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coNciPio
300

PRG trap diep spore in die 
joernalistieke wêreld

(Vervolg op bl.10)
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Dit is alombekend dat Paul 
Roos Gimnasium groot 

name opgelewer het in die 
woordkuns. Dit is ’n faset van 
die skool waarop ons ongeloof-
lik trots is en dit onderstreep die 
gebalanseerdheid van die Paul 
Rooser wat vir ons baie belan-
grik is. Name soos Uys Krige, 
Ronnie Belcher, Koos Kombuis 

en Etienne van Heerden kom 
by jou op. Die oud-Paul Roos-
er Etienne van Heerden het die 
ATKV-prosaprys vir sy roman 
Die wêreld van Charlie Oeng 
ontvang en ons was weer trots 
op die groot literêre geeste van 
ons skool. Wilhelm Verwoerd 
publiseer sy boek oor sy ver-
wantskap met sy oupa HF Ver-
woerd in Bloedbande, ’n donker 
tuiskoms.
PRG het ook reusespore ge    trap 
in die Suid-Afrikaanse joerna-
listieke wêreld. Daar is selfs 
’n mening dat ons die skool is 
wat die grootste bydrae tot die 
Suid-Afrikaanse joernalistiek 
ge   le wer het. 
I would like to back this state-
ment with facts. Last year Pieter 
du Toit was appointed as the 
Editor-in-Chief of the Huff Post 
SA. Sean Falconer, the editor of 
Modern Athlete, was awarded 
the prize for Journalist of the 
Year at the Cape Metro Sports 
Awards. Pieter-Louis Myburgh 
received the prestigious Jaco 
Kuiper Award for investigative 

journalism. He is also the au-
thor of Th e Republic of Gupta.
Bun Booyens,  oudredak-
teur van Die Burger, publiseer 
verlede jaar saam met Aldi 
Schoeman die magistrale werk 
Die Burger 100: Sy mense en hul 
stories. Jo Prins is verlede jaar by 
Media 24 se jaarlikse le gendes-
prysuitdeling aangewys as die 
rubriekskrywer van die jaar. 
Om nie eers te praat van oud-
Paul Rooser, Waldimar Pelser, 
wat sedert Junie 2013 redakteur 
van die Afrikaanse Sondagkoe-
rant Rapport en ’n in vloedryke 
meningsvormer is nie.
Van die grootste name in die 
koe rantwese, Piet Cillié en 
Schalk Pienaar, was albei redak-
teurs van Die Burger. Die wis-
seltrofee vir uitnemendheid in 
joerna listiek hier by Paul Roos 
is dan ook na Schalk Pienaar 
vernoem.
PRG het beslis diep spore in 
die joernalistieke wêreld ge-
trap. Ek glo vas Concipio en 
die kwartaal blad Semper is die 
teelaarde waar die Paul Roos-
manne hierdie liefde vir die 

André van Staden, Rektor

Francois du Toit, redakteur 2018, 
(staande by witbord) en sy onder-
nemende span in die beplannings-
fase van Concipio 300.
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Concipio … vyft ien jaar gelede 
Eerste redaksie drie keer in Rektor se kantoor

‘Persvryheid’ het in die 
eerste termyn die redak-
siespan reeds drie keer in 
die kantoor laat beland ...

Jaco in a Nutshell
2004:             Matriculated from Paul Roos Gymnasium
2005 - 2007: Graduated Bachelor of Architectural Studies (UPE)
                      Golden Key Award for Academic Excellence 
2007 - 2010: Graduated Master of Architecture (UPE)
    Best Final Year Design Student
    Th esis (Cum Laude)
2012:          Professional Architectural Registration (SACAP)
2012 - 2016: Graduated Master of Science (Property Studies) (UCT) 
2010 - 2013: Architect at Martin Kruger Associates
2013 -2017: Architect and Team Leader at Stefan Antoni Olmesdahl 
Truen Architects (SAOTA). Worked on projects in South Africa, Nige-
ria, Ivory Coast, India and Russia.
2017 until now: Established own architectural practice in Sea Point, 
Cape Town. Specialising in high-end residential. Projects in Camps 
Bay, Waterkant, Bantry Bay, Sea Point, Hout Bay, Constantia, Sunset 
Beach,Witsand and Stellenbosch. 

Twintig oor Twee

Yours Truly
Francois du Toit
Editor-in-Chief
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Soos wat die 300ste sandkor-
reltjie by die uurglas uitloop, 
besef ek dat Paul Roos se sterk 
joernalistieke tradisie waarlik 
een van sy vele pêrels is. Die 
redaksie by Paul Roos het in 
2018 nuwe grense oorskry. 
Wat ’n onskatbare voorreg was 
dit om saam met so ‘n formi-
dabele redaksiespan te kon 
werk. 
Die hartseer wat ontstaan 
omdat my loopbaan as redak-
teur van Concipio tot ’n einde 
kom, gee ook oorsprong aan 
die opwindende gedagte dat 
die nuwe redaksie dieselfde 
waardevolle lesse gaan leer en 
nuwe kosbare, prettige oom-
blikke gaan deel. 
Ek waardeer elke redaksie- 
en hoofredaksielid se insette 
deur die jaar. 
Ek bedank in die besonder 
me. Van der Mescht, wat my 
van die 290ste tot 300ste uit-
gawe bygestaan het en deur 
bloed en sweet gewerk het 

sodat Concipio sy hoë gehalte 
kon behou. 
Met hierdie spesiale uitgawe 
was ons bevoorreg genoeg 
om die stigter van Concipio, 
Jaco Botha, te betrek, sowel as 
me. Sabet van der Westhuizen 
(wat me. Van der Mescht se 
rol in 2003 vertolk het); die 
Rektor van destyds, mnr. Jock 
de Jager én ons eie mnr. An-
dré van Staden. 
In Concipio se 300ste voor-
bladstorie skryf mnr. Van Sta-
den oor die groot name wat 
Paul Roos al opgelewer het in 
die wêreld van joernalistiek 
en woordkuns. 
Terloops berig Christiaan van 
der Walt op bl. 7 oor Hemel-
besem se besoek aan Paul 
Roos. Op bl. 3 sal jy vind dat 
Jaco vertel van Concipio se 
geboorte en sy ervaring as re-
dakteur. Geniet ook die aan-
skouenswaardige middelblad 
waar die nuutverkose leerder-
raad verskyn. Sien gerus ons 

onlangse sport- en kultuuruit-
slae en moet nie ons spotprent 
op bl. 15 misloop nie. 
Mag Concipio nog vir baie 
jare as ’n platform dien wat 
ruimte skep vir kritiese den-
ke, die leer van vaardighede, 
die bou van verhoudings en 
na tuurlik die oordrag van 
belangstelling-prikkelende 
nuus. 
Ek hoop van harte dat Jacques 
Botma en sy span Concipio 
hulle eie sal maak en dat ’n 
verrykende 2019 voorlê. 
 
Dit is tyd om die uurglas om 
te draai. Semper Splendidior.

  Concipio: “om iets te 
bedink of te verwoord” 
of “om iets in woorde uit 
te druk”

Jaco Botha, stigter van 
Concipio (2003)

Donderdagmiddag, twee de 
pouse – die Semper-kamer, 20 
fl oppy disks en 24 uur is al wat 
ons het. 
So was dit elke week ’n groot 

geskarrel om al die stories be-
tyds bymekaar te kry en in 
’n aanvaarbare fotostaatmas-
jien-vriendelike formaat te 
omskep. Die fl oppies wat nie 
wou werk nie het my ‘kollega’ 
met die opfl ip-dromdeksel by 
die kantoorvenster uit ge-cata-
pult.
Destyds, in 2003, was die Sem-

per-kamer (ek hoor dit staan 
deesdae bekend as die War 
Room) die klein kantoortjie 
langs me. Lloyd se klas.
Ons het in 2003 besluit om 

Concipio in die lewe te roep, 
want aan die einde van ’n kwar-
taal het Semper se nuus gevoel 
soos ou nuus, veral in ’n skool 
soos Paul Roos waar daar elke 
week so baie is om oor te skryf. 
Die idee was nie om ’n blink 

spogblad soos Semper op die 
been te bring nie, maar om elke 
week ’n snapshot te bied van die 
week se gebeure. Ons wou iets 
vir die leerders doen, maar mnr. 
Jock de Jager, die Rektor van 
daardie tyd, wou hê dit moes 
formeel genoeg wees om ook 
die ouers te in te sluit.
’n Naam vir die koerant was die 

logiese begin. 
Semper is ’n Latynse woord; 

dus sou die nuwe blaadjie ook 
’n Latynse titel moet hê. Ons het 
uiteindelik besluit op Concipio, 
wat onder andere beteken “om 

iets te bedink of te verwoord” of 
“om iets in woorde uit te druk”.
Ons het begin stories skryf.

In 2003 skop Concipio dus af – 
met ’n totale redaksiespan van 
slegs één lid, wat in dieselfde 
jaar tot meer as 30 lede groei. Ek 
was toe in Graad 11 en het dit 
aan die einde van my Matriek-
jaar met ’n swaar hart oorgegee 
– omdat Concipio so nuut was, 
was ek bang dat die koerant 
gaan doodloop as die volgende 
span nie moeite doen nie.
Dit het toe nie gebeur nie. 
Die eerste uitgawes was ’n paar 

wilde skote in die donker, maar 
uiteindelik – met die hulp van ’n 
paar bekwame redaksielede en 
me. Sabet van der Westhuizen 
(wat nogal ’n wiskunde-juff rou 
was!) het ons daarin geslaag 
om ’n kompakte, nuuswaardige 
stukkie koerant deel te maak 
van elke Paul Rooser, onderwy-
ser en ouer se week.
Dit was iets nuuts en daar was 

groot belangstelling. 
Eenduisend eenhonderd ko-

pieë is op ’n weeklikse basis 
gedruk, en in daardie eerste jaar 
is daar nie ’n enkele uitgawe 
oorgeslaan nie. 
In die weke wat daar minder 

nuus was, is ’n paar spotprente 
ingewerk of ’n insetsel van tan-
nie Betsie se verlore Jack Russell 
waarvoor ’n kontantprys uitge-
loof is indien iemand vir Flap-
pie sou opspoor. 
Dit was natuurlik net om gate 

vol te maak (tannie Betsie én 
Flappie was fi ktiewe karakters!), 
maar tog was daar altyd inlig-
ting oor Flappie … 
Verder het die nuutgevonde 

lisensie van ‘persvryheid’ ook 
gesorg vir groot konsternasie 
en het in die eerste termyn die 
redaksiespan reeds drie keer in 
die kantoor laat beland. 
Een so ’n geval was die gevolg 

van ’n omstrede voorbladar-
tikel, “Matriekafskeid in Onse-
kerheid Gehul”. Concipio het 
onafh anklik verslag gelewer oor 
’n moontlike sensitiewe onder-
werp en in die proses ook ’n 
hele paar ouers ontstel.

 Vyft ien jaar later maak dit my 
baie trots om te sien hoe die vol-
gende generasie Paul Roosers 
die leisels opgetel het en Con-
cipio laat groei het tot waar hy 
homself vandag vasgemessel het 
in die ryke geskiedenis van ons 
alma mater. 
Mag Concipio die bron bly van 

goeie nuus en vooruitgang vir 
Suid Afrika se beste seunskool 
vir nog baie jare!
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Die Maroenwiele Wen AlweerDie Maroenwiele Wen Alweer

Paul Roos Gimna-
sium het vanjaar 

weer sy jaarlikse O/12-
hokkietoer nooi by die 
Maties se Astro aange-
bied. Veertien spanne 
van verskillende laer-
skole oor die Wes Kaap 
het deelgeneem aan 
die 8-per-span-hokkie-
toernooi. 2018 is die 
vier de jaar dat Paul Roos 
hierdie toernooi aanbied, 
wat in 2015 begin is. Die 
doel van die toernooi is 
vir jong manne om hulle 
vaardighede te bewys en 
om Paul Roos-hokkie 
bekend te stel aan seuns 
wat binnekort ’n be sluit 
gaan moet neem oor wat-
ter hoërskool hulle gaan 
kies. 2018 se toernooi 
was weer eens baie suk-
sesvol en alles het vlot 
verloop. Die Laerskool 
Kenridge se manne het 
bo uitgekom nadat hulle 
in ’n spanningsvolle 
eind stryd teen Panorama 
geseëvier het.

PRG O/12
 Hokkietoernooi

Willem Grönum

Juffrou Sabet van der Westhuizen
 se storie 

Concipio se beskeie begin tussen koeie op die 
sokkerveld

Juff rou, ons gaan nie 
op die Leerlingraad 
kom nie, ons ‘tick’ 
net eenvoudig nie die 
regte boksies nie, maar 
ons wil óók ’n bydrae 
en ’n verskil maak.

Christiaan van der Walt

Drie-en-twintig onver-
skrokke Paul Roosers 

en hul getroue ysterperde 
het op Saterdag 25 Augus-
tus weer eens die fi etsrybaan 
aangedurf tydens die derde 
wedren van die Spur-fi ets-
ryliga wat plaasgevind het 
by HTS Drosdy in Worces-
ter.
Paul Roos verower die ges-
amentlike eerste plek met ’n 
uitstekende puntetelling van 
426, teenoor die naaswen-
ners Hoërskool Parel Vallei, 
wat met byna dubbeld die 
aantal fi etsryers slegs 331 
punte onder die wiel uitge-
trap kon kry.
Die Maroen Masjien se 
wiele het diep spore op 
die baan agtergelaat en ses 

Paul Roosers, naamlik Ja-
mie Penfold (2de), Joshua 
Laughton (3de), Tjaart van 
der Walt (4de), Johan Was-
serman (5de), Th eodore van 
Wyk (6de) en Erik Nielsen 
(8ste) het hul mededingers 
in die Junior-Mans afdeling 
gewys het hoe ’n fi ets getrap 
moet word.
Ten spyte van die wind, kon 
die drie ligter Paul Roosers, 
naamlik Matthew Lochner 
(4de), Albert Muller (5de) 
en Krige van der Vyfer 
(10de) dit steeds regkry om 
vas te byt en nie op te styg 
nie!
Ons kan ongetwyfeld trots 
wees op ons fi etsryspan en 
wens hulle alle voorspoed 
toe vir die volgende rondte!

Hier is wat ek onthou.
In 2003 het PRG sy 

eerste sokkerspan gekry, 
en omdat ek altyd “root 
vir die underdog”, het ek 
al die sokkerspannetjie se 
wedstryde gaan bywoon. 
Jaco Botha en Riël Bruwer 
was albei in Graad 11 en 
altyd op noodhulpdiens by 
die sokkerwedstryde, en 
langs die veld daar agter 
Coetzenburg waar die 
sokkerspan destyds tus-
sen koeie wat daar gewei 
het moes speel, het Jaco 
en Riël met my kom praat 
oor Semper. (Al was ek in 
’n Wiskundepos het hulle 
Semper op my gedump.)
Hulle het vir my gesê “Juf-
frou, ons gaan nie op die 
Leerlingraad kom nie, ons 
‘tick’ net eenvoudig nie die 
regte boksies nie, maar ons 
wil ook ’n bydrae en ’n ver-
skil maak.”
Hulle het gesê hulle is op 
die Semper-redaksie maar 
Semper voel vir hulle soos 
’n tipe jaarboek, ’n glans-

blad ...
Ek het toe vir hulle ge noem 
dat mnr. De Jager (Rektor 
van destyds) feitlik daag-
liks die gebrek aan kom-
munikasie tussen skool, 
leerlinge en ouers betreur. 
En so is ’n weeklikse koe-
rantjie daar langs die sok-
kerveld tussen die koeie 
gebore.

Dit is die opwinding 
van kreatiwiteit en 
die nagdeur werk op 
Kitkats en Red Bull 
wat dit so lekker ge-
maak het. Goeie tye
Jaco het met die formaat 
van die eerste Concipio 
vorendag gekom, wat soos 
’n A5 boekie nog op die 
risograaf afgerol is en ons 
het dikwels deurnag op ’n 
Donderdagnag gejaag om 
alles klaar te kry (soms 8 
bladsye weerskante in dub-
belkolomme afgerol) sodat 
die aangewese register klas 
vir daardie week in die 
periode voor 2e pouse al 

  Die redaksie was van 
PRG se beste breine. 
Hulle het die “bound-
aries gepush”, maar dit 
was harde en rele vante 
joernalistiek ...

die Concipio’s kon vou en 
die blaaie inmekaar sit.
Dan het ons dit elke Vry-
dag na pouse laat uitdeel. 
En dan het al daardie seuns 
dit onmiddellik gelees!
Ek was so twee keer op 
mnr. De Jager se tapyt oor 
my bestuur van Concip-
io, want die seuns het al-
les self gedoen. Ek het net 
wanneer dit nodig was om 
tot 4-uur in die oggend te 
werk, die skool se sleu tels 
en alarmkode gehad en 
deurnag BP toe gery vir 
lekkergoed.
Ek het maar net elke keer: 
“As Meneer Concipio wil 
vernietig, moet Meneer 
die beheer by die seuns 
wegvat. Dit is die smaak 
van mag, die vermoë om 
te bevraagteken en te kri-
tiseer, die geleentheid om 
menings te help vorm, wat 
hierdie seuns dryf. Dít is 
die verskil wat hulle maak. 
Die feit dat die wedstryde 
se datums en verlede week 
se uitslae ook daarin is, is 
maar net terloops.” 
Dit is die opwinding van 
kreatiwiteit en die deur-
nagwerk op KitKats en Red 
Bull wat dit so lekker ge-
maak het. 
Goeie Tye.
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Paul Roos kompeteer in die kuberruim HemelBesem ontwaak Afrikaanse passie 
in die Maroen-harte

Mihan van Zyl

Paul Roos Gimnasium 
is vinnig besig om ŉ 

E-sportskool van formaat te 
word. 
Almal weet dit dalk nie, maar 
die uitslae jok beslis nie. 
Vandat die eerste PRG 
E-sportkomitee vroeër hier die 
jaar gestig is, het Paul Roos 
se spanne baie gou hul ma-
roenstempel reg oor die land 
afgedruk.
Paul Roos se drie Counter-
strike: Global Offensive (beter 
bekend as CSGO)-spanne (A, 
B en C) is onder top 10 van 
64 skole aangewys in die liga 
MSSA (Mind Sports South 
Africa), waaraan hulle hierd-
ie kwartaal deelgeneem het. 
Hulle het vroeër vanjaar ook 
in die eerste rondte van die 

VS Gaming HSEL School Cup 
meegeding. 
Daar het Paul Roos som-
mer met die wegtrekslag baie 
suksesvol teen verskeie ander 
skole op die digitale speelveld 
gekompeteer. Twee PRG-
spanne het deurgedring na 
die  nasionale finaal wat op 
14 September in Johannes-
burg gaan plaasvind. Dit word 
aangebied deur VS Gaming, 
bekend as een van die grootse 
E-sport organisasies in SA. 
Paul Roos se CSGO -span 
“Deity”, bestaande uit Richter 
Nel, Jan-David Burger, Alec 
du Plessis, Adriaan Fourie en 
De Wet du Plessis, wen hulle 
afdeling van tien spanne, 
waar hulle vier beste-uit-drie-
wedstryde van die eersteper-
soon-skietspel moes speel. Die 
Paul Roos Dota 2 Span “Span 

Schoeman”, bestaande uit 
Daniël Olivier, Dirk de Waal, 
Jean du Plessis, Mell (Dobbie) 
Conradie en Arno de Beer, 
kom derde in hul afdeling van 
agt spanne, waar hulle drie 
beste-uit-3 wedstryde van die 
strategiese arena-strydspel, 
Do ta moes speel.  
Paul Roos Gimnasium se vlag 
gaan dus binnekort op die na-
sionale digitale slagveld wap-
per.  Die tyd van rekenaarspe-
letjies slegs as ’n stokperdjie, is 
verby. Die metaforiese E-sport 
bal is beslis by Paul Roos aan 
die rol gesit en wil sedertdien 
nog nie ophou spoed optel 
nie. 
Kort voor lank het Paul Roos 
dalk nog ’n paar splinternu-
we Springbokke – ook in die 
groen-en-goud, maar natuur-
lik met bypassende oorfone. 

Christiaan van der Walt

Die uitsterf van Afrikaans word deur baie 
gesien as ŉ onvermydelike realiteit – ŉ 

doodloopstraat-taal wat mense sogenaamd 
“vasketting aan die verlede”, internasionale 
werkgeleenthede toesluit en min ondersteun-
ing en inisiatief vanaf die media ontvang.
Die alombekende kletsrymer, aktivis, skrywer 
en televisieaanbieder, HemelBesem, oftewel 
Simon Witbooi, het Donderdag 2 September 
egter ŉ belowende saadjie van hoop in die 
Graad 11’s se harte geplant en glo volstrek dat 
daar ŉ helder lig aan die einde van die taalton-
nel is.
Met dinamiese geesdrif vir Afrikaans, staan 
HemelBesem uit soos ŉ paal bo die troebel 
water van wanhoop in ons land. Hy glo dat ŉ 
rooskleurige toekoms vir Afrikaans wag, maar 
besef dat dit elkeen se inspanning gaan verg 
om nie minderwaardig te voel deur Afrikaans 
te praat nie – en eerder die taal ten volle op hul 
eie unieke manier uit te leef, ongeag ras, huista-
al of sosiale agtergrond.
HemelBesem het sy besonderse liefde vir Afri-
kaans en kletsrym al van sy kinderjare af begin 
ontwikkel: volgens hom was dit sy ma wat die 
eerste keer vir hom die waarde van sy taal laat 
besef het. Hy vertel ook dat hy as negejarige lank 
by die radio sou ontspan met ŉ bandopnemer 
en luister na Amerikaanse hip-hop-musiek, 
terwyl hy die lirieke – soos hy dit verstaan het 
– in Afrikaans probeer neerskryf het. Hy vertel 
dat dit juis kletsrym is wat vir hom die energie 
gee om eg te bly en om ander te inspireer – hy 
noem dat ons almal daagliks vasgevang word 
in ŉ oppervlakkige wêreld waar kommunikasie 
tussen mense al hoe meer onpersoonlik word 
en dat die liriese aspek van musiek ook meer 
betekenisloos en ligsinnig begin raak. Die enig-
ste manier vir hom om sy egtheid as mens aan 
ander oor te dra, is deur kletsrym, waar die 
klem nie gelê word op aanloklike wysies en op-

gewekte koorgedeeltes nie, maar eerder op on-
opgesmukte, eerlike lirieke wat onderliggende 
betekenis en waarhede meedeel.
Deurdat hy gebore is in die Namakwaland, 
grootgeword het op die Kaapse Vlakte en tans 
gereeld deur die land toer, het Simon al sy 
moedertaal se helder uiteenlopendheid beleef 
en begin koester. Hy meen die Suid-Afrikaanse 
media beeld Afrikaans uit as ŉ kaal betonmuur 
wat verskillende taalvorme van mekaar skei – 
eerder as ŉ fleurige lappieskombers wat as plat-
form dien om ons taal, in al sy kleure en geure, 
saam te laat groei. Daarom is hy besig om sy 
boek, God praat Afrikaans, te skryf, waar hy sy 
suiwer opinie oor Afrikaans en wonderlike ver-
hale en waarnemings oor die taal wil oordra om 
sodoende ander aan te spoor om met meer trots 
Afrikaans te aanvaar en te ontwikkel.
HemelBesem se pittige humorsin en onteenseg-
like insig het talle Paul Roosers se oë oopge-
maak. Afrikaans het wel sy plek as onderrigtaal 
in ons skool, maar tog is ŉ taal soveel meer as 
net ŉ vorm van kommunikasie. Dit is lewen-
dige emosies, vloeiende kennis en verenig ons 
as mense. Ek glo deur ons betonmuur van ver-
skille af te breek en die lappieskombers van 
aanvaarding oop te sprei, kan ons die toekoms 
aanskou en hopelik eendag, ongeag ons elkeen 
se uniekheid, ŉ pousebroodjie sáám geniet.
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“Rise Above!”
SC 2019 to champion involvement and relationships

t
Boomplantdag

Jock de Jager, 
oudrektor 1993-2007

By die deurlees van Jaco en 
Sabet se onthou van ge-

beure, besef ek weer eens hoe 
verskillend ons elkeen “realiteit” 
ervaar en dat persepsie eintlik 
maar ons ervaringswêreld in-
kleur. Hoeveel keer die Concip-
io-redaksie op die mat voor my 
lessenaar was, het byvoorbeeld 
geen indruk op my geheue ge-
maak nie; net dat hulle wel in-
geroep is en ook dat Sabet ’n 
slag of wat my gevoel vir regver-
digheid kom aanspreek het. 
Wat ek wél helder onthou van 
Concipio se geboorte, is my 
vreugde om uiteindelik ’n me-
dium te kon hê, anders as die 
swaartillende amptelike nuus-
briewe, om wetenswaardighede 
oor te dra aan al drie elemente 
van die skool se gehoor. 
What I’m also truly happy about 
is that the new rector didn’t 

quash the publication forthwith 
and that we are all proud of the 
fact that Concipio has survived 
and became an indispensible 
part of the Paul Roos experi-
ence and tradition.
Of course, there is and will al-
ways be a natural tension be-
tween management and the 
Fourth Estate. As Wikipedia 
accurately explains: "A Fourth 
Estate of able editors springs up; 
increases and multiplies, irre-
pressible, incalculable."
“Onstuitbaar”, “onvoorspelbaar” 
gaan nie goed af by die bestuur 
van enige maatskappy nie. Die 
hoof van watter organisasie ook 
al wil tog hê dat die beste beeld 
na buite uitgedra word en is ge-
neig om alle negatiewe menings 
oor die instelling te beperk of te 
verswyg. Daartoe dra die gevoel 
van onthou-wie-betaal-vir-die-
publikasie onteenseglik by – é k 
betaal, jy mag nie kritiseer nie.
Maar met tyd besef die meeste 
skoolhoofde darem dat die 

skool juis daar is om jongmense 
in ’n relatief beskermde omge-
wing toe te laat om foute te 
maak; hulle daarop te wys, maar 
nie te versmoor deur oordrewe 
beheermaatreëls nie.
Hopefully this is the reason why 
PRG produced, and continues 
to produce, some of the most 
capable, knowledgeable and in-
quisitive journalists in the fi eld.
My heartfelt thanks to Jaco, 
Sabet and their successors in 
producing a publication that re-
fl ects the true nature (warts and 
all) of their beloved institution.

On the natural tension between management 
and *the Fourth Estate 

*Th e Fourth Estate is a seg-
ment of society that wields an 
indirect but signifi cant infl u-
ence on society even though 
it is not a formally recognized 
part of the political system. 
Th e most commonly recog-
nized part of the fourth estate 
is the news media, or press.

Diep spore in die joernalis-
tiek (Vervolg van bl.1)

Arbor Day was celebrated on 6 September by Paul Roos’s new student council, the RCL and the 2018 Grade 
8 class group. A Cape holly tree was planted on the river bank opposite the school’s premises. It is an in-
digenous river species and currently full of seeds, with which Wildlands Conservation Trust is going to 
grow more than 100 trees! Wildlands Conservation Trust came to plant the trees, and the Grade 8s of 2018 
donated the funds to buy and plant the tree.

geskrewe woord en joernalis-
tieke vaa rdighede ontvang en 
geslyp het. Concipio  is langs 
  die sokker veld tussen die  koeie 
wat daar gewei het, gebore 
(lees die storie op bladsy 2). 
En watter verskil het die nuwe 
publikasie nie gemaak nie! 
Concipio beteken om iets te 
bedink of te verwoord. Baie van 
die berigte verwoord aktuele 
kwessies en ontketen hewige 
debatte in die gange en klas-
kamers en dan bereik die ver-

slaggewers hul doel om die leser 
aan te moedig om krities na ons 
wêreld te kyk. Soms krap hulle 
dinge oop. Soms het die nuut-
gevonde lisensie van persvry-
heid die redaksie in die Rektor 
se kantoor laat beland, volgens 
Jaco. Hulle het die “boundar-
ies gepush” (volgens me. Van 
der Westhuizen). Maar dit was 
harde en relevante joernalistiek 
en daar is ’n groot premie op 
die redaksie se onafh anklikheid 
geplaas. Dit het gelei tot ’n kom-
pakte, nuuswaardige stukkie 
koerant waarvan 1100 weekliks 
gedruk is. 

Vyft ien jaar  later het die vol-
gende generasie Paul Roosers 
die leisels opgetel en Concipio 
gaan van krag tot krag tot waar 
hy homself vandag vasgemes-
sel het in die ryke geskiedenis 
van PRG en as teelaarde van 
joernalistiek in Suid-Afrika. Ek 
salueer die vindingryke redak-
sie en joernaliste wat kritiese 
denke oopskryf. Groot dank en 
waardering ook aan ons onder-
wyser in beheer van ons twee 
publikasies, me. Hesti van der 
Mescht, vir die kweek van die 
liefde by die Paul Roosmanne.

 

Leadership development is 
an important part of the to-

tal upbringing of a Paul Roos 
learner. 
Th e annual student council 
camp at Bonnievale, held over 
the weekend of 31August-2 
September has provided the 
new Student Council of 2019 
with the tools, the knowledge 
and the ability to lead with con-
fi dence, and have made them 
aware, once again, that people 
are willing to sacrifi ce a lot for 
what they love. 
Th e Student Council of 2019 
will do whatever it takes to give 
direction to our wonderful in-
stitution. Th e boys have learnt 
that it takes a good follower to 
be a great leader and that peo-
ple naturally want to be led. It is 
not about what people will say 

about you. It’s about doing what 
is right, even if no one does the 
same.
Die manne het waardevolle 
vaar dighede op die kamp ge-
leer waarby hulle beslis sal kan 
baat vind. Die naweek het hoof-
saaklik bestaan uit intellektuele 
besprekings, heerlike maal-
tye (voorsien deur me. Ronel 
Schoeman), opwindende span-
bou-aktiwiteite, ‘n potjiekos-
kompetisie en musiek rondom 
die kampvuur. 
Hulle kon ’n beter begrip ont-
wikkel vir die belangrikheid 
van kommunikasie, teenwoor-
digheid, deursettingsvermoë 
en proaktiewe eerder as reak-
tiewe optredes. Een van die 
fokuspunte van die naweek was 
om verhoudings te bou. As die 
leerderraad as ’n eenheid van 
uiteenlopende mense kan funk-

sioneer, sal hulle die komende 
jaar met ’n stewige grondslag 
kan aanpak. 
Met behulp van me. Renette 
Stofb erg en mnr. Herbie van Zyl 
kon die manne op ’n algehele 
visie vir die ideale Paul Roos 
besluit nl. “Rise above”. 
Dit behels om soms téén die 
norm op te tree ter wille van dit 
wat rég is en om in enige situ-
asie bó jou uitdagings te kan 
uitstyg. Dit dui ook daar op dat 
daar altyd hoop is en dat ons 
as ’n skool in staat is om ons 
struikelblokke te oorkom. Die 
missie van die leer derraad is om 
hierdie visie na te streef deur 
middel van “Involvement”, “Re-
lationships” en “Fighting Spirit”. 
Sonder twyfel sal die leerder-
raad van 2019 hierdie nuwe 
visie in ag neem met elke tree 
wat hulle gee.

André Smit en Francois du Toit
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Expo 2018

Op Vrydag 7 September het Paul Roos ’n nuwe geleentheid vir entrepreneurs begin. Die heel 
eerste Paul Roos-markdag was ’n reuse-sukses met groot ondersteuning. Die Japie Krige het 
oorgeloop van entoesiastiese kopers (onder andere mnr. Van Staden!). Dit was ’n ideale ge-
leentheid vir die deelnemers om meer oor entrepreneurskap te leer en daar word verwag dat 
die markdag van krag tot krag sal gaan. 

Jacques Botma

Wanneer jy deesdae 
verby Novakoshuis 

loop hoor jy eers die ge-
raas en dan sien jy die bron 
daarvan. ‘Jackhammers’ en 
stootgrawe is hard aan die 
werk om die grond reg te 
kry vir die tweede fase van 
Nova se opgradering.
Die eerste twee nuwe 
kamers is verlede jaar reeds 
aangebou. Fase twee behels 
die aanbou van die nuwe 
ontspanningsaal vir Prima 
Nova. 
Die aanbou van die nuwe 
kamers in 2017 het ver-

oorsaak dat ’n deel van die 
bestaande ontspanningsaal 
weggehaal moes word. Dit 
het tot gevolg gehad dat 
die saal veels te klein was 
vir die ongeveer 130 inwo-
ners van die koshuis. Dit 
is dus ’n groot seëning dat 
die nuwe ontspanningsaal 
nou gebou word en heel 
moontlik teen die einde 
van die jaar voltooi sal 
word. 
Die nuwe saal is moder-
ner en amper twee keer so 
groot soos die vorige saal.
Na die voltooiing van die 
saal sal fase drie begin – 
dit behels die aanbou van 

nuwe kamers vir huisassis-
tente. Hul hu      i   d      i   ge woon-
stelle sowel as die bestaan-
de ontspanningsaal sal dan 
omskep word in agt nuwe 
kamers.
Hierdie aanbouings is deel 
van die Rektor, mnr. Van 
Staden, se meesterplan en 
is beslis ’n stap in die regte 
rigting vir die opgrade ring 
van Paul Roos se infra-
struktuur. Ons sien daarna 
uit om die nuwe saal te sien 
– veral die Matrieks, wat 
weens al die lawaai wat met 
die bouery gepaard gaan, 
erg sukkel om vir hul re-
kordeksamen te leer.

Prima Nova vergroot
Fly Me To The Moon

Russel de Klerk, in Graad 
9A3, het onlangs by die 

Eskom Expo se streekrondte 
deurgedring na die nasionale 
kompetisie, waar sy expo teen 
die bestes van reg oor die land 
sal kompeteer.
Russel se expo, “Verjaars-
dae die bepaler van jou sport 
prestasies?” , is ’n ondersoek 
om te bepaal of leerders wat 
vroeër in die jaar gebore is 
in hoër sportspanne speel as 
leerders wat later in die jaar 
gebore is. 
Hy het O/14- en O/19-A 
span ne van verskeie sport-
soorte oor die laaste paar jaar 
nagevors om vas te stel in wat-
ter maande hulle gebore is.

Hy het gevind dat 40% van 
die leerders in die A-spanne 
in die eerste 3 maande van die 
jaar gebore is en 77% van die 
spanne se geboortedatums in 
die eerste 6 maande van die 
jaar is.
Hiervoor het hy ‘n goud ver-
werf by die streekrondte en 
is aangewys as die algehele 
wenner in sy expo-afdeling, 
naamlik Wiskunde en Statis-
tiek.
Hy sal Boland – en natuurlik 
Paul Roos Gimnasium – dié 
vakansie by die nasionale 
kompetisie in Johannesburg 
verteenwoordig. Ons wens 
hom sterkte toe en glo hy sal 
Paul Roos se naam hoog hou.

Neels Rossouw

Jacques du Toit

Paul Roos Gimnasium het 
vanjaar by die Helder-

berg-eisteddfod weer eens sy 
vlag hoog laat vlieg. 
Dié kompetisie het op 15 
Augustus by die Laerskool 
Beaumont plaasgevind. Paul 
Roos se koor en die skool se 
sanggroep het albei by dié ge-
leentheid besonder goed ge-
presteer. 
Die koor, wat verlede jaar vir 
die eerste keer in die skool se 
geskiedenis die kompetisie 
gewen het, het Goud+ ver werf 
terwyl die sanggroep Cum 
Laude behaal het. Die sang-
groep het nie net beter as die 
koor gevaar nie, maar het ook 
verdere geskiedenis gemaak 
deur die 2018 Helderberg-ei-

steddfod as ‘n “koor” te wen. 
Die twintig lede van die sang-
groep het onder leiding van 
mnr. Stephan Bezuidenhout 
en met mnr. Strijdom se be-
geleiding die volgende liedere 
gesing: Gaelic Blessing, Sho-
sholoza en Moeder Tandeka.
Die kompetisie was ook vir 
baie van die leerders, veral die 
matrieks, ’n emosionele ge-
leentheid omdat dit hulle laas-
te kompetisie in hul maroen 
uniform was. Die matrieks wat 

van Graad 8 af in die koor en 
sanggroep was, het hul sang-
loopbane by die skool saam 
met mnr. Bezui denhoudt af-
geskop en dus was dit ook vir 
hom ’n emosionele dog trotse 
oomblik. Die skool het in die 
geheel uitstekend gevaar en 
ons sien baie uit na wat vir die 
koor en die sanggroep vir die 
res van die jaar voorlê.
(Concipio sal sy leser op hoogte 
hou van wat hulle nog alles vir ons 
gaan opdis.)

PRG-markdag
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Vyftien jaar gelede is die Concipio-redak-
siespan gestig. Daardie oorspronklike span 
het, soos almal wat Concipio van voor tot agter 
deurlees reeds weet, net een lid gehad en dit 
was ’n groot uitdaging om Concipio 1 te publi-
seer (lees die stories op bladsye 3 en 4). 
Toe daardie vindingryke redakteur Paul Roos 
uiteindelik verlaat, met ’n swaar hart én met 
die vrees dat sy geliefde koe rant sonder sy sorg 
sal sneuwel, het hy nie verwag dat Concipio sal 
oorleef nie.
Maar hier is ons vandag, 299 uitgawes later, 
en Concipio vorm steeds deel van elke leer der 
se week en verteenwoordig soveel méér as net 
nuus.
Semper was in daardie tyd reeds as die skool se 
spogblad ’n gevestigde kwartaallikse instelling, 
maar daar was ’n leemte wat gevul moes word. 
Dus het Jaco Botha (toe in Graad 11) besluit 
om Concipio te stig, sodat daar ’n medium was 
vir ‘kleiner nuus’, verslag oor weeklikse gebeure 
en Paul Roosers se stemme (lees die volledige 
storie op bladsy 3). 
Semper: Die kwartaallikse spogblad van Paul 
Roos. Concipio: Die stem van die leer ders. 
Hier die raamwerk maak sin, want dit is presies 
hoe Paul Roos opgesom kan word. 
PRG is geklassifiseer as ’n prestige-skool omdat 
hy een van die land se top-presterende skole is. 
Die jaarlikse Akademiese Gala-aand, byvoor-
beeld, stel die uitnemendheid van die skool be-
hoorlik ten toon. Vergelyk dít met die skool se 
onuitputlike gees en waansinnige, begeesterde 
rasieleiers. Dink aan Paul Roos se gesogte re-
sieshoender, Preben, aan Hardus, aan ’n goeie 
Orangoetang en sóveel meer. 
Die laaste sowat 100 Concipios het dié eien skap 
van Paul Roos behoorlik weergegee. Dit is te 
danke aan me. Hesti van der Mescht – die hart 
van Paul Roos se publikasies. 
Juffrou van der Mescht is iemand wat beide die 

vermaaklike sowel as die meer formele as-
pekte van die lewe ten volle uitleef. 
Sy sal alles doen om te verseker dat ’n puik 
skoolkoerant gelewer word – al moet sy met 
’n span uitgesproke en hardkoppige redak-
teurs werk, tot ná middernag wag vir agter-
stallige stories en soms op die nippertjie ’n 
ander plan maak met ’n storie wat nie deur 
topbestuur goedgekeur wil word nie. 
Die publikasieproses is nie nét harde werk 
nie – dis ook pure genot. Dit kan toegeskryf 
word aan Juffrou se skerp sin vir humor en 
klassieke sêgoed. Die skool en al die leer-
ders wat al die voorreg gehad het om saam 
met haar te werk, waardeer haar leiding (en 
lyding!). 
Alhoewel daar al baie probleme was (soos 
lui redakteurs, kontroversiële stories en uit-
gestelde publikasies) oorwel dig die positiewe 
ervarings verreweg die negatiewes. 
Volgens me. Van der Mescht behels die tye 
wanneer redaksielede se idees bots, wanneer 
daar op die nippertjie met ’n briljante idee 
vorendag gekom moet word en wanneer sto-
ries mense aanspoor om oor iets om strede te 
praat ’n paar van die hoogtepunte wat haar 
werk met PRG se redaksiespanne inhou.
Semper en Concipio is méér as net skool-
publikasies. Dis nie net media om nuus oor 
te dra nie, maar media vir Paul Roosers om 
te ontwikkel en onvergeetlike en onmeetbare 
ervarings op te doen. 
“As redaksielid”, skryf Johan Schoeman 
(Concipio se redakteur 2016) “het ek dinge 
geleer oor myself en oor kommunikasie 
en interaksie met ander waarvoor ’n mens 
duisende rande by ’n werkwinkel sal moet 
betaal.”
Hierdie soort ervaring is wat verseker het dat 
300 uitstekende uitgawes van Concipio tot 
op hede gepubliseer is, en dat daar nog baie 
meer van hulle in die jare wat kom drukkers 
toe sal gaan.

Die Hart van die Redaksie
Concipio 2003 tot nou
Tian Louw
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JD West, Redakteur Semper 2018


