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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

JOHANN ASPELING 

BOM BARS NA K 
DIE hoofartikel in die vorigc dat hulle l.ninstl;ns. 'n formel,: stand 

uitgawe van Die Matie, onder p~nt oor ?IC redaksioncel sou 1l1ncc~. 
di k if "D' fut i it" h t ' Ole reaksie was egter van totaal n ie ops n , ie u IS U1 , e n ander aard. 
ge heimsinnige reaksie by die Luidens 'n ooreenkorns voor die 
Studenteraad ontlok, wat die verskyning van Die Molle tussen di 
kleur van 'n openlike konflik met Studentebelang~komitee en die Hoo~' 
Die Matte inhou. redakteur, sou n volle bla.dsy aan die 

SR afgestaan word om die studentc 
unie oor hul aktiwiteite in t lig. Na die 
verskyning van die hoof rtikel, het die 
gevoel egter onder sekere van die SR 
Iede ontstaan om nie van di g lent 
h id gebruik te maak nie. Ses van die 
elf SR-ledc wat by die vergadering was. 
Chris Agenbag, arel Jooste, Piet r 11.: 
Roux, Nic Fine, lise Treurnicht en 

Die SR se reaksie hicrop was verras- Christa Benade het egter te kenne 
send. Die verwagting was dat die Raad gegee dat hulle steeds bereid was om 
Of positief sal besin oor die kwessie, Of die projek te steun. Daar is egter in 

beginsel besluit dat die h le Raad Of 
moct verslag doen of ni . 

autwoord op die distllnsi"ring geskryf 
(bl, 6). 

Die Hoofredakt -ur beskou die kon 
trov rsie as "onnodig on lukkig", lli 
hoofartikel was nil' bloo t us kriti 'r nd 
bedo I nie, maar om die R hy t st. (Ill 
in 'n poghig 'Ill "die v rlor fut I 
herwin". Ander senior rcdak i 1 de het 
t kenn geg e dut hulle die rcdak io 
nele houdin t ten voll st lin. 

'1\ Onderhoud wat mnr. If ymans 
01 t Stud ntevaria oor dil' ann Ie .nt 
he id g vocr het, i ter elfder ure op 
ver oek van mnr, F mie Bergh, van dit 
lug g haal. merom voel mnr, W sley 
Vo., Stud mtevaria-konvennr, on zelu - 
kig, omdat hy "in aile billikheid" nan 
mnr. Aspeling g le ntheid won 8 om 
aan di ~ ltde onderhoud d el t n m 
- 'n aanbod wat g rwei r is. 

In die art ike) is die SR voor die 
vraag gestcl of hulle wed waarvoor 
hulle staan en is die mcning uitgespreek 
da t die Studenteraad oor sy Tal moet 
besin. 

VOO RSITTl~R 
Die standpunt van di Sk-voor itu r 

verskyn wel in hierdic uitgaw . Of dit 
egter in men r Aspeling se persoonlike 
ho danigheid of a. Sk-voorsitt r is, is 
onduidelik, aanges len hy dit op di 
laaste Ruad vergad rine duidelik uitgc 
spel hot dat individuele lcde hulle vall 
sy standpunt mag di: tansieer en in 
antwoord op 'n vraag, g . c her dat dit 
"in sy persoonlike hocdanighcid as 
SR-voorsiUl'T" is. Vier I de hct hulle 
dan ook form el per brief van die 
voor. itter gedistansi er, "ad t sy bri f 
(op bl. ] 0) aan die Raadslede ter insa 
gegce is. Mnr. Aspeling het hierv n te 
hore g kom en 'n twe de brief in 

REAKSIE 

VERTROUENS Jeanne EU o 

KONSENSVS 
Oor die volgendc punte is konsen 

sus bereik deur die besprekingsgroep: 

IS PROBLEEM 
Van der Ross 

DIE grootste struikelblok tot die aanvaarding van die nuwe grond- 
wetvoorstelle deur die bruin gemeenskap, is op die oomblik die 

vertrouensbreuk tussen Blanke en Bruin Suid-Afrikaners, het prof. 
Van der Ross, Rektor van die Universiteit Wes-Kaapland, Maandag 
aand by US-gesprek beweer. 

Prof. Van der Ross het die bruin Bruinman in die Blanke in so 'n mate 
pcrspektief op die grondwetvoorstelle geskaad dat slcgs waarborge wat nie op 
?cskets en aangctoon hoe die Kleurling vcrtroue hems nie, soos die Amerikaan 
In die vroeg vyftigerja rc van sy regte se "Bill of Rights". met toctsingsreg vir 

die howe en die insluiting van die 
Swartman in die nuwe bcdeling, die 
probleern kan oplos. 

• Dat in 'n nuwe konstitusionclc he 
deling die Kleurlinge burgerregtclik op 
gclyke vlak as andcr groepe 'I politics 
belanghebbcnde bevolkingsgroep gc 
akkornmodecr sal word. 

• Dat die besprekingsgroep erken dat 
wedcrsydse vertroue 'n noodsaaklike 
voorwaarde is vir die oplossing van dic 
RSA se polit ieke problerne en dic 
praktiese implimentering van 'n nuwe 
konstitusionelc bedeling, 

Dat 'n belangrike stap wat gcncern 
kan word om wedersydse vertroue te 
bevorder, is dat al die bevolkingsgroep 
betrokke by die nuwe bcdeling, 'n 

PROF. VAN DER ROSS effektiewe o nder h andclingsposisie 
On.' ..' moot he lnsake die doelwitte en detart 
. t~eem IS. Deur die gesktedenis heen van die nuwe bedeling. 
IS die Kleurlin se posisie so verswak 
dat daar op die oomblik 'n iraagheld e Dat die huidigc kon titusioncle 
onder hulle is, orndat hulle nic veel voorstelle as 'n bcginpunt vir 'n proses 
meer het om na te streef ni . Hierdie yah kon titusionele ontwikkeling he· 
geskicdenis het die vertrouc van die skou word. 

Gerrie Obcrholzer, organiseerder van die Debutantes, oorhan ig hier die ierst prys aan Jeaune Henning, 
wenner van die Debutante-komp tisi . Die toto is verlcde Vrydagaand g Ill' m tvdens die 1 tbutantebal in 
die Mount Nelson-hotel. 

OPE A-SIE 
NUWE E 

Christe il e op 0 
.A.? uth I 

'n 

IN 'n toespraak voor SAAK het 
hoofman Gatsha Buthelezi ver 

lede week die Republiek se prob 
Ieme in die lig van christelikheid 
en christenskap geskets. Hy bet 
dele ult die Suid-Afrikaanse 
grondwet aangehaal wat die Re 
publiek se afhanklikheid van die 
Skepper aantoon. In teens telling 
hiermee het hy aangehaal uit 'n 
kOn!erensie van die J eug Brigade 
)Jan lnkatha, 'n jeug liggaam van 
/(wazulu: HOns enigste hoop vir 
sukses in ons stryd berus op 

z 
God." resultant van di 

"Suid-Afrika", het hoofman Buthe- van 'n p r non 
lczi g s , "i: b kcnd as 'n christelike m nslik ve . 
land. Hierdie land se mense het no' "1' k i. sek r dat die ser t Minister 
altyd nan God gcglo. Die Swarter h t my bro r in Christu. is, 01 ar ek is ni 
nog nooit afgode aanbid nie. Meer as so ker dat hy my n, y brocr aanvaa 
60% van Suid-Afrika se Swartes het ni -, •• het hoofman Buthe] zi 8' se. By 
lreeds die christ like gcloof vir hulle bet "n suspisie dat die Eerste Minister 
self to' geei n", Volgcns hoofman g en problem het om hum 8. sy br< er 
Buthelezi sou mens onder hierdie om- te aanva:lf ni , maar dSln op diet! Ifd. 
standighede geneig wecs om te redc- grondslag as dokter Albert S('hwdtzer 
ne r dat dit maklik is vir die twee ,e uit prank: "Di S ~artman i wei my 
bevolkingsgroepc is om mekaar t vind, broer, maat ck is sy on r broer." 
maar dit i egtcr ni die geval nie. Die ONI.USTE 
interpretasi' van di' Evangelie was te 
misleidend. Hoofman Buthelezi ien Volgens die spr ket Wil menl ~ 
ons huidige probl me grootliks as 'n jong swarte. tecnwoordi) toe nnJust·- 



OUDE L BERTAS MENG 

voordeur geslote in suinigeverweer baas my dus nie dat hy met "Die Slang 
en mel sy stugteiike kug in die Aron. kelk" oorgaan na epiese 
sy onge kropte vuiste poesie nie. Hoewel ek voorhou dat net 
~~bM~n~q~~~ w~~~~~~F~~~~~~---------------------------- 

HAWKINS wecs nie, is dit tog gcvaarlik as die Etl· enne debuteer 
Robin Hawkins g dig, '''Vir aan- gedig te ver van die ek-wat- rvaar be- 

dag: clevantes (soos vir our nte, weeg, Die digte.r kan. so s~ cie stem 
en .)", is 800. ego g 'dig van Mej. van verloor - en hier klink dit s~ms n.a • k · · 
Niekerk, nie as ulk () 'n goele gedig ' Opperman »: praat. Aangesien dlt IDIS 1 en va DJ a ar 
nie, maar tog een wat toon waar die Iragrnente UJt n lan~er v:erk. IS, IS Van 
rywer e talent Ie. By skryf he.erlik lIeerden se werk In hierdie bydrae DIT h t 1 b ik d . lk't D' ILl • 

t Uk d 
. , egter mo ilik om te bcoordeel. e a ge ru gewor om In e e UI gawe van ie Matte 

spon nan en eer , en aar IS meer .. 1 't d t digt D" d k 
Marlene van Niekerk se bydra ,.nn warrnte en teer g vo I in sy werk as in KARIUON prommensie te ver een aan n S U en e· 1 er. It IS an 00 met 
I . dl dorn" . enige van die ander lie desgedigte (as Ek' dAD Pi vee} genoegdoening dat ons hierdie keer Etienne van Heerden aan 'n p 'a III Vlf re onder orp , IS egter het n spesmaas at . . ienaar 

telcurs ell nd. Dis 'n I w ndige g dig dit die term is wat mens gebruik vir 'n 'n digter kan wees, Sy "kariljon" is die wyer leserskring kan bekendstel. 
wat 'n egte en eie ervarlng van men e, sentimcntele gekarring met vergesogte klein juweel van die veri ameling, Dis "n 
mil. iek en 'n liefde vir die klank van on amehangende beelde soos die van he rllke spel met klanke op 'n Hoog 
die woord toon, maar di tema word Paul, vgl, "vir mekaar"), Partykeer lled-terna. In sy eer te gcdig, "gesonde Hooikoorsaanval 
nie ver taanbaar g noeg ultgebrlng om praat hy non ens - Hawkins sal nie kinders met melktande ... ", word 
die vele 1 elde vir di le r sinvol omgee dat ek dit e nie: 'n re: ensent is beelde te doelbewus nagejaag, m. ar die 
bymt.:kaur te bring nie. "Onderdorp" is irnmers nie 'n ollfant nie en dus irrele- goeie woordspeling in "bose bate" gee 
1 t r. Veral die tweed d 1 v n die vant! weer hoop: die "hem else" (battery? ) 
gedig toon dat y t gnie verrcweg die VAN liE ~RDEN "- e l " word knap teenoor die 
1 te belie r oor haar m ltcriaal h t van Etienne van Hecrden kan sonder "evereadyh I" gcplaas. 
I di bydraer: fwyfel skryf. fly vervaardig gedigte wat 

e/ke huurhuis het sy wit ge.~ig danksy sy inteUigcnsie nie misgekyk 
spaarsamig lIn die ~traat gekeer kan word nie, maar m.i. het hy nie die WiUie van der Merwe is amper daar, 
hiinding gedielutig voor die ol! hart of die oor van 'n digter nie maar nog nie heeltemal nie. (Dit was 
poshu,1'l stug (moontlik eerctcr 'n prosal:-') Dit ver- trouen ook my gevoel met sy bydrac 
~~=~==============~=========~~dkWri~h~d)~b~~ie norspronklik nie, maar kan tog baie 

gOt;d '11 atmosfeer skep (vgl, unou is ek 
nik. meer".) Daar is ongclukkig weinig 
von die ensitiwitdt wat lIit hierdie 
g diggie blyk in • 'verge we my: my 
skild ry" wuar s k. simbole darem tc 
on. ubliel aangewend word. 

lJenk Vitjo n ' "Apollo 1 0" is vir 
my 'n oulike inleidingsgcdig: hy te) 
ous m t Ius voer aan Apollo 10, sy 
tikrnasjien. Dit klink of hy dit gcniet 
om te skryf - maar daar is niks meer 
nie. 

'n Probl 'm met llierdie Penseel is 

~
iiii~iiii~~i~~~~~~~~~~~=~~;~~4uwn~~~anw~*~"~ e n kort g diggie gepl. as i . Dit maak 

dit \lit raard mooilik m te tie of 'n 
bydr er tal nt het of nie. Die ASK kan 
miskicn hicnlie oorwcging in di to 
komI! inged gte hou - al betek n dit 
dat minder pennelekkers dan die kans 
klY om te pubJi r. 

SKRYF T.W.V. SKRYF 

'n Fotografiese voorskou vall die hoogs eksperimentele verhoogstuk wat eersdaags in die Oude Libertas 
Am lteater deur die Libertas-Teaterklub in samewerking met U.\'AT. opgevoer word. Die regie word 
behartig deur Dr. Bell Dehaeck mit ook verbonde is aan die U.S. Dramadepartement. Die stuk, waarvan 
meer in die berig hiernaas verskyn, is 'n verwerking van Hugo Claus n.a. v. "Theyestes" na Seneca. 

enseel alteveel 'n bontspul 
ie pennelekkers! •• vanwee al 

ENSEEL, die g reeld ongereclde publikasio van die ASK, wat vir studente-digters 'n publikasiegeleent 
held probeer bied, was vanaf die begin van hierdle jaar weer teen 30e by die Departement Afrikaans en 

Nederlands beskikbaar. Aangesien hierdie Penseel van 'n hele aantal bydraers slegs een bydrae geplaas het, 
is di standaard odoende aanslenlik verlaag, . 

Ek wit reguit praat oor Penseel, nie 
intellektueel nie. M.i., kry 'n mens net 
digt rs en groot dlgters - daar is nie so 
"n ding soo 'n halfgroot of 'n amp r 
digter nie. 'n Groot digter is r ar en 
ryp; 'n men so k nie vir een in 'n 
st udentepublikas ie nie. WeJ oek ons 
digters: Marl n van Niekerk j een en 
obin Hawkins - ondank flagran ie 

en flambojansies - nog een. 

VAN NI'K .RK 

ONOORSPRONKLIK 

SL G 
VIR 

E 
MENSE 

E lui, at" met r ad wat n t Van 
Nie elk n Hawkinl! ni nodig het ni : 
skryf om Ie skryf. rue om Jetterkunde 
te produse r of om tc publi' r nie. 
Dink diep en voel dicperj praat kon· 
aeet en reguit: rut i. wat tn digter 
docn! 

RITA BARNARD 

OPELUG EN 
'WYNI(ULTUUR 
'n REGTE opelugteater, omsluit van hoe dennebome aan die een 

kant en van 'n waardevolle cabernet-wingerd aan die ander 
kant, is iets nuuts vir die Stellenbosse kultuurliefhebber. Die natuur 
like omgewing, waarby ook die wingerdstokke wat teen die pilare van 
die teater oprank, behoort, dui dan ook op die funksie van die 
Stellenbosch Boerewynmakery se skepping van die teater: om die 
twee elemente, wyn en kultuur, bymekaar ult te bring. 

En miskien bevredig dit juis 'n te bied. 
besondere bchoefde van die teater- en Vir die afloop van die sorncrseisoen 
musiekliefhebber - om die kuns weer Ie daar nog voor: die Tygerbergse 
naby die natuur te bring, om musiek Kinderkoor op 21 Maart en in die 
onder die oop lug te laat klink en skemerkonsertreeks Besoek aan Wenell. 
dialoog en beweging in die oop ruimte 'n uitvoering van die Oude Libertas- 
van die natuur te plaas, Promenadeorkes. 

Die Amfiteater is in al sy clemente 'n Opvoering wat veral aandag verg 
volgens die klassieke Griekse model is Dr, Dehaeck se toneelopvoering van 
herbou, so is daar by. gcbruik gemaak die Griekse tragedie Thyestes no 
van die natuurlike helling om die sit- Seneca. Hier het ons 'n opvoering wat 
plekke uit te Ie. Maar in alle andere rniskien in aJle opsigte gepas is vir die 
opsigte is dit vergelykbaar met enige arnfiteater: nie net is dit 'n Griekse 
rnoderne teater van sy grootte: dit toneel in 'n Griekse opelugteater nie, 
besit aUe moderne toerusting t.o.v, maar is Dr. Dehaeck aam met Hugo 
beligting, kleedkamers ens. Daar is ook Claus (van wie die toneelstuk 'n ver 
'n orkesbak voor die verhoog wat plek werking is) op soek na die ou mite en 
het vir 40 spelers. daardeur 'n nouer verbondenheid met 

die natuur. Hy ruk dus in der waarheid 
PROBLEME sy spel uit die kunsmatige mure in die 

Alhoewel 'n amfiteater sekere spe- oop ruimte, Di.t is. te hope dat hy die 
siale probleme kan oplewer vir kontern- toeskouer op hierdie punt sal ontmoet. 
porere stukke, n1. dat die dialoog tiefs 
tot 'n minimum beperk moet word en 
fynhede van regie verlore kan gaan in Die SBW is alreed goed bckend vir 
die nie-intieme atmosfeer, kan tradisio- hulle noue verbintenis met die uitvoer 
nele teaterstukke egter hierso met suk- ende kunste, dink b.v. aan die Neder 
ses opgevoer word. Rosalie van der burg·prys vir Opera in die Kaap en 
Gucht se opvoering van Chekhov se hulle beursskema, om Suid-Afrikaanse 
Cherry Orchard het dit bewys. kunstenaars in die buiteland t laat 

Op must ale gebied is daar egter studeer. Die bekende Jurgen Schwiete 
geen beperkinge nie en die program van ring van SteUenbosch is een van die 
die Oude Libertas skommel dan ook ontvangers van so 'n beurs, Met die 
klassieke stukke, sangers soos Ge Kor- skepping van die amfiteater bewys die 
sten, en selfs die Koninklike Zoeloe- SBW nog weer eens hulle belangstelIing 
sangers deurrnekaar om vir elkeen lets om die saak van kultuur te bevorder. 

SBW 

Die stofsuier loop soos 'n katdier 
snulf-snuif 
met sy snoet laag teen die savannas 
van ons wall-to-wall 

Met rotte wat skarrel in die dak 
soek ek Christus verlossing krag 
span my sakdoek soos 'n seil voor 

my neus 
en vaar toeterend, hortend 
op "my eie private stormsee van 

voorstedelike pyn. 
ETIENNE VAN HEERDEN Op die 1l0k van die garage 

sit 'n spreeu, skarnier op sy been 
tfies 

en gil prehistories 
na die posman se wit safarihelnl ~tienne is gcen ()nb kende onder 

ons nie; hy was in 1977 die Hoofredak 
teur van Die Matie. Hierdie I.LB. 
student het al tot groet hoogtes gestyg 
in die letterkunde en ok voorsien dat 
ons nog b:lie van hom gaan hoor. Hy 
het al in Die Ste/lenbMse Student, 
Penseel, Standpunte en Contrast ge 
publise r, asook in Rapport. Alhoowel 
1977 volgens hom 'n sti1 tyd was wat 
sy poiHc hetref, sal ] 978 waarskynlik 
'n hoogtepunt wces. Daar is tans onder 
handeJingc aan die gang met die uit· 
gewers en alhoewel niks nog op sk.ri( 
gestel is nie, verwag ons dat sy debuut 
bundel1ater in die jaar sal verskyn. 

Op die tuindraad, 
grys horison van bloudraad 
nav/geer '11 trap.l'llIut!ies 
met rollende oe sy slinkse reis 

Door is dooie vye o1lder die vye. 
boom 

Snags wen tel vlermuise soos veg· 
vlieglUie 

en bombardeer die stoer wit mure 
van Louwstraat 8 

met hul miskartetse. 
Die vlieg is 'n satelliet 
in die witstil van my kamer. 

BLOEDPROFIEL 
Die tiM van die manuskrip i. 

Bloedprofiel. Die tema van sy g digte is 
moostal ook die van blood, os vervat 
in religie, liefde en gcwehl. 

V rlede j"tar het hy ook eervolle 
vermelding gckry by di' tockcnning 
van die Ryna Prinsell·Geerlingsprys van 
die Aigemeen Nederlands Verbond. 
Hierdie letterkundige prys word elke 
derde jaar in Suid·Afrika uitgeloof. 

btienne Ii dat'n digter elke dag 
moet skryf om sodoende sy onderbe 
wussyn oop te hou. 'n Mens mo took 
nie hang wees om aan jou wt: r'" t(" slyp 
nie. 

En ek, bevrees dellr 01 die primitiwi- 
leil 

weet dat dit survival of the fittest is 
en staal my vir die geveg 
teen hooikoors-rnikrohes, maagsllur 
en ligte asma, 
die evil spirits in die universe 
ell die stringe kollektante 
I'(lll Gods Own Church 
en ons eie Ell Gee. 
Die. aamlag laat my edel en ridder· 

Uk 
(met 'n tikkie vrees, toegegee) 

rise to the occasion 



Die Marie 

Studente-akteurs leuier skitterende 
in Libertas 

IJO: Chris Botha as dr. Vergruis 
ell Johan Hugo as Conrad ill 
Tocwyding. 

IJO: Sane! Esterhuizen as Mabel 
('/I Kosie Slabber as llelgard in 
Bloed en Rooi Ro . 

pel 

BO: LOllis du Toit as mnr. Lind inberg ill J)j Swakk r V. t. 

BO: Carel Jooste as Jacques de 
Villiers ill Proe. 

Atkinson 
Exhibition AN exhibition or paintings by the 
Cape Town artist, Kevin Atkinson, 
is presently being held in the Art 

Gallery of the University 01 Stollen 
bosch, situated on the corner or Dorp 
anti Bird Streets. 

Students nd members of staff, as 
well as members of the public, are 
invited to attend this exhibition which 
will be held until the 8th April. 

The exhibition might b termed 
omewhat con trover. ial, especially due 
to the unconventional usc of cardboard 
instead of canvas, which is undoubted 
ly done with a definit purpo e. 

A detailed article on this c. hibition 
will appear in an en uing is. ue of Di 
Matic. 

Student , 
* Ons bied 'n groot verskeidenheid int ,fe santo krulde 

nierswarel 
oj!- Ons gee spesl I kortings vir tudentegroepe, -klubs, 

-toere, -kampe en sport panne op gloot koruanta n 
kope! 

* Korn slen ons by tie 

81 LLE 80 SE VERBRUII< R 1(00 
Tel. 5222 Plain tr at 

.. 

• 

TUD 
23 JUNI 

bi d aan 
E KAMPTO R 

14 JULI 1 1 

PRY R 1 59,00 PLU 
A LE ANDER INT AN TO R 

SKAK L HANNAH 970·867 
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neerlik 
usas ?' 

'W OlD. 
w oor s 

ruger 
DIE rtikel oor die NUSAS~konfeTensie in Die Matie van 3 Maart 1978 voldoen nie aan die standaarde 

van goeie joernalistiek nie. Die opskrif word nie deur die inhoud gestaaf nie en daar is 'n duideltke 
poging om 'n kere perspcktief aan die berig te gee. 

"radical chang" teenoor "evolusion 
ary change" ni? Ho kan Die Matie 
dan eons moet hull' radikale mo: ie. 
sien in die lig van hulle kornmer oar 
konflik. Hulle is dan juis voorstaanders 
van konfrontasie en ncem mosies aan 
wa rin juis dit duidelik hlyk. Volgcn: u 
cit! b rig aanvaar hulle SW APO as die 
enigste wett i verteenwoordiger van 
S.W.A. Dit is sek r aan u ook b k nd 
d. t SWAPO 'n marxisties g -orienteer 
de organisasie i. wai konflik as die 
enigste wcrkswyse aanvaar. Ek Iii n 
egter dat u sell 'n verklaring gemaak MIDOELPUNT 
het waarin u II teen die teenwoordig- 
heid van Suid-Afrikaanse tro pe in Verder "Oat NUSAS as middelpunt 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hen Aft~ane~ en Swart Na~on~ lisme 'n bela ngrike funksie het om in 
Suid-Afrika te speel." Stem u saam met 
Mnr. Pretorius da t 'n radikaal-liberaa! 
saarngestelde organisasie 'n middelpunt 
kan wees tussen teenstrydige nasiona 
lismes en as sodanig 'n rol kan speel? 
Dis mos onsin. 

Die opskrif van u berig is besonder 
misleidend omtrent die g es wat daar 
geheers het: "Trou en patriotisme uit 
g spel". Ek vind slegs een sin in u ber ig 
wat enigsins in so 'n rigting dui: "Hy 
het hom skerp teen emmigrasie uitge 
spreek." Indien u die NUSAS-program 
"Education for an African Future" wil 
voorhou as dieselfde as wat u weet 
M tie-l sers normaalweg onder "trou 
en patriotisme" verstaan, dan is dit by 
uit uek onetiese joernalistiek. 

ShDERT die SR konferen: ie van die Afrikaanse Universiteite in 1976 het die bchoefte aan gevestigde gereelde kontak 
dikwels na yore g korn. Dit was ook allerwee duidelik dat Stellenbosch se posisle wat inter-universitere kontak aan 
betref,onb vredigend i . 
Die beJanarikste redes daarvoor is politiek van Ander kampusse slegs tot kom, aeen formele skakelingsmoont 

eer tens Stellenbosch se ,eoiralleae evoI, h" dat ona ons van die ampteUke likhede met hierdie universiteite ni 
verwvderdhetd van die meerderheid verteenwoordfgers vervreem. DIE STU DEN T ERA A DSK() N 
van Afrikaanse en En, lse universiteite Die Iiberales vorm tans die mlddel- FERENSIE: Dit is ook 0.1. relevant om 
en twe dens omdat Stellenbosch nle by groep in NUSAS ieledere. Hulle be- hier na die Studenteraad konfere ie te 
'n tudent organt. a fe seaffill er is nie. skouini is die ideologiese teenoorge- verwY . Die SR-konferen ie is t ns die 
In 1977 het die kommissie van onder- steide van die radikales. Die verskille enigste "eleentheid waar al die Suid 
soek na die ASB dit g tel dat Stellen- tU8sen hulle en die radikales is diep- Afrikaanse Blanke universiteite byme 
bo ch "in die f' lop pa r jaar steeds iaande en hewii. Studente-politieke kaar kom. Die besondere entoesia me 
'n groeiend iei' oleerdheid, af"eson- aktiwiteite op die Eniel e kampus e en wat daar na die afIoop van daardie 
derdheid en inge lotenheid op die binne NUSAS wente! geheel en al om konferensie geheers het vir die uitbrei 
int r-univer lt~re toneel (ondervind)" landspolitlek. ding van kontak het egter gaandeweg 
en prant van 'n "behoefte nan wyer, Die radikale element is tans in afieneem. 
beter ,estrukture rde skakeling." beheer van NUSAS. Met die uitsonde- Die ekstremistieae leiding wat in 

G dur nde die laaste twee jaar het rin" van Rhodes. wat glad nle "eafli- NUSAS bestaan het, w s op da die 
Die Matte ook aandal aan hierdie Heerd is nie en Pietermaritzburi. wat at dium p mee we edoen, en dit het 
l)loble m best e in y r daksionele meer KUnsti, is, het hulle volkome NUSAS redelik vry ,elaat om in enile 
kolomme. 'n Skal{elingsraad wat 'n beheer. rigtin" te ontwikkel. Die radikale lroep 
ieorianise rde skakeUnll m jienerie Hull handhaaf oorwe,end neo- het egter oak in die nuwe demokratiese 
d rsiel vir studenterade en ook redak- marxistiese- of maatakappy ktltiese be- opset van NUSAS beheer verkry. Hoe 
t urs, karnavalvoorsltters en vereni- skouingl. Hun poUtieke aktiwiteite is wei die huidile beheer veraelykender 
ainis is ook voor" stel. (Die Matie 29 nt net lemlk te n re,erin,sbeleid nie, wys baie meel gematil voorkom is dit 
Juli 1977.) maar ook teen wat hulle be kou a 'n onwauskynlik dat da r aroter venoe- 

Oit is gevoel d ur hierdie komitee dekadente melewtna. Hull verskil ninl tussen di meerderheidsmenings 
d t di. moontlikhed v n 0 'n kake- in hierdie op , van liberales w took van die onder kele Engel.. en Afri 
Ungsmel nlsme of organi sle thank- teen die regerlnlsbeleid Is, maar meen kaan talige kampusse 1 kom. 
lilt is van wed rsydse beho fte, en dat die samelewinl balles ,e80nd sal Die mening wat destyds van Rege- 

~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p~~~D~m~don~~ .~~~~~~~M~~~M~~~is~~~ka~ :: beklemtoon dat hierdie a ng 1 entheld word. 'n klein groepie i wat die Engelse 
informeel onder'oek is, m .. w. vo lers Hierdie i1'0 p se primere b lan,~ kampu8se beheer, lyJt tans ongeldig te 
i bloot uitie teek om geslndhede te stelling is landspolitiek, en meer sp si- wees. Die radikale beheer weerspieel, 
bep 1. Oaar is II en ins 'n raamw rk fiek die swart poUtiek. HuUe belan,- sover daar aan SR-verkie8ings deelle 
ondersoek of konkr .te voor telJe an st llina in die Afrikaanse kampusse neem word, tot 'n ,root hooite meer 
and unlve it te voorgele nl . draat hoofs aklik om die ontwikkeling derheldHmening. Dit is ook onwaar 

NUSAS N DIE ENGELSTALIG van die joni Afrikaners se poUtieke skynlik dat hierdie postsie binnekort 
UNIV RSITEITE: Sed rt di chle- d nke. Die radikales wil prim~r uitbou- sal ver nder. aar bly iter wedersyds 
bu h-kommi i het i truktum: van ing v n I ontak met die sw rt studente 'n behoette a n 'n oop iesprek wat die 
NUSA verand f. Vro til het dtt 'n he. HuDe d ten sterkste die indruk by voortsettina van die SR-konferensi 
ultvoerende atuur I had wat d ur swartes vermy dat hull, met di Afri- jaarlik sal ver eker. In di IiK v n die 
akatr mtate oorh era wa •• T n. bestaan kaanse k mpu e saamwerk. NUSAS is ,root lewensbe koulike verskille tu s n 
dt nuur uit die voor itt rs van dl om hierdi red If kant teen die uttbret- die Afrika nse en Enge)staUie k m 
tudenterade van die ond r kele leafft- din, v n formele kont k met Afrikaan- puss sal uitbouinl van skakelin, 
lie rd k mpual6. Dit d rhalwe nl a6 Untvcrsiteite. Informeel is hulle moontlikh dian,s hierdie we, sicis 
meer vatba vir oorh erana d ur 'n bereld, en sommiae ook bOleria, om baie Keleid lik kan pI a vind. 
mind rheidsgroep nl • kontak to h . GEVOLGTREKKING: Dat die be- 

Orie geda,t ~riitinlP n tans Hlerdie kampus se kont k onder- hoefte aan 'n perman nte skakelini 
onders et word. Daar i die radikale lina en ook d.m.v. NUSAS. is loed en Ollaan wat op U.S. gevoel word. nie in aro p. die liberales en die konserw - daar word duidelik leen I mte levoel so 'n mate deur ander kampusse sedeel 
tiewe . ween die bepetltte kakelina met Afri- word as om die nodi,e impetus vir die 

Di kons rwatt wes I 'n relati f kaanse kampusse nie. totstandkoming van sodanige orgaan te 
klein 110 pi m t 'n sterk steun van DIE ASB EN DIE AFRIKAANSE voorsien nie. 
Rhodeslese studente. Oit ver'toon In KAMPUSSE: Die studenterade v n die AANBEVELINGS: 
sommiae op 1st meer regs 8 enlle Afrik n e univ rstteite en die ASB 1. Dat alternati w kontakg I ent- 
Afrika n It mpu. Hull is 00)' die bestuur vertoon 'n aroot mate van h de vir di hede benut moet word 
alg m en n gun to v n nou r ont k nstemmilheid. D r 1 'n bat terk O.a. deur di bywonina v n beld ASB: 
m t di Alri n unlvers t teo D ar ,evoe1 ten gunst van eroter kontak n NUSA. -konlresse, en die anmnedi 
word ook uit hulle II I d re poginls m.t Stellenbosch. Daar is ester ook ina van w d rkeri,e besoeke. 
aangew nd om 'n aematl,de ora ni Ie duid Uk t.ek n. van wat die ASB-kom' 2. Dat Stellenbosch sal pOOl om 
m t un 01) al d kampu as missie van ondersoek na die ASB Ie- langs hierdie wei van 'n toeskouersrol 
teevo .ter vll' die invlo d van NUSAS noem het "'n v rtrouensbr uk tussen na meer volwaardille deelname te be- 
op die been to brinl. So 'n orpn! e St llenbo8ch en die and r Afrikaanse we g. 
sou uit ontevred minderh de op die kampusse. n T rwyl hulle nie nelatiet 3. Die ond rao ke het ook getoon 
v skUl nde kampus e besta n. 'n st n teenoor kontak nie, VOOl ien die dat ar 'n lebrek an kennis op 
Moontlike oOlmerk sou w e8 om kam ASS arootUklt in hull behoeftes. Hulle Stell nbo ch i • vera! omtr nt w t op 
pu 8 &eatfUieerd te kry en van NUSAS "coarafielle poaisie Is bale b vorderUk En,e t'alige kampusse aanlaan op 
10 te m k. vir gereelde formel en informele kon- .tud nte-politl ke .ebied. 

Alhoew I hi rdl tak. Hulle taan ook etw t wantrouig Daar wor dorh lwe aanbeveel d t 
mat v.n Inter-untv ralt~ kont k kan teenoor 'n te noue 850siasl met die die inter-unlversit ,ra komitee hulself 
bow r stetU" I dtt vir teU nboach Eniel t liS universit it . an di beain v n die Studentera dater- 
een nut dlen nl , aanle.i non. ho t- DIE SWART UNtVERSI1'El'rE EN myn de gUk 1 veraewis v n h orlende 
te na lel Ide form Ie kont i •• '(we. WES-KAAP: Daar besta n vir die hui- I .lndh de op nder m u en die 
dene kan ni, konta met laketon I dil, nook vir die voolsienbar tOe- SR d &roor sal inUa. 

Korn on kyk eer tens na hierdie 
merkwaardigc stukkie kornmenta r wat 
Dr Matie lew r t II opsigte van die 
mosies wat up die kongre aang neem 
is: "Ofskoun hierdie mosie ekstrcmis 
tie: MA J VOORKOM (ek kursiveer) 
moct men illt binne die kont .ks van 
NUSAS se ernst ig kornmer oor die 
konflik-potensinal binne Suld-Afrika 
ien." 

"RADICALS" 

Mnr. die Redakteur, u was daar is 
dit nie so dat die "radicals" in volko me 
beh er van NUSAS i ni ? I dit nie a 
dat "radical" voorstaanders is van 

IT is jamm r dat 'n SR-lid met so 'n belangrike portefeulje as 
Inter-universit "re kakeling, .0 'n houding teenoor NUSAS 

inn em. Dit tern r delik oor n met mnr. Pieter Vorster se 
houding in 1975 dat "ons niks by NUSAS kan leer nie." 

ARGUMENT. 

kyk na u argumente - mnr, Krug r, indi n II die kongres If 
bygewoon h t, ou u sond .r twyfel die "patriotii m t waarg neem het. Oit 
gaan or'n patrioti. m te noor Suld-Afrlka en ni teenoor die slsteem nie. 
Hierm e vereen Iwig ek my tile. maar ek slaan nie my 0" toe vir NUSAS se 
ge ofi. tike rde betrok enh id (at i dit ook eensydig) by ons land e 
probl me ni . Ek her dit ook duidelik gestel dat die inhoud van hul ldealisme 
nie oore nstem met die Matie-melling nie. 

U rgum nt oor die hode ie-standpunt staan myns in lens buite die veld 
van u kriti k oor 'n Suid-Afrikaan patrioti me. 

SUIDWES 

Ra nd die v rklaring oor Suidw s-Afrika - die t ndpunt wat ek en 
mnre. Pine n Thomp on ingenecm h t, i pre i s die van die Suid-Afrikaanse 
regering, Hull- al ook hull troepe wil onttrek, sodra dit praktie« moontlik 
is. Hulle h t toege t m tot 'n verkiesing onder VVQ·toesig, hulle wil nie 
pennon nt in Suidw s teenwoordig wee nie, 

Die onderJiggendc filoso I van hUl tema, "Education for an African 
Future", het u wei raak gcint rpretecr. Ek vercenselwig my nie met Illil 
fiJomfic nie, maar u ou tog toeg dat die huidigc r g ring weI net SO weI s6 
'n g d. gte kitn teun. 

BUITESTAANOER 

V rder mnr. Krllg r, dit i gcvaarlik vir 'n buite taand r om uitsprak 
oor die "gehalt van joernalisti " te begin maak. D aroor m g daat 
mcningsv rskille wces. Net soos oor di di krepansi tussen hi 'rdie brief en u 
intl'r-tmivcrsitere verslag. (Die brief iIIustreer tog ekerlik nie 'n ooreenkoms 
m t die. tandpunt waf u komit in die inter-univ rsitere versl g gehuldig het 
nie.) 

. geru w r my g pre' met Auret van He fden in Die Morie van 17 
• hruarie. Moontlik klaar dit 'n paar probleme op. 

E respekteer u ,t ndpunt, ek verwag 'n terugwerk nde reaksi - in goeie 
tyl. 

RElJAKTEUR. 

o LlTJEKh maneuvreuring het klaarblykHk 'n rol gespee] by die 
kor ing van Mnr. 'ric Peltz, konserwatiew lid van die SR, op die 

la ste Studentera'ldsvergadering van die Universiteit van Kaap t, d, as 
'n lid van die raad. Vol n 'n nuusbrief van die Studentcraad, is mnr. 
P ltz geskors volgens konstitusie, omdat hy nie sy pligtc as sekretaris 
nagekom het nie. d t hy voel clat hut wei voJgens konsti 

tU.le gehandeJ het. 
Oat politick weI 'n coJ g 'sped het, 

is nic te betwyfel nie. Sou Mnr. }Ieltz 
gcskorR g wces h t as hy tn lid van die 
link e grocp was? Dit i. sterk te betwy 
reI. Die reg e I de van die SR 00 Mnr. 
Bdan Hac vo ,I dit wa 'n te dr,. tie e 
tap om te n em en d rom het hy ook 
nie vir die mo"ie estern nie. Daar is 'n 
vcr f • gevo Jan tudentek nt dat die 
SR ondemokrati 11 opgctree )let, aangc,; 
ien mnr. Pdtz di 2d moe t stemme 
in die v'rld ing ~trek h t. Mnr. Peltz 
is egt r oortuig dat hy 'n tu. nve kie 
'ing 'al w n. Hierdie ntimcnt word 
egter ni c1 eJ d ur i m nd 00' mnc. 
Stromb rg nie. Een din i seker, ver 
d 're rep rkussi . I w t voIg, of Mnr. 
Peltz inkom 0 nie. COBUS KOTZE 

"Namibie" uitspreek. Dit verbaas my 
dus nie dat u die ekstrcmisme van 
NUSAS lig wit afmaak nie. 

Aan die anderkant dink u blykbaar 
nie dat die per pektief wat blyk uit die 
aanhalings uit Paul Pretorius se toe 
spraak kommentaar werd is nie. Bv. 
"Oat NUSAS as 'n ekstremistiese orga 
nisasie ge-etiketteer is omdat die orga 
nisasie teen apartheid gekant was en 
die b wus yn van die blankes geprikkel 
het. to I. dit die waarheid? ! 

PATRIOTTE? 

EITEL KRUGER AURET VAN HEEROEN 

Beide die "radicals" en "liberals" 
binne NUSAS (dus die oorgrote rneer 
derheid) is voorstaanders van 'n Swart 
regering in Suid-Afrika, Die "radicals" 
wat in beheer is van NUSAS, en der 
halwe ook in beheer is van hicrdie 
program, glo verder in die verwerping 
van die bcstaande orde en 'n herstruk 
tueering van die hele sosio-politiese en 
ekonorniese bestel, Aangesien u die 
NUSAS Kongres bygewoon het neem 
ek aan dat u dit weet, en aangesien u 'n 
honneurs student in Staatsleier is, 
neem ek aan dat u weet wat dit 
beteken. 'Is hierdie oogrnerke vir u 
versoenbaar met trou en patriotisme 
. oos ons dit verstaan? 

Hierdie program "Education for an 
African Future" propageer wei 'n ge 
bieds-ge bondenheld, maar dit j, baie 
ver van ons konsep van "trou en 
patriotisme". Die oogrnerk van hierdie 
" ducation for an African Future" is 
om die studente te onenteer en voor te 
berei om diens te lewer binne 'n ver 
anderde maatskaplike struktuur onder 

'n Swart regering. 
As net die naam alleen van hierdie 

program vir u niks gese het nie, het u 
seker die simbool van die terna gesien: 
'n Swart hand wat 'n kers vashou. Is dit 
vir u die tipe simbool waarrnee ons op 
Stellenbosch trou en patriotlsme iden 
tifiseer? 

Die gees van hierdie kongres, rnoct 
u self weet , i~ glad nie versoenbaar met 
u opskrif nie. In u artikel meld u self 
dat op hierdie kongres 'n koerant, wat 
berig het van die uitwissing van 'n 
groot kJomp terroriste deur Rhodesiese 
troepe, op serernoniele wyse verbrand 
is. Dan wit u nog kom se dat "Trou en 
patriotisrne" op daardie kongres "uit 
gespel" is! 

Ek weet nie wie "die moontlikheid 
van 'n NUSAS~vereniging soortgelyk 
aan die ASVS" gaan ondersoek nie. Ek 
kan vir u se ek glo nie daar is ruimte vir 
hierdie tipe politiek op Stellenbosch 
nie, Ek is ook Jammer am te sien dat 
daar ruimte vir hierdie tipe joe rna 
listi k in Die Malle is. 
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WAAR GAAN MATI 
WEKEHEEN? 

Wat doen die Maties naweke? Annelie Odendaal, 
Susan Traut en Jean Jordaan het ondersoek gaan 
instel om hierdie vraag te probeer beantwoord. 

KARNAVAL is Yerby. Hoewel bale naweke nou dcur sportbedrywig- 
hede of deur die koshuis- en verenigingslewe in be stag geneem 

word, is naweekvermaak nou ook aan studente self oorgelaat. Tydens 
die wintermaande verval naweke, veral Sondae, vir baie in 'n 
slaap-eet-televisie-kyk-roettne. Vir nuwelinge, dikwels vir nuwe senior 
studente wat nog nie by van die meer gevestigde groepe ingcskakel het 
nie, is winternaweke vervelig en daar word gewonder waarheen almal 
gedurende naweke verdwyn wanneer Stellenbosch leeg loop. 

Stellenbosch en sy omg wing bied 
hcelwat ontspanningsgeleenthede, ook 
vir die alleenloper. Sportbyeenko mste 
op Coetzenburg, filmvertonings of 
musiekaande en toneelopvoerings word 
bygewoon. Die dor p Stellenbosch be 
skik oor talle eetplekke, 'n bioskoop 
saal, en selfs 'n dansateljee. Die H.B. 
Thorn-teater sal binnekort weer met 
teateraa nbiedings vir teatcrllct hebbcrs 
begin. Op Sondae kan, behalwe om aan 
van die talle Christelike aktiwiteite deel 
te neern, ook musiekkonserte en 
toneelopvoerings in die konserwa 
toriurn bygewoon word. 'n Skernerkon 
sert word Sondagmiddae tussen onge 
veer vyfuur en sesuur by die Oude 
Libertas Amfl-teater aangebied. 'n Toe 
ristetoer deur Stellenbosch op 'n Son 
dagnamiddag of fietsry-uitstappies na 
die bosboureservaat in J onkcrshoek is 
gewild onder studentc, Skynbaar is 
daar tog diegenes wat winterreen be 
koorlik vind ... ! Devon Valley of die 
Spierrestaurant buite Stel1enbosch is 
gesog vir hulle Sondagrniddag koffie, 
"roornskons" en rustige atmosfeer. 

SONDER VERVOER 
Vir die fietsryer en voetslaner is 

daar heelwat treine Kaap toe te haal 
gedurende naweke. Op Sondae kan 
simfoniekonserte in die Kaap e stadsaal 
bygewoon word, bo-op Tafelberg gaan 
eet word of die sterrehemel van uit die 
planetarium in die museum by die 
Tuine bekyk gaan word. 

STAD TOE 
Dit is geen ongcwone verskynsel om 

Matiedames laat Saterdagmiddae, belaai 
met blomme en pakkies, voetseer en 
selfvoldaan, op die Stellenbosse stasie 
te sien atklim nic. 'n Dag in die Kaap 
word dikwels die hoogtepunt van 'n 
week. Inkopies word gedoen, filmver 
tonings word bygewoon en interessante 

BIKINIBEACH 
Gedurende die somermaande bied 

die strande rondom Kaapstad 'n afwis 
seling van die Strand, Koeelbaai en 
Bikinibeach. Gedurende die winter Die BTK-berghut wat op die oomblik fussell die berge naby Franschhoek ill aunbou is; studente rig die 
word eetplekke in en om Kaapstad gebou eiehandig op. 
besoek, Putt-Putt in Muizenberg ge- 1-------------------------------------------- 
speel of in Goodwood ge-ysskaats. 

Dit is meer as vyf keer soveel swat 
normaalweg gaan R.T.K. en dit bring 
geweldige addisionele onkoste en orga 
nisasie me. Slegs die 101 huidige 
B.T.Kaners (wat 'n aantal B.T.K. 
doyens insluit) sal vervoer, verblyf en 

BUURMAN TOE kos kry. Die res sal self hi rvoor mo t 
'n Koppie koff'ie of 'n Sondagmid- voorsiening maak in die vorm van tente da~~ook~~n~Fe~~~d~~ ~ brnwM. ~ntr. ~okwre ~~ _ 

naweekslapers en -studeerders dikwels verskaf word. 
'n welkome afwi seling, 

In Stellenbosch word beweer dat 
dit slegs aan swak geselskap toe te Na die Paasnaweek sal die 101 
skryf kan wees wanneer iemand hom huidige B.T.Kaners op die tweede fase 
alleen cn verveld voel! vertrek. Dit sal 'n tradisionele toer deur 

eetplekke word uitgesnuffel. Die Skot 
se koffiehuis by die Groentemarkplein, 
die pannekoekrestaurant en die Van 
Donck-skemerkroegie is maar cnkele 
gunstclinge. 

LUG LANGS 
Die avontuurlustiges pak vlieglesse, 

sweefduik in Kampsbaai en valskerm 
spring in Citrusdal aan. Diegene wat dit 
naweke onder die see verkies, gaan op 
d uiku it sta pp ies. Die Stcllcnbosse 
onderwaterklub nooi soms nie-lede op 
plesierritte wanneer daar nie aan korn 
petisies deelgeneem word nie. 

NAWEKE 
NatuurJiefhebbers bring soms na 

weke op die strand, in wildreservate of 
in die berge deur. Waaghalsiges ryloop 
graag na verdere gelee strande soos 
Stilbaai, Struisbaai of Arniston. Die Du 
Toitsrivier is ook gewild vir hierdie 
manier van ontspanning. Die meer rus 
tiges van aard verkies om 'n strandhuis 
te huur of om naweke in 'n karavaan 
park in die Strand te gaan woon. 

OE 'N 
DIE afgelope vyftig jaar was die B.T.K. een van die verenigings waardeur die studente sosiale vermaak by 

uitnernendheid aan mekaar verskaf het. Die B.T.K. is in 1928 reeds gestig en die komende vakan i 
word daar dan ook vanaf 23 Maart tot 1 April 'n groot B: .Kxreunle in die Sederberge g hou, 

Die rcimie-verrigtlnge sal in twee 
fases ptaasvind. Die paasnaweek al 
daar 'n reimiefees op die plaas Drie 
hoek aan die voet van Tafelberg (Seder 
bcrge) gehou word. Dit sal deur 144 
oud-B.'T. Kaners, 106 van hut kinders 
en 101 huidige lcde bygewoon word. 

die rnooiste dele van die Noordelike 
Sederberge wees en loop by Wupper 
thai en Heuningvlei verby. Saterdag I 
April sal hulle op Stellenbos h rerug 
wees. 

Dit is bek md dat die B.T.K. ver 
keerdelik berug j, as die "trous kers 
klub", Enigeen wat reed g - '-T.K, 
her, wect van beter, Maar tog i lIj, so 
dat bai van die oud·O:r.Kan r. (ook 
van diegene wat die tocr sa) m emaak) 
wat g troud is, mekaar [uis op di 
B.T.K. onrmoet h t of m aar juis d, r 
beter leer ken het, 

OU FOTOALBUMS 

KOOK SAAM Die r s van die fe sgangers wat nie 
die toer sal rneemaak nie, salop Dric 
hoek bly en daarvandaan kan hulle 
d gu lt stappies in diu o mliggende 
wildernis-gcbied sons Ta erb ,r&, Wolf 
bergskeure en die Boog, M' ltese krui 
en Sneeub rg onderneem. Ou v rgete 
album. at uitg haul vord en oor ver 
gauge se dac al om die kampvuur 
gesels word. 

BERGHUT 
Dcel van di vyftigjarig te s is Ii 

inwyding van die n:r.K.-Hl'rghut naby 
Franschho k op 30 S eptemb .T. Hi rdi 
hut word eiehandig deur di n.T.K. bo 
in di b rg bou en is bYU3 v l)tuui; 
no • n t di mure kort. 

NOORDELIKE SEOERBERGE 

Wilgenhof 7 5 jaar oud 
WILGENHOF is die oudste Afrikaanse universiteitskoshuis in die land. Vanjaar is sy vyf-en-sewentigste 

bestaansjaar. Sedert sy stigting in 1903 het Wilgenhof, meer selfs as die unlverslteit, vir 'n id e gestaan. 
Veral in sy vroee jare was Wilgenhof die middelpunt van die studentelewc. Later het sy grootste vyand, 
Dagbreek, bygekom en dit was alleen die besondere idee waarvoor Wilgenhof staan, wat verhoed het dat 
die koshuisgees nie oorgegaan het in 'n identiteitslose, tradisielose woonplekatmosfeer rue. 

Toe die koshuis gestig is, was daar plaashuis en buitegeboue. Hierdie plaas Teen 1918 h t daar stem me oPR" 
op Stellenbo ~h geen akkornodasie vir wat toe a "Wilgenhof" bekend gestaan gaan dat die Huisvader onnodig W3 .• 
mans op 'n georganiseerde wyse nie. hct, is deur die "Cornmissie van Toe- Aan hierdie versoek ill 'n p, ar jaar later 
Dames het feitlik nog glad nie gestu- zicht van Wilgenhof" gekoop. Hulle het gehoor g g e. Die Primarius het nou 
deer nie en studente moes vir hulself 'n Achte van Beginsel en opgestel en die meeste pligte van die Hui vader 
verblyf vind, daar is begin om die geboue in slaap- oorgeneem. Die universit it h t born 

Op die terrein waarop Witg nhof kwartiere tc omskep. Die bestuur van die reg voorbehou om t mag inm ng. 
tans staan, was reeds sedert 1816 'n die inrigting sou onder die toesig van Maar oor minder bel ngrik n netelige 

di Kerk we s en in Wllgenhof is dan sak het di ko: huls , .If reg praak 
nog ver. kele tradlsie wat uit hierdie beoefen, 
invloed spruit. 

Tot in t 906 i nuwelinge nie plan 
matig gedoop of die gek mee geskeer 
nie, maar daar bet 'n voorval plaasge 
vind wat 'n verandering genoodsaak 
bet. 'n Ene W. Nicol is opdrag gegee 
om 'n grondwet vir 'n bestuursliggaam 
van Wilgenhof op te stel. Dit is toe 
gedoen en die Jiggaam is verities en die 
"Wilgenhof en Corcordia Installation 
Council" geno m. 

COUNCIL 
Algaande het die studente self begin 

om norme te stel. 1n 1906 r ed i, 'n 
student voor 'n sitting van die 
"'Council" gcdaag waarby die he Ie Buis 
teenwoordig was. Die Hui vader b\.:t nie 
hierdie sittings bygewoon nie en dit 
was nie lank nie of sy pligte was bep rk 
tot die reel van geld ake en die aan 
koop van voorrade. Gel idelik h t hy 
'n kleiner andeel b gin speel oor die 
m ak van reels en die toesighou oor die 
ordelike gedrag van die ko 'g'''ngers. 

WEDERSYDS'V,RTROUE 'N GRHf.."P uit die rugbyw dSlryd tussen Iluis fell Bosch (16) en I,. II 
(0). Manne wat die w dstryd gesien 11'1, was verbaas oor van die 
dames se talent. Die herk nbllre gesigt I Anne I1radley (op die 
grond), Aileen 1~,:;terJllIizell ('n 11laritu Viss~Jr. In'lIe .'ip el nut 
sweetpakbroeke. 

In Wilgenhof berus die sanmtcef op 
'n wedersyds vertroue n die ba. is v n 
die hui. reels is die Welvo glikheidsre 1. 
Hierdie vertroue in mekaar is di rede 
vir verskynsel dat daar jn Wilgenhof 'n 
~e~el van priva~ondernemi~s ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
staan wat in geen ander ko. hui 1 
werk nie, want duur is hondcrde k n e 
om clie bcstuur te nous. 

Oi n we ,k van 3 J Ma rt ,n I tot 2 
April word 'n groot rcunie in WiJ n· 
hor gehou. 'n Spe i Ie vlug is Irs van 
Joh nnesburg af , r ·iI. Ongev·.r 29 
Ou Ma nne word verwag. 

D~ouds~declwnd~ko~ui~Ou~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bachelors. word onder andere tot His 
toriese G denkwuurdigheid verklaar. Die g hou is onlang ger 'tnmeer soo 
dit in 1816 was. 

Die Ou Manne s 1 teen di huidig 
inwoners in SpOI t meeding. S terdag sat 
daar 'n gew Idige osbraai wces n 
Sonflag sal 'n mopkerk gehou word. 

iM I 1 

u .. llU ' 1 
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Afrikaners 
"BEl,:4 USE / have believed ill a Christian perspective [or South 

Africa 01/ my life, I still stand even at this late hour for a 
non-vtolent change" - Hoofman Buthelezi voor SAAK. 

Geagte lesers, wanneer 'n mens terugkyk na die toespraak van 
hi rdie Swart leier verlede week op Stellenbosch, kan jy nie anders 
a' om hom as '''n Gematigde opponent van Regeringsbeleid" te 
b kryf nie. En enig Blanke wat opreg bekommerd is oor die 
toekoms van hierdie land, moet die nodige waardering toon 
wanne r 'n Swartman die taal praat wat Hoofman Buthelezi hier 

prar t h t. 
Eweneens i. dit kerlik moeilik vir enige Blanke om baie gerus 

te voel wann er by hoor dat ander Swartmense Buthelezi onder 
kli ppe ge teek het, kaars drie dae na sy vergad ring op Stellen 
bosch. Die optrede pre k van 'n afkeer in sy kompromiterende 
politiekery met die Regering. Neem 'n men in ag dat die 
Zoeloe-leier geensins as "pop" van die huidige regime bestempel kan 
word nie, is di red vir onru tigheid des tc groter. 

Dit wit du voorkom asof 'n toenemende getal wartmens die 
weg van g weld begin kies. Ons glo dat dit nog ni di meerderheid 
is nie, maar die neiging na 'n odanige benadering, baar sonder 
twyfel kommer. 

Slegs die uiter te pe simiste sal hieruit die g volgtrekking maak 
dat "aU s verlore is". Alles i ni verlore nie, want ons het 'n 
Regering wat die afskaffing van diskriminasie as amptelike beleid 
aanvaar h t. Hulle wag op tekens van die Blankes dat hulle hiermee 
kan voortgaan, onder noemenswaardige verlies aan steun. 

Daarom het die studente in hierdie land die belangrike 
v rantwoordelikheid op hul skouers om die Regering bewus te 
maak van 'n positiewe iug teldheid teenoor bierdie noodsaaklike 
v randerings. 

Dit blyk duidelik dat ons op Stellenbosch wei bewus is van die 
ems van die itu ie, Die sogenaarnde "konserwatiewe" vereniging op 
die kampus, die ASVS, het verlede naweek met 'n paar konsensus 
punte vorendag g kom wat die Afrikaner van 'n d kade gelede tot 
in y di pste we e sou skok. Maandagaand US-g sprek vind goeie 
aansluiting hierby. Dit i 'n bewys daarvan dat di jong Afrikaner 
ontwaak n dat hy ryp is vir 'n nuwe Suid-Afrika. My dink meer 
ge ofistik erd, hy dra '11 weldeurdagte vUe in hom rondo Hy 
aanvaar nie di politi ke stelsel m t g Iatenheid nie. 

Juis daarom rus die verpligting op on ,die nuwe Afrikaners, om 
ook betrokk t wees by di herstruktuering van hlerdie stel el. Dit 
raak on toekom . 

Laat ons met 'n Chri ellke oopheid, wat ruimte laat vir onmeet- 
bare beredeneerdheid, na on I nd se probleme kyk, sodat ons in 
hlerdie Christelike gees nog m t ander bevolking groepe kan 
sa mwerk, t rwyl daar nog h twat Swart- n Bruinmense soos 
Buthelezl is wat ook in die "gees van Christu " na oplo sings oek. 

A ons as Chri tene dan met ern die onchristelike k rakter 
trekk van die huidige bestel wit elimlneer, durf niemand meer op 
di kantlyn taan ni . 

In sO '0 ryd hoort geen twyfel oor die noodsaaklikheid van 
deelname, tui ni . 
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DAWIE DE VILLIERS berig: 
BAlE stoom het weliswaar gesis by die SR-vergadering van 8 deser, maar die reaksie wat verskeie 

waarnemers vcrwag het, het bly voortstoom onder 'n magtige druk van gekamoetleerde swye. Die 
polarisering van Sk-lede met betrekking tot vera! reaksie op die hoofartikel van Die Matie van 3 deser, was 
egter duidelik waarneembaar. 

tere verslag. Eitel Kruger, a. Voorsitter 
van die portefeulje, is skerp ingevra op 
sy en sy kornitee se werkwyse deur lise 
Treurnicht. Voorts het sy gevra of hy 
gecn moon tlikheid vir die verandering 
van die tatus quo sien nie. Volgens 
Eitel voorsien hy 'n moeisarne pad vir 
doeltreffender inskakeling. Dit sien hy 
vera} in die probleern van ASB-disaffi 
liasie en die versterking van die ideolo 
giese basis van NUSAS, wat die kontak- 

Johann Aspeling het die punt finaal punte vir US moor vernon. Die Swart 
gesmoor, Hy het te kenne gegee dat hy kampusse sal kontak weier, na analogie 
in "sy persoonlike hoedanigheid as van NUSAS se ervaring, en "amptelike 
Voorsitter" op die hoofartikel sal re- skakeling met UWK is gevaarlik", 
ageer, in die vorrn van 'n brief aan Die volgens Eitel. 
Matte. Toe aan hom gevra is of dit dan Kennis word gcneem van die 
as verteenwoordigend van die SR as Tesourier se voornerne om sy volledige 
gehecl beskou moet word, het hy weer begroting by die volgcnde vergadering 
eens lede die vrye keuse gelaat om in te dien: die N.P. Van Wyk Louw 
hulle van sy persoonlike en 'n ander Gcdenklesing : at op 27 Julie plaasvind, 
lid, Eitel Kruger, se mening te distan- met as spreker Regter Larnmie Sny 
sieer. man, voorsitter van die Appelraad van 

die Komitee vir Publikasies; aan 'n 
Matie-sangbundel word sanksie verlcen 

'n Ander noemenswaardige saak is om saamgestel te word, en J aco Coet 
die voorlegging van die Inter-Universi- zee sal as koordineerder optree. 

Onder die agcndapunt Publikasies Verskeie lede was op hierdie voorstel 
het lise Treurnicht die vraag in SR- onkant gevang: in kort kom dit daarop 
midde g laat om te besluit of hulle neer dat die lede mekaar toe begin 
hull' steun aan die Studcntebelange- voel-voel het, maar g encen wou waag 
projek van Nic Fine gee. Die projek om die saak oop te sny nie. Een lid het 
behel 'n bekendstelling, verslag en doclbewus die aandag pro beer teruglei 
voorskou van elke Studenteraad: porte- na die SBK-projek, waarna scs Icde 
fculj in Die Malle wat toe te per sou hulle bereid verklaar het om bydraes te 
gaan. Die SBK (Studentebelangekorni- lewer. 
tee) het sluit dat dit die beste wyse is 
om rapport met die studente-unie te 
bewerkstellig, Die Marie was bereid om 
'n volle bl dsy hiervoor beskikbaar te 
steI. 

SMOOR 

ONTIREK 
Nic Fine het die doel van hierdie 

poging duidelik uitgespel, Die Voor it 
ter het te kenne gegee dat hy die 
beginsel van die saak steun, maar dat 
hy ween. bg, hoofartikel hom van 
hierdi projek onttrek, a lhoeweJ hy 
ruirnte Jaat vir ander lede om hulle van 
sy stand punt te di: tansieer, 

Pieter Ie Roux het vcrsock da t die 
Raad tot 'n oop bespreking van die 
Matie·redakteur se kritiek oorgaan. 

PAD MOEISAAM 

SR - LEDE DISTANSIEER 
VAN ASPELING 

ILSE TREURNICHT, NIC FINE, CAREL JOOSTE, CHRISTA BENADE, skryf: 
MNR. Aspeling het Studenteraadslede uitgenooi om hulle van sy antwoord op Die Matte se hoofartikel te 

distansieer. Om die volgende redes neern ons met graagte die uitnodiging aan: 

Ons is van mening dat die SR nie salons graag tot SO 'n debat wil dinarnika van die Raad. As daar iets 
deur briefwisseling in openbare toetree. Die oogmerk van hierdie brief skort, skiet die hele SR tekort. Deur 
kolomrne vir homself en andere duide- is egter slegs om mnr. Aspeling sc die liggaam te ien as 'n blote adrninis 
likh id moet kry oor sy doel en rol nie, basies standpunt dat "behalwe binne tratiewe liggaam wat nog kreatief, nog 
Veel eerder mo t dit deur 'n oop die b .stek van ons adrninistratiewe leidinggewend mag optree, word die 
gesprek op die Studenteraad self !:,'C- pligte het ons nie 'n kreatiewe rol nie", spykers in die SR se doodskts gemoker, 
skied. Die voorsitter het egter [uis te repudieer. 
gedurende die afgelope Sk-vergaderlng Indien die SR met so 'n vi. ieJose en 
so 'n cop gesprek oor die rol va.n die ondinamiese houding deur sy voorsitter 
Raad doo~gesmoor. Verder verskil ~ns bejeen word, i. dit te verstande dat die 
op v.:esenhke pun~e van mnr. Aspeb~g Raad in die afgelope aantat jare so 'n 
se br.lef, .en aang~ len hy ~an Die Matte, groot mate van prestige en status op 
en me die SR Ole, gebruik maa.k om sy die kampus moes inboet. Dit is dan 
tan~punt te stet, .doe~ OIlS ~e ~lfde. ook juis dft wat die SR skade berokken 
In dIe derd~ plek IS dlt ondUldehk ~f _ nte Die Matie,r;e beriggewing daaroor 
mnr. Aspelmg namens homself of die . 
Raad standpunt ingeneem het. me. 

Die uitvoerende gesag van die 
Studenteraad, m.a.w. sy senior lede, 
bcpaal die beleid, en veral ook die 

ROL 
In sy antwoord aan Die Matie laat 

blyk mnr A peling op drie plekk dat 
hy voorstelle aangaande 'n 1 ierskapsrol 
vir die SR sal verwelkom. Dit erken by 
implika ie dat daar 'n leiersrol vir die 
SR is - presie wat ons hier bepleit, 
Vir die voorsitter om egter die Matie 
redakteur tc vra om die rol uit te spel is 
gewoon 'n belediging vir die Stu dente 
raad as instelling. Ons is bcreid am 
saam met mnr. Aspeling op die SR self 
daardie rol te help definieer. IRRELEVANT 

JOHANN ASPELING skryf: 

Die irrelevante opmerkings oar sin.· 
konstruk ie 'n korrekte wcrkwoord 
gaan ons nie aan nie, want dit lei slcgs 
die aandag af van die werklike knot 
punte. 

Niemand verskil met mnr. Aspeling 
dat die SR ,n v.rteenwoordigende lig· 
gaam is nie. Orn te vertcenwoordig is 
die primere taak van enigc verko e 
ligganm, van '0 leerlingraad tot 'n 
Volksraad. am egt r te boweer dat 
claar "ge\jn ander rol i. wat die SR kan 
o mo t . peel nic" i gewoon OtlSln. 
All Studenterude op aile Suid-Afri- As u my brief reg gelees het, sou u help gee nie. Ek wil dit duidclik tel 
kaanse kampusse, (Afrikaans, hn!:,rels, gcsicn het dat ek nie leierskapsuitoefe- clat die brietwisseliog in Die Matie 

I Nie-Blank) is hctrokke by die S.A. ning op politieke terrein . ien a 'n bc. lis nj vir rny gaan om 'n uitspel van 
prohlematiek en ncem standpunt in keuse tussen die regcring of die oppo- die SR rol nie, maar as voorsitter het 
daaroor. NUSAS ,owel a die ASa sisie nie. Die i1Iustra ie was gewoon om ek die plig om kritiek te beantwoord in 
be preek jaarHk tydens hul kongr sse aan te toon dnt die SR nie 'n partypo1i· dieselfde medium waarin dit uitge· 
op 'n dring 'nde wyse aktuele vraag- tieke ro1 het om te spceJ nie. Waarom . preek word. (Die "u" na wie verwys 
stukke. SteUenbosch se Studenteraad is dink u sal ek beweer dat die SR geen word is mej. Treurnicht Red.) 
uniek in sy huiwerige betrokkcnheid. politieke rol het am te speel as daar ....... -------------- 

Mnr. AspeUng si n leierskapsuit- reeds mosies met 'n politieke strekking D ebat 
oe ening deur die SR op die politieke aanvaar is? 
terrein as 'n k use tu 'sen teun vir die 
Regering of die Opposi ie, Dit is VERTEENWOORDIGING 
"/~ieI00,r; .. Dat~r i I.talle v!akke en ter- Verteellwoordiging van die 
rellle waar t 1 rska~ vere), w()~d. St71- s tudente-unie implisecr vanselfspre 
leubo cit met y. pTlrn r gcrnattgdc 1IIt.- k nd ook leierskap. As u my as visie 
k~k, vry v~n hnkse en reg, e > kstre- loos en ondinamies . icn, hoekom het u 
mlsme, ~an ~1 gro?t rol.' pc 10,m b te; nog geen dinamick en rigtinggewing 
~erhoudtng m ~uld.~frJka te skep. So aan die dag gele ni - of volg u hierdie 
n be~rokkent! td was s dert . y onto visielollC optrede slaafs na? Hoekom 
taan n ,tunksle vall St~Uenbo~ch ,se S~ moet die uitvoerende gesag van die SR 
. ne~ dIe afgelu_pc drte tot vler,Jaar IS alleenlik die beleid formuleer en die 

dlt Ill~ gl;doen nte. Je~n tlnder b~a~m dinamika aan die dag Ie?? U is self 'n 
op die kampus het dl~ tU!U" tnt ra· senior en voormaJi Uitvoerend 
st.ruktuur o[ d~mokratlese In. 1 v~n Komiteelid. ge 
dl SR! om n lelerska~ rol ~ pc I me. A u dink di SR h t nog Jlie sy rol 
, I~dle~ mm. Asp ling WI! weet ho g'definieer nie. waarom het u dit nie 

luerdl 1 terskapsrol vervul moet word, lankal geopper en dinamiese rigting 

JOHANN ANTWOORD 
E K sal graag verneem of die SR-notule deur dieselfde aantal studente 

gelees word as die wat Die Matie lees. Ek wi} dit ook as gewoon 
onsin stel dat ek nie bereid was om gedurende die afgelope 
SR·vergadering die SR se doel en rol te bespreek nie. Ek was weI nie 
bcreid om my reaksie op die negatiewe kritiek in Die Malie se 
hoofberig uit tc spel nie - ek dink daar is 'n hemelsbree verskll. 

vrR die eerste keer sover be- 
kend, is die eerstejaarsdebats 

kompetisie deur meisies oorheers, 
deurdat al drie die eerste plekke 
deur meisies ingeneem is. 

"ENGLISH" 
Tessa Middleton van N mesia, met 

die onderwerp, "English", het die eers 
te prys verower. Irma Smit van Irene 
("Die jeug is verantwoordelik vir sy 
verantwoordeUkheid of redding", en 
lzolda Heyd mych van Erika ("Social 
and moral pollution") was onderskei· 
delik twe de en derde. 
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KARNA V ALI(ASI E 
Simon en Aristea 

is onteorede 
DIE karnaval van 1978 is al Yerby, maar baie mense op die kampus is 

nog ongelukkig daaroor. Die privaatwyk Aristea is baie ontevredc 
dat hulle nie aan die vlotoptog kon deelneem nle. Hulle het aanvaar 
dat Helshoogte hul metgesel sou wees, totdat hulle 'n week voor die 
karnaval verneem het dat dit nie meer die geval is nie. Die Matie het 
met Hilgard Bell, die Karnavalvoorsitter gaan gesels. Volgens hom het 
die probleem oorspronklik ontstaan deurdat daar 'n darneskoshuis te 
veel vir al die manskoshuise is. 

Op 'n koshuiskamavalvergadcring met 'n probleern gcsit het." Geen ander 
op 11 Oktober 1977 is bulle toe nie reelings kon getref word nic en Aristea 
"geskiet" nie, Die Karnavalkomitee het het slegs 'n sokkiejol met Pieke gehad. 
besluit dat Helshoogte a.g.v. sy getalle Die huiskornitee van Helshoogte het 
die beste g skik was om twee darnes-' vertel dat daar 'n "kommunikasie 
koshuise te akkomodeer, en hulle is op gaping" was. Sover hulle kennis strek, 
'n laat stadium verJede jaar gekontak. het hulle wei aan die einde van verlede 
Vol g ens Hi I gar d he tHe ls- jaar die karnavalkomitee in kennis ge 
hoogte eers op 13 Februaric vanjaar, stel dat hulle nie kans sien om Aristea 
dus skaars twee weke voor die kama- ook te akkomodeer nie, Die. krywe 
val, reageer en gese dat hulle nie kans van 13 Februarie was dus die tweede 
sien om Aristea te akkornmodeer nie. kornmunikasie, nadat hulle verneem 
A redes het hulle aangevoer dat hulle het dat Aristca onder die misverstand 
saam met Hecmstede besluit het om verkeer dat hulle saam met Helshoogt \ 
nie twee dameskoshuise te skiet nie, en en Heemstede karnaval hou. 
dat daar 'n gebrck aan ruimte was. 
Hilgard Bell het gese dat "Helshoogte 
se ongeneendheid om behulpsaam te 
wees met Aristea se akkornodasie, het 
veroorsaak dat die kamavalkomitee 

SIMONSBERG nie. Hilgard Bell voer aan dat Simons- 
Simonsberg en die karnavalkomitee berg hieroor ongelukkig was en die 

sit tans ook nie lang dieselfde vuur volgendc bewerings g maak het: Oat 
~ ~W~~~~fiMli~~~B~~wm~~~.~i~ ~ _ 
bcide Simonsberg se Mej. Met, en Mej. om nie 'n foto van Mej. Met te plaas 

-------------- Matieland het op die. elfde dag, Vrydag nie; of; as dit nie die geval was nie, vir 
17 Fe bruarie, plaasgevind. Emily Johan Stander (wat die foto's genecrn 
Schneider-Waterberg van Serruria het het) gese het, indien hy 'n Mej. M t 
vir belde kornpetisies in aanmerking foto instuur, hy voortaan nie meer 
gekom, Simon wou he dat sy aan beide ondersteuning van die karnavalkomitee 
deelnecm, s6 Hilgard Bell, maar die sou kry ni . Verder voer die karnaval 
karnavalkomite~ h~t besluit. dat a.g:v. voorsitter aan dar Simonsberg weier 
bot~ende tye dl~ Ole moontlik ~as m~. om die bewerings te staaf, en dar hulle 
Emily het oP. ~Ie ou end aan die MeJ. ook nie verskoning a. ngebied her ni '. 
Met kompetisie-deelgeneem, wat sy Simonsberg wou ook op 'n stadium aan 
~(Jk gewcn. het." Die d~g daarna ~as :n die kamaval onttrek, Simonsberg . If 
toto van die MeJ. Matieland-finaliste 10 het geweier om enige kommentaar te 
die oggendblad, maar nie van Mej. Met lewer, 

DIE reels van die kompetisie vir 
koshuiskoerante is gewysig 

om~t d~rori~reehv~oud~d~--------------------------~ Prot Vo~oo ~t ~s ~t &c 
geraak het; dit het onder andere univer itcit v n Stellenbo ch 'n onmis- AM kenbare Afrikaanse kar kter v rkry h t 
meer klem op kwantiteit as kwali- d ur die inti me v rbondcnheid met 
teit 1aat val. So het mnr. Leon ......... ""~ --'_ die Afrikaansspr skende de 1 van die 
Oosthuizen, Voorsitter van die b volking. Vele Afrikanerleiers is hier 
Publikasiekomitee, in 'n onder- gekweek (ho w I sy • tudcntel iers v t- 
houd aan Die Matie gese. gens die sprekei maar bra slap is) en di 

univer it it is in sy openb T he trek- 
Die kompetisic was tot dusver on- king hoof tt. klik op die Afrikaner 

regverdig, aangesien huiskomitees geld DIE Kleurekomitee wil van die geleentheid gebruik maak om ingestcl. Dit het hom sgt er nie verhoed 
vir die koerante uit die huisfonds be- Wilgenhof en Huis de Vi11iers hartlik geluk te wen met hulle om anderstalig s in hul. g I d re op ,te 
willig het, terwyl ander koshuise boon- uitslae. Die koshuise met dieselfde slaagpersentasie is met mekaar Ill-em Ole . n (aar?m I daa~ ook 10 
op borge gekry het. Die geborgde ..' . 1977 he luit om die d UI vir nder 
redaksies het dus veel meer geld tot hul vergelyk op grond van gemiddelde persentasie van elke koshuis, Ole kl uriges oop te m ak, 
beskikking gehad en kon meer uitgawes ander koshuise is bloot op slaagsyfer en gerniddelde persentasies 
uitbring, Op die manier kon hulle bereken. 
rnakliker punte kry vir die aantal uit- . 
gawes wat hulle uitgebring het. '?le here~samen sal op Maa~da~ 10 6) Minerva 97,84% Op kcrklike, m atskaplike, kul- 

In die nu e b d I" ltd' April plaasvind, Name van druipelinge 7) Lydia 94,11 % wee 109 sa ne TIC, 1 1 bcke d k d k 94 1101 turd cn politieke t rreine is voort- uitgawes vol unte betoken hoe el s~ ,ater ,en gemaa W?T, asoo" 8) Nernesia , 10 P ,w die instruksies met betrekking tot die 9) Serruria 9] ,66% durend v nuit die Stell nbosse k mpus 
hereksam n. 10) Huis ten Hosch 94,73%' tandpunt ingen em oor bel ngrlke n 

11) Erica 89,23% ornstr de vraag: tukke omd t di Matie s 
UITSONDERINGS 12) Harmonie 82,50% intensi f b trokke stuan in di Suid- 

8 J 57% Afrikaanse sam .lewings- c n v rhou- 
Eerstejaars wat die eksamen geslaag ] 3) Monica , 0 dingsprobl matiek. 

het, mag eers na die eerste semester J4} Huis Neethling 79,48% 
15 47 29~ Leiding is neem w nne r dit unlverslteitskleure a nkoop. Uitsonde- ) A ristea , ,0 • 

R nodig w, om n nuwe rigting in t nngs sal gemaak word vir lede van rr» P_ic_t_cr_le-o-u--J.-. ....... ------- ...... _ 
toerspanne. Persone wat kleur wil 
aankoop, moet 'n kleurkaart by Mev. le 
Roux in die SR-kantoor kry, Sodanige 
kaart moet aan die onderskele hande 
laars getoon word, voordat kleure ver 
koop al word. 

Laastens wil ons vir 111 unis Botha 
bedank wat die kleureksamen sender 
teespoed laat verioop het. Ook '11 
woord van dank aan alma I wat hul tyd 
afgestaan het om te h lp m ,t die na. len 
van die vraestelle. 

.. 
NUWE REELS 

VIR 
HUISBLAAIE 

LEON OOSTHUIZEN 
bonuspunte vir tw e ekstra uitgawes 
toeg ken sal word. Indien redaksies dus 
die moeite doen om borge te soek, sal 
hulle krediet daarvoor kry. Daar sal 
egter nou meer klern op die kwaliteit 
Van die blad val. 

Die maatstawwe vir beoordeling sal 
o.a, insluit: aantal uitgawes, fotc 's, 
nlg mene voorkorns, taal en tyl, blad 
uitleg en hoofartikel. 

PRYSE TOEGEKEN 
Die regle mente van die kompeti ie 

is op die jongste SR-vcrgadering ge 
wy ig, en die nuwe reels is reeds aan 
aile koshuise gestuur. Die belangrikstc 
Vcrandering is dat daar voort an pryse 
tocgeken sal word, 'n eor, t pry van 
R.7S en 'n tw edc prys van R2S. Die 
redaksies kan die geld na goeddunke 
b 8tee. Die pry.e word uit die SR· 
lond be willig, en 1Ooe1 as aan poring 
dien, het mnr. 00. thuizen g se, 

ADES 

Sulke vrolikheid {soos mer Kamaval} sa! volgende jaar aal]: m In ~t 
die samewerking van Simonsberg ell Aristea voortgaan me. 

S AAK se afgelope twee vergad rings oor die vrt ag, 'Staan '1 II n· 
bosch vir 'n idee", is deur Proff, Ben Yo 100 (Hoof: Dept. 

Staatsleer) en Mike de Vries (Vi. e-re tor) toeg spreek, 

Staan Stellenbo , 
n "dee? • 

Vlr 

ou VRIES 

INTENSIEF HhTROK 

BRON 

I 
OU 

ASB: A 
E 

N 
o 

Sia gp rsentasie Slaagsyfer is 50% 
Mans: 
Wilgenhof 
Helderberg 
Huis Visser 
Pieke 
Majuba 
Simon berg 
Hel. hoogte 
Dagbreek 
Eendrag 
Hombre 
Huis Marais 
Oude Molen 
Tygerberg P.S.O. 
Libertas 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
99,15% 
99,(3% 
99,09% 
99,06% 
97,29% 
91,66% 
84,88% 
68,29% 
61,15% 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 

Dames: 
1) Huis de ViUiers 
2) Nerina 
3) Sonop 
4) Irene 
5) He mstede 

100% 
98,64% 
98,lJ% 
98,03% 
97,89% 
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Terloo ps, as ons juffertjics (de sdae v rganklik van die lcwe en veral die amoreuse bedrywighede, Het u al die 
mans ook! ) se oomblikkie van tnlrn tydelike fuse van studentw ie .. En a. jy simptorne van "mnr. Uiteindeliksy " of 
voor die kl rekas byrnekaar getel sou n66it 'II swcempie van die gevoel in jou "mej. Disnethy" raakgesien? Daar is 
word, sou on 'n ekstra dag Ike week kry nie, dan is jy nie 'n diep kind nie, bale ooglopende . lmptome: 'n Dikwiel- 
kon inpas! 'n Gescute en ervare I' I1d· hoor! fiets met 'n universlteitsbaadjie daarop 
bou eben-trap itter vertel my dut die wat kliphard en onbc. kaarnd "Words" 
1a;ISh.: . onni ,0 dac tot die absolute fluit, ("Oh, what a beautiful morning" 
uiterste bcnut word. Die Vi itoriastraat- lou -I S sou hom te maklik tc verraai): 'n man 
wandelaar s laaste (en laagst ) sorrier- so konstante verdwynery van die koso 
hloe en ucmmertjies word vir oulaus h huis net na aandetes; 'n g kruip onder 
g '<IT I. OJ. glo net .. traps" en sandalel eyn em a n '11 damesko: huis c venster op .ock na 
Vir die sedeb swaurders is da: r darcm 'n klein-g noeg klippic: 'n langdradige 
troo . Die re 'nwecr kruip nader. Dan is gesoek na 'n vriendin of karnermaat om 
almal mos toe to l agter die ore, Ver- Wat is ware g luk? Is daar 'n agteraf uit te vind of hy /sy vas uit- 
lcde week se ontydig rcenwecr laat 'n geheime resep? 'n Men .. ou maklik gaan, maar eintlik met die doel dat die 
III '11 wecmoedlg It jy verlang mo. kon se dat dit Iiefde is - veral as jy die kamerrnaat al die 'vertroulike' nuus 
sommcr na nik s en niemand nic, maar uitwerking wat 'n 'groot lie de' op rnoet gaan oorvertel sodat sy/hy darem 
jy veri. ng nog altyd 'n bar hou! Oi. iemand het, sien. Om heimlik op die van jou bedoelinge ter hore korn; 'n 
g'n eritimentecl nou nie, dis slcgs die lent te wag om die liefde te bring, is mooimakery ten minste ecnmaal per 
vaarh sid. Miskien vo I 'n mens mi. - natuurlik onnodig. Die herfs en dikwels dag en 'n sak vol vyfsentstukke vir die 
troostlg oor die kortstondigheid en die die winter lcen hom uitstekend tot laataand telefoon is maar 'n p ar van 
--:.;iiI.iiiiijiiii~iiliiiiiiiiiiijiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':::~ die simptome. Daar is na tuurli k baie 

meer sub tie le en v el interes anter 
tekens van verliefdheid. Het julie al 
opg let na die volgcnde?: die wasige 
uitdrukking in die oe by die etenstafel, 
(Dit is nie die Akademie wat druk 
nie!) Die verlee, maar ewigdurende 
glimlag wat gewoonlik gepaard gaan 
met 'n bloo. vir al wat situasie is. Die 
baie terloopse laat val van uitlokkende 
inligting met die doel dat almal onmid 
dellik detail sal uitvra. Die gernaak 
ern. tig geselsies oor die kultuurskatte 
wat n t te voet op 'n Sondagmiddag 
wandeling te si n i .• (A daar eers van 
die water loot in Van Riebeeckstraat 
begin praat word, het hy /sy die koot 
hoog deur n kan jy versek r weet dit 
was ge n Sond gmiddag nie, maar wei 
'n maanligaand! ) Sou dit die toppunt 
van 'n idiJliese Stellenboschromans 
wees? Kaalvoet in die leisloot - half 
tien op 'n. mer. aand? 

Dit is die mense wat in die more 
met 'n lied in die hart opstaan. Imbi ie 
Ie, arrne drommel. en stommerike 
word hulle ook soms genoem. Tog is 
dau .en keer aan jou u jy noul~~~~~~~-~~-!~~~!~~~~-~-~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eenmaal hartstogtelik vertief is nie. L.! 

; 

LETS become Marxists! To hang with the capitali ts, their devision of 
labour and their insuff rable bour&eoisie complacence." Whoa there, 
Sisyphus boy! Aren't you biting off a bit more than yoU can chew?But 

Sisyphus carries on: "After this mornings classes and thi afternoons golf, we 
will take part in a rehearsal of a piece of experimental theatre put on by USAT, 
and to cap it all, t 8.00 p.m. we will att nd a spicy political meeting where the 
peaker is a member of a popul r (ie. suspect) African Nationalist Movement. 
Tomorrow mornin& it will be "Dt . Matie" critic banging aw y at his typ writer, 
followed by a smattering of cIa ses, sipping or supping at the Lancerae, a d nce 
in the 'Gat' and we mt&ht ev n burn the midniaht oil over our latest s minar. 
And Sunday will be a day of rest. n Delllhtful picture, isn't it? The idyll of the 
dilletante. 

I think I grasp Sisyphus' point. He mi&ht even aet his rock to the top of the 
Stellenbo ch mountain. provided of course the dour old man up op doesn't 
drop his arellt bi& walloping tatute book on our h ro's head. Sisyphu doesn't 
want you rnouthtna Mao like Communi t Chin e choolidrls. M nif stos and 
cat chlsms Imply aren't his thina. Hi thine i his rock. And his rockll make no 
claim to Absolute 'rruth. Rather they are tentative model and probine 
criticisms. (Framed of course in student rhetoric). 

I have cho en Marx as thi week Guru mainly b cau e he offers an 
alternative to the lienated man on finds in caplt list societies where men re 
channelled into speclaUzing compartments, an It rnative which if unpractical 
for our society In general, can be applied to univ rslty Ufe. Modern society is 
Uke a 8p claJizini aiency. It te ches man to learn more and more about less and 
les until he knows everything about nothlna. This might b a cal'ieature but it 
contains more th n a lP'ain of truth. Although we should be sceptical to a 
Marxian Jack-of- U-trades, we should a 0 be critical ot a society that moulds 
men into mech rue 1 parts of motor rather than the motors themselv s. And 
this is where th university comes in. 'fhe loaic of the word "rn chanical" 
SUlgests a someone who is robbed of his own free will, whereas man who is in 
po ssion of his own motor. is master of his own destiny. In my view th 
univer tty is r spon.lbl for making every stud nt his own auto -. It provld sus 
with a 8t ,e for resolvln our respective identity cris 8. So us it, damn it! You 
re ,Iven pectrum that ranees from writ ne xams to drlnkinl in TolUes. You 
re liven th opportunity to talk to honours students in Philosophy and 
hob-nob with eond-year Lnndbou IItudent . Thi do not m n that you 
hould b. drinkina Tas.~ies on the ve of n exam or that your transc ndent 
arauments hould b asoned with m nure; it simply means that you have en 
diU rent lif -styles nd you h va cho en the one which you prefer. Which YOU 

~ -t pr fer. Thl me ns that "Thou shalt not" lanlUal must b eUminated from 
your vocabulary and that you will cease to Jive in that unselfeonscious sphere 
that is loverned by xternallaws. But it does NO'!' m n that you will be able to 
10 on selfish elo trips or that you will be liven fr e-pI y in the makina of your 
own arbitary rule • Inst ad you hould r llz that the University provides you 
with a role in which yoU cast yourself. You 1 m to adapt to your role, but t 
the me time you dapt it. to suit yours It. And later on in your University 
career, you b atn to freely ad pt the v ry ver e in front of you until the play h 
beeome your own creation. You are now the author of your own exist nee. 

Sisyphus i noulh as a r aU.t to realize that our capit Ust world i very far 
r mov d from this Utopian vision. 

n 
OM die heeltyd oor koeitjies en kalfies en die weer te gesels, is hoogs vervelig en boonop nog dom ook, 

Tog maak die alledaagse dingetjies 'n groter dee! van ons lewe uit as wat die meeste van ons graag sal 
wit erken. Die wispelturige weer het 'n daagliksc uitwerking op al wat leef en beef. Dit bly nie net by, "Dis 
darem warm vandag" of "Skielik koud geword, ne? " nie, maar speel 'n pertinente rol in veral dinge soos 
die kleredr: g van dames. 

DRAMAFEES 

Vandeesweek Dramafee deur 
USA T is nog 'n aktiewe poging tot 
bcvord >ring van die teaterkuns. Dit is 
nic maar 'n grootskaaIse . koolkonsert 
houery wat deur m neer of ·juffrou 
eotganiseer word nie, maar i gebore 
uit ·tudentc-inisiatief! Al die ure se 
harde werk deur die organiseerders, 
regisseurs, pelers, raadgewers en 
helpers word onbaatsugtig opgeoffer 
uit Iiefde vir kuns en kultuur. Twce 
bravo'. daarvoor. 

]EWE L ~SER, wens tip grafiese rede moes ek u verlede keer in die war 
.J laat ten opsigte van die verdere g beure by die U "isenspreekvergadc 

ring in die Sanlamsaal. Maar voordat ons ons wend n die op. praakwek 
kende selebrit itsloopbaan van G osvenor Luca C. Meintjies IU van 
Grootdors in die Noordweste, e .rs 'n noodsaaklike tersydetjie, 

Die fgelope weke word bri fies, not tjies en ander geskriffies, dikwcl. 
pi nk gekleur en parfuumbespuit, by die rubriekskrywer adres afgelewcr, 
alm 1 geadre seer aan die h er Grosvenor Meintjies, en almal cens in hul 
dernlose bewondering vir sy eenmansverdediging van dit wat staan vir 
Waardc. 'n Voorbeeld: 'n Ie. ressie uit die nOO·geledere skryf ond r andere 
a voJg: .. Ag asseblief tog, net 'n ou fototjie van Gro. venor." Nog 'n tcre 
brie l lui: "Wat swot die heer G.L. . Meintji ? En sy ad res? " Want 
v maam oor laasg no mde swvg die Sk-kantoor glo verhcte. 

Liewe leser . Kom, korn, Grosvenor Luca: C. M intjies, di Moses van die 
Massas, is ni ... 'n m n vir publisiteit nie. By doen wat hy doen vir die volk, die 
oortulging in ,y hart, die juks eispan van G rrie en die veerpyltjieklub v n 
Tollie . U sicn dus dat hy eli cdelstc moticw het en nie verdink moet word 
van ndag oekcry nie. Maar na hierdie vriendelike t regwY'ing, voort m ,t 
ons r laa. 

In die laaste re~1s van die vorige aflewering het u ongetwyfeld met 
. idderin g I'e hoe mnr. Gert Ro in 'n kragdadige stem h lderheid eis oor 
die hegripp .. ubtielcr gc 'kut" n "Christ lik-Nasionaal". U sal nthou dat 
mnr. Robin Shocking., die kreaticwe gees in die Meintjies-kamp, sy 
vy voetige j, mbicsc g leentheidsvers in 'n bcwcnde tcm begin voordra het. 
Temidde van luide prote het mnr. Mokkel Moerdyk die Voorsitster, mej. 
lis Moenichuil, die nie-lid v, n die Uitvoercndc Komitee, vcr 0 k om verlof 
om die kamer te verla t. Gerugt WOll dit he d t sy ware doelstcl1ing die 
:lllnkoop v' n roomy vir die Meirltjies-fak ie wa .. 

Dit is op hicrdie tydstip dat di ASVS.voor itter, mnr. Dikkie Bederw , 
op 'n punt van orde verkla r <fat die roomys-kop ry deur mnr. Mokk I, hy 
h k va., v rkcer mom nt el in 'n morele dilemma, en vervolg dan, mnr. 
Mokk I-Dy ,'n ubti Ie b tuiging van simpatie i. met die VSA se buitelandse 
bdeid jccns die Republi k. "Roomy", so ma k hy die gi 'n preekgenote 
att nt, "is 'n tipi Amerikaansc kommoditeit, sOos ook die Beechies wat 
mnr. Melntjies al wig vir sy faksiclede rondo ffer." 

Noudat die cmosionelc 'uk van patriotistne ter sprake i t gaan luide 
roepe van "kultuurmoord! " en "volksverraad! " op vanuit die Rof-kamp. 
Op hierdie stadium. pring mnr. J.P. Landen and, l1Wlscnsprcck-veteraan 
op, en m·t Hattingh en De Vries se Vergaderingsprosetlure wuiwend in sy 
II nd, pldt hy dat die lcdc die etiket van ordelike g spr k moet handh aL 
Mau voordat hy kall oorgaan tot 'n aan nyding v n di konOikpotensi, al in 
ons p ifiek-plurale.' mclewing, m t kanUynkomcnta: r t n op ist van die 
nuw grondw,tlike h d ling, talln tn onbekende datnetjic op en h gin h ar 
uit 'PI ek l en die praktyk van dame rc"l , 800S d' poti s fge or. er deur 
die tlniv r 11 it adtnini fa ie. "Die magte in hoe kring ," vcrklaar y effe 
hi tc i , m ar 'wond ren, wa. rdig gcartikul' rd, Hi. b sig om tred te 
v rJoor met di ng van die tyd." Mm. lan-Hendrik- Grinnik, oud-Intervar- 
sity·kollvenor n lid van die Meintji ·kamp, inni inst mmcnd. Inspirasic 
skiet mnr. Shockings. die poeheet, te binne en hy Iron gesien word w, ar hy 
kstatic m t glascri of! en warr 1 nd pcnpunt hom oorgee aan di 
troming van sy onderbewuste. 

'n B kende rugby peter en SR-lid, mnr. W.P. V1 uelhuizen, betuig sy 
dank aan di port' ntoor vir die oprigting van die n lwe rugbystadion. Mn . 
Mokk J Mo rdy k er tcrug met di roomys n v rklaar Juid dat d. ar 'n 
st dende - re op di J n Marai '-plein bym .kaar i .• am ang, l>crig hy, 
W(l d gcl j deul 'n onhckend figuur, wat na v rn em word 'n . tudent in 
Kun gel ki d nis j n v rbond j an di Me ntji -b w ging. 

In ns Iy alJe na 'n 'ptande . m we ring. All' oe draai n mnr. Luc s 
Mcintjic , wat g durende die hel • nd emin ar nog geen woord g uiter 

hc t ni , hdl lwe 'n aanma dig nd "'!' ndo 'nlik" t cnonf mm. Shocking by 
unoop van 1 a 'geno mde v ordrag. Wa Irvund an waui hierdie Winde van 
V rand ring? Waarom Ie mnr. M 'intjics geltttlvrede aan sy roomys? 
Waurom h t hUes sk lik die n igdheid on l ont, rd? Fn waarom verkies 
mnr. Shockings om n( oit 'n sonnet te 'kryf nie'! En w' arom, v.ral. kam 
mor. Mdntjies, Qndan 8 op -nb, r verlo 5, . y har stc ds middctp' djie? 
J "ewe Ie r, vir ntwoocd op hierdie vr e, ,Kook held rhc.dd nor die 
manti t en trydigh hI • 'kep d ur die kuppt;:ltck n in" hrist ·lik-N. io- 

naif''', I es volgende k··r v rder. Fn t reg kan 11 vra: Wat g. an dan -hin m t 
Stellenbo h? 

DlSPUUT 

Oit sou hoog onvanpas wees om 
ook in hierdie rubriek 'n stuiwcr in die 
armbcurs aangaande die huidige dis 
puut in Die Matie wat oor die bcvraag 
tekening van positiew' leierskap gaan, 
t pro beer gooi. D ar is altyd twee 
kante van ,n saak en 'n mens kan 
vertrou dat die volwasse partyc die 
geskilpunt op 'n strawwe, maar verant· 
woordelik-beskaafde manier uit dje 
weg sal ruim. Onnodig om te se: die 
manier waarop hierdie debat aan die 
gang gesit is, is 'n vo rb cld van hoc 'n 
rnstige vcrskil in sienings en ideolo 

giese ge kilpunte te berde gebring word 
of b leg bchoort te word. Die Motie is 
daae om die . tudente te di n (d.m.v. 
objektiewe beriggewing n 0 meer). 
Dien. impliseer ook om die persone 
wat die studentegem enskap lei, ge 
durig op hul tone te hou. 

Sangfee. plate t en R3,SO stuk is 
beskikb, ar by die R-kantoor. 
Die Redaksie van Die Matie vergader 
weer op 4 April. Redakt urs: 6.45 
nm.; Ander I de 7 nm. 

OIJ Wgn NlJw, V,'e . • In • • 

Foto: Albert Geldenhuys 

GEDURENDE die woelinge van 
die vlotoptog deur die strate 
van ons dorp het ek 'n alledaag 

se, maar tog merkwaardige insident 
opgemerk: 'n Klein scuntjie wat 
ook die opwinding van Karnaval 
wou ervaar, het soos 'n Saggeus 
vanwce die skare in 'n eikeboorn 
ge klim om uit 'n mik van die boom 
die optog beter te kan beskou, Met 
die Iaaste vlot om die draai, staan sy 
pa nader en sonder aarseling spring 
die mannetjie met uitgestrekte arms 
na sy wagtende pa onder hom wat 
hom yang en veilig op die grond 
neersit. 

Miskien mis ons soms hierdie 
kinderlike vert roue in ons Hemclse 
Vader. Jesus se immers: wie die 

Koninkryk van God nie soos 'n 
kindjie ontvang nie, sal daar nooit 
ingaan nie, In ons daaglikse om 
gang, in on .. tudie, sport en plesier 
wil ons maar altyd weer doen soos 
ons dink reg is en vergeet ons dat 
ons eintlik nie weet wat reg is nie. 
Miskien moet ons pro beer ons 
inhibisies en vooroordele 'n slag 
oorboord te gooi en te leer deur 
slegs op Hom te vertrou. Hy sal in 
al ons behoeftes voorsien en Ions 
elke keer wys of ons regs of links 
moet draai. Dalk word menswees 
dan 'n anderse oort ervaring. 

Daar is nog tyd. Hy staan nog e I 
wag ond T die boom - Hy wit n'e 
omdraai en wegloop sonder ons nie. 

ALBERT GELDENHUYS 

r 
f th mouft 

JOHN McCULLAM 
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Motivering antwoor 
werkloosheid 

DEUR C.P. TERBLANCHE 

WERKLOOSHEID is een van die grootste knelpunte in ons ekonomie 
vandag. Dit is 'n aktuele saak wat baie aandag geniet. 

WAT IS WERKLOOSHEJD? 

Swart handsakkie. 
Bruin halfmaanvormige beursie, 
Bruin sleutelhouer beursie, 
Swart leerbeun ie. 
Bruin 'cowhide' groterige beursie. 
Bruin 'suede' potloodsak. 
Silwer sigaretopsteker. 
Bruin leer 'wallet' beursie: naam R. 

-B-O-TA-N~Z-E-SE-T-U-1N---4 Steel binne. 

OP SOND OOP VERLORE GOEDERE 'AE Rooi oornagtassie met swe tpak, san- 
MNR. WIM TIJMENS, dale, nagklere binne. 

kurator van die Bruin brilsakkie met bril (gry rame). 
Materiaalbeursie met geld binne. 

Botaniese Tuin skryf: Renostervelbeurs, geld, bib kaartjies, 

GRAAG wit ek die volgende onder fietsli ensie binne. 
I die aandag van u lesers bring: "Droopy" getoetste bril. 

Die Universiteit e Botaniese Tuin Bruin beursie met naarn L. Stanvliedt 
- ingang Neethlingstraat - is weer op duidelik op gegraveer. 
Sondae tu sen tShOO en 17hOO vir Groen nylon sak met 1..0 klere en 
studente en lede van die publi k oopge- handdoek binne. 
stel. Swart studentesak. 

Gedurende die Paasnaweek, J unie Swart motorfietsband koen. 
en Jullemaand sal die tuin egter op Grys be ursie met 2 oranje-agtige 
Sondae gesluit wees. Behalwe die Suk- diamante voorop. 
kuJente, trek die Lotu blomrne in die Bruin handsakkie met sonbril ens. 
watertuln, die boomvarings en die Bon- daarin. 
sai bale aandag. Swart leerbeursie met mgelegde zebra- 
-----·--------~vel binne. 

Swart beursie, 
Vissak wat vir boeke gebruik word. 
Bruin potloodsakkie. 
Silwer Seiko dameshortosle met 
w.bl u gesi . 
Bruin leer beursie. 

Werkloosheid kan gedefinieer word 
as daardie persentasie van die arbeids 
mag wat wit werk en werk soek, en vir 
wic dit ook fisies moontJik is om te 
werk, maar wat rue in diem geueem is 
rue. Dit is bclangrik om tc onderskei 
tussen werkJoosheid en onvolledige in 
diensname. Laasgenoemde word gevind 
verat in die tuislande waar daar slegs 'n 
paar dae in die week ge werk word. 
Daar is basics 2 tipes werkloosheid, nl. 
werkloosheid a.g.v. gebrekkige vraag en 
aile ander werkloosheid. werktoosheid 
a.g. v. gebrekkige vraag word veroorsaak 
deur die felt dat daar meer werkloses is 
as vakatures. Gesien teen die huidige 
ckonorniese agtergrond is baie van die 
groot ondernemings en maatskappye 
genoodsaak om van hulle workers af te 
dank. Dit lei dus tot 'n vermindering in 
vakatures en 'n vermeerdering in work- 

MENINGS 
AKTUEEL 
loses. Onder aile onder werkloosheid 
kan geklassifiseer word strukturele 
werkloosheid, seisoenale werkloosheid 
en wrywingswerkloosheid om 'n paar 
te noern. Dit neem gewoonlik tyd om 
die geskikte persoon te vind vir 'n vaka 
ture, en dit staan bekend as wrywings 
werkloosheid. Seisoenale werkloosheid 
word veral waargeneem in die landbou 
sektor, by. vir 2 maande in die jaar 
word swartwerkers verkry om te help 
pars in die Wes-Kaap. In die geval waar 
die werkloses se kwalifikasies nie oor 
eenstem met die vereistes van die vaka 
tures nie, het ons te doen met struk 
turcle werkloosheid. 

HOER BY DAMES 

Navorsing oor werkloosheid toon 
dat dit hoer is by dames as mans. 
Werkloosheid is kleiner wanr hoe op 
voeding vereis word en getroude mans 
is oar die algemeen meer stabiel in 
hulle werk as oujongkerels. 

Sedert die 4e kwartaal van 1974 
verkcer die Suid-Afrikaanse ekonomle 
in die afswaai-fase wat reeds die langste 
en diepste resessie in die na-oorlogse 
tydperk verteenwoordlg dit het gclei 
tot groot kaalsc werkloosheid. 

,; 

AL HOE MOEILIKER 
Werkloosheid in blanke geledere is 

nog steeds baie beperk. Ons vind egter 
dat dit vir matrikulante al hoe moei 
liker word om werkgelcenthcde te kry, 
Dit word dus vir die student at hoe 
belangrlkcr om sy studie met 'n groot 
verantwoordelikheid in aan te pak, 
aangesien kornpctisie in die arbeids 
mark al hoe stramm r word. Suid 
Afrika se werkloosheidsproble m is dus 
hoofsaaklik beperk tot die Bantoes en 

US-Uerfi kool 
Herf kool: 
Studente: 50 c per lesing of R12,OO vir 
hele Herfsskool. 

In ons ekonomle is daar drie wan 
verhoudings wat miskien grootliks ver 
antwoordelik is vir toestande soos dit 
nou is. Wat betref die eerste wanver 
houding,vind ons dat daar 'n styging in 1"--------------------------------------------- 
die gemiddelde loonpeilc was te midde 
van dalende produktiwiteit, wat nood 
wendig lei tot 'n negatiewe groeikoers 
en toenemende werkloosheid. Tio.v, 
die tweede wanverhouding vind ons da t 
a.g.v, die volgehoue hoe inflasiekoers 
en die relatief groot tekort op die 
lopende rekening van die betalings 
balans, 'n dempende ekonomiese beleid 
gevoig word. Hierdie dempende ekono 
miese beleid tref veral die boubedryf 
swaar, want baie van die beoogde 
projekte moet afgestel word en daarby 
moet baie van die workers afgedank 
word omdat daar nie vcldoende projek 
te bestaan nie. Wat betref die derde 
wanverhouding, het ons in Suid-Afrika 
die geval dat daar 'n oorvloed van 
arbeid is, terwyl kapitaal die skaars 
faktor is. Tog is daar in die f'abrieks 
wese 'n skerp tendons om kapitaal te 
substitueer vir arbeid. Dit maak arbeid 
nog meer volop en kapitaal al hoe 
skaarser. 

die KleurJinge. Volgens die Theron 
komrnissie is bevind dat ongeveer 25% 
van die swart manlike arbeidsmag op 
enige tydstip nie volle dig in diens gcstel 
is nie en dat hierdie onvollcdige werk 
verskaffing wis. el van vrywillige nie 
indiensname tot onvoorwaardelike 
werkloosheid, omdat daar eenvoudig 
nie poste beskikbaar is nie. Die sentrale 
probleem is dus om oor die medium 
en Iangterrnyn voldoende indiensnamc 
geleenthede te genereer, wat hoogs 
onwaarskynlik lyk, gesien teen die hui 
digc resessie waarin ons ekonomie ver 
keer. 

REDES: 

MOONTLIKE OPLOSSINGS: 
Programme om bg. te verbeter sal 

hoofsaaklik moet konscntreer op die 
volgende: die ontstaan van 'n aparte 
agentskap wat indicnsnemingsdienste 
vir aile bevolkingsgroepc vermy; al 
gehcle modernisering van in die ns 
nerningsdienste; verspreiding van infer 
rnasie aangaande vakatures, Laastens 
rnoet 'n poging aangcwend word om 
onvrywillige werkers te orienteer om 
sodocnde ook in die arbcidsmark to 
korn. 

GOEDERE INGEHANDlG 
BY SR-KANTOOR 

Binnek ort op 

'n Voorsmakie van die opwinding van die Trapkarwedren wat deel uitmaak van die jaarlikse 
Ingenieursweek wat plaasvind gedurende die eerste week van volgende kwartaal. Die trapkarwedren s 'If 
vind op Saterdag 8 Maart plaas. 

Afrikaner - Herrencolkideruueit? 
DIETER PETZCH, Eendra ,skryf: 

DIT was my "voorreg" om op Woensdag, 1 Maart 1978, weer eens '0 manifestasie van Afrikaner- 
vetkramptheid en Afrikanervrees by monde van mnr. Johann Aspeling, SR-voorsitt r, t hoor. Na 

aanleiding van sy nougesette en "eng" houding oor "Stellenbosch - 'n idee", vra ek myself die vraag 'If of 
mnr. Aspeling, wat blykbaar in sy toesprake ook nie van partypolitiek kan wegbly nie, as US-stud nt Icier 
nie kan, of wit inslen dat sy absolute vashou en beklemtoning van Afrikaneridentiteit '0 wig indryf tussen 
taal- en etniese groepe binne die Universiteitsgemecnskap nie. 

Fk wil heelhartig aansluit by twee 
sprckers uit die gehoor dat ons in 
Stellenbosch, wat uit die aard van sy 
verlede altyd Afrikaner-bastlon sat bly, 
hierdie Afrikaner-identiteit op die 
agtergrond skuif en 'n br er, alles 
ornvattcnde Suid-Afrikaans lojaliteit 
en id ntitcit probeer bevorder. KI~lH, 
etnisitcit en politieke partye is by 
"Suid-Afrikanismc" irrelevant, en self's 
vir my as nie-Afrikaner wat probeer om 

die Afrikaner te verstuan, is <fit onver 
staanbaar dat persone soos mnr. A pc 
ling vasktou aan . y!hulle Afrikaner 
Herrenvolkidentiteit. Buitendien is dit 
'n gestagneerde identit it, en om dan 
nog van vernuwing te praat is wcrklik 
'n grap! 

NUSAS se lofwaardig Afrikani as] - 
poging is blykbaar nie geuocg stimuli 
vir onse SR·voorsittcr om 6(>k 'n slag t 
dink wat hy kan doen om di gaping 

tuss n aile grocp an ons Universiteit ' 
met mati th id .n ordentlikhc id to te 
stop nie. I iffer snslnsie or grond V' 11 
Afrikuan Inj -Afrlknun: is dinge va1 
nie m ecr geho r, i 11 0 icdo 1 
behr ort t word in t 978 nil'! Dit It -t 
"Ons (ulm 1) vii jou Suit! Atrlka" n 
nie "Ons vir [ou Afrikaner" niel 

Dankie vir 'n puik vyf t r Mali v n 
3/3/78! 

L 
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S VOO SITTER - EN MATIE 
REDAI(TEUR OOR 

"DIE FUT": 
I Aspelingl 

Dlb problccrn wat u aanraak in u hoofartikel in Die Matie van die 3e Maart 1978 asook die afname in die 
joernali tieke standaard van Die Matie verg kornmentaar. 

Kyk nou hoe stry die mensel Dit kliuk nie vir my as of hulle dieselfde ('k wa v rra dcur di toou van u werk i nie altvd in die oog van die 
taal praat uie. hoofartikel. Mnr. Heyrnans u het nog publiek nie. Ook het geen SR-lid nodig 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nooU h~rd~ un~~ent~W ~ u om aan u reken~ap W ~e van ~ 

kolomme 0 privaat gc pr kke met my vordering nie. nit staan u cgter vry om 
[lang 'r, ak nie. Die hoofartikel v r .kyn te vru voordat u kritisecr. 
egter in 'n trant wat pas by '11 ou vete 
wat tot 'n uitbarsting korn. 

Hi rdic tyl sraan egter nie tot die 
krcdiet van Die Matie nie. Daar was al 
vantcvore hewige m 'ningsverskille tus 
sen Sk-lede en Die Matie. Frn niger 
v rskill was egter al g hanteer op 'n 
vlak en ill 'n . tyl wat die partye . teeds 
met reo pek vir mckaar aan die einde 
daarvan gclaut het. Die vlak van die 
debat was so danig dat die partye met 
waardigheid daaraan kon deelneern, 

/\s 'n voorbceld wi! ek net vir u 
noem die vcrslag van die Inter-universl 
tere kornitce. Dit is geen lywige verslag 
nie. Dit is egt r 'n vcr. lag wat daarop 
gcrnik is om sckere ugtergro ndskcnnis 
tc voorsien. As u gaan vra hct, sou U 
ultgevind hct hoeveel lceswcrk dit be 
hcls hct, hoeveel myle gcrels is, hoeveel 
mense mee gcscls is, in kort hoeveel UTe 
beste is om daardie kort verslaggie op 
te stcl. Dit is genotulecr dat daardie 
vcrslag vrocg in hierdie jaar voorgele sal 
word. Het u nie belanggestel om na 
vraag te docn oo r iets wat moon tlik nie 
met u sicning strook nie? 

Die doel van 1I hcte betoog blyk in 
die einde te wees om die S. R. te kry 
om te Sf wat sy doel en £01 is. Dit is 
egter vir u 'n probleem en nle vir my 
nie, Dit i, jammer <tat u my nie vooraf 
gevra het nie. Ek kon u "n paar Ons staan binne 'n ulgemcne Afn 
antwoorde verskaf het sender dat dit kaansc tradisie van gcsonde en vricnde 
vir u nodig was om hierdie onaang - like verhouding tcenoor owerhede en 
name houding in te neem. and re. Dit beteken nie dat 'n mens nie 

Die Studcntcraad is bcklee met staudpunt kun inne 'Ill nie, Dit betoken 
bevoegdhcde aan hulle vcrleen deur die sci s nie dat konfrontasie uitgesluit is 
Raad van die Universiteit en funksio- nie, Ons optred geskied cgtcr altyd 
necr binne die raamwerk deur die Raad met hoc premie op die belan I van die 
daargestel. I' k verwys u graag na art ikel instandhoud ing van go ic betrekkinge 
5 van die Grondwct van die studente- en die resultate op die lange duur. Wat 
lillie. Die e rste bepaling 5(a) is vir my vir di stud .nt vcrmag vord, verskille 
die bclangrik: te en wat daarna volg wat uit die wcg gcruim word en ploh- 
5(b)-(m) is die administraticwe pligtc Ierne wat oorkom word, is nie ultyd 
wat ons almal as onvermydelik aanvaar. aan almul bckend nie en word oak nie 

Artikcl 5(a) Ices as volg: (die aan die groot klok gehang n e. Die 
Studenteraad is b voeg) Om die vcrtrou wat dic verantwoordelikc 
studentc-unic in die algcmcen te vcr- werkswyse van die Stcllcnbosse S.R. 
tcenwoordig en spcsifiek met bctrck- uit baie oorde inb )csem, het ons al in 
king tot: die verlede in staat gestel om veel te 

(i) die Raad en ander owerheids- vcr mag en vele deure oopgcmaak wat 
install ies van die Univer itcit; andcrsin. gcsluit sou gcwces het. Moct 

(ii) die Studcnterade en studcn te- egter nie my woord daarvoor neem nic 
ligg~Hne van ander universitcitc n maar gaan vra vir llse Trcurnicht wat sy 
akadcmicse instel1ings; aileen met vri'lldelikheid en verant- 

(ijj) nasionale en intcr·nasionale woordclikc optrcdc r'ggckry het. lIier- 
studente organisasics. dic is 'n werks vyse wat tradisionccl 

aan S.tell nbo 'eh se Studcntcraad is cn 
waarvan daar nie maklik afgcwyk sal 
word nie. 

Men r (iiI.! Redakteur, U het nou 
p, s teruggckecr van 'n NtJSAS kongres, 
baie duidclik onder die indruk van die 
tip konfrontasic-politiek wat hulle be 
dryf. Die verhouding tusscn die stu 
denteradc en administrasie op I'ngelsc 
univ r iteite is dikwels cen vall ant tgo 
ni, me. Hull werkswy c is een van 
konttik en b r ik van rc ultate deur 
druk uit le 0 f 'n. U hct s 'If g ien op 
welke wy l! die groep binne NUSAS 
met III kanT omgaan. D, rtr b 'staan ook 
hai III ningsver kille binnc (Ins S.R. n 
ook l11't und"r, mnar t1it is me 111 ()ns 
tradisie om mckam in <.Ii hare t vlieg 
nie. 

BEELD 

I m r in die fras , HLeon 00. thuizen 
" swat ek persoonlik in nige stadium 

U is scker weI bewus daarvan dat 
die bccld van die Stellenbo .se student 
grootliks deur Die Matte uitgcdra word. 
Fk wit hier spesifiek na die volgende 
sin verwys: .4 'n Mens wit die univer i 
tcit .owerhede byna nie veroordeel dat 
hulle eli' S. R. noulik: gcken het in die 
ori"ntcringsprogram vir eerstejaars 
nie." Bes f u watter skade u Stollen 
bosch, die Studenteruad, die. tudente 
unic .n ook uself vero orsr uk as u, in u 
Loof.. rtikel die III ning kwytg ruak het 
dat Stellcnbosch s Studenteraud ver 
dien om bcledig te word. Oi bcdocling 
van di Adrninistrasie, andcrs as in 1I 
gcv, I, was ni om te beledig nie en as 
k na u berlg kyk betwyfel k dit sterk 

of u enige kennis dra van di verhou 
ding tussen di S.R. en die Administra 
sic. So '11 per oonlike aunvul kan wcinig 
bydra tot migc sinvolle debut en dis 
krcdit er ook 1I ele . uk. Oit spreck van 
so 'u sterk vooroorde I dat dit duidelik 
is dat u 'n (ok g so'k het om die hond 
m~ t ban. Di haltn vat u tot stok 
prohcer maak is werklik nie so 'n 
tortvlocd vall kwet cnde kommentaar 
soo in 1I artikel voorkoll1, word nie. 

Hierdie tipc jo rnaJistiek mank my 
h kommerd oor di toekomstig' ge 
halle van me Maric. As die hoofredak 
t 'IIr op hi 'rdie vlak bewecg kiln ck net 
b d nkingc he oor die tip skoJing wat 
dit vir die res van die rcdaksic moel 
w ·s. Om my kll rn mcr verder te iIIu 
sirel,r wil ek net l1a die gehulte van 1I 
houfurtikel verwy . Wat betek n dit as 
It se: "Dit implisc r nog veel mcer 
futiel po ·ings om 't1 lcwenslustig' en 
ywcrige span v rt cnwoordigers van 
St Ilenhos e tudente in oksi te sien." 
Vir aIle studente wnt ek g 'vra hel, 
maak dit g'CIl ill nie. 

OilS was gelukkig om in dil.: verlcde 
red'tkt lIrs te he III t 'n goeie skoling in 
/\I'!i • 'm a taal. I it verg nie ve I Ill' r 
a 'n g 'won la llallnvo -lillg 0111 te W' 'I 
tint ding b (log en plnnllc ber, Hm 
word nie. To J SC u dat lI'c Trcurnicht 
"groot plHllnc b 00 ,". lIet sy d'tll nic 
r cds pIHll11C ni ? 

I'yk l1a di kOll'truksie van die 
p' ra 'raa! wat b gin "Om 'n SR-v rga 
dcring hy tc woon imptis ,er ('? ! ) om 
'n gro p mense tc vind" ... ens. /\s 
SR-v rgadering 1I verve I kan u u tyd 
llutUg bestee met 'n bictjic lc~sslor oor 
Afrikaanse sinskon truk ie en woordg • 
l)Tuik. 

"k \\il egter IIi die prohlcclll wat u 
a. nr mk afllwak aan di' hand van di 
inhoud vall Die Malie uie. 01 loon wat 
U :lun ball i' gt r wei relevant en k 

1 later d 'Irna t rugkcer. 
I:.k wil ogter n t rs vlugtig aalluag 

g'c ,an U opm rking "Leon Oosthui· 
1. I) m.wk ern md publik- 'lCS." I il IS 
weI ni die punt wat II prob' r Ill. uk 
nie, ma<lf dit il1lpli eer dat die ander 
SR.t d' ni ems In'tak m t hulle porte 
feuJjes nie. U het cgier ni vooraf 
nUV['1 'Ian my of eni • ander SR-lid 
g:>rig anngaande di hant -ring Van sy 
portefculju nie. Die resultate van hulll.! 

VERSLAG 

VERThENWOORDIGING 
Vcrtcctlwoordiging van studcnt is 

volgcl1s my persoonlikc siening die 
bclangrik. tc ro1 en funksie van die S.R. 
Dit tatul aok so in die grondwet. .'k 
g10 nia dit is nodig vir ons om dit 
duidclik r uit te spl'l nie. U gee in u 
artikel geen annduiding van wal 1I 
verwag nic. Fk kan nie sicn wat u meer 
verw nie. 

Ek mecn ()ok dat die huidigl' S.R. 
hicrdie to drag van sake nic as onfunk· 
sionccl crvaar ilie. Myns insi 'n is daar 
g en ander rol wat die S.R. kan n 
moet . peel ni • Ons is nie daar om die 
Rege ing te help met die uitbouing van 
.y he]cid nie. Ons is ook nic <taur om 'n 
alternaticwe opposisic te wccs nie. Be 
l\atw' hinnc di' bestek van ons ad mini· 
straticw(' pligtc hct ons nie 'n kreatie 
we rol nie. Wcrklikc "bcleids" be ·Iuit· 
waar on. namens die studente 'n . tand 
punt moet inncem kom in die normalc 
verJoop Villl /lake nie dikwel. voor nie. 
As u enig v()Orslcllc het kan II dit aan 
onsvoorlC. 

Oit sal u miskicn baat as k .'om 
mige vun ons wcrkswyscs en problemt: 
wIn 1I verduidclik. 

1', rst~n' wat h ·trer vcrteenwoordi 
ging na buitc: Stcllenbosch staan tot 'n 
groot mutt! g isole ~rd van andllr lI!liver 
siteii , OilS ogenaamde posisie van 
.. neu halite tn hl t in wl.lrklikheid 
weinig hy 'edra om hi 'rdie toe stand te 
verhetel. Di 'nkcle gl.:.lllentheid waaT 
ons inspraak h t is die S.R. konfercn 
sill. Die moontlikhet.le hicrvull is egter 
ook maar beperk. U sicn du, dut ons na 

buite weinig gel 'nth id het om us 
verteenwoordig rs van Stellenbo ch op 
te tree. 

Hierdie toedrag van sake is histories 
gegrond. Dit i nie 'n situasie wat deur 
hierdie Studcnteraad ge kep is nie. Ons 
het egter reg aan die begin van on 
terrnyn hierdie problecrn onder Ot! gc 
neem en werk gemaak daarvan. In die 
verslag van die Inter-universitere komi 
tee word dceglik rckcning gegcc van 
on posi ie. Aandag word gegec aan 
wat ons nou te doen staan. Ek vii dit 
hier onomwonde stet dat dit 'n moci 
like taak is. Opboucnde kritiek op 
hierdie terrcin, oos op enige ander, 
kan baie doen om ons in die hantering 
daarvan te help. Ons is hicr om te help 
bou, nie om at' te breek nie. 

Wat ens vcrtecnwoordiging met be 
trekking tot owerhcidsinstansies van 
die Universitcit en ons werkwyse teen 
oor altc under ligga me en instcllings in 
die algemeen betref wil ek ook 'n paar 
opm erking: maak, 

VERIIOUDINGE 

GE N SKOUSPEL 
U kan dus sien dat on wcrkswyse 

nie skouspelagtig is nie. U is bewus 
da'Hvan dat daar 'n gebrck aan geleCllt 
hedc is om namens Stellenbosch te 
praat. Daar is egter i IllHnd nodig om 
artndag daaraan te g ·e. Duar is 'n 
beleidnl'lkend Iigga. III nodi '. Daar is 
'n koordinercnde Iiggaam nodig. Daar 
is vcrt enwoordiging van tlldcnte no 
dig. Daar is iemand nodig om in die 
basi instansie!.li vcrantw{)ord Uk 
heid vir die wcrksaalllhed(.~ van die 
stlldente-unie te dra. 

Die S. R. is dit . 
Ek is jammer as ek u teleurstel maar 

dit is gcen spektnkuler' of opwindendc 
werk IIi . )'k verncem ook graag wat 

(Vervolg op hi. ] 1, kol. J.) 
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SR MOET ROL 
ONDERSOEK 

ETIENNE VAN HEERDEN, Louwstraat 8, Stellenbosch, skryf: 
DIE 1978·SR sit nie sonder sy problerne nie. Die terrnyn hct 

afgeskop met die Uitvoerende Komitee-herrie na die verkiesing in 
September] 977. Huidig voer die SR 'n eierdans uit nadat Die Matie 
prontuit in 'n hoofartikel gese het: "Die fut is uit." 

oor die vraag of hy nic al die kenmcrkc 
van 'n burokratiese masjien nl. moei 
saamheid, Iutloosheid, ornslagt igheid, 
op-dic-tone-lopery, ensovoorts van 
sy voorgangers gecrf het en onder 
twecde g dagtc daarop voortborduur 
nie. 

Die studenteraad het in die laaste 
jare baie aansien by die massa verloor. 

Die studente-unie smug na "n Stu 
dentcraad wat sy "pen pushcr't-funksie 
as sekonder beskou en weer 'n dinamie 
se leiersrol op kampus sal speel, elis 
waar het Sk-lede as uitvoerende amptc 
narc van hul onderskeie portef uljt!s 'n 
groot taak, maar die SR moet nooit 
vergeet dat hulle politici is wat hul 
poste deur politiekery bereik het nie. 

Terwyl die huidige SR weens ge- 
_________ '- ....., skiedkundige redes nie te fel g oordeel 

moet word nie, hoop ek dat die raad 
die grootrnoedigheid . al he om homself 
aan introspeksie te onderwerp deur 'n 
kornmissie van ondersoek na die rol 
van die SR uit eie geledere aan te stet. 

Dit is nodig dat die Studenteraad 
besef dat die scntirnente oos dcur Die 
Malle uitgcspreek ongelukkig onder 
steun word dcur 'n groot deel van die 
studente-unie, Terselfdertyd egter, ter 
ver obering van die geskil, moet daarop 
gelet word dat die sogenaamde futlo se 
karaktertrek van die ] 97 8-SR nie 
eksklusief aan ons huidige raad toe te 
skryf is nie. 

Dit sou haas onregverdig we s om 
die huidige Studentcraad nou te be" 
skuldig van unieke energieverlies. Dit is 
'n erfsonde van Stellenbosch-studente 
rade, wat in die laa te vier jaar progres 
sief al meer na bulte uitslaan. 

Kommissies van ondersoek is geen 
vreemdheid in on. land nie. Die ant" 
woord is duidelik: die SR moet be in 

'n Vyfde wiel? 
ECKART DEMASIUS, 
Chrisma no. 2, skryf: 

E K wil hiermee inderdaad die redak 
teur van Die Matie, mnr. Chri 
Heymans, gelukwens met sy redak 

sioneel in die uitga we van 3 Maart. 
Ek dink hy het uit die monde van 

menige Maties gepraat, Die feit dat die 
SR nie veel gedoen het nie, onderskryf 
tog immers die nodigheid om van sy 
OJumpiese hoogte, of ten minste van 
die Sk-kantore tot die "gat" in die 
L.S.S., te daal en weer betrokke te raak 
met die beJange van die studente-unie, 
soos heelternal tereg genoem in die 
redaksioneel. Oit Iyk vir my asof hulle 
'n administratiewe vyfde wiel geword 
het. 

Aspeling 
(Vervolg van bl. 10, kol. 5.) 

anders u voorstel. 
Om terug te keer tot u werkswyse 

in die vorige Matte. As u dit beskou as 
optrede met "fut", as unksioneel en 
dinamie leierskap dan kan ek vir U.6 
dit is nie 'n navolgingswaardige voor 
be ld nie. Ek het vir u ons werkswys 
verduidelik. Ek kan vir u . e dat hierdie 
S.R. nie sal streef om u . tyl te emuleer 
nie. 

I.A. ASPELING 
SR-VOORSIlTER 

EDRICH 
· Skuifie 

en Rolprent Klub. 

Ik 1 te en 2de 
Rnaandagaand van 

Elke maand 
6 - 7 uur nm. 
Kom spreek 

Hermi 
of 

J pie 

Ryneveldstr t 
Don 420 

Hier verskyn die drie debutantes lWt die meeste g,"ld ingesamel her gedurcnde die afgelope karnaval. ill/lie 
is (v.l.n.r.) Engela de Wet, Jeanne Henning en Lizel van Greun 11. Met haar prestasie het Jeanne 'II oors isc 
reis en RJ 50 losgeslaan. 

Ons het g kies en g k ur, versny en weer g keur. 
Die beloning was 'n begaafde rooiwyn, hartlik 

en rond met 'n w 11 w nde eurigh id wat rustig 
voortduut. Maak vriende m t Mont Rouge - 
die begaafde rooi wat 
herinn r aan di 
landwyn wat di 
F ranse aldag skink. 

MONT ROUG 
rooiwyn op sy be te 

r ':~' " 
I:' 

. . 
• "'.0.. . ....... h;:U!·.· 

It1100/2M 
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I < Maties he! verlede Donderdagaand op oetzenburg verscker dat 
hulle die W telikc Provinsie Binnemuurse hokklc-liga vir die 

dcrde agt reenvolgende jaar wen toe hulle on tantia oortuigend 
g klop het. Verder . pog hierdie span ook met die prestasie dat hulle 
die afgelope 3 jaar onoorwonne is. 

eer! MANSHOK \IE ONOORWONNE 
VIR 
EJAA 

AND F.. Odcndaal, gereelde lid 
va~ di Maties e eerste krle 

ket pan, het onlangs weer 'n bock 
oor krieket die Jig laat sien. Die 
bock g titeld Cricket in Isolation, 
is cker die volledig te bock nog 
1I it ge gee oor hicrd ie akt uele 
onderwerp. Andre sc Iiefde vir 
rieket en sy frustra ie gebore uit 

die isola ie van krieket, het gelei 
tot y hoek hoe standaard. 

Dit wa 1 g die t we de wed tryd 
wat op oetzenburg gc peel i , maar 
dit wit voorkorn a of aalhokkic nog 
bai g wild gar n word. Die r "I. is 
b ie dieselfde a in g won hokkic, '-~~~'~.-- --~-- 
maar die veld is net he lwa t kleiner. DA VID RWD·ROSS in aksie in die doe/hoek tydens die W.P.-Binnemuurse hokkie-liga verlede 
Dit is 'n baie vinnig . pel wat absolute Donderdagaand op Coetzenburg. 
fiksh id van di spelers v reis, Dr. J------------------------------------------- 
Danie rnv n h t onlang ru afloop v n 
'n wedstryd ge .~ dat hy bai b iiudruk 
is m t die sp 'I, en dat die spor tsoort 'n 
groot to korn h t. 0 ar word op die 
oomblik g pong om 'n intervarsity teen 
K ap tad op Coetzenburg te organi- 

SAAI.HOKKIE 

KAMPIOhNE IN ATLETIEK 
VOORV < RLEOE naweek is die jaarlikse atletiek-intervarsity tussen die Maries en Tukkies op 

oetzenburg beslis, en alhoewel die Tukkies as oorwinnaars uit die stryd getree het, vertel hul 
oorwinning van 28 punte nie die hele verhaal nie. 

van R enen vat 58,94m in di wcrp 
skyf behaal 11 t, Maryka Smit wat 'n 
afstand van 43,1 Om in die vrouc- pies 
gooi h ha I h t, Willie Loots wat de 
400m vir man in 53,7 ck. gewen 11 t 
en D on Smit wat, alhoewcl hy twecde 
g plaas is, in di paalspring,'n goei 
hoo ire van 4,40111 g haal het. 

maak, 

TUKKIES 

di 

Vl!.RTONINGS 
Joci' vertoning is ook gelewer 

deur Johan Drey r Wilt di 5000m in 'n 
tyd v: n 14: 17,3 sek, gcwen het, John 

u.s. Stoeivoorskou 
Met die jaarlikse interko hulskom 

p tisic in di oog, is ko hui spanne nou 
hard aan die werk om die stoeiers Iiks 
en gereed te kry vir die groat stryd om 
die wi. eltrofce wat op die oo mblik in 
D gbreek sta Ill. Die trofe houers praat 
daarvan dr t hulle moontlik sommer 
tw e sp nne gaan in kryf - groot 
aaumoediging vir die ander koshuise, 
Die groot dag is J 4 April en almal sien 
uit daarna, want dit sal die nt van die 
vroee oggendse ies or die Jonkers 
hockpud we ·s. 

Eendrag Seeoier In 
Dubbelpaaltjie 

tydens die 
verlo r. 

pan di Mali, s bofbalspan, 
Iyde. Die Haties het met J 2-0 

EI:.NDRAG het verlede naweek vir die tweede keer die Interkoshuis 
kampioen geword met skitterende tellings van 59, 61 en 53 

on de rskeideli k. 
Dit was die derde keer dat hierdie panne h t in 4 bouh urte 14 lopie: 

dub he l paaltjie karnpioenskap deur ang t ken. Majuba hct to gowen toe 
Held rb rg aangebi dis. Eendrag het die wedstryd oorg speel is. 
na aile waarskynlikheld 'n r kord opge- henurag het bai maklik met 
st 1 met hul tellings wat vir elke w d- Hombre in di e rste ronde afgereken, 
stryd bo 50 was. Dit was 'n bale In die twe de ronde h t hulle ook nie 
gesla: gd kampio n rap ornd t goeic v cJ te nst nd van Majuba gekry nie. 
krie et ge eevicr het. Die finale teen Libertas WH. vir 

Van die interc. santste oomblikke beide panne ve lei no maar dit is di 
was toe Majuba en Oude Molen in die veelsydigheid van endrag wat die 
eerste ronde g .lykop ge pe I het. Beide deur lag gcg e het. 

TRIO.RAND WE 


