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DR CONNIE OORTUIG 
IVIASSA 

Dr. Connie Mulder, eertydse 
Minister I/an lnligting, het 
Maandagaand, 30 Julie, 
voor 'n gehoor van naby 
eenduisend studente, pro
fessore en lede van die pu
bliek se kant van die inlig
tingsskandaat gestel. 

- DIRK VAN HEERDEN 

ting. Hy het toe op 'n wereld- bestaan nog en doen nog 
reis gegaan om feite in te steeds goeie werk vir Suid
samel oor die metodes, die Afrika", het dr. Mulder gese. 
fondse en die effek van die In belang van Suid-Afrika 
propaganda veldtog teen was hy nie bereid om uitla
Suid-Afrika. Mnr. Barry, wat tings oor hierdie projekte te 
nou die Ouditeur-Generaal maak nie. 
is, was toe nog die Sekreta- Dit was 'n propaganda
ris van die Departement In- oorlog en alles draai om oor
ligting. winning . " In 'n oorlog tel jy 

Die teenpropaganda- nie hoeveel koeels skiet jy 
veldtog van Suid-Afrika het weg nie, jy sorg dat jy oor
toe nog net blote inligtings- winning behaal ," het hy 
films en tydskrifte oor Suid- gese. Veronderstel tien per-
Afrika, sy mense en sy na- sent was foute , watter man 
tuurskoon behels. dop as hy negentig persent 

het horn nader aan sy God 
gebring en hy beset dat al 
hierdie dinge met 'n doe! 
gebeur het. 

Dr. Connie Mulder, gewese 
Kabinetslid en een van die 
hooffigure in die lnligting
saangeleen theid, het die 
Pukmassa op Maandag~ 
aand, 30 Julie in die Totius
saal toegespreek. 

Dr. Mulder het die ont
staan en verloop van die ln
ligtingsdepartement en ge
beure random die aange
leentheid breedvoerig tot 
met sy bedanking geskets. 
Hy kon egter, as gevolg van 
die hofsaak wat op hande is, 
sekere feite en getuienis nie 
bekend maak nie. Hy het 
ook gestel dat die teenwoor
digheid van die pers horn 
nie toelaat om openlik met 
die studente gesprek te kan 
voer nie . "Ek sal sover 
moontlik alles verduidelik. U 
kan enige vraag vra, selfs 
die smerigste een wat u van 
u buurman gehoor het," het 
dr. Mulder gese 

Na dr. Mulder se were ld- in 'n eksamen behaal het, 
reis is daar begin met die het dr. Mulder van die stu
beplanning en uitvoer van 'n dente gevra. "Maar dat 
meer vakkundige en profes- daar openlike skemagtig
s ion e I e anti - prop a - heid , diefstal , korrupsie en 
gandaveldtog. Daar is toe bedrog was, dit sal ek glo 
vyftien miljoen rand begroot nadat dit die dag in 'n hof 
vir 'n geheime fonds om die bewys is." 

DIE WAPAD BIED 

veldtog te finansier. Die pro- Dr. Mulder het gese die 
jekte wat uit hierdie geheime lnligtingsdebakel is aange-

KONFERENSIE AAN 
Hierna het dr. Mulder 

vertel dat hy in 1968 aan
gestel is as Minister van lnlig 

DOOP 
SENTRUM 
VIR GELD 

fonds aangepak is, moes gryp deur sekere persone "Dit is die rol van die pers 
geheim gehou word want dit om horn as persoon uit die om as veiligheidsklep te dien 
sou geen nut he as alma! politiek te skakel en daarom teen die magsmisbruik van 
sou weet dat die Citizen, by- is die Departement lnligting die staat _ 'n mag wat kan 
voorbeeld , deur die ge- melaats gemaak. "As die onderdruk, verdruk, en selfs 
heime fonds gefinansier departement melaats was, om die !ewe kan bring". 
word nie. dan is alma! wat horn aange- S6 het prof. J.D. van der 

Dr. Mulder het omtrent die raak het ook melaats," het Vyver, voorheen professor in 
Citizen verduidelik dat dit hy gese. Dan is die kring die Fakulteit Regte aan die 
nie in belang van die Nasio- veel weier as wat tans voor- PU, en tans verbonde aan 
nale Party begin is nie. gegee word. die Universiteit van die Wit-

Hulle het hierdie koerant Dr. Mulder het deur die watersrand , gese in 'n refer-
Die Wapad reel 'n kompeti - gestig met die doe! om die loop van sy toespraak gese- aat wat hy by die konferen
sie om 'n naam te kry vir die negatiewe beeld wat deur I e kt e er de v o orb e e Ide sie van die Afrikaanse Stu
studentesentrum. Die SSR die Engelse pers oorsee ge- genoem waaruit dit duidelik dentepersunie gelewer is. 
loot 'n prys van R30 uit vir stuur word , teen te werk. Hy blyk dat hy en dr. Rhoodie Die konferensie is op 27 en 
die beste voorstel , op voor- het verduidelik dat hy tel- nie sonder meer aangekla 28 Julie by die PU gehou, en 
waarde dat die voorstel deur kens oorsee gekonfronteer kan word van wanbesteding die Wapad het as gasheer 
die beheerkomitee as naam is deur mense wat Engelse nie. opgetree. 
van die studentesentrum koerantberigte uit Suid- Dr. Mulder is luid toege- In die ASPU-kompetisie is 
aanvaar word . Alie voor- Afrika aangehaal het. Hier- juig, studente het hande die lrawa aangewys as die 
stelle moet Die Wapad voor die beeld was en is, soos geklap totdat hy weer op- wenner in die afdeling vir 
of op 20 Augustus bereik. ons alma! die Engelse pers gestaan en dankie gese het universiteitskoerante, en die 
Dit sal aan die SSR gegee ken, venynig negatief, het hy vir die geleentheid. Trompie wenner van die af-
word , wat dit weer aan die gese. HY s e , die g e be u re deling vir kolleges. 
Beheerkomitee sal oorhan- "Die projekte van die De- random die lnligtingsdeba- Daar word gepoog om die 
dig. As daar nie 'n geskikte partement is in die belang kel het horn nie verbitterd leemte wat deur die ver-
voorstel is nie, sal geen van Suid-Afrika en sy mense gelaat of weggedryf van sy dwyning van ASBek gelaat 
wenner aangewys word nie. begin "en van die projekte Godsdiens nie. Hierdie sake is, te vul deur maandel iks 'n 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bladsy inelkeASPU-koerant 

Prof. D. Steenberg van die 
Afrikaans-Nederlandse de
partement van die PU fewer 
die openingstoespraak van 
die ASPU-konferensie. Dit 
het oor die misverstande in 
die literatuur gehandel. 
(Foto: Thys Hart). 

Prof. J.D. van der Vyver van 
die Regsfakulteit van Wits 
was die spreker by die dinee 
van die ASPU-konferensie 
van 27 en 28 Julie aan die 
PU vir CHO. Hy het oor pers
sensuur gepraat. (Foto: Thys 
Hart). 

aan ASBek af te staan. Dit 
sal dien as die mondstuk 

Mnr. Johan de Jager, dosent 
in Kommunikasiekunde aan 
die PU vir CHO, spreek die 
ASPU-konferensie wat deur 
Die Wapad op die PU gehou 
is (27 en 28 Julie 1979) oor 
bladuitleg van die studente
koerant toe. (Foto: Thys 
Hart). 

Mnr. Paul Vorster van die 
Transvaler oorhandig die 
Transvaler-wisseltrofee aan 
mnr. Izak Retief, 1978-re
dakteur van lrawa vir die 
beste universiteitskoerant 
van 1978. Die lrawa het ook 
die Volksblad-wisseltrofee 
vir die koerant met die beste 
taalversorging gewen. 

van die ASB, en sal artikels , 
menings en briewe van die 
ASB insluit. 'n Jaarlikse 
ASBek-kompetisie sal vir die 
beste aanbieding van 
ASBek in die kampuskoe
rante uitgeskryf word . 

Mnr. Johan de Jager, 'n 
dosent in die Departement 
Kommunikasiekunde q.an 
die PU, was verantwoordelik 
vir opleiding en het proble
me oor die bladuitleg van 
'n studentekoerant be
spreek. Die oogmerk van 'n 
uitleg is verst:aanbaarheid. 
Daar word verskillende teg
nieke aangewend om 'n 
publikasie so maklik as 

. moontlik te laat lees. Mnr. De 
Jager het die probleme van 
elke studentekoerant afson
derlik aangehoor en dit pro
beer oplos deur ervaring wat 
hy in sy joernalistieke loop
baan opgedoen het. 

Prof. D.H. Steenberg, ver
bonde aan die Departement 
Afrikaans-Nederlands aan 
die PU, het 'n referaat oor 
"Die misverstande in die 
literatuur" gelewer. Hy het 

aangetoon dat misverstande 
lank reeds bestaan. In die 
huidige situasie word 'n 
prominensie van politieke 
vraagstukke in litecatuur 
aangetref, waarvan Mager
sfontein, 0 Magersfontein! 
'n voorbeeld is. In 'n be
spreking oor die boek het 
prof. Steenberg twee stand
punte uitgelig - die van 
anti -Magersfonteiners , by 
wie etiese normbewusthe1d 
heers, en pro-Magersfon
teiners wat net evalueerders 
van die letterkunde is. Die 
gevolg is dat die moderatore 
nie weet waar hul behoud le 
nie. 

Die konferensie is byge
woon deur redaksielede van 
die studentekoerante van 
die universiteite van Oranje
Vrystaat, Pretoria, Potchef
stroom en die Randse 
Afrikaanse Universiteit. Die 
volgende onderwyskolleges 
was teenwoordig : Goud
stad, Bloemfonte1n, Pretoria 
en Potchefstroom. 



2 

'N SEDER VAL IN 
WATERKLOOF 

ANDRE HOWARD 

"Nog nooit het 'n seder so 
lekker gele nie." 

Hierdie woorde is baie 
waar van P.G. du Plessis se 
stuk Seder val in Waterkloof 
wat op die oomblik deur die 
Dramadepartement van die 
PU aangebied word. 

Ek het die voorreg gehad 
om 'n voorskou van hierdie 
stuk by te woon en het dit 
werklikwaar baie genie!. As 
gevolg van die intieme aard 
van die kleinteater, was die 
kontak tussen die spelers en 
gehoor baie goed. In 'n stuk 
wat wemel van fyn spot was 
dit grootliks daarvoor verant
woordelik dat 'n mens die 
meeste van die kwinkslae 
baie goed kon begryp. Dit 
was egter jammer dat die 
spelers die gehoor nie altyd 
kans gegee het om klaar te 
lag nie en so het heelwat van 
die spot verlore gegaan. 'n 
Mens verstaan egter dat die 
stuk moet loop en dat onder
brekings elke nou en dan 
die tempo van die stuk kan 
versteur. 

Om spelers uit te sander, 
sou miskien moeilikhe1dsoek 
wees, maar ek voel egter om 
Elize Venter as Sally van 
Vuuren uit te sender. Haar 

kywende, viswyfagtige stem 
en vertolking was regtig 
tipies van die karakter. In die 
Crimpelene minirok met die 
skewe soom en die vulgere 
grimering was sy die tipiese 
voorbeeld van iemand wat , 
soos sy dit self stel, "nede
rig is noudat haar man in 'n 
hoe posisie aangestel is". 
Karen Meiring , Gerri! 
Schoonhoven en Michie! 
Meyer moet ook uitgesonder 
word vir hulle spel as Sus 
van Vuuren, Van van Vuuren 
en oom Tampan Olivier. 
Mercia van Vuuren vertolk 
deur Anel Wiison word as 
volg deur P.G. beskryf: "Se 
nooit 'n woord nie, volg haar 
ma in alles wat sy doen, leef 
met 'n radio teen die oor. " 

'n Mens kan miskien se 
dat die spelers baie oor
speel het, maar in 'n stuk 
soos die sal 'n mens nie vir 
jouself as A.frikaner kan lag 
as daar nie 'n mate van oor
speel is nie . Volgens party 
mense word dit selfs meer 
smaakvol aangebied as die 
opvoering daarvan deur 
TRUK. Ek dink dat die Dra
madepartement baie te
vrede kan voel met die aan
bied ing en ek wil hulle van 
harte daarmee gelukwens. 
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CINE-PUK 
Die volgende filmvertonings word Augustus 
deur Cine-Puk vertoon: 

• 3 Augustus, Final chapter walking tall 
• 4 Augustus, Grease 
• 1 O Augustus, Coogans Bluff 
• 11 Augustus, Hooper 
• 1·7 Augustus, The quick and the dead 
• 18 Augustus, Swarm 

--~-

LITERERE TYDSKRIF IS 
NOU TE KOOP 
Die jongste uitgawe van die 
Tydskrif vir Letterkunde is op 
die oomblik beskikbaar. Die 
nommer is inderdaad 'n pot
purri van literere dinge. 

Aan die skeppende kant 
bevat dit kortverhale deur 
Margaret Bakkes, Willa Lins
trom en M.C. Botha en ge
digte van een-en-twintig nu
welinge. 

Eitemal se verwerking van 
Van den Vos Reinaerde, 
waarvan 'n deel in die Tyd
skrif opgeneem is, is baie in
teressant. Die Middeleeuse 
verhaal is oorgesit in ruie en 
spontane Afrikaans wat "die 
skelm met die roesrooi 
baard" vir die hedendaagse 
Afrikaanse leser laat lewe. 

Die nuwe Tydskrif bevat 
ook 'n klompie kritiese op-

Steyn se prosa in die lyn van 
die realisme in Afrikaans en 
die wereldwye neiging tot 
dokumentere fiksie. M.J. de 
Jong skryf oor die "onbe
trokke betrokkenheid " in 
Wilma Stockebstr6m se 
poesie, L.A. Barnes waag 'n 
interpretasie van Opperman 
se Spermutasie, waarby 
Christo van Flensburg se 
(taalkundige) soektog na die 
Woord van Johannes 1: 1 
goed aansluit. 

Verder rapporteer F.FW. 
van Oosterr twee hofbeslis
sings i.v.m. Herman Charles 
Bosman en Andre Demedts 
lewer 'n huldeblyk aan 
Johan Daisne wat op 9 
Augustus 1978 oorlede is. 

... ~ t-+M<- •• 

PA RY SE 
KOPER· 
BlAASENSEMBlE 
SPEEl 
OP PU 

Daar is 'n hele paar stryk- en 
houtblaasensembles wat 
spesialiseer in die speel van 
kamermusiek. Daarom het 
Roger Delmotte, een van die 
beste trompetspelers van 
vandag, besluit om saam 
met sy professionele 'n ko
perblaasensemble te stig. 

Kombinasies van koper
blaasinstrumente het al baie 
voorgekom. Dit word bewys 
deur dokumentere gege
wens en illustrasies uit die 
14de eeu waar musikante 
op koperblaasinstrumente 
speel. 

Literatuur vir koperblaas
groepe is redelik vrylik be
skikbaar, maar dit dateer 
meestal uit die vorige eeue 
en is nie aangepas vir die 
meer soepel instrumente 
van vandag nie. 

chestre de le'Opera de 
Paris. Hy is . professor aan 
die konservatoriums van 
Versaille en Nice en hy gee 
ook onderrig in Switserland
en Salzburg. Delmotte is nie 
net 'n uitvoerende kunste
naar nie, maar hy is ook 'n 
komponis wat baie werke v1r 
trompe! en orkes geskryf 
het. 

Pierre Dutot en Dominique 
Derasse is oak bekende 
Franse trompetspelers en dit 
is interessant om te weet dat 
al hierdie lede die eerste 
prys in die Prix de Paris 
kompetisie verower het. 

Wapadjies 1 ~~; :~~~~;:~~; 
Die uitgawe bevat oak 

heelwat resensies van nuwe 
boeke op verskillende ter
reine, onder andere T.T. 
Cloete se "Jongste digbun
dels". Dit bevat ook die ge
b r u i k Ii k e lys nuwe 
Afrikaanse boeke. 

Om hierdie koperblaas
musiek behoorlik te vertolk, 
moet 'n mens uit die aard 
van die saak musikante he 
wat hoogs gekwalifiseerd en 
baie veelsydig is. Bowen
dien moet hulle baie virtuose 
kunstenaars wees. In die 
Paryse Koperblaasensem
ble is daar vyf kunstenaars. 
Roger Delmotte is die hoof 
trompetspeler van die Or-

Michel Becquet en Jac
ques Fuorquet is tromboon
spelers. Becquet is hoof 
skuiftrompetspeler in die Or
chetra de l'Opera de Paris. 
Foorquet is die hoof skuif
t romp e tsp e I er van die 
Franse Nasionale orkes van 
die Parys. Hy was voorheen 
verbonde aan die orkes van 
Bordeaux. 

Hierdie groep tree op 13 
Augustus in die konservato
rium op. Besprekings kar1 by 
die konservatorium gedoen 
word. Dit is die laaste van 
die konserte in die 
meesterkonsertreeks. 

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

BLY RY EN RY BLY: 
Nignni Batterye is die naam as JY jou motor wegspnnggereed wil hou - sander sweet, sander 
bloeddruk en teen 40% kort1ng. spesiaal vir PU-studente lag JY heelpad.bank Joe op sakgeld
dag Storm sommer nou na Lombardstraat 27 vir JOU battery Tel. 7805 

HOOR EN SIEN VERQAAN?: 
Radio- en TV-d1enste het ·n wye reeks ballerye v1r rekenaars, horlos1es, radio's of wat oak al. 

Ons kitsrekenaars en Aiwa stereo aud1oversterkers vir motorrad1o's 1s ons trots - die beste · 
op Petch, Lombardstraat 42. 

BLOMME, BLOMME, BLOMME: 
Ru1kers, greet en kle1n, l1efhke vars snyblomme en potplante wat JOU 1arelank geluk sal gee, 
1s altyd te kry by FLEURETTE BLOEMISTE. Ons het eek ingevoerde syblomme wat so mooi 
1s dal jy nie kan ophou kyk daarna n1e. Maak gerus gebruik van ens KBA diens. Dit kos 
n1ks ekstra nie. FLEURETTE BLOEMISTE, Kerkstraat 83, Tel. 4062. 

VERSLANKERSI 
Bly assebhel ver weg van TURKSTRA BAKKERY want dis meer as wat vlees en bleed kan 
verdra. As IY eers eenmaal JOU oe laat dwaal het oor ens goudbruin koeksisters, ons heerl1ke 
"klngsize"-oliebolle, gevul met konfyt en room, terte, koeke en paste1e. Dis nie so moeilik om 
TURKSTRA te vermy me. Hulle 1s in Kerkstraat. 

STA.AK DIE OEKEKKEL: 
Sa d1t liewer met blomme. Blomme betu1g lield~. inspireer, lroos, s~ dankie. Al wat JY meet 
doen, is om jou ges1g by die geleentheid te laat pas. HUJS EN TUIN het die blomme, kom 
seek 1ou s~goed by ens. Tomstraat, Petch. 

RIETSKRAAL 
Verslank met Shape teen slegs R3,00 per blik by die Bult Apteek beskikbaar. Tomstraat 88. 
Tel. 5943. 

JEANS DENIM OEN 
Vir mans en dames die grootste verskeidenheid denimjeans, kakieklere en Lee's koortflu
weelskeppings in Petch teen die bilhkste pryse. As ens iets nie het nie, sal ens dit vir u kry, 
want vriendelike d1ens is ens leuse. Besoek ens by w1nkel no. 4. JAYS UITRUSTERS. 
Tel. 8791. lndiersentrum. 

-~ 
BAKKE RY 

SMAAKLIKE VLEISPASTEIE 
llY DIE PUK-PIKI 

IS LIEFLIK 
Op die vooraand van haar 
huwelik word 'n meisie se il
lusie verbreek. 

Sy besluit dat daar 'n toor
mag oar haar uitgespreek 
was wat alles mooi laat lyk 
het. Hierdie toormag is nou 
verbreek. 'n Man daag op 
en herstel haar hoop op die 

· toekoms. Die vraag is nou 
wie hierdie man is. Is hy 'n 
vreemdeling, haar ver
loofde, 'n toekoms visioen of 
al drie? 

Hierdie is 'n sjorde vir die
gene wat soek na romantiek 
en misterie. Dit word vanaf 
30 Julie tot 3 Augustus by 
die dramadepartement van 
die PU vir CHO aangebied. 

v 

Die Tydskrif vir Letter
kunde is tans te koop in 
kamer · 101 of 202 van die 
OPS-gebou. Die prys is 
R1 ,25 per eksemplaar. 

SKUIWERGAT 
DEUR GRIMALDI 

Die P.G. du Plessis stuk, Seder val in Waterkloof, is weer 'n sprekende voorbeeld van 'n 
stuk wat smaakvol aangebied kan word . nadat dit voorheen deur m1dd~I van 'n vorige ver
hoog- en filmaanbieding die naam van 'n vulgere stuk gekry het. 

Ek haal graag aan uit die inligtingspamflet van die dramadepartement. "By die keuse 
van 'n drama moet oorweeg word of die drama vry is van funks1oneel nie-verantwoorde 
en/of obseniteite. Ten slotte dien daarop gelet te word dat die boodskap of moraa/ wat uit 
die tema of intrige van 'n bepaalde drama straal. nie noodwendig die van die aanbieders is 
nie." 

Met ander woorde, dit is nie soseer die stuk wat belangrik is nie. maar wat hulle daarmee 
wil se. Daarom is dit uiteraard nie nodig om so 'n stuk so vulger as moontlik aan te bied nie. 
En in die opsig slaag die dramadepartement baie goed. 

WEG WYSER Wesvalia Boekhandel 
(vir D.J. Opperman) 

vandag het ek voor u huis gestaan 
- buiten u vers het iets my belet om in te gaan -
daarom het ek buite gebly voor die stru1ke 
en ingekyk na die ry baskruin kruike 
op die vensterbank. 
ek het lank 
gewag dat u son verskyn buite 
in die tuin maar agter die ruite 
was die gordyne stil. 

laer af in die straat het ek 'n dennebol 
opgetel: as herinnering aan die Kiepersol. 

Tometraat 84 Tel. 6660 

Verskafters van 
opvoedkundige boeke 
en skryfbenodigdhede. 

CERTAIN T SHIRTS 

HIGH QUALITY SILKSCREEN 
PRINTERS 

4 Grobler Street, Potchindustria 
Tel. 23863 



Prof. Ranchod na af/oop van sy referaat in gesprek met
kongresgangers. (Foto: Die' Perdeby).

ONTUGWET BESKERM
NIE KULTUUR
- RANCHOD
Die Indiër het geen begeerte
om met ander volke saam te
smelt en hul identiteit prys te
gee nie, maar staan wel ge-
lykheid vir alle mense voor,
het prof. B.G. Ranchod op
die 31ste kongres van die
ASB op Stellenbosch gesê.

Wette soos dié op ge-
mengde huwelike en die On-
tugwet is oorbodig omdat
kultuurbande onder die In-
diërs te sterk is. Volgens
prof. Ranchod het 'n mens
nie 'n wet nodig om vir jou te

sê hoe jy moet optree indien
jy weet wie jy is nie.

Suid-Afrikaners kan dit nie
bekostig om in hulle afson-
derlike groepe van mekaar
te isoleer nie, hulle moet die
toekoms sáám tegemoet
gaan, het hy onder luide toe-
juiging gesê.

Prof. Ranchod is ver
bonde aan die Universiteit
van Durban Westville en sy
referaat het gehandeloor
die inhoud en betekenis van
die Identiteit van die Indiër-
gemeenskap in Suid-Afrika.

KLEURLING WIL
SUID-AFRIKANER WEES
Dr. W.J. Bergins, leier van
die Vryheidsparty, het

I tydens die pas af~elope
ASB-kongres hewige reak-
sie ontlok met sy referaat:
"Het die Kleurlinggemeen-
skap 'n afsonderlike identi-
teit?"

Die Kleurling sal bereid
wees om die hand van die
blanke en ander bevolkings-
groepe te vat, maar dan op
die basis van gelyke ven-
nootskap. Die inisiatief sal
egter van die blanke moet
kom, het dr Bergins gesê.

Hy het verder aangevoer
dat die Kleurling die "mees
ideale katalisator is wat re-
konsiliasie tussen Wit en
Swart kan bewerk."

Die Kle.l.!.rlingewat aldus
dr. Bergins in "negatiewe
terme omskryf word en 'n
identiteit gegee word wat
hulle verwerp", wil slegs as
Suid-Afrikaners bestempel
word. Die bruin gemeen-
skap kán en wil derhalwe nie
as 'n afsonderlike nasie of
volk-in-wording gesien word
nie.

Dr. Bergins het herhaalde
lik gepleit dat die belange
van 'n totale Suid-Afrika
vooropgestel moet word
"Die ou Suid-Afrika moet
doodgemaak word om 'n
nuwe Suid-Afrika te bou,"
het hy gesê. Die politici, het
cr. Bergins gesê, kan veel
van die sportwêreld in dié
verband leer.

EENSTEMMIGHEID
BELANGRIK IN SA
In die referaat wat mnr.
David Thebahali tydens die
pas afgelope ASB-kongres
gelewer het, het hy gesê dat
daar nie vir die swartes buite
die tuisland 'n gemeenskap-
sgevoel en identiteit gedefi-
nieer kan word nie.

Mnr Thebahali het voorts
gesê dat aangesien die
meerderheid van die stede-
like swartes geen bande met
die tuislande het nie, glo hy
dat dit die aangewese ding
is om onder hierdie groep
met die implimentering van
'n beleid te begin wat aan
hierdie groep se aspirasies
sal voldoen.

Die aspirasies behels

onder meer 'n hoër lewens-
standaard, 'n beter lewens-
omgewing, menswaardiger
behandeling deur die polisie
en ander beamptes, meer
en beter onderwysfasiliteite,
asook die stroombelyning
van toestromingsbeheer- en
bewysboekstelsel.

"Laat ons 'n basis van
samewerking oor die toe-
koms van die land Vind." het
hy gevra. Hy het verder
gesê dat dit noodsaaklik is
dat rasse moet saamstem
en hande neem. Daar is
ernstige magte wat teen
Suid-Afrika gekant is en dit
is die enigste manier waarop
dit teengewerk kan word.

'BRUINMAN IS GElYKWAARDIG - ASB
Die ASB het op die 31ste
kongres sy afkeur uitges.
preekoor die gesindheid van
sommige blankes om die
bruinmense as 'n minder-
waardige bevolkingsgroep
te beSkou.

'n Ernstige beroep is
gedoen dat die bruinman se
mensWaardigheid, selfres-
pek en aanspraak as mede-
SUid-Afrikaners voorop
gestel sal word en dat die-

Afrikaners, soos enlqe ander
identiteltsgroep homself die
reg voorbehou om te aan-
vaar wie hy wil as mede-
Afrikaner, en dat dit nie af-
breuk doen aan sy eie of
enige ander. bevolkings-
groep se oorkoepelende
Suid-Afrikanerskap nie.

Die voorstellers van dié
mosie was mnr. Hermann
Krull en mej. M. Kruger van
die Universiteit van Pretoria.

AfRIKANER·IDENTITEIT
MOET BlY

Professor Gerrit Viljoen,
rektor van die Randse
Afrikaanse Universiteit, het
in sy referaat by die ASB-
kongres te Stellenbosch
gesê identiteit is nie iets wat
die Afrikaner afskei van
ander volke nie- dit is ook 'n
verbindingskanaal. Hy het
gesê "ons moet ook onder-
skei tussen identiteit en die
karakter van 'n volk. Die
volkskarakter is uiteráárd di-
namies, gedurig aan die ver-
ander, maar 'n volk se iden-
titeit of afsonderlikheid hoef

daarvan, aldus prof. Viljoen.
Hy het gewaarsku teen
"seltvergenoegde passiwi-
teit" wat hy "kulturele nar-
cisme" genoem het. Kultuur
word aldus prof Viljoen nie
deur die kultuurskeppers in-
standgehou nie, maar deur
daaglikse trou en volharding
van die gewone volk.

Oor die volkerevraagstuk
het prof. Viljoen gesê dat af-
sonderlikheid of skeiding nie
die enigste of selfs die totale
antwoord op ons volke-
vraagstuk bied nie, maar

ASB-
KONGRES

nie daardeur aangetas te
word nie."

Die Afrikaner se situasie
was nog altyd onseker en 'n
waagspel as gevolg van sy
klein getalle, die buurskap
van die magtige Angelsak-
siese wêreldkultuur en die
getalleoorwig van die swart-
volkere. Dit is veral die
kleiner en bedreigde volke,
aldus prof. Viljoen, wat be-
kommerd is oor hulle identi-
teit. In die woorde van N.P.
van Wyk Louw, is ons
Afrikanervolk "die ge-
waagdste volk wat daar is",
een wat sy bestaansreg
daagliks nuut deur sy wil en
daad moet skep.

Die kultuur waarop 'n volk
se identiteit berus verg 'n
aktiewe beleef en uitdra

slegs 'n deel van die ant-
woord is. Die Afrikaner deel
sy christelikheid, sy Suid
Afrikaanse patriotisme en
die weersin in die Kommu-
nisme. Selfs die mees ti-
piese eenheid, die
Atnkaanse taal, verbind ons
op 'n hegte wyse met die
Kleurlinge.

Prof. Viljoen het dit duide-
lik gestel dat die erkenning
van gesamentlike belange
en raakpunte tussen volke
nie integrasie is nie. "Inte-
grasie is die prysgee van eie
identiteit ter wille van die
opgaan, die verdwyn in 'n
nuwe eenheid, 'n slrnbiosa,
waaruit 'n "common
society" te voorskyn kom
ten koste van eie identiteite
van hulle wat daarin ver-
smelt word."

TUKKIE
NUWE

Die drie kongresverkose
lede van die Hoofbestuur
van die ASB. In gewone vol-
gorde verskyn Abrie de
Swardt (onder-president),
Chris Fismer (President) en
Hennie Lambrechts (Addi-
sionele lid). (Foto: Die Per-
deby).

ASB-PRESIDENT
Mnr. Chris Fismer, 22-jarige
regstudent aan die Univer-
siteit van Pretoria, is tydens
die afgelope kongres van die
ASB te Stellenbosch eenpa-
rig as die nuwe president
verkies.

Hy volg mnr. Theuns Eloff
op wat die afgelope twee
jaar dié pos beklee het. Mnr.
Eloff was nie weer beskik-
baar vir die presidentskap
nie.

Mnr. Fismer het in 1973
aan die Afrikaanse Hoër
Seunskool te Pretoria gema
trikuleer waar hy ook onder-
hoofseun was. Hy IS tans
voorsitter van die studente-'

raad van UP en was vir die
afgelope termyn onder-
president van die ASB.

Mnr. Abrie de Swardt IS tot
onder-president verkies, en
mnr. Hennie Lambrechts tot
addisionele lid van die dag-
bestuur.

Mnr. Fismer het onder
meer in sy eerste onderhoud
as president van die ASB
gesê dat dit die strewe van
die ASB in die volgende jaar
sal wees om 'n gesindheid
van samewerking tussen
verskil/ende rassegroepe te
probeer vind. Die ASB reik
sy hand van vriendskap uit
en wil samewerkingstrukture
vind.

WEES 'VAN DIE EERSTES OM ALABAMA IN
DIE STUDENTESENTRUM TE SIEN!!

ALJ\BAMA

14 18
Augustus

II
BESPREKINGS:
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JOHAN CLAASSENBROERS
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ASB KLAAR MET 

KONSERWATIEWE 
Baie mense het die ASB-kongres met ge
mengde gevoelens verlaat. Dit was 'n 
kongres waar die verligte deel van die 
kongres die voortou geneem het. As gevolg 
daarvan het sekere mense gevoel dat hulle in 
'n rigting gedwing word waarin hulle nie wil 
gaan nie. 

'Uit die 
wootd 
Hebr. 11 :1 e.v. 

Hierdie bekende hoofstuk 
oor die aard van die geloof 
vervyl 'n mens telkens weer 
met verwondering oor die 
werke van God in die mens 
se !ewe. 

Hierdie wodergawe van 
God is die krag wat gelo
wiges deur die eeue gedra 
het. Geloof wat koninkryke 
oorweldig wat die mees 
ongelooflike dinge werklik
heid maak. 

Wat glo u? Kan u dadelik 
hierop antwoord? Daar is 
eintlik net een antwoord 
moontlik: Ek glo dat Jesus 
die Christus, die Seun van 
die lewende God is, en selfs 
dit kan u nie uit uself se nie, 
dit is weer 'n gawe van die 
Here wat u eerste liefgehad 
het. 
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Dit is egter verblydend om te weet dat die 
ASB finaal sy verkramptheid van 'n hele paar 
jaar gelede afgeskud het en ook positiewe 
stappe, soos byvoorbeeld die mosie dat 
kleurlinge tot die ASB toegelaat kan word , 
geneem het. As gevolg van die goeie refer
ate wat gelewer is, was 'n mens volkome in 

AFRIKANER STAAN PLEK 
IN BESIGHEIDSTAD VOL 

staat om die omstandighede van ander volke Dit staan vas dat die van risiko-aanvaarding tuis 
volkome te begryp. Afrikaner 'n ondergeskikte te bring onder Afrikanerge-

rol in die Suid-Afrikaanse sa- ledere. 
Alhoewel verwag word dat die nuwe presi- kewereld vervul. Promi- Volgens mnr . Willie 

dent, mnr. Chris Fismer 'n meer gematigde nente Afrikanerleiers met Haneke, voormalige voorsit-

Th El ff I wie gesels is, is egter van ter van die Johannesburgse 
houding as sy voorganger euns O sa mening dat die Afrikaner se Afrikaanse Sakekamer, is 
he, sal hy 'n effens laer profiel moet handhaaf rol steeds sal vergroot. die Afrikaner veral skrikkerig 
omdat hy reeds deur die besluite op die Prof. G. van N. Viljoen , om by die tradisoneel En-

Rektor van die Randse gelse maatskappye in te 
kongres gebind is. Hy sal dus 'n moeilike Afrikaanse Universiteit , skakel. Afrikaners beklee 
taak he om sy persoonlike mening as presi- meen dat die Afrikaner hui- weinig bestuursposisies in 

Id werig is om die risiko 's van die groot Engelse maat-
dent te laat ge · die sakelewe te aanvaar. Die skappye, terwyl baie min 

'n Mens kan aaneem dat vanjaar se sekuriteit wat deur die aka- senior posisies deur Engels-

k d. d I d ·aar se demie en die openbare s pre ken des in die ongres 1e aar van VO gen e J kt b. d d d Afr1·kaanse f1' rmas gevul se or ge re wor , wor 
kongres sal bepaal. Een van die sprekers het veel eerder aangegryp. Prof. word. 
gese dat daar verandering sal moet kom om Viljoen beywer horn dan ook Mnr. Hans Heter, uittre-

vir 'n groter mate van wissel- dende Besturende Direkteur 
Suid-Afrika te red en daarom kan 'n mens net werking en nouer skakeling van die United Bouverenig-
hoop dat die ASB positief sal voortbeweeg . tussen die akademie en die ing , is egter van mening dat 

A H privaatsektor - om die gees alhoewel die Afrikaner nie 
---·-·-----------------~~-----------.die dominerende rol in die 

SOEKLIG OP PAGWET 
Die Huurpagwet vir swartes 
wat onlangs op die wetboek 
verskyn het, verleen aan 'n 
bevoegde huurpag reg vir 'n 
tydperk van 99 jaar ten op
sigte van persele in swart 
dorpe en lokasies. 

Die wet kom op eienaar
skap vir 'n leeftyd neer. Die 
persoon wat die reg op 
huurpag het, mag die per
seel verhuur, sy "eienaar
skap" met 'n verband be
swaar, dit laat vererf en selfs 
vervreem. 

Nou kan gevra word 
waarom dit dan "huurpag " 
genoem word en waarom 
daar 'n perk aan die tyd wat 
die perseel beset mag word , 
is. Die rede onderliggend 
aan die bepaling is om die 
blanke te beskerm. Die per
sele le nie in tuislande nie, 
maar in lokasies en swart 
dorpe. Stemreg moet in 'n 
gebied verleen word waar 
voile eienaarskap van die 
vaste eiendom toegestaan 
word . Die twee dinge gaan 
nog deur die eeue heen 
hand aan hand in alle de
mokratiese gemeenskappe. 

Persone wat "bevoeg " is 
om by die " registrateur van 
huurpag" aansoek te doen, 
is diegene wat in elk geval 
kwalifiseer om in die gebied 
te woon kragtens Artikel 10 
van die Bantoe (stadsge
biede) Konsolidasiewet van 
1945. Die applikant moet 
verder die perseel vir woon
doeleindes gebruik, 'n saak 

daar bedryf of 'n beroep 
daar beoefen , maar 'n ver
eniging mag slegs met die 
oog op laasgenoemde twee 
doeleindes aansoek doen. 

IMPLIKASIES 

'n Misverstand heers onder 
sommige mense met betrek
king tot tuislandburgers en 
die Pagwet. 'n Swart huwe
likspaar woon byvoorbeeld 
al vir vyftien jaar in Soweto 
en het 'n kind wat reeds 
twintig jaar in Transkei woon . 
Hy is 'n Transkeise burger. 
Sy ouers verkry 'n reg van 
huurpag ingevolge die nuwe 
wetgewing . Beide ouers 
sterf en laat die seun in 
Transkei die huurpag erf. 
Volgens die wet lyk dit nou 
so: Hy mag dit erf , maar 
mag nie sonder meer daar 
woon nie. Die hele aange
lee ntheid word adminis
tratief so gereel dat dit nie vir 
die erfgenaam ongelee is 
om sy erfenis in besit te 
neem nie. Hy sal byvoor
beeld geldelik vergoed word 
deurdat die huurpagreg ver
koop word en die geld dan 
aan horn gegee word . 

'n Verdere implikasie van 
die wet moes wees dat dit 'n 
oplossing sou bied v1r die 
swart mense se probleem 
met huise wat hulle hul lewe 
lank slegs as huurders in die 
gewone sin van die woord , 
bewoon. Maar nou kan 
gevra word: aangesien hier
die huurpag prakties op eie-

naarskap neerkom, is daar 
nie nou 'n groter probleem 
geskep met betrekking tot 
stemreg nie? 

Die stedelike swarte is nie 
betrek by die huidige konsti
tusionele voorstelle nie . 
Gestel nou hulle word 
betrek, soos baie politici en 
ook akademici bepleit , gaan 
die ratio agter die 99 jaar
perk nog staan? 

Hoewel daar reeds so 'n 
huurpagperseel verkoop is 
aan 'n lid van die Soweto
Gemeenskapsraad, is daar 
tot nou toe nog nie besluit op 
'n bedrag nie. Daardie 
transaksie was bloot vir 
propaganda volgens dr . 
Riekert van die plaaslike Ad
ministrasieraad. Die koop
som is dus ook nog 'n prak
tiese probleem, hoewel nie 
'n onoplosbare een nie. 

In die lig van die boge
noemde paar voorbeelde 
kan mens 'n paar vrae stel : 
Laat JTiens eerlik wees, eie
naarskap vir 'n leeftyd, is 
eienaarskap . Nege-en
negentig jaar is selfs so lank 
dat die huurpag kan vererf. 
Sy naam is wel "huurpag" , 
maar kan swartes wat nou 
so 'n omvattende reg verkry 
het kwalik geneem word as 
hulle stemreg vra ten op
sigte van die gebied? Gaan 
dit wat na 'n goeie oplossing 
gelyk het, nie nou vir 
blankes 'n aaklige probleem 
word nie? 

sakewereld speel nie, hy sy 
eie besigheidstyl ontwikkel 
het, hoofsaaklik onder lei
ding van die Sakekamers en 
die Afrikaanse Handelsinsti
tuut. " ... en hy hoef vir 
geen ander agteruit te staan 
nie". 

Dit wil egter voorkom of 
die Stadsafrikaner besig is 
om geleidelik te verengels. 
Moontlik is die Afrikaner te 
"ordentlik" om die hand
hawing van sy taal af te 
dwing. Daar hoef maar net 
een Engelsman op 'n sosi
ale funksie aanwesig te 
wees - en dit is nie lank nie 
of die hele spul praat 
Engels. Die persoon wat nog 
(hoopvol I optimisties) 
Afrikaans praat wanneer hy 
by 'n winkel in die 
Johannesburgse middestad 
instap, slaan ook maar blits
vinnig oor na Engels as hy 
sien hoe die winkelier met sy 
Afrikaans stoei. 

Mnr. Haneke skryf die ver
engelsing daaraan toe dat 
daar te min Afrikaners in die 
nywerheidswese is met wie 
gekommunikeer kan word : 
"Sodoende word die En
gelse denksisteem en 
manier van doen deur die 
Afrikaner aanvaar." 

Dr. P.J. Meyer, Voorsitter 
van die Beheerraad van die 
SAUK, en Kanselier van die 
Randse Afrikaanse Univer
siteit , meen dat die Afrikaner 
veral verengels wat sy eko
nomiese patroon aanbetref: 
"Hy eien die Engelse eko
norniese patroon vir homself 
toe; maar verryk homself 
daardeur". 

Prof. Viljoen gaan voort: 

"Die Afrikaner verengels 
definitief, maar nie meer as 
in die verlede nie. Die oor
saak van die verengelsing is 
drieledig: 
• Die Afrikanergesin is 

kleiner as 'n geslag of wat 
gelede; 

• Die Afrikaner put min uit 
die immigrasiebron: Die 
immigrant skakel feitlik 
sonder uitsondering by 
die Engelse gemeenskap 
in; 

• Akkulturasie: Verengel
sing waar huwelike tussen 

Afrikaners en Engelse 
plaasvind en die kinders 
dikwels uit sosiale sno
bisme na Engelse skole 
gestuur word. " 
In hoe groot mate die 

Stadsafrikaner in die toe
koms gaan verengels, sal 
net die tyd kan leer. 

Daar bestaan 'n toene
m end e gevoel onder 
{\frikanerleiers om 'n hel
pende hand na die mense 
van ander rassegroepe in 
ons lp.nd te reik. "Hier is die 
Engelsman ons ver voor ," 
se prof. Viljoen, "maar ons 
moet vinnig inklim voordat 
die Swartjeug niks meer met 
ons te doen wil he nie.'' 

Mnr. Marius Jooste, Uit
voerende Voorsitter van Pers
kor, vertel dat Swartes al vir 
'n geruime tyd opgelei word 
in die verskillende fasette 
van die Perswese. Mnr. 
Jooste verwag dat daar 
binne die afsienbare toe
koms koerante en tydskrifte 
vir die Swartleserspubliek 
onder leiding van Swartes 
tot stand sal kom - met 
Swartaandelekapitaal. Die 
Afrikaner het egter 'n be
langrike plig om hierdie 
mense tot daardie vlak te lei . 

Mnr. Haneke verwys na 
die Sakekamer vir Swartbe
s i g he ids I u i wat tans in 
Soweto deur die Johannes
burgse Afrikaanse Sake
kamer en die Chamber of 
Commerce tot stand ge
bring word: " ... 'n Spre
kende voorbeeld van hoe 
Afrikaner en Engelsman 
saamwerk om 'n uiters be
langrike taak teenoor die 
Swartman te volvoer - om 
horn te help om sy eie besig
hede op te bou." 

Dr. Meyer is van mening 
dat die Afrikaner genoeg 
opheffingswerk onder eie 
geledere gedoen het. "Die 
Afrikaner is goed genoeg 
gevestig. Daar bestaan tans 

'n primere plig teenoor die 
ander rassegroepe - en 
ons moet nie net in 'n pro
fessionel e hoedanigheid 
met hulle praat nie. Ons 
moet hulle sinvol bystaan 
sonder om aalmoese uit te 
deel." 

Geeneen van die 
Afrikanerleiers met wie 
gesels is, beskou die Wie
hahn-verslag en die Witskrif 
wat daarop gevolg het as 'n 
bedreiging vir die Afrikaner 
nie. Oit is wel so dat be
paalde posis1es in die ar
beidsmag wat voorheen nie 
deur persone van ander 
rasse gevul kon word nie, 
omdat hulle statuter verbied 
was, tans wel deur enig
iemand , ongeag ras , gevul 
kan word. Die Blanke sal te 
midde van heelwat meer 
kompetisie moet meeding -
maar gesonde konkurrensie 
is tot almal se voordeel. 

Die Afrikaner staan sy 
plek vol in die besigheid
stad. In die sakewereld self 
is hy ondergeskik. Hy leer 
nog by die Jood, Griek en 
Engelsman. Binne die raam
werk van die openbare 
sektor, akademie, sportad
ministrasie, politiek en der
gelike meer, buig hy nie die 
knie nie. 

Die krag van die politiek le 
in verandering. Ons leef in 'n 
tyd waarin drastiese veran
deringe mekaar snel opvolg . 
Talle staan stom voor die 
ophef van maatreels en die 
bied van geleenthede wat 
vir ons voorouers ondekbaar 
was. Baie wat vir hulle kos
baar was, word prysgegee. 
Die prys vir 'n beter more is 
duur. Party se apartheid is 
dood. Ander wil he hy moet 
nog lewe. Daar is diegene . 
wat glo die Afrikaner moet 
steeds deur wette beskerm 
word om 'n kosbare identi
teit te handhaaf. 

Maar hoeveel is 'n identi
teit werd wat deur wet
gewing in stand gehou moet 
word? Is dit sinvol om vir so 
'n identiteit jou alles te gee? 

Die Afrikaner sal as groep 
behoue bly - as hy die in
herente krag het wat hy se 
hy het. Verandering sal dan 
nie sy kern deurdring nie. En 
dan sal die Afrikaner steeds 
sy rol speel; sy roeping 
vervul : 'n roeping wat 
steeds belangriker word. 
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• POLITIESE RAAD
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SA SE TOEKOMS WORD
ONDERHANDEl

"Die Nasionale Party stel sy
beginsels, maar beweeg in
die praktyk daarvandaan
weg," het mnr. Colin Eglin,
leier van die PFP, Donderda-
gaand tydens sy toespraak
gesê.

• KORPSRAAD

KORPS PUBLISEER WEER

LEES EN BEGRIP VER-
BETER

Die volgende Leesverbete-
ringskursus begin op Maan-
dag 13 Augustus.

Alle studente wat daarin
belangstelom hierdie
kursus te volg, moet voor
Vrydag 10 Augustus by
kamer K15 of K17 (kelder-
verdieping) van die nuwe
Psigolog iese/Opvoed-
kundegebou (Iangs Ooster-
hof-dameskoshuis) aan-
meld.

Geen verdere kursusse
word vanjaar vir studente
aangebied nie.

KIESERS MOET REGIS-
TREER

In die volgende paar weke
sal mense by die koshuise
rondgaan om studente te re-
gistreer as kiesers.

Studente word gevra om
hulle samewerking in dié
verband te gee. Indien ver-
suim word om as kieser te
registreer kan 'n boete van
tot R100 opgelê word. Stu-
dente word ook daaraan
herinner om hulle identiteits-
dokumente saam te neem.

KORT NUUS
BELANGRIKE DATUMS

BOEKE VIR DIE ASHOOP

Die Volkekunde- en Ontwik-
ke Ii ng sad min i strasie-
departemente het gedu-
rende Junie 'n toer na die
tuislande onderneem waar
hulle, veral in die Ndzundza-
gebied, 'n groot tekort aan
boeke in die skole ondervind
het.

Die betrokke departe-
mente doen 'n beroep op
alle studente om enige oor-
bodige boeke aan hulle te
skenk, deur middel van die
koshuisverteenwoordigers
in elke koshuis, naamlik:
Wag-'n-Bietjie in kamer
S522
Vergeet-My-Nie in kamer
P523
Karlien in kamer 729

5

SSR·Verkiesing op hande
kamer plaas, Dit sal gepaard
gaan met musiek en 'n ver-

1----------_ kaping van allerlei eetgoed.
Die stemme sal deur die

rekenaar getel word en die
uitslae behoort teen 22hOO
beskikbaar te wees.

Nominasievorms kan by
die SSR-sekretaresse gekry
word. Daar moet 'n voorsit-
ter, adjunkvoorsitter, twee
lede vir elke Raad en drie
lede uit die dienstekomitees
verkies word.

NOMINASIEVEREISTES
Alle nominasies moet onder-
teken wees deur die voor-
steller, die genomineerde en
tien sekondante.

Alle voorstellers, genomi-
neerdes en sekondante
moet voldoen aan die alge-
mene stemregvereistes,
asook aan die stemregver-
eistes van die Raad waaruit
die kandidaat voorgestel
word (bv. die Akademiese
Raad).

Alle nominasies moet ver-
gesel wees van 'n duidelike
foto van die kandidaat (ver-
kieslik by Fotokuns
geneem), 'n beleidsverkla-
ring van nie meer as 150
woorde vir die pos van SSR-
lid, waarin aan ten minste
die volgende sake aandag
gegee word;
• Sy/haar lewens- en

wêreldbeskouing
• Hoe die kandidaat

Die verkiesing vind op 16
Augustus in die groat sit-

RADIO-PUK
AKTIEF

Mnr. Colin Eglin, leier van
die PFP, sal heelwaarskyn-
lik, met die verskyning van
hierdie Wapad, nie meer die
leier van die party wees nie.
Hy het Donderdagaand, 26
Julie, egter aan studente en
persmanne in die senaat-
saai gesê "u dink miskien u
het vanaand na Eglin se
laaste openbare toespraak
kom luister, nou ja, ek kom
oor 'n jaar weer terug en dan
gesels oor dieselfde dinge".

Mnr. Eglin het egter, of hy
nou leier gaan bly of nie, aan
almal iets nagelaat om erns-
tig oor na te dink.

"Die doel van 'n parle-
ment is om die magte en
drukke binne 'n gemeén-
skap te reguleer en versoen
en al die magte en drukke
binne 'n land behoort deur
die parlement weerspieël te
word. Die Nasionale Party in
Suid-Afrika, wat net 'n deel
van die Suid-Afrikaanse be-
volking verteenwoordig,
toon hier 'n wanbalans," het
mnr. Eglin gesê.

Hy sê hy is in sy skik met
die afgelope Parlementêre

I sitting, omdat daar tekens
van veranderinge en 'n ver-
nuwing' van idioom is. Die
openbaarmaking van die
Riekert- en Wiehahnverslae "Ons vir lou Suid-Afrika" hoefte het geblyk uit

navra reeds voor die
het aan Suid-Afrika getoon is die jongste puoukasle publikasie daarvan.
dat dr. Verwoerd eindelik van die PublikasiekOmi- Die boek word in 'n ....
dood en sy standpunt finaal tee van Korps Ventas junior en 'n senior ge ASB SE JA
die nek in geslaan is. Die Vineet. Die doel van die

I dae van eensydige blanke pUblikasie is om 'n hand- deelte verdeel in ooreen- VIR BRUIN
besluitneming is verby, sê boek vir skole vir die vak koms met die verdeling in
hy Geestesweerbaarheid skole. Die tweo fases STUDENTE

Die oorlewingsboodskap daar te stel. word onder die opskrifte
wat deur die PFP uitgedra Die Instituut vir die Be- burgerskap, mensever- 'n Mosie met die strekking
word, is dat onderhandeling vordering van Calvinisme houdinge en lewens- dat bruin studente tot die
en medebesluitneming die het in 1975 dit onder waardes, verander. Afrikaanse Studentebond
enigste alternatief vir konflik die aandag van die Ondanks die onderwy- toegelaat word, is met 'n
en geweld is. Korps sgerigte doel is die roo meerderheid van vyftig

Nieteenstaande die beleid gebring dat daar 'n be. dakteur van mening dat stemme teenoor 25 aanvaar.
van afsonderlike ontwikke- hoefte aan so 'n hand- die boek 'n moet is vir Die kongres het hom
ling kom die belange van die b k b t 0' b elke inwoner van Suid- bereid verklaar om 'n tak

d kei - oe es aan. le e- Afrika van die ASB op die kampus_o~ne_r_s_e_le~g_ro_e_p_e_d_a_a_g_lik_S~~~~~~~~ ~ __ ~~~~_~~~ van die Universiteit van
Wes-Kaapland as deel van
die ASB te aanvaar. Dit sal
geskied indien die studente
van die Universiteit van
Wes-Kaapland die behoefte
daartoe voel, en hulle die
grondwet van die ASB as

Maandag 6 Augustus - hulle eie erken. .
Alle nominasies ingehandig ~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
om 13hOO - SSR nomina-
sievergadering om 13hOO

Vrydag 10 Augustus -
Verkiesings - Wapad

Maandag 13 Augustus -
Groot Sweet (koshuise)

Dinsdag 14 Augustus -
Groot Sweet (koshuise)

Woensdag 15 Augustus
- Groot Sweet (koshuise)

Donderdag 16 Augustus
- SSR-verkiesing.

PUKHOEDJIES EN T-HEM-
PIES

Daar is nou by die Inligting-
sburo in die studentesen-
trum Pukhoedjies teen R3, 10
elk te koop vir Intervarsity.
Daar is ook nog T-hempies
van Karnaval '79 teen R3,OO
elk beskikbaar.

KLEURSTROKIES

Daar moet slegs by die aan-
koop van kieurbaadjies en.
PU-wapens kleurstroktaa

I
getoon word. Alle nuwe
items waarop die wapen
verskyn moet aan die SSR
voorgelê word om te besluit
of die kleurstrokie daarvoor
nodig is of nie.

iOE AANDE

I Volgens die rektor is Maan-
dagaande toe aande. So
min aktiwiteite as moontlik
moet dan aangebied word.

13IERDRINKKOMPETISIE

I Op aanbeveling van die Kul- .
tuurraad sal daar nie meer
'n bierdrinkkompetisie by
die Kampusfees aangebied
word nie.

van landsburgers teen die
aanslag van terrorisme,
handhawing van christelike
waardes en die ontwikkeling Radio-Puk wil dadelik begin
van die landsekonomie aan- met musiekprogramme in
vaar, sê mnr. Eglin. die Studentesentrum tydens

Diskriminasie is volgens middagete en sleeptye.
mnr. Eglin, die basis van Mense wat belangstelom
konflik, en dit is beter om 'n die programme aan te bied,
paar vooroordele prys te kan enige middag tussen
gee en daardeur die vriend- 13h30 en 14hOO by die SSR-
skap van ander groepe te kantoor met Jan Botha in
wen. 'n Nuwe grondwetlike verbinding tree. Ondervin-
bedeling vir Suid-Afrika ding wat nou opgedoen word,
moet deur bedinging en sal beslis as aanbeveling
onderhandeling tussen die dien wanneer. die Radio-
verskilIende groepe geskep Pukbestuur deur die nuwe
word sonder diskriminasie of SSR aangestel word.
gevaar van oorheersing. Aangesien die omroep-

Mnr. Eglin voorspel die. werk en behartiging van die
stigting van 'n regering vir musiekprogramme 'n uiters
gemagtigdes van alle belangrike en verantwoor-
groepe met 'n oorkoepe- delike werk is, sal Radio-Puk
lende liggaam bestaande uit in die toekoms as gepatro-

nader aan mekaar, en word verskillende rassegroepe lieerde komitee direk onder
hul lotgevalle steeds nouer wat die Suid-Afrikaners die SSR funksioneer, met 'n
verbind. Wit, swart en bruin nader aan mekaar sal trek, SSR·lid wat verantwoordelik
moet mede-verantwoorde- sonder die verlies van identi- is vir die portufeulje. Die
likheid vir die beveiliging teit. Radio-Pukbestuur sal deur.

r--::-----::--:~-~--======:::~:ldie nuwe SSR aangestel
word .

Daar is ongeveer tagtig
luidsprekers in die students-
.sentrurn geïnstalleer. In die
sitkamer is daar 'n ateljee
wat met 'n mengbank, kas-
setspeler, twee platespelers t--------~---~-----~--
en twee mikrofone toegerus
is.

.Ruikers, blomme,
plante

op die Bult

HUIS EN TUIN

sy/haar Studenteraads-
pligte sien

• Hoe die kandidaat
sy/haar rol in die raad
waaruit hy/sy genomineer
word, sien

• Algemene studentesake
• Die ASB
• 'n Breë potltiese siening

(nie sy/haar partypolitieke
voorkeure nie).

en 'n getuigskrif van 'n pre-
dikant, welke predikant vir
die kandidaat goed ken.

Geen nominasies sal ont-
vang word sonder boge-
noemde byvoegings nie.

Alle nominasies met by-
voegings moet voor Maan-
dag, 6 Augustus 1979 om
15hOO persoonlik by die
Hoofverkiesingsbeampte,
Theuns Eloff ingehandig
word.

'n Verpligte vergadering
van genomineerdes word op
Maandag, 6 Augustus om
15hOO in die nuwe SSR-
raadsaal gehou. Dit salon-
geveer dertig minute duur.

Alle voorstellers, sekon-
dante en genomineerdes
most benewens sy/haar
handtekening op die nomi-
nasievorm die volgende
invul: Voorletters en van,
kursus en jaar, en adres/ko-
shuis.

Genomineerde RaMs-
voorsitters al ook by die
Groot Swete optree en word
saam met die SSR verkies.

Kom sien self waarom die Golf dié motor
van die jaar genoem word.

Golf LS 2- en 4-deur; GLS 4-deur handrat
en outomaties, GTS 4-deur, Diesel 4·deur.

Kerkstraat 220, Potchefstroom. Tel. 4261
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te spoor (wat ek nie kon nie),
wil ek ook graag weet
waarom hy tientalle ander
bronne wat dit weerspreek
of dans glad nie eers as 'n
belangrike veroorsakende
faktor ag nie, ontken. Om
subjektief te selekteer is mos
allermins wetenskaplik, ot
hoe?

Verder sou ek verál van
mnr. Stoker wil weet waarom
hy hom aan 'n basiese on-
wetenskaplikheid naamlik
veralgemening skuldig
maak. Hiermee bedoel ek
dat hy nie onderskei tussen
die verskillende vorme van
dans (bv. diskoteekdanse.
dans met of sonder jou vrou,
sokkiejolle, volkspele en
ballet) nie. Om te wil beweer
dat dans met jou eie vrou
kan lei tot buite-egtelike kin-
ders of egskeiding, is nie
eers christelik nie, .wat nog
van wetenskaplik. Of is dit
dalk volkspele en ballet of
selfs sakkiejol wat eintlik die
egskeiding- en buite-egte-
like geboortesyfer die
hoogte laat inskiet?

Nie alleen kan ek dalk my
kennis deur sy antwoorde

Geagte Redakteur verbreed nie, maar kan ook
die vrae wat my oor sy (u

In Die Wapad van 1 Junie Universiteit se?) toepassing
1974 verskyn 'n bnef van van christelike wetenskaps-
ene Henk Stoker wat talle beoefening kwel, uit die weg
vrae by my as Kovsie en geruim word.
christen laat ontstaan het. Ek hoop van harte u plaas

Die brief laat die primere my brief.
vraag ontstaan: beteken KOVSIE
christelike wetenskapsbeoe-
fening (vir hom) dat basiese Dankie vir u brief, belang-
onwetenskaplikhede kwyt- stelling in en gesindheid
geraak moet word ten einde jeens die Pu.
die christendom te dien? Ter Ek kan u verseker dat
motivering verwys ek na christelike wetenskap vir die
twee aanhalings uit bg brief Universiteit nie beteken dat
- "As dus beweer word dat onwetenskaplikhede ter
75% van alle egSkeidings wille van die christendom
huioorsprong op die dans- kwytgeraak word nie.
baan het ... " en '''n Baie Dit is we/ waar dat daar 'n
groot persentasie van die biertuin tydens Karnaval
butte-eptelike kindertjies wat was - dit was slegs een uur
gebore word, is die vrug juis per aand oop.
van 'n dansparty". Oor subjek~iwitelt glo die

As nagraadse student in PU dat dit nie menslik
die sosiale wetenskappe, maant/ik is om suiwer objek-
het ek twee referate oor die tiet te wees nie. U brief is self
oorsake van egskeiding en 'n bewys daarvan: u het ge-
buite-egtelikheid onderskei- rugte oor 'n amptelike bier-
delik moes Uitwerk. Nadat ek tuin gehoor Hoewel u glo
alle beskikbare wetenskap- subjektiewe seleksie is on-
like bronne geraadpleeg en wetenskaplik, het u, omdat u
tientalle veroorsakende fak- 'n sekere v6órwetenskaplike
tore geïsoleer het, kon ek nie opvatting oor die PU het,
één wetenskaplike verwy- subjektief bes/uit dat dié ge-
sing kry wat dans as 'n ver- rugIe "n swak poging" is
oorsakende faktor van óf eg- om die PU se beeld te disk-
skeiding óf buite-egtelikheid rediteer (dankie vir u posi-
uitlig nie. (Terloops, een van tiewe gesindheid!) _
die mees algemene veroor sonder dat u die feite eers
sakende faktore IS alkohol geverifeer het
Nou hoop en vertrou ek ook Daarom beoefen die PU
dat die PU dieselfde onwrik- wetenskap in 'n christelike
bare standpunt teenoor al- lig - ons erken dus dat ons
kohol het as teenoor dans ctutetenk-subjektie! is _
Daarom glo ek ook nie die terwyl gepoog word om so
wydverspreide gerug dat u objektief moontlik te wees en
unlversitelt 'n amptelike dit 'n vereiste bly dat alle
biertuin tydens jool gereël feite geverifeer word. Ek sou
het nie en maak dit af as 'n dus nie sê dat subjektiewe
swa k pag ing om j u II e seleksie allermins weten-
chrtstehks beeld in diskre- skaplik is nie.
diet te bring) Ek stuur die uitgawes ná 1

Daarom sou ek graag van Junie aan u sodat u kan sien AKADEM IESE
mnr, Stoker wil verneem uit hoe ander Pukke oor die
watter wetenskapilke bronne brief van mnr. Stoker voel _
hy sy inligting kry. En indien daar was heelwat positiewe BETROKKENHEID
mnr. Stoker wel daarin slaag en negatiewe reaksie.

;:0=m=='n=b=r=0:::::no=f=d=a=lk=t=w=e=e=0=p===8=rie=f=v=e=rk=o=r=t ==R=e=d=')=~ GEVRA

POSITIEWE
DANS
BEPLEITUIT
Meneer die Redakteur

Ek dink daar is reeds
genoeg oor dans geskryf en
gesê. Ek wil nie ook nog
daaroor uitwei nie, want nie-
mand sal 'n ander oortuig as
hy reeds sy opinie gevorm
het nie.

Plaas dat ons die kwessie
probeer oplos, nou skryf ons
elkeen net ons eie menings
en opinies in Die Wapad en
ons kyk net waar ons
iemand op sy opinie kan
aanval.

Is dit hoe christene maak?
Is dit nie 'n lekker saak vir
satan dié nie? Nie die dans
as sulks nie, maar die kwes-
sie van verdeeldheid wat
ontstaan en opstand teen
ons meerderes en gelykes.

Hoekom kyk ons nie lie-
wers hoeveel alternatiewe
massaontspanningsidees
ons uit Puk-geledere kan
put, in plek van dans nie. Of
as dans ingestel word, kyk
ons hoe. positief, mooi en
rein ons dit kan hou, ook
deur positiewe bydraes!

Mense wat so kerm oor
geen ontspanning vir die
massa nie, wás julle al by
die volkspele? Heerlik! Jy
lag en speel en geniet jou-
self, en leer ook mense ken.
"Nee," sê die deursnee
Puk, en Afrikaner, wat veron-
derstel is om trots te wees
op ons tradisionele volks-
danse, "dis outyds"

Vir jou wil ek sê: As dans
op die PU ingestel gaan
word, gaan die beheermaat-
reëls jou ook nie aanstaan
nie. Jy sal drie keer gaan
dans, en dan weer na IOUou
dansplekke toe gaan, omdat
die mense na jou sin by die
PU te outyds dáár ook sal
wees.

Kyk net hoe swak is die
massa ontspanning in die
vorm van Boeresport op Re-
publiekdag, deur die
PUKKE bygewoon. PUKKE,
is julle dan in 'n groef? Nog
'n ding: as julle wil praat van
sondes, dan staan dans
soos 'n ryskorreltjie teenoor
'n rugbybal, wanneer dit by
intervarsity of karnaval kom!

Hoekom probeer ons nie
eers dáárdie probleem
oplos en dans so 'n rukkie
opsy sit nie.

Laat ons net onthou: ons
is Pukke en ons moet soos
ware Pukke optree en lewe.
Laat ons nie mekaar veroor-
deel of vertoorn nie, maar
oorleg en volwassenheid
aan die dag lê.
DANIE DU TOIT

•
NO.
13

KOVSIE
WONDER
NA DANS

Die redakteur,

"Akademie". Watter stu-
dent is nie bewus van hier-
die woord nie. Vir party is dit
'n leeubek-bangmaak
woord, ander sluk dit met
groot slukke bier weg. Ge-
lukkig is daar ook diesulkes
wat ten spyte van al die
ander dinge, tog ook met
konsentrasie sy heus in die
boeke kan steek.

Vir dié studente en vir die
ander is daar nou geleent-
heid om tot groter akade-
miese betrokkenheid te
kom. Die komitee van die
Fakulteit Lettere en Wysbe-

WAARHEEN GAAN JY?
.

Daar wag dalk 'n interessante loopbaan, vol verskeidenheid,
vir u in die rekenaarbedryf. Hierdie bedryf bled nie net aan
gegradueerdes in Rekenaarwetenskap 'n uitstekende loop-
baan nie, maar selfs persone In die Biochemie, Liggáamllke
Opvoeding, Argitektuur en Musiek het reeds gevind dat hier-
die rigting aan hulle die uitdagings en bevrediging verskaf
waarna hulle soek.
Sien bl. 32 van Geleenthede vir Gegradueerdes, ol kry meer
besonderhede direk van ons
MANIE VAN ZYL & FRANK PRITCHARD (EDMS) BPK}
Posbus 6989 Johannesburg 2000
Telefoon 21 9823

geerte snel almal te hulp.
Die Komitee stel hom ten
doelom die student tot
groter akademiese betrok-
kenheid te beweeg, waar-
deur daar dan ook aandag
aan akademiese klagtes ge-
skenk sal word.

Om sy doelstelling uit te
voer, het die komitee ver-
skeie projekte in die oog:
• 'n ondersoek in same-
werking met 'n groep do-
sente na metodes om stu-
dente tot 'n hoër akade-
miese peil aan te moedig;
• aksies op klas-. departe-
mentele- en interdeparte-
mentele vlak;
• voorligting aan, en me-
ningsformulerings, deur stu-
dente omtrent die praktiese
akademiese werkswyse in
die klas en daarbuite.

Die skakeling en kommu-
nikasie met belangheb-
bende liggame en persone
sal van uiterste belang wees
om hierdie doelstellings te
laat slaag. Daar sal dus van
die dagbestuur van die Ko-
mitee en verskillende depar-
tementsvoorsitters verwag
word om gereeld onderskei-
delik die dekaan en verskil-
lende departementshoofde
te ontmoet ten einde vrye
kommunikasie en weder-
sydse vertroue te bewerk-
stellig.

Antoinette van Jaarsveld
(Ns. Komitee Lettere en
Wysbegeerte)

KLEURLING
Geagte Redakteur,

Met die Klewlingmosie
het die ASB 'n unieke, enige
keer voorgeloop. Dit kan net
die klimaat vir kontak, ge-
sprek en goeie gesindhede
wat in ons land se broodno-
dig is, bewerk.

Dit is regtig hartroerend
swak om nou te hoor dat
kongresgangers die mosie
misverstaan het (nadat dit
hoeveel maal gelees is); of
dat hulle eintlik daarteen
was (50 daarvoor en 25
daarteen???) en ander pie-
perige agternabesware.

Kleurlinge praat
Afrikaans, het dieselfde ge-
skiedenis (bv. ook saam
Voorgetrek), leef ook Wes-
ters, kan ook Christene wees.
Met 'n mosie soos dié kan
die ASB spog met voorpos-
denke, of minstens -mosies.
ANNE-MARIE JACOBS

OUDSTUDENTE
STIG BOND
Daar word gepoog om 'n
aktiewe, daadkragtige Oud-
studente-organisasie op die
been te bring. 'n Bond van
Oudstudente word op elke
dorp of stad gestig. Sodra
tien of meer aansoeke van
elke dorp ontvang is, word
'n formele stigtingsverga-
dering gereël.

Lede van die Konvokasie
van PU, Oudstudente van
PU of die voormalige PU,
eggenote van lede van die
bond en gegradueerdes van
ander universiteite wat vir
minstens drie jaar in perrna-

nente diens van die PU ges-
taan het, kwalifiseer volgens
die konsep-konstitusie as
oud-Pukke.

Met die amptelike ope-
ning van die studentesentrum
op 7 en 8 Maart 1980 word
'n spesiale program vir alle
oudstudente beplan. Op 8
Maart word 'n massa oud-
studentebyeenkoms vir die
finale stigting van die Bond
van Oudstudente, dit wil sê
verkiesing van Hoofbestuur
en goedkeuring van konsti-
tusie, gehou.

STUDENTE BESOEK
SWART STATE
Die ASB-SABRA-toer na die
Noordelike swart state het
vanaf 16 tot 21 Julie plaas-
gevind.

Kangwana, Lebowa, Ga-
zankulu en Venda is besoek.
Die Bantoeadministrasie-
rade, nie-blanke gemeens-
kapsrade en tuislandont-
wikkelingskorporas(es is
bekend gestel Administra-
sierade, sendingstasies,
skole, die Sorghumbierbrou-
ery, rottangfabriek, benul-
singsgebied van Lebowak-
gomo, die watervoorsie-
ningsprojek van Gazankulu
en die regeringsgeboue van
Venda is besoek.

Die ontwikkeling van tuis-
lande verseker 'h toene-
mende nasionalisme onder
die swartes. Die stedelike
swartman wil verbind wees
aan 'n eie taal en kultuur.

Volgens mnr. J.H.F. Taute
wat die toer meegemaak
het, is voortdurende diskri-
minasie of totale integrasie
die moontlikhede wat bes-
taan vir afsonderlike ontwik-
keling. Die vertragende
faktor in tuislandontwIkkel-
ing is onvoldoende fondse.

Telefoon-
nomm·ers
Die nuwe telefoonnommers
van die SSR is:
21181,
4267, of
4268.
Binnelyne is:
570, en
571.
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verskuifbare afskortings en ~UI
sitsakke geplaas. In 'n hoeK nltE
van die groot sitkamer sal (jer
daar vier veerpyltjieborde ell ~e
vier vingerborde wees en in v 0
'n ander hoek 'n televisie~' "S~I
tel. Die ander stel kom in die ~ p
kafeteria. ""IJl)

"rt
Kennisgewingsplakkate N Vé

mag net op betondeie van a:SI
die studentesentrum aan' bEl.1')
bring word en in die besonder S~le
op die groot betonpilare. it~d

Filmvertonings en open' El
bare byeenkomste soos pol' ~iéNé
itieke vergaderings sal voOr;teH I

lopig nog in die Totiussas ~s I~

ge h ou wo rd. La a s g e'tit~E
noemde byeenkomste sel tIJ lt
egter toeqetaat word in die lede
ouditorium mits bespreking~iie lj
vir volgende jaar voor 3 ~s ,~
November gedoen word er~1')e
dit goedgekeur word deLlrl!) te
die kultuurkomitee in beheerhO~t\
van die ouditorium. VOl

~
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MEER OOR
STUDENTESENTRUM

Die Studentesentrum word
oorhoofs beheer deur 'n di-
rektoraat met mnr. Hans van
Zyl as direkteur. Die verskil-
lende gedeeltes word egter
onderskeidelik outonoom
beheer deur die Stu dente-
raad, die Sportburo, die ka-
feteriabeheerkomitee en 'n
direkteur en kultuurkomitee
wat beheer oor die oudito-
rium het.

By die inligtingsburo sal
publikasies verkoop word,
besprekings gedoen word
en skietlyste gehou word .
Daar moet vooraf by die SSR
aansoek gedoen word om
dit te gebruik. Die Inligtings-
buro is van 08hOO tot 16hOO
oop. Die res van die sentrum
word om 23hOO gesluit.

Die vergaderlokale in die
SSR se gedeelte, asook die
klein sitkamer regoor die
snoekerkamer moet vir ge-
bruik by mev. Coetzee be-
spreek word. Die groot sit-
kamer sal nie beskikbaar

wees vir 'n sekere aksies
nie. Ook die SSR-raadsaal
sal slegs by hoë uitsonder-
ing vir ander vergaderings
gebruik word.

Die snoekerkamer is
reecjs in die dag oop, maar
sal eers later in die aand ge-
bruik kan word omdat daar
nie genoeg isolasie tussen
hom en die huis langsaan is
nie. Die fooie is tien sent per
kwartier. Radio-Puk, met sy
ateljee in die groot sitkamer,
sal binnekort begin funksio-
neer. 'n Luidsprekerstelsel
is deur die hele sentrum
aangebring. By elke luid-
spreker sal die toehoorders
kan kies af hulle willuister na
die programme van Spring-
bokradio, Radio Hoëveld,
die Afrikaanse of Engelse
Diens, Radio-Puk of musiek.
Radio-Puk sal onder andere
gereeld kampusnuus uit-
saai. '

In die sitkamer word orals
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GRENSMANNE 
WA A ADEE A 

ASTERPOGING 
'n Bedankingsbriefie daar 
ver uit Oshakati is 'n bewys 
vir al die asters van die PU 
dat ons grensmanne tog die 
grenspakkies ontvang en 
waardeer. 

Met sorg en 'n tikkie ver
twyfeling is die pakkies 
vroeg in Februarie wegge
stuur. Die grenspakkies se 
bestemming was aan ons 
onbekend en daarom kon 
ons maar net wonder of die 
klein bydrae ooit op die 
regte plek sou aankom. 

Sommiges het wel indivi
d uel e bedankingsbriewe 
ontvang , (met die nodige 
sensuurreels toegepas) 
maar die oorgrote meerder
heid sou maar net kon bly 
wonder. 

Die brief is 'n bewys dat 
die grenspakkies, waaNan die 
inhoud gewissel het van T-hem
pies tot jelliemannetjies, in die 
selfde gees ontvang is as wat 
elkeen s'n weggestuur is: 

Dit is nie bekend wie die 
poging, om geskenkpakkies 
aan hierdie eenheid se 
manne te stuur, van stapel 
gestuur het nie, dog aange
sien daar so baie pakkies 
van studente uit die verskil
lende koshuise van PU 
gekom het wit ek fangs hier
die weg my dank uitspreek. 

Ek wit dit aan u opdra om 
namens my hele eenheid, 'n 
woord van opregte waar
df;ring vir die mooi gebaar 
oor te dra aan die persone 
verantwoordelik. Ek ver
seker u dat die pakkies en 
die gedagte daaraan gekop
pel, deur alma/ waardeer is. 
Ek glo dat die persone wat 
briefies ingesluit het wet in
dividueel deur die ontvan
gers bedank sat word. Ek Wit 
egter vanaf die eenheid as 
geheel die dankie aan u as 
organiseerder rig. - L.J. Tri
chardt, Bevelvoerder 54SA 
lnfanteriebataljon: Kmdt. 

Poplap het gaan loer na die 
me,ns agter die streng beeld 
van prof. Elaine Botha, en 
daar 'n vriendelike, spon
ta ne en warm persoon 
ontdek. Die feit dat hierdie 
godsdienstige vrou die 
hoogste sport op die akade
miese leer bereik het, bewys 
wel deeglik dat sy met haar 
voete stewig op moeder 
aarde staan en nie stuit vir 
die mededinging in ' n 
wereld wat in baie opsigte 
nog aan die man behoort 
nie. Sy het doktorsgrade in 
Kultuurkunde en Wysbe
geerte behaal en doseer 
tans hierdie twee vakke 
asook Wetenskapsleer aan 
die PU. 

Op die vraag of daar 
enige regte of voorregte aan 
die posisie van beroepsvrou 
verbonde is, antwoord sy 
dat dit 'n bevoorregte posi
sie is, maar sonder enige 
spesifieke voorregte. Be
halwe dat vroue net so hard 
soos mans moet werk om 
die posisie te handhaaf, 
voer hulle ook nog 'n stryd 
teen diskriminasie. 

Alhoewel sy glo dat sy 
niks van haar vroulikheid in
geboet het nie, is die ver
soeking tog soms daar om 
soos die man te probeer 
wees. Die drang om vroulik 
te bly seevier gelukkig in 
sulke gevalle. 

Wat gelyke besoldiging vir 
mans en dames betref voel 
sy dat indien die werk, die 
kwalifikasies en die verant
woordelikhede verbonde 
aan die beroep dieselfde is, 
hulle dieselfde salaris be-

hoort te kry. Man en vrou kan 
egter nie aan mekaar gelyk 
gestel word nie. Alhoewel 
beide na die beeld van God 
geskape is, en in hierdie sin 
wel aan mekaar gelyk is, het 
dieselfde God hulle tog toe
gerus en geroep tot 'n eie 
onveNangbare taak. 

Prof. Elaine het verlede 
jaar aan die Calvin College, 
in Grand Rapids, Amerika 
gedoseer. Sy vertel dat die 
kollege gelyksoortig aan die 
PU vit CHO is. Daar is drie
duisend studente van oor 
die hele Amerika en Kanada 
wat die kollege juis kies 
omdat dit 'n Christelike 
inslag het. 

Die studente is egter baie 
meer gemotiveerd as in 
Suid-Afrika, benadruk sy. 
Die redes daarvoor is onder 
andere die kompeterende 
maatskappy en die duur 
onderrig aan 'n privaat in
rigting. Die studente is be
sonder krities en verwag net 
die hoogste standaard van 
'n dosent. Hulle pols as 't 
ware die kennis van die 
dosent, en daar moet werklik 
gewerk word om voor te bly. 
As gevolg van die beklem
ton i ng van selfstandige 
studie, werk die student nie 
soseer onder die dwang van 
toetse en eksamens nie, 
maar omdat hy wil studeer. 

In teenstelling met die 
Amerikaanse student, gaan 
die paar jaar op universiteit, 
volgens prof . Elaine, vir talle 
dames hier nie om veel meer 
as haar vrese vir toetse en 
eksamens en die hoop dat 
sy so spoedig as moontlik 'n 
eggenoot sal raakloop nie . 

Prof. Elaine Botha - die 
eerste vrou wat as professor 
aangestel is aan die PU vir 

CHO. 

'n Model van die Beulah 
Baker-sjarmeskoo/. 

VOET 
VOOR 

Hier is die geleentheid waar
voor baie asters gewag het. 
Die etiket- en mannekynkur
sus wat Aster aanbied neem 
die begin van Augustus 'n 
aanvang . Dit is egter nie te 
laat om in te skryf as jy be
langstel nie. 

Mevrou Beulah Baker van 
Potchefstroom bied die 
kursus aan , en dit sal drie 
weke duur. Twee lesse per 
week van 'n uur lank word 
aangebied . 

Die kursus sluit die vol
gende in: sjarme en hou 
ding, velversorging en gri
mering , klerekasbeplanning , 
sosiale etiket , onthaal en 
modelleerkuns . Aan die 
einde van die kursus word 'n 
eksamen afgele in die vorm 
van 'n uitpasseringsparade. 
Elke dame ontvang 'n sertifi
kaat met 'n toepaslike sim
bool wat deur die beoorde
laars toegeken word . 

Dames wat nog belang
stel kan Mel inda Swanepoel 
in Karl ien kontak of Maan
dagmiddag 17h00 in Karlien 
se ontspanningsaal wees 
waar die kursus aangebied 
word . lndien daar genoeg 
dames is wat belangstel , sal 
-mevrou Baker 'n tweede 
kursus later in die jaar aan
bied . 

Affikampus ~~i:~~~vrns1TERE , Nuut op die Bult Tel. 8011 

Guys & Dolls-haarsalon tot u diens! Ons bied 

• UNIVERSITEIT 
KAAPSTAD 

VAN • RHODES 

) 
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STUDENTEKOERANT 
~ERMANENT VERBAN 

Plakkerskamp 
'n Groep studente het on
langs 'n plakkerskamp in die 
administratiewe vierkant van 
die universiteitskampus 
gehou om te protesteer teen 
die opruiming van Glenmore 
se plakkerskamp. 
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n Amptelike studentekoe
rant is vir die eerste keer 
amptelik permanent verban. 
Varsity No. 4, die studente
koerant van die Universiteit 
van Kaapstad , is onlangs 
deur die Stellenbosse Stu
denteraad by die Publikasie
raad verkla en die publikasie 
van alle verdere uitgawes of 
'n ander soortgelyke publi
lasie onder 'n ander naam 
is ook verbied . 

Dit is die derde keer dat 'n 
publikasie van die Univer
s1teit van Kaapstad perma
nent verban word. In 1976 is 
die studente vir Sosiale De
rnokrasie se publikasie "Z" 
1erban en in 1978 is 
Spark", die Raad van 
unsstudente se publikasie 
erban. 
Varsity het die regerende 
asionale Party voortdurend 
angeval , gekritiseer en 
1aie omstrede berigte oor 
.uid-Afrikaanse probleem 
tuasie gepubliseer. 
National Student berig dat 
1e optrede van die staat 
ftig deur sowel studente 
personeel van die univer-

1teit gekritiseer word . Die 
udenteraadsvoorsitter van 
1e UK, Dave Hill , bestempel 
e verbod as 'n " fasis
se" daad wat in die breer 
nteks van die onderdruk
g van vrye denke gesien 
et word . 
Volgens die National Stu-· 

dent moet hierdie verbod 
gesien word in die lig van 
die algemene aanslag van 
staatswee op die studente
pers. 

(Berig: National Student , 
Junie 1979) 

• RAU 

Sowat veertig studente 
het aanvanklik aan die 
plakkery deelgeneem. Hulle 
getalle is egter vergroot toe 
nuuskieriges hulle by die 
plakkers aangesluit het. 

Sommige dosente het 

WASSERMAN 
TEEN 
KLEUALINGMOSIE 
'n Groot mate van ontevre
denheid heers op RAU oor 
die Kleurlingmosie wat 
tydens die pas afgelope 
ASB-kongres in Stellen
bosch aangeneem is . 

Mnr. Johan Wasserman , 
RAU se studenteraadsvoor
sitter se dat die kon'gres
gangers onder 'n wanindruk 
gebring is. In die ASB
grondwet gaan dit volgens 
mnr. Wasserman om die 
Afrikanerstudent en nie om 
die Afrikaanse student nie. 

Luidens die HeRAUt het 
menere Theuns Eloff en Mi
chie! Strauss tydens die be-

spreking van die mosie die 
kongreslede onder 'n wanin
druk gebring oor die grond
wet van die ASB. Die be
langrikste rede waarom die 
mosie aanvaar is, is dus die 
wanindruk waaronder die 
kongreslede was. 

Mnr. Wasserman betreur 
die feit dat die kongres nie 
behoorlik ingelig was oor die 
grondwet van die ASB nie. 
Die grondwet sal volgens 
mnr. Wasserman verander 
moet word om die omstrede 
mosie te akkommodeer. 

(Berig: HeRAUt, 3 Augustus 
1979) 

hulle lesing in die vierkant 
aangebied sodat die stu
dente nie nodig gehad het 
om die lesings van die dag 
mis te loop nie. 

Die studente het die nag 
in saamgeflanste sinkge
huggies, tente en onder die 
blote hemel deurgebring 
met kitaarmusiek, die lees 
van gedigte en intellektuele 
gesprekke 

Die organiseerders van 
die plakkery het die same
koms as uiters geslaagd be
stempel. 

(Berig: National Student 
Junie 1979) 

spesiale pryse aan alle mans- en , ·~· 
'1!!<•· .. ~ 

damestudente vir die sny en A ~T'' ,. .... f 'I 
droogblaas van kapsels, en '6.~i-~ 
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 Av' ., 
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 
11ratis! 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 dns pryse en kwotasies 

SPAR NO . ~ 

VIR 
PBYSE 

Sport T-hemde, klein hoeveelhede 
Tennisbal le R8, 10 per doos 
Nuwe PUK-T-hemde R3, 15 stuk 
Rugbyskoene alle fabrikate 
Sweetpakke 

Retiefstraat 44 - Tel. 5513 
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KARNAVAL 1980
REEDS BEPLAN

Die reëlings VIr karnaval 1980 is
-----------------------1 reeds in volle swang en dit

beloof om 'n groot gebeurtenis
te wees in die studentelewe van
1980. Die hele karnaval gaan
gepaard met die ingebruikne-
ming van die studentesentrum
wat binnekort voltooi sal wees.
Verder word daar karnaval-
fondse ingesamel vir die stu-
dentegemeenskapsdiens.

Die karnavalkomitee het al-
reeds hulle Intrek in die nuwe
kantoor wal in die studentesen-
trum geleë is, geneem Die kan-
toor is op die grondvloer van die
kantoorkompleks

Die dagbestuur van die komi
tee bestaan uit ses persone by
name:
Voorsitter: Stephan Pretonus
Ondervoorsitter: Jan van der
Walt.
Penningmeester. Pieter Botha
Skakel en beplanning: Hendrik
Visagie.
Sekretaresse Daleen Lion
Cachet
Sekretaresse: Janette du Toit

Die volle karnavalkomitee van
1980 bestaan verder uit verskil-
lende portefeuljes:
Onthale: Louise Buys, Carien
Turkstra
Bloedskenk Pieter Moller
Miellelandfietstoer: Snyman
Cronje. Burry Brits
Damessakker Ingrid Malan.
Standaardfietstoer. Mano Smith.
Motorfietswedren: Fanie Venter
Sêrkompetisie Kultuurraad
Modeparade. Aster
Kaap na Rio: Johan Marx
StalletjieS Marllan Kritzinger.
Openingsaand André Verhoef
Biertuin Lappies Labuschagne.
Mallemeule. Maria Smith
Binnenshuise spele. Barend Kir-
sten
Sewemanrugby. Anton Fick
Vlotte' Elsie le Grange
Materiale Christo van Vuuren
Orkes: Hendrik Streicher en
Peter van Niekerk.

Pikkewyn Ma/an, die nuwe
PU-tenniskamploen.

TENNIS

DRIE SPELERS
TOER OORSEE

Op 27 Junie vanjaar het die
PU-tennisklub die nuwe
spreiligte in gebruik
geneem. Prof. Tjaart van der
Walt het die ingebruikname
op 'n paslike wyse gedoer
en daarna het die finale
rondte van die mans- en da-
mesenkelspel van die PU
toernooi begin. Die damesti-
lei is deur Wilma Marx van
Wanda gewen nadat sy
Mariêtte Schoonraad van
Wag 'n Bietjie geklop het
met 6/3 en 6/2. In 'n bale
spannende en aanskoulike
wedstryd het Pikkewyn
Malan vir Faure Campher
met 4/6, 6/3 en 9/8 gewen en
dus met die manstitel weg
geloop.

Die onthaal na die dag se
wedstryde IS protessloneet
deur die dames van die klub
aangebied.

Die volgende drie PU-ten-
nisspelers was uiters geluk
kig om gedurende die Julie
vakansie aan 'n toernooi in
die buiteland deel le neem
by name Elbé Kruger, Marl-
ëtte Schoonraad en Bennie
Hattingh, Die toer was hoof-
saaklik na België, maar Ne-
derland en Duitsland is ook

besoek. Die PU-toerspan
het al hul wedstryde gewen.
Tydens 'n toernooi te Mid
delkerke het die span ook
besonder goed presteer.
Mariëtte het met die dames-
tilei weggestap terwyl Elbé
die semi-finaal gehaal het.
Bennie Hattingh het die
kwart-finaal gehaal.

Dié buitelandse toernooi
sal stellig van nou af aan 'n
jaarlikse instelling word en
die PU-tennisspelers het
nou iets om voor te werk. 'n
Belgiese (Franse) span sal
Suld-Atnka vanaf vroeg
Augustus besoek en hul sal
in Potchefstroom ook 'n
draai kom maak

'n Groot aantal PU-spel-
ers is tans-besk; om aan die
Wes-Transvaalse geslote
toernooi deel te neem op die
PU bane. Daar word verwag
dat ten minste drie Pukke
met die wentitels sal weq-
stap. Van die spelers hel al-
reeds vir groot verrassings
gesorg. Die toernooi SIrek
oor die volgende twee Sater-
dae en ondersteuning van
die Pukke se kant af sal
hoog op die prys gestel
word.

Massa-ete. Susan Kruger en
Derick van der Schyff.
Opruiming: Hendrfk de Beer.

Karnavaldebutante: Wendri
Oosthuizen.
Blikkies: Theuns Steyn.
Wo.ordboukompetisie: Reinder
Kingma.
T-hemde, dasse en serpe: Jan
Lion-Cachet, Francois Steyn
Reklamesette en geldinsame
ling: Gerda van Wyk, Wim Ver-
geer.
Pukkie: André Howard
Borge: Ben Fourie, Dawie Kriel.
Luidsprekers: Ben de Klerk.
Kollektelyste: Martha d' Asson-
ville, Louisa van der Walt.
Oudstudente-onthale. Petra
Scheepers. Cecile Coetzee,
Francois van der Walt en Malan
van Rhyn.
Tegniese bestuurder: Geo
Snyman

Die koshuisindelIng vir karnaval
1980 is deur die dagbestuur
waargeneem

Spesiale aandag is aan die
voorkeure van die verskillende
koshuise na aanleiding van die
antwoorde van die briewe,
die getal inwoners van die kos-
huise, en
die afgelope drie jare se In-
deling tydens karnavalgeskenk.

Enige probleme in verband
met die indeling kan bespreek
word deur middel van briefwis-
seling met die komitee. (Bussie
nr 12 by SSR kantoor). Indien
geen reaksie ná 31 Augustus
ontvang is nie sal die indeling
as finaal aanvaar word

Die indeling Is as volg:

Vergeet-my-nle Hombré
Kartien Caput
Wanda Amajuba
Kasteel Klooster
Oosterhof Villagers
Klawerhof Over de Voor
Dlnki Makouvlei
Kulu Heimat

Jim van Zijl wen sy spel teen RAU tydens die SAU-kom-
petisie.

Wag-'n-Bietjie A
Wag-'n-Bietjie B
Heide A
HeideB

Uitspan
Liberalia

Thaba Jáh
Oppikant

Daar is alreeds 'n program
opgestel ten opsigte van die in-
gebruikneming van die studen-
tesentrum en die karnavalaksies
wat daarmee gepaard gaan

'n Groot aantaloudstudente
is na hierdie aksies uitgenooI.
Hulle sal in 'n tentdorp ge·
huisves word

Die program is soos volg.
1980102/26:

Gemengde sêrkompetisie in
Ouditorium.
1980102/27:

Prestige-atletiekbyeenkoms
op Kenneth McArthur-ovaal
1980102/29:

SAUK-slmfoniekonsert, inslui-
tende eeufeeskantate deur prof.
PJ. de Villiers.
1980103/01 :

Enkelsêrkompetisie in Totius-
saal. Einde MielIelandfietstoer.
1980/03/03:

Eindrondes sêrkompetisie.
Aanbieding van Studentevaria
vanuit Ouditorium.
1980103/04:

Aanbieding van Threepenny
Opera van Berthold deur die
Departement Spraakleer en
Drama in Ouditcriurn Binnens-
huise sport soos toei, judo, ge-
wigoptel en gimnastiek in die
sportsaal.
1980103/05.

Interkoshuiskompetisie in
hele binnenshuise sportkom-
pleks.
1980/03/06:
Luisterryke opening van Kar-
naval in Amfiteater
1980/03/07:

Massa-onthaal vir oudstu-
dente. Verskeidenheidskonsert

deur oud-lede van Alabama,
Universiteitskoor, PU-kaners en
Thalia In Ouditorium. Kaap na
Rio.
1980/03/08:

Vlotoptog vertrek; Orkeskom-
petisie in Amfiteater; Trapkar-
wedren; Biertuin en massa-ete
vir studente en afsluiting van
karnaval
Dit is enkele hoogtepunte vir
karnaval 1980.

WIEL
DRAAI
IN

MUURBAL
Met Intervarsity het die
Muurbalklub teen RAU ver'
loor, maar met die pas afge'
lope SAU-byeenkoms ir
Durban het die wiel gedraa~
en die Pukke het geseëvier

Die PU se nommer 5
speler, Jan Theunissen, her
net-net verloor Jim van Zt
het egter met 3-0 gewen
teenoor dieselfde teen
staander wat hom met Inter
varsity geklop het. Ook Edd
Schoch het met 3-2 gewer
Daan Gouws het 2-3 verloc
maar Johan Schoeman hf;
die kompetisie in die PU s
guns beklink.

KANO:

Berg rivier-
maraton

Die Bergriviermarathon wat
plaasgevind het vanaf 11-14
Julie is gewen deur die
springbok Chris Greetf
terwyl André Collins tweede
geêindig het

Die interuniversitêre kom-
petisie IS deur Tukkies
gewen. Hul hel die titel by
Méties afgeneem na hul se-
getog van nege agtereen-
volgende oorwinnings.
Maties het tweede geëindig.
Die PU-span het 'n vyfde
posisie behaal nadat een
van sy voorste roeiers
weens 'n besering moes
onttrek.

Die marathon was egter 'n
goeie leerskool en almal het
baat gevind by die onder-
vinding. Die dames wat aan
die Fair Lady kompetisie
deelgeneem het, het ook
gaele ondervinding opge-
doen.

Die span van Kovsies kan
egter nie té gerus voeloor
die uitslag van die marathon
nie, die Pukke gaan hul 'n
ding of twee wys tydens in-
tervarsity

PUKKE SKERM
VIERDE
PLEK LOS
Die PU-skermspan ~
tydens die SAU's hief
jaar bewys waartoe hl
werklik in staat IS. Die inl
universitêre kornpetisie
vanjaar In Durban plaas~
vind en tien spanne
daaraan deelgeneem.

Uit dié tien spanne het
PU-span vierde geëlnt
Frans t.ab us c b aq'
Wynand van Rooyen
Johan Kruger (kaptein)
die PU verteenwaar
Wynand en Frans het a
deurgedring tot die Prot
pan. Die moontlikhede
die hele PU-span volge
jaar in die Proteaspar
sien, is baie, groot.

Die Pukke het KolJI
tydens die SAU kornpe
met 24-3 gewen en is ta
lik selfversekerd vir die
mende intervarsity. Daa
egter nie slapgelê WOf
die oefeninge nie.




