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ASB- an NUSAS-laiars 
praat ·saam 

- 'N BESKOUING DEUR ESTELLE OOSTHUIZEN 

Theuns Eloff het verlede week vir die eerste keer as 'n ASS-president die geleentheid gekry om studente van Wits op 'n 
massavergadering toe te spreek. 

In die Great Hall op die Wits-kampus het mnr. Eloff en die president van NUSAS, mnr. Auret van Heerden (van UK), die 
studente toegespreek oor die Afrikaanse en Engelse student se onderskeidelike plek, rol en houding in en teenoor die 
gemeenskap. 

In sy toespraak het mnr. 
Eloff probeer om by die 
Engelse student 'n beter be
grip te kry vir die Afrikaanse 
student en sy reaksie op die 
samelewing . Hy het die 
Christelik-Nasionale agter
grond van die Afrikaanse stu
dent, en sy opgroei in die 
oorbeskermende atmosfeer 
van 'n regse regerings
gesinde pers en 'n baie nou 
party politiekeagtergrond 
geskets. 

"Die Afrikaanse student 
het nog nooit nodig gehad 
om dinge in die samelewing 
te bevraagteken of kritiek te 
lewer oor sy samelewing nie", 
het Theuns gese. "Die hoop 
word egter uitgespreek dat 
die stand van sake sal ver
ander namate die Afrikaanse 
student deur liggame soos 
die ASB bewus gemaak word 
van sy rol in die same
lewing." 

Mnr. rheuns Etoff, die 
president van die ASB 

Theuns het gese: " Die feit 
dat die Afrikaner nie sy 
lewens- en wereldbeskouing 
segmenteer nie, maar multi
lateraal reageer op alle vlakke 

van die samelewing (onder 
andere sy kl.Jlturele, ekono
miese, politiese en gods
dienstige siening), maak horn 
anders van die Engelse 
student" . 

Theuns het ook die rol wat 
die ASB in die politieke en 
kulturele vorming van die 
Afrikaanse student speel, 
onderstreep. Hy het gese: 
"Die ASB wil onder andere 
he dat die Afrikaanse student 
meer bewus gemaak moet 
word van sy gemeenskap 
sodat hy meer krities daar
teenoor kan staan". 

Hy het verwys na die aard 
van die Afrikaner wat horn 
deur die loop van die 
geskiedenis (twee vryheids
oorloe, die 1914 Rebellie, 
1922 mynwerkerstaking, 
Sharpville-1961 en Soweto-
1976) as baie doelgerig en 
standvastig bewys het. 

Theuns het 'n waarsku-

Mnr. Auret van Heerden, 
die presklent van NUSAS. 

wing aan die Engelse stu
dent gerig om die Afr'ikaanse 
student nie te forseer in 'n rig
ting waarheen hy nie wil gaan 
nie. 

Dele van die gehoor was 
uiters simpatiek en het tel
kens, ter ondersteuning van 
Theuns, hande geklap. 

Mnr. Aurel van Heerden 
het positiewe erkenning aan 
Theuns gegee. Hy het gese 
die Engelse studente het 
waardering vir die onskuld, 
na'lwiteit, eerlikheid en goeie 
voornemens waarmee die 
ASB die politieke steer betree 
het. 

Mnr. Van Heerden het 
egter telkens met uitlatings 
oor die ASB heeltemal van 
die onderwerp nl. Die 
Engelse student en NUSAS 
in die Suid-Afrikaanse same
lewing, afgedwaal en horn 
ongevraag uitgelaat oor 'n 
punt wat glad nie ter sake was 
nie. 

Hy het verder gemeld dat 
NUSAS baie meer gehard is 
as die ASB aangesien dit 
makliker vir Engelse stu
dente is om die foute te beset 
en kritiek uit te spreek oor 
onder andere die apart
heidsbeleid en die Suid-Afri
kaanse universitere sisteem. 

"Die belangrikheid wat die 
joernalistiek of 'n regs
beroep of die forum van stu

tye veg om nie uit die drie 
hiper-belangrike sfere 
geskop te word nie. Mnr. Van 
Heerden het ter stawing van 
sy punt die volgende statis
tiek aangehaal: 4 000 mense 
is gedurende die eerste vyf
tien dae van Januarie in 
Johannesburg alleen vol
gens die paswet in hegtenis 
geneem. Sulke en soort
gelyke alledaagse gebeurte
nisse, se hy, skreeu om her-
vorming. 

Aan die einde van sy toe
spraak het mnr. Van Heerden 
gese die onvergeeflike van 
die ASB is dat hy steeds die 
behoud van 'n rassistiese 
regering wat 'n vernederende 
en verfoeilike beleid oor tuis
!ande en trekarbeid hand
haaf, voorstaan. 

Dele van mnr. Van 
Heerden se toespraak is 
minder goed deur die stu
dentemassa ontvang. 

Die vrae na die afloop van 
die twee toesprake was almal 
aan mnr. Eloff gerig en was 
van so 'n uitdagende aard dat 
mnr. Eloff alle krediet ver
dien vir die ferme, kalme en 
redelike wyse waarop hy die 
vrae beantwoord het. 

--------------------------------------------------. dente-wees aan die Engelse 
Na afsluiting van die 

vergadering het baie stu
dente persoonlik met Theuns 
kom gesels en horn uitgevra 
oor die aard van die ASB en 
die ASB se standpunt oor 
sekere aangeleenthede. Henderson bekommerd 

oor .. druipsyfer 
Prof. D.S. Henderson, die rektor van Rhodes Universiteit, 
het baie duidelik laat blyk dat die 55 persent slaagsyfer van 
die studente in Suid-Afrika, horn nie baie aanstaan nie. As 
dit vergelyk word met die 80 persent slaagsyfer van die 
mediese skole, is dit nog slegter. 

Die oplossing wat prof. 
Henderson aanvoer, is dat 
die regering studente glad nie 
moet subsidieer nie, maar dat 
die regering aan studente 
lenings moet toestaan. lndien 
'n betrokke student sy graad 
nie binne drie jaar verwerf 
nie, is hy verplig om die len
ing terug te betaal. 

Hierdie voorstel kan groot 
besparings vir die land inhou, 
veral in die huidige ekono
miese klimaat. Soos prof. 
Henderson die saak gestel 
het, blyk dit 'n baie billike 
voorstel te wees, maar prof. 
Tjaart van der Walt het egter 
ten opsigte van 'n paar punte 
probleme met s6 'n voorstel 
geopper . Een van die 
belangrikste probleme is dat 
universiteite studente gaan 
probeer trek om geld in die 
hande te kry. Die voorstel kan 
egter baie geslaagd wees in
dien hierdie probleem uitge
skakel kan word . 

staat gepoog het om die 
verhouding tussen studente 
en dosente so laag as moont
lik te hou. Die ideaal is tien tot 
vyftien studente per dosent. 

Hierdie paging het ontstaan 
na die studente-opstand van 
1965, waar die studente se 
grootste klag die on
persoonlikheid van die uni
versiteite en dosente was. Hy 
het die moontlikheid van 'n 
kompromie tussen die hui
dige stelsel en die voorstel 
van prof. Henderson in die 
vooruitsig gestel. 

By al drie die sprekers het 
die idee om meer 
verantwoordelikheid aan 
studente toe te ken, na vore 
gekom. 

Alhoewel die vergadering 
vir studente gereel is, is dit 
swak deur studente byge
woon. Uit die ongeveer dertig 
teenwoordigers was minder 
as die helfte studente. 

Dr. Steyn het die logika 
agter staatsubsidies verdui
delik en 'n belangrike punt 
wat hy genoem het, is dat die 

Prof. D.S. Henderson (links) wat as spreker opgetree het by 'n vergadering van die 

Akademiese Raad oor staatsubsidies. Prof. Tjaart van der Walt sit regs. 

student bied om verandering 
te propageer, moet nooit 
onderskat word nie," het mnr. 
Van Heerden gese. Hy se die 
Engelse student moet te alle 

TERUGGENEEMDE 
VOORRAAD 

Voetstoots en kontant 
Besigtig Rossstraat 14, Potchefstroom lndustrie 

x Kassel speler 
1 x Philips freeway kar radio 
1 x Philips stereo kasset speler 
2 x Philips freeway kasset speler 
1 x Sharp kar radio 
1 x FM kar radio 
1 x Radiohorlosie nuut 
1 x Stereo Hoetroubanddek 
1 x Stereo Hoetroustel 
1 x Pioneer Hoetroustel 
1 x Wekker 
1 x Elektroniese rekenaar 
1 x Elektroniese rekenaar (met alle funksies) 
1 x FM Ora radio 

R15,00 
15,00 
79,00 
18,00 
39,00 
20,00 
39,00 
99,00 

199,00 
499,00 

3,95 
5,00 

19,00 
16,00 

ALLI) 
Winkel no 29, lndiE!rsentrum, Tel. 3810. 
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AR WIL STANDAARD 
VERBETER 

Affikampus 
INTERUNIVERSITERE REDAKSIE . 

Die nuwe struktuur van die Akademlese Raad is germplementeer met die doel om die 
akademlese standaard van die PU te verhoog. 

Die Akademiese Raad het beeld die swak klasbywo- tementele komitee het sitting 
op die Fakulteitskomitee, en 
die Fakulteitsvoorsitter het sit
ting op die AR as lid van die 
lnterfakultere komitee. 

THEUNS ELOFF SPREEK 
TUKKIES TOE 

op die oomblik twee onder- ning, swak doseermetodes 
voors1tters, mnr. Louw van en die tempo en hoeveelheid 
Biljon, voorsitter van die Ver- van werk kan van beide kante 
en1gingskomitee, en mnr. met die klasverteenwoor-

Mnr. Theuns Eloff, die ASS-President, het tydens 'n massavergadering die TUKS
studente toegespreek oor die ASS. 

Nico Lemmer voorsitter van diger opgeneem word. Dit sal Die hooftema van mnr. 
die lnter-fakultere komitee. Al ook die klasverteenwoor- Daar is reeds 'n denk- El off se toespraak was 
die verenigings van die AR diger se plig wees om prak- skrum in samewerking met waarom en in welke mate 
ressorteer nou onder die Ver- tiese dinge soos die uitdeel dosente (in hul private hoe- Afrikaanse studente betrokke 
enigingskomitee terwyl die van toetsboeke en die neem danigheid) deur die AR moet wees by die ASB. 
klasverteenwoordigers onder van presensie te behartig en gehou. Volgens mnr. K. Vil- Die redes wat deur mnr. 
die lnterfakultere komitee om seminare te lei, studie- joen, voorsitter van die AR, Elolf aangevoer is vir die 
ressorteer. stukke op te stel en hand- bestaan daar onder sekere noodsaaklikheid van stu-

Die taak van die klasver- boekbestellings te kontro- dosente die wanindruk dat dentebetrokkenheid, was dat 
teenwoordigers is om die leer. die studente probeer om die ASB slegs deur stu-
kommunikasie tussen stu- drukgroepe te vorm. Die dentebetrokkenheid 'n forum 
dent en dosent te vergemak- Elke departement se klas- struktuur is vlg. mnr. Viljoen kan wees vir die Afrikaanse 
lik. Wedersydse probleme verteenwoordigers sal op die egter daargestel om same- student om SY standpunt te 
kan deur middel van die klas- betrokke Departementele werking tussen dosent en stel en ook wakker geskud 
verteenwoordiger opgelos komitee sitting he. Die voor- student op 'n georganiseer- kan word om sy taak raak te 
word . Klagtes soos byvoor- sitter van die De par- de manier te bewerkstellig. sien en sy deel te doen. Die 
---------------------------------~ leiers van more studeer tans 

aan universiteite en kolleges 
en hulle betrokkenheid by 'n 
belangrike Afrikaanse stu
dente kultuurorganisasie is 
van die uiterste belang. 

'n Weeklange Christen-leierskapskonferensie word gedurende die Julie-vakansie in 
Pretoria gehou. Christene vanuit alle kulturele, denomlnasionele en rassegroepe gaan 
hleraan deelneem. 

Die Afrikaanse student 
beset nie altyd sy rol in die 
kritieke Suid -Afrikaanse situ
asie nie, daarom moet hy by 
die ASB betrek word soda! hy 
gelei word om te help soek na 
'n vreedsame oplossing vir 
die Suid-Afrikaanse vraag
stukke. Die positiewe sy van 
die lnligtingsdebakel is dat dit 
die oe van die Afrikaanse stu
dent geopen het vir die feit 
dat ons regering ook gewone 
mense is wat menslike foute 
kan begaan. 

SACLA, die Suid-Afri
kaanse Christen-leierskaps
byeenkoms, was 'n eenma
lige byeenkoms en het nie ten 
doel om 'n nuwe kerk in Suid
Afrika tot stand te bring nie. 

Op 6 Maart het 'n SACLA-

koordineringskomitee op die 
PU-kampus vergader. Die 
vergadering is deur verteen
woord ige rs van die Her
vormde Teologiese Stu 
dentevereniging, Teologiese 
Studentevereniging, die 

AGS - Studentevereniging, 
die Korpsraad, die Wys
begeerte vereniging en 'n 
aantal individuele Christene 
bygewoon. 

Die doel van die koordi
neringskomitee is hoofsaak

-----------------------. lik om SACLA bekend te stel , 

IE 
AT 
AAA 
AN NEER 
AA ROM 

Stoker word tagtig 
Op Donderdag 29 Maart sal die Stokerlesings wat jaarliks aan 
die PU gehou word, plaasv1nd. Prof. H.G. Stoker word vanjaar 
80, en daarom beplan die organiseerders 'n jubileumviering . 

Dr. J.A. Heyns sal oor enkele aspekte van Calvinisme praat. 
H1erna sal die gebruiklike paneelbespreking gehou word. 

Die dinee sal die vorm van 'n aansitete aanneem. Studente 
betaal R 1,50 en dosente R3,00. 

Studiekring gehou oor 
identiteit 
Studiekring bied op Maandag 26 Maart om 19h00 'n 
vergadering in die Senaatsaal aan. Mnr. Theuns Eloff sal oor 
die ASB-tema, ldentiteit - myne en joune, praat. 

Dit is 'n oop vergadering en alle belangstellendes is 
welkom. 

Hempies nog beskikbaar 
Karnaval '79 T-hempies is nog teen R3,50 by die Puk-Pik te 
koop. 

Kaartjies vir rugbydag 
Vervoer word vir die rugbydag wat by Wits gehou word, ge
reel . Kaartjies, wat drie rand kos, kan by die SSR-kantoor 
bespreek word. Die busse vertrek om 1 OhOO en keer na die 
wedstryd terug. Toegangskaartjies vir die wedstryd beloop een 
rand en is ook by die SSR-kantoor beskikbaar. Geen drank sal 
op die terrein toegelaat word nie. 

Besembosredakteur gesoek 
Daar is 'n vakature vir 'n Besembosredakteur - aansoeke word 
ingewag voor Vrydag, 30 Maart 1979, in die bussie van Anne
Marie Jacobs in die Studenteraadskantoor. 

Swartman oor SACLA 
Vusi Khanyile, 'n voormalige ondervoorsitter van die Univer
siteit van die Noorde, praat Maandag, 26 Maart, om 20h00 in 
die Geografiesaal oor die betekenis van SACLA vir die 
Swartman. 

en om die registrasie en 
vervoerreelings na die 
SACLA-konferensie te tref. 

Die konferensie word van 
8 tot 15 Julie op die Preto
riase Skougronde gehou. 
Konferensiegangers sal 'n 
registrasiefooi van R25 moet 
betaal. Subsidies is beskik
baar vir diegene wat nie die 
middele tot hulle beskikking 
het nie. 

Christene wat meer inlig
ting aangaande SACLA ver
lang , kan mnr. Pieter Fourie 
tussen 13h00 en 14h00 by 
die SSR-kantoor kontak. 

"Krities gebalanseerd" is 
die sleutelwoorde wat stu
dentebetrokkenheid moet 
beskryf. Die student moet 
met sy hart sowel as sy ver
stand dink. Die lees van 
berigte en artikels oor die 
ASB in beide die studente
en nasionale pers kan baie 
bydra tot die student se vor
ming en leiding betrelfende 
studentepolitiek. 

Deur betrokkenheid by die 
kulturele aksies soos Fiesta 

STUDENTE BESKOU 
MARXISME 

'n ASB-Wysbegeerte Konferensie met die tema, Marxisme 
- Strominge en lnvloede, is Saterdag 17 Maart op die 
kampus van die PU aangebied. Mnre. P.J.J. van Veuren 
van RAU en P.J.J.S. Potgleter van die PU het as gasspre
kers opgetree en studente van UP en RAU het ook die 
geleentheid bygewoon. 

Mnr. Potgieter, verbonde 
aan die Departement Staats
leer aan die PU se referaat 
het gehandei oor Die Sete
kenis van die Marxisme vir 
Suid-Afrika Vandag. Hy het 
genoem dat Marxisme soos 
wat dit vandag in Sowjet
Rusland bedryf word, feitlik 
niks meer ontleen aan die 
klassieke ideologie van Marx 
en Engels nie, maar dat die 
Russiese Sowjet-kommu
nisme in die twintigste eeu 
onder die invloed van Lenin 
en Stalin in 'n ontbindings
.proses wat gemik is op impe
riale en ekonomiese mag, 
ontaard het. 

Mnr. Potgieter het gese dat 
hy horn distansieer van die 
na·i'ewe siening dat kapitaiis
me en demokrasie as enig
ste aiternatiewe vir die 
Marxisme gestel word, 
aangesien die aanslag nie 
bloat ideologies van aard is 
nie, maar eintlik op ekono
miese en militere vlak le. 

Hy is egter van mening dat 
ons vandag in S.A. te doen 
het met Marxisme as ideolo-

giese aanslag vir sover dit as 
instrument van die Sowjet
Unie gebruik word om die 
wit-swartkonflik in Suid 
Afrika uit te buit. 

Mnr. P.J.J. van Veuren wat 
gepraat het oar Waarom 
Neo-Marxisme?, het die 
klem laat val op die Neo-Mar
xisme in ons tyd as reaksie op 
die Marxisme. 

Hy het die oorsprong van 
Neo-Marxisme in ons tyd uit
gelig aan die hand van die 
Marx ist iese verwagting
skema, ekonomiese en maat
skapiike ontwikkeling na die 
Russiese Rewolusie en die 
opkoms van Nasionaal
sosialisme in Duitsiand en 
ltalie. 

In die laaste gedeelte van 
sy rede besin hy oor die Neo
Marxistiese kritiek van ons 
tyd. 

Na middagete is 'n paneel 
bespreking . gehou waarop 
opvattings wat gewoonlik 
deur studente gehuldig word, 
bespreek is. Die konferensie 
is met 'n braaivleis afgesluit. 

- -- - - ~ -

en Kuesta en politiese aksies 
(die lees van ASB-publi
kasies oor onder andere 
Kruispad en rassisme) word 
die Afrikaanse student op die 
pad na selfdenkendheid en 
volwassenheid oor die hele 
spektrum van sy lewens- en 
wereldbeskouing (ekono
mies , polities, kultureel, 
ideologies en opvoedkundig) 
gelei. 

Die kwessie van affiliasie 
en disaffiliasie het ook ter 
sprake gekom en mnr. Elolf 
het gese dat die huidige 
stelsel slegs as oorgangs
fase tussen die algemene 
affiliasie van die verlede en 
positiewe affiliasie van die 
toekoms, dien . 

Die onderwyskolleges 
voel blykbaar dat daar te veel 
politiek in die ASB gepraat 
word. Mnr. Elolf se stand
punt hieroor is dat die ASB as 
'n Afrikaanse studenteor
ganisasie 'n ge'i'ntegreerde 
aard moet he. Politiek, sport, 
ekonomie en opvoeding is 
almal saam verweef in die 
oorkoepelende kulturele doel 
van die organisasie. Geen
een is losmaakbaar van die 

ander nie. 'n Duidelike 
onderskeid word egter 
gemaak tussen politieke 
betrokkkenheid en party
politieke propaganda. 

Die vrae wat vervolgens 
aan mnr. Elolf deur die Tuk
kies gestel is, het gehandel 
oar die taak van die ASB 
waarop mnr. Eloff geant
woord het dat daar twee vlak
ke in die taak onderskei kan 
word, naamlik eerstens om 
kennis weer te gee aan die 
studente oor aktuele sake (by
v o orb e e Id Kruispad en 
rassisme) en tweedens om 
studente van hulle politieke 
pligte bewus te maak. 

'n Verdere vraag wat op
geduik het, was hoe verteen
woordigend die ASB werklik 
is. Mnr. Eloff se antwoord 
hierop was dat die Nasionale 
Party en NUSAS maar met 
dieselfde probleem te kampe 
het. Daar is genoegsame 
publisiteit aan disaffiliasie 
·verleen om studente daaroor 
in te lig. Die ASB beskou 
homself gevolglik verteen
woordigend in soverre die 
studente wat nie gedisaffili
eer het nie, horn by impli
kasie steun. 

AFFIKAMPUS FLITS 
• Die veelbesproke SR-lid van Wits , mnr. Dan Rood!, se 
jongste uitspraak oar die SR van Wits lui as volg : 

"If our SRC is really representative ; we have the dullest most 
mentally pedestrian campus in entire South Africa." 

(UIT: MNR. ROODT SE KUL TURELE AANGELEENTHEDE 
VERSLAG SOOS AANGEHAAL IN WITS STUDENT 5 
MAART 1979) 

ENGELSE STUDENTE 
HAAK MEER 
BETROKKE 

Kommentaar deur Estelle Oosthulzen. 
lets wat 'n mens dadelik opval na die onlangse besoek 

van mnr. Theuns Eloff, ASS-president aan onderskeidelik 
die WITS- en TUKS-kampusse is die diepliggende 
fundamentele verskille wat daar tussen die twee studente
gemeenskappe is. 

Die betrokkenheid van die Engelse student in teen
stelling met die byna belangeloosheid van die Afrikaanse 
student is die eerste teer puntjie. Die Great Hall op die 
Wits-kampus was ongeveer sewe-agtstes vol toe mnr. 
Eloff, die ASS president, en mnr. Auret van Heerden, die 
NUSAS-President, Dlnsdag 13 Maart 1979 hulle onder
skeie toesprake daar gelewer het. 

Op die TUKS-kampus dieselfde aand, was die prentjie 
heel anders. Die saal In die Kanseliersgebou was te groat · 
vir die handjievol studente wat opgedaag het. Gevolglik is 
die vergadering na 'n kleiner lesingsaal verskuif ... en dlt 
nogal met 'n massavergadering waar die kandidate vir die 
SSR-tussenverkiesing hulle standpunte gestel en deur die 
studentemassa met vrae gepeper kon word. Die apatiese 
houding van die studentemassa van Tuks, is regtig betreu
renswaardig. 

Die aard van die vrae en die tempo waarmee die vrae 
aan mnr. Eloff gestel is na afloop van sy toespraak, het 
weereens die verskille tussen die twee studentegroepe 
beklemtoon. 

By WITS was die vrae meestal van 'n beleidsaard en die 
standpunt van die ASB oor sekere aktuele sake. Nadat die 
vergadering verdaag Is, is die geleentheid aan studente 
gebled om persoonlik vrae aan mnr. Eloff te kom stel. Die 
reaksie was verrassend . Mnr. Eloff het horn met moeite 
later verskoon om 'n eteafspraak met die WITS-Studente
raadvoorsitter en 'n paar studenteraadslede na te kom. 

Die vrae wat die Tukkies gevra het was meestal oor die 
aard van die ASB en ander organisatoriese sake. Slegs vier 
vrae is aan meneer Eloff gestel. · 

Is die houding van die Tukkies nle dalk weerspie~lend 
van al die Afrikaanse universiteite se belangeloosheid nle? 
Dit sou dalk goed wees vir die Afrikaanse studente om vir 
eenmaal hulle kritiek oor die Engelse universitelte vlr 'n 
oomblik te laat staan en die posltiewe van hulle studente
betrokkenheid raak te sien en daaruit te leer. 

D 
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Weerbaarheid
beoog

Die weerbaarheid van die Universiteit en hulpverleningswerk gaan uitgebou word.
,,.

Rusland begin
nie in 1917

FIESTA IS
VANJAAR
OP RAU

Minstens lien studerus per
kampus moet in 'n kursus
belangstel voordat dit aan-
gebiec' word. Dit is dus
noodsaaklik dat studente in
groot groepe inskryf om te
verseker dat sy kursus aan-
gebied word. Dit is moontlik
vir 'n student om vir twee kur
susse In te skryf.

Daar sal tot 28 Maart 'n lys
in die SSR kantoor wees
waarop belangstellendes
hulle name kan aanbring.
Sodra die lyste van die ver
skiliende kampusse geïn is,
sal bekendgemaak word
watter kursusse aangebied
sal word, en hoeveel die in-
skrywingsfooie on andor
kostes sal bedra,

Tweedejaarskamp
was suksesvol

'n Suksesvolle tweedejaarskamp Is van 16 tot 18 Maart
deur 42 eerstejaars van die PU bygewoon.

Die temas wat bespreek is, • Tydsindeling, besteding
het die volgende onderwerpe en benutting
Ingesluit:
• Tweedejaar en Pukwees
• Die oplossing van 'n oor-

lewingsprobleem
• Groepsdinamika
• Tweedejaar en kampus-

struktuur

Daar is ook 'n bespreking
oor aborsie gehou. Die By-
belstudie het gehandeloor
Johannes. Die kampgangers
het gesamentlik bygedra tot
die kerkdlens op Sondag.

Koshuispersoneel kry
dalk Sondae vry

'n Moontlikheid dat daar voortaan nie meer Sondagog-
gende en Sondagaande In die eetsaal geMt gaan word
nie, word ondersoek

hulle kan korter ure werk en
ook kerk toe gaan.

Die Koshuisraad wil ook
die primari en prlrnartae
beter aan die massa bekend-
stel. Dit sal gedoen word
deur waar die rnassa In groot
getalle saamgetrek Is bv ori
ënterlng, hulle bekend te stel.
Die prlrnarl sal oak voortaan
die koshulsvorgaderlngs van
ánder koshuise bywoon. Dit
word gedoen om waar die
koshuise mekaar goed opge
keil het In Karnaval en ook op
die sportvele mel mekaar
wedywer, tog aan 'n eensge-
~nde en gesonde PU gees
te bou.
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Die koshuisbeheerkomitee
hel 'n komitee van ondersoek
aangestelom die moontlik-
heid van kafeteria etes to
ondersoek in die plek van die
aansitetes saans.

Mnr. Gert Breed, voorsitterMnr. Gert Breed wat die ontspanning en algemene nuwe dokter by KMO, gaan van die Koshulsraad. is ook
portefeulje Weerbaarheid op fiksheid en is nie ingestelop daar nou van opgeleide per- Mnr Gert Breed, op die kommissie aangestel.
die SSR beklee, sê dat daar kompetisie nie. soneel gebruik g.emaak word SSR-lid vir Weerbaarheid Hy sê dat die aandgodsdiens

' in elke koshuis 'n HK-lid is vir om noodhulp op die kampus by sommige koshuise dan
I weerbaarheid. Daar gaan 'n pistoolklub uit te bou. Die noodhulp sal moet word. Hierdie nood- uitgeskakel sal word.
':'j Volgens mnr. Breed gaan vir mans gestig word. Be- onder KMO ressorteer.' Mnr. span sal ln die dorp kan help Mnr Breed sê dat die

'n drafklub vir dames gestig langstellendes moet hul HK- N. Kotze van die studente- tydens 'n noodtoestand. moontlikheid van geen etes
word. Dames wat nie aan lid vir weerbaarheid kontak. buro sê studente wat reeds Hulle sal onder andere In tye in koshuisoetsale op Sondag-
spo rt dee I nee m nie 0 j Daar. is alreeds 'n plstcol- opleiding ontvang hel kan van nood kan help met ver oggende en aande onder-
sommer net lus voelom sog- skietklub vir dames. Hulle daarmee help. keersregulering en nood soek word. Dit word beoog
gens 'n ent te gaan draf, kan oefen Maandae en Donder- Maj. du Toit van Sekuriteit hulptoediening. Mans en sodat die matrones en artder
hulle KH-lid vir weerbaarheid dae. het gevra dat 'n noodspan uit dames sat opcele: word en betrokkenes Sondae kerk toe
kontak. Dit gaan suiwer om Onder dr. N.J. Tiedt, 'n die studente saamgestel belangstellendes hoef nie kan gaan. Sondagoggende
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kwalifikasies~hên~. en ·aandesaldaardanind~ Opd~vorlge koshu~ver

Vir'die dames gaan daar in koshuise tee en beskuit of gadering tlat die primari en
samewerking met die weer vleispasteitjies bedien word. primarlae mondelings ver
mag 'n kursus in radiobeheer Die moontlikheid dat die slag gedoen oor onëntering.
aangebied word. Dames kan skoonmaak van koshuise op Die aanbeveltnqs en wonke
vir mnr. Gert Breed kontak in Sondae gestaak gaan word. sal aan die adjunk voorsitter
die verband. word ook ondersoek. Mnr. van die SSR voorgelê word.

Enige navrae in verband Breed sê dalons 'n Christe- Ook sal 'n verslag oor die
mel weerbaarheid en belang like Universiteit is, maar dat Karnaval aan die Karnaval
stellendes in enige van boqe- die bediendes en matrones komitee voorgelê word
noemde sake kan óf hulle op Sondae presies dieselfde waarin aanbevelings gedoen
HK I1d vir weerbaarheid óf werk as In die week doen. en probleme in verband met
mnr. Gert Breed, SSR lid vir D' k k k hul d' K I Ij Mnr. Lena Rust, 'n navorsingswetenskaplIke aan die Sentrum vir I~ternaslonale Politiek, weerbaarheid kontak. le s oonmaa van os uise le arnava genoem sa

1 het gedurende 'n etensuurbyeenkoms van die Sentrum op 6 Maart, n referaat oor die ge- 1-_~ __ ~~~_~_--L0_p_S_o_n_d_ae~is~ni_e_n_o_d_lg::;__n_ie__- __wo_rd_. ~_~ __
p skiedenls van Rusland gelewer.

1
Volgens mnr. Rusl is 'n his- maar dit het nie 'n radikale rina die Grote het bygedra tot

, toriese onderbou nodig om verandering teweeggebring
die huidige sinvol te hanteer. nie. ding van Rusland.

I Daar loop 'n goue draad deur Onder Iwan die verskriklike Rusland het ook na die
die Russiese geskiedenis wat (Iwan IV), die eerste Tsaar Ooste uitgebrei. In 1860 het
'n mens van die begin af kan van Rusland, het die grond- hy beheer oor Wladlwoslok
deurneem. Die geskiedenis gebied van die land geweldig verkry. Die Trans-Siberiese
van Rusland begin nie in uitgebrei. Reeds hier kan die spoorlyn is In 1890 gebou.
1917, soos baie mense dink eksp an stedr anq van die Daarby het Rusland ook die
nie. Die Rooi Revolusie van Russe duidelik gesien word. reg verkry om 'n spoorlyn
1917 het wel 'n nuwe dlmsn- Pieter die Grote wou uit deur Mantsjoerye, tot by Port
sie aan die buitelandse Europa neem wat goed is en Arthur, te bou. Hiermee is die
beleid van Rusland gegee, Rusland daarop bou. Kathe- lank gekoesterde ideaal van

____ ~_~ __ --, 'n ysvrye hawe verwesenlik.
In die negentiende eeu het

die tsaar met ernstige binne
landse probleme te doen
gekry. Die Russe was agterlik
en hulle het die begeerte
gehad om te verbeter. Daar
was allerlei revolusieonêre
strominge en 'n gevoel van
Pan-Slawlsrne het geheers.

Uit die politieke chaos wat
voor die Eorsto Wêreldoorlog
geheers het, kan die tsaar nie
orde skep nie. Op 1 Augus-
tus 1914 het Rusland oorlog
teen Duitsland verklaar. Sy
bondgenote moes hom eko-
nomies en andersins steun.
Die Russiese soldate was on
gemoliveerd en onpatrioties
weens die kommunistiese
propaganda.

In Maart 1917 het Tsaar
Nikolaas II ten gunste van
Alexander Kerenski geabdi-
keer. In November 1917 hel
die Kommuniste die land
oorgeneem en die vernede
rende Vrede van Bresi-Lt
towsk is met Duitsland ge-
sluit.

Onder kommunisliese
bewind het Rusland van krag
tot krag gegaan. Die land het
tegnologies ontwikkel en
geindustriallseerd geword.

Rusland so sukses in die
Tweede Wêreldoorlog is te
danke aan sy duidelik om-
lynde oogmerke. Dil is
ondersteun deur Hitler se
strateqiese foute en Rusland
so Westerse bondgenote se
kortsigligheid.

Die Tweede Wêreldoorlog
het Rusland se ekspansie
drang momentum laat kry.
Dit is verder versterk deur die
Kommunistiese ideologie,
wat 'n stewige fondament Is
vir uitbreiding en aggresslwl
teit.

Rusland se strewe na
wêreldoorheersing gaan
vandag nog voort, alhoewel
dit telkens by veranderde
ornstandtqhedo aangepasword. l- ~ ~~~~
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Fiesta, ASB se studentefees, word vanjaar vanaf 31 Mel
tot 2 Junie op die kampus van die Randse AfrIkaanse
Universiteit aangebied.

Die program sluit voorlo-
Pig die volgende kursusse in:
• Valskermspring
• Pistoolskiet
• Dans ("Ballroom" sowel

as "Disco")
• Binneshuisversiering
• Ken-jou wyn-en tabak
• Muurbal en Gholf (Gevor-

derde afrigting duur twee
dae, kampioenskappe op
die derde dag).

• Fotografie
• Bak 'n brou en Onthaal-

kuns
• Macramé
• Radiowerk ("Citizen

Band", tweerigtingradio's
en installering)

• Motorherstelwerk
• Blommerangskikking en

Batik
• Klere-ontwerp

t ;-
f t

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

Dit is 13 V2 uur meer per
week - so goed soos
1Y2 dag ekstra elke week.

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

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

Mnr G.WSmit

Daar wag 'n nuwe wêreld vir u by Die Trust Bank.
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ASB-SAAK OP 
WITS GESTEL 

Die beter kontak wat deesdae tussen Afrikaners en 
Engelse bestaan, is weer bewys deur die blote feit dat 
die ASS-president, mnr. Theuns Eloff die geleent
heid gegun is om op Wits oor die Afrikaanse student 
te praat. Dit is dan ook interessant dat die 
onderwerpe juis oor die Afrikaanse en Engelse 
studente gehandel het. 

Die positiewe gees waarin mnr. Eloff op die 
kampus ontvang is, getuig van die openheid van die 
Engelse student oor die standpunt van andere - iets 
wat by sommige Afrikaners ontbreek. Mnr. Eloff het 
ook baie vrae ontvang - 'n bewys dat die Engelse stu
dent graag meer oor die Afrikaner en sy denke wil 
weet en wel oop is vir oortuiging. 

Dit is dan ook verblydend dat die ASB iemand 
soos mnr. Eloff aan die roer van sake het wat die saak 
van die Afrikaanse student dinamies en oortuigend 
kan oordra. 

Dit is jam mer dat mnr. Auret van Heerden horn nie 

Wits: "O ns kyk en wag" 

Theuns Eloff het op die Wits-kampus meer vertroue in en steun vir die Afrikaanse student 
en ASB se standpunte gewen. 

daarvan konweerhou om kritiekoordieASBtelewer ~-------------------------------~ 
nie. Dit was onvanpas - hy was veronderstel om oor 
die Engelse student en sy rol in die samelewing te 
praat. 

Dit is aanmatigend van mnr. Van Heerden om te 
beweer dat die Engelse student meer gehard is as 
die Afrikaner en makliker foute kan beset en kritiek 
uitspreek. Foute is 'n relatiewe beg rip: dit hang af van 
die maatstawwe wat 'n mens gebruik om dade aan te 
meet - en verskillende mense se maatstawwe is nie 
dieselfde nie. Bowendien dink ek dat die Afrikaanse 
student se beginsels in die algemeen op vaster basis 
staan: hy staan immers daarvoor bekend dat hy 'n 
Christen is en dus sy maatstawwe uit die Bybel put. 
Die Afrikaner sal weer foute in die Engelse same
lewing makliker kan uitken as die Engelsman self. 

Die ASB staan ook nie die behoud van 'n rassis
tiese regering voor nie. Al weerspieel die ASB
studiestukke nie die amptelike ASB-standpunt nie, 
kan dit tog 'n aanduiding wees van die denke van die 
Afrikanerstudent. Dan word dit onverstaanbaar dat 
mnr. Van Heerden na die studiestuk oor rassisme 
nog kan dink dat die ASB 'n rassistiese regering 
steun. Hierdie studiestuk het bewys dat die Afrikaner 
die foute in sy samelewing kan herken en die 
behoefte voel om iets daaraan te doen. 

Al sal die ASB en NUSAS seker nooit dieselfde oor 
die politiek dink nie, kan meer kontak - soos die 
byeenkoms op Wits - net help dat die twee partye 
mekaar beter verstaan, hopelik met respek en begrip 
vir die ander se standpunt. 

STU DENTE 
ONBETROKKE BY EIE 

BELANGE 
Die aksie wat deur die Akademiese Raad gereel is 
waartydens verskeie hoogaanstaande persone hul 
stanc;lpunte oor die afskaffing van universiteitsub
sidies gestel het, is swak deur studente bygewoon. 
Oit is jammer dat die bree student so onbetrokke is 
by sy eie belange. Die byeenkoms was goed 
georganiseer, die onderwerp prikkelend en aktueel 
en goeie reklame is gemaak. Dit laat die swak bywon
ing soveel skerper afsteek. Daar mag goeie redes 
voor wees: die feit dat die aksie so kort na die Kar
naval gehou is, kon moontlik meegebring het dat die 
studente eerder akademies verkeer het as om nog 'n 
aand aan ander dinge af te staan. Dit neem egter nie 
weg dat hierdie saak tog prioriteit moes geniet het 
nie. Dit het juis, in teenstelling met baie ander aksies 
wat goed bygewoon word - oor die kern van stu
dentwees gehandel. Die toekoms van die student het 
ook ter sprake gekom. 'n Mens kan maar net hoop 
dat 'n herhaling van so 'n opset nie gou weer 
voorkom nie. 

------- ----~ -

WESTE 
ODEN NIE 

HUISWERK 
deur Dirk van Heerden 

Skrap uit wat nie pas nie: dit wil 'n mens graag vra van wie ook al nou die leier in die same
sprekings oor die onafhanklikheid van SWA/Namibie is. 

Die lys waar uitgeskrap 
moet word is dan ook as volg: 
Suid-Afrika; VSA; Brittanje; 
Frankryk; Wes-Duitsland; 
Kanada; Swapo; Angola; 
Botswana; Mosambiek; Tan
zanie; Zambie; Vier SWA
partye nl. OTA, NNF, Swa
po-D en Aktur. 

Bogenoemde lande en 
partye is alma! uitgenooi na 
die samesprekings in New 
York oor die implementering 
van die skikkingsplan vir die 
onafhanklikheidswording van 
SWA/Namibie. Die "egte" 
SWA-partye - OTA, NNF, 
Swapo-D en Aktur is eers ter 
elfder ure op versoek van 
mnr. Pik Botha, Minister van 
Buitelandse Sake, na die 
samesprekings genooi. 

Altesaam elf lande en vyf 
partye neem aan die same
sprekings deel en hulle sal 
die besluite neem. Is so baie 
groepe nodig? Per slot van 
sake is dit SWA wat onaf
hanklik raak. Di! is Suidwes
ters . wat hier woon. Hulle 
moet tog besluit, wit en swart. 
Of moet buitelanders dan be
sluit hoe en wanneer hulle 
onafhanklik sal raak? 

Met die onafhanklikheids
wording van Mosambiek, An
gola en ander Afrika-state het 
hulle grootliks self besluit. En 
hulle kry internasionale er
kenning. Hoe het hulle onaf
hanklikheidsproses egter 
verloop? Waar staan hulle 

nou? Mosambiek is kommu
nisties en daar is reeds begin 
met die implementering van 
Marxisme in Angola. 

Suid-Afrika het grootliks sy 
eie onafhanklikheidswor
ding gehanteer. Ook Swazi
land, Lesotho en die tuis
lande is deur Suid-Afrika tot 
onafhanklikheid gelei. En hoe 
het sake hier verloop? Goed. 
En waar in hierdie lande neig 
di! na Marxisme? Hierdie 
lande kry egter nie inter
nasionaal erkenning nie. 

In Afrika speel die groot 
stryd tussen die wereld se 
twee magsblokke af: Die 
Weste teen die Kommuniste. 
Dit blyk egter dat die Weste 
nie bekommerd is om veld te 
verloor nie. 

Dit kom dus voor asof die 
Westerse diplomate nie hulle 
huiswerk doen nie. Hulle ken 
nie werklik die omstandig
hede en behoeftes van die 
mense in SWA/Namibie nie. 
Kan die VVO ook werklik ver
troue he om onpartydige 
inligting te kry van 'n party
dige verteenwoordiger soos 
mnr; Martti Athisaari? Sou die 
Weste sy huiswerk doen en 
sou Martti nie so met die een 
oog kyk nie, dan sou daar nie 
elf lande en vyf partye nodig 
wees om te besluit nie. Dan 
sou hulle dit nie nou nog as 'n 
dekolonisasieproses beskou 
nie. En sou Swapo nie in die 
erestoel van 'n bevrydings
organisasie sit nie. 

Ideologies kan gedekolo
nialiseerde Afrika nie met 
oorblywende kolonialisme 
saam bestaan nie. Is 
SWA/Namibie egter werklik 
nog in die ou klas van 'n kolo
nie wat deur 'n swart nasio
nale beweging, soos Swapo, 
vrygemaak moet word? Die 
leier van die vryheidsbewe
ging word dan soos in die 
verlede die leier van die re
gering en hy regeer soos dit 
horn pas (hy besluit selfs op 
Marxisme: dis mos sy land, 
hy kan maak daarmee wat hy 
wil). Is dit ook die prys vir 
SWA om internasionaal er
ken te word? Is dit die doel 
van al die mense by die 
samesprekings? 

Moel swart en wit, wat nou 
na die eerste verkiesing 
saamstaan, alles opoffer, en 
plek maak vir so 'n onsekere 
toekoms? 

Die mandaathouer oor 
SWA - Suid-Afrika - kan mos 
self die onafhanklikheids
proses hanteer. Kyk na die 
orde voor die eerste verkie
sing, kyk na die geesdrif 
waarmee die Suidwesters 
gaan stem het en kyk hoe het 
hulle gestem: 'n stemper
sentasie van 81 . 

Vra nou, na al die pogings 
met samesprekings oor die 
skikkingsplan, aan Kurt en 
Martti en die yYesmagte -
Hoekom? Is dit 'n prys vir in
ternasionale erkenning? 
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Lasers word vriendelik u 
genooi om brlewe aan 
Wapad te stuur vir pub 
kasie. Briewe mag ond 
skuilname geskryf wor 
Let egter asseblief daar 
dat u voile naam en adr 
die brief moet vergesel 
anders kan dit nie gep 
bliseer word nie. 0 
waardeer u samewerking 
die verband - Red. 

Psalm 12:7: "Mense s sew 
woorde_ is vals, onbetrou deu 
baar. Die Here se woorde 
volkome betroubaar!" dat 

• vuil 
So se Dawid - ge'i'nspireer ma 
deur die Heilige Gees - wo 
Psalm 12. In vers 7 se hy rin 
"Die woorde van die Here 0 n 
rein woorde". Rein - silwer and 
skoon, suiwer, sonder enig Din 
viek of vuilheid. So is dr met 
woorde van die Here. Nik Ten 
van die vaisheid van die me vals 
se se woorde, is by die va en 
die Here te vinde nie. geg 

Hoe is die mense se woor 
de? egt 

Di! iyk of daar niemand o ter 
is wat die waarheid praat nie we 
(vers 2). Hy 
Mense lieg vir mekaar. (ver gaa 
3a) d 

ons 
Mense mislei mekaar; hulle i I a a 
agterbaks; hulle se een ding daa 
maar doen 'n ander; hull 
hou 'n sekere gesindhei het 
voor, maar in hulle hart is ' sko 
ander; hulie vlei mekaar Sy 
maar met allerhande bymo betr 
tiewe. (vers 3b). D 
Soos dit in Psalm 55:2 Ho 
staan: be! 

"Glad is die botterwoord wat 
van sy mond, maar sy hart 1 gesj 
ooriog; sy woorde is sagter a vir 
olie, maar hulle is ontblot hoe 
swaarde''. ons 

Mense loen met hulle ton ske 
God se heerskappy oor hull O 
lewe. Hulle se: "Ons is vryGod 
Ons kan doen en se wat on iige 
wil! Niemand kan my !ewe v1 nuw 
my reel nie!" (vers 5) - en di men 
'n leuen! heid 

So is die mense se woor Daa 
de - vals, onbetroubaar! afle. 
Maar die Here se woorde i "L 
rein. omd 
Hy lieg nooit! y w 
Hy mislei niemand! met 
Hy se nie een ding, maa het". 
doen 'n ander nie! Li 
Hy t~ek nie sy beloftes teru "~ 
nie. ens· 
Wat Hy se, dit doen Hy! - is' 
Wat Hy beloof het, dit gee Hy er 

As Hy se dat elkeen wat i God 
Jesus Christus glo, die ewig is h· 
!ewe sal he, dan bedoel H :20 
dit. 

As Hy se dat Hy die kaf me 
onuitbluslike vuur sa 
verbrand, dan bedoel Hy di 
ook! 

Sy woorde is rein, soo 
silwer wat gelouter is, gesui on
wer sewe maal. (vers 7). S tes. 
woorde is soos silwer wa aar 

--- -~ 
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KARNAVAL
VOORSITTER 
LIG PUNTE 
TOE 
Geagte Redakteur 

Ten spyte daarvan dat al
les menslik moontlik in die 
stryd gewerp is om Karnaval 
'79 regverdig aan te bied, is 
daar tog steeds nog 'n 
gebrom onderlangs en selfs 
'n brief (Die Wapad 16 Maart 
1979) oor die Karnaval
punte. 

Met alles menslik moont
lik bedoel ek die volgende: 
• Een lid op die Karnaval
komitee se portefeulje was 
PUNTE. Dis die eerste keer in 
vier jaar wat dit so gedoen is. 
Die lid kon sy voile aandag 
aan die insameling en ver
werking van punte gee. 
• Op Kampusfokus, sowel 
as verskeie vergaderings van 
die Karnavalkomitee saam 
met Koshuisverteenwoor
digers/Prims, is die Karna
valkomitee se beleid, "Kar
naval '79 sal regverdig wees" 
duidelik uitgestip. 
e Minstens twee SPESIALE 

e lsewe maal , dit is volkome, 
- deur vuur gesuiwer is. 

is Die bedoeling is nie hier 
dat die Here se woorde eers 
1uil was en toe gereinig is nie, 

.d maar die bedoeling is dat Sy 
in Noorde die toets van loute
y: •ing deurstaan het , en 
is ongeskonde en suiwer 
r- anderkant uitgekom het. 
e Oink maar aan Sy verbond 
ie met Israel. 
s Ten spyte van hulle ontrou en 

n- valsheid, het Hy getrou gebly, 
n en hulle die beloofde land 

gegee. 
H Die kwaaiste loutering was 

egter op Golgotha; want wat
or lier kwaaier toets kon daar 
e. wees vir God se belofte dat 

Hy sy volk van hul sondes 
rs lgaan verlos, as dit: 

dat Hy sy enigste Seun 
1onskuldig aan die kruis \'noes 

is 1aat spyker, vir son
g, daars .. . 
lie Maar ook hierdie loutering 
id net God se woorde onge
'n skonde deurstaan. 

y woorde is volkome 
etroubaar! 
Daarom kan ons wat in 

om glo, vandag nog op Sy 
1eloftes peil trek, want "Hy 

e fat selfs sy eie Seun nie 
is espaar het nie, maar Hom 

as ~ir ons alma! oorgegee het, 
te oe sal Hy nie saam met Hom 

ns ook alles genadiglik 
kenk nie?" (Rom. 8:32) 
Om Christus ontwil het 

ry! ~od dan ook aan ons Sy Hei
ns 1ige Gees gegee, wat ons 
vir ~uwe !ewe gee, wat ons 
is 'llense maak wat die waar

eid liefhet en die leuen haat. 
r-llaarom moet ons alle leuens 

1fle. 
"Lieg nie vir mekaar nie, 

mdat julle die oue mens met 
ywerke afgele het en julle jul 
et die- nuwe mens beklee 

,et". (Kol. 3:9, 10). 
Lieg ook nie vir God nie: 
"Hy wat se: Ek ken Hom -

n sy gebooie nie bewaar nie 
is 'n leuenaar" . (1 Joh. 2:3). 
en "As iemand se: Ek het 

od lief - en sy breeder haat, 

r
gel• hy 'n leuenaar". (1 Joh. 
Hy' :20) 

i Laat dit duidelik word in 
et s lewe en woorde dat ons 

!> ai 'nders is van God, dat ons 
I di. n Hom behoort wie se 

oorde rein en gelouter is. 
Laat ons al ons vertroue op 

!om stel, en op al sy belof
Ons sal nooit bedroe 

ar uitkom nie! 

VERGADERINGS met die 
Prims is tydens Karnaval 
gehou om probleme oor 
punte te bespreek en elke 
keer is daar konsensus oor 
die probleme verkry. 
• Alie Karnavalkomiteelede 
is opgeskerp om baie nou
keurig te werk te gaan by die 
punteberekening van hulle 
onderskeie aksies. 
• Alie klagtes oor punte wat 
die Dagbestuur van die Kar
navalkomitee bereik het, is 
ondersoek en die mees 
bevredigende oplossing is 
telkens gesoek. 
• Aan alle koshuisverteen
woordigers en Prims is dit 
herhaalde kere gestel dat hul
le asseblief dadelik moet kom 
praat as hulle oor enige iets 
van die Karnaval, dit wil se 
ook punte, ontevrede is. 
• Die punte was vir 'n week 
na die Karnaval ter insae in 
die SSR-kantoor soda! alma! 
geleentheid kan he om dit te 
sien en besware te kan lug. 
Na 'n verdere dagbestuurs
vergadering is dit as finaal 
aanvaar en in Die Wapad 
geplaas. 

So kan daar aangegaan 
word. Alles pogings om oor
eenkomstig die Komitee se 
beleid te sorg dat "Karnaval 
'79 regverdig sal wees". Met 
goeie grand kan daar dus 
gese word dat die Karnaval
komitee van 1979 uit sy pad 
gegaan het om te probeer 
regverdig wees. 

Uit die aard van die saak, 
die sondige natuur van ons 
alma! en die gebroke wereld 
waarin ons lee!, kan niks vol
maak gedoen word nie. Ons 
erken, baie foute is gemaak, 
nerens na my beskeie men
ing, doelbewus om 'n kos
huis te bevoordeel of te bena
deel nie. 

Aan ons vriend, Willem van 
der Vyver : Ek hoop bo
staande het sake vir u bietjie 
duideliker gemaak. Net nog 
dit: 

• Alhoewel die Karnaval
komitee onder die SSR ge
patroneer is, het die SSR in 
die besluite oor punte GEEN 

aandeel gehad nie. Dit was 
besluite van die Karnaval
komitee. Die versoek vir 'n 
massavergadering spreek 
dus duidelik van oningeligt
heid, en as iemand gekri
tiseer moet word, is dit darem 
te lekker om maar vir alles 
altyd die skuld op die SSR te 
pak. 
• U en die massa Pukke het 
beslis nie ELKE kompetisie 
tydens Karnaval gesien nie. 
Woordboukompetisie, kol
lektelyste en Pukkie-ver
kope is bv. aksies wat baie 
beslis ( 1200 punte) 'n groot 
invloed op die stand van die 
koshuise gehad het . 
Veronderstel u is in koshuis 
A, dan weet u baie besli.s nie 
presies hoe koshuise B, C, D, 
ens. in hierdie drie aksies 
gevaar het nie. Om op te 
som: u is nie 'n bobbejaan 
nie. 

'n Laaste gedagte in die al
gemeen: Ek dink die Karna
val moet in die toekoms NIE 
op kompetisiebasis aan
gebied word nie omdat 

• daar nooit 'n volmaakte 
Karnavalkomitee sal wees 
wat geen foute sal maak nie. 
Tog jammer dat die grootste 
kritici gewoonlik die verste 
weg is wanneer 'n Karnaval
komitee saamgestel moet 
word; 
• Ons arme Pukke nie 
positief en gesond kan 
kompeteer en dit kan vat om 
te wen of te verloor nie. Ons is 
kleinlik (baklei vreeslik oor 
lien punte waar daar "dalk" 
gekul is!) en persoonlik (die 
Karnavalkomiteelid is uit kos
huis A en nou sal hy koshuis 
A of die res bevoordeel of be
nadeel), en nie volwasse 
genoeg om in 'n gees van "Dit 
is Karnaval, kom ons geniet 
dit, die wen is van minder 
belang" te kompeteer nie. 

Baie dankie aan al die Kar
navalkomiteelede vir baie ure 
se harde werk en baie op
offerings, baie dankie aan die 
Prims en HK-lede vir same
werking en oor die al
gemeen 'n baie mooi gesind
heid. 

Sterkte vir Karnavalkomi
tee 1980! 

JAN BOTHA 
KARNAVALVOORSITTER 
1979 

(Die Wapad spreek die 
hoop uit dat die onduide
likhede oor die Karnaval 
nou uit die weg geruim is en 
dat tyd en energie nie 
verder daaroor verspil sal 
word nie - red.) 

SPOTPRENT 
ONT LOK 
REAKSIE 

Die Redakteur, 
In Die Wapad van 16 Maart 

1979 verskyn 'n spotprent 
van die ASB wat hande skud 
met NUSAS. Gebreekte pyle 
en vernielde staalmonde
rings kleur die prentjie verder 
in. Wat is die verhaal agter die 
spotprent, meer nog, wat is 
die verhaal wat volg? Seer 
sekerlik nie die ligsinnigheid 
van 'n Bols-grap nie. 

Nie eers lien jaar gelede 
nie het NUSAS die Afrikaner 
uitgekryt vir 'n rassis. Die 
ASB het die Afrikaner be
skerm, selfs teen NUSAS te 
velde getrek. Ons was dit 
alma! eens dat daar grater 
dinge agter NUSAS gesit het 
as wat dit op die oog af gelyk 
het. In 'n studiestuk met die ti
tel: "Secret United States War 
Against South Africa", ge
skryf deur Aida Parker, word 
onder andere genoem dat 
NUSAS die spreekbuis van 
linkse buitelandse druk
groepe is, waarvan die CIA 
prominent in sy onder
steuning was. 

Vandag kom die ASB met 
dieselfde houding as NU
SAS vorendag. Dit is duide
lik dat die ASB die Beleid van 
Afsonderlike Ontwikkeling as 
'n klad op Suid-Afrika se 
naam beskou. Ons moet die 
Swartman (gister was hy Plu
raal, more is hy seker 
meneer) gelykwaardig be
handel. Snaaks genoeg, hy 

MYNERS STAAK 
Myners staak as gevolg van 
die verdwyning van werkre
servering. Die massastaking 
van Blanke myners die af
gelope week, verskaf stof tot 
ernstige nadenke. Die sta
king was onwettige optrede, 
aangesien daar nie gebruik 
gemaak is van die masjinerie 
wat deur die staat geskep is 
om geskille op te los nie. Die 
stakers het ook nie aan die 
Kamer van Mynwese kennis 
gegee nie, soos vereis word 
in die Wet op Nywerheids
versoening nie. Die gevolg 
was dat 'n klousule in die 
betrokke werkers se diens
kontrak in werking gestel is, 
waarvolgens hulle diens 
outomaties beeindig is. Die 
werkers is ontevrede oor die 
afskaffing van werkreser
vering in die myne. In die 
O'Kiep-koperm yn is d rie 
kleurlingwerkers aangestel in 
geskoolde werke wat voor
heen vir Blankes gereser
veer was. Dit het gelei tot 'n 
staking wat die s1mpatie van 
die onwettige stakers op 
ander myne gewek het. 

Werkreservering is in d ie 
Nywerheidsversoeningswet 
vervat onder die voorwend
sel dat dit rassewrywing sou 
uitskakel, deur te verhoed dat 
rasse in dieselfde bedryf met 
mekaar kompeteer. Dit het 
egter net aanleiding gegee tot 
verdere rassewrywing , 
aangesien d i! d ie Nie 
blankes gefrustreer het. 'n 
Kunsmatige plafon is deur 

die werkgewer vir die Nie
blanke werker geskep. Die 
werker kan nie op eie pres
tasie deur . die plafon breek 
om sodoende 'n werk te doen 
wat hy verdien het om te doen 
nie. Vanselfsprekend het dit 
inbreuk gemaak op sy pro
duktiwiteit en vanuit 'n ekono
miese standpunt gesien, is di! 
'n euwel. 

Die Nie-blanke het verder 
tereg hierin 'n vorm van gru
welike diskriminasie ten op
sigte van ras en kleur teen 
horn gesien. Dit is 'n blatante 
vorm van bevoordeling op 
grand van 'n wit vel, en nie op 
grond van verdienste nie. 

Eties kan dit ook nie reg
verdig word nie. Die calvi
n istiese standpunt soos 
weergegee deur prof. B. Du
ve nage in sy boek "Be
roepsarbeid in die lig van die 
Gereformeerde Etiek", is dat 
arbeid 'n roeping van God 
aan elke mens is. 

Die mens moet in die uit
voering van sy beroepsar
beid op horisontale en ver
tikale vlak dien. Dit kom daar
op neer dat die arbeid in 
diens van God moet staan 
sowel as 1n diens van die 
gemeenskap. Hy skryf' " Die 
gedagte dat sekere arbeid 
eintlik naturelle-arbeid is, 
moet met besl istheid ver
werp word ." Werkreserver
ring staan lynreg in botsing 
met hierd1e aanhaling. Hy 
skryf dat by die keuse van 'n 
beroep , die persoon se sub
jektiewe aanleg en neiginge 

ter sprake kom, juis omdat 
die voorsienigheid van God 
nie die persoonlike verant
woordelikheid van die mens 
uitskakel nie . Met hierdie 
standpunt is nie te versoen 
dat die werkgewer sekere be
roepe buite die bereik van 
sekere persone stel nie. Om
dat arbeid 'n roeping van 
God is, mag die mens nie lig
telik inbreuk maak op die 
keuse-vryheid van die indi
vidu nie. Soos Duvenage di! 
stel: "In die keuse van sy 
beroep bly die gelowige 
primer aan God verantwoor
delik." (p.121) Wie is die 
menslike wetgewer om hom
self in die posisie van God te 
plaas? 

Die Regering het in die af
gelope jare prysenswaardig 
wegbeweeg van werkreser
vering. Dit wil egter lyk of die 
werkers d ie regering nie 
steun in sy beweging nie. Is 
dit nie tyd dat ons daaroor 
besin nie? Die verwydering 
van werkreservering sal 'n 
heilsame uitwerking op die 
landsekonomie he. Produk
tiwiteit kan opgestoot word 
deurdat sekere blanke wer
kers hulle arms uit die mou 
sal moet sleek ten einde hul 
werk le behou . Nie-blanke 
werkers sal meer he om na te 
street, en rassewrywings- en 
frustrasie sal uitgeskakel 
word . Bo alles sal di! egter 
beroepsarbeid in Suid-Afri
ka op 'n etiese grondslag 
plaas. 

weet nie wat gelykwaardig
heid beteken nie, totdat linkse 
agitators met hul propagan
da aan horn verduidelik dat 
hy dit nie het nie. Die geskie
denis het tog duidelik gewys 
dat dit nie daarom gaan om 
horn gelykwaardigheid te gee 
nie, maar om horn op te steek 
tot rewolusie, soda! "ander 
elemente" hul doel kan 
bereik. 

Nou vra die ASS die 
Engelsman dat hy moet wag, 
die Afrikaner kans moet gee 
om byte kom, veral wat poli
tieke denkwyse betref. Glo 
my, as die ASB hande skud 
met NUSAS wat, soos voor
heen gese, sterk deur die CIA 
be'lnvloed is, kan enige logies 
denkende mens (selfs met 'n 
ondergemiddelde IK), seker 
tot die heel logiese gevolg
trekking kom dat die ASB ter
selfdertyd hande skud met 
die CIA: hetsy onbewus 61 
doelbewus. Beteken "Ons sal 
offer wat jy vra" dat ons nou 
ewe verlee aan die Engels
man om verskoning moet vra 
vir ons "infantiele denkwy
se" van 'n paar jaar gelede? 
Beteken di! dat ons nou saam 
met die stroom moet loop? 
Nee, ek dink eerder dis 'n 
kwessie van : die Engelsman 
het die kruiwa gemaak, en 
nou stool die Boer horn. Wil 
ons hierdeur progressionis
ties wees? Onthou die woor
de in die studiestuk "Rassis
me": "Die beginsel is geen 
maatstaf om nuwe idees te 
toets nie''. 

In 'n leeskamer in Soweto 
is honderde boeke wat han
del oor "Swartmag, Swart
bewussyn, omverwerping 
van Blanke minderheidsre
gering", ens. Daar kort nog 
net een publlkasie op die rak 
om swart onluste verder aan 
te blaas, naamlik die studie
stuk oor rassisme, uitgegee 
deur die ASB. Geskryf in 'n 
styl wat erg aan Alan Paton 
herinner, is dit 'n manjifieke 
propagandastuk vir rasse
onluste. Dalk pryk hy reeds 
op die rak in Soweto se lees
kamer. Korn die oortuigings 
wat gehuldig word uit ASB
kringe self? lndien nie, wees 
versigtig: "Meng jou met die 
semels, dan vreet die varke 
jou op." 

INTERROGATIVE 

Die Afrikaner vra nie by
komkans van die Engels
man nie - ek dink ook u 
lees die rassisme-studie
stu k baie subjektief. 'n 
Goeie Afrikaner is 'n goeie 
Christen - en die studiestuk 
is Bybels goed verant
woord - red.) 

KRUISPAD
VERSLAG 
GEKRITISEER 
Die Redakteur, 

Na aanleiding van 'n stu
die oor die Kruispadpro
bleem het ek onder andere 
opgemerk dat hierdie pro
bleem internasionaal aan
dag genie!; dat dr. Mulder en 
die SA regering aandag aan 
die saak gegee het; d r. 
Koornhof die eerste dag na 
sy ampsaanvaarding in 
Kruispad gaan samespre 
kings voer het; en dat hy net 
'"n bloot regverdige en mens
like oplossing " wil he! 

Nou: Die Afrikaanse Stu
dentebond het dit goed ge
dink om 'n studie te maak oor 
die hele Kruispadpetalje . 
Verteenwoordig hulle die al
gemene Afrikaanse student? 
Voorkoming is beter as gene
sing. Dus: waarom het al die 
swartes na die Wes-Kaap 
gegaan? Omdat daar werk 
was, en waarom kon hulle so 
maklik in diens geneem 
word? Min mense is bewus 
van die plan van aksie teen 
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die beleid van Afsonderlike 
Ontwikkeling wat deur linkse 
groepe van stapel gestuur 
word, met die steun van 
buitelandse drukgroepe. Di! 
gaan om 'n stedelike swart
man te vestig, of te wel "Com
mon Area" te bewerkstellig. 

So hard as wat die pligs
getroues die tuislandbeleid 
probeer deurvoer, net so 
hard trek die linkses hulle na 
die stede toe. Die gevolg? 'n 
Plakkerskamp en, soos ons 
'n week of wat gelede gesien 
het, stakings. Behalwe dat die 
studiestuk oor Kruispad 
daarop sinspeel dat dr. Mul
der sy werk· nie gedoen het 
nie, is dit verder bloot 'n pro
pagandastuk vir dr. Koorn
hof. 

Dus, dit is net hier waar ek 
ook my standpunt wil stel: 
waarom moet ons nywer
hede in SA arbeidsintensief 
bly en tegnologies agter raak 
om arbeidsintensiewe werk 
vir oortollige swartes in 
blanke stede le verskaf? Di! 
laat ons nee se vir die voor
uitgang in die tegniek, !er wil
le van die onvermoe om sin
vol vooruit te beplan. Oil is 
ekonomiese OBSKURAN
TISME 
OF 
moet ons die nywerhede in 
die blanke gebied so gevor
derd moontlik opbou en 
beplan en waar nodig teg
nies verouderde nywerhede 
in die tuislande 'n beskerm
de mark in die blanke gebied 
verskaf? Die Blanke moderne 
nywerhede moet dan mede
dingend op die uitvoermark 
wees. My antwoord is dus: 
Selektiewe indiensnemings
belasting. Di! is belasting op 
die loon wat die nie-blanke 
arbeider in Blanke gebied 
verdien en deur die werk
gewer betaal word. Die doe! 
is dus: 

• Die aantal swartes in diens 
van ondernemings in die 
Blanke gebied sal beperk 
word. 
• Hoe arbeidkoste van die 
swart arbeid in die stede sal 
verminder word deur beter 
gebruikmaking daarvan. 
Selfs 'n 25 persent loon
belasting sal nie die totale 
nywerheidskoste opstoot n1e 
omdat die aanwending van 
swart arbeid tans nog uiters 
skokkend 1s. 
• Die geld wat so verkry 
word, sal dan help om die ny
werheidontwikkeling in die 
tuislande te finansier. 

Dr. Ntsangwesi van Ga
sankulu het op 'n stadium 
reeds 'n eis gestel van lien 
persent van die loon wat sy 
mense in die stede verdien. 
Oil was al 'n slap in die regte 
rigting. Die gevolgtrekking is 
dat beter finansiering van die 
ekonomiese ontwikkeling in 
die Transkei nooit die Kruis
padprobleem sou laat ont
staan het nie. 

Swart loonbelasting sou 
die aanvraag en aanbod na 
swart arbeid laat krimp he!. 

Die ASB het en laat horn as 
handperd gebruik deur men
se wat die Kruispadpro
bleem wil aanblaas om so
doende die Regering in die 
verleentheid te stel. 'n Ernsti
ge vraag aan die ASB - aan 
watter kant staan jy? 

DOGMA TIX 

(ASBeelde, of ASB-studie
stukke, verteenwoordig NIE 
die amptelike standpunt 
van die ASB nie, maar net 
die van die opstellers. Dit is 
interessant dat u onder die 
indruk verkeer dat die stu
dlestuk oor Kruispad daar
op sinspeel dat dr. Mulder 
nie sy werk gedoen het nie -
toe hierdle selfde vermoe
de op die afgelope ASB
hoofbestuursvergadering 
aan mnr. De Swart, die op
steller, gestel Is, het hy uit
druklik ges~ dat dit nle die 
bedoeling was nie. - Red.) 
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Skemer
Wenen
vonkei

Die eerste Skemervonkelln die foyer van die PU Kamer-
toneel beloof om liefhebbers van musiek te bekoor en non-
liefhebbers te bekeer ... 1 Onder leiding van Brenda
Potgieter neem Rina Hugo en Paul Schutte se stemme ons
na "Wenen, stad van my drome ... "

Wenen, die werkplek van
menige groot komponis,
Wenen die stad van Johann
Strauss, die wals en die Blou
Donau .. Brenda se Wenen
is die stad van die "Heuriger",
die gemoedelike wynhuise
waar vriende bymekaarkom
en na die Schrammelmusiek
van viool en kitaar, trek
klavier en kontrabas met oor-

gawe luister.
Vir 'n uurtjie van heerlike

gesinsvermaak iS die eerste
SKEMERVONKEL van die
Departement Spraakleer en
Drama In die foyer van die
Kamertoneel 'n uitstekende
keuse.

Wenen, stad van my
drome o.l.v. Brenda Pogieter
26-30 Maart.

KALENDER 79
KUNSUITSTALLINGS

26 Maart - 6 April: Riena van Graan - 'n uitsta1/lng In die
Frans du Toit-kunslokaal.

MUSIEKUITVOERINGS

26 Maart: Heinrich Schiff, Oostenrykse tjellis, begelei deur
Lamar Crowson.

DEPARTEMENT SPRAAKLEER EN DRAMA

26-30 Maart: Skemervonkel- "Wenen, stad van my drome"
o.l. v, Brenda Potgieter.

31 Maart en 2-11 April: Die Rlssle- Charles Marowltz-
Regie: Liesbet Schoeman.

CINE- PUK

30 Maart: Wild Bunch: Vrydae 171'130en weeksdae 191'130

Antonton. van Maison Hazelene.
Cl el 5570, oorkant Checkers)

is pas terug van 'n kursus In die

~ \!ullLJ.L~- _lfdU7.J.I1H Ell
! I(Ll7.L~Lilll...jJ- J1u;.L(..l(.[~J..

Kom vra vir Antonio vir die
allernuutste voorkoms teen

Die Wapad - 23 Maart 1979

Die Potchefstroomse "Wiener Schram mel Ensemble" Is die musikante wat mens met
musiek wegvoer na "Wenen, stad van my drome". (Foto: Frik Schoeman).

(lIt gekneusde /JOlt" van hul 0'
ropk roosmaryn en wlntera(aap
klein ""nt/les wat In vensterbanke droom
p/&oe de'teslstance van die klJnsklas

met sy Ultgeteerdfl leermeester8S mat
mosgroen oë wit las verwese fladderand
en twmtlg besieldes besQedeldes wat
varbete bid om kruis na kwas

oor 'n kwëpef en 'n fletsla glas

NANETTE PRETORIUS WILMA VAN DER WAL T

Wie het my g"harlflkyn
sy mantel, mus en tamboeryn
soos waf/erse nar
In my waarheid kom skyn
Het jy my dan met h{l.nekraai
met tossels en .linte en bokspring
en paal die kon{ng
bedrewe van sy sonde verraai

KOMP.ErEER
MET POËSIE

vanjaar In samewerklng met ASPU
Olft wengedigte word IngeskrYf

JltléJpw_•• W.ftI,nftjlt'.IA die meeste· kampusse
llliIl'ttnalda:tum le 7 Mel 1919 eh geen

~1JI1~.• JI;"~\lIIll. ~hderhed'

RISSIE KRIEWEL CINE PUIK
VERTOON

REKLAM EFtLMSIN DIE MAAG
'n Vertaling van die werk van Charles Marowltz, The
Shrew, word vanaf 2 tot 11 April as Die Rissie In die PU Ka-
mertoneel aangebied.

Mej. Anne-Marie Jacobs beoog om In samewerking met
die Cine Puk 'n reeks reklamefIlms oor die verskillende
rade en verenigings op die PU saam te stel.

In dié werk maak Marowitz
gebruik van die klassieke
werk van Shakespeare,
Taming ot the Shrew (1593).
Dié werk van Marowitz is
beslis nie 'n komedie wat ont-
spanning en ontvlugting vir
die gehoor bied nie. Marcwitz
behandel die gehoorlid net
so subtiel wreed as die ka-
rakters in die stuk. Die

skrywer ontstel 'n mens, hy
laat jou wonder, her oor-
weeg Hy bereik wat elke
goeie teater veronderstel is
om le bereik, naamlik. om die
gehoorganger so ver te kry
om passiewe aanvaarding
van die bekende dinge te
verruil VIr 'n her-ondersoek
van waardes wat dieper as
die oppervlakte dring.

Daar Is so baie verskil-
lende verenigings dat die
meeste studente nie weet wat
dit alles behels nie. Die sku if-
ies sal deur die verenigings
verskaf word en sal so saam-
gestel word dat dit lig op die
bedrywighede van die spes I
fieke vereniging werp. Hier-
die skuitles sal dan as voor-

prente deur die Cine Puk ver-
toon word

Die presiese datum wan
neer daar met die vertonings
begin sal word, IS nog nie
vasgestel nie. Mej. Jacobs
het gesê sy sal teen die
midoei van Maart met 'n
ondersoek na die beoogde
projek begin.



Ja, en so is nog 'n Karnaval
onder die stof van tyd be-
grawe. Heimat bedank Ver
geet-my nie vir die gees wat
ons saam kon opbou tydens
Karnaval.

Dit willyk of die manne van
Heirnat nou begin kyk na die
jaar wat voorlê, want die aka-
demie Is nou vir almal 'n saak
van die hart, len minste, 'n
saak van die daad vir die
meeste

Dinge in Heirnat gaan sy
gang soos alle dinge, maar
daar IS tog 'n paar sake wat
genoem moet word. Die
"Blue gum club" het nog lede
bygekry wat onlanqs in die
"tande geskop" Is, Die A.S.V.
(almal sonder vroue) is ont-
bind.

Dan is daar die geheim-
sinnige K.K K. figuur wie se
identiteit verlede jaar op die
lappe gekom het, wat weer uit
sy skuilplek gesluip het.

Verdere geheime beweg-
ings in Helmat is nog sluime
rend in dié stadium van die
jaar.

Verlede naweok met die
rugbywedstryd teen
Kempton Park het Gerard
Jordaan (Jorrie) die wendrie
gedruk nadat hulle tot In die
laaste minuut agter was

Christo Botha het 'n derde
plek gekry In die 400m hek-==============_ --::-=-=-=-=-=-::::::;- kies in die intervarsity atle-
tiek byeenkoms. Heirnat se
Aflosspan het die aflos
gewen.

Vorder lyk dit of die
belangstelling in pluimbal
ook ly Intrek geneem hel
onder sommige van Heimat
se manne

Dankie aan die rnanne wat
In die fietstoer vir ons 'n
vierde plek losgery hel. Daar-
deur het ons sommige yroter
koshuise in die stof laat byt.

In die trapkarwedstryd het

Makouvlei
Die laaste crescendo-gille
van 'n dorelied het nog tril-
lend oor die dak van die sen-
trale eetsaal aangesweef
gekom, en 'n bloedbevlekte
studentesentrum het nog .,til-
swyend sy verdoemende
getuienis van wraak en
vergelding teen ongewenste
indringers gedra ... toe hou
ons Makoue al ons eerste
amptelike koshuisberaad vir
die Jaar 1979.

Die beraad, gekenmerk
deur die strengste wanorde
en mees vasberade
vervelendheid, het aan die
een kant trekke getoon van
optimisme, aan die ander
kant trekke van pessimisme
en aan die derde kant trekke
van karnavalisme.

Terwyl die een voorstel na
die ander geveto word en
nuwe voorstelle met groot
erns en na diepe oorweging
ter tafel gelê is, het die gees
van Makouvlei weer begin
herleef na die uitputtende
vakansie

Die puinhope van oor-
winning wat In en om Makou-
vlei opgestapel staan, 'spreek
hard en duidelik van die dae
en nagte wat omgeswoeg en
omgesweet is, en van die
nuutgevonde liefdesbande
wat daar tussen ons en
Karlien in die besonder
gesmee is.

Karlien, ons salueer jou vir
die karnavalste-karnaval in
jare, en die naklank sal in die
eeue wat kom nog lank
gehoor word. Dis 'n karnaval
waarvan ons agterklein-
kuikens en agter-
klein(donkie)-vullens sal
praat.

Wanda
Karnaval het sy tolook hier
geëis. Af arms en bene, seer
spiere en hope agterstallige
werk iS aan die orde van die
dag. Binne in jou weet jy egter
dat dit die moeite werd was.
Dankie Caput vir 'n grootse
karnaval. Sonder Julle sou
dit nie dieselfde gewees het
nie,

Met die Intrapslag het
Wanda op 'n hoë noot begin,
deur die damestrapkar te
wen. Ook by die Kaap-na-
Rio, toutrek, en wisselloop
het ons ons stemme dik
gemaak, Saam met Caput het
ons die stalletjies en pop-
koppe gewen en waar ons nie
gewen of goed gedoen het
nie, he! ons Wandagees
gesorg dat ons gehoor word

Met mense soos Isabel
Malan, Nanda Barnard en

Christien van der Walt het ons
met die Puk kampioenskap-
louere weggestap.

Ons moet darem die ander
koshuise waarsku dat ons
van plan is om die hokkie en
netbalook hierdie jaar te wen,
Die spanne het al begin
oefen. ,

Wanda-groete.

Karnaval is verby en die lewe
Is besig om na normaal terug
te keer. Die eens begaafde
akademie moet nou met
groot moeite en sweet opge-
diep en Ingehaal word.

Die Uitspanners het alle
verwagting oortref en derde
in die karnavalkompetisie
geëindig. Die sukses word
toegeskryf aan die onbaat-
sugtige diens wat elke in-
woner verrig het.

Ons "Volley ball"-biad het
intussen van lewens-
gevaarlike oppervlakte na 'n
baan van Internasionale stan
daard verbeter. Die ampte
like inwyding sal later van
stapel gestuur word.

Die "Bachelors-club" se
ledetal is besig om 'n sorg-
wekkende daling te toon. Die
karnaval en Dinki se
teenwoordigheid word as die
sondebokke beskou.

Die interkoshuis-gala het
baie goed afgeloop, die man-
ne het dit baie geniet en daar
het selfs 'n paar hoogte
punte opgeduik.

Die Uitspanners het in hui-
le hordes opgetrek na
Klooster Daar het 'n titaniese
sokkerstryd ontstaan en na 'n
lang gesukkel was die telling
twee elk

Sterkte met die akademie,
Pukkel

Roolbeer-groete.

Liberalia
Met gesigte vol kommer
dwaal die ouens tot laat-aand
doelloos in die koshuis
gange rond, met die hoop om
'n uitweg te vind vir al d'ie
probleme akedemiese pro-
bleme wat as gevolg van
karnaval 'n onuitwisbare
spoor nagelaat het.

Elke af periode is nou van
belang, Eers 'n paar woorde
wissel om 'n koppie tee op
die stoep en weer terug
kamer toe.

So teen vieruur se kant word
daar van al die frustrasies
ontslae geraak op die rugby-
veld, die atletiekbaan,
muurbalbaan ens.

Eettyd en sleeptyd breek
aan. Hennie neem die voor-
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tou om sy verloofde, Rina,
van Wag,,'n-Bietjie te gaan
besoek en keer dan gewoon-
lik net na Schalk, Atoom en
Ramaja terug.

Die ouens vergader weer
op die stoep om 'n stone of
twee te hoor of te vertel. Die
aand begin end se kant toe
staan, die televisie sluit af met
die Stem en op die gesigte
van die ouens is daar kom-
mer die akedemie druk.

Thaba Jlh
Ons sê baie dankie vir 'n lek
ker karnaval, en veral dankie
aan Kulu saam met wie die
karnaval 'n reuse sukses was.
Dit Is te sien in die feit dat ons
die vlot kompetisie gewen het.
Oudergewoonte het daar dan
ook 'n paar romanse ont-
wikkel gedurende die tyd, en
ons hoop dit ts blywend.

Dan IS daar ook nog die
ampsmotor van die koshuis
nl, Blerts, wat swaar dra aan
al sy kleure maar tog loop
soos 'n bom

Die feesvieringe is egter
voorlopig verby en nou lê die
toetse voor, Almal moet vas
byt voor die boeke om in te
haal waar daar agter geraak
is gedurende die karnaval.
Ons wil egter die ouens waar-
sku om nie so vroeg in die
jaar te hard te werk nie wan!
dan sal julle nooit die einde
van die jaar haal nie.

Groetnis.

Mrt, '79

Die mwonersvraqqie IS heel-
wat mlnder. Met slegs veer-
tien eerstejaars en amper vyf-
tig seniors begin KULU al
vroeg met aksies.

Dis kenmekaar. program-
aande, ontheffings ... Die
ontgroening is reeds deel van
'n heerlike en aangename
verlede. Menige "door" ver
lang sekerlik terug na die
aande van konsert hou en
hare vleg.

En so vlieg die weke verby
en bring ons by karnaval.
Hou saam met JOu bure kar-
naval, en siedaar, 'n kits-
resep vir 'n suksesvolle
"geesvang" en 'n fees van 'n
karnaval.

Elke aand word daar vlot
gebou en gesels en behoorlik
kennis gemaak tot laat. Daar-
mee word die aande verwyl.
"Slaap" is 'n onding en word
net in allernodigste om-
standighede gedoen.

Tussendeur hou Gang een
en Gang vier nog 'n kussing-
geveg Die manne besluit om
te kom handgee(?I). Die
aand word afgesluit met
waatlemoeneet en 'n slapie in
die vierkant.

'n Baie oorspronklike , ~=======~=====::_:___;
"KUL U SE KOOS" neem -
deel aan die Kaap na Rio.

Vrydagaand vertrek die
dames na die sportterrein. Dit
gaan goed maar twee onge-
valle keer terug.

Die hoogtepunt vari kar-
naval was Saterdag. Thaba-
Kulu-Jah is die wenners van
die vlotboukompettsiei En om
daarna nog vooraan al die
vlotte te ry is genoeg om die
KULU-dames en Thaba-Jën
meer as net trot te lant voel.

Met 'n betióórlike viering
word karnaval die aand afge-
sluit op 'n hoë noot.

Die akademie wag en die
pret is verby,

dié rnaone vir ons 'n tweede
plek gekry.

Dit lyk of Heirnat nou op
volle sterkte is ná die uitsluip
van 'n paar "slap siele."

Heirnet groete.

Die bont skilpad se dames
het Karnaval '79 gevat en dit
geplaas waar hulle dit wou
hê, Sommer lank voor die
Karnaval het die dames al
groot interaksies met die
Hombré manne gehad. Die
hoeveelheid dames wat nou
vassleep in Hombré getuig
van die sukses daarvan.

Sommige mans het op 'n .
ongeleê tyd (na middernag)
kom kuier en is met rakette en
besems verwilder. Hulle ver-
dediging het sommige dames
nat, woedend on met knoppe
agter die ore daarvan laat
afkom. (l)

Die dames het kragte In-
gespan en saamgetrek na die
Fanie du Toit vir die Moot-
rivierspele Met 'n gooio gees
het almal aan alle moontlike
items deelgeneem. Iemand
gedink 'n donkie IS stadig?
Nie as 'n Wag-'n Bleljie dame
op sy rug Sit mo.

Die harde werk aan die vlot
het dit 'rt welverdiende
twoede plek besorg. By
Hombré het die vlotbouery
glad verloop - uie innorlike is
versterk met pannekoek,
vetkoek, roomys en spring
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mielies. Hierdie week drink at
die dames dieet Pepsi.

Voordat die dames hulle
ten volle aan die akademie
kan wy, lê die atletiekinter-
varsity en koshuisverjaardag
nog voor.

opvoedkunde-gebou se
kennisgewingborde nie
genoeg skuiling bied nie 'n
mens het bene ook, weet Julle

'n Derde van Klawerhof se
inwoners het verlede week in
die bed deurgebring. Dinge
begin nou na normaal terug
keer nadat die maaggriep-
epidemie byna hande uit-
geruk het. Menigeen kon
naderhand nib rneor die droë
roosterbrood en swart teo in
die oë kyk nie, en is baie bly
dat sy nou weer vaste spyse
kan geniet. Welkom terug in
die land van die koshuisin-
woners.

Bale geluk ook aan Erina
en Jan Louis met hul verlow-
Ing ons is saam mel julle
bly. Lekker nou, nél

'n Groep ondernemende
jong mans het probeer om
die potplante op die koshuis
se stoep weg te dra. Hulle het
egter nie rekening gehou
daarmee dat die huispa op
die hulpgeroep van die inwo-
ners van die slaapsaal sal ag
gee nie. Byna te laai het hulle
hul fout agtergekom. Onthou
volgende keer dat die
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PUK XV STAAN HUL MAN
Die PUK XV het hul Saterdag 17 Maart bo verwagting goed van hul taak gekwyt teen die
Daly Ford vyftiental wat uit 'n hele aantal provinsiale spelers bestaan het.

Roos vroeg in die wedstryd
vervang het, het bewys dat hy
bo-gemiddeld fiks is deur---------------------""T twee vol wedstryde te speel.
Sy puik uitgee na Michael
Carlisle het gesorg vir die
eerste drie aan die PUK XV
se kant. Michael het alte-
saam drie drieë gedruk en
kan hierdie jaar nog baie vir
die PU-rugbyspan beteken.
Kobus van Wyk en Louw
Venter se goeie same-
werking het die tweede drie
vir die PUK XV besorg. David
Smith (Rhodesië) het getoon
dat hy beslis van Springbok-
gehalte is. Schalk van der
Merwe het met sy spoed en
fyn taktiek skitterende spel
gelewer. André Markgraaf het
ook duidelik in die lynstane
en skrums gewys dat hy glad
nie vir manne soos Kevin de
Klerk terug hoef te staan nie.
Thys Lourens was weereens
'n puik kaptein en het bewys
dat hy vir nog 'n seisoen van
provinsiale rugby reg is.

Uitblinkers aan die Daly
Ford se kant was manne soos
James Young, Joe Coetzer,
Flippie Venter, Gerald Venter
en Kevin de Klerk.

Volledige uitslae van die
ander wedstryde is soos volg:
Ibbies verloor 13-6; Tweede
span verloor 28-10; Derde
span wen 42-6; 0/19 wen 15-
14; 0/20 A verloor 20-15; die
Jongspan verloor 31-0. AI
hierdie spanne het teen
Weermag gespeel.

KORTSPORT

Die PUK XV het met sewe
en dertig punte teen twee en
dertig gewen nadat hul

ATLETIEK
Saterdag 24 Maart neem

die volgende PU atlete deel
aan die Noord Transvaatse
kampioenskap te Pilditch in
Pretoria:
Senior mans: Piet Goosen
(werpskyf, gewigstoot);
Dawie Malan (paalspring);
Fanie CamIer (verspring,
driesprong).
Senior dames: Isabel Malan
(verspring, 100m hekkies);
Saartjie de Villiers (skyf
werp); Estle van der Merwe -
voorheen Robbertse (soles-
gooi); Nanda Barnard (hoog-
spring); Leonie Smit (400m
hekkies); Retha Swart (4 x
100m aflos).
Mans 0/21: Adriaan de
Lange (1 500m); Jan Theron
(100m); Willem Gunther
(verspring); Willem Coetzee
(skyfwerp, gewigstoot).
Dames 0/20: Viviën Louw
(100m); Christine van den
Vyver (hoogspring); Christine
Bensch (skyfwerp, gewig-
stoot).

Die volgende PU-atlete is
uitgenooi om aan die
SAAAU verjaardag atletiek
byeenkoms by die Herman
Immelman Stadion in
Germlston te gaan deelneem:
JUrie van der Walt (110m
hekkies); Christo Botha en
Tommie Ferreira (400m hek-
kies); Fanie Camfer en Wil-
lem Gunther (verspring);
Christine Bensch (skyfwerp
en gewigstoot); Saartjie de
Villiers (skyfwerp). Die
byeenkoms vind Maan-
'dagaand 26 Maart plaas.

RUGBY
Tydens Saterdag se

rugby-dag teen Wits in
Johannesburg neem die
volgende PU spanne deel:
Die eerste span, die Ibbies,
die Bulspan, die Jongspan,
die 0/20 A span en die 0/19
A span.

STOEI
Saterdag 17 Maart is daar

Springbokproewe gehou ten
einde 'n span te kies wat
Suid Afrika teen Taiwan sal
verteenwoordig. Christo
lottering en Danie Bekker het
vir Wes- fransvaal deelge-
neem. Albei hierdie stoeiers
behoort aan die PU-span.
Christo (bo 100 kg) en Danie
(52-57 kg) het kwaai teen-
stand gehad en kon nie die
Springbokspan haal nie.
Christo Lottering het egter
derde geëindig in sy aldellng.

GEWIGOPHI
Die PU-gewigoptelklub het

Saterdag 17 Maart in
Johannesburg aan die Suid
Transvaalse beginners
kompetisie deelgeneem. In
Olimpiese stote het Herman
do Bruin 'n eerste plek behaal
in die ligswaar-aldellng (75-
82 5 kg), Leon Labuschagne
het in dieselfde afdeling 'n
gaele 77 kg opgeraap, maar
het ongelukkig met die ruk-
en -wip die gewig verloor op
102 kg. Koos Henning van
die PUK wat 'n Suld-
Afrikaanse 67,5 kg Olim-
piese gewigoptelkampioen
is, het tydens die kompetisie
'n dernonstrasie gelewer.

Op 31 Maart is daar 'n
kompetisie lussen die PU-
gewigoptelklub en Wits. Met
maar ervare manne soos

tydens rustyd met agttien
punte agter was.

Dirk de Vos wat Zillen

Eugene du Plessis, Leon
Labuschagne en Renier van
Rensburg behoort die PU-
span dinge vir Wits moeilik le
maak.

MUURBAL
Wedstryde vir die

komende week is soos volg:
Eerste liga: Woensdag 28
Maart, Pukke vs' Weermag
(PU-bane)
Tweede liga: Dinsdag 27
Maart, Pukke vs PBHS
(PBHS-bane).
Derde liga: Woensdag 28
Maart, Pukke vs College
Masters A (PBHS)
Damesliga: Dinsdag 27
Maart, Pukke A vs Vaal Reefs
A (Vaal Reefs).

JUDO
Saterdag 10 Maart het PU

gekombineer met Noord-
Vrystaat 'n oorwinning van
55-10 oor UOVS behaal en
gelykop teen RAU geëindig .
met 26 punte elk. In die
individuele kompetisie het die
PU-deelnemers baie goed
gevaar.

Junior Springbokke Hugo
Pienaar (0/60 kg), Johan
Boshofl (0/71 kg), Charl
Botes (0/78 kg) en Ronel!
Campher (0/72 kg) het elk
goue medaljes ontvang.
René Rautenbach het 'n
silwer medalje in die 0/52 kg
afdeling ontvang.

Roneli Campher het die
trofee vir die dame met die
beste tegniek ontvang.

TENNIS
Die PU tenniskampioen-

skap het Saterdag 17 Maart
begin. Die enigste opwinding
van die dag was toe Henry
Jacobs (vyfde gekeur) vir
Bennie Hattingh met 6-3, 4-6
en 7-5 gewen het. Die vol-
ledige uitslae tot dusver is:
Derde rondte: Dames
enkelspel:
Mariëte Schoonraad wen
Esmé Haylett (6 1, 6-1).
Magda Smuts wen Barbara
du Busson (6 2, 7-6). Elbé
Kruger wen Joana Rauten
bach (0 6, 6 2, 6 2).
Mans enkelspel:
Henry Jacobs wen Bennie
Hattingh (6-3; 3-6, 6·4).
Pikkewyn Malan wen Bennie
Smith (6-1, 6 0).

SPORTAFRIGTERS
Sportafrigters word

benodig vir hulp by Ikageng
en Promosa. Daar word veral
gesoek na L.O.-studente.
Enige persoon wat kan help
met die afrigting van atletiek,
sokker, kriekot, netbal, ten- I-----~~ ------ -
nis, korfbal en pluimbal kan
Deon Meyer skakel by bussie
? by die SSR-kantoor.

TAFELTENIIS
Saterdag 17 Maart het die

PU - tatettenniskarnptoen
skap plaasgevind. Twintig
mans en twaalf dames het
opgedaag. Adré Olivier het
die dames enkelspel gewen.
Martin Piek het die mans
enkelspel gewen. Die mans
dubbelspel is deur Martin
Piek en Pierre Schmidt
gowen. Die Wes-Transvaal
liga byeenkoms het ook al
begin. Die PU het hul eerste
wedstryd teen Brick and Tilf!
van Vereeniging met dertig
punte teen vyf gewen. Daar is
vanjaar vyl spanne In die liga
ingeskryf.

André Markgraaf het geensins vir Kevin de Klerk teruggestaan nie.

Dirk de Vos in sy kenmerkende styl.

'n Skoon uitgee van Thys Lourens na Kobus van Wyk.

NETBAL GOOI BAL
Daar Is vanjaar vir die eerste keer van eksterne keurders gebruik gemaak om die PU-netbalspan te kies.

Die spanne bestaan uit die
volgende speelsters:
Doele. Rina Papenfus,
LOUIse Wessels, Elsbet van
den Heever en Elmarie Tal
j a ar d , Verdedigsters'
Ma r le n e van Heerden,
Marieta van Eeden, Marina
Labuschagne en Hettie
Venter. Senters: Lynette
Smith, Rina Greyling, Leonie
Scott, Zena van den Heever,

Adré Olivier en Santie van der
Merwe. Die reserwes is
Gerda Saunders en Edith
Parsons.

jaar 'n amptelike afrigster en
ook nuwe sportdrag. Daar
word ook later vanjaar sprei
ligte opgerig vir die netbal-
speelsters.

geet-My-Nie. Klawerhof is
ook al hard besig om fiks te
word.

Alle koshursspanne sal
Saterdag 31 Maart vir die
eerste keer kan kompeteer
tydens 'n netbal-toernooI. Die
koshuisliga begin eers Sater-
dag 7 April, dan sal die PU-
spanne ook aan hul eerste
ligawedstryd deelneem.

Tydens die intervarsities
en die Suid-Afrikaanse
Universiteite kampioenskap
gaan hierdie spanne teen
onder andere Kovsies en
Maties deelneem.

Die Pu-spanne het van-

Die koshursspanne is ook
vanjaar besonder vroeg al
besig om te oefen. Verlede
jaar se wenners van die
koshuisliga, Heide, sal moel
ligloop vir Karllen en Ver-

I




