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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

Jaargang XXXII Nr. 5 PRYS IOc 
VRYDAG, 2R APRIL, 197R 

DIE eertydse SR net na hul verkiesing in Augustus verlede jaar. llse Treurnicht was afwesig toe die foto 
seneem is. Sedertdien het sy, Nil.' Fine (links agter], Carel Jooste (links ill die tweede ry) ('11 Chri ta 
Benade (derde in die tweede ry) bedank. Nou gaan 'n monsteypergadermg oor hut rol gel101I word, op 1 
Mei ill die D.F Malan-sentrum om 8 nm. 

Reter Dae? 

Rektor oor Stellenbosch. se 

Prof. de Villiers het gese dat, orndat ons navorsing sou kon aanpak vir die 
die univer itcit uit burgers van die land volg snde 5 tot 10 jaar is: 
~.~a~ hy.oosclkeandcr bu~er d~. dfu nu~ pond~tp~n ~t nog~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
reg hct om hom met regering. ake te heelwat wetcn kaplike detail en be- 
bemoel. Stcllcnbosch het dan ook in spreking verg, 
die verlcde die regcring onder. kraag in • die plek van die stedelike bantoe, 
die impl mente ring van ver nd ringe 
deur o.a. die aanvanklikc to laat van 
nie-blanke sprekers, die vcrdcre kontuk 
van die S.R. met nie-blanke univ rsi 
telrc, n die latere toelating van anders 
volkiges a stud nte. 

(sien Matie-gesprek 
Minister, hi. 8.) 

TEMAS 

o 
RAADGEWERS 

Om die rol van kademie: raad 
g w r. doeltreffcnd te an peel, sal 
ons d.m.v. die uitnooi van. pr kers en 
die vorrning van denkgroepe politieke 
denkrigtings en aanpassing, moct nali 
Ii er, odocnde kan w ten kaplik g • 
fundecrde opinics in die gees van op 
boucndc kritiek meegcdeel word. In 
dien ons ester enige invloed wil uit 
oefen, al ons moet sorg dat ons bolla 
[ides by di t. t flo v rd nking i .. On 
sal moet waak te n ernosion Ie uit- 
spr op. wcpery. 

IE volg nde f ktore het anl iding g g 
ring op 1 M i: . 

tot di 

MO 

• di ~ opheffing van ons laaast so io 
ikonomi sc 'TOl'P, 
di uitskakcling van diskriminasie, 

• die wet op 'cmcngdc huwelike n 
die ont ugwet. 

O· 
Mosie 
A. Dat die Studenteraad se siening van sy eie funksie, soos dit lot 
uitdrukking gekom het in die Voorsitter, mnr. Aspeling, se briewe 
in Die Matie van 17 Maart 1978 sowel as in mosie 24/78 van 
die Slc-vergadering van 20/3/78, verwerp word. 
B. Van die SR verwag word om benewens sy administratiewe 
[unksie ook kreatief by te dra lot die algemcne politieke debat in 
SA deur meer as net standpuntinname. 
Voorst 11 r: Frans Roelofse 
kondant: Hil ard Bell 
Hiermee word 'n mosie van wantroue in die studenteraad, soos 

dit op die hede saamgestel is, ingestel. 
Voorsteller: Brahm du Pies i 
kondant: Nick Muller (Sien bl. 14) 

[Ver olg op bl ., ko/5) 



LML UNS KAN E 

Volgens mnr. Gerwel word hierdie 
"kultur Ie apartheid" nic net g hand 
h. af tu sen die verskillendc taalgroepe 

____________________________ ........ .- _.. nie maar Ifs binne een taal: Studente 
van Afrikaans neem nie genoeg kenni 
van swart en bruin skrywcrs nie en 
Engelse Departemente is traag om 
werke uit Afrika in die curriculum in te 
luit. Nog 'n problcern i. dat hierdi 
wcrkc, wat oor die algernecn protes 
uitdruk en politics en sosiaal betrokke 
is, dikwels verban word en duo nie 
vryelik bckornbaar is vir studio nie. Die 
tydskrif Donga het volgcns die sprcker 
tot 'n groot mate die kulturele apart 
heid getrans ndeer d urdat skrywers 
uit allc groepc . elf. die "angry young 
men" van Sowcto '76 bydraes gc 
lewer hct; die verbanninz daarvan was 
dus 'n crnstige terugslag vir pogings om 
die skcidiug te oorbrug, 

I L premiere van Die Vroue Vall Troje van Euripcdes, opgevoer deur 
UTS, vind plaa op 23 Mei in die B.D. Thom-teater, Die 

bruin werkers van die universiteit kry die gel cntheid om die toncel- 
tuk die aand van die 22ste te ien, Jk kan net noem dat die H.B. 
Thorn ook nOll oop estel is vir alle rasse.' Die regie word deur Ria 
Olivier, wat ge n bekends elling nodig het nie, w, argenecm. Die 
hoofrol, die van Hekabe, word deur 'n h nneursstudent , E teJlc " ~~ E " A 
Venter, vertolk. Ander spelers is Guanita Swanepocl, Cathy Beard, •• 
II idemarie Rossocha, Davida Day, Rachelle Greeff, Chri Swanepoel, VEllLEDE D' da h t 'd' bek ddt TV likh id P G d PI . d K 
D 

. I M' ., . " InS g C ie 'en e rama urg en -persoon I CI) . • u e SIS, ie AS se 
"WI( inn ar en Ronnie Belcher. Di peelvak loop Saterdag 27 Mel I . t k di "h " die " t" di lit t 

t 
. d vergac enng oegcspre ' oor e oe en ie wa van ie 1 era uur. 

en em e. • n Vcr kyn I wat sy kop uitge- literatuur nie lit ratuur is as dit ni eeu le f waarin on meer onverklaar- 
ste k h t, is die opvatting dat 'n werk politick is nic, bare dinge het as 0 it tevor . Ons leef 
se waard dalk sou aamhan met die Volgen: dr, Du Plessis is 'n ander in 'n gcsckulari. erde mite-wereld. 
ho veelheid materiaaJ en die ver kei- kompfikasie die waard -oordecl of Nogtan: it ons op aal met vrae 
denheid wat geihtegreer i . Dit betcken "wat ", As die "wat" die belangrik te waarop ons nic antwoordc het nie. Aan 
dat die wcrk n odwendig baie lac moet sou wees, sou 'n truktaat ook 'n kuns- di nkant it on. met 'n ilIu ie van 
he om 'n goeie werk te kan wees. wcrk wees, wat nie die g val is nie. Die gewcldigc vcrklaardheid - on. dink on. 

spr kcr het vir Soltzhenitsyn aangehaal kan iets vcrkl ar en aan die nderkant 
waar hy . c: "The world would be saved it ons met di vrac wat i .. Tus: en 
b I " di Ik' di di twe 1)OIe het ons die politick en 

D r taan vnnd g die volgend ~ ieauty ". Daar ~t da .. 111.' ic allcs wat daarrnee saamgaan. 
opvatt ings LV.Ill. literatuur: wereld SOli kon rcd me, het dit lets tc Die litcratuur kan alles dek. Daar 
I) Dat litcrcre w rk niks vir di w reid r~luke met die. "ho " cn. "wat " van sal duo ni literatuur wees as allc vrr e 
tc SA het nie lit ratuur. In die koonh id erk non. b. ntv oord i nie, dan sal die wonder 
2) dat di hoev lhcid vcrk invlo d op '11 v{~rm van w~.lar~teid wat 'n soort van die won d r ni meer bestaan nie. 
di waard ga n h' en onlogiese \~aarhcl~ IS. 'n Skrywer pra~t Volgen die spr ker moet die 
3) dut llc literatuur "betrokke" 1110 t sorns ()~ n skuins manter van die . krywer daarna strecf om iets tc skcp 
we s. In di term van die N o-M rx- skoonheid. wat mooi is, dan .• 1 dit outomaties die 
isme i dit'n aanvaard begrip dat P.(,. het ook gemeld dat on. in 'n ander dingc s6. 

Mnr. Jakes Terwel ell led' .'011 die English' Society bestuur. Agter: Trevor Hold worth, Annette I/o 
£'11 Rita Barnard. Voor: Mnr. Gerwcl.J ulie Curwell [voorsit ster]. 

'N VOOR MA IE VAN 

DIE VROUE VAN'TRO]E 

OPVATfINGS 

- Jakes Gerwel 
T YD · NS 'n lesing voor die English Society op Dondcrdag 9 April 

het mnr. Jakes Gerwel, senior lektor in Afrikaans by UWK, 'n 
pleidooi gelewer vir 'n nuwe benadering in die studie van letterkunde 

. in SA. Sy onderwerp was breed geformuleer as "Some Observations 
on South African Literature" maar kon as 't ware as 'n persoonlike 
manifes van 'n literere kritikus gesien word. 

Mnr. Gerwcl het soos Adam 
it y e. say" ow s Cui UT I 

Understanding" klem daarop gelc 
dat kultuur in SA SO nou gckoppcl is 
aan 'n vclkstradisie dat dit kornmuni 
kasie dwarsboom. 'n Bepcrkendc dcfl 
nisie van kUltUUT lei tot skciding waar 
dit tog ook 'n belangrike funksie van 
kultuur is om mens by mens uit te 
bring. 

KULTURhLh APARTHhlD 

Mnr. Gerw I voel dat hi rdie toe- 
tand v li is in die kri istoestand 
waarin ons on elf b vind: ie I w en 
die kunste kan nie verwyderd van 
mckaar staan ni en die kritikus kan 
nie bckostig om af. ydig te bly nie. Die 
preker vra dus van die kritiku: 'n 
nuwe ern t.o.v, sy tank: Lewenskrag 
tige kritiek i. nie 'n luukr e nic maar 

nsieel, want dit is in di taaJ dat die 
gemcenskaplikheid van die mens beves 
tig word. Mnr, Gerwcl het die voor- 
becld gcno m van en van sy studente 
wat hom stork identifi eer met die 
swart saak en 0 verbitterd t enoor die 
Blankcs is, dat hy cnige kontak sou 
vcrwerp tog skryf hicrdie student 
poesie, gehruik taal wat aanduidend 
is van'n 'm nskaplike mensheid. Die 
kritikus in Suid-Afrika moet miskien sy 
rol begin . icn in tcrmc van 'n middel 
man in 'n kornmunikasie pro cs. 

Tydens die vractyd het mnr. 
Gerwel, in antwoord op 'n verdediging 
van 'n meer tradisionele curriculum. 
gcsc dat dit . eker cdcl is om onder te 
gaan at . tudercnd aan net die heel bestc 
lctterkundige werke, 

Dit lyk darem of die English 
Society icts wil doen om ons gebrek 
kige kennis van die werkc van swart en 
bruin krywer in SA en Afrika wil 
aanvul d ur prckers ,OOS mnr. Gerwel. 

Lib ,AAMSKRAGl :. 

Kom,l1lentaar I 
DIE kunskolomme van Die 

Matie staan blykbaar nic 
terug vir ons politieke blad ye in 
kontroversialiteit nie. Djt is 'n 
g onde teken. Wanneer mense 
op intellektuele vJak debateer. 
k n dit aile bydra tot huJ 
gecstelike ontwikkcling. 

Die debatte oor die 
kryfstyle en aanbiedings van 
Rita Barnard (oor Pcnseel), 
P ul Murray (oor die Atkinson 
uit taIling) en ouis Heynem'm 
(ook oor Atkinson) bring die 
ou vraag na vore: hoc moet die 
kunsre e ent skryr? Moet sy 
kornmentaa gerig wees op die 
smaak en kennis van alleen die 
intellektucle kunssinniges, of 
mo t hy so kryf dat ook die 
gemiddeJde man die' r sensic 
'an w, ardeer? 

Die Matie soek 'n balans. 
Ons i die koerant van al die 
. tudente. and en aanb velings 
sal verwel m w rd in ons 
eie belang en ter wille van ons 
1 rs. 

, 
diskoteek 

op ning van t lIenbo ch 
eerste permanente di koteek 

Vrydag 28 April 
at. 29 April 
8.00 nm 

Kom geniet die aand met die beste 
diskomu i k en ligte in die 

Toegang: R 1,00 per persoon 
Plek: Bo-op "Good Hope"-kafee 
(Langs Saambou Nasionale-gebou) 



BEI(ENDES SE GE 
TE SIEN IN 
~UNSMUSEUM 
PORTRETTEKENINGE 

G 

I N die kunsmuseum van die Universiteit van Stel1enbosch is tans 'n 
belangrike uitstalling te sien - 'n versameling portrettekeninge 

deur die bekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Jean Welz. Hy gebruik 
veral houtskool en af en toe ligte kleurvelde as skakering. 

Die uitgestalde werk strek oor 'n 'n Ander opvallende werk is die 
period van vyff n jaar - 'n periode portret van pro fessor Gerrit Vi1joen - 
waarin Welz rneer en meer 'n sintese hicr het Well. e styl he ltcmal vcn nder 
tussen 'n wetenskaplike en 'n digterlike na lyne en vorm: wat net nog karaktcr 
bcnadering vind. Die eer te benadering iserend aanwcsig is. Die uit. talling is 
spruit voort uit Welz se aktiwiteif as ook interessant in die opsig, dat dit so 
argitek. In sy vroegste werke in die vcrskillendc Suid-Afrikaan: e persoon 
uitstalling, die uit die laat vyftigerjare, likhede, maar ook verskillcnde mensc 
i daar dus nog duidelik die treng in hulle lewens f re byeenbring - 
kubiese vorms herkenbaar, in tekening mense wat Jean Welz almal persoonlik 
soo byvoorbceld "Di Digter", die gckcn het. 
portret van Van Moolenschoot en die 
bekende tekening van M.E.R. Werke 
uit die laat . stigerjare toon dan meer 
en meer 'n oplossing van hierdie streng Met hierdie uitstaJling is 'n boson 
gedissiplineerd Iyne en word h rlei tot dere poging aangcwcnd om huldc te 
meer vloeiend Iyn . 'n Treffende voor- bring aan ecn van ons me~, tx:rocmd~tc 'n Portrettekening deur Jean 
beeld hiervan ts die portret van Andre kum tenaars, Dit is beslis die mocitc 20 t JL1 • 
P. Brink. - werd om te be, ock. - s em ei. 

MOEITE WERD 

Welz. Die tcntoonstelling vind ill die kun: museum plaas en sal duur tot die 

AANVAL EN TEENAANVAL I 
Deur Eugene Sansum (Ga I rywer) 

DIE wereld van die letterkunde lyk dikwels na 'n slagveld waar teenoorgestelde idees en opinies bots soos 
die swaarde van die kruisvaarders en Moharnrnedane: en dis 'n geveg waarin-die swakke mag sneuwel= 

maar dis ook 'n geveg waardeur die sterke sterker en meer ervare kan word. 
Die vrolikc woordewisscling tussen 

Rita Barnard en Paul Murray wat in 
Die Mafic pas plaasgevind het, het 'n 
mens aun 'n verrnaarde stryd wat in 
verband met 'n jong cdelman sc cerste 
di ibundel in Brittanje losgebars het, 
herinner. Dit het in die jaar 1807 be 
gin, toe hierdie jong Skot lid van die 
iordonstum , sy "Hours of Idleness" 
laat publisecr het. lIy was negcnticn 
jaar ou d n hot pa: sy studie: uan die 
Universitcit van ~ambridg voltooi. 

In daurdic due was daar in Fdin- 
burgh 'n invloedryk lettcrkundig 
tydskrif, die Edinburgh Review, wat in 
ullc letterkundige 'Ike baasgespcel en 
die wet daaroor voorgcskryf het. 

I' m van die Review se voorstc 
r nsente hct "Hours of Idlen '5S" 
bcoordect en hct gcs da t die wcrk ru 
en veragtelik was. 

Die resenscnt was Lord Brougham, 
Kanseli r van En !eland. 

Die jong di iter wa: Lord Byron. 
In 1809 hct die teenaanval gckom. 

I)it was in die vorm van di berocrnd 
Spotskrif "English Bards and Scotch 
I evicwcrs", en in di voorwoord daar 
Van het Byron gc: c: 

"As to the Edinburgh Revi iw 
ers, it would inde d r quire an 
Hercules to crush the Hydra; but if 
the author ucce ds in merely 
'bruising one of the heads of the 
serp mt', though his own h. nd 
hould suffer in the ncounter, h 
will be amply satisfied." 

en sy werk so begin: 
" .... shall J not sin', lest, haply 
tel revie v: 
Should dub me scribbler, and 

denounce my Mu ,? 
Prepare for rhyme - I'll publi h 

right or wrong: 
Fool : r my them ,let atire 

be my song." 

SKOOL. EUN 

lJier moct on onthou dat Byron, 
tel wyl nv nog 'n skoolse un in Harrow 
Skool was, 'n geesdriftige b wond fa r 
Van Pope was, wi ook, wen, sy 
V~rtaling van Homcrus so "Illas", 'n 

I offer van die re en. ent in 1720 
g'word het. OOT 'n tydperk van aTt jam 
h t Pop' y wra k voorberei, n in 
1728 h t die "Dunciad" verskyn die 
grout. te, die beroerndst ,di' lirnstc n 
stcrkste sp tskrif in di hi' lit ratuur 
g skied nis van Eng land. 

Byron het sy III ter h i uk esvol 
nagcvolg. Een Engclse geleerde h t in 
1926 di ituasie in hi rdie woorde 
Opgcsom: 

"Pricked vanity coupled with 
n iscent con sciou n s of pow r 

drove Byron to retort upon his foes 
with his first great satire, 'English 
Bards and Scotch Reviewers', 
which, though unequal, contains a 
good deal of the Byronic sledge 
hammer energy and wit. 

The staff of th Edinburgh, lin 
us d to such r torts, capitulated at 
discretion, and by th ag of 
twenty-lour Byron was acknow- 
1'<1 zed to be one of the I tilling 
poets or the day." 

gcstcrf. 
Maar, alhocw I John Keats ni sy 

de verdcdiging nie kon behnrtlg nic, 
was daar in Pisa, in aan rrenscndc To - 
kane, 'n vurige g nic wie hart ilccd 
weens Keats sc vroctydig dood g ly 
h t. 

OORWINN1NG'! 

Kl ... ATS 
Wat 'n tccnstelling met die lot van 

die ongclukkige John Keats! Fen 
lewcnsbeskrywcr het van hom g'sc: 
"Youngest to Tis' and earliest to set in 
that brilliant constcllntion of poet: 
who ennobled En rland during the first 
hull' II the ninet nth century." - 
Maar wat het Blackwood', Magazin in 
1818 gcskryf', toe Keats sy "Endy- 
inion" laat verskyn hot'~ fiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiijiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil. 

"To witness the disease or any 
hum n und rstanding, how ev 'r f c 
ble, is dist rc sing; hut the spectacle 
of an lillie mind r due d to a tate 
of in nnity i of course ten times 
more afflicting. It i. with such 
sorrow s thi that w have coni m 
plated the case of Mr Iohn Keats, 
The phr nzy of the • Poems' was 
bad en iugh in its way; hUI it did 
not alarm us half 0 seriously us th 
calm, tt lcd, imp rturbabl • drivel 
ling idiocy of • Fndymion'. , .. We 
venture to mak one 'mall pro 
phecy, that his books II r will not a 
second time v -nture CSO upon any 
thing that h can writ '. It is a 
b ttcr and wiser thinu to he a 
st rvcd apothecary than a starv d 
poet: ,0 hack to the shop, Mr John, 
back to 'pla ter ,pill and ointment 
boxes,' etc" ('n kwaai toe piing 
op Keats se h ro 'P as aptek r). 
K . ts kon hi rdi \ uanval nie , f'we 'r 

nit'. AITC d was hy 'n tcrin ,Iyer 'n het 
'n longblo dvlo iing g had. G dure tid 
die twee oorblywendc iare van sy lew 
het hy dapper voort J • ukk 'I en het sy 
bestc en koonste werk, byvoorb .cld 
die odes "To a Nightingale", "To 
Autumn", n "To Gr cian Urn", 
geskep. 'n Moderne skrywer het da ar- 
van 1: 



4 Die Matie, Vrydag, 28 April 1978 

otch ondersoek USKOR 
V bRLEOI:. week hct Mnr. Eckley van die Ocpartemcnt Maatskapllke werk aan die Potchefstroomse Universiteit ons 

kumpus besock. Sy wcrkopdrag vanaf sy universiteit was om die wcrksaamhcde van USKOR van naderby te kom 
. bckyk , aang sicn daar ondcrsoek ingestel word na die moontlikheid van die stigting van 'n soortgelyke organisasie 

aan die P.U. vir C.H.O. 

U NUU ET 
BELANGRIK 

Stellenbosch- Kleurling- Kontak .1iiiI.~~ S TELLENBOSCH is in die unieke situasie dat hy ten nouste verbind 
is met die Kleurling as groep. Dit is daarom absoluut noodsaaklik 

dat elke student hom intiern vereenselwig met pogings om die 
bevolkingsgroep se lot te verbeter. Alle inisiatief is gcdoern om skip 

brcuk te ly olank as die Kleurling 
saam met ons 'n dorp decl, maar ons 
beeld van hom slegs die van huis 
bediende of tuinjong, plaaswcrkcr of 
aflcweringsbode en sorns 'n Icier wat 'n 
minister se hand op die foto vat, bly. 
Wat weet ons van die problcme, ver 
lang ss, ideale en lcwenswyse van die 
mense wat ons wil saamvat op ons pad 
die toekoms in? 

VERPLIGTING 
Ons is die enigste Afrikaanse univer 

siteit in die Wes-Kaap. Oit plaas sekere 
vcrpligtinge op die studente van die 
universitcit. Uit die aard van ons oor 

, wegend nasionalisticse karakter, ge 
paardgaande met ons Christelike inslag, 
is dit dus bloot logics dat ons sal dcel 
voel van bewegings en strominge binne 
die regering en die kerk. 

...,. 
.., ~ 

" ". t ~N _. ... ~ ~ ... 
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RAAK BETROKKE 
Daarorn is 'n beroep op studente 

om hulle by USKOR sc aktiwiteite in 
te skakel, ver verwyder van die gcwonc 
aansporings wa t gewoonlik tot die on 
willige studcnternassa gerig word. Hier 
is geen prysgeld, prestige, goeic naam 
van 'n koshuis of beker op die spel nic. 
Oit is 'n kans om jou te begin toerus vir 
'n veilige, voorspoedige tockoms. 

HOEKOM WEGSKRAM? 
Hoe rym dit dan dat soveel stu 

dente ondanks hulle steun vir boge 
noemde twee instansies nogtans weg 
skram van enige pogings om nadcr te 
bewecg na die Kleurling as groep? 

E. 
CAREL JOOSTE 

REGERING ONOERSTEUN 
Uit regeringsoorde is die tendense 

reeds duidelik aangedui. Daar word a1 
mcer gepoog om Blank en Kleurling 
dinge te laat deel. Sport word gcrncng 
be-oefcn, sckere teaters word gedeel, 
beroepc word aan almal oopgestel en 
neg vele ander veranderinge word be 
plan. Ons universiteit is onlangs oopge 
stel en in die toekorns gaan ons self's in 
gelyke mate verteenwoordig word in 
die gesamentlike regcring. Oaar is dus 
geen kwessie dat die wielc aan die rol is 
om ons nouer met die Kleurling saam 
te snoer in 'n verenigde toekorns nie. 
En Stellenbosch as regcringsonder 
steunendc Afrikaanse karnpus in die 
Wes-Kaap is onlosmaaklik aan die 
idcale gekoppcl. 

goeie vcrhoudingc wat hier bestaan 
lIy het hicr kcnnisgernaak met die Dis in teres. ant dat die misiatief tusscn die Karnavalkomitee, studente- 

hcle OP'iC( van USKOR en het ook dar r uitgaan van die universitcitsower- raad en USKOR wat hom opgeval het. 
samesprckings met verskeie de parte- hede en nie primer vanaf die student USKOR is tot 'n groot mate outonoom 
rncnt hoofdc en ander buitepcrsonc nie. in die bepaling van sy beleid en doelstel- 
F __ 'h_a_d_.~~~~~~~~~~~~~_M_n_r_._E_'C_k_k_y_h_e_t_o_o_k_" _ve_r_w_y_S_n_a_ili_'~e t~g~ DUhet hy~~wenslik~~n~ 

TRAGIESE SKANDE 
Dit bly 'n trage die en skande dat uit 

meer as 10000 studcnte slogs ongevecr 
800 by USKOR betrek is. Almal neem 
deel linn die pret om oor die 
R1l2000 in te sarnel m i. r beskou 
die besteding daarvan as die pJig van 'n 
paar individue met 'n fanatlcse sending 
instink, Stcllcnbosch slaap sy toekoms 
weg, 

OWERHEIDSINISIATIE 
Daar bestaan heclwat probl me met 

die stigting van so 'n organisasic - 
rcgistrasie as welsynorganisasie en 
fond. oordraging van die Joolkomitce is 
neg toekomshoofpyne. Daarby bcstaan 
daar heelwat geklcurdc gcmcenskappe 
wat alrnal hulpbehoewcnd blyk te 
wees. 

OPDRAG 
Gaan gooi JOU naam en adrcs in 

USKOR se posbus by die LSS of gaan 
sluit aan by die USKOR-kantoor bo die 
portaal vall die LSS. II: werkerskampe wat jaarliks onder beskerming van die ACSV· 

studentetak gereel word, betrek 200 Maties en 'n bedrag van 
bykans R13 000 is daarby betrokke. 

Werkcrskumpe is evangcllsasiewerk 
in bouprojcktc wat deur studente gc 
durende di Junic- en Dcsembcrvukan 
sics ondernecm word. Volgcus Dries 
vall der Mer ve , bcstuurslid van die 
A 'SV v rantwoorddik vir wcrkers- 

n 50% 

kampc, word toere gewoonlik na 
S.W.A., Swaziland en Transkei onder 
ncem. 

Die hoof'do I van 0 'n workers- 
grocp is om 'n kerkie te bo u en 
teg lykcrtyd evungelisasiebcsoekc aan 
swart skole to bring. Lcktuurversprci 
ding sped tydens hierdie besoeke 'n 
belangrike rol om die taalprobleem te 
oorkom. 

So veel geleenthed a. moontlik vir 
in ormcle kakcling met die plaaslike 
gerneente word geskcp deur byvoor 
bceld saam die bouwerk aan te pak of 
om op die sportveld me te ding. Die 
werkersgroepe laag dan ook om prak 
tics hulle kenni van die swartmen e uit 
tc bou en dikwcls word hegte vriend 
skapsbande gcsmc '. 

Sonop en Nerina vier 
fees met reiinies 

NERINA het vanjaar haar tien jarige bestaan met groot feesvierings gevier, terwyl SONOP die naweek van 
die vyftiende April hulle veertigjarige reunie gehou het. 

Sonop hct 'n interessante geskiede- Saterdagaand was daar 'n formele dinee staa gevicr met 'n week va I jolyt wat 
nis, Di word vertel dat 'n sekcre mnr. in dic danssaaJ van die LSS waar mev. Maandagmiddag begin het met 'n fees 
Abraham van Niekerk geld voorgeskiot Ina de Villiets, bekend van wee haar telike cte. Net na ete het die Nerina 
het vir die bou van 'n nuwe universi- "Kook en Geniet"-boek, die hoof- huiskom op die veld gedraf in 'n 

sokkerwedstryd teen die Dagbleek 
huiskorn. Omdat dit uitgeloop het op 
'n rygbywedstryd sukkel hulle nou nog 
om die uitslag te bepaal, maar Nerina 
beweer dat hulle beslis aan die wenkant 
was. 

SJ ANPANJE-ONTBYT 
Saterd goggend het hulle 'n sjam 

panje-ontbyt gehad om in die regte 
gees te kom vir die hoogtepunt van die 
feesweek, nl. die aand se reuniedans in 
die . tadsaal. 

Sl._l • FINANSI ~RING 
Dit lyk of "werk" deurgaans die 

leutclwoord i . AI die geld moet voor 
af ingesamel word en dit kos kotlik 
weet om na 'n harde akademiese 
kwartaal 'n kl inerige kerkie binne drie 
woke te laat verrys - en dit met 

.... _-------------- me tal onervare bouers. 
traat 

V _RMAAKLIKHEID 
Dinsdag hct die fecsblad vcrskyn, 

Ole eerstejaars het 'n modeparade aan 
gebicd en die seniors 'n musiekprog 
ram. Die Studenteraad en die Hoof van 
Oameskoshuise, rnev, Smuts, het w 
dens 'n tuinparty saam met die dames 
van Nerina feesgevier, 

ONS BI .All 'N VER KElllF:NH .,11) VAN DJ. SF.I 
A N OM 8Y AI MAL Sf: 'MAAK 

SO ,LA SA T4PA ... 

ANT 

t itskoshuls vir mans. By was 'n sogc- spreekster was. Sondagoggend het die 
naamd vrouehat r en dus is dit ironies groep saam kcrk toe gegaan waar daar 
dat Sonop s dcrt ] 938 deur dames 'n spesiale Sonop-koor gesing bet . .---~------_'_----- 
bewoon word. NERINA het hulle tienderjarige be- 

SNOPPIES GESELS 
oud-studentc van dwarsoor Suid 

Afrika het Stellenbo eh to gekom en 
Vrydagaand is die ou bande weer ver 
sterk tussen die ou en nuwe "snoppics" 
tydens 'n skemcrparty en 'n mens kan 
jou die ges Is 'ry voorstel toe al die ou 
vriendinllc hYlOckaar kom n hulle 
stud 'ntejarc weer in hcrinnering roep. 
Die g se}scry i. voortg sit tydcns die 
huisvergadering waar mev. Ina Str uss 
van Pretoria die voorsit. ter tocl ing' 
neem het. Sy het hlykhaar die Son 
oppers laat kraai van die tag met al haar 
staaljie. uit die vcrlede. Saterdag 
oggend het die groep op 'n bcsigt igings 
tocr gl.lgaan na at die nuwe uitbrcidings 
op StcUenoosch. 

SONDA SLEGS VIR 
MIDDAG ·TE 
: VASTh SPYSKAART. 

A 80 WYN ' OM VAN 
I J • 

GEL, TUSS1~N VLOn NBURG EN LYNl>E[)(J 'H TASIE. 
EL. 022.\4 242 
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DITjIES EN DA 
----------------------------------------------------------~ 

DIE 
MATIES 

'n KYKIE na die Stellenbosse studentesamelewing ontbreek nie aan 
interessanthede nie. Daar is losbolle, vlinders, innige verliefdes, 

C.S.V.-faksies, rebelle, intellektuele snobs en wie-weet-wat-nog-alles, 
Ons lei u in hierdie wereld in. Kyk saam met die Sosiale Redaksie na 
die samelewing waarin u uself bevind en moet vir geen enkele oomblik 
die moontlikheid van selfontdekking onderskat nie. 

VLlNDERS serige trui, 'n oopgcknoopte hemp (om 
Die vlinders van die universiteit het die enkele borshare te vertoon) en 'n 

van kleins af 'n aanvoeling gehad vir die u i t~ukking. van "van-St~l~~n bosch 
sosiale aspekte van die lewe en hier op ka~-Jy-m.Y-mks-meer-vcrtel-nte op sy 
Stellenbosch ontluik hullc as't ware uit gesig, Winter en sorncr loop hy rond 
hulle kokon om die manne met prag- met die "ta.n" van '~ bran.der~lankryer, 
klcure van hul vlerke te betowcr. Hulle Sy bloemisterckening IS ~ v?ort 
is die soort wat die aantal kere wat durende bron van ontstcltcnis Vir y 
hullc klasse bygewoon het in die eerste ouers ~n verder v~rowcr hy sy mcisics 
semester, op die vingers van een hand met ~I~dernagtehke serenades wat hy 
kan tel. Swdt word nooit vir hulle met Elvis Prcsley-oorgawc voordra, 
onverrnydelik nie en die biblioteck is 
allcsbehalwe die middclpunt van hulle 
lowe. Vlinders hang gcwoonlik in die 
LSS rond (sornmige gebruik die banale 
woord "Neelsie"). Hulle is ook dikwcls 
op die Sudwest Stube sc stoep waar 
hulle die beste ka n sicn en die bestc 
gcsien kan word, asook waar die son 
die blink van hul hare ten beste kan 
beklemtoon. Enrico's is te donker en 
bcperk vir hulle. Hernelse gcluk is vir 
hulle die Lanzerac se stoep. Die minder 
gcsoflsttkcerdcs is meer as tevrede met 
die De Akker. Hullc het '11 obsessic om 
met sovee] as moontlik oucns uit te 
gaan. Wanncer hulle die aand by die 
koshuis kom van een "date" af, vra 
hulle eers by die voordeur of niemand 
anders na hulle gcsock hct nie. Hulle 
gchcime bcgeerte is om vir 'n skoon 
heidskompetisie ingeskryf te word. 'n 
Sport man aan hulle sy is 'n prestige 
simbool (hy moet vir die Maties sc 
ecrste span of W.P, speel). 

DIE 'BOYS' 
Die sogenaamde "boys" besit beson 

der baie van hierdie vlinderseienskappe. 
Hulle kan feitlik oor dieselfde kam 
gcskcer word. Mens wonder altyd oor 
hulle ... dis hulle wat 'n persoonlik 
heidsvcrandering ondergaan wanneer jy 
alleen is met een van hulle (gewoonlik 
ten goede! ). Meeste meisies se gevoel 
tcenoor hierdie spesics is gewoonlik nie 
meer as skeptics nie. 

REBELLE 
Die wat 'n gly in alles vang is 

natuurlik ook altyd in ons midde en 
net so gelat soos hulle die lewc oan 
VaaI, moes ons al leer om hulle ook 
~naar gelate te aanvaar. Hullc "image" 
IS om 'n gly in allc "images" te vang, 'n 
Mens herkcn hulle dikwcls aan hlll 
klercdrag - gewoonlik blou jeans en 'n 
T-shirt (dit moet te groot wees), Hulle 
en hulle meisies se hare is gewoonlik 
eWe lank (dit moet gcbleik wees 
n tuurlik! ), Hulle prestig -simbool is 
'n kombi (Ill 1 ten minste ccn duik in) 
'n hulle hou daarvan om te tocr om 
die waarheid te se, hulle "toer" orals 
en altyd iewers, Die kombi'. is 
gcwoonlik vol verborgenhede - harde 
kocjawelmeisies, branderplanke, en 
111atrassc. Dit word afgerond met 'n 
s~~nskerm en skulpics om die t ru-spieel 
tile (al het hulle drie maande laas die 
SCc gesien), 

VRYERS 

Die vryetsklong i. 'n man wat bescf 
dat 'n meisie heeltemal 'n agterstevoor 
~ese is, en dat hy sy natuurJike genial 
Iteit net so effens sal moet aanwend 
o~ hicrdie agterstevoorsheid en ing - 
Wikkeld hormoonwerking van haat te 
Oorkom. Hy is va. oortuig daarvan dat 

h
hY enige meisie, h rt kan verower as 
Y net wi'l. 

Hy gebruik vansclfsprekend "Ego" 
en bestee die nOdige aandag aan sy 
voorkoms. Sy hare is sy Achille hie1, 
\\Iant hy weet dat 'n meisie van, koon, 
versorgde hare hou. Verder verkry hy 
daardie "look" in 'n "stovie", 'n 10 - 

REENERIGE DAG 

O 
. . . Vaste paartjies voer hulle liefde tot by die akademie sulke paartjies is geen vrecmde gesig ill die Carnegie 

p reenenge dae patrolleer hy VIC- , S· ., . 
toriastraat met 'n groot sarnbrccl wat me, () word geluk en kennis smonteme. 
genoegsame skuiling kan bicd aan ou- ------------------- 
like nat "damsels in distress", Gclukkig bou- of handclsrtgting en het 'n gu_' k k . J ... me n g spre an voer, IS sy to ets wat jaarliks '11 It ir .ksamcn atl . Intclli en- 
weet hy a les van etes by kerslig af, en weldl'ge apatie tecnoor, en wrcw I in I'd k f f di k ., . I' k ly oor n maan s ry ,0 1\.' su cses- SIC IS maar c '11 van die ve c tUII sles van 
opvolgwerk is dus nic vir hom 'n akadcmicsc en aktuele aangel cnthcde 
probleern nie. en gcsclskap waarin hicrdic vermo i- 

Sod~a hy dan die meisie van sy endc aard van kornrnunikasic b dryf 
voorloplgc. kcuse het, behou hy haar word. Strydkrct van die int llek 
OOla~gsteUI~~ deur haar net so effe~s tuele soos "raak betrokk wees 'n 
aan n JyntJlc te hou, want sy mocllle· ' . , ' dalk di k . II t h .• .. Matie, woes kritics, woon die monster- 

I? sy IS, a es wa .y ~n n mCISIC vcrgadering by" I' die cffektiefste 
sock m~ - dIS fataal vtr n gesonde metodc om hull uit die geselskap t 
verhouding. d f M k lik t ver ryr , aar s I 1 (let party van 

hulle Sondag in die kocrant icts gcsicn 
van Ilse Treurnicht en "wat se storic is 
dit tog nou van 'n organisatoriese 
liggaam." Ai, dis ma r mocilik om 'n 
ware Marie te wecs: 0111 aktu cl 
politics en boonop administraticf b '. 
trokke tc wees n vcral te lyk. Die 
Afrikaner ·idcaal is uitgcdicn, en om 
dicp . pore op Stellenbosch te trap. 
rnoct 'n mens di sa ite grond raaksien, 

TWEEDE NATUUR 

Al bogcnocrndc cicn kappc i. 
reeds volkome twcedc natuur by die 
hcdcndaagse vryersklong, want hy het 
oorgenoeg tyd gchad om in sy vyfde 
jaar historiese dcrdcjaar-akaderniese 
univcrsit itsloopbaan te ontwikkcl tot 
volle wasdom. Aile onsuksesvolles kan 
met vrymoedighcid sy resep beproef. 

Dan is daar natuurlik dicgene wa t 
glad nie "vas wi) wecs nie", Hul moti 
vering vir hicrdie houding is gcwoonlik 
nie baic oortuigcnd nie, en kom maar 
eintlik neer op 'n vae "ck wil nog dinge 
deurkyk" of "ek moct nog te lank 
swot vir so-iets", Hulle Iys van "goeie 
vri ndinne" is gevolglik b sond r lank 
cn indrukwekkend. 

WARE LlEFDE 
Dicp, innig • blinkoog-kykc en ck 

is-licf-vir-die-wcreld-glimlagte tipt· 'r eli • 
Stcllenbosse vaste pa.trtjie. Die wcre)d 
i. hulle oc. t'r, ong ag hoc hard of 
kond die trappic is w. arop hulle ,it. 

Oil' studentepaartji is so arro'ant 
soos die res val die student glltn en 
skap; hulle bchou hullesclf die reg voor 
om ter eniger tYd ell op cnig pI k 
hune liefdc nan mekaar tc verklaar; of 
hull nou dit' vcrkccr ophou of nie! 
Die bcgccrle om seker tc maak dat dill 
)nderwerp van ekstase nie 'n ilIusic is 
nie (of dalk di' vrcc' dat di c'n sy eic 
kocrs sal kics) rnaak gedllrig~, en voort 
durendc kontak 'n noodsaaklikheid. 

'n Gunslcling-kuicrplek 4'ir sommigc 
van die koerenoc spcsies i. eli\! LSS, 
waar huUe lange ure saam rllstig ('k lIr 
bring, mekaar dicp in die 013 kyk en 
mek' ar 'slnptjips' voer. Die, kaucmid 
'swot' suam in die Bib. 'n gcs Is nor 
ROll"ll'o en Juliet, Van die meer t von 
tuurlustige (-listige'?) vcrliefdcs vind 
mt'kaar op staptogte, of gao n gt'l1i't 'n 
dag in die stad. Jonkcro:hock-hraaivlcise 
is 'n tonikum vir die wat wil 'wl'gkom 
van alles', 

Dit: w()lki~ op dil' horison v"rskyn 
~cw()onlik by die w, g.lag in die voor 
portaal van die b'trokk (Janlesko 'huis 

DAARDIE wag-slag in 'II koshuis (di IlUWC tend n. i. skynb ar om di 
se }}()orportaal is Ilie pir almal ewe dames te laat w g). 

Iloe (11't ook al sy verli'fd s vorm senu-teroend 1lie. Deesdae is dit, " . . 
I':.> , • • 'n tntcgrale deel van dle student - 

glo ook gebrwk dat dIe dames dIe gemecnskap, en dicgenll w t Stell;!, 
wag~werk do en. bosch verla at sonder om ten minste cn 

k er sy Ihaar hart t v rloor, vertrck 
bcslis arm n blind, 

ONGESKOO LDES 
Daar is ook 'n skool ongcskoold s 

en hullc is verbitt 'r d ur koshui koffie 
want dit is al wat hull drink. HuUc sou 
graag nimfics WOll skiet vir koftie maar 
ai, dit is darem t duur. Maar volgende 
jaar sal ek mnak soos ek verlcde laar 
wou maak en my voorgencem h t om 
vanjaar te maak, maar waarby k nie 
kon uitkom nie. 

Gewoonlik studeer hulle in 'n land- 

AKAOEMIESh MATt ~ 

o 

volle ecn wat hy twe ~ maande 'leu 
afgcl~ het. By sit dus at weke von! die 
tyd Saterdago 'g .nd om 11 egc-uur in 
die Biblioteek, ornrinu van dik, muw 
wcrige boeke, (maar hy is n(l(lit bcsiu 
om te leer nie, volg ms hom) man I as 
hy die hiblioteek verlaut, is sy certydse 
skoolta: vol gcstop met naslaan vcrkc, 
By is absoluut g broke as hy onder 80 
vir 'n toets kry, en sa] hornself wcke 
lank ann 'n sclfondersock ond Twerp 
indien so 'n ong luk hom tref. 

Hy is b: i gOIl uit te ken nan sy 
.rimplcne brock, of swuk passcnde 
"jean", sweet pakbandji ' of koshuistrui, 
en sy "Stokie: ". 'n Kam in die kous of 
agtersak rond y uitrustina af 

Daar bestaan ~e kornmcr oor 
prcdikatcdag nie, ant tiit is vir hom 
vans'lfspr kend dal hy sal «(Ill, lIy 
voel seer 'cmaak a. sy mcde-stud nte 
nie met bctang. telling v rn 'ern na sy 
uitsla ni, 

Ilkrdic akademiesc id mOTS nooit 
sy tyd op di 'osiale sy van Mati 'ow cs 
ni , 

akudc miese pr estasie en prestasie is 
buiteudicn "n . ubjcktic we he 'rip, 

Ver 1 nawe ksaande is min student 
te vind wat vrywilliglik en . pontaan 
agter die les: maar gann sit. Oi gdl im 
van aansicnlike akademies sukse, r in 
die metod van -I ktiewe studio g - 
kombineer met die twee-ds -en-tw ~ 
nagte-breinstorrningstcniek teen die 
einde van die semestc r. 

Soos III -nse V'\l1 III ikaar verskil, .0 
varieer die vcnnuuk uok wut st udt.: lite 
g In opsock (alho w I sekcre pc rsune 
opgemerk h t dat studc I1t n s bohb '. 
[nne is waur cell gaan, volg almal). 
Drama-opvoe ings en Operas is vir tic 
k ul t uur-ing steldc student dikwcls 
meer verfrisscnd as 'n lohg d nspnrty 
tjie, t 'fwyl di sosulles )flt ')Muning 
villd in 'n vlOlik .. St' 'dlig' 'sod; I' ot 
dans. 

ONTSPANNING 

og h t di III 'st, Malles no' aJtyd 
g'S rg d t hull 'n goei' do is ontspan 
ning kry, ten spyt van klas , toets 
en t.'minarc. 

AK1UHI ES 

ALMA L is lIi sosia/l.' l'lillders Hie. 
Tog gaall sit mill SlUdellte IUI~ 
weeksaa/1de l'lywillig ell ~pontaall h 
agter die lesscilaar. 

o 
om 
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s I , 
NOOK 

o SERWATIEF' 
V OLGENS 'n be rig wat in Tukkies se studentekoerant, Die Perdeby, verskyn het, is die pasafgelope 

beraad van die Junior Rapportryersbeweging gekenmerk deur 'n realistiese maar ook konserwatiewe 
gesindheid. Die beraad was daarop ingestel om die beweging meer effektief en doelgerig te mallie 

'ONNfh'MULDER, Minister pan Pluralc Betrckkinge en Ontwik 
keling en Inligtiug. wat as hoofspreker hy die hemad van Junior 
Rapportrvers by Tukkies, opgetrec het. 

bWbSE president van Nu as, Nicholas (Hnk) Haysom, is verlede 
week tot 'n jaar gevangencstraf gevonnis ween sy weiering voor 

die hof om sekere vrae oor 'n • wapo-lid te beantwoord. 

VONNIS 
Hays 1111 is op 23 Maart tot 4 dae die ced af te W, met twee jaar gcvangc 

tronkstral' • .vonni omdut hy tOI.! ook nestrut strufbaar i . 
ewcicr om vrae oor Peter Manning, 'n 

hlanke lid van Swapo, te beantwoo rd. 
Manning, aangchoudene, moes op 25 
April in di 'Windhoeks 1100' lcreg. hof 
verskyn in verband met ond rrnyuend 
I .drywighcdc van SWilPO, in Suidwcs 
n Suid-Afrikn. 

80RGTOG 

VhRSI'REI 
Duar i kriftclik uan l laysom gevra 

or hy vir Manning ken n of lausge 
nocnulc hom verso k h~t Oil} Swapo 
propoganda op die lkcy-kampus te 
vcrsprei. tty is ook gevra om b sond 'f 
hcdc in verband met 'n dokum mt , 
Snarl, te verstrck en ot hy enige publi 
kasi's van Peter K. Manning ontvang 
hL'l. 

J mddro Smit het dit gter duidc 
lik g stcl dat l layso m nic as 'n mis 
dadiger II skou word nie. l laysom is 
borgtog g iweier hocwcl v rlof om 'n 
dringe nd -. au nsock om bor ·tog to 1 die 
Hooggeregshof to rig, tocg staan is. 

MhDEPI.((rrlNG 
Di' vra' :tan tlie Nusas·m:m hct 

hctfckking op tlic kom 'nd~ verhoor 
van Manning. By die liaysom-vcrhoor 
i gl:tuicnis gelcwcr dat di polisie OOT 

inli .ting b skik dat Jiaysotn Manning 
gchclp het. (Die g tui' het erkcn dat 
hy nie kan c dat Hay 0111 '0 medcplig 
lige is ni '.) rtaysont het crk~n uat hy 
hewu i. daarvan dat sy Wl!iNing om 

1 

s waarin die n voorsien all 
Mati n - por vrou p rtm nne 

b Ian 

sy kultuurtaak in die Afrikanervolk, skap prys te gee t rwille van 'n brce 
v rsa nie, maar dat juis van daaruit Suid-Afrikancrskap nie. Die Afrikaner 
opgctrec moet word. gun dit wat hy vir horns If opeis ook 

aan ander volke in Suid-Afrika. 

(,RONDWET 

Tydcns die hemad is 'n gewysigde 
grondwct met die oog 011 mcer vaart be 
lydhcid cenparig a, nvaar. Die belang 
rik. te kcnmerk van die nuwc grondwet 
is da 1 daar weggedoen word met die 
fcderale gedagte in die b wcging, Vol 
gens e n preker hct dit tyd geword dat 
die bcwcging akticf kontak met ander s 
klcurigc moet b 'werkstellig. Die docl 
daarvan i om aile gcmatigde: in 
Suid ir-Afrika te v rcnig teen die Rus 
sicse Imperialisme in Afrika, ter wille 
van oorlewing. Volgcn: die Rapport 
raadvoorsittcr, mnr. Roelf Meyer, im 
pliscer dit gcensins da t die Rapport 
rycr bcweging sy erste plig, naamlik 

OORLEEF 
Die h o o fsprekcr, Dr. Connie 

Mulder, het daarop gcwys dat die taak 
van die Afrikaner en die Blanke in 
gehccl op hicrdie stadium daarop ge 
mik moet wccs om te oorleef. Alhoc 
wel Suid-Afrika sc po: isie in die wereld 
glad nie rooskleurig is nic, is daar gcen 
rcde tot oordrcwc pessimisme nil'. Die 
patriot moot met kundighcid, wysheid 
en gcloof die wa dcur die drif trek. Die 
blanke rnoet oorlecf', maar die Afri 
kaner is nie bereid om sy Afrikaner- 

UIT8REI 

Die nuwe Rapportraadvoorsitter, 
Johan Gcert. ema, het gcvoel dat die 
beweging daadkragtig kan uitbrei, son 
der om enig kwalitcit prys te gee. 
Daar kan selfs in elke koshuis op die 
kampus 'n korps hestaan, indien daar 
'n beho ftc daartoe is. Verder glo hy 
dat die Rapportryers en die ASB me 
kaar aanvul en NIE in kornpctisic 
teenoor mekaar staan, soos beweer 
word nie. 

KRITIEK GELEWER 
TEEN 

LIBERALE PERS 
K I~RP krit iek teen die Engclse Liberale pers is onlangs in 'n uitgawe van Bulletin Two, 'n publikasic 
waarin all' Engelstalige kampusse bydraes kan lewer, uitgespreek. Die blad sien hornsclf as 'n "joernaal 

van tudente kritiek", maar geen besonderhede omtrent die redaksie word verstrek nie. 

TEENSTANDER 
In 'n bydrac oor die liberate pers in 

Suid-Afrika word gcsc dat alh e wcl die 
Engelse pers 'n stork tcenstander van 
di rcgcring is, hulk kritiek in die 
laastc paar jan: tcrk afgcnccrn h t en 
da I hull rekord "has nev r been much 
to shout about". In die kcuring van 
hullc nuus word die vooroordele en 
onneutruliteit van die liberate pers ge 
openbaar. Parlcrucntere politick en die 
blanke sosiale lcwe is bclangrike nuns 
ka t cgo riec, terwyl sg, "to vnship 
politics" en swart sosialc aktiwitcite 
nie is nil'. GCI.~11 nuus-katcgoricc vir 
linkse politick word gcskep nie en 
stcdclikc swart politick word nil' gesi n 
as 'n politi ke gcloofsisteem nie, maar 
slcgs as "onru " or "ontevrcdcnhcid". 
Dikwels word 'n sg. "Uncle Tom" deur 
die liherale pcr. gefabrisecr en 'n plat 
form g Skl'P vir. y eisc. Dit is egter 'n 
hckcudc rdl da t verskcic Suid·Afri 
k anse 'O(.'fante (o.a. Rapport, Die 
Burger en die Rand Daily Mail) spcsiale 
ttitgawc l(1at vcrskyn ollr dic akliwi 
t ite van 'n be 'onucre hevolkingsgroep. 

hocwcl die lib rale pers die regering 
teenstaan en ander politicke partye 
stcun, doen hulle dit binne die id 010- 
gie (Kapitalismc) van die regercnde 
klas. Die basiese ideologic word nooit 
bevraagtckcn nie. Dcur bcriggcwing van 
aktiwitcit ill die parlcment of die 
effcktebcurs word die indruk Ian die 
lescrs gcgce da t die Blanke arlement 

rnocili~ om hie.rdi~ bc\Veri~lg te bcgryp . aanvaarbaur is en dat gcscgrcgccrde 
aungcsicn al die Engclstaligc kocrantc univcrsitcite rasionele instcllings is. 
dekking tot in di . fynstc bcsonderhede 
van by. die gcregtelike ondersock na 
Steve Biko se dood gcdoen het. 

Die feit (L1t die koerante slegs gc 
b urlikhede en nuu publiseer, word 
gekritiscer omdat geskicdenis nic g - 
maak word deur 'n klein groepie mense 
wat publisiteit sock nil', maar deur 'n 
wcrkende en strydende massa men. e. 
Die Cope Times word veroordeel 
omdat hulle in 'n kolom "Leisurelin .. 
lesers aanraai ho _ om hull vrye tyd te 
bcstce. 

BEVOOROORDEELDHf~1D 
Die blad bewecr verdcr dat die pcrs 

hicrdie gcbcurtcnisse sicn gebcur maar 
dit nie crken vir wat dit verklik is nie. 
Nog 'n teken van hulle bevooroordceld 
heid is die sg ... onspiracy of Silenc " 
rondom politi eke verhorc wat dwars 
deur die land plaasvind. Dit is cgter 

POUTIEKE PARIYE 
Die skerpste kritick teen die hngcl 

se peTS is egtcr omdat hy dccl uitmaak 
van die regerendc grocpskonscnsus. AI- 

PROPAGEER 
Volgcns di blad is di rcgcrendc 

konscnsus spesifick geskcp Om die 
swart meerdcrheid uit tc sluit van cnige 
bosluitncnungsproses en het hulle nog 
nooit probeer om hulle belange te 
propagcer nie. Tydcns die onlangsc 
landwye onlustc het die pers gekonsen 
treer op konseptc wut nie die idcologie 
van die huidigc status quo sal vcrandcr 
n' . Die "mite van pcrsvryheid" maak 
'n bclangrikc dcel van die regcrellde 
ideologic uit, omdat dit nie wenslik is 
dat die p rs g sien word as 'n orgaan 
wat teen die mcerderhcid inwoners van 
'n land werk nie. 

• 

G 
• 

OP 
ONF E 

I derde SR-konferensie te Grahamstad het hcelwat anders vcrloop as die vorigc twec. By die 
SR-voorsitterskonferensie wat dit voorafgegaan het, is besluit om nie slegs na konscnsus te probeer 

werk nie, maar ook om verskilpunte aan te teken. 

Die telllas waarop da.ar bcsluil is, 
het daarby Imal polit iese implikasics 
gehad' bv. 'Op Universlt He', "n 
Voorg'stehle politickc raamwerk vir 
die volg 'nde tien jam' en di 's meer. 

KAMPf ... 

Pleinstraat 69 Tel: 4794 
TELLENBOSCH 

Vanaf di cersie 1 spwking het elit 
duidclik gchlyk d t eli verskeie Afri 
kaans" n 'ng tse peIspekticwe nl. 
klemgcnri 'ntecrd d ,nkl: en ckono- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nties~oricnteerdc dcnk die konteren- 

IZA K SMUTS, SR'l'oorsitter )lOll 
Rhodes, die I!oslleer Jlall llOlljaar se Eitel Kruger, SR-lid, Inter-univer~ 
SR.konfere1ls;e. itere sake. 

sie in twee kampe verdecl het. 

VERSKILLE 
Basi sc uitgangspuntc het sodanig 

vcrskil ua t geen konscl1sus b 'Teik kon 
word nil'. Dam wa. egtcr 'n haic 
openlike en deeglike vcrskil van mening 
wat hai daartoc bygcdra het om tot '11 
hctcr begrip van nns s kcrc lewcnsbC 
skouingl: en uitgangspunt tc kom. 



DIRK MUDGE VE VI . , 
l. I 10 

SWA-SITUASIE 
V OOR 'n groot vergadering belangstellendes het mnr. Dirk Mudge, 

leier van die Dernokratiese Turnhalle Alliansie, Maandagaand in 
die Sanlamsaal die verhouding tussen Suidwes en SA uiteengesit. 

Vir onafhankJikwording is 'n eie 
Suidwes-grondwet nodig, Om hierdie 
rcde het die Turnhalle-beraad plaasge 
vind. 

Met die instcrnming tot die hou van 
'n een man een stem verkiesing, op 
andrang van die Westers lande, het 
die Suidwesters vir hulself 'n groot 
risiko op die hats gehaal. Die tien 
persent Blankes van Suidwes kan die 
verkiesing alleen nie wen nie. Die 
swart man moet gewen word v66r die 
verkiesing gewen kan word. Die guns 
van die swartman sal egter nooit gewen 
word, as die Blanke hom 'n toekoms 
bied, waarin hy. elf nie so gaan he in die 
wet waaronder hy sal taan nie. Tusscn 

Daar bestaan dus twee gronde waar- die twee Blanke karnpe bestaan wat 
op SA hom dit gerade moet ag om hierdie punt aan bctref, nl. die gcsagsge 
Suidwes militer by te staan. Eerstcns, bicd van di sentrale owerheid, tunda 
SA dra uit eie wil verantwoordelikheid mentcle verskille. Dit gaan in Suidwes 

egter nie sosecr om die keuse tussen die Hierdie bloeieude dametjie he! hoar pltg gaun nakom ell bloed geskenk ill die onlangse Blocd-intervarsity vir Suidwes en tweedens, is dit in sy eie 
belang om te verhoed dat SWA 'n grondwet van AKTUR of die van die teen/keys, waarvan die uitslag nog nie b ikend is ni . (Voorwaar 'n bloederig I byskrif}. 
vastra pplck vir die Kommunisme sal OTA nie. Dit gaan om die aanbi dingr-------------------------------------------- 
word. Volgens mnr, Mudge sal onaf- van 'n grondwet wat SWAPO sal klop. 
hanklikheid vir die Blankcs die op- Wat in Suidwes gebeur is ook vir SA 
offering van sekere voorregte inhou, van belang. Die g duld wat die amps 
maar solank onafhanklikwording vrecd- draers van SA tcenoor die Westerse 
saam sal geskicd, is die Blankes bereid lando openbaar betrcffende Suidwcs 
om 'n prys te bctaal. aangelecnthedc, gctuig van 'n bewussyn 

-----------__, van die bclangrikheid van Suidwcs sc 

Ackermann oor _t_oe_ko_m_s v-",ir SA. 

I ntervars ity 
INTERV ARSITY! Binnekort 

sal daar plakkate oral op die 
kampus opgeplak word wat al die 
inligting aangaande die Intervar 
sity op 6 Mei teen die Ikeys sal 
be vat. 

Vanjaar vind die wedstryd op 
Nuweland plaas. Daar is reeds met die 
Sing-Songs begin en dit ,\. ord uanstuan 
de we 'k voortgesit. 

Ek wil net al die studente daaraan 
herinner dat die toekenning van 'n 
kaurtjie op die Sing-Song pavijjoene S<11 
an,ang van die aantal Sing-Song ocfe 
ninge wat hy of sy bygewoon het - uit 
die aard van die saak wil ons nie 
pcrsone 01' die paviljocn he wat nie wil 
sing nie. Die lutervarsitykornitee het 
slegs die bevocgdheid om die Sing-Song 
kaurtjies toe te ken en het niks te docn 
met die kaurtjies wat deur die Rugby 
klub aan rugbyspclcrs bcskikbaar gcstel 
Word nic. Met die ter pcrse gaan was 
dit nog onsekcr presies hocvecl Sing 
Song kaartjics daar sal wces: ongevcer 
1 100. 

Die feit dat SA en Suidwes verskil 
lende gebiede met verskilleride interne 
problerne is, beteken nie dat die twee 
lande nie afhanklik van mekaar is nic. 
As 'n mens die geskicdcnis nagaan, 
blyk dit dat SA die udministrasie van 
Suidwcs in 1920 vrywilliglik as sy 
verantwoordelikheid aanvaar het. Die 
hoop dat Suidwes mcttertyd by SA 
ingelyf sou word, is altyd gckoester. 
Toe dit cgter blyk dat die Suidwes 
kwessie nooit tussen SA en die VVO 
opg los sou kon word nic, het onaf 
hanklikheid as enigste alternatief vir 
Suidwes oorgcbly. 

TWEEGRONDE 

HEMPIES 

Die Intervarsity "Tvhempie " sal ook 
ccrsdaags tc koop wces en persone wat 
'n "Tvhernpic" aanskaf sal ook hul 
kansc verbcter op die moontlike toe 
kenning van 'n kaartjie. Die aankopc 
van 'n Sing-Song-bookie is ook nood- 

H.V. ACKERMANN 
saaklik, aangesien slegs stempels wat 
duarop aangebring is, as gcldig beskou 
sal word by die toekenning van 'n 
kaartjie. 

Moontlikhedc van vcrvor.:r na Nuwc' 
land word ondersoek (bus of trein), 
'haar dit mag dalk blyk dat elkcen op 
Sy cie moet gaan. 

I10ewcl die komitcc veran twoordc 
lik is vir a1 die reelings. hang dit van 
die tudcnte af of Intervarsity 'n suks s 
i. of ni . 

AFRIKANERSTUDENT MO 
STANDPUNT N 

110U ASB J)()P 

T H BUNS loff, voor itter van Universit it Potch stroom s "t 1I. 
denteraad, het tydcns 'n middaguur-v rgadcring van A K Y 

mening omtrent studentepolittek g lug. 'heuns, wat ook 'n hoofb • 
stuurslid van die ASH is, h t gese dat politiek, soos dit p die 
kampusse bedryf word, deur studcnte flam n dl stud nte aan ipak 
moet word. Volgens hom het kampu p ilitlek 'n tw ledig doc I: 
Erst n. mo t Ieiding g g e word deur die s( g r aamd v rkose 1 ie . 
Tw eden moet stud ntepoliti nie all en on ler di stud nte ni , 
maar ook ten op: igt van die bree publiek, meningvorm nd van nard 

Die rpr ik r Itt r aang\ VOl r dat daur 
wei 'n verhouding tus en stud ntepoli 
tick en la ndsp ilit iek b hoort te \)C. 
staan; die c n mod die andci cgtcr 
aunvul. Die primarius van Helderberg, RoelofMcl.achlan, ontvaug hier 'II tick 

vir R J 200 van 11111r. Bredenkamp, besturende direkteur pall Santam 
vcrsekerings. Die geld dien as borg vir die koshuis se I rap karpoging. '11 
Deel vall die geld is gebruik tell tyde Will die trapkarwedstryd, '11 paar 
weke gelede. Helderberg se inskrywing vir die resies het die beste 
gevaar onder Stellcnbosch se karre. '11 Trapkarmarathon vana] 
Durban tot in Stcllenbosch word oak vir die Junievakansie beoog; die 
grootste deel vall die skenking sal hierdie ondcrneming sc onkostes 
dek. Verlede Junievakansie het Helderberg 'II soortg 'I ike projek 1'(/11 

Port hlizabelh 110 Stellel1bosdl qal11«~~e~~.:..JP_a_k_. -------------i 

JONGSTE 
00 S __ .... _ 
HIERMEE wil ek graag versIag lewer oor di vernaamste besprekings- 

punte op die Studcnteoorlegkomitee vergadering gehou op 13 
Maart 1978. Verder wil ek weer eens noem dat elke student welkom i 
om sy mening te lug oor hierdie sake hetsy deur rniddel van y klas 
of fakulteitsvertecnwoordiger, 'n nota in die Sk-kantoor of 'n brief in 
Die Marie. 
• Die moontlikheid V! n regi trasie per 
pus word ond rsock. 
• Problcme i.v.m. Sernc tcrkursu s in 
her-ek: amens word onderso k. 
• Stiltetyc in koshuise rn et gehand 
haaf word en daar moet g swaak word 
t en te v el aktiwiteitc wat studiege 
leenthede benadcel, 

Die bibliotcek sal dalk vir langer ur voor? 
beskikbaar gestel word, en verder word. Enig ander ka Iemiesc of adminis 
die moo ntlikheid ondersoek dat fakul- trutiew ungele nthede w armee dnar 
teitsgeboue beskikbaar gestel word vir problem ondervlnd word. 
studio. 
• As gcvolg van die g 'wYsigd brand· DhllRh new 
sto 'sparingsmaatrcCls is voorgc. tel 
<!at all kwartale vanaf] 79 w r op 
Vrydae sluit maar dat dit nog steeds op 
Dinsda of Woensdac begin. Oit sal o.a. 
meebring dat die Scptcmbcrvabnsi' 
verleng WOl d van 7 dac na 10 da . 

Met die oog op die volgcnd 
dent· oorlegkomi1ee-vergadering wat 
'I plaasvind op 12.5.78, al on. gr, ag RO. NAUDE 
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GADE ING M 
EDERT J 0 Maart her dit met di verloop van tyd duidelik 
geword dat indien Stellenbosch rue voor die. em ester- ksamen 

'n monst rvergadering sou he nie, die beskuldiging van "apatie' 
sf rk grond sou he, Die Malic wit hom nie bemoei met die meriete 
van die mosies nie - wat wei gese kan word is dat dit verblydend is 
dat St lien bosch se studente nog sulke intense debatte kan voer 
soos wat nou aan die gang is. 

Dit bly steeds noodsaaklik dat rasionaliteit hier sal oorwin. Hoe 
mo ilik dit ook 31 m g w es, b hoort elk student uit 'n 
mosiou le g bondenheid t hew ego Di belangrikst punt is dat 

dit nl hi r oor r n aan ni . I . 
troop word van persoonlike aanvalle op die huidig SR-Ied~, die 

wat bedank het n die mosiestellers. 
Daar is tw sake waaroor die studente-unie uitspraak moet 

I wer. E rstens moe. hull besluit of hulle tevrede is met mnr. 
A. peling " standpunt in Die Matie van t 7 Maart en verlede 
Woen. dag dar di SR s enigste kreatiewe rol binne die bestek van 
sy administrati we v rpligting Ie en dat sy politieke rel vansie in 
uin prake r wat spe ifiek die belang van di studente dek. Di 
implikasie hiervan i dat di Raad se politieke funk. ionering gemik 
i op blote standpuntinname en dat daar geen verdere politieke rol 
te speel is nie. 

Die alternatief is 'n studenteraad wat, benewen die nakoming 
van sy administratiewe verpligtinge, sy politieke optrede meer 
do 1gerig maak en ook polities kreatief optree. Su sties in die 
v rband ls o.a. dat die polirieke bydrae van die SR nie slegs op 
uitsprake . I berus nie, maar dat die Raad wetenskaplike projekte 
loods am 'n konkrete bydrae te maak waarvan "die mense wat tel" 
kennis kan n em, feitlik sal moe. neem, asook am op effektiewe 
wy oop sprek te stimuJe r. 

Om hierdie uitgangspunt te steun, impliseer g en wantroue in 
die huidig SR nie - die irnplikasie van 'n st m vir die mosie van 
mnre, Ro lofse n Bell is dat di Raad se ganse rol sodanig 
gedefini r word dat sy politiek optrede werklik sinvol kan wees, 

Die studente-unie word dus voor di keul e gestel om te besluit 
oor di wyse waarop hulle glo die Raad polities betrokke moet 
raak. Hi rd ur k n riglyn aan toekom: tig Studenterade g g e 
word, Nugtere denke is dus 'n vereiste en die studente-unie sa) 
horn. If moet voorberei om 'n fyn onderskeid te tref tussen die 
andpunte van di onderskeie partye. 
Die mo ie van wantroue i. van 'n ernstiger omvang. Daar word 

aan voer dat die Raad se optr d sedert die aanvang van die 
huidig d bat inkons kwent was en dat huidig toestande in die 
Raad oop sprek benadeel. 

Hieroor mo t di studente 'n absolute eerIike standpunt 
inne m. mer yw I'n tem t n die SR om p r oonlike redes 
oneti we s n andersyds sal 'n tern vir hulle nie mo t heru op 'n 
r pekt ring van gcsag ni , Die stud nte-unie rno t eerlik uitspraak 
I w r oor of hy t vr d met die 1977/78-Stud nteraad is. 

Stell nbo ch st an voor 'n moeilike keus . Dit ontneem die 
stud nt -unl egter nie sy verantwoordelikheid am noli te se wat 
hy wit 

1978 R 

DA WIE DE VILLlERS berig: 
NA die bedanking van nog drie Studenteraadslede kort voor die vergadering van 19 April, het die 

oorblywende raadslede (9) voortgegaan met hul werksaamhede. 

Heymans: Maar sou u nie kon ~ dat 'n 
Afrikaanse siudenteleier, wat basies die 
re-gering se ideologie onderstetm, maar 
som.'i uitsprake moak wal hots met die 
RegeringsbeJeid, dit tog laters iewers 
Sill kan bring nie? Want die groot 
demper van die NUSAS·/eiers is dot Vorster: Wat bereik jy nou, as student 
}tulle radikaal vall die R.egering verskil om uitdagcnd te wees? Hockom moet 
en dus onmoontlik Iml stempel birme jy dit wces? 

, die status quo kan afdrnk. 
Vorst('r: Daarte noor vat jy nou aan 

I di Afrikaans kampus. die jong- 
manne daar is mi. Iden nie so "blink" Heymans: Ek stem soam dat 'n uit· (VERVOLG IN DIE VOLGENDE VIT 
I ie, hl.llle trek nie soveel aandag nie, spraak nie uitdagend moet wees, bloot GAWE) 

Die Voorsitter sc mesic oor po li- van 'n Sokkiejol wat na die Groot Brag 
tieke standpuntinname is ecnparig aan- op 3 Mei sal plaasvind, in die Groot 
vaar (sien hctiggcwing op die voor- Gat. 
blad). Op aandrang van Pieter Ie Roux 
het die SR in begins I besluit am met 
di vier Sk-lede, wat bedank het, te US-GESPREK 
gesels om helderhcid oar hulk stand- 
puntc te vcrkry. 'n Versoek van J.P. Landman 

Die Sekretaris het kennis gegec van narnens die US-gesprekkomitce, dat 
'n monstervergadering waarop oar die Ilse Treurnicht voortgaan met haar 
rol en funksie van die SR gaan besin werksaamhcde vir US-Gesprek orndat 
word. Hierna het verskeie waarnerners, haar ervaring baie nuttig is, word deur 
wat klaarblyklik meer sensa. ie vcrwag die Raad gocdgekcur. Die Voorsitter 
het, die vergadering verlaat. het reeds sitting op die komitec, en 

Die finale bcsluit oor die ecn- notulcs sal ter insae aan die R gestuur 
vormigc Matie-swcetpak sal binnekort word. 
gcnccm wurd in amewerking met die Verenigingssubsidies soos deur die 
Sportkornitec. Daar word kennis gegee Verenigingskomitee vasgestel, is goed- 

PREMIER PRAAT OOR 

STUDENT IN POLITIEK 

CHRIS Heymans en Louis Heyneman het Maandag met die Eerste 
Minister in Kaapstad gesels oor die student se posisie binne die 

politieke arena en ander aktuele sake soos die Suidwes-turksvy en die 
verhoudingsproblematiek in Suid-Afrika. In sy gebruiklike openhartige 
trant, het mnr. Vorster hleroor gepraat. Die gesprek het so lank 
geduur, dat Die Malic besluit het om dit in twee dele te publiseer. Hier 
volg die eerste aflewering wat spesifiek be trekking het op die Premier 
se siening van die student in die politiek. 

Heyman : Voel u dat studente poli- behalwc as en wann cr hulle toelaat 
ties meet besin, en indien wei, watter dat hul die werktuig van hierdic koe 
tipe optrede verwag u van studente runtc word, maar dan kyk jy nou later 
sander dat hulle embarraserend raak? in die akadcmiesc lewe, jy kyk in die 
Von rer: Uit die aard van die saak moet profcssionelc Iewe, jy kyk in die poli 
studcnte polities bcsin. Troucns, daar is tickc lewe, en dan is dit die jong leicrs 
gccn beter tyd om te bcsin as wannecr van die Afrikaansc univcrsitcitc, hoe 
jy op univcrsiteit is nie. Maar jy. moct wcl hulle miskien ni~ so "blink" was in 
altyd onthou dat enigc besinning, wat hulle stu<.l~ntcdae me, en ek sal. nou 
jy doen as student, en dit was so in my ~0f!1 ~~ die re~e WdH.rom hullc me so 
tyd, dit was voor my tyd sO en dit is blink was me; as lY nou gaan kyk 
seer s kerlik gcldig ook vir na my tyd, wat va~ hu~lc geword het, dan ,kry '.Y 
dat enigc besinning vat jy doen, onder- hul~c. in die beroepslcwc en ~n. ~e 
he wig is an dat jy eintlik in 'n vakuum P?litlcke lewe. Jy kry hulle huidig I,n 
besin. Jy het gcen verantwoordclikheid die Parl~ment, talle van. hulle wat dit 
nit! en twecdens, jy het me die kennis VC! gcbring he~ en wat dJt nog v~r ga~~ 
of die ervaring waara an jy jou bcsin- bring, Maar die r~de w~~r~m ,~IC Atn 
ning kan meet nie. Du , wat jy 010 t k~a~se st.ude.nt me so bltnk. da~rna 
doen, is om sovcel kennis as moontlik uitstcn me, IS o~dat hy sy eie dtn~ 
te vergader en dan daardie kcnnis aan werk doen, om dit n~u s~mmer plat uit 
die praktyk te toets, wat nie moontlik te druk,. ter~yl by hierdie a~der. mense 
i alvorens jy ni in di praktyk staan word ~lt. vir hom ~a~ buite m~eg.c 
ni . En nou vind ek dat, net soos in my deur, die linkses e~ die hberal~s. OJ. n~c 
tyd, julie nou kere standpunte in- s~ eie gedagtes me, hy het d!t .no~ me 
neem, en jUlle gee voor dat die stand- v~r: homself verwerk me n dlt IS me ~y 
punte nou die waarheid bcvat, en niks ele sl~tsom waart~e hy gckom het nt~. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I n~"Md~ wMhcidni ,~M~~ ~ dg waartoonJ~~ moct waak, ~s 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.n ~ daMd~ ~o ~ .~u~ wo~ _arte~Msmo~waak~oosCYd 

deur kere koerantc, wat die jong· 
mense wat die tandpunte inncem, 
buite aile verhouding ophlaa., en as 
julie later in die praktyk kom, kom 
d ar net niks van nic. Daar is voorbee1- 
d van sulke jongmcn op St Hen 
bosch, wat voorbiadnulis was in die 
liberal koerantc, wat as di' "blinkste" 
st rre voorgekom h t, maar wat later 
op y g stoot is en van hullc het jy 
nooit weer gchoof nie. Nog 'n voor 
b 'cld is die NUSAS-}ciers wat oopge 
blaa. word. F .tel reeds sedert illY 
tud 'nteda' it tens bclang in die poli- 
tiek en julk kan nou g rus as jUlle 'n 
studie wil maak, 'n stu die maak van die 
NUSAS-lei r. van die atgelop twintig 
j. ar n dan Wys jull vir my 'n t.mk Ie 
en wat in 'n profes. i', in 'n b .rocp of I~ey,?an~: ~aar ek g/o dot Slellenbosc~ 
in di politi k, dit maak ni ak waar emtllk ult n reglervl~uel. besta,an~e WI 
nie, wat dit crens g bring hct. llulle het verkramptes en verllgtes, en . n. lmkse 
net eenvoudig verdwyn om nooit weer groep, verde"l ka~ word. HlIld~g(' (O,!- 

h t d' stande dryf die Imkses en verltgtes m 
van g oor e wor mc. een groep, en ek dink juts dat die 

verligtes bafe nodtg is om die regter· 
vleuel gesond Ie /tou. Gesien in die lig 
daarvan dat die verligtes nie direk in 
stryd met die Regeringsbeleid is nil', 
M-Vlt sou die Regering se houding wees 
as die SR uitsprake begin maak Wli in 
stryd is met die Regeringsbeil'id, sou 
dit '1'1 "merkbare irritasie" wees? 

2, IRRITASIE 

"LlNKSES" 
lIeymans: Maar wat Stellenbosch be· 
trej: dink ek is door besonder min 
"linkses'~ in wese is Stellenbosch kon· 
serwatief ... 
Vorster: Nee, daar is nie so min linkses 
nie, daar 's genoeg wat lawaai maak, en 
daar 1. genoeg waa rt en mens kan 
baklei. Troucns, jUlle het bai meer as 
wat daar in ons tyd was. Oaar is baie 
mind r e nvormigc dcnkc onder julle 
as wat daar in nw tyd was. 

AFRIKANERS 

WETENSKAPUK 

gekeur. Verskeie kriteria is aangele am 
die toekennings : 0 billik as moontlik te 
hou, Uitge bre ide subsidie was nie 
moontlik nie weens die finansiele teo 
kort, 'n Motivering . al aan elke ver 
eniging ge tuur word. Die Geologiese 
en Italiaanse Vcreniging is vir 'n proef 
tydperk van 6 maande as SR-erkende 
verenigings aanvaar. 

VAKANTE POSTE 
Op 'n vraag van Pietcr lc Roux het 

mnr. Aspeling geantwoord dat die posi 
sic van die huidigc vakantc portefeuljcs 
tydens die volgende SR-vergadering be 
spreek word. 

CHRIS HEYMANS EN 
LOUIS HEYNEMAN 

gescl. met 

MATIE - 
GESPREI( 

SY EDELE B.J. VORSTER 

ter wille daarvan om uitdagend te wees 
nie. Ons het juis nou die aand op 'n 
vergadering waf deur die Rektor toe· 
gespreek is, tot die slotsom gekom dat 
die uitsprake van studente die moeite 
werd moet wees om 1111 te [uister, dat 
dit wetenskaplik·gefundeerd moet 
wee. Die Jlraag wat ek wil slel is, wat 
sou die Regering se houding wees 
teenoor sodanige uitsprake van '11 Stel 
lenbosse SR, oor wie se bona fides daar 
seker nie twy(el is nie? 
Vorster: Nee, uit die aard van die saak 
sal dit 'n dwase regering wecs wat nie 
kennis n em van wa t ,y jongmen e 
dink nie, maar dit sal nag 'n dwaser 
regering wee. wat hom laat forseer in 
die rigting w. t 'n gro p van sy jong· 
mense se die rigting is waarin hy moet 
bew ego Nicmand het nie, n ek her 
haal dit in groot beskeidenheid, nie 
mand het me r as student aan die 
akti we politick dcelgeneem as ekself 
nie. Maar ek het my elf <lit nooit 
aang matig om vic my politieke lciers 
Van destyds voor te skryf en tc se dat 
hulle op die verkeerde pad )s nie. Oit 
kan jy uit die aard van die saak nie 
docn nie, omdat, soos wat ek reeds 
gese het, jou denke in 'n vakuum 
geskied, omdat jy geen verantwoordc 
likhcid dta vir cnige bcsluit nie, en 
omdat .iy dnardic b .Iuite nie aan die 
aktualiteit kan toets nie. 

Dis jou reg om met beperktc k nnis 
en geen ervaring te verskil, maar hoege 
naamd nie deur jou standpunt af te 
druk nie. Wat jy ook al doen, moet jy 
as jongmens met groot bcskeidenheid 
doen. 
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STUDENTELEIE 
POLITIE N S. • 

DIE onlangse SR-debakel het wyduiteenlopende reaksies by die studentegemeenskap uitgelok. Verskeie 
menings word op verskillende terreine deur 'n groot aantal studenteleiers en -leke uitgespreek. Die 

gebeure in en om die SR-raadsaal is tans 'n gewilde gespreksonderwerp by koffiekanne en tydens 
afperiodes en vrye tydjies in die L.S.S. Dit was na aanleiding van hierdie gebeure dat Die Matie navraag 
gedoen het oor die menings van opinieleiers op die kampus oor of die SR polities betrokke rnoet wces al 
dan nie. 

FRIKKIE V.D. MERWE 
ASVS VOORSITTER: 

Die SR het 'n belangrike koordine 
rende, kontinucrende taak. Tog is dit 
net so bclangrik dat hulle hut as stu 
denteleiers op kreaticwc wyse waag op 
politiesc vlakke. Uitsprake op die g ' 
bicd moet duidelik verantwoordbaar 
wees en gctuig van indringende besin 
ning en kennis. Die SR sc belangcveld 
is wyd genoeg om ook op die vlak te 
funksioneer". 

DAWIE JONKER 
VOORS. N.P. EIKESTAD 

STUDENTETAK: 
Die SR het 'n tweeledige funksic: 

In die eerstc pick die afhandeling van 
sekcre adrninistraticwe take aan hom 
opgcle en tweedens uitsprake van poll 
ticke aard wat tog relevant is vir die 
st udcntcgcmecnska p. 

PIET KLEYN, 
PRIMARIUS DAGBREEK: 

Verteenwoordiging van die stu 
dentemassa rnoet sekcrlik ook op poli 
tiekc vlak geskicd. Tans kan dit egter 
nie 'n primere funksic wees nie, omdat 
die SR geen politicke instclling is nic, 
Sou die SR egter affiliecr by 'n organi 
sasic wat sodanige funksic het, sal dit 
ook sy primerc rol wces om politieke 
uitsprakc te maak. Tans is dit cgter 'n 
sckonderc funksie" 

PIET STOFBERG, 
O-VOORS. N.P. EIKESTAD 

STUDENTET AK: 
Hy is van m ning dat die SR weI 'n 

pohticke rol to spcel het in die politi k 
van vandag, veral in die lig van die fcit 
dat ons tans te docn het met ingryp 
ende konstitusioncle voorstelle van 
regeringskant, waarrnee ons as jeug 
moet saamleef. "Ek kan my cgter nic 
vereenselwig met die drasticse wysc 
waarop hierdie standpunt in optredc en 
debat op die. pits gcdryf is nie, en ek is 
van mening dat sinvolle gesprek langs 
die bestaande wee net so 'n gocie, 
positiewe invlocd op on. gekosc Iciers 
sou kon he." 

PINE PIENAAR, 
PRIMARIUS; PIEKE: 

o Themp 

WILHELM VAN DEVENTER, 
VOORSITTER CSV: 

Interne gesprekvoering en belcidbe 
paling is 'n onontbcerlike voorvcreiste, 
indien die U.S. enigsins 'n sinvolle Ju, maar nic as 'n primere funksic 
politicke bydrac wiI lower. Derhalwe nic. Geen SR is 'n mini-parlcmcnt nic 
moct die SR nie net self politics - as hy dit moet wees, dan moet ons 
betrokke wees nie, maar moet daar ook verkicsing hou op 'n politieke grond 
vanuit hicrdie liggaam krcaticwc lciding . lag. In die posi ic wat Stcllenbosch se 
uitgaan ten cinde die studente van SR hom bcvind sed rt 1968, b staan 
Stellenbosch tot politieke bctrokken- daar l3ecn platform waarvandaan of 
hcid te stirnulecr. w a a r o p p o li tiekc sake wat die 

FRIKKIE LANDMAN, "student-woos" indirck raak, sinv I be- 
PRIMARIUS' MAJUBA: spre~k kan word nic. ~~nder so 'n 
. '. .. .. platform sal algerncne politieke sake op 

Dre SR moet pouhe! kldlng neem SW"en~Kh dus .~wcr ~ wkondfur~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ten opsigte van landspolitick. Hoe- funksie wecs, wat as dit op die agenda 
kom? Eerstens om dat daar dan 'n geplaas word, as sodanig bcspreck kan 

word. 

KOINONIA; BYBEL 
DIE MAATSTAF 

I NOlEN 'n Ch risten voor 'n konflik tussen die woord van God en 
die staatsgesag staan, behoort hy altyd meer gehoorsaam te wees 

aan die Bybel. Die burgerlike ongehoorsaamheid moet egter deur 'n 
respek vir die staat getemper word. Die huidige regering tree nie 
noodwendig altyd Christelik op nie: regverdiging kan slegs aan die 
hand van die Bybel geskied. 

Thcuns Eloff, voorsitter van die "doen aan andere wat jy aan jouself 
S.R. van P.U. vir C.H.O., het in sy gedoen sou wou he", Ie. Die Bybelse 
hoedanigheid as 'n opsteller van die riglyn van naasteliefde moet tot die 
KOinonia-verklaring, die opmerkings by politieke terrein deurgetrck word. Die 
'n U.S.-gesprek op 18 April gemaak. Kerk behoort hom nie met 'n uiterste 
By het die vergadering toegelig oor wit- of swart nasionalisme te idcntifi 
Koinonia (Cricks vir broederlike ge- seer nie, want d ur die bcvordcring van 

spiraalvorrnige proses aan die gang gesit 
word wat sal uitkring tot ten rninste 
die studcntcmassa, Twccdcns om sy 
studcnte-unic die gelcenthcid tc bicd 
om op vcrantwoordclike wyse kennis 
tc n 'em van knclpuntc in die politick, 
daaroor to dcba ttccr, mcnings t lue en 
om sodoendc polities mccr ryp tc 
word. Derdens orndat die spckulatiew 
rondom-die-koffickan-politick nie be 
vredigcnd is vir die student om more in 
di praktyk verantwoordelike uitsprakc 
tc maak nie. Hoc gcskied hicrdie krea 
tiewe leiding van die SR? Kortliks as 
volg. Nie net deur standpuntinname in 
die naam nie, maar dcur die stigting 
van studiegrocpe, byvoorb old mcer 
voudsvorrne van U.S.-Gesprek 
voorts. 

nSH Dl: VILUERS, skone lid van die lntervarsity-komitee. 1'CY/0011 

hier die Intervarsity- T .. hempie. Die hempic he! '11 lig-oranjc kleur 1I1el 
maroen letters en -omboorscls. 

PIET DELPORT, 
O-VOO I ER A. V 

Die SR vertcenwoordig in die eer 
st(; pi k die studcntc sc bclangc. Dit bly 
die hoogste prioritcit. Di SR me ,t 
cgter oak leiding g 'C dell! standpunt in 
te ncern oor aktuclc sak binne die 
politick om daardeur die studente mcer 
betrokke te maak en 0 k 'n bydrae tc 
lewer in die vind van oplos: ing. vir 
vraagstukk . In die verband kan die SR 
deur middel van 'n organisasi soos die 
ASS 'n sinvollc rol v rvul ook t n 
opsigte van and r kampus. . 

FRANS ROELOFSE, 
VOORSITTE 

DEBA TSVERENIGING: 
Ongctwyfeld ja. Stcllcnbosch m 

sy stem Jaat hoor om op t we g by die 
ander karnpus.o;c. Betrokkenheid by 
politi eke sake is onontbccrJik. Fk s I 
egter toegee dat administratiewc pligte 
crste pnoriteit rnoet gcni t. Die plaas 
like studcnte rno t egtcr in aile opsigt , 
vertecnw()ordig word, so ook op poli 
tieke vJak. 

SR maak, relevant moot wees hinne die 
studcntc-politiekc opsct, Volgens haar 
word relevansie binne die huidigc poli 
ticke b stel 'n st zeds brcer hcgrip. 

JAM "S B I NKAM 
1977 VOORSIT . R 
STEMBUSKOMITEE: 

'f) Mens mo I ondcrskci tus: '11 
st u dentc-politick '11 party-politick. 
'Ill. sen die twcc is danr cgt r 'n grys 
area waar ulbci tcenwoordig is. Fnig - 
icts wat in die grys vlak val of in die 
student vlak val, is rel van! en die. R 
mo t daaraan deelne rn, By beskou die 
Suidwes-mosie as sinloos. 

JOHAN LA TSKY 
1977 TIPOGRAFI S R D. 

DI MATlE: 
By voel d t die ding in ons land 

sodanig aan die verunder i. d I 'n SR 
wat horns If aan politi kc de In m 
onttrek, bcsig is om 'n d It van sy 
plig n tc laat. 

ETI ·NN V. H 'RDEN 
R DAK1EUR 

DIE MATI ~ 1977: 
Dit is myns in. icns onsinnig om V;Jn 

'n R·lid tc vcr 'tt om hom by blotc 
administrat iewc takies en stud; ntepoli 
tick h: bepaal, ter vyl hy 'n OOfWl! '\ nd 
l andspolitieke verkic: ingsrryd mocs 
stry. Deur slogs die politieke hal' ar 
voor verkiesingsdug dop te hou, k n 
at" lei word dat die v rkose student ' 
ruad 'n . t rk politi 'I'l' mandaut v u 'y 
kit s rs gckry be t. Dit is du: I gs 'II 
logi se noodv endighcid lut hierdie 
mandant orng 'it moct word in po i 
tiewe optrcde, T rwyl di ASH en 
NUSAS nic W' rskram van landspoli 
tiekc . tandpuntiunume ni ,en lclll n 
bosch uitue luit is uit hierdle student , 
or nisasics, moe t Stellenbosch d I r 
tc n waak om nil, 'n we -nlik 
buite: taand r t w s, betrcffei d poli- 
1lcke standpuntinnanll' t u di Suid. 
Afrik' anst:, student> ni . 

THEUNS ELOFF oon die woord. 
meenskap). Die verklaring is deur 'n 
groep Engels- en Afrikaanssprekende 
Calviniste voor die vcrkiesing verlede 
jaar opg stel, wat bekomm rd was in 
hoe 'n mate die Oui. telike gcloof, wat 
deur die politieke partye in Suid-Afrika 
Voorgestaan word, in hul1e praktiese 
optrede uitgeleef word. Die inperkingt.: 
van Oktober 1977 h took 'n rot 
gespeel. 

Mnr. loff het gese dat die gees van 
die verklarin~ in die Christelike norm 

een groep ,e belangc word die Evange 
lic wanvoorg'stel. Spreker het gese dat 
die Kerk ongclukkig nie tans van die 
status quo sal af tand doen nie. lIy 
beskou die blanke nie a, die enigste 
draers van die Chri. tendom nie. Swart 
en Wit C11ristene kan kontak maak 
d.rn.v. die gemecnskaplikheid wat 
beide in God het. Die Woord lean, en 
moet as gids vir die toekoms dien. 
Nogtans is die verkJaring nie 'n poli 
tieke bloudruk nie, nog minder tn 
klag. krif. 

LOUISE TREURNICHT 
PRIMARIA, NEMESIA: 

Mcon dat die SR 'n d finitiewc 
politicke TO) hct. Die SR mo -t di 
studentc-politieke houding op di kam· 
pus artikulecr. 'n Groot deel van hul 
taak i. om met buite-inst' n. ics en 
under kampuss t sbkd, w ar p Ii 
tieke g'artikul erdhcid van kurdinu!' 
betang is. IIkr is gccn sprnke v, n 
admillistraticw' bcvocgdhcde nie. Hi r· 
die mening gc Louise egtcr m t di 
VOOl'hohoud dat die uitsprak wat di 

v 

A.C. ACK RMANN 
1978 IN ERVAR.ITY .. 

KONVENO : 

TE DUUR? 
Laat ons u verloofring maak teen 'n prys w t u kan 
bekostig Ons gekwalifiseerd diamant en edelsteen 
deskundige sal u advis er en aan u demonstreer presies 
wat die geha Ite van In diamant is. 

Uit ons goeie versameling ongemonteerde diamant I 

kan u In keuse maak wat u begroting presies pa . 
"STELLENBOSCH MANUFACTURING JEWELLERS" 

Navrae by FROW IN JUW 1I RS 
NASSAU GEBOU 

PL INSTRAAT, STELLENBOSCH. 

wo 

M 
r 
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Die man wat hom altyd op stratc 
gi se plckk in haar g el kap bevind , 
I haar gelyk wat intellek betref 
clfs nog 'n groter p cud, maar nie so 
uitcrlik waarnccm baar oos by die 
vroulikc ge lag nie, lIy het tog 'n doel 
bcwustc "versorgd "onv rsorgde voor 
koms. Sy kler drag wis ,I vanaf 'n 
vaal bosvclduitrusting met stewels tot 
'n kaftan en 'plakkies'. Fn hulk: is 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l aln1a) p udo~nte"ektuelc? Die mce. te van hulle is ommer vyf-in-cen. Jy 
kan hulle nik: van die Rcgsfakulte it 
tot eli Lib rtas v rtcl nic, Van 'con- 
scrvc-konscrte wcet hulle alles en hulle 
is sommer uur-byecnkoms-mal ook. 
Hulle verwys nou en dan in Latynse 
terrnc na die "status quo" nct om 
hut ulgcmene ugtergrondskennis tc laat 
blyk. Party van hull kakcl s If in 
by die under vcrname grocp die 
'a pirant-hccrsers'. 

Hier Ii i die oud te , maar 1110 'ilik 
te h dry ell luis hicr val di mccste 
p. cud. plat. 'n Men sien hullc gcdurig 
OJ) die trappe van di entrum met 'n 
nic-akudcmic 'C l'ier onder die arm. 
K t tin rrook i vi r h ullc nood aakl ik 
om te w y ho ve leis nd die l jaag na 
wind i ! Met groot mocitc en v rtoon 
word '11 afspraak tu n 1 di ander in 
sy d b )cki' ingedruk. Die inlpo iUln~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1110 '1 hom verskoon, vant die under 
vcr 'ad ring wt al. 

I i re rt gcs I kup i Vir die klomp 
van vrocg af al, bclangrik jy IlIU t 
imm rs, die 'r gt per on op die rcgte 
ty k n ', 

Dit ou to' 'n jammer da l W ' a 
al die tipic e p iud van di kumpu 
sou verde yn. On ann 'n klcurlo ' 
m ng .lmo '. W n die ps udo-wuur- 
ncm r n vcn I p udo-skrywer gaan 

h' {Jill t ! 

" >Sl~UDO's", of sommer kortweg "pseuds". Daar is oorgcnoeg pseudo-intellektucle, p eudo-musici, 
p udo-sport.lui, p eudo-kuustenaars en elfs p eudo-studente hier rond in ons geledere om 'n 

v rhandcling te kryf. Daarvoor is hierdie pseudjie egter to lui. Die grense vir sinvolle snert in hierdie 
artikel is darern ook nie oneindig nie! Veral a daar le crs is wat nou eenmaal nie die artikel as die 
algemene nertskryfrubrick wi! aanvaar nie. Daar is immers net soveel tradisie in die Dinge as 
Pe pektiewe. 

p. iude-intellektueel. Die uiterlike voor 
kom is ietwat raar. Die int llektucl 
mei ie I et be r ding in die Ie we te 
doen a om haar har tc wa . V terigo, 
toutjie hare is in elk geval irrelevant 

-------------- ... ('n lekker P' eudo-woord) Sy wissel die 

I 0 U -I S lapbandboek onder haar arm aJ om 
die ander d' g af. Maandae i dit D.H. 

h Lawrence; Din dae T .S. :.Iliot cn op eyneman reenda Ayn Rand vir die afwis cling. 

kukie 01' langbro 'k tc doen of dink 
jy d it i my uitds rend lipstiffie? In 
icd r geval, ek \V ct dit lyk of ck '11 
sk re "image najaug, m: ar ek kun [ou 

immer nog uiemand, "Nic mooi ge 
hoor ni wat bctek n die P udo 
dill J nou clutlik?" hoor c ni '. Om dun 
til' oniuu lintc in Ie ti r: ps udo i ge 
h HIt, gcvrce , word al un verdocm en 
h nck n muar net "val" of "nage- 

MANLIKE fNTELI.EK 

die versckering gee '11 ps .udo-modcl i 
ck nic!' UN h rtji ,jy's cg, So l <I. 
vat 'n P lid III ar krill we." 

AND'R UITER 'n: 

KON FR VATORIUM 

Ou Wgn Nuw, V'fe . • In • • 

Foto: Johan Stander 
Joh. 15:7 As julie in My bly ell My woorde ill julle, sal julie vra 
net wat julie wil he, en julie sal dit verkry. 
HOI. baie kccr verloor ons nic uit 

die oog die gcn scnde krag wat 
opregte gcb d inhou nic? Ons 

kan en moct nie aileen bid wanncer 
daar droet heid, teleurstelling of 
slegte nuus is nic, maar ook wan 
neer daar gocie tyding korn of self's 
in die uur van vcrsoeking, 

Ons Hcmclse Vader hct 'n ongc 
looflikc munier om III clkcen van 
ons b ho ftcs IC voorsien. As daur 
slegte nuus is, laat fly oris dit 
mocdig aanvaar en die lewe weer 
vi rkantie in die (); kyk. 

Diesclfde Jesus maak ons nede 
rig en bewuar oris van hoogrnoed en ".J.L. 

eiewaan in tye van suk es, Hy ver 
hoed weer gekrenktheid of verbit te 
ring in die uur van t leurstclling, 

In die akadernie: e uur of die 
eksamen-uur, wat nou vinnig aan 
ons begin knaag, g e Hy ons 'n gees 
van vertroue, 'n kalmte en 'n g - 
moedsru: wat die wereld ons nie 
ka n genie - en ook nie van ons 
lean wegneem nie. 

Bow -al verg v Hy, na al di 
kere wat ons in di vcr oeking val 
die wat huJ sand bely en by Hom 
om v rgif cni vra. 

lid 
• Gift 4) 

"All my heroine arc virgins" 

JOHN MCCALLUM 
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ANDE 
o 

OOR(,ANG 

E te ds? 

NUSAS 
DEBAT 

DEUR EITEL KRUGER 

WANNEER daar oor NUSAS gepraat word, moet ons vanuit ons 
Afrikaanse perspektief een ding altyd in gedagte hou: Binne 

NUSAS gaan die politiekc debat oor ekonomiese stelsels. Ons dink in 
terme van ras, maar vir hulle, (behalwe sommige kons rwatiewcs) is 
veelrassighcid 'n ultgcmaakte saak. Die vraag i. of kapitalisme of 
sosialisrne die beste stclsel in die tockomstigc swart Suid-Afrika sal 
wees. 'n SR-lid van Durban, A. Klug, het op die afgelope SR-kon 
ferensie te Grahamstad 'ras' as volg gesien: 

"Race in SA has performed a to g t within the se groups to perform 
purely ideological function. Racial laws an educative function." 
appear as neutral to the capitalist 
structure 01 society by taking that 
structure as given, ... but they actively 
operate to master both th capitalist 
nat u rc of the society altogc I her and 
the consequences of their provisions 
for th functioning in th system. It is 
ani deology which sustains and 
reproduces capitali I relations of pro 
duction. Die radikale bchecr in NUSAS 

MENINGS 
AKTUEEL 
aanvaar 'n swart sosialisme a, die stclscl 
vir die tockoms en vind apartheid 
vcrwcrplik as synde 'n pilaar van die 
kapitalisticse arbcidsstrukturc. Hulk 
vcrwerp di hclc bcstaande strukt UtH 
en die moontlikhcid dat 'n mcnswaar 
digc sarnclewing tot stand kan ko m 
dcur verandcring aan die bcstaande 
strukturc. Aanpassings word gcsicn as 
'n poging om die kr pilisticsc . tels 'I te 
vcrskans. Van ons univcrsitcitc 5C Steve 
Kuhanovit z Sk-voorsir tcr van [keys die 
volgcndc: "(they) act a 'I screen 
ing d 'vic' limiting th entrance into 
the decision-making minority within 
our political economy, The content of 
their 'education' in whatever field it is, 
serves mainly to perpetuate and re 
inforce the. talu. quo." 

Die oopstclling van die Univcrsi 
teitc, sews ook die konstitu. ionele plan 
word in term' van hierdi bcskouing 
gcsicn as 'n poging om klassc-konfhk te 
vcrminder d lIr die leiers van die wer k 
ersklas by die h sitt rsklas te bctrck. 
Die gcvolg van die vollcdige afwysing 
van di statu, quo het al vir '11 g ruime 
tyd vir die lciers van NUSAS in 'n 
-dilcmma gedompcl, Dcur ras van die 
werkcrsklas te skci en d 'ur hullcsolf 
buitc die huiding trukturc te rk i, het 
hulle die gcvaar geloop om irrelevant rc 
word. Dit het ook tot 'n krisis gelei 
mel die oplciding van die swart stu 
dcntc van NUSAS om SASO tc vorm ill 
1969. As vcclrassig orgunisasie was 'n 
sksklusi we swart organisasi onv r 
soenbaar met hulle cie begins Is maar 
hull' wou tog swart solidariteit steun 
as in i rument van vcrset teen die he 
staundc ekonornicsc struktur . Neville 
urt is, toc hy President van NUSAS 

was, hct hierdi dilemma 'IS volg g for 
muleer: "1 hc role of thc white student 
is then ditficult. Tit y ar separat 
from tho they would seck as allies, 
and among those they would regard as 
enemies and th ir direct involvement 
mu t b with th latter or neces 
sity". 

Vir die raaibare blankes moes '11 rol 
g 'vind word, m t gevaar d t heid 
hulle sow I as NUSAS irrelevant sou 
word, soos reed d ur SASO b w cr is. 

Paula Ensor 'n entydse NUSAS 
bestuurslid, het by 'n N SAS s minaar 
'n ref raat gclcwer oor swart mag 
waarin sy di vola nde moontlikheld 
voorgehou het: "Black powel does not 
imply riddinu (Ill ) civil rights move 
ments of white pcopl '. They ec defi 
nite roles for whit s to play, ducative, 
org. nisational and supportive Blacks 
will lead the challenge to old values 
and norms whites recognising thi. 
need must al () york in this, phere, 
White, have acce . to ·mups in society 
nev r rc ched by Blacks. It i. neces sary 

Teen hierdie agtcrgrond icn ek 
NUSAS sc jaarprogram "Education for 
an A riean Future" as 'n poging om in 
hicrdie bchoeftes te voor it'll en 'n rol 
vir hullesclf te skcp in die oorgangs 
proses na Afrika-sosialisme. Dit was op 
die afgclop Sk-kongrcs duidelik d t r----------------------------------------------- 
Tanzania vir hail' van bulle as die 
model dien wat hulk as wcnslik vir SA 
h ·skou. Paddy Kearney wat op die 
afgelopc NUSAS-kongres die tenia 
"Education for an African Future" 
ingclei hct , haal aan uit 'n stuk van 
president Julius Nyercrc: "Education 
for Liberation in Africa" waurin hy s":: 
"In this sense man can be liberated 
while his country is still colonized ... 
and while he himself is still phy .icully 
unfree. Indeed it is only aft r w have 
been to some degree liberated m mtally 
that the struggle for physical liberation 
can be wag d with hope of succe s. 
The purpose of education, therefore, is 
liberat ion through the development of 
man a: a memb r 0 society". 
"Society" is in hicrdic gcvul "society" 
soos in die vooruitsig gcstel in 'n 
geherstrukturcerdc same lowing. 

Afrikaner tudent 
begin 

mo t 
vrae vra 

DI TER P 'TZS H, ndra ,skryf: 

EERST iNS my opregte dank aan die skrywers van die bri WOOl die kw ssie van h iofs: aklik A rikan r· 
skap en -id ntiteit. Dit i. j: rnmer dat Die Malic my brief onder die vii my totaal vcrwcrplike )I'S" rif 

"Afrikancr-Herrcnvolkidcntitcit" gepla: s het omdat dit mynt insiens nie die stan lpunt W' t k prob r 
stcl, reflektecr n ie! 

V'I 

BRUIKBAAR 
Die under problccrn-gcbi d wat die 

program "Education for an African 
Future" onder die oog het is die 
uitvloci van opge leidc mcnsc wat bruik 
baar is vir die nuwc staatsbcstcl. Die 
arnptelikc NUSAS inligt ingstuk uor 
"Education for an African FU!lIJc" tel 
dit as volg: "This policy was needed to 
counter the growing negativity on th 
part of studc nts on th 1 nglish earn 
pusses. A survey at Wits had shown 
that 75(7r.· or students graduating in 
tended leaving South Africa." V'lO 
hierdic mcnsc hct Paul Prctorius, wat 
die opening red by vanjaar c NUSAS 
kongrcs gclcwc I h t, reed opgemcrk in 
die tyd wat hy president van NlJSAS 
was; "Tho e 'armchair radicals' ho 
nrc contemplating guc rilla munucls in 
exp ictution ot the big day an by their 
very Inactivity part of th problem at 
this juncture. I feci it is fitt ine to 
comment 011 tho:' hundreds of poten 
tial political net ivi. ts who year by y 'ar 
leave th country for admittedly gH n 
'r pastures. To them I would say unless 
they can h ure of a hi ving what 
P iter Hain has achieved. then their 
duty lie h rc in S.A. and it is hen.' thai 
they arc de pcrutely needed." 

Dit i vir hull hclangrik dat wnn 
necr eli fundament' v randerings 
plaasvind "the rc shall be a body o 
Whit s who have thou iht through and 
accepted its implications" en vat gc 
re d sal w om di noodsauklikc 
dienst t I 'WCr. 

is, sou he I "c mbaras rend" w 

KLHTRAP 

VOORSI 

Di 

[vcrkort} 

Staatsleer-meningspeiling 
DIE departement Staatslecr en Publicke Admini trasi h t b sluit om 

'n meningspeiling te doen om vas t stel wat di politiek 
houdings en voork ur van, t 11 nbosch stud nt i. U vri nd lik 
amew rking by die h antwoording van di vraely wat uit 
sal wa rd er word. 

U word vriendcli v rsook om die 
vraclys hinne ern we k na on tv ne t· 
voltooi en in die koev rt wut daarby 
verskaf word, te vcrsecl en aun die 
D partcmcnt Sta t. leer te (los, 

Moet as bliet ni die inho ud van 
dle vr clys voor voltooiing daarvan met 
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PA TRIOTISM AND 
THE S.A. ENGLISH 

MICHAEL GIBBS, writes: 
~ IleRE Ilave been sonlC ~ran~ nlotions passed at NUSAS congresses, and strange attcnlpts to expl~n I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

or defend them. 

van blanke studente in hut orngewing 
een rede - die sock na pret en plesier, 
terwyl die belangrike items op een kant 
gcsit word vir 'n klein groepie mense 
om af tc handel. Die drie punte wat ek __________________ ----- -..----------------l---------------, genocm het wecrspiecl die "symp- 
tom." van die siekte van apatie en 
opportunisme wat ons vandag veral 
onder ons studente leiers sien. Suid 
Afrika is op pad na 'n tydperk van 
her-orientering en ontwaking. Die klein 
verskille in ons midde moet verdwyn 
cn in plaas daarvan 'n kategoriesc en 
"associative" Suid-Afrikanerskap laat 
ontwikkcl - nie tcn koste van wat u as 
individue op prys stel nie - sodat 'n 
doclgerigte en dinamicse studcnte 
beweging tot die stryd tree en lciding 
gec waar dit dringcnd nodig is. Om 'n 
standpunt te stel, moet alrnal betrek 
word - en nie net 'n bevoorregte, 
politieke of sosio-ckonorniese belange 
groep nie. Die vraag bly nog bestaan 
ons studente-leierskap in 'n tyd van 'n 
g legitimecrde krisis of weet hulle 
waarnatoe hulle op pad is? 

'I h' vast majority of I, nglish-s] iak 
in~ South Africans, although they liP 
port different political parties and pro 
gra mmes, do not regard thcrnsclv s as 
h 'ing represented by NUSAS, Peter 
Hain or t he London School of Econo 
mil' .... 1 he utt It ude of most of u can 
b summed tip as follows: 
• We love South Africa, plan to live 
here permanently, and have no plans to 
migrate; 

I Zseeu • l.p.V. 

v 
t voo •• oe 

• We are prepared to do military 
service to prevent what happened to 
Czechoslovakia, Vietnam, Angola and 
Mocambique from happening to our 
country; we believe that it is unhealthy 
that the national defence effort should 
depend mainly on white support. We 
would like to see major new initiatives 
to p -rsuade people of all races that our 
society is worth defending, and, where 
necessary, reforms effected to make 

• seioenug« 

• 
p 

s 

LOUIS JANS NV AN VUUREN, Dept. Beeldende Kunste, skryf: 
"Shame! , "Jy vung my nie vir 'n gekl " 

"WAT ER vent ... en bcdrieer" het in Die Matie van 14 April 1978 
die studente '"'n rat voor die oe (ge-jdraai" deur al daai teoriee 

(pure aleatorie! ) oar die "kuns" kwyt te raak? 
By he t belowe om . y "cnigste 

Tretchikoff" (. y Donny Osmond T 
hemp? ) "lwei in te sluk", indien kuns 
werke oos dit~ van Atkinson die "toets 
van die tyc" sal "deur tuan". Walter 
Barok-cpvutting dat kuns tyd moot 
"deurslaan"? Kuns van die sewen 
tigcrjare her te make met die hicr en 
di nou. Wat se gefoetcr of '11 kuns 
werk oor twcehonderd jaar in '11 
museum autcr koeelvaste 'las gaan 
hang! Petit-point is 'I) kun sinnige 
behcndigh id wat die tyd soos min 
"deurstaan" het, en miskien meet mnr. 
Heyneman hom by tentoonstellings 
van die a' rd b paal, (Daar wa. onlangs 
'n leer am' tentoon telling hi .rvan by 
die wolbaal in die Grcutcrmans-kcm 
pl ks in Parow. Soveel "tegnick", so 
vc I "mocite"! ) 

(Die doel van die oorspron klike arti 
kef - am mense "tot invoeling te 
skok" - is skvnbaar bereik. Dit het 
boonop ook vir die skerpsinnigste en 
gevatste brief in hieniie verband aan 1 ...:- ._lIr:;....ooL;.J,.:.:.a:~ 

TE JNI .K Die Malle in die afgelope lare, gesorg, 
Die skrywer pan die oorspronklike arti- 

Ag, nou ja. Wilt i. t egni k? Is dit kef was ongelukkig nie vir kommentaar 
dan mooi g balanseerde harmonieuse, beskikbaar nie gerugte wil dit he dat 
g kl urde, smaakvolle verfynde pig- hv hom tam' by die Wo/baal in Parow 
ment-haaltjies? Tegni k is die middel ';evind. Wees l'Kter verseker, mnr. lanse 
waarmee die unstenaar kommunikeer. van Vuuren, dat It teregwysing ter harte 
Om dit eenvoudig te . tel. daar bestuan geneem word. Daar word gehoop dat 
vele soorte "V( rtuie", Almal kan nie die Tretchikoff-in-die-kies-trant waarin 
in Valiants en Votvo's rondry nie - Perspektiewe en Ding« geskryf word, Om tc vcrhocd dat kosbarc lei rs 
daar is m ns wat net. ry. Tegni k kan ook fer harte geneem sal word. Asst. rn tcriaal verlorc gaan, het nns gevolg 
en behoOft om ook g tUroop te word Red.) lik b sluit om, in die huidig' klimaat 
_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~van "futlo. " leiding, met ~l .invol~ 

ak'i 'plan vorcnd g te kom. Di pri 
mere docl van hicrdic . tudenteb lange 
veldtog, wat reeds die afgelope week 
wortel gcskict het, is om dcur tc dring 
tot die kern van di knelpunte rondom 
Matie-studcnt-wees. Daar wil gepoog 
word tot di' uitbou van 'n positicwe 
g e. drit, wat einUik vcronder tcl is om 
edurig uit ons uni k stud 'ntcgemc 'n 
kap t, borrel. 

van kostuumjuwele en oorverfyning.I-------------- ..... 
odat dit wat fundamcnteel is, weer 
kan asem ske • Al Iyk hierdie stroping • 
op die oog af gewelddadlg, kan die 
geweld om di mens tot invoeling 
skok. 

BESOEKERSBOEK 

CIl opsigte van die b soekersboek 
net dit: Die kunstcnaar h t 'n publiek 
nodig, nie noodwendig die publiek nie. 
Dit is dikwcls die publiek wat nie kan 
"onderskei tussen moderne kuns en 
nerr" nie! 

OBJECTIONS 
A GAIN T 'C IT' 

. , writ : 

SA worth defending. 

As far as Rhodesia and SWA are 
concerned, we cannot mfluence inter 
nal political policies, but we strongly 
favour those leaders who usc peaceful 
and constitutional means; like The 
Natal Mercury, we see no reason to 
we ip when Mar i t terrorists, so cour 
a 'COliS in action against schoolchildren, 
sui fer setbacks 011 the battle field. 

As studcnte, bchoort al drie van 
hicrdie punte ons ten diepste te raak, 
maar dit lyk vir my asof ons die dcbat 
wil vcrmy ten aile koste. Waarom? 
Myns insicns is die on bctrokkenheid 

PIERRE NEL skryf: 
EK wil my kornmer uitspreek oar die bedanking van mej. Treur 

nicht, die eensydige verklarings van mnr. Aspeling oar die rol van 
die SR en die NUSAS-debat. Dit is drie belangrike vraagstukke 
waaroor ons as studente nou moet besin. 

Juniors maak 
hul stem dik 
DEON DE KOCK, Voorsitter, Junior Breebestuur, skryf: 

'n DROOGTETOESTANO dreig reeds die afgelope paar jaar om die 
Junior Breebestuur se bestaansreg te verwoes. Vanjaar se 

bestuur het in teenstelling met die tradisie besluit dat, aangesien die 
Senior studenteleiers skynbaar nie daariri belangstel am aktiewe 
studente-deelname in die dinge wat vir ons belangrik is, te bevorder 
nie, die Junior Breebestuur dit wel wil doen. 

Ek het die grootst vryrnoedigheid ties, vergesog of onnodig, maar beslis 
om so 'n beslis sende stelling kwyt te nie as ons weer 'n slag indringend kyk 
raak, omdat ek oortuig is dat die na die Matie wat afgewater, passief en 
Junior Breebestuur, bestaande uit die tevrede met alles geword het nie. En 
voorsitters en voorsitsters van die toesiastiese en kritiese deelname aan 
onderskeie koshuis en privaatwyke se studcnte-aktiwiteite, van watter aard 

ook ai, het vir ons onnodig geword, 
Skynbaar het ons die begeerte om uit 
te troon 1>6 ander Universiteite, langs 
die pad verloor. 

Op die huidige tydstip gee die 
debakels in die SR, vraagstellings rond 
om NUSAS in verband met SA en die 
oordoeltreffende hantering van die SR, 
my die indruk dat ons as studente net 
nie die mood het om ons standpunt so 
te artikule r ter bevordering van ons 
Suid-Afrikaanse gemeenskap nie. Ons 
moet nou begin om deel te neem. 

BESPREKINGS van die nodi e motivcring asook wel 
deurdagte aanbevelings sal dcur die 
bestaande kanale gevo r word sodat die 
nodige reaksie daarop nie gesystap kan 
word nle. 

Hicrmcc wit ons die bal deur middel 
van Die Matie aan die ro l sit en verwag 
dat niles wat die Matie-studcnt se slui 
m rende gcesdrif strern, uit die weg 
geruirn sal word. 

Die juniorleicrs, in oris beskciden 
heid, wil die kiem wat die Maties in 
hierdie siektctoestand gedornpel het, 
uitwis deur tweeweeklikse be. prekings 
met bclanghebbendc partye om so 
doende beter insig te verkry tot die 
probleem. Alleen dan sal OIlS stand 
punte nie gekenmerk word deur eensy 
digheid nie. Ons standpunte, verg sel 

Lack of know 
ledge and words 

Juniorbesture, oor 'n oormaat van 
leierspotensiaal, organi. a. ievernuf en 
bowe-al ondernemingsgees beskik. Die 
.J unior Breebestuur is ook die grootste 
aktiewe, verteenwoordigende bestuur 
op di kampus, 

SINVOLLE AKSIEPLAN JULIA CURWELL, 57 A Dorp Street, writes: 
WHILE looking through the dictionary for a word used by your Arts 

Correspondent Paul Murray, in his review of the Kevin Atkinson 
Exhibition, I came across the word "verbicide" which I recognised 
with glee and a fair amount of righteo IS indignation to be a custom 
bui1t definition of Mr Murray's literary style to wit: "the quality of 
destroying the meaning of words". 

All of a sudden I realised tha t it way (I was rather tickled at the notion 
isn't the poor word. ' rault that the ccit of old Kevin Atkinson popping up 
makes no 'sense; it is Mr M's free-enter- between Scylla and Charybdis). but it 
prise grammar which force them to wa obviously written in all serious 
pt:rrorm such unnatural functions that ness . 
they simply can't stand up under the With ing melodramatic, I think 
strain. it's true that the evil result of such 

As jf to compensate, however, your unfathomable jargon in writing for an 
correspondent replenishes the language audien c, i that your average reader 

Oit anl~s klink miskien uiters idealis- from his own private stock; my original (who after all takes a review more 
cynicism was affirmed on discovering seriously he cause h doesn't know as 
that the word which had sent m' to much about the subject as might an 
the dicti nary in the first place, i.e. art-historian) feels su picious and un 
"crrogat s" is unknown to Chambers, comfortable when he doesn't under 
or the Shorter Oxford }~ngli. h, or I stand and goes off muttering, "I always 
uspect (in his heart of hearts) Mr said art was a load of bull". 
Murray himself. You've got a responsible job there, 

My overriding impression by the Mr Murray. Don't fluff it by becoming 
end of the piece was of a sorry lack of a verbicidal maniac. 
knowledge and sensitivity on the part 
of th writer, clumsily obscured in 
coil. of verbiage. It could even have 
been rather funny if it was meant that 

of Scully, Atkinson's employment of the 
cardhoard-technique. I also received a 

! detailed account of Atkinson's lecture 
PAUL MURRAY replies: on his works from a fellow student. 

Bel'au. e I was /0 write the article, I Taking this into account, I wrote the 
visited Atkinson's exhibition three article. Is such an effort, then, "the 
times. J discussed briefly with Prof. abuse of responsibility? " 

Wl II reference to the critique of Kevin Atkinson's xhibition 
C' Atkinson exhibits in Stellenbosch; Just waiting for th tide": 

Die Mali', 14 April 1978) r have some objections and criticisms to 
make. 

IDEA LlSTI ES 

PAUlJ MURRAY r plie.: 
Were I to take A tkinson seriously, I 

would he doing injustice to da Vinci, 
Titian, Pissaro and Turner. Secondly, 
the writer could have assumed from 
Ihe context of the article that (ferro 
gates" should have been "arrogates". 
This is merely a typographical error 
and may occur in the best of news 
papers. 

I III main critici m of th article is 
t1wt your COffe pondcnt con istcnlly 
makes ussumpti ns, both "bout the 
artist and III work, 'md then draws 
conclu, ions from the e unqualified 
assumptions. 

The fir t of the' as umptions is: 
hln the world of oil-painting thi. tech 
niqu remain purely unconv ntional. 
This Ie d, me to beli vc tl at, in doing 
thi , the arti t i tryinH to add a certain 
gist to hi. work". Some ifty year 
fter Dada, it is n t po ,iblc to y that 
oil on cardboard j, ·pur.ty un onv ·n· 
tia". If we accept thi , then colla of 
any kind is 'purely un ollvention {', 
which it is n t: it is standard tech~ 
nique. «'ollage is th t hnique of 
using ny obj ct one finds on th 

:am'3S, or ind cd as a ·C',mvas'). And 

the conclusion drawn rom this 
as. umption (in its I fals') is meaning 
I s: what is a 'c'rt in gist"? 

If we '!CC 'pt the supposition that 
till: artist is prot sting by using card 
board (and lhi is n t n cl~ssarily the 
case), then there is a tradition of art 
st'mming from the early twentieth 
century (especially from Dada) that 
tells us what the prot st is. Mr. Murray 
COH cOy supp scs that the protest is 
ag in t perman ncy in . rt: but he do's 
not m ndon that this protest is a 
tradition. 

On the 00 is of th outmoded 
s. umption that work, of rt must be 
p rman"nt, Atkin.on's wor i. c te 
gori d ~ an "Tnt rim Styl .. (becau e 
it i. non-permanent). The interim 
seem to b a fairly ex.tended one: th 

style of this c. hibition i. not very 
dill rent from the style Atkinson was 
lIsing lIve years ago. 

111(' re 'ponsihility Mr Murray has 10 
his J 0000+ readers is beinK abused. He 
should h explaining art to us, h lping 
us 10 under tand it, not obscuring it, 
making it th elitist culture it was in 
the nineteenth century. TIle miscon 
ceptions about cont mporary art 
hould be removed by uch an article, 
not increased, if the aim of th critic i 
to enlighten hi. aUdience, 

(Letter shortened 011 account 
too mu h technical information. 
Ed.) 



D IE Afrikaner bly tog 'n interessante mens. As ons nie teen 'n ander 
baklei nie, dan baklei ons onder mekaar. Na my mening baklei ons 

oor 'n klomp teenstrydighede en is die slaanding wat ons in ons hande 
het 'n gevaarlike een want ons hou dit verkeerd vas. 

Ten ccrste hcg ek baie waarde aan teen 'n muur vasg loop S()Os Die Matte 
die kwalifiscrcndc gcd elte van mnr. bewccr nie. Nie 'n enkele mosie Wtlt sy 
Aspcling se stclling bella/we binne die voorgeste! of gesekondeer het is deur 
bestek van OI1S administratiewe pligte hlerdie SR ofgewys nie! 
het ons nie 'n krcuticwc rol nie. Vir my Die music he! vcrdcr baie dcfiniticf 
betoken dit gcwoo n dat ons mod kun nie 'n afwysing van politieke standpunt 
uitvocring gee aan wat ons bcoog. Dit inname ingehou nic, Op die heel eerst 
was ook my standpunt in die Ruad dat vcr 'adering van hierdie Rnad h t ek 'n 

Die SR moet talle funksies verrig Ek kan ook nie insicn hocdat icts waar ons uitsprakc maak wat nie kon- music met 'n politickc aurd lngedicn 
waarvan twee tipes onderskei kan word wat volgens korrekte vergadcringspro- krcte optrcde tot gcvolg het nic dus waarvan u in u rcdaksionele kulorn g s~ 
nl. primerc funksies en sekondere funk- sedure op 'n agenda geplaas word, nie duidclik sal rnoct aantoon dar daar iets het: "Nou het 'n belangrike vcrande 
sics. Ek sien die SR se primere [unksies bcspreck kan word nic - en wit dus vra bereik word met so 'n uitspraak, dat ring ingctrce. Die blotc beginsel van 
as (1) die administrering van die stu- dat elke student en Sk-lcde (huidigc en dit sinvol vir die studentcgcmecnskap is mnr, Eit I Kruger sc mosie is bernoe 
dent se bclange plaaslik en (2) die oudlede) weer 'n slag clkecn voor sy eie dat daar so 'n standpunt ingeneem digcnd" en dat "dit '11 nuwe era in die 
verteenwoordiging van die student se deur vee voordat die stokke gcgryp word. tipe gcsprck wat op Sk-vergadering: 
standpunte teenoor ander liggame van word. Elke student bind die SR se Wat die mosic self aan betref het ek g VO'f word in lui". Die de ur was 001' 
soortgelyke aard se standpunte asook hande tot dit wat hy tans hct om te dit g steun in die Jig daarvan dat daar vir nigecn om daurvan g rbruik t 
op die vlakke waar dit die studente doen n1. die hclftc van sy primere kritiek teen die voorsitter was sender maak. Wanneer ek dan die "huidige 
direk raak. Ek wit dit bcnadruk dat funksies en dan sy sckondere funksies 'n enkele poging uit daardie g ledere rol" as bevr 'di 'end sicn i. dit omdut ek 
daar 'n verskil is tussen administratiewe wat party mense nou wil vcrhef is as am self met voorstelle te kom. Wat juf. waarde heg aan hierdie beginsel wat 
funksies en klerklike funksies (in wese Alfa en Omega. Treumicht betref het sy haar beslis nie gestcl is en die ontwikkeling daarvan envolgensdwwoordeboek). ~ L- ~ ~ ~ ~ ------------ 

Die sekondere [unksies behels die 
terreine wat die student indirek raak en 
beinvloed, In die situasie van Stollen 
bosch se SR sedert 1968 val politiek 
hieronder of ons dit wiI weet of nie - 
waarnemers by kongresse kan geen 
sinvolle standpunt daar stel nie. 

Die Debatsvereniging se bestuur 
gooi die twce prirnere funksies saam in 
elm onlogiese sin en beskou dit (as ek 
tussen die reels lees) as minderwaardig. 
Majuba se H.K. beskou dit as 'n afge 
waterdc funksie. 

Ek is saam met hulle jammer dat 
primere funksie nom mer twee nie 
stcrkcr kan staan t.o.v. nasionale stu 
dcnte-organisasies nic andcrs sou 'n 
sinvolle debat oor politieke aangeleent 
hcde moontlik gewees het binne di' 
primere funksie. Ek skryf dit cgter toe 
aan die studente-unie wat dit nie aan 
ons SR gun om hullc te verteenwoordig 
nie. Die SR loop hom scdcrt ] 968 
telkens bloedneus teen ons, die US 
studente, as hulle ncig om ons te wi! 
vertecnwoordig (as volle lid van 'n 
studente-organisasic) en nou baklei ons 
met hulle orndat hulle nie meer hulle 
neus teen ons aan die bloei wil loop 
nie ... Ons het vir hulle die handdoek 
ingegooi oor die saak en nou is ons 
"[ammer" dat hulle nie wil aanhou 
baklei teen ons nie! 

Oor die sekondere funksies soos 
politiek, besoeke aan onthale, waar 
nemers by kongresse, ens., wil ek die 
vorige genoemde skrywers daarop wvs 
dat hulle nie die SR-notules lees nie. 
Anders sou hulle gesien het dat die SR 
nie "swyg" of "weier" om standpunte 
van 'n politieke aard in te neern nie. 
Daar is al vier mosies van die aard deur 
die SR aangeneem in die huidige tcr 
myn. 

Wat die bedankings uit die SR 
bet ref wiI ek graag reageer op die een 
vcrklaring wat ek gclees het. Ek g10 dat 
lise, as sy my brief noukerig lees, sal 
sien dat sy verkeerd ge-adviseer is en 
dat ek ree op van haar standpunte 
reageer het. As sy, en die ander lede 
wat sedertdien bedank het, egter nie 
die SR·funksi s len soos ek nie en wil 
he dat politicke besprekings die pri 
mere funksie moet wecs (die SR dus 
iets soos 'n mini-parJement) dan is ek 
Van mening dat on 'n verkiesing moet 
hou wat suiwer op 'n politiekc grond 
. lag plaasvind. Die SR van 1978 i. nie 
op so 'n grondstag verkies nie daar 
was slcgs een vraag met 'n politi eke 
kleur aan Nic Hne gevra tydens die 
Sirkus. As die "debat van die dag" dan 
as primere funksie gesien word, laat 
ons dan mense verkies oor hulle stand 
pUnte aangaande die debat van di dag. 
Laat ons dan kies tussen Natte en 
Progge en al die ander. 

Daar word 10 en vas bcspiegel oor 
die "groepvorming" en "ocnskynlikc 
grocpvorming" wat Usc noem en ek vra 
maar net hoe sy dit dan re~ekry het 
om so baie van haar mosies aanvaar te 
kry deur die SR. 

Vir my is haur motiverings wat sy 
aanvocr vir ha r bedanking dus nie 
aanvaarbare motiverings nie en daarom 
beweer ek dat sy verkeerd ge-advis cr 
is. 

PINE PIENAAR, Omegastraat 7, skryf: 

Kwalifiserende dele 
weggelaat uit 'Die Matie' 

EITEL KRUGER, skryf: 
IN die vorige Die Malle verskyn aanhalings ult mnr, Aspeling se brief oor die kreatiewe rol van die SR en 

die mosie later daaroor aangeneem ses kecr. Vyf uit die scs keer word die kwalifiscrende gedeeltes Vc n 
daardie sinne weggelaat. Anders as wat ten gevolge daarvan mag blyk, was hlerdie mosie nie in 'n toest: nd 
van enforiese gelukkigheid oor die TOl wat die SR aangeneern nie, 

ONS BAKLEI 00 

TEENSTRYDIGHEDE 
ond rskryf maar steeds oopbly vir 
voorstclle vir sinvolle uit boulng, 

VOORSThLU' 
Daardie voor t lie het ho 'lis ni • van 

die 4 lede gekom wat hedan h t ni . 
'n Ve 'I meer po, iti we stup ,'0\1 'W CS 
het om t probe 'T m 'odoen en help am 
daardie uitbouing te verseker, Ek self 
sicn nog ruimte daarvoor en hoop dat 
<lit sal plaasvind op 'n positi 'we en 
konstruktiewe wysc. 
(Die redakieur sou ):raag op die krlttek 
Of} .\'jI vorig« liootartiket \\KJU aut 
woord, maar a.g.v. die monstervergade 
ring hou ons £IiI terug. Wal wet ies 
kan word is dat '11 lang toesnraak I'm I 
mej. Treurnicht (JOt die rol van die SU, 
[eitlik len volle deur die Road geig· 
noreer is. - Red.] 

Ons het gekies en gekeur, versny en weer gek ur. 
Die beloning as 'n begaafde rooiwyn, hartlik 
en rond met 'n wellewende g urigheid wat tustig 
voortduur. Maak vriende m t Mont Rouge - 
die begaafde rooi wat 
herinner aan die 
landwyn wat die 
F ranse aldag skink. 

MONT ROUGE 
rooiwyn op sy beste 

;: . 

, .: . --- . 

MR1OO/·1\ 
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Johann Aspeli ng ste 
sy standpunt oor 
tudente aadsrol 

J OIIANN Aspeling het die volgcnde geskryf n.a.v. sy mosie op die laaste Raadsvergadcring. Oit is ook 
relevant op die kwessie wat by die monstervergadering ter sprake sal korn. 

binne die SR Hier wil ek die bewering 
cia t daar van die begin af twee groepe 
was wat mekaar absoluut teengewerk 
het en bctekenisvolle argumentasi on 
moontlik gemaak het, tcn sterkste ont 
k n. As voorb ld wil e nocm dat 
mej. 'l r urnicht gedur n di t rmyn 
ugt mosies voorgestcl en sewe gesckon 
deer het wat almal goedgckcur is met 
die me ste stcmme daartecn drie. Sy 
her ond r andere cen politicke mosie 
en een Amendcment voorgestcl en 
albei is gocdgekcur soos ook die poli 
tickc rnosie deur mnr. Fine voo rgestel. 
Ek het ook verskci male gcdurcnde 
die tcrmyn vir me]. Trcurnicht in haar 
woonstel besoek om problemc en vcr- 

skilpuntc te pro beer oplos. Uiteinde 
like groepvorming h t myns in. iens 
plaasgevind nadat my brief verkeerd 
gclc s is en die vier Iede die probleem 
ongclukkig nie met my of op 'n ver 
gad ring espr -ek het nie, maar 'n 
an r uit g g i 

Vanjaar se Studenteraad wa en is 
nic volmaak nie, daarorn is on ook 
oop vir voor telle van die Studente 
unie, Wat k wel glo is dat elke lid van 
die Raad die Studente-unie na die beste 
van sy of haar verrnoe probeer dien 
het. My eic optrede is te alle tye 
volgens my Christclike oortuigings en 
daardcur probcer ek Stellenbosch posi 
tief dien. 

MOSIE OOR POLITIEK; 
FRANS ROELOFSE: 

A LlIOEW · L ons mosie die huidige SR se politieke nie-rol skerp kritiseer en veroordeel, is dit geen wantrouemosie nie, en Ie dit riglyne vir 
die volgende SR neer. Die mosie wat die SR Voorsitter op die laaste SR-vergadering ingedien het, gaan mank aan geloofwaardigheid. Dit is 

dus nodig vir die Studente-unie om 'n opdrag aan toekomstige SR's te stel waarvan hulle nie na willekeur kan afwyk nie. 

INVLOEORYKE INSTELL G 
Stcllenbosch was en is nag steeds 

en van die invloe drykste instellings in 
Suid-Afrika. 001' die ufgclope vier jaar 
cgter hct die SR hom wcerhou van 'n 
konstrukticwc rol in die politiekc de 
bat. Hierdie mosie is dus nie net op die 
huidigc SR van toepassing nie. Ek wit 
Hewers met hierdie mesic iets positief 
bercik, deur riglync vir toekomstigc 
SR-tcrmync ncer te Ie. Oit moet ook 
duidelik verstaan word <!at ek nie 
partY'politiekc funksie. aan die SR wi! 
toeken nie, maar 'n suiwerder politiekc 
rol wat losstaan van 'n party·politieke 
skrum, alhocwel party·politieke oor 
wcgings aJtyd 'n rol sal specl. Fk wiI dit 
ook duidelik .,tel dat ek my totaal 
distansiecr van die wantroue-mosie Wdt 

ingedien is deur 'n Iinkse mindcrheids 
groep. t'k het met hul1c standpunt geen 
simpatie nie, aangc ien hunc blykbaar 
die bctekenis van wantroue nie re 
verstaan nie. Oaar was nooit 'n spesi 
iieke opdrag aan die SR om 'n poli 
tjeke funksie te vervul nie, en aangesien 
die SR hulle "administratiewe" funk 
sic bevredigcnd vcrvul h t, staan hulle _---------------1.------------------------------ mosie in die dryfsand. My mosie is dus 
nie be kikbaar om simpatie te wen vir 
'n linksc mindcrhcidsgrocp wal dam· 
deur probcer om die SR te ontsetel nie. 

OSITlEF 

Wat ek egter ba ie duidclik wil stel, 
oos reeds by verskeie vorig g lecnt 
neue, is dat die SR [Jog altyd oop was 
11 is vir positiewe VOCHst lie om ons 

b trokk nheid op politieke of nige 
under terrein te vcrgroot. Dit is jammer 
dat hierdie feit nie ook mecr pertinent 
onder die Studentc-unic sc aandag g'. 
brin' is nie, maar in byna all' gevallc 
totaal geignore r en weggclaat is uit 
h ri rtc in Die Matie en under koerante. 

Wat die bed. nkin ' van vier lede Van 
di Studcnterand b .trct, vind k dit 
pcrsoonli 1 ail' jammer aange len dit 
my strewc was oat oris vir die helc 
t rmyn as 'n vollcdi II.! SR moes funk 
sionec r. Ek wil ook nocm dat nie ecn 
vall die vier leek wat bedank hct ooit 
na my ,kOlll her om tc verncern 
prcsies war ck in my brief prohecr 
uit pel het nic. Ongclukkig het hull 
ook nooit op ·nigi.: SR-ver 'adering met 
pesiflcke voorstellc n plunne g ko m 
in v rband mel hoc ons di SR c rol 
op politi ke of eni J terrein moct 
uitbrei of verander nie, Drie van di 
I'd h t nct voor di taaste vcrgaderin ' 
h 'dunk en indi n hulk wcrklilt die saak 
wou proh er uitpraat, glo ck 'ou hier 
ook gcleenth 'id dUlirtoc gewccs h L 

Verd r wil ek grnag die onduiddik 
h id wal dam )leer' oor die hegrip 
"kr atie ' upklaar. I k glo dat die SR 
w I deeglik kreatiel moet wees op Ike 
t rr in. Tog m(pt hi 'rdie krcaiiwiteit 
myns illS; ns ook w. t di politit!k 
II IreI' altyd rclcvunt wees vir Stell n 
flo (.;h sc tudente. 

Suid-Afrika bevind hom vandag nie 
meer in diesclfde po. isi as (hie jaur 
g led ni '. ic volgende faktore het 
o.a, hiertoc aanleiding geg('c: (1) 
Soweto onlustc, (2) Konstitusionclc 
b dcling, (3) Die newindsvorandcring 
in Amcriku, (4) In -enstorting van die 
Port ugese ko lnnies en instelling van 
Marxisticsc rcgcrings aan ons grensc. 
(5) lnstelling van Dept. Plurale Bctrek 
kingc en Ontwikkeling. 

VLot'18ARE L ITUASlh 
AI hicrdi fuktore het nan) idlng 

daarto gt.:ge dat die Suid-Alrikllilnse 
amelcwing in '0 vloclbare situ. sic V'I 
ke r waarin s ikere krugte van b iweging 
nan die loop is. Die rigtillg wuarin 
hierdi krugte geld sal word, sal vall 

sli nde belang vir die to ckom: V'Ul 
di Stcllenhos Stud III we . 

U 1110 t dus hcsef dat Stellenhosch 
ni Janger kan bekostig om apati . 
onder di ko ltchom tc ru terwyl die 
son wet'g non. nctnoll in sy felle lig 
gaan skroci nie. Ons m( t till v()or- 
riding t vir di Icwe wat voorlc, 

rna, r hoe kan on. voorbcrciding tret' 
sonder die nodig k nnis? 

ONKUNOE 

GROHVORMING 
'tl Ander punt van kntiek W'lt 

g -"ocm word, is di groepsvorming 

andcr instcllings dit vir ons doen wat 
tot gcvolg sal he dat ons bcgrip van ons 
samc1ewing sal agtcrrauk en elf's kan 
oorgaan tot onkundc, Sou ons dan 

FRANS ROELOFSE 

optrcc, or grond van ons onkundc, kan 
die gcvolg van on. dade a gryslik wces. 

Dil is du. in hierdic tyd wanrin daar 
o baie vcrandcringe aan di ordc van 
die dag i , en so baie politi eke kons ptc 
nog !lie finaal ontplooi i. nie, uitcr 
bclun~rik dat 011. 01' '0 bc tudcerde en 

volwassc wysc sal deelneem aan die 
algemene politicke dcbat. Ons SR is 
onder hierdie nuwe omstandighed ver 
plig om die studcnte-unic in te lig oar 
sekcrc politiekc aspekte en ook 'n 
str ndpunt ten opsigte daarvan in te 
ncem. Or die wcrkwys ko m ck later 
tcrug. 

Ek dui kortliks die aard van die SR 
se voorgestelde politieke funksie aan: 
Daar rnoet bygedra word tot die algc 
mcne politieke debar deur meer as net 
s t an dpuntinname. Met die woord 
hydra wil .k kl m JC dat dit nie rnoct 
gaan oor die party-politicke -esktlle 
van die Sk-lcdc nic, maar dat ons Ot 'n 
mcer rasioncle manier po siticwc byd ae 
tot die sarnclewing sal lewcr. 

STUOENTEGROEPE 

Fk beklerntoon dit ook dat dit nie 
gaan oor di uitrciking van populerc 
politicke slagsprcuke nie, maar dat daar 
by. studicgrocpe aangestel word, b - 
staande uit studcnte en dosentc, wat 
intcnsief onder ock sal instel III '11 

bcpaalde politiekc aspck. Na nanl iding 
van hicrdie v rslac sal die SR dan vir 
hom. eli 'n stundpunt formuleer wat hy 
sal bekendmaak. Oit sal tot g volg he 
dat die SR 11ie sommer halsoorkop 'n 
ongcgronde uitspraak sal maak vir die 
cffek daarvan en om "invlocdryk" of 
"ondcrnemcnd" voor te kom lerwyl 
dit geen positiewe bydrac lewer nie. 

Daar is nog ander voorstelle wat ek 
hoop om later t· verduidelik. 

OORGANGSTYD 

Ten slottc wi! ek '0 sprcuk aanhaal: 
"Ono- It, s to abandon altogether th 
search rOT security, one has to reach 
out to till' risk of living with arms ... " 
Soos 1I we t, het dit nik te doen met 
opcnbare veiligheid nie, maar beklem 
toon dit die feit d. t indiwidue, nie in 
'n bclangrike oorgangstyd soos hierdie, 
in hulle den kc moct teruggryp na Ull 
bckende dinge in 'n poging m v i1ig te 
voel nie. 

- Brait", du Pies. i. 

die . tud nt ,·unie 'n kans gegun moct 
word om hulle vertroue, at dan nie in 
hierdie Raad, uit te spre k. 'n Mon. ter 
vcrgadcring hied :odanigc gclccnthcid 
aan die :-tud nte van St lien bosch. 
Hierdt.ur word hulle di kan. gcbied 
OIH t kennc tc g c of hulle g noce 
ncem m t hul unuw " Raad, of die 
Ra' d be kou as nie in taat om di taak 
uit t vocr Wd. rvoor dit verki s is nie. 

DROOGSKOO 
H/v Andringa- en Kerkstraat 

Probeer ons Selfdi n Muntstuk WaSl !y 

AFSLAG 
VIR 

SE 
MENSE 
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EENDRAG se rugbyspan het Dinsdagmiddag vir 'n groot verrassing 

gesorg deur Dagbreek in 'n aanskoulike wedstryd met ] 0 punte 
teenoor 4 te klop. Dagbreek was tot voor hierdie wedstryd nog 
onoorwonne, maar hul neder]aag het veroorsaak dat verskeie spanne se 
kanse weer goed is om die liga te wen. 

Die ecrste punte van die wed. tryd 
hct binne die cerstc vyf minute gekorn. 
In 'n goeie bewcging van Ecndrag, 
nadat die sentcr gebreek het, gaun die 
vleuel, Basjan van Zyl, oor vir 'n drie. 
Die docl: kop was suksesvol en Eendrag 
loop 6 0 voor. Dit was ook die 
rustydtelling, 

Na ticn minute van die twcede 
hclfte is dit weer Eendrag war puntc 
aantckcn. Na 'n strafskop dour Eendrag 
dwing hullc twccdc fuse-rugby af', waar 
in die hcclagtor in die agtcrlyn korn. 
By skop 'n hoc skop op die heclagtcr 
van Dagbrcek wat binne sy cic doelg ' 
bicd die bat laat val. Pict Dclport, 
senter van Eendrag, was by om die bal 
toe te val. Die doelskop misluk (10 0). 

In die tweede helfte het Dagbreek so 
voorspelers met meer vuur begin speel, 
maar die hal het ongelukkig tclkens in 
die agterlyn verlore gegaan. In die 
laaste minute het Dagbreek se vlcuel, 
Burnett, hul enigste drie gaan druk, 
wat nie vervyf kon word nie. 

Libertas 
IN 'n harde maar tog aanskoulikc 

wcdstryd klop Libcrtas vir Huis 
Visser met scs punte tecnoor twee. 

Huis Visser hct vrocg in die wed 
stryd hul rekcning geopcn to losskakel 
Hein Botha gcslaag hct met 'n skep 
skop. Kort hicrna het Licb Loots van 
Libcrtas na 'n agterlyn b weging di 
bal gckry , twec opponente geklop, en 

vecrtig meter gchardloop om die cnig 
ste dric van die wcdstryd onder die 
pale te gaan druk. nsic Vis. r het 
geslaag met die doelskop om die telling 
op 6 - 0 tc staan te hring. Hui: Visser. 
se voorspelcrs hct goed saamgcspcel, en 
vir die grootste dcel van die wcdstryd 
gcbicdsvoordeel gcnict. Die afronding 
van die agterspelers het ontbrcck en 
losskakcl Borha het tc vecl op sy cie 
pro beer doen. Vir Libertas hot vleucl 
Loots uitgcblink met sy prag topics. 
Hansic Visser het goed van die wind 
gcbruik gcmaak en Huis Visser tclkens 
met lang skoppc t 'rug gcdryf. 

Huis Marais 
HUIS Marais het 'n ietwat gclukklgc 

oorwinning van 6 4 oor Mabre 
bchaal, nadat hulle 4-0 voor was 

met rust yd. Die wedstryd was deur 
gaans slordig en is gckenmcrk deur bait' 
onnodige foute aan beide kante. 

KLEYNHANS 
Na ongcveer twint ig minute sc spel 

het Botha vir Huis Marais gaan druk (4 
- 0). Mabre was in die twccde hclfte 
bale ongclukkig toe Bester die bal 
verloor hct terwyl hy oor die docllyn 
gcduik het. Kort daarna is agt stcman 
Klcynhans se gocie spcl beloon toe hy 
na 'n gocie dryfbeweging van Mabrc so 
voorspelcrs oorgeduik hct vir 'n drie (4 
- 4). Kort voor die einde van die 
wedstryd skop 10 .. kakel Minnaar 'n 

NETBAL V AAR GOED 
TEN spyte van 'n baie sterk wind het die Maties se vierde netbalspan 

en WOK se eerstespan verledc Satcrdagmiddag vir een van die 
aanskoulikste wedstryde van die middag se netbal gesorg. Die twee 
spanne het baie goed teen mekaar opgeweeg, en aangesien nie een span 
op enige stadium van die wcdstryd ver voorgeloop het nic, was dit 'n 
baie aanskoulike en spannende wedstryd. 

Die Maties het wcercens bcwys dat tief swaar gekry het teen die Maties, en 
hulle span selts onder druk tocstandc WOK se oorwinning kan tocgcskryf 
uitstekend kan kornbinecr, en die be- word aan die rigtinggcwcnde spel van 
proefdc taktiek en ervaring van mev. hulle hulpdocl en kaptein. Aan die 
Foulkes, die afrigstcr van die Maties, Mati s se kant het Flamini (hoofdocl) 
was duidelik igbaar. Met rustyd was haarself ondcrskci, en die goeie same 
WOK met 'n skrale 13-12 voor, en albei spcl tussen die vleuels en senter het 
spannc het rustyd ernstig gcsels, om die ook bygedra tot die Matics se sukse .. 
twecde helfte met nog meer doelger igt- 
heid aan tc pak. EINDTELLING 

SUKSES Die wedstry d hct tot aan die cindc 
baie spannend verloop, en WOK slang 

Sender die uitstaande kombinasie daarin om di Maties met 26 puntc 
van WOK se 2 doele, sou hulle defini- teenoor 24 te klop. 

CE1~ESTE MALLET van Vishoek hel 'n Kaapse Nasionale Beurs' 
verwerf 01'1'1 aan '11 SUid-Afrikaanse Unipersiteit te sludeer. Op die fOfo 
hierbo onlvang sy die tjek l'an R 1 000 van mnr. Neville Marsh van die 
SUid-A/rikaanse Sporthandelaars by 'n bekende sporthandelaar op 
Stellenbosch. mllr. Malcolm Procter van Wilhelms. Celeste stud ~er tans 
B.A. (L.O.) aall die Unil'ersiteit l'all Slellellbosch. 

IN ANJ EE 

'N GREH> uit die wedstryd tusseu Huis Marais en Mabr« Dinsdagniiddag: Huis Marais was bale gelukkig 
om die wedstry d te well, en hulle sal bale moet verbetcr as huli« weer vanjaar die Saucrb iker will' rowcr. 
Mabr« 1'Crf0011 in elke wedstryd bet ir, en kan nog mcuige span vanjaar laut struikel. 

het Simonsbcrg vir Helshooatc met 
4 in Huis Marais se guns tc staan te 26 8 vcrslaan, Die crstc helftc van 
bring. die wedstryd II t r '(lL Iik g lykop ver 

loop. maar daarna hot Simonsbcrg die 

S · b krane oopgedraai en 3 drice gedruk. lmons erg Simonsberg sc g ondslag vir hul oor 
winning i. d .UI hut voor pelers g'l . 
Veral in die vasto skrums ell in die los 
vas Simonsberg baas, Die rug 

Simonst r 1 sc punt is 'Ian ietck n 
deur D. Krugman (2 dri .. t'IJ J doel 
skoppe), Swart (drie), F. ruuman 
(drie) en M. v n der Mcrw (tid). 
Helshoogte s punre is ,ang teken deur 
T. de Reuck (drie) en J. Vorster met 'n 
strafdo I en 'n do -lskop, 

VRYDAG UGBY 
DIE sterk wind wat daar verlede Vrydagmiddag op Coetzenburg gewaai het, het tot gevolg g had dat min 

van die tradisionele aanskoulike rugby gesien is. 'n Kenm rk van di wedstrydc was gter die mani r 
waarop die onderskeie spanne hulle by die mocilike toe tandc aangcpas het. Huls Marais is cen an die 
spannc wat hulle spel goed aangcpas het, en sodoende 'n bictjie van hul v rlore prestig herwin het, toe 
hull j ke m t 2 punte t enoor 0 vcr laan h t. 

Alho wei 

Di eerste punte hct sekom toe die 
. krumskak 1 van II Ish rogte, ne Wl t. 
om 'n losskrum br ick 11 gaan dr uk. 
Die doelskop het misluk. Kurt voor 
rustyd token Mcdi s cgter punt aan 
nuda I H -lshoogte s losskakel tc 'I die 
Medic, -voorspel rs va. skop. Louw h t 
di~ drie gedruk Witt vcrdoel is. Die 
rustyd tiling W.IS 6·4 I n gunste vall 
Medics. 

V'RDhDIGIN(. 

KEERPUNT 
'n Keerpunt in die wed. tryd h't 

gekom nadat Huis Marais uit die wrd • 
diging '0 aanval • 'lood IWI, wat hyna 
op 'n drk uitgcloop het. Die. keid. r g 
ter hel t gtcr bcslis dat dl , r 'n vorCllloc 
an ,. w s, en 'n skrum beve'l. Hi 'I na 
hel Huis Mm is '11 sf wig gr cp op die 
w 'd. tryd gc 'ry. en hull wa;; ong lu - 
kig om oie nog t'nig puntc aun t 
tcken nil'. 

Hel hoogt 
DRtJK IN 'n Sau rb'k'rwedstryd verled 

Vrydag hct di :pan van Hclshoogt • Ubt'fla. l1't in di ccr t helttc 
'11 oorwinning van J 46 oor di span sa m m~t die wind e pc 1. Hull W'l 
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Heidi de Kock, Springbokhoogspring-atleet van die Maties, seil hier oor die dwarslat in die hoogspring vtr 
vroue. Die byeenkoms het groot hoogtepunte opgelewer waaronder drie Sn-rekords. Mathews Batswadi 
het met 'n manjefieke vertoning in die 10 000 m. die beste tyd nog in SA opgestel. 
mans. Die ccrste paar rondtes hot gcbreek en hct skitterend genael en op twecde met 28:58,3. 
Batswadi, Bonzet en Ro e om die bcurt 4 sekondes na die S,A. rekord van Klein Oaan Goosen het die S.A. 
voorgenael totdat Batswadi later weg- 28: 16,2 gc-ewenaar, Bernard Rose was kampioen, K. McKrindaU, in die 800 m 

vir mans oortuigend geklop 

, G 0': E E E 
NUWE .A. 

E o DS 
IE atletiekseisoen het Maandagaand op 'n hoe noot afgcsluit. Drie 
S.A. rekords is na mekaar ingeryg. Die bcste vertoning van die 

aand was ongetwyfeld die (wee skitterende wedlope van Hildegard 
Eloff van Menlopark Hoerskool, Nadat sy die 800 m vir vroue in die 
skittertyd van 2:3,3 sek afgele het , het sy die t 500 m vir dogters 018 
in 'n nuwe S.A. rekordtyd van 4:25,2 sek afgcle. Nog 'n opwindendc 
wcdloop was die 800 m vir man waari kl in 
kampioe n, K. McKrindall met 0,5 sek geklop het. 

Mostert in 'n skittercnde 800 m gcklop 
het. As ons na die tye van die ecrste 
drie atlcte kyk kun die wedloop as die 
bcstc 800 m van die seisocn bcskou 
word. Eloff sc tyd was 2: 3,3 sek en is 
g volg dcur Erina van Zyl in 2: 3,5 s k 
en Sarina Mostert was derdc in 'n tyd 
van 2: 4,6 sck. 

Heidi de KO<.:k hct sons gewoonlik 
--------------die hoogspring met 'n hoogte van J,78 

III gewen. Twccdc was C. Bond van 
Pinclands, 

Die S.A. rekordhoucr in die spies 
gooi vir euns 019, B. Ras, het 'n 
atstand van 73,26 m ill die spiesgooi vir 
seuns 019 behaal. Johan Oosthuiz n 
wa tweede met 71,74 m en derdc was 
J. Olivier met 63,36 m. 

GERICKE 

Sons ge woonlik het COl tzcnburg 
weer atletick van hoogstaande gchalte 
opgelewer. Sommer I11ct die intrupslag 
het Greg Collin van U.P.L die 200 m 
in 20,9 sek afucnaal wat 0,01 sck 
stadig r wa. H. die W.P. rekord van 
Paul Nash. fin. daarna hct Hildegard 
Eloff die skare op hut voctc gchad toe 
sy die huidige S.A. karnpiocn, Sarina 

24 UUR AFLOS 
Or Saterdag, ] 5 April het 'n 

Matie-aflosspan daarin geslaag 
om 'n nuwe nie-amptellkc WP 
rckord in die 24 uur atlos van die 
WP Hardlopers-vercniging op te 
st 1. Die wedJoop het Vrydagaand 
18hOO in Grocnpunt begin, en ge 
duur tot 18hOO Saterdagaand. 

lien van die aanskoulikste wedlope 
van die nand was die een myl vir seuns 
a 19. Henning Gericke het sy onoor 
wonne status gehandhaaf en die S.A. 
rekord van 4: 3,6 sek verbcter na 4: 3,1 

Die Matiespan het b Wan uit Alan sck. 
Earp-Jones, John Donald, hris Kies, Sonja l.axton het 'n skitterende 
Werner tindt, Francoi Claa en, Melt 3000 rn gehardloop en 'n nuwe S.A. 
W u hl, Kobus du Toit en Bert Drandse, rekord van 9:9,0 sek. Sy het haar 
tcrwyl Pi tCT Sim en Andrew Cameron vorige beste tyd met 6,6 sek v rbeter, 
van Oud-Studente ook vir die Maries Dit i voorwaar'n merkwaardige pres 
deelgcncem het, tasic, P. Sharples h t 'n verdienstelike 

12 Spanne het dcclgen em, en die 9: 32,8 sck opgcstel vir die derdc pick. 
Maries hct gcwen dcur 'n afstand van In nog 'n spannende wedloop het 
269 my I 745 tree in die tyd vall 24 UtH Werner Stals die 800 m vir seuns 017 
af te Je, met di lkcys twecdc met 'n in 'n pragtige tyd van 1 :50,3 sek 
afstand vr n 264 myl 1 557 tree, gcwen, Di 400 III vir vroue is gewen 

John Donald en Chris Kie het die deur die Springbok van Parow, Leoni 
bestcn digste vir di Matie. vertoon en Verster met 53,4 sek. 
hull laa te en vinnig te myle in 4 min BATSW ADI 
39,5 • en 4 min 3 I sek ond rskeide- 
Iik afgele. 

WYNAND FOURIE 
H OEKOM snoeker as sport so min aandag op Stellenbosch kry, is 'n raaisel. Moontlik is dit die 

tradisionele kroeg-identiteit wat die afskrikmiddel is. Dit is dan ook een van die doelstellings van die 
Stellenbosse Snoekerklub om snoeker as sportsoort bekend te stel sonder om die ontspanning war dit 
bied, skade te doen. Die interkoshuiskornpetisie is in volle swang en aan die einde van die seisoen is daar 
die Barclays Bank skild wat as wisseltrofee uitgeloof word. Hierdie skild is verlede jaar deur Barclays Bank 
geskenk en die eerste keer deur Eendrag gewen. Tans is Eendrag en Simonsberg onoorwonne in die 
kompetisie. Ek dink ons moet die Snoekerklub ondersteun om sodoende die beste gebruik te maak van die 
RIO OOO-toerusting (drie tafels) waaroor die klub beskik. 

Die W.P. het Saterdag gewys dat 
daar vanjaar terdee met hulle rekening 
gehou sal moet word in die Currie 
beker-kompetisie. Een ding wat die WP 

Die koshuisrugby raak deesdae baie . al moet opkna p. is sy lynstaanspcl. In 
interessant. Huis Marais, wat verlede die afdeling hct Transvaal gernaak net 

, . .., jaar skoonskip gcrnaak het in beide wat hy wou. Ons hoop die goeie ver- 
n: Simonstadse Seewedvaart oor ] 0 kilometer oop see IS verlede Saterdag m ongure weer en 'n kompetisies, hct vanjaar sornmer met toning van die WP eindig nie net daar 
stormsterkte suid-ooster wat rneterhoe golwe aangejaag het, afgehandel, en Eduard le Roux, W.P. die intrapsJag slac gckry. Die vraag is nie. Daar is nog heelwat wedstryde wat 

kanovaarder van die Matie kanoklub, wen hi rdie veeleisende wcdvaart oortuigend deur 48 sekondes voor nou of vanjaar weer 'n koshuis die voorle en Noord-Transvaal sal eers g~- 
t t t d t . di kompctisie gaan oorheers Fk hct ver- klop moet word voordat ons kan begin 

sy naas e eens an er e em 19. lede wec'k gcdink dat dit Dagbreck sou din aan die Curriebeker. 
Le Roux, wat aanvanklik in die wen maklik in 58 min. 25 sek., met huidige top vorrn en tocwyding. wees, maar na hul powere wcdstryd ,--------------- 

bondel van di' top rociers in die W.P. Sunley Uys twecde en Tim Biggs en teen Dude Molen dink ek dat ons 
gchou h ·t, het algaand saam m t Enslin van der Riet, albei van Milner- DAM vanjaar baie interessante rugby kan 
Sunl y Jys vorento ge: kuit', en met ton. dade en vicrd . Hierdie oorwinnig' 
nog sowat 5 km oor, br ck hy wcg en vir Le Roux ond r. treep WCI;T ecns sy 

Na wat ons verneem is daar net een die Tukkies sc trapkarwedren. Dit is 
Oi wcdloop waarna almal uitgesien trapkar van die Mattes wat more (29 die span van Helshoogte wat 2 weke 

het was onteenseglik die 10 000 m vir April) in Pretoria gaan deelneem aan gelede tweede geeindig het in Ikeys se 
______________ ....._ --------__._--------------- wedren, slegs drie rondtes agter Ruff 

wat die Maties se wedren gewen het, 
Hulle het die ander trapkar van Yskor, 
Madscheme, egter met vier rondtes 
gcklop, DUA D LE OUXWEN 

DAGBREEK 

MO TAD WEDVAART 

Met die doel om roeiers voldoende 
kompeti. ie ervaring te gee en die alge 
III ne tikshcidstandaard te verhoog, 
word daar tans 'n sukscsvollc weeklik.e 
dam wedv Htrt recks by Vlott n burg g - 
hou. Die huidige vOOrl0PCIS up die 
puntcindeks is Eduart Ie Roux, Peter 
Cree c en Gerhard Beukes. 

verwag. 
Dit is bctreurenswaardig dat daar 

koshuise is wat, wanneer hul cerstc 
span 'n loslooptjie het, van hul gcreelde 
ecrste.l,anspeler. in die tweedc span 
laat peel. Oit is nie aileen onccrlik nie, 
maar ook onregverdig teenoor die 
ander koshuise. Ek dink ons moet hier 
die saak verder ondersoek en sodanige 
wanpraktyke moet in die kiem ge 
smoor word. 

SE ~ EN SAND 
am die bclangstelling ondcr jong 

rociers en skolierc aan to wakker. is 
daar nou, in samcwerking met die Sec 
n Sand Lewensreddingsorganisasie 'n 
kanoklub g 'stig om toere op riviere en 
die sec te ondern em. Die eerste vaart 
in hierdic reeks vind hierdie naweek op 
die Bergrivier pIa' wanne.r die rivier 
tussen Zonquasdrif en Bridgetown in 
tw e skotte aangepak word. 

MUURBAL 

Dit is vcrblydend dat 'n mens 
darem dcesdac weer 'n muurbalbaan 
kan hespreek. Die nuwe stelscl van 
baanbespreking wcrk oor die algcmeen 
goed en mens kan maar net hoop dat 
dit so sal voortgaan. 

PIENAAR 
BeThard Pienaar het Satcrdag vir 

hom naam gemaak soos min. Hocwel 
Bernard self dink dit is 'n belaglike 
v rgelyking, weet ons dat daar baie 
waarheid in steck. Bernard het nie 
aileen die talent nie, maar ook die 
gcesdrif om van hom 'n groot rugby 
speier te maak. Ek het daarvan gehou 
om te sien clat hy sy man deeglik kan Eduard Ie Roux in sterk water. 

SAU 
Na jare van passiwitcit in die S.A. 

Universiteite Kano Unie is da r vanj at 
weer nuwe I we en Iyk die kanse dat 
die rste SAU-kauov art in die gc 
skicdenis Sal plaasvind, rooskleurig. 
J ieldie w dvaart word in die vooruitsig 
gestcl om met die jaarlikse Vaal Mara 
thon in De mber am te vaJ. 

Heidi 

staan tecn 'n man soos Moaner van 
Hcerdcn. 'n Ander speler wat e wil 
prys, is daardie droornvleuel wa: so 'n 
droorndrie gaan druk hct. 

W.P. 

I ntervars ity 
DIE Ikeys is besig om met die 

Matie-fietsryklub te onder 
handel oor 'n wedren vanaf Kaap 
stad na Durban gedurende die 
wintervakansic. Die inisiatief kom 
volkome van hulle kant en aIle 
reelings is in hulle hande. 

Die spanne bcstaan uit 2 lede elk en 
gratis fictsc, toeb hore en huisvesting 
word verskaf asook v rvoer terug van 
Durban. Die fOete wat die wedren sal 
votg is al tangs die Tuinroete, deur die 
Trallskei na Durban. 

ALMAL 

Omdat die wedren oop is vir alle 
Maties en ook omdat die Matic-fietsry 
klub gedurende die vakansie in die 
Transvaal gaan deelneem aan die Pano 
rama·toer en die II Campione het die 
fietsryklub gcvoel dat daar proewe 
gehou moet word sodat aUe belangsteJ 
len des kan deelneem. Die proewe sal 
op 9 Mei oor ± 40 km plaasvind. 
Verdcre inligting is by klublcde beskik 
baar en sal ook op kennisgewingborde 
verskyn. 

TRIO.RAND WEB 


