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PUKKEI 
Vir u kleurbaadjies 

en 
sportbenodigdhede: 

Johan 
Claassen 

Broers 
Groot genoeg om u te 
dien, klein genoeg om 
u te ken 

~MPT~!:JK~--~TUQ~~I~~O.~RANT VAN _Ql~_J~J.J-l( ViL_C .H~O. 
JAARGANG XXXIV NOMMER 24 ~~· C 1 K"'."~'l;1 t-: "' ,, 

• Gemengde huwellke 

Primarius het 
probeer. keer 

SR steun 
PW-be le id 

"Ek en die Hulskomltee 
het alles In ons vermoe 
gedoen om enlge vorm 
van 'n 'tekklepaartle' te 
probeer voorkom. Ander 
lnwoners het egter steeds 
voortgegaan met die reel 
daarvan en dlt het toe laat 
In die nag plaasgevlnd," 
het mnr Joggle van 
Staden, prlmarlus van 
Caput aan Die Wapad 
gese. 

Mnr. Van Staden se hier
die partytjie het plaasgevind 
toe die huiskomiteelede van 

die vorige termyn reeds uit
getree het, en die nuwe HK
lede nog nie hulle voete 
gevind het nie. Die nuwe 
huiskomitee is egter nou 
goed op dreef. Sulke dinge 
sal nie in die toekoms 
geduld word nie, het hy 
gese. 

"Ek is hier verkies as pri
marius en ek moet my 
onderwerp aan die reels wat 
van hoer gesag kom. Ons 
sal sorg dat daardie reels 
deurgevoer word." 

Prof. Th('rn::is Molnar. 

Molnar 
Prof. Thomas Molnar, wat 
onlangs 'n toekennlng vlr 
flksheldsoefenlnge van die 
PU ontvang het, kan as 'n 
vrlend van Suld·Afrika 
beskou word. 

Hy is 'n wereldreis'iger wat 
al sowat tagtig lande besoek 

Die vraag na die polltleke 
funksle (lndlen enlge) van 
die Studenteraad, het op 
die laaste vergaderlng van 
die SSA weer ter sprake 
gekom. Die kwessle was 'n 
faktor In die laaste SSA· 

• v1r SA 
voel hy dat Suid-Afrika ster
ker op die aanval behoort te 
wees. 

Prof. Molnar se voorts dat 
die Afrikaanse student goed 
met die van die res van die 
wereld se studente, verge
lyk. 

Studeer doelgerig 
vir resultate 

het en reeds twintig boeke ....-----------
laat verskyn het. Tans is hy 

Almal het sekerllk weer skntte en probeer die skema besig met 'n werk oor 
hlerdle bloktyd met hofi memoriseer. "Wider implications of Rus
ldeale blnnegegaan en met Eindelik is mens dan in die sian imperialism in Africa 
stukkende senuwees en warm eksamenlokaal. Begin and Third World problems in 
ongedane werk anderkant sistematies die instruksies general." 
ultgekom. lees en teken dan aan hoe- Prof. Molnar het sy vader-

veel vrae gedoen moet land, Budapest, na die 
Die heel belangrikste word. Besluit hoeveel tyd Tweede Wereldoorlog toe 

wenk om vir die eksamen te aan elke vraag afgestaan die kommunistiese bewinds-
onthou, is om alle negatiewe kan word HOU DAARBY. oorname gedreig het, ver-
elemente uit die omgewing Vier vrae waarvoor elk 'n laat. Sedertdien is hy in die 
te verwyder; mens se senu- totaal van ses uit tien behaal VSA woonagtig . Hy het 
wees kan heeltemal goed word gee oneindig beter re- onder andere in Hongarye, 
daarsonder. Verder moet sultate as twee neges, en Roemenie, Belgie en die 
mens werk in die tye wat vir nulle vir die laaste twee vrae. VSA gestudeer. Sy doktors-
studie eenkant gesit is en in Begin by vrae wat die graad is aan Columbia-Uni-
ontspanningstyd heeltemal beste bestudeer is, dit gee versiteit (New York) verwerf. 
van werk vergeet. Ruskan- mens selfvertroue vir die Hy is reeds lank professor 
sies tussen studieperiodes moeiliker vrae. Skryf lees- aan een van die samestel-
verloor alle waarde wanneer baar en begin elke vraag op lende kolleges van die City 
dit aan bekommernis oor 'n nuwe bladsy. Dit laat die University of New York. 
ongedane werk gewy word. dosent se oog rus voordat Sy besondere belangste1-

. . . . hy met 'n nuwe vraag begin. lingsgebied is die Filosofie, 
Organisas1e 1s die wag- Moenie paniekerig raak as Geskiedenis en Staatkunde. 

~oor.d tydens voorbereiding die tyd min word nie, en In die lig van al sy kwalifika-
y1r die eksan:e~. Tydsindel- moenie huiwer om beswaar sies en ondervindinge, kan 
1ng moet reallst1es wees; u1t aan te teken as 'n dosent se hy as iemand wat behou-
ervarin~ ~an toetse gedu- heen-en-weer lopery of ge- dende standpunte huldig, 
rende die 1aar kan mens met fluister jou aandag aftrek gesien word. 
redelike sekerheid 'n eie nie. Hy voel sterk dat dit vir 

Kampustrui 
nou 

beskikbaar 

studietempo voorspel. Ten slotte rus vir 'n sessie Suid-Afrika onnodig is om , 
Dit is verder belangrik om; na elke vraestel. Andersins ge?urig verskoning aan die 'n Nuwe kampustrul word 
• oor 'n verspreide tyd te sal werk wat mens pas neer- bu1teland te maak. lemand blnnekort deur die SSA be-
studeer geskryf het, met nuwe stof wat verskoning maak is sklkbaar gestel. Die trul Is 
• 'n definitiewe studietyd interfereer. noodwendig skuldig . Verder In maroen en beige besklk· 
en -plek te he baar, en is toe voor, met 'n 
• fisies gesond te wees; Q . , , . , V-hals. 
met ander woorde gen~eg r I en t e r I n g I n -Met die vervaardig.ing van 
te slaap, genoeg oefening die PU-wapen wat links b6 
tekry en genoeg te eet. Los Th b J • • op die trui verskyn, het 'n 
maar die dieet vir die vakan- a a an fout ingesluip. As gevolg 
sie; as sjokolade en skyfies hiervan was die kampustrui 
help om spanning af te werk, Na 'n ondersoek het Die Tydens die besoek is die later beskikbaar as wat aan-
gaan gerus voort. W a pad 'n pa a r we k e beriggewing oor orientering vanklik be plan is. 

Vir daardie slaperige gelede berlg dat eerste- in hierdie koshuis bespreek. Hierdie truie kos R12 elk, 
gevoel is dit goed om net vir jaars Thaba Jah verlaat het Die Wapad het tot die ge- en kan by die SSR-kantoor 
vyf minute lank op te staan, omdat sommlge seniors volgtrekking gekom dat die gekoop word . 
rond te loop of die stuk werk hulle aan drankmlsbrulk berig oor Thaba Jah nie 1-------------1 
hardop en dramaties voor te skuldlg gemaak,het. korrek bewoord is nie. Die 
lees. Onthou verder dat Hierdie berig en ander ge- feit dat·daar in elke koshuis 
werk wat mens eerste en deeltes van berigte is deur 'n mate van drankmisbruik 
laaste bestudeer die beste die Vaderland gebruik in 'n voorkom, is nie te betwyfel 
onthou word, moet dus nie negatiewe berig oor, soos nie. Oat al die eerstejaars 
altyd van voor na agter werk hulle dit genoem het "ont- wat Thaba Jah verlaat het, 
nie. Dit is ook 'n goeie idee groening". dit as gevolg van drankmis
om oor die werk te slaap. As Die vorige en die nuwe bruik gedoen het, is egter 
di t d an die v o I gen de primaria van Thaba Jah het onwaar. Dit kon nietemin by 
oggend deurgegaan word, by die kantoor van Die sommige gevalle een van 
kyk slegs na die hoofop- Wapad besoek afgele. die redes gewees het. 

Howard 
Presteer 

Mnt. Andre Howard, SSR
lid vir komitees, het die 
tweede plek in die konsert 
na afloop van die 
Meesterkursus, behaal. 

verkleslng toe sommlge 
kandldate van menlng was 
dat die SSA as llggaam 
geen polltleke ultsprake 
moet maak nle. 

Op die SSR-vergadering 
van 1 Oktober is 'n mosie i~ 
gedien waardeur 'n defini
tiewe politieke standpunt in
geneem word. Die mosie is 
ingedien deur mnr. Josef 
Kruger en is gesekondeer 
deur mnr. Hugo Pienaar. 
Volgens die mosie neem die 
SSR "met goed keu ring 
kennis . . . van die veran
derde houding van die rege
ri ng teenoor anderskleu
riges in Suid-Afrika, soos 
blyk uit die uitlatings van sy 
Edele die Eerste Minister 
mnr. P.W. Botha, en uit die 
optrede van die Minister van 
Samewerking en Ontwikke
ling, sy Edele Minister P. 
Koornhof." 

Volgens die tweede deel 
van die mosie, doen die SSR 
'n beroep op die regering 
... om in opvolging van die 
Eerste Minister se uitlating 
ten opsigte van die Wet op 
die Verbod op Gemengde 
Huwelike en Artikel 16 van 
die Ontugwet, daadwerklike 

stappe te neem om hierdie 
onnodige wetgewing van 
die Wetboek te verwyder; 
dat hierdie stappe in die 
regte klimaat geneem word 
met die oog op die afskaf
fing van die genoemde 
wette." 

Mnr ::sorgdrager het horn 
van die mosie gedistansieer 
omdat hy meen dat die SSR 
horn nie met politieke sake 
moet bemoei nie. Mnr Corne 
Mulder was een van die per
sone wat teen die mosie 
gestem het. Hy gee as rede 
ten eerste aan dat hy bes
waar maak teen die "styl 
van dr. Koornhof en mnr. 
P.W. Botha waardeur nutte
lose verwagtinge met kort
t e rmy n sukses geskep 
word ." Teen die tweede 
deel van die mosie het hy as 
rede aangevoer die "nood
wendige komplikasies met 
die afskaffing van hierdie 
wet waardeur die wese van 
die beleid van afsonderlike 
ontwikkeling in gedrang 
kom." 

Die mosie is met 'n meer
derheid van stemme aan
vaar. 

Hiemstra kry 
ere-professoraat 

Tydens die afgelope 
SAVP-afskeldsdlnee het 
die dekaan van die Aegsfa
kultelt, Prof H.N. Pretorlus 
aangekondlg dat Sy Edele 
Regter Hiemstra, Hoof
regter van Bophuthat
swana 'n ere-professoraat 
aan die fakultelt aanvaar 
het. Die besonderse aan
stelllng Is deur die de
partement Proses- en Be
wysreg gedoen. 

Regler Hiemstra sal elke 

jaar 'n reeks lesings aan 
veral seniorstudente aan
bied. Die lesings het ook as 
doelstelling die stimulering 
van , navorsing. 

Na die aankondiging van 
prof. Pretorius het regter 
Hiemstra gese hy is verheug 
oor die hartlike verwelkom
ing van die studente. Hy het 
bygevoeg dat dit vir enigeen 
'n voorreg is om aan die 
Regsfakulteit van die PU 
verbonde te wees. 

Nuut op die Bult Tei. ao11 
Guys & Dolls-haarsalon tot u diens! Ons bied 
spesiale pryse aan alle mans- en -""'~"' 
damestudente vir die sny en 6.4! 
droogblaa~ van k?psels, en ~ 
wat meer 1s, ons 1s kunste
naars op die gebied van 
sny volgens gesiglyne. 
Verlang u 'n perm, kan 
ons u die volgende aan
bied teen sub-ekonomie-
se pryse: ~ 

MINI VOGUE vir slegs R11.40 '-"- .;;-·' 
NATURAL STYLE en STYLE FORM R15,70 

'n Bietjie duurder, maar tog so elegant, is Perfect 
Touch, Design, Stag, Coiling en Piggy Back-perms. 
En onthou tog, die sny by 'n perm is heeltemal 
gratis! Vir spesiale geleenthede, of as u sommer lus 
voel om bietjie anders te lyk, kom sien ons oor 'n 
set, of 'n tint, of albei - watwou! 

GUYS &DOLLS Tel. 8071 
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Mosie 
Die polltlese-mosle wat onlangs deur die SSR van 
die PU aangeneem Is, het weer die vraag oor 
politleke standpuntinname deur die studenteraad 
laat opdulk. 

Hoewel 'n sekere mate van poliilese betrokken
held as noodsaakllk geslen kan word, Is dit nle die 
grondllggende taak van die SSR nie. Mag die stu
denteraad sy poslsle gebrulk om 'n standpunt 
namens die massa te stel? 

Aangesien hlerdle mosle nle veel gewig by die 
regerlng sal dra nle, wonder mens of dlt nle meer 
doeltreffend, veral op lange duur, sou wees om 
landsake Intern doelgerlg te ondersoek nle. 

lnterne polltlese betrokkenheld Is al 'n cllche, en 
tog word daar welnlg daadwerkllke poglngs van 
studenteraadskant aangewend om soveel as 
moontllk studente op ele kampus In te Ilg, en om 'n 
doeltreffende forum vlr bespreklng te bled. Die 
meeste georganlseerde aksles van die Polltiese 
Raak word relatlef swak ondersteun. Die tout le 
hler nle by die organlseerders nle, maar by die ln
stelllng van die bree Puk-student. Hier Is 'n gebled 
waar die hand met vrug In ele boesem gesteek kan 
word. 

Eksamen 
Die Wapad wil alle Puk-studente sterkte met die 
eksamen toewens. Ons hoop dat die artikel oor 
doelgerlgte studies sal help om eksamenpyne te 
verllg. 

Onthou deurentyd dat ons ons beste werk kan 
lewer, maar dat nlks sonder die seenende hand van 
Bo berelk kan word nle. 

SSR 
verle 
brief 

Geagte Redakteur 
Dit is met 'n mate van 

huiwering dat ek hierdie 
skrywe aan u rig, want ek is 
'n bietjie onseker wat pre
sies my te doen staan. Ek 
het or;ilangs op versoek van 
die SSR 'n kort stukkie vir 
Die Wapad geskryf oor 'n 
sekere mnr. Peter Moll (voor
heen SR-voorsitter van UCT) 
se skrywe aan die SSR van 
die PU vir CHO. In hierdie 
brief (wat aan verskeie in
stansies gerig is) het mnr. 
Moll sy redes uiteengesit 
waarom hy weier om nasio
nale diensplig te verrig (hy 
noem dit "selective con
scientious objection"). 
omdat ekself hierdie saak in 
'n baie ernstige lig beskou, 
het ek aansienlik baie 
moeite gedoen om sy redes 
te ondersoek en 'n beginsel
begronde antwoord daarop 
te formuleer. Volgens 'n be
sluit van ons SSR sou hierdie 
antwoord in die vorm van 'n 
ope brief aan mnr. Moll in 
Die Wapad verskyn, en 'n 
afskrif van hierdie brief sou 
op sy versoek aan mnr. Moll 
gestuur word. Nadat ek hier
die ope brief aan Die Wapad 
se redaksie geg~e het, het 
ek egter nog geen verdere 
woord daarvan gehoor nie. 

Aangesi.en mnr. Moll 
binnekort tronk toe sal gaan 
vanwee sy herhaalde weie
ring om nasionale diensplig
oproepe te gehoorsaam, 
beskou ek dit as 'n taamlik 
haastige saak. Omdat ek 
verneem het dat Die Wapad 
nog eenmaal hierdie jaar 
verskyn, het ek besluit om 
hierdie brief te skryf in die 
hoop dat u dan sal toesien 
dat die ope brief aan mnr. 
Moll daarin verskyn. 

By voorbaat dank 
Die uwe 
Andre van der Walt 

Redakslelede van Die 
Wapad wat by die brief be
trokke was, het alles In 

hulle vermo6 gedoen om 
dlt van die SSR terug te 
kry. Die brief Is na ont· 
vangs aan die SSR oor
handlg omdat hulle kom· 
mentaar daarop wou 
lewer. Na herhaalde 
navrae aan mnr. Jan 
Botha, ondervoorsltter van 
die SSR, Is verneem dat 
die brief verlore geraak 
het. Daarom kon Die 
Wapad dlt ongelukklg nle 
publlseer nle - Red) 

Lesers word vriendellk ult· 
genool om brlewe aan Die 
Wapad te stuur vlr publlka· 
sle. Brlewe mag onder 
skullname geskryf word. 
Let egter assebllef daarop 
dat u voile naam en adres 
die brief moet vergesel -
anders kan dlt nle gepubll· 
seer word nle. Ons waar
deer u samewerklng In die 
verband. - (Red.) 

Dosente 
prettig 

Die Redakteur / 
Na aanleiding van u artikel 

in Die Wapad "H.O.D. (G) 
Tydmors of nle?" wil ek as 
meelewende H.O.D.(G)-stu
dent my mening lug. Ek sal 
nooit sover gaan om te se 
dat die eenjarige diploma 
tydmors is nie. Korn ons kyk 
na die verskillende groepe 
en hoe hulle hul tyd ~uttig 
bestee. 

------------~-------_._----------1. "Jollers" - drat net die 
eerste week klas om te 
bepaal watter diktate hulle 
nog nie het nie. Terloops, 
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en 'n groat verskeidenheid ander boeke, word 
teen ?4 van die gewone prys verkoop. 
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daar word ongeveer 'n dik
taat per dag behandel in die 
H.O.D.(G)-jaar. Die res van 
die jaar is hengel en snoeker 
die hoofdis. Natuurlik moet 
hulle met die jaarlikse prak
tykdag teen middel-Septem
ber die dekaan van Opvoed
kunde gaan sien omdat daar 
tout gekom het met hulle ge
rekenariseerde tydkaarte 
(nuwe metode om klasbank-
ers vas te vat - nie effek
tief). 

2. Gematigdes - dis die 
. groep wat die swaarste kry 
in die H.O.D.(G)jaar. Dis die 
mense wat net nou en dan 'n 
klassie afgee en dan in die 
vreeslikste moeilikheid kom. 
Dis die mense wat nie die 
gawe besit om elke "Op
voedkundevader" (daar is 
ongeveer 221) se werk te 
waardeer en glad nie die im
plementering daarvan in die 
praktyk kan raaksien nie. Die 
meeste van die soge
naamde "Vaders" het self 
nie kinders gehad nie, altans 
nie by 'n lewende vrou nie. 

3. Akademiese wrakke -
vir hulle is daar nou die 
geleentheid om 95% plus te 
behaal want hulle kan nou 
net eenvoudig 'n klomp 
goed swot, sender om te 
verstaan, sender om te weet 
hoe om in 'n praktiese situa-

sie 'n kind te hanteer, en dit 
alles weergee. Dit is die 
mense wat die vlermuise in 
die ander twee groepe se 
hare is as dit nou kom by die 
reel van 'n massa. Hierdie 
mense put 'n absolute be
vrediging daaruit om die 
Vrydagmiddag net voor ln
tervarsity persoonlike kontak 
met die dosente te maak, 
want hulle is dan al wat klas
draf. Hulle wil net huil as jy 
praat van 'n massa. 

Van die hele H.O.D.(G)
stelsel is dit sekerlik die do
sente wat die prettigste is. 
Die mense wat in jou kritiek
klasse kom sit en se jy mag 
nie so of so maak nie. Maar 
in hulle eie klasse geskied 
die teenoorgestelde . 'n 
Mens kan seker ook nie 
anders wees as jy besluit om 
die dosering van opvoed
kunde jou roeping te maak 
nie. 

Laastens wil ek se dat ek 
eerder dink H.O.D.(G) is 
geldmors omdat: 
1. Hordes dosente nodig 
is. 
2. Die klasgeld kos stu
dente R500 per jaar, plus 
R750 losiesgeld, plus die 
honderde diktate terwyl hy in 
daardie jaar dalk as 'n prak
tiese jaar reeds onderwys 
gegee het. Ag, die ou storie 
dat jy nie effektief kan klas
gee sender 'n diepgaande 
studie van die kind nie, is 
sommer twak. Hoeveel do
sente is aan die PU wat 
enige opvoedkundekwalifi
kasie het? 

Ag nou ja, ek het afge
blaas- die gedagte van 
H.O.D.(G) Is mooi. 
Kaaspaas ; 

' 

48-Taktiek 
ontstel 

Geagte redakteur, 
As die standaard van die 

nuwe Wapad-redaksie se 
berriggewing gemeet moet 
word aan die voorbladberig 
van die vorige Wapad, sien 
ek vir ons 'n danker jaar 
voor. Dit is 'n erkende joer
nalistieke feit dat deurgaans 
gepoog word om in berigge
wing feite en kommentaar 
sover moontlik te skei. Ek 
sou geen beswaar teen u 
voorbladberig "Connie
manne gebruik '48 taktiek" 
gehad het as dit 'n feitelik 
korrekte berig was met op 
die hoofartikelblad 'n ander 
berig waarin die Wapad 
kommentaar lewer~ nie. U 
kon selfs die snedige trant 
wat nou in die berig gebruik 
word, in die kommentaar ge
bruik het. Die leser sou dan 
egter duidelik tussen die 
feite van wat die aand daar 
gebeur het en Die Wapad se 
siening daarvan kon onder
skei. Oat dit swak joernali
stiek is, blyk uit die volgende 
foute in die berig: 

1. Daar was beslis nie on
geveer 500 mense nie, maar 
meer as 600 getel. 
2. Die Aksiefront is duidelik 
nie as 'n party voorgehou 
soos u koerantskrywer 
beweer nie. lnteendeel is 
daar duidelik gestel dat 'n 
party eers tot stand sal kom 
as daar 'n bree gevoel daar
voor is en dat volledige 

Vervolg op bl. 4 

• Matt, 10:32: "Elkeen r;Jan wat my sat bely voor die 
mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die 
hemele /s!'. 

Ek moet erken; as 'n mens hierdie woorde van die 
Here Jesus- lees klink dlt nogal kras. Hoe maklik 
gebl3Ur dit' dat ons vir die liewe vrede stiff)ly as die eer 
van die Her~ op die spef is. Ons is skugter, .terugge-' 
trokke. Soms miskfen selfs latharng. Ons verloen Hom 
van tyd tot tyd. 

Ons moet van die ems van Jesus se woorde niks 
weg neem nie. Hy bedoel werklik wat Hy se. Hy praat 
van die groot geveg wat Hy op die aarde aan die gang 
kom sit het, Ek het gekom om vuur op die aarde te 
gooi, die swaard, s~ Jesus, (vers 34). Die mense word 
verdeel in pro-Christus en anti-Christus. Om Christus 
te bely betaken eintlik In hierdie ver{Jand om openJjk 
sy kant te kies. Die skeiding sal selfs deur die gesinne 
sny (vers ·qp en ver.dei), Hierdfe woorde veronderstel 
dat daartin'gewefdige geveg aan die gang is. Hierdie 
geveg duur al eelie lank. God veg teen Satan. Hy wil 

. .,ons mense weer getrou kry in die stryd. H<;>eveel keer 
het die me[llse God in die steek gelaat! 

Here Jesus Christus het gekom. Hy het die stryd 
teen die duiwet bo enige twyfel gestel. Hy het die 
duiWel keer op keer oorwin. Met die kruis en die op
standing van Jesus het God die oorwinning oor die 
Satan gfashelder aan die Hg ge/Jring. Die duiWel het 
g(#en kans meer in God se Skepp1(1g nie. Hy kan nou 
nog net klippe in die pad rol. Hy weet egter dat sy tyd 
kOH is. " · 
' Vefstaan u nou hoekom Jesus so skerp praat oor 
ons kantkies? Ons mag nie meet so blind wees om nie 
sy oorwinning te sien nie. Waarom het God dan alle 
moeite gedoen om $y Seun na die aarde te stuur en 
die groot te~stander hier te kom verslaan? Geen mens 
durf optree asof {liJ~s gebeur het me. Omdat God 
soveel ge<ioen het om ons te bevry, is Jesus so besfis 
oo.r ons onomwonde keuse. 

Aan wie se /<ant is jy? " 
Daw is 'n geveg aan die gang waarin die wenner 

Homself reeds bewys het. 8efydenis van Christus be
teken daf jyjou agter die oorwinnaar skaar. Hi§3r kan 

, geen draadslttets wees nie. Hier is nie 'n pawitjoen vir 
toeskouers en buitestaanders nie . . 

In die groat sfryd van die gf;Jskiedenis Is daar net 
deelnemers. . 

Ons moet dit slen as die grootste denkbare voorreg 
om in die gelid van Christus die Koning te wees. Jn ons 
daaglikse volharding in gefoof en gehoorsaamheid 
marsjeer ons saam na die groot oorwinningsoptag. 

'n 
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Die Wapad - 19 Oktober 1979 

Tydens Vergeet-my-nie se dinee is mej. Diana Basson (links) as die Vwgeet-my-nietjie van 
die jaar aangewys. Mej. Basson is 'n derde jaar BSc-student. Sy is baie aktief in die koshuis

lewe en is onder-primaria van- Vergeet-my-nie. 

Hu/le wou net een kies, toe is daar sommer twee! Vergeet-my-nie het tydens hut dinee die 
twee beste eerstejaars aangewys. Hu/le is mej. Marieta du Raan (links), 'n BA student, en 
mej. Daleen Swanepoel (regs). 'n BSc-student. Mej. Mariska Spoormaker en mej. Diana 

Basson het die aankondigings gedoen. 

Uitspan het vanjaar weggebreek van die gewone. Hu/le for
mele dinee het die vorm van 'n braaivleis aangeneem. Op 
die foto verskyn 'n paar van die inwoners met hut metgeselle 

om die kampvuurtjie. 

.I 

Mej. Sandra Slabbert is tydens Wag-'n-Bietjie se koshuisdi
nee aangewys as Door '79. Haar metgesel is mnr. Jan Theu

nissen. 

Mnr. en mev. J.A. Schutte saam met Wag- 'n-Bietjie se hws
komitee tydens hut koshuisdinee. 

I 

Sommige dames is "geharde drinkf!!_s''. Hier is die bewys - die HK-lede van Oosterhof het 'n fn26boatrace binne vier 
tellings voltooi. Die "gedrinkery" het tydens Oosterhof se dinee plaasgevind. 

'n Paar mooi dames en hut metgeselle tydens Klawerhof se dinee. Dit /yk egter asof sommige van die gaste mampoer ge
drink het! 

Mnr Eugene du Plessis is vanjaar as Caput se Sportman van 
die jaar aangewys. Tydens Caput se geselligedinee het 
Eugene die Willie Erasmus-sportbeker in ontvangs geneem. 

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

BLY RY EN RY BLY: 
Nigrini Batterye is die naam as jy Jou motor wegspringgereed wil hou - sender sweet, sender 
bloeddruk en teen 40% kortlng, speslaal vlr PU-studente lag Jy heelpad bank toe op sakgeld· 
dag. Storm sommer nou na Lombardstraat 27 w jou battery. Tel. 7805. 

HOOR EN SIEN VEROAAN?: 
Radio- en TV -d1enste hat 'n wye reeks batterye vir rekenaars, horlos1es, radio's of wat ook al. 

Ons kitsrekenaars en Aiwa stereo audioversterkers vir motorrad1o's is ons trots - die beste 
op Potch, Lombardstraat 42. 

BLOMME, BLOMME, BLOMME: 
Ruikers, groot en klein, heflike vars snyblomme en potplante wat jou jarelank geluk sal gee, 
is altyd le kry by FLEURETTE BLOEMISTE. Ons he! ook 1ngevoerde syblomme wat so moo1 
1s dat JY nie kan ophou kyk daarna nle. Maak gerus gebruik van ons KBA d1ens. D11 kos 
niks ekstra nie. FLEURETTE BLOEMISTE, Kerkstraat 83, Tel. 4062. 

RIETSKRAAL 
Ver~lank met Shape teen slags R3,00 per blik by die Bult Apteek besklkbaar. Tomstraat 88. 
Tel. 5943. 

JEANS DENIM DEN 
Vlr mans en dames die grootste verskeidenheld denim1eans, kakleklere en Lee's koortflu
weelskeppings in Petch teen die blllikste pryse. As ons lets nie het nle, sal ons d1f vir u kry, 
want vriendelike dlens is ons leuse. Besoek ons by wlnkel no. 4. JAYS !}ITAUSTEAS. 
Tel. 8791 . lndltirsentrum. 

TROUKAART JIES: 
Ons het, letterlik, aendulsend-voorbeelde van troukaartjies en bybehore vir 
daardie mooiste dag in u lewe. Ons nooi u om gerus ons kataiogus te kom 
deurkyk, soda! u die heel beste keuse kan maak. Ons verseker u van per
soonlike aandag en sal graag u vrae beantwoord. Adres: Kerkstraal 77. Korn 
besoek ons op kantoor tel. 7960. Na-ure 24574. 

LOMP EN DOM met sem1nare en likwerk? Skakel.mev. Lau~her by lei 21232, Kruisstr . 
136 vir vinnige tikwerk en blilike tarief. 

4 Grobler Strei Potchindustria 
T..,-~3863 
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Die wenners van die koshuissportkompetisie, Dinki en Over de Voor, het elkeen 'n bedrag 
van RS00,00 ontvang wat vir die bevordering van sport gebruik sat word. Die voorsitter van 
die Sportraad, mnr. Piet Groenewald, het die tjek van m'!r· Lo_uwtjie va~ Rensburg va_n P_at's 
Harolds-motororganisasie, in ontvangs geneem. Hanfte Prmsloo, pnmana van Dmkt en 
Andre Markgraaf, sportvoorsitter van Over-de-Voor, het dte geld namens hufle koshwse ont-

BRIEWE 
VERVOLG 

I 

Vanaf bl. 2 

beleid dan by 'n kongres 
bepaal sal word. 
3. U skrywer het duidelik 
nre na die galery se meer as 
80 mense gekyk toe hy 
beweer het die meerderheid 
mense is bo veertig nie. 
4. Daar is nooit deur enige 
spreker gedurende die ver
gadering die algehele fi
siese verwydering van die 
swartman uit SA bepleit 
soos u skrywer beweer nie. 
5. Oat die Transvaalse 
volkslied gesing is om emo
sies op te wek. Dieselfde 
volkslied is vanjaar en nog 
elke jaar by die Transvaalse 
Nasionale Party-kongres ge
durende die opening en by 
talle politieke geleenthede 
gesing. 
6. U skrywer lei at dat die 
aksiefront in HNP-velde wei 
en verswyg doelbewus dat 
van die verho9g af uitdruklik 
gese is dat die Aksiefront 
geen verbintenisse het of wil 
M met die HNP nie. 

Dit is wel eienaardig , en 
ek sou graag die Wapad se 
rede daarvoor wil he, dat Die 
Wapad moeite doen om 
berig te doen oor 'n aksie 
wat niks met die universiteit 
te doen het of op die 
kampus plaasgevind het 
nie. Ons het nog nooit van te 
vore berigte oor politieke 
vergaderings van die Nasio
nale Party of ander groepe 
wat in die dorp plaasgevind 
het, in Die Wapad gelees 

vang. 

nie. Wat sou die doe! wees? 
Corne Mulder 

Ek antwoord u brief deur 
die voorbeelde van "swak 
)oernallstlek" puntsgewys 
te weerle. 1. Die getal Is 
deur mnr. Kobus Grobler 
geskat; hy het nie die mense 
by die deur gestaan en tel 
nie. 500 is in elk geval rede
lik akkuraat, aangesien min 
mense so 'n groot skare op 
honderd na korrek kan 
bepaal. 
2. lndien dit werklik 'n fei
tefout is, maak Die Wapad 
verskoning vir die bewering 
dat die Aksiefront as 'n party 
voorgehou is. 
3. Is 80 die meerderheld 
van 600? 
4. Die fisiese verwydering 
van die swartman uit blanke 
Suid-Afrika is wel gedu
rende die vergadering be-
pleit. · 
5. Die feit dat die Trans
vaalse Volkslied by talle , 
politieke geleenthede 
gesing word , ontken nie die 
feit dat dit emosies opwek 
nie. Ek vind dit interessant 
dat u self nie hierdie feit 
weerspreek nie. 
6. Om in velde te wei impli
seer juis nie persoonlike ver
bintenis met die P?rtY self 
nie. 
7. Alie sake wat studente 
raak, moet en kan in Die 
Wapad gedek word . 
Daarom is in die verlede ook 
verslag gedoen oor sake 
wat nie direk met die studen
telewe verband gehou het 
nie. Dit het nie noodwendig 
op die gebied van politiek 
betrekking nie. Daarom het 
ons per geleentheid inligting 
oor nuwe winkelsentrums in 
Potchefstroom verskaf. Die 
vergadering wat hier ter 
sprake is, is buitendien op 
die kampus gepropageer. 
Om hierdie rede sou stu
dente wat nie self daar kon 
wees nie, wou weet wat 
gebeur het. - Red. 

Geagte Redakteur 
Ek is bewus daarvan dat u 

en u redaksie poog om die 
hoe standaard van Die 
Wapad te probeer hand
haaf. Daarom glo ek dat 
enige kritiek en raad sal 
waardeer word. Ek het o.a. 
opgemerk dat u 'n paar 
punte op 'n groot plakaat in 
u kantoor aangestip het 
waarvolgens beriggewing 
moet geskied. Een van hier
die punte is dat berigte ob
jektief moet wees en geen 
subjektiewe kommentaar 
moet bevat nie. Graag sal ek 
ook aan u raad verskaf; mis
kien moet u eers die berigte 
wat geplaas gaan word self 
deurlees. (veral die hoofbe
rig van elke uitgawe). 

Ek noem vir u 'n paar 
voorbeelde uit die hoofberig 
van Die Wapad van 5 Ok
tober 1979: Die hoofberig is 
geskryf deur Kobus Grabler. 
1. Onderwyseres se status 
en veral hulle salarisskale is 
'n punt 
waarmee die Aksiefront pro
beer stemme werf. Wie op 
die vergadering het so 
gese? Die status en salaris
skale van onderwysers is 
wel 'n punt van ontevreden
heid by die Aksiefront, maar 
daar kan mos nie ongemoti
veerd beweer word dat hulle 
probeer stemme werf nie. 
Verder kan die Aksiefront nie 
"stemme werf" nie - dit is 
tog slegs 'n politieke party 
wat stemme kan werf 
(Kobus, 'n voorbeeld van 
politieke partye is die NP; 
die HNP of die PFP). 
2. "Dr Mulder bepleit die 
fisiese verwydering van die 
swart man uit blanke Suid
Afrika. Dit op sigself bewys 
dat die Aksiefront in HNP
velde wei." Dr Mulder het 
nooit die fisiese verwydering 
van die swartman uit blanke 
SA bepleit nie. Daar is dus 
geen "bewys" daarvoor dat 
die Aksiefront in HNP-velde 

----------------------.we i n i e. Hier is egte r 

Ruikers, blomme, 
plante 

op die Bult 

HUIS EN TUIN 

"bewys" dat Kobus Grobler 
graag sou wou "bewys" dat 
die Aksiefront in HNP-velde 
wei. Hy is dus subjektief. 
Kobus Petzer 

Ek waardeer u opmerk
saamheld oor die stan
d a a rd hand haw Ing wat 
deur redakslelede van Die 
Wapad nagestreef word, 
maar wys u graag daarop 
dat ons ult die aard van die 
saak nle sommer "enlge 
krltlek en raad sal waar
deer" nle - dlt mag ons 
ho6 standaard In gevaar 
stel. Redakslelede van Die 
Wapad Is lmmers aange
stel omdat hulle die beste 
(ult al die studente wat 
aansoek om poste gedoen 
het) toegerus was vlr hulle 
taak. Daarom kan enlge 
krltlek, waaronder van-

KORT· 
SPORT 

Muurbal 
Rondomtalie 

Die PU-Muurbalklub reel 'n 
prestige rondomtalle. 
Dertlg mans en vyftlen 
dames neem op ultnodl
glng deel. Dlt vlnd vanaf 15 
tot 19 Oktober plaas. 

Die Sforzando-rondomta
lie sal 'n jaarlikse instelling 
word. Slegs studente word 
uitgenooi. 

selfsprekend ook leke-krl
tlek, nle summler aanvaar 
word nle. 

Dlt Is nle die taak van Die 
Wapad om sy tegnlese 
funkslonerlng In die brle
wekolom te verduldellk 
nle, maar dlt blyk werkllk 
nodlg om 'n pa~r elemen
t6re beglnsels aan u voor 
te le. Eerstens weet u 
seker self dat geen onge
tlkte berlg of brief (soos u 
ele brief!) aah die drukkers 
gestuur kan word nle; 
berlgte word dus reeds 
een keer deurgelees gedu
r end e die tlkproses. 
Verder word elke berlg of 
brief deur die redakteur 
van daardle blad, deur ten 
mlnste drle tegnlese ver
sorgers, deurgelees. Ult
elndellk keur die SSR-ver
teenwoordlger van Die 
Wapad alle voorbladartl
kels ook self. 

Dlt Is Jammer dat u nle 
die naam van die artlkel
skrywer (bo-aan die artl
kel) raakgeslen het nle- dlt 
was tog heel prominent. 
Hlerdle byvoeglng dul 
daarop dat die artlkel die 
(subjektlewe?) menlng van 
mnr. Grobler weerspleel. 
Weens 'n ·drukkersfout Is 
verdere besonderhede oor 
die aard van die artlkel per 
abuls onder die opskrlf 
weggelaat. Moontllk het 
hlerdle flater onsekerheld 
teweeggebrlng. 

Die res van u brief stem 
ooreen met die van mnr. 
Come Mulder, en word 
daarmee saam beant
woord. Die Wapad maak 
egter weer verskonlng 
lndlen daar enlge felte-

Maties geniet 
Neelsie 

Mnr. H.S. Pretorlus, die ad
mlnlstrasle hoof van die 
Langenhoven-studente
sentrum van die Unlver
sltelt van Stellenbosch, si 
die belangrlkheld van 
"Nee Isle" nee m n o-g 
steeds toe. 

Die hele universiteitsge
meenskap trek voordeel 
daaruit. Alie amptelike funk
sies word daarin gehou en 
die sportafdeling maak ook 
daarvan gebruik. 

Personeellede word nie 
bo studente bevoordeel as 
dit by plekbespreking kom 
nie. Daar was egter al uit-

sonderinge. Met die funksie 
van die uittredende rektor 
was net die danssaal groot 
genoeg . Met die Mej . 
Kampus-wedstryd was die 
sentrum ook gesluit omdat 
die lawaai van die televisie 
hinderlik was. 

Mnr. Pretorius glo nie die 
kombuis van die sentrum het 
'n monopolie op die spyse
niering nie. Die kombuis is 
nie op winsbejag ingestel 
nie. Die personeel word be
soldig deur 'n sekere bruto
wins op die spyseniering te 
neem. Studente wat hulle eie 
kreef uitduik kan dit na die 
sentrum bring. 

" 
INTER-UNIVERSITER 

Witsies wil 
Persraad verander 

'n Ondersoek wat geloods 
Is deur vier BA-studente 
van die Unlversltelt van die 
Witwatersrand na die hul
dlge status van die Per
sraad, het bevlnd dat ln
drl ngende veranderlngs 
nodlg Is. 

Die verslag se dat die 
Raad altyd oop sal luister na 
kritiek, maar ·· dat drastiese 
veranderings in die grond
wet veel kan bydra om die 
Raad se beeld te bevorder. 

Die regering duld, vol
gens die ondersoek die hui
dige opset omdat die Raad 
jaarliks die vereiste aantal 
koerante aan die pen laat ry. 
Dit is dus 'n middel waar
mee die pers geteister word. 

Volgens die ondersoek 
kan die Raad slegs 'n rol in 
Suid-Afrika speel indien dit 
werklik onafhanklik is met 'n 
gedragskode sender politi
eke of kwasi-politieke ele
mente, en solank hy horn 
met die beskerming en 
handhawing van persnorme 
bemoei. 

Hulle beveel verder aan 
dat die wat oor klagtes 
beslis, kennis moet dra van 
die koerantwese. 

Klagtes moet in alle ge
valle eers aan die redakteur 
van die betrokke publikasie 
gerig word. lndien koerante 
die geleentheid gegun word 
om toute self reg te stel sal 

baie tyd , geld en ongerief 
gespaar word. 

Hulle voel verder dat 
boetes nie meer as R200 be
hoort te beloop nie en geen 
joernalis behoort diskrimina
sie aan te moedig nie. 

UWK beboet 
studente 

Studente aan die Unlver
sltelt van Wes-Kaapland 
het onlangs In opstand 
gekom omdat hulle boetes 
opgele Is aangeslen hulle 
nog nle klas- en lqsles
gelde vereffen het nle. 

Ongeveer 1 500 studente 
het beswaar gemaak teen 
die R50-boetes wat hulle 
moet betaal, op grond van 
die feit dat baie studente 
nog nie hulle beursgelde 
ontvang het nie. 

Atgevaardigdes na die 
rektor, dr. R.E. van der Ross, 
het uitstel tot 16 Oktober 
gekry. Daarna sal die boete 
van R50 opgele en eksa
mentoelating geweier word. 

Die administrasie beskou 
die ontevredenheid as on
regverdig aangesien alle 
studente lank voor die tyd in 
kennis gestel is dat gelde op 
12 Oktober vereffen moet 
wees. 

foute In die artlkel verskyn t::===========::::::=====::.:::::; 
het. 

Radio-Puk 
speel nog 

Die nuwe bestuur van 

Wesvalia Boekhandel 
Tometreet 84 Tel.8880 

Verskaffers van 
opvoedkundlge boeke 
•n skrylbenodlgdhede. 

Radlo-Puk bestaan u It 1---------------------
mnr. Danie de Kock (Voor-
s 1 tte r), mnr. Stephen 
Theron (Ondervoorsltter), 
mej. Martella Hart (Sekre
taresse), mnr. C. Rakltzls 
(Pennlngmeester), en drle 
hooforganlseerders. Hulle 
Is mnre. Hendrik Ollvler 
(Programme), Gerrlt 

TROU IN GOllNGSAK 
- WATWOU; 

Oaar is 'n wonderlike trourok by Annemarie wat jy kan 
huur ·of Jaat maak by telefoon 5501 Parys. 

Schoonhoven (Omroep- +--------------------
era), en Johan Maartens 
(Tegnlcl). 

Mnr. Theuns Steyn is die 
SSR-lid verantwoordelik vir 
Radio-Puk. 

Die nuwe leiers van 
Radio-Puk sal net plate 
speel tot die einde van die 
jaar, aangesien bloktyd en 
die eksamen reeds op 
hande is. Sodra die PU vol
gende jaar open, sal die om
roepers finaal opgelei word, 
sodat Radio-Puk in alle ems 
kan begin funksioneer. 

.... 
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