sept) word 
in die Studentesentrum aan
gebied. 

In die volgende uitgawe 
van Die Wapad sal 'n volle
dige lys van datums en tye 
geplaas word in verband met 
die ingebruikneming van die 
verskillende dele van die 
Studentesentrum. 

PASV HOU 
KONG RES 

Van Maandag 2 Julie tot 
Donderdag 5 Julie Is die 
Potchefstroomse Aptekers
verenlglng die gasheer vlr 
die 26ste jaarllkse kongres 
van die SAASF. 

Die kongres word deur ses 
maatskappye geborg. Hulle 
sat verteenwoordigers stuur 

om te praat op die sim
posium wat handel oor indus
triele farmasie. 

Die kongres sat byge
woon word deur ongeveer 
200 afgevaardigdes van die 
kolleges van Port-Elizabeth, 
Kaapstad, Durban, Pretoria, 
Johannesburg, Rhodes Uni
versiteit en die PASV. Daar is 
ook 'n moontlikheid dat afge
vaardigdes van Rhodesie en 
die Universiteit van die 
Noorde die kongres sal by
woon. 

Prof Tjaart van der Walt 
open die Kongres op Maan
dag, 2 Julie in die Sinode
saal. Die SA-Druggists se 
plase by Rustenburg word 
ook besoek. 

Dinsdag, 3 Julie om 
14h00, word die simposium 
in die Sinodesaal gehou. 
Woensdag en Donderdag is 
die Algemene Ledever
gadering. 

Die kongres word Donder
dagaand afgesluit met 'n 
banket wat onder andere 
bygewoon sat word deur ver
teenwoordigers van die SA
Aptekersraad, asook die SA
Aptekersvereniging. 

Mnr. Tony Mcloskiey van 
Mer-National Labora
toriums bespreek die 
slmposlumprogram met 
Trevor Slrakis die kon-

greskonvenor. 
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Tande gratis 
ondersoek 

Baie studente wonder wat 
met die groot hoop sand 
wat by die ·nuwe adminis
traslegebou yltgegrawe Is, 
gaan get/iJUf: . . . Die Wa-

. -,./. 
Wapadjies 

Die Wes-Transvaalse Tak 
van die Mediese Verenl
glng het beslult om as deel 
van die Gesondheldsjaar 
gratis tandheelkundige 

lnter
universiter 

PIETERMARITZBURG 

DIE Veiligheidspolisie het net 
voor die Aprilvakansie 'n 
klopjag op die NUX (Pieter
maritzburg U niversiteit se stu
dentekantoor) uitgevoer en 
beslag gel~ op tweehonderd 
eksemplare van die tweede 
uitgawe van NUX. 

Daar is beslag op die koe
rante gel~ ingevolge die sa
botasie-artikel van die alge
mene wysigingswetsontJ 
werp) .Die ondersoek deur 
die veiligheidspolisie duur 
voort en dit sou ter gelegener 
tyd aan die advokaat-gene
raal oorhandig word soda! 
hy kan besluit oor die aan
klag van die koerant. 

(Berig: Dome No. 3) 

NUS AS 

"DIE universiteit speel 'n 
ideologiese rol in die onder
drukkende Suid-Afrikaanse 
sisteem," het meneer Aurel 
van Heerden, die president 
van Nusas onlangs tydens 'n 
vergadering op die Durban
se kampus ges~. Mnr. Van 
Heerden het verder ges~ dat 
universiteite onder die man
tel van objektiwiteit werk en 'n 
subtiele rol in die indoktrina
sieproses speel. 

(Berig: Dome NOS) 

PAARL: ONDERWYSKOL
LEGE 

DIE voormalige Minister van 
Nasionale Opvoeding, sy 
edele W.A. Cruywagen, was 
onlangs die gasspreker by 
die Pedagogiese Vereniging 
van die OKP. Hy het die me
ning uitgespreek dat die red
ding en die verbetering van 
verhoudings en toestande in 
die onderwys I~ . Die rede vir 
jeugwangedrag is te vinde in 
die gebrek aan opvoeding, al
dus mnr. Cruywagen. 

(Berig: Ararat Mei 1979) 

diens aan studente van die 
PU vlr CHO te lewer. 

'n Span van tien bestaan
de uit twee dosente en agt 
mondhigieniste besoek die 
Universiteit op 25, 26 en 27 
Junie 1979. Die aard van di€ 
diens wat gelewer sal word, is 
onder andere mond- en 
tandondersoeke, voorligting 
ten opsigte van mond
higiene en tandversorging en 
die gratis skoonmaak van 
tan de. 

Die diens sal gelewer word 
in die gebou van die KMD en 
afsprake kan persoonlik 
gemaak word of telefonies 
gereel word deur 22112 uit
breiding 458/478 te skakel. 
Die spreekure sal wees: 

Maandag: 25 Junie 1979 van 
1 Oh30 - 13h00 en 14h00 -
17h00 
Dinsdag: 26 Junie 1979 van 

• Florna 

FLORNA beplan om vanaf 29 
Junie tot 7 Julie by Sord
wana, naby St Lucia, te gaan 
kampeer. 

Daar is nog 'n paar plekke 
vir veral dames en ook mans 
oop. Daar is plek vir alte
saam vyftig mense. Slaap
plek, etes en vervoer sal ver
skaf word. Dit sal R35 kos, al
les ingesluit. 

Daar sal volop geleent
heid wees vir duik en hengel. 
Skietlyste sal open op Maan
dag 20 Junie. Daar sal die
selfde aand 'n vergadering in 
Wag-'n-Bietjie se sitkamer 
wees. 

PU slult vroe~r 

DIE PU sluit reeds op Don.
derdag, 28 Junie 1979 na die 
aandklasse en nie op Vry
dag, 29 Junie soos in die 
jaarboek aangedui is nie. 
Hierdie besluit is deur die 
Rektor bekend gemaak om
dat daar nie meer op Sater
dae brandstof beskikbaar is 
nie. 

(Fot<?-
. ·' '1. 

08h00 - 13h00 en 14h00 -
17h00 
Woensdag: 27 Junie 1979 
van 08h00 - 13h00. 

Die dames sal in Vergeet
r.ny-nie-koshuis tuisgaan en 
hulle het hulle bereid ver
klaar om in die aande praat
jies te lewer en films te ver
toon aan dames van die ver
skillende koshuise oor alge
mene gesondheid en tand
versorging. 

ASB-kongres 

DIE ASB-kongres vind van 
9 tot 13 Julie op Stellen
bosch plaas. 

Prof. B. Ranched, mnr. 
Lennox Sebe, mnr. David 
Thebehali , dr. W.J. Bergins 
en prof. G. Viljoen sal onder
skeidelik praat oor die identi
teite van die lndier, die Tuis
land-Swarte, die Stedelike 
Swarte, die Kleurling en die 
Afrikaner. 

Dr. Piet Koornhof sal die 
kongres amptelik open. 

Aktueel bled aan 

AKTUEEL bied op 27 Julie 
eerstejaars- en tweedejaars
kampe aan. 

Die eerstejaarskamp vind 
plaas op die kampterreine by 
Boskop, en die tweedejaars
kamp by die Servaas van 
Niekerkterrein. 

Die skietlyste v1r die ver
skillende kampe is soos volg: 
vir die eerstejaarskamp van 
21 - 22 Junie by die tent voor 
die Totiussaal en vir die twee
dejaarskamp van 25 - 27 
Junie by die SSR-kantoor. 

RAU Dien beursaansoeke In 

DIE joolblad van RAU, Tjol, Hulpprojek beplan . AANSOEKE om die Peter 
het 'n pluimpie gekry toe 'n Haworth Gedenkbeurs, die 
sekereLondensekoerantdie Cicely Haworth Wahl 
T. J d kt J VAN 29 Junie tot 9 Julie gaan 

JO re a eur, mnr. van s· Studlebeurs, en d1'e Robert 
M k k I h t t Hulpprojek 'n skool op 1-

eyer ges a e e om vas e D' en Cicely Wahl Stud le-. d' basa in Vendaland bou. 1e 
stel of daar 'n kopiereg op ie M d 4 beurs v1·r d '1e tydperk wat ·1 n 
T. 1 • D'"' k th t · d' skietlys open op aan ag, 

JO is. '"' oeran e in ie SR k t die i·aar 1979 begin, kan nou herpublikasie van party van Junie, by die - an oor. 
d. · b I t I Daar is plek vir 29 mense. ingedien word. 

ie grappies e angges e · Hou die plakkate dop vir Die studiebeurse bedra elk 
(Berig: Die Heraut 23 Mei tussen R1 200, en R2 500 1979) verdere inligting. 
------------------------, per jaar, en word toege-

Wesvalia Boekhandel 
Tometraat 84 Tel. 8880 

Verskaffers van 
opvoedkundlge boeke 
en skryfbenodigdhede. 

CERTAIN T SHIRTS 

HIGH QUALITY SILKSCREEN 
PRINTERS 

4 Grabler Street, Potchindustria 
Tel. 23863 

ken vir studie aan die 
Universiteite van Oxford, 
Cambridge of Landen vir 'n 
tydperk van twee agtereen
volgende jare in die geval vna 
'n Baccalaureus- of 'n 
Meestersgraad, en vir 'n tyd
perk van drie agtereenvol
gende jare in die geval van 'n 
doktoraat. 

Verdere besonderhede en 
aansoekvorms kan verkry 
word van die Sekretaris van 
die onderskeie studie
beurse, Posbus 1714, 
Bloemfontein, 9300. Ver
soeke om aansoekvorms 
moet die Sekretaris voor of 
op 1 Julie 1979 bereik. Die 
vorms sal op 1 Julie aan die 
aansoekers gepos word. 

As deel van die gesond
heidsjaar wil die Studente
buro 'n beroep op die stu
dente doen om by te dra tot 
die sukses van die onder
neming deur in groot getalle 
van die diens gebruik te 
maak. 

Dit is 'n grootse paging in 
belang van die student en die 
Mediese Vereniging verdien 
alleen die ondersteuning van 
elke student. 

Agste Europese toer vlr 
Platsakstudente 

'n UITNODIGING word aan 
alle platsakstudente gerig om 
te bel~ in 'n toer na Europa. 

Plekke soos Venesie, 
Parys, Athene, die Ayn, die 
Alpe en Jerusalem word 
·besoek. 

'n Deposito van R200 en 
R62 per maand moet betaal 
word. Navrae en brosjures 
kan verkry word by die kos
h u istoon bank, primaria of 
primarius, voorsitter, huis
komitee of Puk-Pik, asook by 
die volgende sekretaresses: 
Kamer 8, Ou Sielkunde
gebou; lngangsportaal-, 
Frans du Toit-gebou; Kamer 
105, Geografiegebou; Kamer 
124, Ekonomiese Weten
skappegebou en Kamer 103, 
Wiskundegebou. 

Die brosjures sal teen 18 
Junie reeds beskikbaarwees. 

'n Toervergadering sal op 
25 Junie om 19h30 in die 
Geografiesaal gehou word. 

Abe Bailey-toekennlng 

DIE Studenteraad het van
jaar mnr. Steinman de Bruyn 
vir die toekenning genomi
neer. Mnr. Bailey het die trust 
aan belowende studente 
beskikbaar gestel om 
Engeland te besoek. 

Bel Jacques by 3468 (Klooster) en taat 'n boodskap. 

KIES&KEUR: 
Lyk JOU kamer soos Vaalwater? Kry 'n poster by Kies & Keur! Val jou knope al, nate trek 1os· 
Naaldwerkbenodigdhede galore by Kies & Keurl Behalwe materiaal, hoede, kunsblomme ~ 
mandjies, het ons nog Stapels en Stapels ander goed. Vat 'n dag al en kom snuffel rond by·· 
Kies & Keur, Tomstraat 98. 

BLY RY EN RY BLY: 
Nigrini Batterye is die naam as jy Jou motor wegspringgereed wil hou - sonder sweet, sonde 
bloeddruk en teen 40% korting, spesiaal vir PU-studente lag jy heelpad bank toe op sakgeld· 
dag. Storm sommer nou na Lombarostraat 27 vlr jou battery. Tel 7805. 

HOOR EN SIEN VEROAAN?: 
Radio- en TV-dienste het 'n wye reeks batterye vir rekenaars, horlosies, radio's of wat ook al 

Ons kitsrekenaars en Aiwa stereo audioversterkers vir motorradio's is ens trots - die baste 
op Potch, Lombardstraat 42. 

BLOMME, BLOMME, BLOMME: 
Ruikers, groot en kle1n, lieflike vars snyblomme en potplante wat jou farelank geluk sal gei 
1s altyd te kry by FLEURETTE BLOEMISTE. Ons het ook ingevoerde syblomme wat so mor 
is dat jy nle kan ophou kyk daarna nie. Maak gerus gebruik van ons KBA diens. Dlt k• 
niks ekstra nie. FLEURETTE BLOEMISTE, Kerkstraat 83, Tel. 4062. 

TROUKAART JIES: 
Ons het, letterlik, eenduisend-voorbeelde van troukaartjies en bybehore 
daardie mooiste dag in u lewe. Ons nooi u om gerus ons katalogus te kor 
deurkyk, sodat u die heel beste keuse kan maak. Ons verseker u van pe!· 

soonlike aandag en sal graag u vrae beantwoord. Adres: Kerkstraat 77. Kor 
besoek ons op kantoor tel. 7960. Na-ure 2457 4. 

RIETSKRAAL . 
Verslank met Shape teen slegs R3,00 per bilk by die Bult Apteek beskikbaar. Tomstraat 8! 
Tel. 5943. 

JEANS DENIM DEN 
Vlr mans en dames die grootste verskeldenheld denlm1eans, kakieklere en Lee's koortflu· 
weelskeppings In Potch teen die billikste pryse. As ons lets nle het nie, salons dit vlr u kl) 
want vriendelike diens is ons leuse. Besoek ons by wlnkel no. 4. JAYS U!TRUSTEAS 
Tel. 8791. lndlersentrum. 

POSTERS WORD BESKERM 
Beskerm u "posters" deur hulle te last blok. Ek doen dit teen RS elk. Kontai 
Theunis by Presidentstraat 53 of Tel. 4877 op weeksdae. 

-~ 
BAKKE RY 

SMAAKLIKE VLEISPASTEIE 
BY DIE PUK-PIKI 

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 A~, 
droogblaas van kapsels, en f>rt 
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''· ,, .. 
NATURAL STYLE en STYLE FORM R15,70 

'n Bietjie duurder, maar tog so elegant, is Perfect 
Touch, Design, Stag, Coiling 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 

Korn vergelyk ons pryse en kwotasies 

SPAR NO 
VIR 
PRYSE 

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

Retiefstraat 44 - Tel. 5513 

'nWl1 
vk m 
Wes 
bl nn 
Chee 
stroo 

Di 
st a a 
sent~ 

winke 

H 

Die 
Stu 
Uni 
Mel 
ver 
en 

D 
owe 
brui 
hed 

trok 
'n 
wat 
sko 
stu 
stal 

bev 
gel 

sie. 
ver 
-aa 
ch 
wet 
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k los? 
me en 
by:-

nder 
geld· 

~kal. 
bests 

al gee, 
omooi 
D1t kos 

re vir 
kom 
per

. Korn 

aat88. 

orttlu
'"r u kry, 

TEAS 

71 

d 

MUL Tl MARK IN 
OKTOBER 
GEO PEN 

Daar word reeds hard aan 
die Checkerssentrum 

gebou. 

'n Wlnkelsentrum van 4 160 
vk meter (die grootste In 
Wes-Transvaal) word 
blnnekort deur die 
Checkersgroep In Potchef
stroom geopen. 

Die sentrum sal bekend 
staan as die Checkers
sentrum, en behalwe die 
winkelsentrum, huisves die 

Hertzogprys 
wek kommer 
DIE ASB neem met kommer 
kennls van die toekenning 
van die Hertzogprys aan 
Magersfontein, o Magers
fontelnl as die beste letter
kundige werk van 1979, lui
dens 'n mosie wat met 'n 
meerderheid van stemme op 
26 Mei tydens die ASB-hoof
bestuursvergadering aan
vaar is. 

Die mosie stel dit dat letter
kundige norme Skrifbegin
sels moet eerbiedig. Die 
beoefening van kuns alleen 
ter wille van kuns, maak hom
self los van skriftuurlike 
norme en is vir die christen 
onaanvaarbaar. Die AS B 
neem ook met kommer van 
die neiging by sekere Afri
kaanse skrywers kennis. 

Pukke gestral 
Die Dlsslplln~re Komltee vlr 
Studentesake van die 
Unlversltelt het op 11 en 19 
Mel vanjaar vergader en 
verskele studente geskors 
en beboet. 

Die veldtog deur die 
owerhede teen drankmis
bruik by openbare geleent
hede kan duidelik gesien 
word in die verslag van die 
komitee. Twee studente is 
skuldig bevind aan onbe
hoo rl i ke gedrag tydens 
Karnaval en beboet. 

Twee studente wat be
trokke was by die diefstal van 
'n visnet is geskors en een 
wat dit geberg het is 'n opge
skorte vonnis opgel~. Nog 'n 
student is beboet na die dief
stal van fietsonderdele. 

'n Damesstudent is skuldig 
bevind aan die diefstal van 
geld en is geskors. 

I ASB
NATUURWETENSKAPS
KONFERENSIE 

ASB maak 
geskiedenis 

Die ASB hou vir die eerste 
keer in sy geskiedenis 'n 
Natuurwetenskapskonferen
sie. Die tema is: Energie -
verkryging, - verspreiding en 
-aanwending in die fisiese, 
chemiese en biologiese 
wetenskappe. 

Dr. De Villiers van die 
Raad op Atoomkrag sal praat 
oor Kerntegnologie, mnr. D. 
Menne van die WNNR oor 
lndustriele afval, prof. J. Dek
ker van die PU oor Steen
kool en prof. J. van Wyk oor 
Ekologie. 

Die konferensie begin op 
28 Julie om 09h00 in die 
Sinodesaal. Die registrasie
geld is R2,00. Etes en ,'n 
kaas-en-wyn-onthaal is daar
by ingesluit. 

gebou ook 23 ander winkels 
en twee Ster-Kinekorteaters. 

'n Minimum van 500 
parkeerplekke word beplan 
vir die gebruik van klante en 
sal gratis wees. Daar word 
verwag dat 'n aansienlike 
aantal inwoners uit omlig
g end e gebiede hulle 
maandelikse inkopies daar 
sal doen. 

Op Woensdag 16 Mel om 
18h30 het die versklllende 
rade besprekl("lgs gehou met 
betrekklng tot die oor• 
koepelende tema - ldentltelt, 
Daarna Is 'n gesamentllke 
aksle, die Raadsdlaloog, 
aangebted waar daar deur ln
lelers vanuit die verskillende 
volksgroepe van SA gesprek 
gevoer Is oor ldentltelt. Hulle 
was mnre. John Douw 
(Kleurllnge), Chris Flsmer 
(Afrikaners),· Clifford Gold
s m Ith (Engelse), Roopa 
(AsH~rs) en Christopher Rabale 
(Swartes) 

.... 

RAADSDIALOOG 
OOR IDENTITEIT 

Tydens die Raadsdlaloog 
wat op 16 Mel In die Totlus
saal gehou ts, het verskele 
sake en begrlppe rondom 
ldentlteit aandag gekry 
sodat die vergaderlng tot 'n 
reeks gevolgtrekklngs kon 
kom. 

Dit het geblyk dat daar 'n 
bree relatiwiteit in verband 
met etnisiteit is. 

In Suid-Afrika bestaan 
etnisiteitbewustheid veral by 
die Afrikaner en Zulu, en die 
bestaan hiervan kan nie 
weggeredeneer of wegge
wens word nie. Dit is veral die 
Afrikaner wat nie bereid is om 
identiteit prys te gee nie. 

Hoewel etnisiteits- of 
identiteitshandhawing 
omskryf is, bestaan daar nog 
vrae oor die begrippe, en is 
die wese daarvan nie ont
leed nie. Alie verskynsels kan 
dus nog nie verklaar en ver
staan word nie. 

Die handhawing van 
etnisiteit impliseer nie dat een 
groep 'n dominerende posi
sie ten opsigte van die ander 
groepe moet inneem nie. 
Daar moet ruimte gevind en 
bepaal word vir 'n normale 
gesonde verhouding tussen 
verskillende etniese groepe .. 
Hierin sal daar moontlik 'n 
oplossing vir die hele 
vraagstuk gevind kan word. 

Die beleid van afsonder
like Tuislande is 'n dekolonia
liseringsproses soos wat oral 
in die w~reld gebeur het en as 
mense dit aanvaar, mag 
ander mense dit nie teen
staan nie. 

Daar moet in Suid-Afrika 
weggekom word van die 
spook van diskriminasie. 
Baie goeie dinge gaan 
verlore onder die wolk van 
diskriminasie. As dit vermin
der kan word (selfs uitge
skakel kan word), sal mense 
nie die werklike identiteit mis
kyk of verkleineer as gevolg 
daarvan nie, maar dit sal 'n 
normale uitstippeling en orit
wikkeling wees. 

Mnr Clifford Goldsmith, SR
voorsitter van Wits en mnr 
Chris Fismer, SR-voor
sitter van Tukkles /ulster 
terwyl een van die ander in
leiers besig is. (Foto: Thys 

Hart) 
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• Koshutsraad 

ldentiteitsverandering 
is nie identiteitsverlies 
"ldentltelt Is net 'n medium 
om 'n volk se roeplng mee 
ult te leef." 

Dit is die slotsom waartoe 
prof. J.H. Coetsee in die kos
huisraadsvergadering tydens 
Raadsdialoogaksie van 16 
Mei gekom het. 

Prof. Coetsee het die Huis
komitees en primarii van die 
verskillende koshuise toege
spreek oor volksidentiteit 
vanuit die gesigspunt dat so 
maklik van identiteitsveran
dering as identiteitsverlies 
gepraat word. 

Hy het twee aspekte van 
iden!iteitsbepalirig naamlik. 
'n Konstante element teen
oor 'n veranderlike element in 

elke mens uitgelig. Die mite 
dat identiteitsverandering tot 
'n identiteitsverlies omge
wingsverandering, sedes
verandering en verandering 
van geloof lei nie tot verlies 
van identiteit nie, maar 
tot die verandering van iden
titeit. 

Volgens prof. Coetsee I~ 
volksidentiteit nie soseer in 
kultuur nie, maar in die 
psigologiese - "Ek beskou 
myself as lid van die volk." 
Die psigologiese hou reken
ing met voortdurende veran
dering. 

Daarom moet spesifiek oor 
volksidentiteit gepraat word. 

LEPEL IN DIE DAK STEEK? 

u u re 
met 
_per 
1xty 

Herwin u energie, fut en lus vir die lewe met 
Super Sixty - die nie-sintetiese gesondheids· 
tabule. vol van liggaamlike heilsaamheid. 
Elke Super Sixty tabula bevat kragtige Vita
mien E plus 59 ender noodsaaklike vitamiene. 
spoorelemente en aminosure. Super Sixty is 
geformuleer in • n groentekonsentraatbasis 
van pietersielie. seldery. prei, kelp (seewier) 
roosbottel. sitrusbioflavono·ide. melasse. toru-
11-gis en lesitien - 'n Volkome gebalanseerde 
samestelling. · 

Moenie afgerem ralk ni• l11t Super Sixty ~n u di11t vervang wat moderne tegnologie d11ruit h11l -
Vitamien1. die bron van lewenakrag. 

'n Geheltepr.:>duk van 

NAlURMADE 
one dra u geeondheld op die hart. 

SUPER SIXTY is by alle 
apteke op Potchefstroom 

verkrygbaar. 
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MAGERSFONTEIN BLY 
IN KOLLIG 
As daar een boek Is waaroor al bale gepraat Is - en die aan
duldlngs Is daar dat die gepratery nog lank nle verby Is nle 
- dan Is dlt Magersfonteln, O Magersfonteln. Dlt is 'n bewys 
dat die Afrikaner nog dlnk, dat hy nle die wlnde van 
veranderlng klakkeloos aanvaar nle, maar bereld Is om 
gesonde. gesprek daaroor te voer. 

Dlt Is tog Jammer dat bale mense nle bereld Is om ten 
voile lngellg te word voordat hulle ultsprake Oor dill om
strede boek maak nle, dat hulle mense met ander stand
punte afkraak en hardkopplg by hulle ele mening bly. Hier
die houdlng het ook duldellk geblyk op die vergaderlng van 
die Potchefstroomse werkgemeenskap van die Akademle 
vlr Wetenskap en Kuns wat onlangs by die Unlversltelt 
gehou Is. 'n Mens het soontoe gegaan om meer Ilg en lel

s die studentesentrum 
ou al oop was, kon so lets 
mlsklen te wagte wees. 

.) 

ding~ kry op die ul~ra ve~filrende deb~ w~~nsoor 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
Margersfonteln gehou word. Ten spyte van die felt dat die 
toesprake van die drle lnlelers goed ultgewerk was, het die 
bespreklng daarna ultgeloop op 'n aanhoudende stel van 
eie menlngs sonder dat dlt op enlgslns gelyk het of lemand 
bereld was om begrlp vlr die ander se standpunt te h~. 

Oat die lronlese boek nle besklkbaar Is nle, help - Ironies 
genoeg - daartoe mee dat die debat veel langer sal neem 
om tot 'n elnde te kom, want mense sal steeds bly 
spekuleer oor die skrale felte wat hulle te wete kan kom van 
mense wat die boek wel gelees het. 

Die leserspubllek sal ook moet beset dat hy - as hy sou 
kon - Magersfonteln nle op 'n Sondagagtermlddag kan 
deurlees nle. 'n Deegllke studle moet van die boek gemaak 
word v66r 'n goed gebasseerde menlng ultgespreek word. 

Konsekwensie is seker een van die mooiste eienskappe 
by mense maar ook by organlsasles lln die Regerlng. As 
daar beslult sou word dat Magersfonteln se ve~erplng 
deur die Publlkasleraad die regte ding was en die toe
kenning van die Hertzogprys 'n verkeerde ding, sal soort
gelyke optrede teen alle soortgelyke boeke en publlkasles 
onderneem moet word. 

Die Wapad vra dat ons kalm sal bly, verantwoordellk na 
'n oplosslng sal soek deur saam te praat met begrlp vlr die 
ander se standpunt. 

KOUE BRING 
VERANDERING 
Die eksamen Is skaars warm of die koue tref die land - om 
die warm brains van studente af te koel. Noudat die koue 
se ergste byt weer 'n bletjle verflou het, Is dlt am per vakan
sie. Die Wapad sal eers weer na die vakansle verskyn en 
wens alle studente 'n aangename en vrugbare vakansle 
toe. 

Talle groepe gaan toer. Genlet dlt, maar moenle vergeet 
nle dat 'n studentetoer wat ordellk en glad verloop meer vlr 
'n unlversltelt se beeld kan doen as jarelange advertensle. 

Die verkieslngstyd Is ook weer kort na die vakansle - dill 
wlnde van veranderlng sal In die verenlglngs, rade en In die 
SSA waal. Dlt Is u verantwoordellkheld om manse te 
nomlneer wat u moontllk In 1980 sal lei. Beslult dus na 
goele denke en hou dan die genomlneerde kandldate dop. 

Die ASB-kongres word ook gedurende die vakansle 
gehou. Dlt bly seker die hoogtepunt van die georganl
seerde studentelewe 9p die· ASB-kampusse. Vlr die 
kongresgangers van die PU s~ ons: genlet die kongres en 
laat die PU se chrlstellke lngesteldheld en lnvloed duldellk 
blyk. 

'Uit die wootd 

ENG IDENTITEITSDENKE TJAART 
THERON, 

ASVS 
"Ek dlnk nie die Kleurllng 
het 'n afsonderllke ldentl
telt nle, hoegenaamd nle." 
Aan die woord is mnr. Frank
lin Sonn, invloedryke rek
tor van die Bellville Tegnle
se Kollege. 

Tydens 'n reeks gesprek
ke met leiersfigure in die 
Kaapse bruin gemeenskap 
het dit al gou geblyk dat die 
sogenaamde "identiteits
kwessie" 'n baie sensitiewe 
aangeleentheid is. Daar word 
gevoel dat die era van eng 
identiteitsdenke verby is. 'n 
Pleidooi word gelewer vir 'n 
nuwe Suid-Afrikaanse pa
triotisme waarin die reg tot 
Suid-Afrikanerskap gestel 
word bo die besondere 
volksidentiteit. 

"Wat hierdie klassifisering 
eintlik is," s~ mnr. Sonn , "is 
die verwerping van 'n laer so
sio-ekonomiese groep. En 
ten einde horn effektief te ver
werp, moet jy horn '.n naam 
gee, moet jy horn etiketeer, 
horn brandmerk voor die 
kop. " 

Prof. Van der Ross, rektor 
van die lewenskragtige Uni
versiteit van Wes-Kaapland, 
gaan voort: "Die Kleurling 
voel onbewustelik aan dat 
identiteit in hierdie opset van 
ons land gebruik is en ge
bruik word om mense van 
mekaar at te hou met die mo
tief dat sekere groepe bo 
moet bly en sommige onder. 
Met ander woorde 'diskrimi
nasie' en 'onderdrukking' en 
al hierdie negatiewe asso
siasies word gemaak met die 
begrip 'identiteit'." 

Nie afsonderllke volk 
Op die vraag " Is die Kleur

ling 'n afsonderlike volk?" re
ageer dr. Bergins, leier van 
die Vryheidsparty , beslis: 
"Nee, ek aanvaar nie dat ons 
'n afsonderlike volk of afson
derlike volk in wording is nie. 
Ek aanvaar dat ons 'n bevol
kingsdeel van die bree Suid
Afrikaanse gemeenskap is in 
ons eie reg en daarom stel ek 
die belang en eenheid van 
Kleurlinge dwarsoor Suide
like Afrika voorop met inag
neming egter van die belan
ge van ander bevolkings
groepe." 

"Waar hy kultureel anders 
kyn te wees," voeg prof. Van 
der Ross by, "waar dit lyk of 
daar ander lewens- en ge
dragspatrone is, is dit nie die 
verwesenliking van 'n ander 
kultuur nie, maar liewer van 'n 
subkultuur van armoede; net 
soos wat jy gehad het met jou 
arm~lanke. Wat nou van die 
etniese identiteit van hierdie 
groep? As gevolg van hier
die historiese ontwikkeling 
het daar deur die eeue 'n 
groep mense uit-gekristalli
seer wat onmiskenbaar is, 
wat ons 'Kleurlinge' noem. 
Maar dit is 'n groep wat ons 
die Kleurling-bevolking sal 
noem en nie die Kleurling
volk nie, nie die Kleurlingna
sie nie." 

Nie Afrikaner 
Dr. Bergins het ges~ die 

Kleurling wil nie deel van die 
Afrikanervolk wees nie. "Die 

·Afrikaner kan sy identiteit 
handhaaf en ek gun horn die 

reg as die regte van ander nie 
daardeur benadeel word 
nie." 

Mnr. Sonn: "Mense wil nie 
Afrikaners wees nie. Afrika
nerskap konnoteer vir hulle 
negatiewe dinge. Dit konno
teer vir hulle engheid, pre-ok
kupasie met velkleur, dit kon
noteer vir hulle verdrukking. 
Daarom is Afrikanerskap nie 
iets waarna enige Afrikaanse 
Kleurling street nie. Wat hy 
horn op beroem, is dat hy 
Afrikaans is. Met ander woor
de sy kultuurbelewing ge
skied in die Afrikaanse mi
lieu." 

Swart ldentlflkasie 

Oor die oenskynlike iden
tifikasie met die Swartman het 
ds. Jan Mettler, lid van die 
Moderatuur van die N.G.
Sendingkerk, soos volg ge
antwoord: "Omdat die Blan
ke so lank vir homself die al
leenreg toegeeien het om te 
s~: 'Kyk, ek bepaal die poli
tieke denkskrum in Suid-Afri
ka. Ek bepaal die klimaat. Ek 
bepaal die beleid en impli
menteer dit', het jou bruin
man horn al meer aange
trokke gevoel tot sy eweknie, 
die swartman wat polities die
selfde onderdrukkingspad 
moet loop. Die een prim~re 
ding waarvoor ek gaan veg 
tot die einde van my lewe is 
magsdeling, is deelname aan 
die politieke prosesse in 
Suid-Afrika. Maar die ding 
het 'n nuwe aksent gekry. En 
dit is die aksent: dat ons ook 
die swartman op die politie
ke raad moet meeneem en 
nie mag los nie!" 

Afrlkanerldentltelt 

VLEESLIKE FEESTE 
Die Afrikaner hoef nie sy 

identiteit prys te gee as ant
woord op die pleidooi vir 'n 
nuwe Suid-Afrikaa.nse pa
triotisme nie, s~ ds. Mettler 
... want jy is 'n Afrikaner en 
jy kan nie help dat jy 'n Afri
kaner is nie. Wat ek wel gaan 
vra, is dit: dat jy my as ven
noot, as mens wat ook 'n stuk 
menswaardigheid in horn het, 
volkome moet aanvaar en 
volkome moet akkommo
deer binne al die dinge wat jy 
vir jouself toegeeien het. As jy 
op jou identiteit 'n hoe pre
mie stel, goed en wel, maar 
moet nie dit op my kom af
dwing nie. 

"En die werke van die vlees is 
openbaar, naamlik .. . 
dronkenskap, brassery en 
derglike dinge, waarvan ek 
julle vooraf s~ . soos ek al 
vroeer ges~ het dat die wat 
sulke dinge doen, die 
koninkryk van God nie sal 
beerwe nie." (Gal. 5:19,21.) 

"Moenie dronk word van 
'wyn nie- daarin is losbandig
heid; maar word met die 
Gees vervul. Spreek onder 
mekaar met psalms en lof
sange en geestelike liedere: 
en sing en psalmsing in julle 
hart tot eer van die Here." Et. 
5:18, 19. 

Daarom is dit dan ook dat 
ons almal wat weet dat hulle 
met die navolgende sondes 
besmet is, vermaan om julle 
van die tafel van die Here te 
onthou, en aan hulle ver-

kondig dat hulle' deel in die 
ryk van God het nie." 86 lui 
d ie Nagmaalsformulier. 
Daarin haal die formulier 
onder andere vir Paulus aan, 
wat s~: Ek waarsku julle, 
nadat ek dit al tevore ook ge
doen het, dat die wat sulke 
dinge doen, die koninkryk 
van God nie sal beerwe nie. 
Dit gaan dus nie oor luukse 
dinge nie, maar oor die ewige 
lewe. Die ewige lewe is 
naamlik in ons vleeslike 
feeste op die spel. Ons moet 
erken dat 'n waarlik christe
like fees maar skaars is. As 
ons op 'n.fees vrolikheid met 
alkohol moet opwek, is ons 
brandarm aan innerlike 
lewensvreugde en dank
baarheid. In dronkenskap 
gaan die mens homself te 
buite. 

Natuurlik het ons soms 
behoefte aan feestelikheid, 
by 'n huwelik of huweliks
herdenking; na 'n geslaagde 
eksamen. Laat die wyn van 
Kana dan maar kom. Maar 
laat Jesus die wyn bring en 
daar op die fees Sy heerlik
heid openbaar! Die Helland 
het nie hierdie wonder ge
doen om die gaste te veel te 
laat drink nie. Dan sou Jesus 
liewer die wyn in water ver
and er het. Ons mag en 
behoort fees te vier - maar s6 
dat God aan wie ons die 
geluk te danke het, deur die 
fees eer, dank en lof ont
vang, Op so 'n fees kan die 
humor vloei soos wyn en die 
gelag opklink soos musiek. 
Maar lag en rumoer is twee! 

Paulus maak ook 'n skerp 

onderskeid tussen dronk 
word, vol word van wyn wat 
bandeloosheid is, en vervul 
word met die gees. Hy bedoel 
nie dat .'n bruilof soos 'n 
begrafnis moet wees nie, 
maar op die fees moet dit wel 
blyk dat ons die liggaam van 
Christus is. Gods genade 
moet die aanleiding tot elke· 
fees wees. 'n Mens wat vrolik 
is en sy vreugde nie meer kan 
uitdruk in psalms, lofsange 
en geestelike liedere nie, 
moet gaan ondersoek instel 
na die bron van sy vreugde. 
As wyn u laat struikel, werp 
dit van u weg. Dit is beter om 
sonder wyn die koninkryk van 
God in te gaan, as om in die 
roes van vleeslike vreugde 
die eweige verderf in te start. 
Dit is duidelik! 

Afrikaneridentiteit het op 
die lang duur 'n kans op oor
lewing volgens mnr. Sonn. 
"Maar nie as dit is ten koste 
van ander nie, as 'n versko
ning om baas te wees en die 
mag te behou nie. Solank hy 
net nie 'n bedreiging inhou vir 
ander nie. Want in die mate 
wat die Afrikaner ander poli
ties bedreig, gaan ook sy kul-

tuur die reaksie van politieke 
bedreiging ervaar," s~ hy. 

Dr. Allan Boesak, studen
teleraar van die N.G.-Sen
dingkerk by die Universiteit 
van Wes-Kaapland s~ die 
Afrikaner sal sy identiteit, 
soos hy dit nou wil hand
haaf, moet prysgee. Hy dink 
aan die Afrikaner as sy rege
ring met 'n onderdrukkende 
beleid omdat hy ook baas wil 
wees. "Afrikanerskap is vir 
my nou verbonde met baas
skap, wat ek verwerp, met 'n 
beleld wat ek nie wil M nie, 
wat ek nie voor gestem het 
nie. Wat ek nie eers die kans 
gekry het om ja of nee voor te 
s~ nie. Nou dit is die beeld 
van Afrikaner-wees by al die 
ander miljoene swartmense 
hier in Suid-Afrika. As ons 
dus sou dink aan die Afrika
ner en mense sou vir jou s~ 
'moet die Afrikaner as Afri
kaner voortbestaan? ' dan 
dink ons aan daardie beeld 
van die Afrikaner. As Afrika
nerskap ook nog gekoppel 
kan word aan 'n duidelike en 
sterk beweging om hierdie 
onaangename periode van 
ons geskiedenis agter ons te 
kry, dan sal dit anders wees." 

Swartbewussyn 
Die rol van die soge

naamde "Swartbewussyn" in 
die geledere van die Kleur
linge is ook ondersoek. 

Mnr. Sonn het ges~ : 
"Swartbewussyn is 'n ding 
wat moes gekom het, want as 
dit nie gekom het nie dan was 
'n hele klomp mense heelte
mal vernietig . Want geen 
mens kan voortbestaan as 'n 
minus nie. Jy moet 'n plus 
wees. Voor die ontwaking van 
Swartbewussyn was die gel
dende waardestelsel die wit
te en was 'daar gemeet met 
wit norme en was jy aan
vaarbaar of suksesvol in die 
mate wat jy voldoen het daar
aan. Met ander woorde, as 
jou hare kroes is, is dit lelik. 
Nou moet jy weet: watter kans 
het 'n meisie met 'n swart ge
laat? Want per definisie is sy 
lelik. Nou watter kans het sy 
tot positiewe selfbelewing?" 

Saambestaan 
Oor vooruitsigte op 'n 

vreedsame saambestaan in 
Suid-Afrika het mnr. Sonn 
ges~ : "Daar is so baie dinge 
wat gemene delers is. Die 
dinge wat mense uit mekaar 
uit hou, is die swakker dinge. 
Byvoorbeeld wetgewing: jy 
kan horn maak of verander. 
Maar die dinge wat byme
kaarbring, is die dinge wat 
sterk is en wat jy nie kan ver
ander nie en dit is •'n lands
gebondenheid. Dit is 'n ge
meenskaplike kultuurbele
wing. Dit is, die belangrikste 
van alles, jou geloof, jou ge
skiedenis. En daardie drie 
bindende faktore is sterker as 
die faktore wat uit mekaar uit 
hou." 

"Ons het net nodig," sluit 
prof. Van der Ross at, "dat 
daar op een of ander tydstip 
(binnekort) 'n bale duidelike 
aanduiding gegee word van 
die wat nou die politieke mag 
besit dat hulle bereid is om 
daardie mag te deel. Daar
die persone wat nou glo in 
dominasie, moet aanvaar dat, 
indien hulle dominasie prys
gee, hulle nie ook afstand 
hoef te doen van hulle be
staansreg in Suid-Afrika, hul
le lewensstandaard en daar
die ding wat hulle identiteit 
noem, nie. Dit kan ook nog 
bly, onaangetas, maar om dit 
te behou, is politieke domi
nasie nie 'n sine qua non nie. 
As ons daardie gedagte kan 
deurkry na mense, dan dink 
ek is Suid-Afrika op pad na 'n 
blink toekoms." 

ASVS Is die Afrlkaanse 
studenteverenlglng van die 
Unlversltelt van Stellen
bosch. Stimulus, hulle 
mondstuk, het dill artlkel 
geskryf In opdrag van 
ASPU. 
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Ruk(-en-rol)
hande uit

ASSam-skrywer antwoord
oor Magersfontein UIT Die Redakteur

Ek verwys na die briewe van
Danie du Tolt en PRO in die jong-
ste uitgawe van Die Wapad. Sou
PRO werklik dink dat die SSR
kan keer dat dans nie hande uit-
ruk as hulle nie kan keer dat Kar
naval hande uitruk nie? Lees
maar weer D. du T. se brief en
denk weer 'n keer goed na.

Vergun my om ook dit te
noem: Studente van elders sê dat
hulle tog nooit Puk-studente wil
wees nie want hier word heelte-
mal te veel gedrink. Wat 'n voor-
beeld stelons aan die bulte wê-
reldl D. du T. kon ook nog dit ge-
noem het.

Waarlik mens staan verleë om
ons universiteit te verdedig - by
ondersteuners en teenstanders.
En ek Is bevrees as dit so aan-
hou, is ons ondersteuners ook
binnekort teenstanders. Dit is tog
nie waarvoor die Universiteit ge-
slig Is nie. Dit Is tog een van die
dinge wat geleer moet word vir
die Brosjure-eksamen.

Jare gelede al Is die stelling
gemaak aan personeel en stu-
dente: "Gedra julle so In die pu-
bliek dat niemand 'n vinger na Jou
of jou universiteit kan wys nie,"
en hierdie woorde geld vandag
nog meer as destyds.

F. Duvenage

?Geagte Redakteur
Vergun my die enkele kort op-

merkings oor die briewe wat in
reaksie op my ASBom oor Ma-
gersfontein verskyn het. .

Dit is ongelukkig waar dat die
skrywer vandag nie meer vir die
volk skryf nie, of dalk eerder dat
die volk nie meer vandag die
skrywer lees nie. Hoe dit ookal.
sy, die hedendaagse letterkun-
de, ook in Afrikaans, is eintlik net
vir twee groepe mense bedoel,
die letterkundiges en die lief-
hebbers daarvan. Laasgenoem-
de groep is mense wat sonder
veel letterkundige kennis, maar
met baie liefde vir die letterkun-
de en die taal, die verskyning van
elke nuwe letterkundige werk met
belangstelling dophou, koop en
lees. Ek blameer niemand wat
homself nie onder hierdie grqep
klassifiseer nie; ek hou weer nie
van Konsallk of van James Had-
ley Chase nie. Daarom skryf ek
vir niemand voor wat hulle moet
lees nie, en ek dink ook glad nie
hulle Is verkeerd om nie van die
dinge te hou waarvan ek wel hou
nie.

Tweedens neem ek niemand
kwalik wat werke soos Magers-
fontein nie verstaan nie, of wat
aanstoot neem aan sekere dinge
wat daarin verskyn nie. f;k ver-
staan self nie alles nie, en nog
minder van ander werke van Le-
roux; en ek neem self aanstoot
aan sommige dinge wat in seke-
re Konsalik-stories en op TV- of
rolprentdoeke afspeel (aak Afri-
kaanse rolprente).

Magersfontein Is maar een van
die talle Afrikaanse werke wat
werklik letterkundige waarde be-
sit, en ongelukkig het hierdie een
werk nou deur 'n sameloop van
omstandighede onder die pu-
blieke tong beland; daar staan et-
like ander werke van dieselfde en
ander Afrikaanse skrywers op die
rak, wat niks meer of minder vuil
of skokkend sou wees vir die le-
keleser nie; en hierdie werke sluit
Hertzog-pryswenners In. Waar-
om nou al die bohaai? En kyk ge-
rus op die laaste bladsy van die
Wapad waarin die vorige briewe
verskyn het na die gedigte wat
pryse van Die Wapad verower

het; wat is daar wat die gebruik'
van die naam van God en die ge-
bruik van bepaalde suggesties
onderskei van dieselfde ver-
skynsels in die werk van Le-
roux? Is dit dubbele standaarde,
of kerm en kla ons nou maar al-
mal agter mekaar aan soos 'n
klomp skape?
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Leroux maak hom myns in-
siens nie skuldig aan godslaste-
ring nie, en sover ek weet was dit
ook die bevinding van die komi-
tee van die Publikasieraad. Die
kunstenaar staan onder dieself-
de wet as elkeen van ons, en
daarom is ydele gebruik van die
naam van God vir hom verbode
soos vir ons; maar dit verander
niks van die feit dat hy as kun-
stenaar 'n beeld van 'n gebroke
werklikheid voorhou nie, waarin
die naam van God wel ydellik ge-
bruik word. Is ons nou terug In
die Middeleeue waarin die kun-
stenaar verplig word om net die
mooi en goeie dinge uit te beeld,
sodat ons gewetes gesus kan
wees?

Stel rat aan
die kaak

Geagte Redakteur
Vergun my die volgende "Ver-

loop van Gebeure" of miskien
"Sordid Details".

Ek het my vriendin om 19hOO
op Vrydag 1 Junie by haar kos-
huis opgelaaI. Ons het toe
Klerksdorp toe gery. Daar ge-
kom, het ons eers gaan eet by die
Nebraska Spur. Met pause het
ons by die Leba 1 Ingegaan en
die film "The boys from Brazil"
gaan sien. Na die film het ons by
die PIcken Chicken padkafee
aangery an 'n bestelling vir twee
grenadellasappe geplaas. Dit het
gekom en ons het dit gedrink ter-
w'yl twee vriende langs ons mo-
tor gestaan het en met ons ge-
sels het. Ons het toe terugge-
haas Potchefstroom toe en sy het

vier minute na 23h30 by die kos-
huis Ingestorm.

En blykbaar kan 'n meisie vir
so 'n oortreding haarself baie
drama op die hals haal en selfs
voor die hulspa verskyn.

Nou wil ek u In alle erns vra:
Wat is die ergste? Om vier minu-
te ná 23h30 by die koshuis In te
stap as gevolg van bogenoemde
alom vier minute vóór 23h30 by
die koshuis In te stap na 'n (?)
aand by die Fanie du Toit. My lie-
we Pukke, as dit nie 'n klug is nie,
was daar nog nooit 'n klug niel

En ek wonder hoeveel moe-
ders én vaders stuur hulle dog-
ters na Afrikaanse universiteite
met die hoop dat hul dogters
"vellig" sal wees omrede die
streng kosnulsreëls. En verstaan
my bale goed. Ek Is nie 'n rebel
se opstoker téén en omverwer-
per ván kcshulsreëls vir dames
nie, maar is dit werklik lets werd

om ons meisies se eerbaarheid le
beskerm? Soos partyouers mis·
kien hoop dit sal doen.

Ek wonder of ek die kat heel-
temal aan die stert beet het as ek
sê dat as jy mense soos kinders
behandel, hulle soos kinders sal
optree. En hoe voor-dle-voet en
onbevange word ons studente
hier op die PU nie soos kinders '
behandel niel En die ergste Is
miskien dat ons toelaat dat dit
mat ons gebeur.

Beteken ons bale dameskos-
huisreëls werklik lets of is dit 'n
rat-voor-die-oë-draai van baie
ouers? Is ons dit nie miskien aan
die ouers verskuldig om hierdie
klub aan die kaak te stel nie? En
aan onsself as "grootmense"
(wat ons so graag onsself noem).

Asseblief Pukke, grootword en
wakker wordl

C.F. Schoeman

Ek aanvaar dat mense aan-
stoot kan neem aan werke soos
hierdie. Niemand verplig die
'mense om Magersfontein of
enigiets anders te lees nie, en
daarom is dit nie nodig om so te
kla nie. Ek voeg my heelhartig by
die bevindinge van die hof oor
Magersfontein; na ondersoek het
dit geblyk dat die werk nie gods-
lasterlik Is nie, en nie gevaarlik Is
vir die sedes van die volk nie; dit
Is verbied omdat dit aan sommi-
ge mense aanstoot kan gee. Kan
daardie mense nie maar hulle
aanstoot vir hulleself hou nie?
Hulle is mos nie verplig om geaf-
fronteer te word nie? En, as ons
dan móét foutvind, kan ons ge-
rus een van twee dinge (of albei)
doen: kla oor die gemors wat
geen letterkundige waarde het
nie, en wat deur kinders en groot-
mense verslind word; en wat wel
soms godslasterlik en sedebe-
derwend Is; óf kla dan ten min-
ste konsekwent oor die letter-
kundige werke wat aanstootlik
sou kon wees, laat ons al Leroux

, se ander werke, André P. Brink,
Welma Odendaal, Jan Rabie,
Hennie Aucamp en wie weet nog
vir eens en vir altyd voor die voet
laat verbied. Dan weet die skry-
wers (en hulle getroue lesers) ten
minste presies waar hulle staan.

André van der Walt.
(Brief effens verkort. - Red.)

EKSKLUSIEWITEIT NIE
STRUIKELBLOK

Die Redakteur
Na aanleiding van die brief van

mej. Oosthuizen oor Afrikaner-
skap die volgende:

Die Afrikaner kon vir lank emo-
siebelaaide politiek bedryf om-
dat hy die Afrikanervolk wou ver-
enig in 'n nasionalistiese strewe
om vir die Afrikaner 'n leidende
plek en rol in SA te verseker.

Die bruln- en swartman in SA
kom egter vandag met gevoel-
volle slagspreuke van gelykheid
en menseregte wat sy mense tot
gevoelspolitiek oproep. In bale
gevalle Is die slagspreuke juis
teen die Afrikaner gemik en daar-
om moet ons dit koelkop en met
nugtere verstand verwerk.

Talle vrae kom nou onwille-
keurig by ons op. Het die Afrika-
ner en die Afrikaanse taal 'n strui-
kelblok geword met ons verhou-
dinge met die bruln- en swart-
mense? Is die eksklusiewitelts-
drang van die Afrikaner vir hom-
self 'n struikelblok? Moet die Afri-
kaner die eksklusiewlteitsdrang
laat vaar om deure te open?

My antwoord op al die vorige
vrae is beslis nee.

Die roepstem in ons tyd dat
Afrikanerskap uitgedien Is, moet
beoordeel word teen die agter-
grond van die strewe na naslo-

. nale eenheid. Afrikanerskap
werk nie teen nasionale eenheid
nie. Inteendeel, Afrikanerskap
gee 'n diepte en kwaliteit aan na-
sionale eenheid wat dit ander-
sins nie sou hê nie. Afrikaner-
skap beteken tog onder andere
nog die bymekaarbring wat uit In-
nerlike oortuiging bymekaar-
hoort.

Die probleem is dat Afrika-
nerskap 'n negatiewe betekenis
verkry het. Dit word vandag in 'n
groot mate vereenselwig met die
begrip "verkramp". Dit is egter
nie nodig om die etiket te dra in-
dien jy 'n Afrikaner wil wees nie.
Laat dit ons trots wees om 'n Afri-
kaner te wees. SA het die Afrika-
ner nou nodiger as ooit tevorel

Hendrik Visagie.

SA -
demokrasie
"tops"
Geagte Redakteur,

En weer eens bewys die rege-
ring net hoé demokraties ons
land Is.

Vrye ondernemingsgees, vry-
heid van spraak, vryheid van
denke, vrye pers: natuurlik Suid-
Afrika Is mos 'n demokratiese
Westerse land:
• Terwyl die staat die grootste
enkele werkverskaffer is met
- Yskor (so te sê die hele yster-
en staalindustrie) In die staat se
hande.
- so te sê die hele spektrum van
vervoer (spoorweë, lugdiens) on-
der staatsbeheer
- 'n staatsmonopolie op die
goud- en diamante· en (tot on-
langs ook) die steenkoolbedryf.
• Die staat Sou ook aan privaat-
skole (waar ouers astronomiese
fooie betaalomdat hulle nie hui-
le kinders In die spervuur van
pro-regerings propaganda, meer
spesifiek nog, nasionale party
propaganda, wil laat opvoed nie)
wil voorskryf aan watter bevol-
kingsgroepe dié elite onderwys
beskikbaar gestel mag word.
• Waar meer as 'n honderd stu-
dentepublikasles gedurende
1977-78 verbied is.

Drie hoera's vir ons Suid-Afri-
kaanse demokratiese staatsbe-
stel. Dit bly darem maar tops, of
hoe, kameraad?

Estelle Oosthuizen

Danstalent
begrawe?

Geagte Redakteur
Ek het al begin wonder of ek In

'n ouetehuis Is. Dit net as gevolg
van mense soos Henk Stoker.

Na aanleiding van sy brief van
1 Junie 1979 wil ek hom net vra
om sy goedjies te pak en na 'n
klooster te gaan. Dit Is waar hy
hoort. As jy al jou beginsels op
die verlede wil bou, soos jou ver-
wysing na Calvyn, sien ek maar
swaarigheid vir jou toekoms.
Moenie jou toekoms op die ver-
lede bou nie, probeer hulle foute
in te sien en te verbeter.

As jy na 'n dans gaan, gaan jy
seker met net een gedagte In jou
kop. Met so 'n gesindheid, belo-
we ek jou, sal Jy die onskuldigste
meisie as een van Calvyn se hoe-
re aansien. Wat moet die arme
mense doen wat 'n talent het vir
moderne danse? Moet hulle nou
maar hulle talente onder 'n maat
beker gaan begrawe voordat hul-

le naam deur mense soos jy hul-
le gaan beskuldig as hoere. Ek
hoop regtig jy salook eendag die
lewe kan geniet en gelukkig wees
sonder enige gewetenswroegln
ge en om te weet jy is op die reg-
te pad.

Geagte Reda~teur, ek weet jy
sal nie die brief plaas nie, hier op
die PU vir CHO word 'n mens
mos nie toegelaat om te sê pre-
sies wat Jywil nie. Alles moet mos
onder die dekmantel van die
CHO geskied.

Cindy Louw
(Alle briewe word geplaas so-
lank dit net nie laster bevat nie:
daarom Is twee gedeeltes van u
brief uitgesny. Dit was dus nie
nodig om die laaste paragraaf
by te voeg en Die Wapad sÓ te
probeer dwing om u brief te
plaas nie. CHO Is ook nie 'n
dekmantel nie, maar die bron
waaruit ons alles doen. - Red)

(Groot grap, as gevolg van 'n te-
kort aan plek, het u brief telkens
uitgeval en kan nou nie meer ge-
plaas word nie. - Red).

LEROUX BESTUDEER
Geagte Redakteur

Ek rig my skrywe aan Awie
Verhael en Wim Vergeer n.a.v.
huile briewe "ASBOM bring in
gemors" en "Reaksie oor Ma-
gersfontein" in Die Wapad van 1
Junie.

Goed, u het hou al gehoor van
"Magersfontein, 0 Magersfon-
telnl" En dus ook van die Afri-
kaanse skrywer Etienne Leroux.
En u het miskien ook al gehoor
dat hy ander boeke geskryf het.

U sien, ek het van sy ander

boeke begin lees. En wel van
meet al. En ek erken (seker tot
my skande) dat ek op die oom-
bilk by "Die Derde Oog" trek. En
ek wil graag ál sy boeke lees én
bymekaarmaak. U weet, 'n ver-
sameling opbou.

Wat Etienne Leroux se bO.eke
betrel wil ek die volgende aan-
haal: "Mr. leroux will not find an
Instant-audience; his novels are
too original for that. They tease,
they trouble, they elude. His au-
dience will be the audience that

only a good writer can merit, an
audience which assembles slow-
ly from far away In ones and
twos; while the big book club mo-
torcoaches hurtle down the high-
way towards oblivion, the rumor
spreads that here an addition will
be found to the ilterature of our
time." - Graham Greene In LIfe.

U sien, ek praat nou ten gun·
ste van ons groepie (en miskien
Is ons nie so klein nie) wat sy
boeke as versamelstukke be-
skou. En wat trots daarop sal
wees om vir 'n gas jou versame-
ling te wys en te sê: "Daar is al
Etienne Leroux se boeke." Want
sien u, ons het sy ontwikkeling as
skrywer gevolg en ons was ge-
fassineer deur die man. Soos
"Groot Geeste" wél 'n mens kan
fassineer. Vir ons gaan dit nie om
die sensasie van 'n verbanne
boek nie, maar om die byme-
kaarmaak van ál 'n geliefde skry-
wer se boeke. En u weet, ons ver-
samelaars Is moeilike mense,
veral as daar één Item van die
versameling kortkom.

Nou kan u my gerus ant-
woord en sê: (1) óf u al "Ma-
gersfontein, 0 Magersfonteini"
gelees het, (2) óf u dit In u besit
het en (3) ás u dit wel in u besit
het, wat u adres is. Want indien u
dit wel besit sal ek baie jaloers
wees en u weldra wil kontak om
die boek te lese te kry.

C.F. r.t;,hoeman
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Geagte Redakteur
Dit lyk asof "dans is gelyk aan

goddeloosheid" op die oomblik
die grootste probleem op die
Potch-kampus is. Eerlikwaar,
Meneer die Redakteur, dans is so
'n klein faset in die lewe - ek
meen daar is baie ander meer
belangrike dinge wat ons aan-
dag behoort te geniet - dinge
soos die eksplosiewe situasie in
ons land, die feit dat mense hon-
ger ly, nie voldoende (Indien eni-
ge) wonings het nie. As 'n mens
objektief daaroor dink, die meer-
derheid mense het vrede met

Geagte Redakteur
Bale dankie vir PIET 'PAD.
Ek dink hy Is 'n fees van 'n kê-

reltjie en ek reken duisende Puk-
ke sal met my saamstem dat ons
graag meer van hom wil sien,

Ek wil nou nie voor op die wa
wees nie, maar dit lyk my die
mannetjie, Oepsl skl/padjle het 'n
heel nugtére uitkyk op sake ra-
kende ons Pukke en ook ons
Suid-Afrikaners.

Ek wonder of party Pukke nie
liewer PIET 'PAD moet lees voor-
dat hulle briewe skryf nie?

C.F. Schoeman

dans - hulle prioriteite Is hoof-
saaklik oorlewing en vol mae. Is
die deursnee Suid-Afrikaanse
student so behep met sy eie pro-
bleme (die voor- en nadele van
dans) dat hy/sy die werklike drei-
gende probleme nie raaksien
nie? Of wil hy dit miskien nie
raaksien nle1 Is dit nie miskien
gesien vanuit 'n christelike oog-
punt per slot van sake meer be- ,
langrik nie?

D.C. Alberts
Student van Natalse Univer-

siteit, Pietermaritzburg.
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DOSENTE VAN
TUKS STAL UIT

Die uitstalling wat In die ult-
stallIngslokaal van die
Frans du Tolt aangebied
was, het bestaan uit skil-
derye en beeldhouwerke
deur die doserende per-
soneel van die Departe-
ment Beeldende Kunste
van die Universiteit van
Pretoria.

Die skilderye Is te koop
aangebied. Werke van Julia
Beeton, Ernst de Jongh,
Keith Dietrich en Jeanne
Kotzé is ondermeer op die
uitstalling te sien.

Die werke het 'n wyd
uiteenlopende karakter-
beide wat styl en inhoud
betref. Dltls moontlik te wyte

aan die hoë premie wat dié
dosente stelop indivi-
dualisme. Tog loop daar 'n
onderliggende eenvormig-
heid deur die werke op dié
uitstalling: dit kan moontlik
toegeskryf word aan die
bewustheid van die kunste-
naars van kuns as visuele taal
In die hedendaagse same-
lewing.

Dié uitstalling was een van
die bestes wat vanjaar nog
aan die PU aangebied Is 'n
Jammerte as mens dit misge
loop het.

Een van die werke van Ernst
de Jongh wat op dIe uItstal-

ling te sien was.

Jeanne Kotzé. Ernst de Jong.

In elkeen sien ek jou
jou naam Is eggo wat brand
jy leef in moeë drome
jy leef in koue onthoue

Elke dag saam met jou
was 'n bont kleurespel van
geluk
die antwoord op my vrae -
jy het dit van my weggeruk.

Kom sien self weerom die Golf die motor
van die [oor genoem word.

Golf LS 2 en 4-deur, GLS 4 -deur handrat

WINTERVONKEL - DIE DEBUUT
VAN ANNELI VAN ROOYEN

Annel! van Rooyen, jong
sangeres uit die stad 'van
die Benze en die brood-
bome. Pretoria. Is die vol-
gende kunstenares In die
gewilde Vonkeireeks wat
vanaf 25 tot 29 Junie In die
P.U. Kamertoneel aange-
bied word. Die regie word
gedoen deur Teunls Botha,
AnnelI van Rooyen word
bygestaan deur Pieter
Oberholzer wat as sere-
moniemeester optree,
Tommie Hoffman en W.O.
Jonker.

Die program is verdeel in
drie afdelings, naamllk lente-
lIedjies, somer- en wInter-
liefde. Van die liedjies wat self
deur Anneli van Rooyen ge-
skryf en getoonset Is, is ver-

skeie hoogtepunte. H ier-
onder is titels soos Ben Trlo-
vantl, Dis Jy, Ek kan dit nie
keer, Clown en Stormswal-
Iow, terwyl Tommie Hoffman
en sy groepie onderneer drie
van sy eie komposisies sing,
tewete Die liefde stap ... ,
Om Iemand te wees vir Ie-
mand en Ek wil jou liefhê.

Dit beloof om 'n heerlike
aand van ligte, speelse hart-
seer teatervermaak te wees.
By hierdie geleentheid word
die eet- en drinkgoed In die
voorportaal geniet terwyl die
program in die teater self
plaasvind.

Ten slotte, een van die
liedjies van mej. Van Rooyen
is net om die belangstelling te

• • • ek skryf 'n gedig
wat enkele aspekte van die
lewe moet belig
wat ek gaan sê ... nou ja, ek
weet nie,
maar vir iemand wat veel
praat, is dit nie luis bloed-
sweet nie
'n korte aanvangswoordjie;
toe ek my weer kom kry
teken ek die visuele werklik- .
held van 'n blompie en 'n by
(Net voordat u dink my karak-
ter is sedeloos en Ietwat
onguurlik ...
die bedoeling is rein ... en
die tekening natuurlik)

Dan dink ek met helmweë
aan ons liefderyke verbond
Maar 'n man bly tog 'n man
.. en kort voor lank ruik ek
weer lont
... die gebonde hande, dap-
per woorde ... gereduseer
tot langsaam sug
al ons goeie voornemens,
ambisieuse planne ... ag
hemel, wal 'n klugl
onwillekeurig moet ek een
kristallig traan wegpink,
want weer eens het ons In die
diepe oeroue moerasse
weggesink.
My tissue Is al week ... en
steeds vloei nog die trane;
mens sou sweer die hemel
het nie net sluise, maar ge-
glorlfiede krane

murmureer ek dan van verlig-
ling;
dan keer ek terug tot wêreld-
vraagstuk: geslagt'like ont-
stigting

Op 'n gewyde Sondag-
oomblik het ons plegtig hand
gevat;
ons sou die manne treiter dat
die' protoplasma spat;
'n man kan ons nie raak nie;
nee, te ver was ons verhewe
(maar ek sê aan my, "My lief-
ling, Jy sien klaar jou agter-
stewe")
Met jou genetiese samestel-
ling kan jy .werkllkheid nie
ontvlug;
dit bly 'n manlik-onweer-
staanbaar roeping om JOu
doenlik te ontstig.
Maar by Artikel Twee van sta-
tuut so kort en bondig,
het ek darem onderneem om
ook hulle siele te versondig.

Versuring en ontstigting ...
soeter woorde kan geeneen
my mee besing
Voorwaarts, dapper ridders
... die manne moet nog af-
gronde bespring
tormentasie, siels-
versond'ging ... kan die
HAT. dan soeter wys
Mamma se ou seuntjie sal
dink die hei is paradys I I !

Nou wonder u seker wat 0 soete drome, lugkastele

Melodramatiese taferele ...
en nou moet ek by myself
deemoedig weer gaan pielt
om met 'n plebiaanse
ploemps te land rég .11'1 die
werklikheid:
Ek is en bly 'n stupid moggel
en 'n simpel goor ou sot,
maar die eerbare verbond sal
ek nooit nie kan bespot
ek weet dat ek een helfte
nooit myne sal kan maak-,
ek meen hoe kan ek dan nou
nog my gene ook versaak?
dit is ek; 'n door so vaal en
grou
met die mentaliteit van 'n
dronk donkie stamp ek my
elke keer weer rou

Maar eendag moet ek op-
staan en my wonde gaan ver-
bind
en met donkle-vampier-
tande manlik-chauvinisme
gaan verslind.

En nou hoop ek dat die res
van ons dapper patriotte

. die manne sal bewérk; soos
'n kers maar maak met motte
Dra ons vaandel hoog; dat hy
van gevoelvol begeest'ring
lewe en die ander geslag tot
in hul linkerventrikels laat
beweHarolds Volkswagen
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en voor die woorde uit my
pen en my verhemelte verslyt
onthou om nie net vas, maar
knap stukkend ook te byt!
Plkkedel-se-Pêl

prikkel vir hierdie revue van
Afrikaanse folkliedjies.

Waarom luister ek nog
vir jou voetval op die gruis
waarom hoor ek nog steeds
jou stem In die Wind
waarom soek ek verdwaald
na jou lag in die reën
waarom luister ek nog ...

NUWE TYDSKRIF
VIR

LETTERKUNDE
Die Februarie-uitgawe van
TYDSKRIF VIR LETTER-
KUNDE Is nou op die
kampus beskikbaar. Dit Is
nuut en vars. Uiterlik Is dit
kleiner van formaat en 'n
bietjie dikker as gewoonlik
met 'n splinternuwe voor-
blad.

Die Inhoud is besonder
prikkelend. Daar Is nuwe
gedigte deur Llna Spies en
nuwe prosa deur J.C. Steyn.
Van dr. Con de Villiers is daar
briewe en 'n herdenkings-
toespraak vir Langenhoven.
Dr. Con word ook gehuldig In
'n huldeblyk deur Hennie
Aucamp.

Dit bevat ook drie literêr-
teoretiese artikels, waar-
onder "Die openingsgedig as

programgedig" deur W.J.A.
van Tonder en "Die dimen-
sies van die gesproke woord
in 'n verhaal van Jacques
Hamelink" deur E.C. Britz.

Naas gedigte deur onder-
andere Jeanette Ferreira,
Chris Peiser, Kobus Farrell
en 'n verhaal deur Douwllna
Grobler, bevat dié nommer
ook 'n lys nuwe Afrikaanse
boeke. WA de Klerk lui die
letterkunde van die Sewenti-
gers uit met 'n vooruit-
skouing.

Tydskrif is te koop by
kamer 101 of 202 van die
Opvoedkunde- PsigologIe-
gebou @ Rl ,25 per eksem-
plaar. Die nommers van
Augustus en November 1978
is ook nog beskik-
baar.

sentrum opgetree word. Dit Is
op 1, 5, en 7 September. Die
studente wat al gedeeltes van
die repetisies bygewoon het,
is almal baie beïndruk, en nie
net met die stuk nie, ook met
die gehalte van dIe spel wat
onder die wakende oog van
Dr. Peet van Rensburg opge-
tower word.

OORSKOTJIE beloof om
die hoogtepunt van THALIA
tot op hede te wees.

THALIA AMPER
GEREED

MET NOG mlnder as 'n week
oar, is Thalia toergereed.
Repetisies vlot goed, dékor is
gereed, die lede is reg, en die
organiseerders beloof 'n
goeie gehoor. Met die lekker
gevoel agter alles, word daar
op die laaste dag van die
termyn vertrek met die toer
deur die Noordwes-Kaap.

Wat die optredes op die
PU betref, sal daar eers in
September In die studente-

DEBUUT '79

"'n Nuwe liedjie op
'n ou deuntjie!"

Departement Spraakleer en
Drama se eerstejaars van
Toneelkunde het hulle
eerste bulging op die
verhoog gemaak. Dit was
die "nuwe lIedjle"l En die
"deuntlle" wat hulle gespeel
het Is Inderdaad oud. Om
presies te wees dit Is 137
jaar oud want dis die werk
van Melt Brink wat hulle van
die rakke van die argief
afhaal en op die verhoog
"plaas".

Debuut '79 was in der
waarheid dus "Kom rinkink
saam met Melt Brinki" En
rinkink was dit voorwaarl Die
negetal vrolike eerstejaars het
die gehoor eerstens na "Die
Bruilof van Miss Aap"
geneem. En wat dáár nie alles
te kry en te sien was nie, hoef
nie genoem te word nie.

DIt was 'n puik gedagte om
'dle "Grappige stories en
ander verse" van Melt Brink
van die rak waar hulle stof
vergader, af te haal en blink
nuut aan 'n gehoor voor te
stel. Brink sê self van sy werk
dat dit versies en nie gedigte

genoem moet word nie. Die
versies laat 'n mens egter
heeltemalontspan en lekker
lag. Die eerstejaars wat op .
dié vrolike noot hulle Debuut
gemaak het, het ook Melt
Brink, die toneelskrywer aan
ons voorgestel. Die toneel-
stukkies was beslis goeie
teatermateriaal. Op burleske
wyse steek Melt Brink die
draak met al die algemeen
menslike swakheldjies ... Vir
die vrouens was daar veelom
te geniet, want die man trek
altyd aan die kortste ent in
BrInk se toneeltjies. Vir die
man was daar dus veelom
oor na te dink. As hy nie te
dom is om die jawoord te vra
nie, is hy te lomp om
medisynedruppels af te meet
of moet hy In die kamerparle-
ment deurloop omdat hy 'n
verdagte brief skryf of dalk
net 'n leuentjie vertel hetl Die
situasies waarin die karakters
hulle bevind het, was meestal
skreeusnaaks en telkens het
die vrou haar baasskap
bewys.
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SACLA IS POSITI
Ole Suld·Afrlkaanse Ohrls-
ten- Ielerskapskonferensie
vind vanaf 8 tot 15 Julle op
die Pretoriase skougronde
plaas. Tans Is daar 'n
hewige debat rondom die
moontlike sukses van die
SACLA-konferensle. Daar
word onder andere beweer
dat die konferensie soos
alle soortgelyke konferen-
sies tot mislukking gedoem
Is en dat dialoog gaan
plaasvind ten koste van die
waarheid, DIe Wapad het
met Pieter Fourie gaan
gesels om lig te werp op die
saak.
Vraag: Pieter, wat beoog
SACLA?

Antwoord: SACLA wil
deurdring na die praktiese
hier-en-nou Chirstenwees in
Suid-Afrika. Dit wil verskil-
lende Christengedagtes
saambring vir dialoog met die
Woord van God as riglyn
SACLA Is 'n eenmalige
konferensie en wil geen vaste
organisasie of nuwe kerk tot
stand bring nie.
Vraag: Gaan SACLA soos
ander soortgelyke konfe-
rensies misluk in sy doel-
stelling?
Antwoord: SACLA is un-
iek. Ander konferensies, soos
die Burgersparkberaad en
Cottesloe was andersoortig In
die volgende opsigte: Op

- deur Maurlts van Wyk

belde bogenoemde konfe-
rensies het slegs kerkleiers
bymekaar gekom. Op beide
bogenoemde konferensies Is
ten spyte van verskille
gepoog om konsensusse te
formuleer, SACLA bring
gewone christene saam om
vanuit die Woord teenoor
mekaar te getuig. SACLA wil
geensins poog om konsen-
sus of kompromie te bewerk-
stellig nie. Dit sal die Heilige
Gees se werk wees om
konferensiegangers te oor-
tuig hoe hulle hul lewens na
die Woord van God moet rig.
Die "sukses" van SACLA sal
gemeel word aan die spon-
lane getuienis van Christene
ná die konferensie.

Vraag: Gaan die waarheid
gerelativeer word op 'n
konferensie met so 'n
mengelmoes van Christene?
Antwoord: Om die ver-
gruising van die waarheid te
voorkom het die organiseer-
ders die volgende maatreëls
getref: 1) 'n Basis van geloof
is opoestet waarmee saam-
gestem moet word alvorens
deelgen~em kan word (waar-
in onder andere die God-
heid van Christus en die
onfeilbaarheid van die Woord
van God erken word). 2) die
klem val op CHRISTEN-kon-
ferensiegangers. Streng
keuring word gedoen. 3) Die
konferensie is só gestruk-
tureer dal geen groep

ongeoorloofdes druk op die
rigting en inslag van die
konferensie kan uitoefen nie,
Vraag: Pieter, hoe berei die
PU konferensiegangers voor
vir die konferensie?
Antwoord: Ons hou twee
vergaderings. Op Donderdag
21 Junie gesels ons oor die
onderwerp, Hoe ver strek
ekumenisiteit? Dr. Bennie
van der Wallis die gespreks-
leier. Op Dinsdag 26 Junie
gesels ons oor die werking
van die Heilige Gees, wan-
neer ds. Ben de Klerk as
gespreksieier optree,

Ons besef egter dat net
God SACLA kan laat slaag.
Daarom bid ons ook sonder
ophou dat Hy die konferen-

F
sie sal rig en lei deur Sy
Woord en Gees. Ons gaan
gelowig-verantwoordelik mel
die doelom le gelulg

GELOWIG - omdat ons
glo dat God vandag mag het
om te doen ver bo alies wat
ons bid en dink (Ef.3:20).

VERANTWOORDELIK -
omdat ons met 'n goeie
gewete (gerig en gevorm
volgens die Woord van God)
vir ons deeglik uitgemaak hel
dat SAC LA lot Gods eer kan
wees.

OM TE GETUIG - vanuit
ons ryk erfenis as Christen-
Afrikaners teenoor sovele wat
glad nie glo dat Afrikaners
werklik Christene kan wees
nie.

Wag-'n-bIetJIe
Die eksamentyd in die bont
skilpad het nie heeltemal
sonder die gebruiklike
gebeurlikhede verloop nie -
baie het eerder gewig as ken-
nis vermeerder as gevolg van
"deurnagte" se koffie en
beskuit. Om dinge egter 'n
ander kleur te gee, het die
primaria en haar vriendin be-
sluit om liewer mel die lesse-
naarblad op die vloer te
"swot" - 'n "tip" vir aile HOD-
studente. So kom mens
vergelykend op sy beste
deur,

Met die koms van die uit-
slae egter het die S-blok se
warm water die wyk geneem
- hulle wil graag weet wat die
U-blok gedoen het om hulle
s'n te behou.

Die Interkom is nou weer
terug in sy normale toestand
nadat dit amper 'n halwe dag
reg was.

So met die eksamen het
die liefde nie agtergebly nie -
daarvan kon Connie getuig.
In die stilligheid het Petro
NIeuwenhuis gekwalifiseer vir
Wes- Transvaal korfbal. Ons
wens haar sterkte toe vir die
Suid-Afrikaanse kampleen-
skappe in Pretoria.

AI die dames word 'n
aangename vakansie toege-
wens.

Ol. " en die kat kom
weer, ,," Die kampus het
al amper vergeet van
Caput en ewe skielik staan
hy weer uit soos veertjies
op 'n hond se rug. Elke ge-
beurtenis Is vir die kat 'n
heerlike dis.

Hiervan kan die rugby teen
Drakenstein en Klooster ge-
tuig. Met die muurbal het dit
net so goed gegaan want
Klooster het nie opgedaag
nie en Villagers wat opge-
daag het, het "afgetjop."

Kuns en kultuur het sy
vooruitgang en gang 1 het
die donkerkamer waar Fokus
en baie manne hulleself
geniet.

Van die os op die jas,
onder die bekwame en hel-
dere denke van neef Karel
Bierman is daar besluit om
die H.G.R.A. (die Herstigte
Genootskap vir Regte
Afrikaners) te stig wat hom
ten doel stelom die interne
struktuur van die studente
taal te verstewig, met die
Invleg van idiome. Die volle-
dige beleidsverklaring sal
eersdaags In die maandblad
"Ons Grote" verskyn. Neef
Gert Breedt Is omstrede ver-
kies as die ere-president.

MAKOUVLEI

In Makouviel Is dit oefen-
tyd.

Eerslens oefen die manne
rugby. Die groolste getal
manne die afgelope seisoen
was mel die afskop van die
tweede termyn by die oefe-
ning.

In die tweede plek oefen
die manne só vingerbord dat
die pitte eintlik warm word.
Die nuut-ingestelde "vinger-
bord-kampioenskappe" het
teen 'n geweldige pas begin.
Baie geluk aan SarelOlivier,
die eerste en steeds onoor-
wonne "Makouvlel-vinger-
bordkampioen".

So 'n paar manne oefen
darem hulle breine voor die
boeke. So In stilte ...

Jan van der Westhuizen
het sy Intrek in Karlien
geneem. Hy kom darem nog
so nou en dan hier by sy oor-
spronklike koshuis kuier. Dit
is net snaaks dat hy telkens
voor 'n rugby-oefening geel-
sug kry, maar op pad lerug
Karllen toe na 'n kuiertjie by
Makouvlei, lyk hy besonder
goed,

Kamer 33, die oorspronk-
like HK-kamer, die grootste
in die koshuis, het nuwe in-
woners gekry. Ongelukkig is
die twee manna, ChriS Bar-
nard en Pieter Carstens, so
gelukkig In hulle nuwe woon-
plek dat nuue sommer pal
daar bly - hulle draf nie eens
meer klas nie.

Hentie Kruger, een van
ons plaaslike predikante,
(voornemend altans) moes
nou die dag die tafelgebed In
die sentrale eetsaal doen. Hy
het sy bes probeer, maar kon
nie die mikrofoon aan die
gang kry nie. Die kragprop
was nie ingeprop nie.

Wees gewaarsku, PUKKE,
in ons kOShuis is daar darem

nesburg, Pretoria, Warm- ~ die gangl Met ons vriende-
bad, Potgietersrus, Pieters- like gesiggies gaan ons die
burg en Louis Trichardt is die I . oues-van-dae so winter biet-
dames met grool vriende- Oosterltof [le opvrolik met regte
lik~eid ontvang.. Oosterhoftalent. En om so 'n

Tussen al dIe vrolikheid bietjie nuwe bloed in ons
saans, is daar bedags hard liefdesakies te kry, reëlons
gesweet. Die verkeerspolisie Die winter het nou iets saam met Klooster, (Dit
het graag hulp verleen om al- opgehou om te speel. Hy is wil al vir my lyk of sommige
les deur die dorpe goed te nou regtig hier, So ook hou van die Overs-vuurtjies nou
laat verloop. angs VI[ eksamen almalln 'n net as iSI). En Ooster-

Die "groot" toer is beëin- stewige wurggreep, maar al nooiens, raai wie Is eerste In
dig deur 'n braaivleis op bibber en beef ons van binne die tennislIga? Nog 'n kishou

Koue en smeltdrade wat Louis Trichardt. en buite, ons is nog op en aan namens Oosterhoflnie die spanning van die r+: _

bale verwarmers kan han-
teer nie, Is hier aan die orde
van die dag. As dit nou ver-
der gekombineer word met
die eksamen wat verby Is,
kan 'n mens verwag dat hier
minstens 'n noodtoestand
afgekondig moes word.
Maar as 'n mens die
Kloostermanne ken, weet 'n
mens dat so lets nJe maklik
kan gebeur nie.

Klooster se rugby ry op die
oomblik bale wipplank.
Oorwinnings Is behaaloor
die Pampoenboere, Draken-
stein en Villagers, Ongeluk-
kig het hulle weer verloor teen
Amajuba en Dawie Dup,
Waar die sukses van die rug-
by ontbreek, vergoed die
goeIe ondersteuning van die
inwoners bale. Dit lyk of die
Maandagmiddag -wedstryde
in 'n groot mate hiervoor
verantwoordelik is.

Met die tennis gaan dit bale
beter en die eerstespan het
nog nie 'n wedstryd verloor
nie. 'n Mens wil maar net
hoop dat hulle op dieselfde
manier kan voortgaan.

'n Baie geslaagde aksie is
Dinsdagaand met Oosterhof
gehou, Tydens hierdie aksie
Is ook bepaal wie nou eintlik
die kampioen sokkerspan In
die koshuis is. Die "inter-
DalIas" met die dames sal
ook nie lig vergeet word nie,

Verder sien almal baie uit
na die vakansie en ná die
eksamen Is dit al wat nodig is
om weer met versterkte lig-
gaam en gees volgende ter-
myn by die koshuis aan te
kom.

'n eerstejaar tokkelok, Willem
Barnard, wat niks daarvan
dink om deur geslote deure
te loop nie,

Klooster

Kulu

Die dames van KULU het 'n
'SUksesvolle trapkartoer
vanaf Potchefstroom na
Louis Trichardt onder-
neem, Hulle het Dinsdag, 10
April, vertrek en die toer het
op Maandag, 16 April, In
Louis Trichardt geêlndlg,

In al die dorpe: Johan-

AFRIKAANS
KOE ANTLES

"Wat gaan aan met ons
koerante?" ''Waarheen wil
die koerante met ons?"
"Moet die pers 80 sensaste-
neel en permissief met on-
smaaklike moord-seks en
ander stories wees?" "Die
Suld·Afrlkaanse pers Is die
swakste In die wêreld." •..

.dlt Is van die uitsprake wat
daagliks op ons kampus
onder ons studente gehoor
word.

Alhoewel hierdie uitspra-
ke nie ongegrond Is nie, is dit
hoofsaaklik gebaseer op 'n
onkritiese en oningeligte be-
skouing van die Afrikaanse
koerantwese wat ons by Afri-
kaanse koerantlesers aan-
tref.

Tradisioneel was daar al
die jare 'n noue verbintenis
tussen die Afrikaanse koe-
rante en die Afrikaner-poli-
tiek. Dit blyk uit die feit dat be-
kende Afrikaner-politici soos
dr. D.F. Malan en dr. H,F.
Verwoerd regstreeks ver-
bind was met die Afrikaanse
koerante as redakteurs. In die
Afrikaner se politieke stryd
het die Afrikaanse koerante
dan ook deurgaans as mond-
stukke van veral die Nasio-
nale Partyopgetree. Die Afri-
kaanse koerantleser is In
hierdie tradisie opgevoed en
het hierdie siening blykbaar
nog nie afgeskud nie.

Daar het egter 'n nuwe be-
nadering ingetree by ons
Afrikaanse koerante. Die eer-
ste tekens van die benade-
ring vind ons met die koms
van die ou Sondagkoerant,
die Beeld. In sy eerste uitga-
we stel die koerant dit ouloe-
lik dat sy benadering meer
die krities onafhanklike van
die Engelse pors gaan wees.
Die koerant hou hom die reg
voor om kritiek te lewer son-
der enige partyverbintenisse
of onderwerping aan party-
gesag.

Die Sondagkoerant, Rap-
port het ook van hierdie be-

deur Com6 ulder
nadering gebruik gemaak en
spoedig het tradisioneel ge-
troue partykoerante soos die
Transvaler, Burger en Va-
derland ook hierdie spesifie-
ke benadering gevolg.

Mnr. Dirk Richard es re-
dakteur van die Vaderland,
stel die saak so as hy van die
koerant skryf: "Hy moet er-
ken word as volwaardige
vennoot, met 'n eie stem, en
nie 'n lakei wal bloot met die
stem van die Party moet praat
nie. Die Pers (veral dié van

. die Noorde) se posisie van
groter onafhanklikheid is 'n
natuurlike evolusie wat Afrl-
kanerverstedeliking meege-
bring het. Die koerani het nie
skielik soos 'n rebelse, on-
mondige Jongman sy pa se
gesag gaan omver werp nie.
Hy het nes 'n normale mens
mondig en selfstandig ge-
word."

Dr, Willem de Klerk skryf in
dieseifde trant oor die ver-
houding lussen die Nasto-
nale Party en die Afrikaanse
koerante soos volg; "So 'n
eggoverhouding Is vir die Na-
sionale Party en die koerant
oneervol. Dit Is die verant-
woordelikheid van 'n koerant
om krities, verkennend, ver-
tolkend en ondersteunend In
politieke gesprekke te tree
oor beleidsrigtinge en be-
leidsbesluite. "

'n Bekende Nasionale Par-
tyleier hel hieroor gesê:
"Geen koerant in Suid-Afri-
ka het die voorreg om die Na-
sionale Party se amptelike
standpunt te verkondig nie."

Die vorige Eerste Minister,
mnr. Vorster het gesê: "Net
so min as die party hom ver-
oorloof om aan 'n koerant
VOor te skryf wie hy mag aan-
steion wie nie, net so min
mag 'n koerani hom in die
party se huishoudelike sake
inmeng,"

Die ou vertrouensverhou-
ding tussen die party en sy

RS
koerant bestaan dus nie moor
nie. Dit hou In dat die redak-
teur se standpunte Ole nood-
wendig partybeleid Is nie en
dat hy nie noodwendig oor al-
lerlei binne·inligting beskik
waarop sy standpunt ge-
grond word nie. Sy hoofarti-
kel moet dus as net nog 'n
mening gesien word. Aan-
gesien die volk nie die re-
dakteur van 'n koerant aan-
wys nie, kan hy hoege-
naamd nie namens die volk
praat nie. Daar word gevra
wat die redakteur se stand-
punt beter en korrekter maak
as dié van sy buurman wat
ook oor die politiek dink en dit
erns maak-met SA se toe-
koms.

Uit die reaksie van Afrika-
ners op sekere koerantbe-
rigte en selfs uil uitsprake van
sekere Afrikaanse leiers, is dit
duidelik dat die Afrikaner nog
steeds sy tradisionele onkri-
tiese houding teenoor die
Afrikaner koerante het en al-
les wat daarin opgedis word,
vir die waarheid absorbeer,
Dit Is 'n uiters naïewe siening
In die lig van die veranderin-
ge wat Ingetree het.

As 'n wetenskaplike op-
name dan bevind dat die
meerderheld Afrikaners Mi-
nister Pik Botha se politieke
standpunte steun, kan daar
weinig waarde aan geheg
word. 'n Vraag oor die poli-
tieke standpunt van Minister
Pik Botha veronderstel 'n In-
geligte Afrikaner-publiek in
sover dit sy standpunte raak.
AlleenIlk dan kan so 'n ant-
woord geldig wees, Vanweë
die onkritiese houding van
die Afrlkaner- koerantleser,
kan ons ongelukkig nie altyd
van '0 ingeligte Afrikaner-pu-
bliek praat nie.

Hierdie Is 'n publikasie
van Politiese Perspektief.
Standpunte hierin w erge-
gee verteenwoordig nie
noodwendig dié van die Po-
liti se R ad nie,
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MUURBAL
UTOPIA Mnr. Johan van Rensburg

(middel), Adjunk-Besturen-
de Direkteur van Heroki's/»
Pat's-Organlsasie, oorhan-
dig 'n prysgeld van R 1000
vir die wenners van die
Seembou-Nestonete Bou-
verenigingkoshulsl/gas aan
die PU, Ban mnr. Piet Ma-
lan, Sport-direkteur van
die Potchefstroomse uni-
versitett. Links verskyn
mnr. Dirk de Vos, Adjunk-
Direkteur Sportpromosies
van die PU en regs mnre.
Piet Groenewald, Voor-
sitter van die PU-Sportraad
en Jim van Zyl, Voorsitter

PU-K oshuissportraad.

bane waarvan een 'n glas-
agtermuur en pawiljoen vir
veertig mense het. Hierdie
baan sal slegs vir vertoon en
IIgawedstrr-de gebruik word.

Die bestuur fS ook besig
om die reël vir bespreking
van bane te hersien. 'n Nuwe
stelset vir die gebruik van
bane sal waarskynlik saam-
gestel word.

Die ou muurbalbane sal
egter nie hulle status verloor
nie aangesien hulle steeds vir
koshuisliga wedstryde en
spanoefeninge gebruik sal
word.

Die eerste groot toernooi
wat op die bane aangebied
gaan word, is die SAU In
1980. Daar sal nog ge-
durende hierdie Jaar 'n paar
vriendskaplike W- Tv1 byeen-
komste plaasvind.

Persone wat belangstelom
lede van die f<,lubte word, Is
baie welkom om aan te sluit.
Daar Is tans elke Saterdag
gratis afrigting vir beolnners.

Van die muurbalklub se
bestuurslede het onlangs 'n
draal gaan maak by die
nuwe muurbalbane In die
studentesentrum, en vir
hulle was dit voorwaar 'n
belewenis om te sien wat
daar vir die muurbal-
speiers In die nuwe termyn
wag.

Die algemene mening van
die boukontrakteurs Is dat die
kompleks voor die Intervar
slty met UOVS gereed sal
wees om te gebruik. Die hoop
Is egter dat daar reeds vanaf
die begin van Augustus van
die bane gebruik gemaak kan
word.

Daar is in totaal ses nuwe

HAROLD'S/PAT'S
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PU-NETBALKLUB:
Die Pukke het vanjaar op die
netbalgebied bale goed pres-
teer. Die A-span van die PU,
wat nog net teen Pote moet
speel, is sover onoorwonne.
Hulle het die Potch-dorp met
32-25 geklop. Die B~span
van die PU vertoon net so
goed vanjaar en was
ongelukkig om net-net teen
die A-span te verloor. Die vol-
gende sewe PU-dames is ge-
kies om vir Wes-Transvaal
deel te neem: Leoni Scott,
Louise Wessels. Rina Papen-
tus, Lynette Smith, Hettie
Venter Anita Nort)é en Mar-
lene van Heerden. S.A,U.'s
vind vanjaar te Bloemfontein
plaas.

maar het nog baie goed ver-
toon.

PU-SOKKER BEUR
VORENTOE

Só lyk een van die ses nuwe
muurbalbene wat In dIe
studentesentrum gebou Is.

Foto (Jaco Pretorius).

BY DIE oorhandiging van die man 'n volwaardige bestaan
prysgeld het mnr. Johan van kan maak nie.
Rensburg, Adjunk Besturen- Mnr, Van Rensburg het
de Direkteur van Ha- ook gesê dat hy wedersydse
rold's/Pat's-Orqanisasie ge-. samewerking tussen die op-
sê dat dit vir die onder- voedkundige inrigtings en
neming gebruiklik is om sakeondernemings as on-
beleggings te maak In die ontbeerlik beskou. As dit met
aktiwiteite van die jeug In wie eersgenoemde teëspoedig
se hande die toekoms opge- gaan, kan die sakegemeen-
sluit lê. Hierdie skenking is skap 'n verantwoordelikheid
nog 'n bydrae van die maat- het om die voortbestaan en
skappy ter stimulering van die vooruitgang van die op-
jeugaksies. voedkundige inrigtings te ver-

Die skenking word seker.
gemaak om Puksport te
promoveer. Hy het byge- UIT MY SPORTMANDJIE:
voeg dat opleidingsinstel-
lings 'n bale belangrike deel
vorm van Potchefstroom se
sosiale en ekonomiese
gemeenskap sonder wie se
ondersteuning geen sake-

Die PU-sokkerspan Is hier-
die seisoen besig om vir 'n
eersterangse verrassing te
sorg in die Wes-Transvaalse
superliga.

Die Pukke, verlede jaar se
eersteliga-kampioene, spog
reeds met oorwinnings oor
Klerksdorp-Hotspurs en
Strathvaal, albei bobaas-
klubs in die Wes-Transvaal
en spanne wat reeds baie jare
In die superliga speel. Die Pu
moes egter verlede Sater-
dag die onderspit delf teen
Luso met 3-2, Luso, die
Portugese span van Klerks-
dorp, Is die tweede beste
span In Wes-Transvaal.

Hoewel die PU die spel in
die eerste helfte oorheers het:
het die groter balbeheer en
vernuf van die Portugese
span die deurslag gegee. Die
spet was egter In so 'n mate
gelykop dat die afrigter van
Luso se span ná die wed-
stryd toegegee hel dat sy
span gelukkig was om te wen.

Inmiddels berei die PU se
eerste en tweede span voor
vir die oorblywende wed-
stryde dié seisoen, Die
belangrikste kragmetings wat
voorlê is die jaarlikse "five a
side"-toernool wat op Orkney
plaasvind en In die Julie-
vakansie die SAU-toernool
op Stellenbosch.

Mnr. Egon Schulze, af-
rigter van die sokkerspan, het
Intussen 'n beroep gedoen
op alle Pukke wat belangstel
om sokkel' te speel om hom
by die Geografiegebou te
kom spreek. Mnr. Schulze se
ateljee Is links-onder In die
gebou.

Die beroep kom nadat
heelwat belangstellendes by
die Fanie du Tolt en by
hokkie-oefeninge opgedaag
het op soek na die sokkar-
veid. Mnr, Schulze stel veral
belang In die persoon wat 'n
PU K-speler gebel het en
gesê hel dat hy reeds vir WP
uitgedraf het.

Omdat die PU nie oor 'n
sokkerveld beskik nie, oefen
die spanne op die velde van
Weermag; net langs die
Stapelberg-stadion op die
Ventersdorp-pad. Albei
spanne oefen Maandae,
Woensdae en Donderdae
vanaf 16h30.

SKERM
Daar word weer eens 'n be-
roep gedoen op alle belang-
stellende studente om te kom
skerm. Dit is 'n sportsoort wat
nie goed ondersteun word op
die PU nie. Die groot gehelm
Is dat niemand weet wat daar
aangaan nie, Die skerm-
mense oefen elke Maandag
en Woensdag om 4h15 in die
saal langs die muurbalbane.

SportvergaderIngs oor
die algemeen en atletiek-
vergaderings In die be-
sonder, word vanjaar uiters
swak deur klublede byge-
woon.

------------------------------, By 'n algemene Jaar-
vergadering van die atletiek-
klub waar ongeveer 120 lede
verwag Is, het net 25 opge-
daag. Belangrike punte sou
ter sprake kom, selfs 'n nuwe
bestuur sou gekies word, As
gevolg van die traak-my-nIe-
agtIge optrede van die lede
moes 'n tweede vergadering
aanqevraword. Alle lede het
kennis gedra omtrent die ver-
gadering.

Nou kan 'n mens jouself
net afvra: As dft die belang-
stelling IS, hoe lyk die pres-
tasies op die sportveld en hoe
beïnvloed dit die gees van die
toeskouers langs die sport-
veld? Op die atletiekveld en
spesifiek op die landloop-
gebied kon die PU as 'n span
nog nooit teen ander univer-
siteite presteer nie, Dit is nie
omdat ons nie die potensiaal
het nie, maar eerder omdat
die belangstelling ver tekort
skiet.

Koshuisrugby Is vanjaar
van 'n baie hoë gehalte en
opwinding en spanning heers
nog by elke wedstryd, T6g Is
die toeskouertal, belangstel-
ling en betrokkenheid van
medekoshuisbewoners uiters
pateties. Is dit die nuwe ten-
dens vandag - 011'1 'n onbe-
trokke individu te wees?

Geïsoleerde sport In Suid-
Afrika kan net hoogtepunte
bereik as die Jeug met sy
betrokkenheid en belang-
stelling die fondamente daar-
van vorm,

E- RUGBY
Die eerste rugbyspan van die
PU het op Woensdag, 12
Junie, naelskraap teen 'n
span van die Weermag ver-
loor. Die telling was 17-15.
Weermag het 'n goeie agter-
lyn gehad en die PU-span
kon byna niks teen hulle uit-
rig nie. Die PU-span was ook
heeltyd onder druk en kon nie
hul normale spelpatroon toe-
pas nie, Op Saterdag 15
Junie het die eerste PU-
rugbyspan teen Rustenburg
Platina myn gespeel en hul
met 21-20 gewen. Die span
van Rustenburg is op die
oomblik tweede In die Neser-
beker-liga. Op Woensdag, 27
Junie, speel die eerste PU-
span teen Potch-dorp. Die
wedstryd beloof om bale op-
windend te wees.

CHARLlE-
SUPERSPORTVROU:

UITVERKOPING

OPVOEDKUNDIGE
TEOLOGIESE
NATUURWETENSKAPLIKE

en 'n groot verskeidenheid ander boeke.
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PRO REGE

Isabel Carnpher, voorheen
Malan, het deurgedring na
die finale supersportvrou-
kompetisie toe sy eerste
geêindlg het In die Wes-
Transvaalse afdeling. Isabel
het bewys dat sy bo-ge-
middeld goed is in 'n hele
aantal sportsoorte. Sy kon
egter nie in die finale rondtes
onder die eerstes eindig nie,
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