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tog! 

Lammie wil skrywer lamle 
H EFTIGE reaksie het gevolg op oud-regter Lammie Snyman se voordrag by die N.P. van Wyk Louw-gedenklesing oor die vervreemding 

tussen Afrikaanse skrywers en die gemeenskap. 
Regter Snyman sien die bot sing as Hierdi nciging na die kru-taal en van vuil taal en die moedswilligc uit- 

'n proses tussen die kerk en gerneen- sckstonele het van oorsee oorgcwaai, tarting van die Ie cr op sedellke gebi d 
skap aan die een kant, en die letterkun- Soos in Europese lande was daar ook 'n werk of letterkundig . tuk verdoem. 
digcs aan die ander kant. Om hierdie teenkanting, maar nou vier die gebruik MENINGS 
vervreernding te oorbrug, is daar 'n van krutaal, die beskrywing van geslags- Dric "lettcrkundig ," student, Mar- 
beraadslaging nodig tussen die gemcen- verhoudingc, geweld en losbandigheid lene van Niekerk, Willie van der Me rw . 
skap en die skrywers, waar die prob- hoogty. Ons skrywers het dus die en Pine Pienu 11", wat die I in hyg 
leem Ie. Om 'n konserwatiewe kerk-. Europcse skryfstyl aangencem en is woon het, het hulle u. volu oor die 
vaste gemeenskap te laat afsien van sy -selfs by die matige skrywers sigbaar. lesing uitg spreck: 
norme en sedes is 'n moeilike taak, al is Marl ne van Niekerk: "Die SR, ot 
dit verkeerd of verouderd. welke ander in. tansie dan ook, waf 

Volgens regter Snyman was die PEILING verantwoordelik was, mo t geluk ge- 
vroee skrywers en die kerk bymekaar w ns word met 'n haa: on wen rrbar 
aangepas. M.a. w. hulle was dit eens met Regter Snyman vocl dat die brce gebrek aan in vir situasie d ur regter 
die Christelike beginsels van die bree lcserspubliek 'n se het in die manier Lammic Snyman te nooi am 'n N.ll. 
bevolkingsmassa, waarop hulle taal aangcwend wo d, en van Wyk Louw Ged n Ie ing op on 

Met verwysing na N.P. van Wyk aangesien die kerk ecn van die mees kampus te kom hou. Hi r i. g no g 
Louw het hy daarop gewys dat hy die ingeligte bronne is by die peiling van studcnteorganisa: ie. wat in hul v T 

jonger skrywers aangemoedig het tot open bare sedes, hulle ook hier b trek klaarde verligth id di "Iammi -m n " 
kritiese denke en 'n wegbreek van die moet word. n die "lammic-denke " ann di tudcn 
vrocere eng en propagandistiese hall' Daar is weI hoop vir versoening, temassa kan vour. tel, want dit is, SOO" 
dings. Ware letterkunde is dus die maar dan moet die skrywer aanvaar dat vaal afval, sekcrlik ni iet wat 'n men 
losmaak van die tydelike. Hulle het "betrokke" skrywc, die wecrgawe van kan ign reer nie. Maar v n 'n N.P. van 
wyer geskryf oor wat hulle gevoel het, die bose om die bose ontwil, di Wyk Louw Gedcnklcsing verw g 'n 
alhoewel hulle hulle nie skuldig gemaak opstelling van m ns bo God, die be- mens akadcmicsc int gri I it, iclsv r 
het aan die gebruik van ernstige kru- hepthcid met die seksu Ie en die ob- kwikk nde ill. igte n aan tl' klikc 
taaJ en ope deur-sekstonele nie, sene, die onverantwoordelike gebruik entoesiasme vir die "s: uk" wa rv or 

Koop 

Benewells die LSS is daar seker geen under oase op die kampus wat mcer aftrek kry as di vrugt ''\JlIlI itiie 
fangs die Kunsgebou nie. Toestatide speel vanjaar saam, want die ,veer het dic'eienaar /log lief '11 paar ke 'r 
na sy sambreel laat gryp. 

V V DJ r 
DAAR is ] 7 nominasies vir vanjaar se SR-verkicsing, van die rninste in jare, Hier is die voll dig Iys: 

Hilgard Bell Pi ter Stolberg 
Deon de Kock Die feit dat d ar so min 
Piet Delport kandidat is, Juan di opt]- 
Jan de Wet misme wat na di gebeur van 
Hendrine de Wit die afgelop jaar geh ers het, 
Dawie Jonker d t daar bai m r a. twintig 
Piet Kleyn kandidat sal w s, tcrk in die 
Rainer Kloos wind. 
Renier Koegelenberg Di verkiesingsuitgr we van 
Nic Koornhof Die Mali' verskyn Maandag, 
Frikkie Landman Die verkiesing vind 01' 22 
Tinie Muller Augustus plaas 111 di koshuis- 
Piet Naude besoeke wat I ds gistcr b gin 
Tollie Oosthuizen het en die irk us op 21 
Etienne Rabe Augustus. 
Frans Roelofse [Sien hoofartikel op bl. J 2). 

R verkie 

Lees binne 
• Die houding van Matj dames t.o,v. 

Vrouebevryding op bI. 4. 
• 'n Betoog dat die SR en andcr 

instansles meer sal om ien na die 
kunste op Stell en bosch. 

• Matic-gcsprek met Dr. John Kanne 
meyer op bl. t 2 

• Ko huisrugby op hI. 19. 
• Die Matic Sportman- en Sportvrou 

komp tisie waar aantreklike pryse 
te wen is op bls, 10 cn J l. 

• Wat sien Matie-man, en -dame in 
Olekaar? - bL 5. 

• In • , o 

• 

• 
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UNS LEI SKADE 
BLAD BEPLEIT 

I N Die Matie is die afgelope tyd onbeskroomd kritiek gclewer op die onbevredigende wyse waarop 
studentebelange deur verenigingsbesture en veral die SR verwaarloos word. Eersdaags word egter nuwe 

besture verkies en die SR-verkiesing is op hande. Dit is nou die aangewese tyd om krities te kyk na die 
hantering van studente se kunsbelange en sinvolle voorstelle te maak vir verbetering. 

daar nog nie eers gedink is aan 'n 
publikasie-geleentheid vir studente wat 
skeppende work in Engels lewer nie! 

OORLEWINGSBESTAAN 

DEUR WILLIE VAN DER MERWE 

In Die Matie is dcurgaan twee kunste by. musiek, beeldende kunste 
bladsye aan kunsbcriggewing afg staan. en fotografie geniet geen aandag nie. 
Daar is op vernuwende wyse te werk So nou en dan word 'n "kunssinnige" 
gegaan om hierdie ruimte te benut tot darem gevra om dineekaartjies te ont 
voordeel van die student met kunsbe- werp of 'n gepaste "versie" oor die 

DIE' oud-Matie bariton, Kristian Stern, ell oud-Ikey pianiste, Melanie lange. Nogtans het die ruimte beperk geleentheid uit te dink. 
110m, wat op Sondagaand 13 Augustus 'n gesamentlike uitvoering ill gebly om reg te laat geskied aan die ASVS 

wye kunsveld. 
die Konserwatorium gee. Melanie open die Program met Beethoven se Kyk mens egter na ander studente- Selfs diie ASVS as sg. Afrikaanse 
Sonata Op 109 in E Majeur en Chopin se Nokturne Op. 27 nr. 1. publikai ies soos bv. koshuisblaaie en kultuurvereniging (miskien moet affil 
Kristian sal liedere van Strauss, Schumann, Duparc en Ravel sing. verenigings e lyfblaaie, is die toestand liasie met di? F.A.~. eerder oorweeg 
Kristian se beroepsloopbaan het begin met sy deelname in 1970 aan uiters betreurenswaardig. In uitsonder- wor~:) het. jammerlik ,~eleur?estel. In 
die Thomas Ame Konsertreeks in St. Pauls. Hy het ook al in die like gevalle bestaan daar tweederangse sy Voorsltt~rs~oo~d (Dze Took, 

letterkundige rubriekies. In die meeste .fl!a~rt 1978). s~ Fnk~le van der Merwe: 
Purcell Room en Wigmore Hall opgetree. Melanie het haar debuut as gevalle word swakkerige gediggies (die D_re. ASVS IS n Afrikaanse k~ltu~rver 
soliste saam met die Kaapstadse Simfonie-orkes gemaak toe sy vyftien digters gewoonlik anoniem) vir blad- enzgmg_ wat .hom .. beywer Vtr ~le be 
was. Sy studeer tans aan die Royal Col/ege of Music in Londen en vullers gebruik, Van kornmentaar 01 v~rder~~g, uitbouing en ske~pmg van 
maak eersdaags hoar debuut in die Wigmore flail. kritiek geen sprake en die ander die Afrikaanse kultuur op die kampus ___ ---------------------------1.----------------, van Matieland. " Bcvordering, uitbouing en skepping van kultuur is egter on- 

denkbaar sonder besondere aandag aan 
die kunsbelewing en artistieke kreatiwi 
teit van diegene wat deel in die kul 
tuur, 'n Kultuur wat mank gaan aan die 
vernuwende kreatiwiteit van die kuns, 
stagnecr cn loop gevaar om eerder 
klugtuur as kultuur te wees. 

AJ wat egter van kuns tereg gekom 
het in die ASVS, was die aanstelling 
van 'n Kuns- en Kultuurredaksie vir Die 
Took. Nooit is daar by enige geleent 
heid vooraanstaande skeppende kunste 
naars uit Afrikaanse geledere genooi vir 
dagseminare of ge preksgclcenthede 
nie. Intussen loop 'n mcerderheid 
denkende Afrikaanse studente met 
allerlei vrae oor by. Sensuur en die sg. 
"Kloof tussen yolk en skrywcr". Dan is 
daar nog die wat onder die waan 
verkcer dat Langenhov II die laaste 
groot Afrikaanse skrywer was en Danic 
80 10 n 'n kom oni: van wercldf am. 
Name soos Stefaans Grove en Arnold 
van Wyk lui vir meeste nerens 'n 
klokkie nie. Was dit nic vir 'n paar 
scnsasionclc hofsake nic, was Breyten 
Breytcnbach nog vir mcestc onbekend. 

Hier is immers 'n lcemte waarin die 
ASVS kon voorsien. Gelcenthede kon 
geskcp word waar skcppcnde kunste 
naars en Afrikaansc studentc bekeud 
gcstel word of sclfs in gesprck tree. Op 
so 'n wyse word die studentc g prikkcl 
tot belangstclling in die bronaar van sy 
kultuur. By word gestimuleer om deur 
eie skeppcnde wcrk mee tc help met 
die bevordcring en uitbouihg daarvan. 
Sclfs 0P plaaslikc studcntevlak is geen 
aandag gegee aan Afrikaansc studcnte 
skrywers, -musici, -bccldendc kunste ______________ ---------------------------------1 naars, ens. Kon dnar nie cers gedink 
word aan voor di' handliggcndc 
moontlikhede soos by. kompetisics vir 
AfriJ.-aanse pocsie/prosa en ligte 
mllsick. Of het <lie ASV5-ringkoppc al 
so innerlik gccmigreer na die noorde· 
like ASB·kampussc dat die behoeftes 
van hulle eie kampus hulle vcr van die 
hart Ie'! 

• 1 sens urwet dalk tot 
o I enie? I 

AS OIlS hier wll oorleef, kultureel ell andersins, as 011S Afrikaans lief het en dit wil gebruik waarvoor dit 
eiutlik bedoel is, naamlik as In instrument wat die mens geskape het om homselfen andere te verstaan, 

dan moet ons daarvoor sorg dat om nie uit denkprosesse uitgeskakel word nie. 
So het dr. A. Blumer, doscnt by die 

Duitse dcpartcment, Dondcrdagaand, 3 
Augustu in 'n praatjic voor sowat 
vyftig mensc gese. fly het op uit 
nodiging van die ASK gepruat oor 
"Opcnbare sedes - private neuro: es", 
lly het gc:c inligting is noodsaaklik vir 
ellis' vorm van denke, As daar d ur die 
oworheid inligting weerhou word, he 
teken dit dat die b volking c denke 
i, temuties tagn nt gehou word, Hy 
het verder gc c: 

"Die gcvolg is '11 oningeligte, nie 
denkende bevolking, veral met bctrek 
king tot die terreinc van die werklik 
heid wat die men like samelewing ten 
!lOU te raak. .n 'n oningeligte, nie 
dcnkende, dorn bcvolking is makliker 
muuipuleerbaar a 'n ing ligtc, denk 
endc bl.!volking. 

Julie, <Ii studcntc, en ons doscntc 
wat nog jonk geno g is om hulself us 
tudentc te b skcw, moet tocsicn dat 
nn sovee! as Ifloolltlik inligting kry, uit 
.. lie nlOont1ik dcnkharc oorde, uit 
rioolslotc I:n di di!:,rterlik paradys 

bokant die wolke van die Berg 
Olympus, oor olles wat die menslike 
bestaan raa , ook oor Magersfontein", 

probeer word om afwykendes terug 
tot die kudde te dwing. Die verskil 
tussen wat in die privaat en wat in die 
openbaar toelaatbaar is, verdeel die 
mens in twee en gee hom '11 gesplete 
persoonlikheid, Die eindtoe tand is die 
resultant van 'n siekte wat deur die 
sielkundi es neurose genoem word, 

"Die neurotiku: vcr. eg om ekere 
dele van die werklikheid waar te ncern, 
Hy sluit die tcrrein uit sy bewussyn van 
die open bare werklikheid uit, maar 
hulle bly voortbcstaan in die vorm van 
'n skuldkompleks. Die toestand kom 
ook voor in 'n samelewing. In sy 
gcinstitusionaliseerd ell op-die-wet 
bock-vasgcpendc vorm noem ons dit 
sensuur. Net soo die individu, verdring 
'n samelewing uit sy sosiale bewussyn 
wat vir hom onaanvaarbaar i of, in die 
mec te gllvaUe, dit wat aan hom as 
onaanvaarbaar voorg hou word." 

Die "in-group" (wat hy gerieflik 
heidshalw "die owerhcid" no m), i. 
veran twoordeli k vir ons osiale 
. kisofrcnie. 

VERDELING 

By het ge edit is vir hom intercs 
sant <I at dic docl van die sensuurwet 
nie in die wet cnoern word nie. Dit 
word egter duidelik as 'n mens kyk na 
wie se werke in die verlede vcrbied is. 
Dan word dit duidelik dat die doel van 
die wet is om Suid-Afrikancrs in "in 
group" en "out-group/s" t vcrdecl. By 
meen dit lei tot 'n vcrwydering tu. sen 
owerheid en b volking, w, t tragic: c 
afmetinge aanneem. Een indre ultaat 
daarvnn i die wyer word nde kom 
munikasie laping tuss n owerhcid en 
b volking. "Alles wat by die "in 
group" gocdgesind i . is in die op n 
ba, r toclaatba. r cn alles wat die "in 
group" e magspo isie moontlik in ge 
vaar kan tel, is !lie meer toela<ltbaar 

ASK 

Bier het die ASK darem op '11 
manier in die leemte gevul met voot 
lcsings rondom die letterkunde. Synde 
'n vercniging wat nie lidmaatskap vcreis 
nie, voer die ASK cgtcr 'n finansiclc 
sukkclb ·stann. M t 'n uiters skr~l1e 
fooitJic as SR-subsidie kon dus ook nie 
vee I vermag word nie. Van hulle publi 
kasie, Penseel. kon darem veel meer 
gemaak word. Almal kan tog nie die 
voorlesings bywoon wat voor die ASK 
gelcwcr word nie. Daarom kon naas 
studente sc skeppendc werk ook van 
hicrdie voorle'ings in Penseei gepubJi 
seer gcwces het. 

V ~rder is dit 'n skreiende skande 
dat Die Matie aIleen moes instaan vir 
die beoordeling van die skcppende 
werk wat weI gepublisecr is. Synde 'n 
vcreniging wat nou skakel met die 
Departemcnt Afrikaans en Nederlands, 
kan 'n bevoegde persoon mos gCHader 
word om die bydraes in die. elfde Pen 
seel kritics tc bespreek. Dit sou immers 
van Penseei 'n publikasic maak wat op 
wyer verspr iding kan aanspraak maak. 
Dis nic vrecmd dat die huidigc Pet1seel 
slegs deur die by draers en hullt.~ per 
soonlike vri nde g koop en gelce'l word 
nie! Die English Society is in hierdie 
verband nic e rs kriti<.~k wcrd nie. Dat 

Ek volstaan. Dit is duidelik dat daar 
veel meer kan tereg korn van die 
Stellenbosse studente se kunsbelangc. 
Hiermee wil ek nie beweer dat daar nie 
verenigings is wat in bepaalde aspekte 
van die kuns 'n belangrike bydrae lewer 
nie. Hier dink ek by. vera! aan USA T, 
US-Filmvereniging, Kreatus, Fokus en 
selfs die ASK. In die oorbevolkte ver· 
enigingslewe van Stellenbosch voer 
selfs hierdie verenigings egter 'n oor 
lewingsbcstaan. Die student kan hoog 
stens by twee of drie van hierdie 
verenigings se aktiwiteite betrokke 
raak. Sy belangsteUing in ander aspekte 
van die kuns lei noodwendig skade. 

Het dit nie tyd geword dat aan 
hierdie probleem op SR·vlak aandag 
gegee word nie? Die feitelike situasie is 
dat daar op Stellen bosch aktief letter 
kunde bedryf word op 'n hoe stan 
daard - en in mcer tale as Afrikaans. 
In die afgelope paar jaar het Stollen 
bosch reeds erkende digters opgclewer 
soos bv. Fanie Olivier en Marlene van 
Niekerk. Stellen bosse musickstuden te 
behaal groot wel lac plaaslik en oorsce, 
maar geniet weinig erkenning op hul 
eie kampus. Die .elfde geld vir studente 
in die Bccldende Kunste. Op drama 
gebied word gcdurig dramas deur 
studente gcskryf en opgevoer. Al er 
kenning en aanmoediging wat dit gc 
nict is 'n enkele opvocring tydcns die 
USA T Toneelfees in 'n gans tc klein 
Libertas Teatcrtjie. 

KUNSI)UBLIKASIL 

'n Publikasie wat al die kunsaktiwi 
teite saam noer en aan die bree studen 
tcgemccnskap deurgee is 'n rnoontlike 
oplos. ing, In kunskringe word die be 
hoefte aan so 'n gemeenskaplike mond 
stuk al sterker gevoel, 'n Klein onder 
afdelingtjie jaarliks in die SS is maar 'n 
powere weergawe van di kunslewe op 
Stencil bosch. Deur die daarstelling van 
'n volwaardige kUllsblad kar, hierdie 
probleem reggcstel word. tn so '11 
publik. sic kan skcppcndc werk van 
stuuente wat 'n hoc stanuaard hand 
haaf, gepublisecr word. In diesclfde 
I'll blikasie kan die kriticse beoordcling 
van hierdie bydraes dem bcvocgde pcr 
sone aan die Univcrsiteit vcrskaf word. 
Prominensie kan vcrlecn word aan die 
aktiwitcite en indiwiducle prestasies 
van studentc in die verskillcndc kuns 
rigtings. Voorlesings rak nde die kuns 
dcur bcsockendc gassprckels kan tot 
voordeel van die studcntegcmecnskap 
wcergegce word. 

Daar hlyk 'n paar moontlikhede 
oop te wecs. Ek sou dit graag onder die 
aandag van die ccrsdaagsverkose SR 
wou bring. Daarby hoop ek om hier 
mec ook ondcrsteuning uit studentc 
gc1edere tc kry. Wye reaksie in Die 
Matie sou dien tot onderst uning en 
(tic moontlike deurvoering van hierdk 
· aak. 
• Die kunsblad kan as byvoegsel vao 
Die Malie by. kwartaalliks verskyn. Die 
Kllnsredaksie van Die Matie sou dan 
die redak ionele versorging kon docn. 
• Die kunsblad kan ook in dieselfde 
katcgoric 3 die SS die vorm van '0 
pre tigc pllblikasie aanneem. 'n Permn' 
nente rcdak. ic kan deur die publikasio 
komitee aangcstel word. Die blad btl 
via die SR deul <lie Univcrsiteit gesubsi 
dicer word cn verder stcun op borg 
skappe cn adv'rtensies. Instan ies SoOS 
die Departement van Nas/onale Opvoe- 
dillg of die Akademie vir Wetenskap e1l 
Klms mag dalk bcrcid wccs om mee te 
help. Die blnd kan kwartaallik of 
halfjaarliks verskyn. In samewcrkll1g 
met die Departemelll 1'011 Inligtillg vall 
die Ullil'ersiteit kan dit sdf Wyer 
vcrspreiding gcniet as die kamplls. 

Wer is 'n geleentheid vir Stelle1/" 
bosch om homself weer eens in leiers 
hoedanigl!eid te ollderskei van ander 
ka mpu sse. Studente kan d. m. v briewe 
aan die KWlsredaksie reageer. 
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UNIEKE BLAASO 
IN OKTOBER 

Nege bekende orkeste 
DIE Blaasorkes van die Universiteit van Stellenbosch reel 'n groot 

blaasorkesfees in die D. F. Malan-gedenksentrum op StelIenbosch 
vir 10 Oktober vanjaar. 

Agt bekende blaasorkeste en 'n 
vooraanstaande Kaapse Maleier-orkes 
gaan aan die fees deelneem, te wetc die 
docdelsakorkes van die Cape Town 
Highlanders, die Cape Caledonian Pipe 
Band, die blaasorkeste van die Kaapse 
Veldartillerie, die Cape ToW1't Rifles 
(Dukes) en die Kaapse Korps, die 
Vlootorkes, die blaasorkes van 
Diocesan College (Bishops) en die 
U niversiteit van Stellen bosch- Blaas 
orkes. Die Maleierorkes word spesiaal 
saamgestel deur die S.A. Koorraad. 

in die twecde helfte sal hulle as 'n 
massa-orkes van oor die 250 blasers en 
slaners speel. Prof. Donald E. McCath 
ren van die Duquesne-u niversiteit in 
Pittsburgh, VSA, sal die massa-ork s 
dirigeer. By word spesiaal na die Re 
publiek genooi om aan die ork sfees 
deel tc neern. 

MASSA-ORKES 

, KOMITEE 

Die reelingskomitec bestaande uit 
die dirigent en bestuurslede van die 
Univcrsitcit van Stellenbosch-Blaas 
orkes en die dirigcnte van die ander 
orkeste het onlangs op Stellcn bosch 
vcrgader, en reelings vir die unieke fees 
is reeds in volle gang. 

In die eerste helfte van die program 
sal die orkeste afsonderlikc optree, en 

DIE HOED IS 
VOL 

GEHEIME 
USAT BET VOL PROGRAM 

U SAT beoog om hierdie semester 'n reeks Vry.dagaand.aanbiedin~s 
op die planke te bring. Die program sal so wisselend as moontlik 

gehou word, en daar is dus hier 'n kans vir enige student om inisiatief 
aan die dag te Ie en USAT te benader om sy eie idees. 

DIE HUWELIKSAANSOEK 
Die eerste opvoering sal waarskyn 

lik Chekhov se Huweliksoansoek, onder 
die regie van Ronnie Belcher, wees, 
Hierdie produksie het 'n prys van R500 
verower by die KUESTA '78 kunsfee , 
'n landswye projek van die ASB. Die 
geselskap van Adele Marais, Neil le 
Roux en Ronnie Belcher het hoe lof 
ontvang vir die bcsonder professionele 
kwaliteit van hul werk. USAT is van 
plan om saam met die opvoering van 
Die Huweliksaansoek 'n lesing van ge 
digte van ons vooraanstaande studente 
skrywers aan te hied. 

Later hierdie kwartaal sal twee 
Engelse eenbedrywe opgevoer word, en 
repetisies hicrvoor vorder reeds goed. 
Regie word deur Marlette Lindsay, 
regisseuse van die hoogs suksesvolle 
Drarnafees-inskrywing van Helshoogte 
en Lydia, Mostellaria, en Jerome 
O'Regan, van Kreatus-faam, waarge 
neem. 

ZOO STORY 
Vroeg in September sal The Zoo 

Story van Edward Albee opgevoer 
word. Alb e is een van die belangrikste 
Amerikaanse dramaturge van die laaste 
twintig jaar, en Zoo Story was sy eerstc 
suksesvolle toneelstuk. Die werk is 'n 
geweldig sterk veroordeling van die 
onvermoe van die moderne mens om 
behoorlik te kan kommunikccr, WUI' 
kommunikasic vind slogs in die . tuk 
plaas met die dood v n een van die 
karakters. Jonathan Watt-Pringle. peel 
die rol van Peter, 'n middeljare bcsig 
heidsman, en Stefan Zoutcndijk, w n 
ner van die toekenning vir bcstc spel 
tydens dramafce 1978, speel Jerry, "a 
permanent transien 1, who. e home i. 
the sickening roominghouses on the 
West Side of New York City, which is 
the greatest city in the world ..... 
Andrew Donaldson is die regis. ur. 

Op die into verskyn }I. I. n. r., voor: sers. Ted Fraz ir van die Dukes-orkes, lt-kommandeur ROil Marlow JIm/ 
die Vlootorkes, kand-offisier D G. Liebbratult pall die ork 'S pall die Kaapse Korps ell doe I ilsakmajoor 
Norman Mouton 1'011 die Cape Town Highlandcrs-orkes. Agt r versk '11 1'. I. 11.r.: mnr. Graham Coole van it' 
Bishops-ark ts, luit. Renier Strydom van lie Kaapse Veldartillerie-orkcs, dr. Paul Lo tb van Zuil'llbur/J 1'(/11 

die Universiteit vall Stellcnbasch-Blaasorkes, III '11. Petra 1.,0 b lion Zuilenbutg '11 dr. Ronnie Belcher. 
bestuurder van die Universiteit JlOIl Stellenbosch-Blaasorkcs. 

TAR TUFFE GROOT SUKSES; 
NOU NA NICO MA AN 

I 

TARTUFFE deur Moliere (Jean-Baptiste P guelin), in Engels vertaal deur Richard Wilbur cn opgevo ir 
deur KRUIK se Engelse toneel o.l.v, Pieter Fourie, met Henry Goodman (Tnrtuffe), Roger Rurg [ 

(0 rgon), Zoi R. ndall (Orgon e rno d r), Lor B itlin ( :,Jmir , Or ~ n e vrou), Philip ,oc]awCl (Dt J li ), 
Merle Sifton (Mariane), Pet r Curti (Or an swa r), Peter Cartwright (Valere, verli p Mr iane .Jacqul 
Singer (Dorine, Mariane sc kamerbediend ) en nder, 

• ATIRIh. KOMI ~S 

v L 
sn- 

uitv rings; popp a; filmv r101 i 1 s; n- 

. A gevolg va 
r word rue. Daar is 

HENRY GOODMAN (foto links) het die rol van Tarturfe vertolk. Roger Dwyer ([oto regs} he! di 
Orgon vertolk: Altwee die akteurs het baie ge/oo[waardlge spel gelewer. 
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EV U; EV y GVA 

DAMES op die Engclse karnpusse se algemene lewenspatroon is een 
van groter onafhanklikheid en meer liberale sienings oor die rol 

van die vrou en haar reg op selfvcrwesenliking - die gevolg hiervan is 
dat hul lewensstyl as sodanig indirek meer van die dinge waarvoor die 
Women's Lib beweging staan, onderskryf. Op die meer linkse Engelse 
kampusse soos Wits en Kaapstad bestaan daar dan ook bewegings wat 
as hoofdoel iets in die rigting van bewusmaking (awakening) nastreef 
en wat poog om tradisionele kampusaktiwiteite, wat 'n ondergrawing 
van die vrou se inherente waardigheid tot gevolg het, soos drompop 
pies en skoonheidskompetisies, te beelndig, 

Daar bestaan geen twyfel dat die 
dame aan die spit van die beweg 
ings sterk onder die invloed st an 
van die Amerikaansc tradisie van vroue 
bevryding - ('n bewcging waarin 
men C 00 Gloria Steincm, Bettie 
Friedan en later Billy Jean King en 
Nora Ephron uktivistiese leiding gee). 
Dit is dan ook in teressant om die 
twcespalt te sien ontwikkel tussen die 
groepe dames op Engelse kampus 
wat die rneer Amerikaanse tradi ie 
onder kryf en die wat meer osialistie 
oor die vroue-vryh id beweging voel. 
Plek-plek, !iOO op die Ikey-karnpus, 
het die twce groepe al haas onversoen 
baar geraak, 

Kom saam, en kampeer in grasie met Viking Tours -,..., ...... 
Brittanle se voorste kenners van kampeer 
vakansies. Reis in moderne, goed toegeruste 
busse wat deur deskundige koeriers bestuur 
word. Vertoef in pragtige kampeerterreine met 
puik fasiliteite. Geniet 'n puik beplande toer. Kyk 
net na al die ander Viking Tours-glanspunte: 
• Keuse van 11 toere regdeur Europa en verder. 
• Egte waarde vir geld. Toere begin by so min soos 
R44,OO .• Die bystand van die London Travellers Club, 
waar u vakanlle begin. • Die veiligheid om deur 
Gundelfingers of ander geakkrediteerde agente te 
bespreek. 
Aigemene verkoopagente - Gundelfinger & Son 
(Edms) Bpk. Vir nadere besonderhede, 
skakel u Reisagent: 

Hierkom 
die\i1king , 
Om u op 'n Europese avontuur, tesame 

met volledige moderne geriewe, te neem. 

Die verset teen drompoppies en skoonheidskompettsies is maar een van die klein ere [asette van Women's 
Lib. Dames op Stellenbosch blyk onkundig te wees hieroor, alhoewel sommige voorgee om iets van die 
saak te weet. Hul mees drastiese deelname skyn te wees die afswering van die dra van sekere noodsaaklike 
kledings tu kke. 

plekke Ie vir die vrou in Suid-Afrika en 
wat die oorsaak daarvan is. 

JOHANNESBURG. DURBAN. KAAPST AD· 
PORT ELIZABETH. OOS-LONOEN. PINETOWN 

vrou as die mecs uitgebuite persoon in 
die Suid-Afrikaan e siale en ekono 
miese bestel. vanwee talle swart tradi 
sic word (som ) uitermate en onrede 
like onderhorigheid aan hut mans van 
swart vrouens geeis. Daarbcnewens 
word hulle ook nog deur die blanke 
onderdruk en hul onopgeleide en onge 
kwalifiseerde posisie uitgebuit, Bulle 
len die Amcrikaanse benadering a te 
eng: 'n blote untwoord op die sosiale 
probleme vir die vrou wat lid is van 'n 
kapitalisticse samelewing, Woorde soos 
"vcrvecldheid en onvervuJdheid" is vir 
hulle die produk van 'n lewe in Ig. tipe AFRIKAANSE KAMPUSSE 
samclewing, Hulle voel sterk oor die 
noodsaak daarvan om hierdie bewe- Die Afrikaanse kampusse bevind 
gings aan te pas om antwoorde te vind hulle oor die algemeen nog in 'n 

SOSIALISTJES op die Suid-Afrikaan c probleemsitua- luimering en 'n rustige posisie onder 
Waar die meer Amcrikaans·georien- sie. Bulle beskou die beweging as die arrnes van sterk leidinggewende 

teerdes hulle bey wer vir die afskaffing nuttcloos I indien dit dit toespits op jong mans! Die damcsblaaie in hul 
van skoonhcldskompcti ies en poog om ake : OOS aborsie ell skoonheidskornpe- karnpuskoerant voer dan ook lustig 
te verseker dat dam's nie net deur 'n tisies en in die proses die groteske onderhoude met skoonheidskoninginne 
stadium van "b vrydheid" gaan t rwyl onderdrukking n v erkleincring van die oor wat hulle dra en van watter tipe 
hulle studeer en ongetroud is en dan nie-blanke vrou miskyk. Want dit is juis ouens hulle hou. Die enigste kampu: 
later wanneer hulle trou, we r onaktief 19. groep wat die grootste d el van ons waar daar 'n mate van bcwusthcid 
raak, en vir die. amelewing nuttelose onopgeleid arbeidsmark uitmaak, Be- bestaan, is Potchcfstroom en dan is 
lewens lei deur hull to' t spits op hul newens die alarisgapings tussen hulle dit ironies om daarop te let dat hulle in 
huise en kinders en hul opl iding nie en hut bl nke ewckniee, spits hulle hul heelparty gevalle tot dieselfde gevolg 
meer gebruik nie (huUe raak dus net ook toe op die sosialc oorsake oos tr kkings rank as I'.ngelse karnpus 
lewen moe "suburban hou ewives"), swart starntradisies en gebruike. dam swat in die Amerikaanse tradisie 
beywer die meer soslalisties georien- Hierdie groep vcrwcrp dan ook die staan: hulle verwerp ook skotmheids 
teerdes Judie eerder op 'n politieke vlak, tipe agitasle wat bedryf word deur kompctisies, maar a.g.v, die feit dat dit 
Hulle sien dit uit 'n ekonomie C oog- vrouens soos Adel van d r Spuy as menseverhcerliking is. Dieselfde geld 
punt noodsaaklik dat hoogsgekwalifi- nutteloo en "trivial". Hulle voel agita- vir drompoppies aldaar! Ironies kom 
seerde "vrouekrag" akticf sal bly werk ie oor dinge soo ongelykheid in die hulle telkemaal tot die elfde gevolg Louise Treurnicht, primaria van 
en steeds op die arbeidsmark sal mee- staatsdiens en open bare poste is van trekkings a hul g liberali. ecrde sust rs, Nemesia, sc: HOp grond van die Amcri 
ding. Ook voel hulle dat die m er volkome ond rgeskikte belang en dit maar op meer Bybelse gronde. kaanse invloed het daar 'n klemver- 
Am rikaans-aeorientecrdes die sp si- bestaan in elk geval bykans nie. Hulle 'n Algernene gevoel onder al die skuiwing ontstaan by die benadering DROMPOPPIES 
fieke probleme van ons Suid- Afrikaan- beskou dit as 'n onvermoe om die groepe is dat vele van die hinderlike en t t k hei d k 1" V leer . . k k. H II . di . t lA • di h k onnodige tradisies wat nog op kam- 0 soon tei s. ornpe rsies: ce m Ingrid is van mening dat .clfs die 
_&e_8_it_u_aSl"je,_m_I_S_y u;;;;:;;;;_S_le_n __ e_s_w_ar_t_v_lIl_g_e_r _e_e_o_p_Piiiire_s_le __ w_a_ar __ e __ a_a_. =i---.., aandag en gewig :-V0r~ gegee .aan self- meisies van drompoppies h U omdat 

ve~troue, persoonlikheid, .~eartlkuleerd- dit gesofistikeerd en kunstig is en dit 
held. en algemene vermoc om te kon~- help om die regte atmosfeer te skep 
mumkec:. So by. het Margaret Gardi- wat so eie i aan karnaval, Enige iets 
ncr meJ., l~~elal ~eword "o;dat sy kan suggestief wces, want dit hang van 
~arem so n Stock III .trade 1 ras.~, soos die kyker af wat veronder tel is om 
a~e rasse kan gelu~klg saam eet kO:' gekondisioneer tc wees om mense in 

beslg. Wat egter tnIsgekyk ~ord met ekere situasies in sekure tipcs klcre 
hierdie meer verligtc benadenng tCt.:n- drag tc kn 
oor skoonhcidskompetisies, is die vol- .' 
slae ironiscring waartoe dit gclei hct: a1 PROFESSOR HEYNS 
het :n m~isie ?ok. die, persoonlikhcid Prof. J oltan Heyns van die Pretoria- 
van n Liza Minelh of n Sarah Bern- se K weckskool mccn dat di t nie so 
har~t, .sal sy n6g nie 'n. sko~nheids- verkecrd is dat hy teen enige van bg. 
konmg1O ~ord as sy me. fi les aan drie dinge beswaar sal maak nie, maar 
se.kere verelstes ~oIdoc~ ~le: W~me~s tog waarsku hy dat die beginscl van 
Lib het. dus net n verS~Ulwmg 10. ~le skoonheidskompetisies glad nie goed tc 
benaden~g tot skoonl~eldskompetlS1esl praat is nie, want dit is deel van die 
meegebnng - maar die euwel as so- kultus om die verhcerliking van die 
danig word, ~eperpetueer. Gee~ w~nder liggaam. 
dat .BettYA hledan haar ha~de 10 die lug Die norm is dat die kleredrag nie 
goOl en se vrouens WIL me bevry wees onwelvoeglik moet wees nie cLw.s. die . , " ' 111e. drompoppie se broekie moet nie wys 

nie, asook dat die tipies vroulike nic 
beklemtoon moet word nie. 

------------------------------ 
Ek stet besonder belang in u Viking camping Tours. 

Stuur asb. vir my die kleurbrosjures oor hierdievakansietoere. 
NAAM , - . 
ADRES ,·· .. ··············· . 
Pos aan: Viking Tours. slv Gundelfinger's Travel, Posbus 1041, Johannesburg, 2000. 

deelnerner onderwerp word aan vrae 
oor enigc onderwcrp, maar dit nie 
afhang of haar an twoord reg of verkcer 
is nie, maar wei haar reaksie en benade 
ring tot die vraag wat die soeklig op die 
mens eerder as die akaderniese skoon 
heid plaas. Dit is verder belangrik meen 
sy, omdat mej. Matieland baie meer 
prakties gebruik behoort te word om 
die saak van USKOR te bevorder, want 
dit word baie atgeskeep, 

., Skoonheidskompetisies is in die 
N.a.l.v. die bewegings teen alle laastc opsig nie essensleel nie moen 

v.ormc van uit?uiting van die vrou. sc Ingrid, maar dit 'gee die nodigc kleur 
ltggaam op die meeste Engelstalige aan die geleentheid, 
karnpusse asook op Potchefstroom, het 
Die Matie gaan vasstel wat die studen te 
en pro sore op St lien bosch van 
drom poppies, skoonheidskoninginne 
en sjampanjenooicntjies dink. 

pusse bestaan, die resultaat is van die 
ongevoeligheid en ei e van mans. 'n 
Definitiewe probleerngebicd word dan 
ook geidentiflseer as synde die denke 
van jong mans en daar word ook sover 
moontlik gcwerk om nie net, wat die 
bewusmakingsaspck betref, tot dames 
deur te dring nie. Baie van die skoon 
hcidskoningintradisies word beskou as 
synde geperpetueer deur die eise van 
studentemans. 

DIE SJAMPANJENOOIENTJIE 

LOUISE TREURNICIIT, PRIMARIA 
VAN NEMESIA 

Ingrid vcroordecl niernand wat aan 
die kornpetisie dcelneern nie maar sy 
sou self nic daaraan deelnecm nie, bloot 
omdat die klem te vcel, indien nie 
gehecl en al, net op die fisiese val nie. 
Vera! sou Ingrid nie daarvan hou om in 
'n mini of sjoebroekie te verskyn vir 
mans om jou bene te beoordeel nie. 

MEl. MATtE 

Ingrid Koning, vanjaar se mejuffrou 
Mati land, stem nic saam dat die vrou RIANA DU TOIT - PRIMARIA VAN 
se Hggaam uitgebuit word in die mejuf- LYDIA 
frou Matieland kompetisie nie. Die 
dame. wat daaraan declneem, hoef 
nooit in 'n baaikostuum te vcrskyn nie 
en kort rokke word ook by geen 
geleen theid vereis om die dames se 
bene te beoordeel nie. Vir alle prak~ 
tiese doeleindes sou mej. Matie lelike 
bene kon he en niemand sou dit weet 
nie. Mej. Koning voel egter dat alhoe 
wei danr meer klem gele word op die 
dame se persoonlikheid by die mej. 
Matieland-kompetisie as by die mej. Sy het niks teen die beginsel van 
Kampu!rkompetisie, hierdie aspek van drompoppies nie - 'n groep aan 
die totale vrou by die beoordeling 'n trektike en vietse meisies wat dans 
nog groter rol kan speel en dus min- bewegings op die maat van musiek 
der klem plaas op die deelnemer se uitvoer, bly tog 'n mooi gesig .,... maar 
fisiese skoonheid. Alhoewel dit uiter* in die praktyk gebeur dit egter dat die 
aard belangrik is, gaan sy nie net vir die meisies opsetlik "bekyk" word, eerder 
"looks" nie. Sy ondersteun dus die as wat hulle optrede waardeer word. 
huidige manier van keuring waar die Hier speel betaamlike drag ook 'n ro1. 

(Vervolg op bl. J 8) 

Riana keur die bestaan van drom 
poppies en skoonheidskoninginne heel 
temal goed. Hoewel die betangstelling 
in drompoppies gewoonlik om die 
meisies en hulle figuur draai, cerder as 
om hulle passies, voel sy dat die meisies 
rue individueel daardeur blootgestel en 
benadeel word nie. 

LlEZEL VANDER MERWE 
PRIMARIA VAN MINERVA 
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V ANDAG SE ADAM EN 

suksesvolle hofrnakery" op die bock 
rak. Gou is 'n definisie opgestel soos 
dit in die klu: verduidelik word, en nie 
lank nie, of die nuweling is vertroud 
met die fcite van "Die Laan" waar die 
b drywighede ook volg ns forrnule ge 
skied. 

SOOS VAN OUDS 
WAAROM bJy gewildheid by die teenoorgestelde geslag vir baie so belangrik, elfs in hierdie v rligte 

tydperk waarin die ernansipasie van die VTOU sy verskyning gemaak het? Waarorn neem die gewildheid 
van produkte wat belowe om vurige emosies in die teenoorgestelde geslag te ontlok, steeds toe terwyl die 
moderne mens veronderstel is om emosieloos, koel en berekend op te tree? En waarom waag selfs die 
mees gedugte mannekater dit in 'n "riem" op die strand, terwyI soortgelyke foto's rnenige manskam r 
versier? Dit blyk tog asof die bekoring wat lede van die teenoorgeste1de geslag vir mekaar inhou, nog nie 
vervaag het nie. 'n Nuutgevonde held bly steeds 'n gewilde gesprekstema in bale koshuiskarner terwyl die 
dophou van meisies as 'n aangename tydverdryf in die ramkamp beskou word. 

Die keu evan 'n geskikte metgesel Soos dit die ywerige student be- 
taam word daar besluit om "lente- vir die regte geleentheid is nie vir almal 
koors" en die opwinding voor 'n "kos- ewe maklik nie, Daar moet gekics word 

tussen kurwes en 'n voorslag in die D . ... , .. 
huis-social" op wetcnskaplike wyse te pastorie, 'n brec borskas of 'n sport- IE OASUS-karnaval IS VJf ~tC Duitssprekendes n hoogtepunt 1Tl di jaar. Dit j 
bcnader. Gevolglik bland 'n handlei- motor, 'n sprankelende persoonlikheid van pl kke so ver as Windhoek, Johannes burg en r h mstad g kom hel ding tot korrekte gcdrag vir elke ge- 
leentheid en ook "102 tegnieke tot of '11 aantrcklike voork ms ... '11 nie Kamava in tell nbosc 1 y te woon. 
- -..., alma! is we bevoorreg om met 'n maat 

vir elke gclecnthcid te kan pog nie. 

Dit is hier waar '11 mens sc studierig 
ting handig te pas korn - Die landbou 
student weet min of meer aan waiter 
vcrcistes sy kampioen sal meet vol 
doen. Pcrsoonlikh idsleer het bewys 

, dat mense van teenstrydigc stcrrc- 
T,oe Henry Bouwer en die br~ers tokens soms tog goed klaarkom. Die 

~Ihelt, He~m~n en Johan, hul BIrd- onderwysrigting voorsicn toegewydc 
straatplekkle In September 77 geopen louer terwyl 'n huishoudkundige of 'n 
het, het hulle geen kennis van leerwerk 1..--.-------------1---------------------- ........ ------- _ 
gehad nie. 'n Vierde vennoot in die 
bcsighcid, Andre Bouwcr, se spotten 
derwys: "AI we t on. van skoenemaak 
af gewe t het, was wat die llnkervoet 
en wat die r gtervoet was! " 

WET 

Die eeu-oue wet dat teenoorgestel 
des mekaar aantrek, geld st eds. Dit 
gebeur side dat iemand wat in sy eie 
kamp as besonder aantreklikvbeskou 
word, dieselfde status by die teenoor 
gestelde geslag geniet, Die "windla 
waai" en die verleidster is diegene wat 
dikwels elders die meeste aandag ge 
niet. 

SWIG 
"Wat is dit dan wat mans en meisies 

voor mekaar laat swig? " wonder baie. 
Wie ken nie die vcrmaning "Pas maar 
op vir die Icnte in Stcllenbosch" nie? 
Ook die koue wintersaande moet glo 
met versigtigheid benader word 
Grondbone moet liefs vermy word, en 
vaders maan hulle dogters om weg te 
bly uit vreemde motors. 

Toegerus met 'n "wat elke seun/ 
dogter behoort te weet", word Stollen 
bosch aangedurf met 'n vaste voorneme 
om met ems op die voorgcnome kursus 
te konsentreer, (Vandaar die BA-man 
soek-gedagtc? ) 

YWERlG 

ALBO 
BINNE 'n tydperk van minder as 

'n jaar het Albo Student 
Handicraft gegroei vanaf 'n deur 
tot-deur verkopery van leergordels 
tot die tuiste van studentehand 
werk van hoogstaande gehalte. 

LEERWERK 

KOFFIEKROEG 

Vandag lewer Albo egter artikels 
aan Kaapstad, Port-Elizabeth en selfs 
Suidwes·Afrika. Hulle beoog om binne 
kort juweI ersware van die hand te sit, 
terwyl 'n "Smoker's den" en koffie 
kroeg vir die toekorns beplan word. 

DIENS 
As 'n studente-ondernerning, (die 

Vier eienaars studeer alrnal buitemuurs) 
lewer hierdie winkel beslis 'n diens aan 
Stellenbosse studente, wat 75% van hul 
klandisie uitrnaak, Afgesien van bestel 
lings wat gepl as kan word vir enige 
handgemaakte leerartikel en 'n bere 
koopstelsel, is hulle pryse billik in 
verhouding tot die hoeveelheid arbeid 
en tyd wat aan elke artikel gespand ,cr 
word 

NAAM 

Die broers Alheit en Bouw r (van 
daar die naam Albo), skryf hulle sukses 
daaraan toe dat Stellenbosch werklik 'n 
b~hoefte gehad h t aan 'n winkel van 
hlerdie aard. Die feit dat elkeen in 
hi~rdie besigheid vir homself werk, 
stunuleer hulle om nog vir hul elf groot 
naam in die toekoms te maak. 

ingenieur praktiese gebruikswaarde in 
en om die huis sal he. 'n Geoloog sal 'n 
vlekvrye diamant kan uitken en '11 
ekonoorn b 1100rt 'n salaristjek op OOT 
deelkundig wy. e te kan best e. 

VERBEEI.DlNG 

SEXY 
Daar word besluit wat is "sexy" en 

wat nie, en dit blyk asof elkeen sy eie 
menings en ideale hi romtrent koester. 
Vir sommiges is dit blou oe of 'n 
besondere stem terwyl 'n se ie-uit 
stappie andere weer opgewonde stem. 

'n Onderskeid word getref tussen 
"roman ties" en "platonies". Roman 
tics is dit wanneer daar voor 'n karner 
venster gesing word, onrornanties wan 
neer "veels geluk met jou verjaarsdag" 
vanuit 'n koshuisgang opklink. 

Wat sien Matie-rnans en -mcisi . in 
mekaar? Sommiges st! "bene" of "'n 
statussirnbool". And r meen weer dat 
hulle "dit in mekaar . e oe kan i n, 
t rwyl 'n derde meuing dit as < net 'n 
kwessie van v rbe ldin T" b skou, 

Een ding is seker: hulk sien i ts in 
mekaar; wat dit is maak ni v el . aak 
nie. 

"NOU'T ek horn net waar ik hom 
wou gehad het. As ek my kaarte 
reg speel, is die knoop sommcr ill 
'1'1 japtrap deurgehaak " Part I 

ATMOSFEER mense is net gelukkiger as under, 
nie waar nie? Die b hoefte bly 

Dit is nie die koffie van "Enrico" dieselfde, die sukscs varieer. 
nie, maar die atmosfeer en die regte r-_:-..;_----------..!;:====;:::;===:;::==~~:::::;::;;;::;=====:;;;;;:;;===~==;:;:;;===::;;;;;;;;d 
metgesel wat die digtersdrang na vore 
bring. "Neelsie-koffie" en 'n platoniese 
vriend ontketen blykbaar ni dieselfde 
reaksie nie, 

KEUSE 

UNT 
DASUS SE NAVAL I 

'N HOOGT 
b wys 1 urd: 
om di vi rd 

ttl m 
Duitse 

UITDUNNING 

Wanneer daar dan besluit is of dit 
intelligensie, leierskap, gesofistikeerd 
hcid of beginselvasthcid is wat jou 
b koor, word begin met die uitdun 
ningsproses. 

STUDIER IGTIN G 
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DIN GOEDEN 
TEMREG 

PIETER MARAIS, EENDRAG, skryf: 
DIE SR.J<andidate is hekend en op 22 Augustus gaan at wat 'n Matie 

is. st m om 13 uitverkorenes bo die massa te verhef en sodoende 
Stellenbosch se bekwaamheid of onbeholpenheid aan die land te toon. 

Ons is 'n dinamiese land en daarom 
ook 'n dinamicse amelewing met baie 
probl me wat deur denk nde 1 iers 
opgclos moot word. Enige Stellenbo 
J an Rap en sy maatjies kan die SR se 
dministratiewe take verrig. 

On mag nie ons SR verkies op 'n 
Ho stem die Stellenbosse student'! oulike gesig, omdat hy regs of ver 

By ons dameskorps speel die kandidaat krarnp j •• orndt t hy voorsitter is van 
c voorkoms die grootste rol (ek is een of ander kultuurb weging of polio 
ernstig) en die geernan ipeerde groepie tieke party. of omdat hy by jou in die 
stem 00 die deun ne Matie-rnan op koshuis i. nie. 
'n ba is van polities links en reg .. Ek Ons moet ker we dat hy kan 
ha a) graag vir Grosvenor Lucas C. dink vir homself, dinamie. e dryfkrag 
Meintjies van Fontein van Semaarso en die vermoe besit om homself poli 
aan: "Links en reg is ledernate." Hier- tics te kan uitdruk. 
die "boon. te laag" van die Suid- Afri- Onthou, jy hoef nie vir t 3 te stem 
k nse Jeug se oordeel vermoe is ver- nie, Stem vir een of twee, maar maak 
dag en dis ook dan geen wonder dat asseblief seker d t jy oortuig is van jou 
daar oveel kan vatters onder die kan- kandidaat se vermoe, 
didate i nie, (Brief verkort - Red) 

'.k wil dit waag om te se dat die 
hele kabaal die af'gelope jaar i.v. m. die 
SR op die ou end geen po itiewe 
uitwerking op die ehalte van ons 
plinternuwe SR gaan he nie, Nee, ek is 
nie negatief nie, net realisties. 

DIE SAFUl8-afvaardiging wat onlangs '11 weeklange konferensie by Wits bygewoon het. 
Bo-op, v.l. n. r.: Etienne Roux en Philip Vilioen: 
Middel: Du Toit Viljoen, Gerhard Claassen [Referaat-wenner} en Albert Geldenhuys. 
Sittende: Vic Hills ( ISR-voorsitter), Andries Calitz en Greg Harington. 
/leel voor is die trofee en pryse wat hulle gewen het: 'n HP29c programeerbare sakrekenaar vir beste 
referaat; die beker vir die beste spreker op konferensie; en die trofee vir die beste publikasie (Momentum). 

II e 1 
Die Anglo Amerlcan-maatskappvearoep kan dit vir u moontlik maak om 
ervaring en verdere kwalifikasies te verwerf terwyl u waardevolle diens 
verrig. Indien u vanjaar gradueer, kom dadelik met ons in aanraking. 

Hierdie groep produseer tans ongeveer 33% van Suid- die Staatsbevoegdheidsertifikaat behels, kan die Groep u 
Afrika se steenkool, 37% van sy uraan en 40% van sy die toepaslike werkervaring en werk-qeorienteerde oplei 
goud. Diam ntproduk ie oor kry 10.5 miljoen karaat per ding bied wat so beplan is dat dit u akademiese agter- 
j ar. grond versterk. 

Hierdie opleidingsprogramme is ontwerp om die verskil 
lende aspekte van elke kwekeling se potensiaal te mak 
simaliseer deur 'n kombinasie van teoretiese en praktiese 
opleiding. 

On rna k da rop aan praak d tons in sta t is om waar 
devolle loopbane a n 9 gradueerde in dissiplines in die 
ingenieurswe e aan te bied. Ons verskaf aktiewe, noukeu 
rig beplande by tand aan ulke gegr dueerdes om te ver 
seker dat hulle hul individuele talente ten beste aanwend. Tydens u opleiding sal u vir die grootste gedeelte van die 
Jndien u 'n veilige loopb n met goeie vooruitsigte in die tyd werklik waardevolle werk verrig en goed daarvoor be 
mynbedryf verlang w t regi trasie by die Suld-Afrlkaanse loon word; dit sal u toerus vir vroee bestuursverantwoor 
Raad van Profe tonele Ingenieurs of die verwerwing van delikheid. 

Meganies en 
lektrotegnie 

By voltooiing van die kursus nti twee 
j r r behoort u 9 re d te wees om die 
Sta tsbevoegdheidsertifikc at te verw rf. 
In di begin sal u by 'n "moedermyn" 
a ngest 1 word waar u indienservaring 
sal opdo n in enige spek van hidrou 
lika tot kompre ors, v n ketelmz kery 
tot gesofistikeerde instrurnentasie. U 1 

, ook b ie oor nder a pekte v n on 
bedrywighede leer, onder ndere b - 
tuur tegniek 

Metallurgie Mynbou 
Of u nou 'n graad het in skeikunde. ny- Gedurende u opleiding verkry u wa r 
werheidskeikunde. materi alleer, che- devolle insig in men everhoudinge en 
rnie of met lIurgie e ingenieurswese, bestuursverantwoordelikheid en doen u > 
kwalifi eer u nag vir on intensiewe b zplande indienservaring op Wilt daar 
kursus van 18 ma nde wat ges mentJik op gemik is om u vir 'n Bevoegdheid 
deur 'n myn, die navor ings! bora- sertifikaat toe te rus. Die program is op 
torium en Hcofkantoor aangebied 'n rnodulere grondslag opgestel sodat u 
word. U verkry 'n bree insig in ons inderdaad lets oor elke funksie van 'I) 

metallurgiese bedrywighede voordat u myn leer. 
'n po 'n Senior A nlegmetallurg 
aanva r, in welke ho sdanigheid u be- 
trokke 1 wees by foutsporing, navor- 
fng projekte en prosesondersoeke. U 
sal oak vir die eerste keer met ges gs 
verantwoordelikheid te doen kry. 

AI hierdie kur u se het een ding in gemeen - hulle i I· Indlen u be lang tel. la t on weet. Skryf aan mnr. F 
m I om die w rk itu sie 9 entreer, Worth, Personeelkonsultant, Anglo American Corporation 
01 a nvang I ri I in die omgewing van R650-R700 (Hoofk ntoor), Posbu ,61587. Marshalltown 2107. en ver 
wee . Maar dit word in ooreen temming met u eie vor- strek volledige besonderhede van u ouderdom, opvoedkun 
dering verhoog. Byvoordele sluit '0 siekefonds. 'n verlof- dige prestasies. werkervaring (indien enige) en u loopbaan- 
to lae, 'n pensioen- en assuran ieskema en. (SlJ(SlJ@ verwagLings. Dit sal van groot nut wees as u ook 
t rwyl u aan diens by die myn is. ge ubsidieerde 'n same vatting verstrek van die werk wat u 
huisvesting m met volle losie teen 'n nomi- . tydens u graadkursus gedoen het. 
n Ie koste vir lie nlop nde mans in. 
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Johann 
Aspeling 
Voorsitter 
• U SR het een van die stormagtigste 
termyne in 'n lang tyd beleef. Hoe voel 
u oor die einde wat wei aangebreek 
het? 

Ek is cerstcns dankbaar dat ek 
Stellcnbosch se studentc-unie die afge 
lope jaar kon dien en tweedens glo ck 
dat die gebeure van die afgelope jaar 
slegs tot verryking van almal- plaasge 
vind het. 
• Sal 'n SR wat polities meer betrok 
ke is, werklik daartoe kan bydra om 
die algemene apatie, wat daar op die 
oomblik op die kampus heers, uit die 
weg te ruim? 

'n Deel van die studente-unie sal 
altyd apaties bly, maar ek g10 dat 
politiesc bctrokkenheid by bclangrike 
vraagstukke tog die gewone student sal 
prikkel en inspireer om in 'n minderc 
of meerdere mate deel te neern. Deel 
name sal ook afhang van hoe diepgaan 
de die studie en relevant die uitspraak 
is en hoe suksesvol die studcnte-unie 
betrek kan word. 

• Op Stellenbosch verskyn daar toile 
publikasies wat deur studente alleen 
behartig word. Hoekom word daar so 
min gedoen om die amateur joernaliste 
te skool? 

In totaal is daar seker nic mcer as 
200 studcnte jaarliks aktief betrokkc 
by studcntcpublikusies nie. Hicrdic 
grocp se behocftes is verdcr so wyd 
uiteenlopend dat algemene skoling van 
wcinig nut is; bv. die Marie sc op ct ell 
vcreistes verskil radikaal van die van 'n 
koshuispublikasie, Daarby veroorsaak 
bcdankings op redaksies ook groot 
probleme. In diens opleiding moet 
betel' benut word. Hier moet die redak 
teurs as uitgangspunr'gebruik word om 
hul kennis oor te dra. Simposiums van 
tyd tot tyd kan ook gereel word (vera! 
t.o.v. koshuispublikasies), 
• Word daar genoeg geld deur die 
admin istrasie bewillig vir studente 
publikasies? 

Die Studenteraad maak in sy eie 
bcgroting voorsiening vir studente 
publikasies. Die bedrag is voldoende. 
• In hoeverre voel u be/wort die SR 
beheer oor die inhoud vall Die Malle 
uit te oefen? 

Beheer oor enige publikasie is 'n 
noodsaaklikheid. T.o.v. Die Matie die 
volgcnde: '11 Perskode (soos vir enige 
gewonc kocrant) is noodsaaklik en 
word ook nou opgestel vir goedkeuring ehr· h 
deur die SR. Van Reda.kteurs sal ver- IstOP 
wag word om hulle hlcraan tc hOll. 
Klagtes kan dan by die Publikasie- 
komitec ingedicn word wat 'n aanbev - Agenbag 
ling aan die SR sal docn. Die SR sal 
dan besluit of hicrdie kode (wat ge- 
grond sal wces op die begins 1 van 'T1 • 
verantwoordclikc jocrnalistiek) nuge- .I. eSOUrler 
kom is of nie. 

is bevind dat ons huidigc stelsel, met al 
sy gebreke, op die ou end tog die 
bevredigendste en doeltreffcndste stel 
scI is. As SR-lid wit ek graag by. my eie 
Voorsittcr kics - hy is die man met 
wie ck ten nouste moet saamwerk en 
my direk na buite verteenwoordig, 

gaan sit n "jou", terwyl hy rd r 
soos 'n gocie atleet di pas kan cn mo t 
aangce nic. 
• Be/wort die SR '11 organisasi soos ,......-~~-- 
die Babawagtersklub te behartig? 

Ja a dit tot dicns kan we . vir di 
student -unie of scI s vir do erendc 
personeel, Laat ck dit tog duid lik stcl 
dit word ni deur die Voor itter of 
Sekreturis gehant er nie. Die Sk-kun 
toor dien as skakelplek w inrh en 
meisies kan bel indien hulle b skikbaar 
i vir "baby-sitting". Student (ge 
troud), die publiek en do ent kan 
hlervan gebruik maak, 
• Strem die talle administratiewe I'er· 
ptigfinge van die SR nie grootllks effek- 
1 iewe politieke optrede nie? 

Nee. Ek dit dit Ito IIi politic 
optrcde te strern nie. Baie • dmini. tra 
tiewe verpligtinge i. dikwcls d J van 
jou politick optrede byvoorbeeld die 
nakom van samesprekings met bc 'o('k 
cnde arnbassadeurs of die blote korr s 
pondensie met 'n ander kampus oor 'n 
aangeleentheid, Ek gee to", jou tyd 
word baie met administratiew vcrplig 
tinge in be. lag geneem, rna r indi n jy 
mcer effektief politic. wil optr e, dan 
werk jy net bietjie harder of jy wy ig 
jou sisteem om b fer op te tree. 

te g c. 0111 hierdie belangrike dien • 
dcur d~e Knmpusr diokomlteo vel rig, 
moontlik t maak, sal dit b slis die 
1Il0 eite 100il om peste gevul t kry d .ur 
rcgt en bekw III III n c. 
• llockom word 'n I'ereni'illg ,00 aan 
bande geIe mer die ultnooi Will uie 
blanke sprek rs? 

Fnig 0 h so k van 'n SPI k r, blank 
of nie-blunk, aan 'II vCfI':lli'ing, hrinu 
nie net die ver .niging nit, maar ook di ' 
Univcrsitcit in gcdralll En omdnt daur 
op di huidig{ stadium nie net op 
Sf Ilenhosch nie, maar ook ill on land 
ver igtighcid gC'VT't word rondom kleur 
en kleu rvcrskille word 'n gro: 1 sen i 
tiwit it vcrci: by die uilnooi van 'n 
ni blank sprcker of) 'n blan c 
kampus. Dio idmini trnsi ('1\ bv n nne 
tli Rektor, Wilt ook indir k g mocid 
i., i. b r id 0111 t" It lp om so 'n 
s:n Irlwitc it te I waar. nit gaan du: 
11Ie om "aan U'IIH!t' W" nie, maar Vel I 
e rdcr om bysiand n hulp, 
• tlet die Ol'ellhar' Hetrekkillge 
Komi, t' enlgsins '11 b idra gt'll'lver om 
kocranti ill die tockoms I verbied 0111 
Sf rllenbosch ill 'II sl );IC lj~ I Stet:' 

Die Openbare Bctrckklu '. komitc 
tauk is nic (1)\ ko runt t v rill tI 

om in die to korn SI" nil) ch in 'I} 

I gtc lie I' . lei nie. F'II van die 
komitcc se take is wel om cit 'like 
onjuiste h rig!' wu! St .llcnbos It in 'n 
n g tiewc Jig stet, reg t st I. Die 
k~)lI~itl c S nplrl'de 'al dus ufhang van 
die inhoud van 'n sp 'sit i kc h~ riu I)-J'H 
i dan ook '11 brief g ·tIm ndr die j;I' r 
11, n 'n koeran t erlg OIT1 Stell: n bosch s 
heel~ n St:Hl~Pllt~t tc stl'.J I)' a IIlI 'iding 
van n bcrlg III die spcsifieke kocrant. 

etz 
1 

• Behoort SR vergaderings nie sneer 
dikwels }:ehou te word ni ? 

Nee. Ek is nic 'n voor tander van 
bai vergaderings hot! nie, ma r van 
werk. 

Fan· 
Verenings, 
Open bare betr k 
kinge, 
Lid van U. 

• Voel u dat die nuwe bedeling soos 
voorgeJe deur die implementerings· 
komitee, die werksaamhede van toe 
komstige studenterade grootliks sal be 
;;lv!oed? 

Die aktiwitcite van toekomstigc 
Studenterade sal beslis uitbrei en sal 
ook herstrukturcer moet word. 
• Was die gevoel van die smdente 
rmie, soos uitgedruk tydens die laaste 
monstervergadering, nie genoeg aan 
sporing vir die SR om sterker op te tree 
nie? 

Die studente-unic het 'n versock • lIoe kall die stt/dente-utlle verseker 
aan die SR gerig en ek glo deur die word dat SR-lede lIie v()ord el trek flit 
tocpassing van voorgesteldc verande- H die tOt'kenning van honoraria Ilie? Sal 
ringe voldocn die SR hesJis daaraan. Ek annes dit lIie heter wee as elke lid net .... y 
is oortuig daarvan dat die studente-unie u;tgawes JI011 die tesollrin terugeis IIi ? 
se versock nie daarop gernik was om K I b Die realisering van die to kcnnin it 
Van die SR net 'n politieke liggaam of oege en erg van. honora~ia an SR-I d , .. 
drukgroep tc rnaak nie, maar dat hulle vuUmg van n b hOl.:ft wat II oal J re 
bcsef dat die administratiewe en ander bcstaan. llierdie g brui he tnan re'd 
funksies ook 'n noodBaakIikheid is wat Sekretaris 'n g ruime tyd hy student fade V III 
net cenvoudig nie wcggclaat kan word andcr univ,rsitcit. Oi huidig" 
nie. Student ra d (77/7 8) het di nan c 

• Sal Stellenbosch onder die nllwe leenthcid goed under 0 k cn ill oorl 
stelscl soos dir deur die Implemente. m t die Aoministrasie 'n rcali. ti 'se 
ringskomitee beoog word, 'n meer ak- toek nning van honoraria 'lan SR-J de 
tiewe ro/ in studentepolitiek (lands- d arg'stel vir di Imidi t nnyn ell ir 
wyd) kan spec I as daar steeds Keen die tockoms. By <Ii va sf lling V'IO di 
affiliasie met ander studente liggame bedrag w t toeg'stllan mol.: t word, i 
bestaan nie? d (lr d egJik ck ning g hou m t ill 

Nee. ~k twy~ I hocgenaamd nie aan gemidd Ide ultg w s v n '11 tUdent 
di merictc van die nuwe stel ] soos raadslid. Die i1 <lat k r rt 
dcur die Implementering. komi! be- ~euljes ~ecr onku te t wecg I bring. 
oog word nie. Ek dink ook dit kltn look 10 ag g Ilc m cn 'konlfol r 
intern 'n cffcktiewe wys van politick rn·t and r stud nt ·rade. 
bedryf wees. Di b~noraria word 

Maar as u praat van 'n akticwe rol g ken prJ r (termyn): 
in die StudentepoJitiek dan gaan dit vir Voor itt r: R2S0 
my om 'n bydrae wat SteUenbosch tot Sckr tari : R180 
studcntepolitiek landswyd lenn maak and Icde v n die 
en dit kan jy net binnc 'n g , kikt Kumite: R160 
struktuur doen waarbinne jy jou id 'es fell: R1 30 elk. 
(al verskil hulle ho met audcr) gunn l'k i oortuig dn rv HI d It I.: en 
bern ark. SR·Jid '11 I)' dllid no vuord J tI trl'k 

Stellenbosch gaan, Iyk dit vir my, uit die toekcnning v. n 'n honoraria ni 
nou lekker kry om te broei oor sy eic My m ning is 0 t dil~ stud nte unie 
politieke beskouinge. hierdie to keonning V'lO 'n honor ria 

Stellenbo eh moet oppa dat hy ni onvoorw rdclik n 'n . tud n t fa d 
nou so tcvrede voel met y unuwc s I gun. 
tels I" dat hy nou in die pawiljoen Warter l'orm van kontrole It t die 

Leon 
00 thuizen 
Onder- Voorsitter, 
Publikas~es, N.P. 
van Wyk Louw- 
gedenklesir"g 

• Dink u nie dat die sameste/lillg van 
die Uitvoerende Komitee meer direk 
die wense van die studente-unie moet 
Verteen woord;g nie ? 

In 1975 het die studenteraad 'n 
kOOlmissie aangestel om volledig in tc 
gaan op ons hele verkiesingstelsel. Daar 

r 

• 



8 Die M'l ie, 

• Ie 
Le oux 
Sport, Kleure en 
Ere-Kleure 
• Word daar in die nabye toekoms 
verdere uit breidlngs (ell opsigte van 
sportgeriewe beoog? 

Uitbreidiugs aan portgcriewe word 
irot nde Is beperk deur die I Inanslele 
po: isle van di univer iteit n Sport 
komltee. Voorkeur word dus gegee aan 
die bclangrik: t en noodsaaklik: te b ' 
ho ftes. 

Op di huidige oornblik i. uitbrei 
dings aan die gang by die d p rternent 
van Liggaamllke Opvoeding, die nuwe 
Dani Craven rugbystadion en die ont 
wikkeling van die Hcndrikz-tcn in om 
vcrd re portvelde be kikbaar te stel. 

Na 'n versoek deur die SR vir di 
aanbou van metlr tennis· en muurbal· 
btl • het di Sport komitec hevc tig 
dat planne vir die oprig. ing van die 
bane alreeds voHooi i . Met die projek 
t· al begin word sodra die finansicle 
po 'isi dit regverdig. 
• /Joe sil'fl die IlUidige opset rondom 
dii.' Kleureksamell daar uit? 

N'l aanlddillg van ktagtes n bed n- 
kinge oor di unk ionaliteit van di 
Klcurt.:k. amen, het die SR djlj volg nd' 
verandering aangcbring: 

'n Klenw rsk liwing van "ek. m n 
liuk vol atle om odoende univer i 
teit. kleurc te III g dra" na "k onis 
oOltrent nuw universit -it inwin om 
odo nd' me r lojani te stuan teenoor 
J.S." 
Vi ek. men word ne g t dS op 'n 

kompctisicbasi. afgenccm n g Idprys 
al aan di w nn rs Vt n die mans- en 
dameskoshui. ondcrskcidclik tocg' 
k 'n word. 

Om kl ure te mag koop, 'al dit vanaf 
volg nd j'lar vir 'n student legs nodig 
we s om 'y IInivcrsiteitsregi trasi 'k art 
aall dit' ond r keic . portwinkcL. tc 
toon. 

Eit I ug 
Inter- Universiter 
Intervar. ity 

• Witt i~' II standpUlll oor die ASR? 
Die ASS is'n ank wat on ni deur 

komi ies of uit prak kun wegm ak 
nic. Die Afrika liS> univ rsit it· 31 
Itltyd vir ons van be lang w' en hull 
behoort aim I it n die ASB. Solank dit 
o is s I Stell n ho' h van die ASB moet 
kenni ne m. A. on wit we t wa t die 
Afrika nse tudent do 0, dink n wat 
ter ntwikkeling daar in hulle gcled rc 
is, moct on na die ASB kyk. Oat hulle 
oor di alg mecn baie meer kons rwa 
ti St 'llcnbo ch is, i wanr. Ek wi) 
ook byvo g d t di atmosfe r binne di • 
ASB vir Stell nb !i er vreemd i. Ek 
g10 gter nie dat ons daarom ons 0 
moet fk er n net op on ie kampu 
moet kyk nie. k kan dus vir u s~ dat 
ek t n gun te van grater kontak met 
die ASS is. en spyt van hulle pogings 
in die verb nd het hulle egter nog nie 

met 'n beter altcruatief vir ons as 
verenigingsaffillasie gekom nie . 
• Sou 11 'n ken tering ill die A SB se 
werksaamhede verwag nadat die meer 
verligte Theuns Eloff tot president 
verkies is? 

Die ASB-pre:idcnl het natuurlik 'n 
geweldigc invlocd op die bedrywighedc 
en rigting wat di ASB inslaan. Alhoc 
wei Theuns die pcrsoonlike keuse van 
die kongre wa, glo ek nie dat sy 
lew nsbcskouing deur die meerdcrheid 
gcdeel word nie, Die vise-president, 
Chris l-ismer, het my voorgekorn as 'n 
b kwame en realistiese persoon, maar 
nogtans baie kon: erwatief. Ek verwag 
du: 'n sek re . panning wat Theuns aan 
bunde sal Ie. 
• Om die twytet op te klaar, hoe voel 
u oar Nusas? 

Hoe beter ek Nusas leer ken het in 
hierdi t rmyn, hoe minder het ek 
gehou van wat ek ge ien het, Vir 
diegene op ons kampus wat swart 
sosialism binne hulle toekomsvisie van 
Suld-Afrika kan akkomodeer en 'n gee, 
Jam waardeer w, arin by. die Suid-Afri 
kaanse wcermag gesi n word a gewel 
denaar wat optree teen onskuldiges, 
kan daar miskien . in vir kontak met 
Nusas wces. On rna t egter onthou dat 
Nusas en die Engelse kamput se nie een 
en dieselfde ding is nie, Onlangse ge 
b ure op aile kampus C, veral na aanlei 
ding van Nusas se Swapo mosie, het 
aangetoon dat die organisasic nie die 
alg mcne g voel v srtolk nie. Ons moet 
daarom ni die Engelse kampu .. e af 
skryf ween. die beeld wat deur Nusas 
uitgedra word nic, Ek kan egter nie 
voorsien (tat die "radicals" ligtelik die 
beheer van Nusas uit hulle hande sat 
laat ncem ni . 
• waiter vorme pan kontak word met 
die Universiteit wes-Kaapland beoog? 

Uit di aard van die saak word daar 
nil: aan die inde van die terrnyn 
enigicts h ioog ni . Moontlik word daar 
volgende jaar weer 'n SR op UWK 
ingc tel. Dit i .gter in elk geval seker 
d'tt hulle teen enigc kontak met ons 
gl!kant . al \Vccs. . k het daarom in my 

tel is ond r die aandag van die Scnaat 
gebring, 'n Verslag van die Komitee van 
Universiteit hoofde oor die hoc druip 
syfer onder cerstejaars L onder oek 
deur die universiteitsowerhede. Die 
kwessie van voorligting en orienta sic 
van ccr tcjaar studente het aandag gc 
niet: daar is besluit dat meer breed 
voerige inligting ten opsigte van vak 
keu e en vakinhoud nodig is, v ral in 
die fakulteit Lettere en Wysbegeerte. 
Verder is besluit dat fakulteitsvert en 
woordigers nouer betrokke moet wees 
by die orienteringsprogram van e rste 
jaars, wat betref akaderniese sowel as 
ander fakulteits aangelcenthede. 

Fen aak waaraan vanjaar baie aan 
dag gegee is, i die bcskikbaarheid van 
voorgeskrcwc boeke. Die plaaslike 
handelaars is genader n 'n nuwe sis 
teem is uiteengesit wat beter koordina 
sic in die voorsicning van handboeke 
sal meebring, Fakulteitsverteenwoor- 

digers maak ook nou 'n bydrae met die 
keuse van voorgeskr we bocke. 

Op administratiewe gebied is die 
regi trasieprosedure hersien en die 
aknd micse kalender van 1979 is ge 
wysig. Oit sal onder andere meebring 
dat di kortva . n. i in pt mber w e 
tien dae lank sal wees. 
• lfoekom het dit drie SR-termyne 
geneem am eflektiewe akademiese 
skakelillg Ie bewerkstelUg? 

Drie jaar gelcde het daar feitlik geen 
vonn van akademiese skakcling bcstaan 
nie. Oaar is toe hard gewerk om 'n 
Interfakult~r komitcc vir Akadcmiese 
Skakeling aam t steJ uit studentever 
t nwoordigers van die ver killende 
flkuiteite. Die volgende tcrmyn is die 
Studente Oorlegkomitee in die Ie we 
g 'roop en gemeenskaplike behoeftes en 
problem> kon verder gevoer word na 
die Senaat. '1 yd is egtcr nog in beslag 
geneem deur vergad 'rings waartYdcn 
die werksaamhcdc n werksgebicd van 
die komitee uitgl.:spel moe. word. In 
di fakulteit Lcttere en Wysbegecrte 
moes die lid 'n stels I van klasvertcen 
woordigers op di l.J 'en bring en ook 'n 
skakelkomitcc tusscn die ver. killende 
d partem nte. 

Vanjaaf kon die skakclings 
Illcganism v()ortgaan op die patroon 
'n cffekti 'we kak'ling is verkry deur 
tint die fakulteitsverteenwoordigers gc 
reeld vooraf vergader het om agenda 
punt van Stud nte Oorlegkomitce ver 
gadering te bcsprcek. 

Dit het dus hcetwat tyd geneem om 
alma) bewus te maak van die skake 
lingsmeganisme. Verder was daar ook 
ni al tyd kontinuiteit in die vcrs killen 
de fakulteit nie, maar die problemc is 
darem nou uitgestryk. 

N de 
Akademie e 
kakeling Christa 

B nade • lIet· die Studente Oorlegkomitee 
vanjaar enige n()emenswaardig,~ res Ill· 
tate gelOon? 

Vanjaar hel di Studente Oorleg 
komitee 'n belangrike rol g . p e1 in dil~ 
op ig dat di h ho ftc. en probleme 
v n die 'tud nte-unie, w t nie binne 
fakulteitskring opg los kon word nie, 
indringcnd b pr 'ck en ondt r di aan 
dug van til Sen at gchring is. 

J)i moontlikh id van addi. ionele 
vakkombinasi s in die B.A.~rigting, wat 
Wi. kunde as v k insluit, i ondersock. 
Ander ake S008 die aantat toetse waar 
volg ns s me tt;rpunte bereken word, 
asook probleme in verband met her 
e amens (van vera} sckerc Bosb u- 
tudent cn finale jaar Ingeni urstuden- 

Onthale 
Sangfees 
• Skep dit tlfe probleme vir 'n medie 
se student, SODS tI, am op die SR te 
dietz terwyl U lIer wag van die kampus~ 
bedry wighede is nic? 

Oit sk p w I probleme - die groot 
ste sekerJik afstand en tyd. Djt is egter 
nie onoorkomelik nie. 

Die onvermoe am soos and r SR- 

aantal studente gcakkornmodeer. 
(U) Die byeenkornste is egtcr nie net 
goed byg woon nie, maar ook is die 
spektrum van studcnte wat bctrek is, 
grootliks uitgebrei. Dit geld vir die 
terreine van . enioriteit, kursusverskei 
denheid sowet as . tandpuntverskille, 
Die groepe wa deurgaans bcsonder 
go balanseerd. 
(iii) U. S. Ge prek het nou reeds so 'n 
aansien en status na buite verwerf, dat 
g 'en pro blerne meer ondervind word 
om sprekers met vol programme by 
aandseminare te betrek nie. 
• Het U. S. Gesprek vanjaar 'n balans 
gehou met die keuses van onderwerpe 
sowel as sprekers wat genooi is? 

Na die mening van die Beheerkomi 
tee wel. Die volgende dien onder 
andere as voorbeelde: 
Interne aangeleenthcde: 
Die onderrigmctodes aan die universi 
tcit, 

lede voortdurend op Stellenbosch te b d hei d kti Die rol van die Universiteit van Stellen- 
~ees en ge on en ei aan pra lese bosch in die prose van politieke ver- 
dienstye, bcperk deelname aan. alle andering in Suid-Afrika, 
bycenkoJl1~te op ~t~llenbosc.h. DJ! gee Suiwcr politieke aangeleenthede: 
noodwend.lg aanl~ldll1~ tot minder kon- Ekonorniese posisie van die stedelike 
ta~ met ~Ie verwikkelingc en studente- swart man. 
urue op .die kampus. .. Voorwaardes vir oorlewing. 

In die afgelopc terrnyn IS ,die S~ sc Die grondwctvoor .telle, 
werksaa.mhede hoofsaaklik b~~ne Veiligheidswetgcwing, 
~or.te~eulJes voltrek .. ~aar word .etfek- Ontwikkelingsproblematiek in 
tlwltelt. weI bcmoel~lk, ,maar me on- Bophuthatswana. 
rnoontlik gernaak me .. n Portefeulje Meer algernene temas: 
soos Uskor en Bloeddiens leen h~m Het die Kerk en verwan te Christelike 
byvoor~eld wel daartoe om met min- organisasics nog enlge impak op die 
der moeite vanaf Tygerberg hantecr te kampus? 
wor,d. .. . Die moderne jongmcns en die huwelik. 

n Lcemte wat ek p~rsoonhk m d~e Sprekcrs soos Prof. R. E. van dcr 
afgelope tetrnyn ondervtn.d het, ~as d!e Ross, die Rektor, Mnr, Chris Heunis, dr. 
gebrek aan geme~nskaphke gcrigtheid Zach de Beer en Min. Piet Koornhof 
en optrede van die SR. Werksaamhede . 
h t 

ld 
d

· b k t f li het onder andere scmmare toege. prcek. 
e se e It" a ens van por e eu jes .,. ••••••••• 

oorskry, Weer eons moes die verwyde- !!II 
ring van Stcllcnbosch hierin 'n bydrac 
gchad het, maar dat dit 'n probleern in 
die struktuur van die SR tot op hede 
was, laat by my geen twyfcl nic, 
• Dink u nie dat u bedanking uit die 
SR vroeer vanjaar ietwat oorhaastig 
was nie? 

Gcensins. Ek het bcdank omdat 
daar op daardic tadium geen under 
uitweg was om die beginsel van kreatic 
we optrede binne en buite portefeuljes 
voorop te stel nie. Ten spyte van die 
mosic wat kort daarna deur die SR 
aangeneem is, sou alte verdere optrede 
van die SR onderhcwig wees aan die 
nit.lag van die monstervergadering en 
nie aan my of enige van die ander dric 
lede se bydrae nie. 
• Het die werksaamhede van die SR 
na die monstervergadering tI tot so 'n 
mate tevrede gestel dat u soxenaamde 
terugkeer die moeite werd was? • ~at is die doel met U.S Gesprek .'Ie 

Daar was vir die SR na die monster- tluwe blaadjie Dispuut en wie word 
vcrgadering nie meer gcleentheid om daardeur bereik? 
prakties uitvoering tc g\.:e aan die Die doel van Dispuut is tweedclig: 
studente-unie se opdrag !lie. Fk is Oit wit cerstens dekking gee aan die 
tevredc dat daar deur middel van die werks, amhed~ van U. S. Gcsprek en 
Implemcnteringskomitee inhoud gegee twcedcns artikels oor aktuele aange 
is aan 'n struktuurverandering wat poli- leenthcdc op 'n wyer basis sirkuleer. 
tieke en ander kreatiwitei t in die toe- Dispuut wiI alle pcrsone wat in boge- 
k ms wcrklikheid kan maak. noemde betangst I, bcrcik. 

Verhouding is vcrder vertroebcl • Loop U.S. Gesprek llie die gevaar 
deurdat ane led wat bedank het, !lie am probleme met die universiteits 
outomatics op die Imptcmcnterings- owerlteid op te tel met die uitnodigillg 
komitee gekoopteer is nie. Daar was Vim sekere sprekers llie? 
'gter we1 'n kennisgcwing in Die Mafie Volgcns ons ervaring tot dusvcr 
gcrig aan aile belnngstellendes en die best:lan die ~evaar nie. Dit is nie die 
skuld Ie dUS nie net by cen party ni . belel~ van dle U. S. Gcsprek. Beheer- 

Die basiese motivering vir my be- k~m:tee om doelbewus on.nO?lg ekstre 
danking het na die monstervergadering mlstlese sprekers t, 11001 me. Tcmas 
verval. daarom het ek my vry gevoel word .Ix:oorde I op grond van hul 
am terug te keer of ",ogenaamd tcrug aktuahtelt en sprek~~s op grond van 
te kecr". Di waarde van illY terugkecr hut b sondere .vermo~ns .. U.~. Gesprek 
sal ek aan die einde van my portefculje ve~w~g egtcr mc am tn lucrdle verband 
se wcrksaamhcde kan bepaal wanneer ntgsms andcrs be.h~nd ) . te word as 
ek nnaal vcr lag lcwer en aanbevclings ander kampusverclllgmgs me. 
maak oor Sangfees. Onthale en Dames- 
b lange. 

Nic F·ne 
llse 
Treurnicht 
U.S. Gesprek 

Studente 
belange 
• Wat beskou u as die hoogtepunte 
van die Studentebelangekomitee se 
aktiwiteite? Op watter probleme het 
hulle gekonsentreer? 

Die termyn het op 'n hoe noot 
begin met die verskyning van die Matie 
dagboek. D ar was die afgelope jare 'n 
behoefte aan 'n kernagtige inligtingstuk 
vir aUe studente. Oit het nou binne een 
jaar gegroei tot 'n volwaardige jaarlikse 

• Dink u dat U.s. Gesprek vanjaar 
meer suksesvol was as tevore? 

Baie be§lis en weI vir die volgcnde 
dric redes: 
(i) Baie meer aandseminare .owel as 
naweekbyeenkomste is gedurende hier 
die termyn aangebied. Tydens elk van 
hierdie by enkomste is die maksimum 



publikasie van die universiteit. opgetree deur uit die SR te hedank? 
Die klaagkas, tangs die posbusse by Toe ek uit die SR bedank het, het 

die LSS, vervul oak 'n belangrike funk- ck dit baie duidelik in my bedankings 
sic. Dit wcrk so: Jy gooi jou klagte in, brief gestel dat ek volkornc bcreid is 
mnr. X maak oop, lees en sien dat die am aan to gaan met my administra 
klagte na die verantwoordelike Sk-lid tiewe en kreaticwe werk binne my 
toe gaan. Die volgcnde stap is die portefeulje. Sover dit dienslewcring en 
publisering van die relevante klagtes in verpligtingc aangaan, her ck glad nie 
Die Matie met die 'minister' so ant- die studente-unie in die steck gelaat 
woord of rcaksie daarby. As niks gc- nie; dit geld ook vir die ander drie ledc 
doen word om u probleem op te los w t oorspronklik bcdank hct, 
nie, vra u vir 'n monstervergadering Die studcnte wat vcrledc jaar 
(by. oor die probleem van die stomp tydens die verkiesing vir my gcstcm 
messe en taai vleis in die LSS). het, mag wel .'1e dat hulle hul stem 

'n Stu dentebelangekennisgewing- verloor hct deur my (of ons) bedan 
bord is in die LSS langs die TV opgesit. king. Dit was 'n moeilike en ernstige 
Di doel hiervan is am elke per. oonlike bcsluit, maar ek bcskou dit as 'n .00Tt 
studente kennisgcwing op te .plak, In prates teen die huidigc passiwircit en 
plaas daarvan om klein papiertjies oral apatie wat ons lciers in die SR ken 
rondom die kampus te versprci, weet merk. Ek het besluit dat dit di groot 
almal dat hulle net op een plek kan ste bydrae is wat ek kon maak. H 
soek. hoop dat dit gchclp hct am die prob- 

Ierne rondom die gehalte relevansie en 
gebrek aan dinarniesc lei ding van die 
SR op hierdie stadium op te los. 

Nag 'n hoogtepunt van die t rmyn 
was die inistaticf en lcicrskappotcnsinal 
van die Junior Brcebcstuur, Met hulle 
besprekingsgrocpe, len tedagprojck en 
lJSKOR-hulp, lower hulle 'n uitstekcn 
de by drae tot die kurnpusbedrywig 
hcde. 

• Dit gebeur dikwels dar persone 
meer wil \"leet vall USKOR voordat 
hulle bereid is 0111 enigc bydrae te 
maak. War word gedoen om hierdi 
liefdadigheidsorganisasie se beeld na 
buite te verbeter? 

Di Rcklame- en inligtingskomitec 
het hull voelers be in uitsteck om 
USKOR se wcrksaamhede wyer bckend 
te maak. Daar is egtcr vcr keic projekt • 
wat r ecds aangc pak is en nag van stapel 
gestuur sal word. 

Elke maand sal 'n nuusbrief uitgc 
stuur word aun die onderskeic huis 
komiteclede (elke Il.K. sal voorraan 'n 
lid he wat met USKOR gcmoeid is) 
a ook die A.C .. V. v t tan nou III t 
ons saamwe rk. Hicrdie nuu brio al 
dan die mann kragbenodigdhede 
kend rnaak, 

lew' 
g roep. Die relcvantc foto's wor d dan 
g .liaseer: e n pcrsoon . 31 bchc r I( (lor 
die gcbruik daarvan, 

Stundaardplakkatc is g sdruk. 
'n Wedstryd om slagspr .uk 

USKOR tc kry sal moontlik in 
nabyc toekoms uitge kryf word, 

'n Uniformc inligting bl d word ook 
in die vooruitsia gestel. 
- 'n Kennisgewinghord by die LSS is 
Yerby; dit sal ebruik word vir semi 
permanente foto-uitxtallings, 

Carel 
Jooste 
Bloeddiens 
USKOR 
F.A.K. 

Hierdie is net voorbeclde van prak 
tiese goed wat wcl bcreik is in die 
termyn. By die groter projekte wat nog 
besig is om te ontwikkel, was daar ook 
gocie vordering gernaak. Aandag word 
op die oomblik gegce aan di oriente 
Tin zswe k, die moontlikheid van 'n 
tweedchandse boekwinkel op die kam 
pus, asook die hele situasie rondom die 
beskikbaarheid en pryse van akadernie 
se boeke Cn moeilike projek), P.S.O. 
-losies (kontrole en koordincring), 
Studentetoerc en reise (oorsese werks 
gelecnthcde) en studenteftnansics 
(prysvergelyking). 'n Taarnlike wye 
spektrurn is gedek, Duisende k1einer 
projekte is ook aangepa k. Vir 'n volle 
dige uiteensetting moet bclangstellen 
des die SBK se jaarverslag bestudeer. 
• Her u in die be/mig van die studente 

• Wa t word daarmce bcdoel as gese 
word dar die SR.-lid he/as met USKOR, 
ni sleg« sy "toesighoudende" tunksies 
vervul nie? 

Vuntcvor nlOCS die lid g swoonlik 
net spook om op datum I' bly met 
elke klein verwikkelinkic; hy kon egrer 
niks met al die informa .ie docn nie, 
Tydens die af'gclope tcrmyn het di 
SR-lid se funksie meer akttef van aurd 
gcword. Voortaan sal hy dus, bcnewcns 
sy sitting op die bestuurskornitcc, ook 
voorsitter wees van die Rcklam - en 
inligtingskomitee, wat hy na willekeur 
saamstel. 

Juicy Lucy now at the Kentucky Pried 
Chicken store in Stellenbosch. Servin f e hlv 
squeezed 100% pure fruit juices. Juicy 
Lucy and The Colonel have got to- " 
gether to give you the finest fast 
food service in town. 100% pure 
fruit juice plus finger lickin' good 
Kentucky Fried Chicken, Colonel 
Burgers, chips, salads and desserts. 

T I 
KENTUCKY FRIED CHIC EN, 
Trust Bank Centre, Stellenbosch. 

Telephone: 6174. 

Sendingweek is weer eens 'n hoogtepunt ill die iaorlikse knmpusbedr i; 

wighede. Dit is die eerste keer dat di uitstalllug in die Gal b ) die /"S\' 
plaasvind. Verskeie ander aktiwiteite is oo]; glrdl om stud 1I1e le 
bctrek. 
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MA o 
Gart oux J. Gedurcnde die 1977/78 scisoen het 

Garth 52 paaltjies in die Currie 
beker-kompetisie genecm, Oit is die 
meeste paaltjies dcur 'n bouler gc- .tiI.r!"'!"" 
neem gcdurende daardie scisoen. 
Dit is ook 'n W.P.-rckord. 

2. Garth het pas tcruggckeer van Brit 
tanje waar hy saam met Tony Greig 
vir Sussex gespecl het. Hy het vir 
Sussex se eerste elftal teen die 
toerspan van Nieu- Zeeland gespeel. 

In 1977 haal hy die volgende 
spanne as doelwagter, Weste 
like Provinsie 0/21, Suid 
Afrika 0/21 en die Suid-Afri 
kaanse Universiteite. 
In 1978 haal hy die volgende 
spanne alhoewcl hy steeds 
0/21 is: Westelike Provinsie, 
S uid-Afrikaanse Universiteite 
en hy kry ook sy Springbok 
kleure. 

Heidi het in die 1977/78 sei 
socn begin met 'n goeie paging 
van 1,81 m. 
In Bloemfontein op die Dai 
ry mpl e- byeenkoms het sy 
J,85 m gehaal. 
Sy is opgeneem in die Spring- L:;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;';;'~"-;-";;"'';''''';;';';;'''';;;';'-''';';';';'''''';-'';;';;';''';;;;';;';;'';;;'- 
bokspan. Heidi de Koch , 

OMPETISIE WORD DIE 
GEBORG DEUR 

OHLSSON SE AAPSE 
BROUERYE 

INSKRYWINGSVORM 
DIE eerste drie persone wat die Sportmanne en -vrou reg voorspel deel die prys van R 1 00 as volg: 

eerste R50, tweede R30 en derde R20. 
• A L wat u mo t doen is om die sportmanne en -vroue in volgorde van u eie keuse te rangskik. 

• I NSK RYWINGS moet ons bereik voor 12hOO op 18 Augustus 1978 (aanstaande Vrydag). 
Inskrywingsvorms meet by Die Matie-posbus (No. 20 in die LSS) ingehandig word. 

DIE wenners sal in kennis gestel word en ook in Die Malic aangekondig word. 

• D Ib beslissing van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word nie. 

MANS 
1 
2 
3 
4 
5 

DAMES 
1 
2 
3 
4 
5 

•••••••••••••• I •••• ,. t . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 

u 
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OUVA 

1. By was een van die lede van 
die 24-uur-aflos 'pan wat di 
wereldrekord geslaan her. 
Saam met Andries Krogmann 
wen hy die eerste paar Weste 
like Provinsic veldlope. 
IIy is oak die huidig 
Afrikaanse Univer iteitc 
loopkampioen. 
Gedurende die Mati s e oor 
sese toer slaan hy die Suid 
Afrikaanse rekord in die 
3 OOOm hindernis. By vcrbcter 
die ou rckord met meer as 8 
sekondes tot 8:22:63. 

Ily st I die pas afg lop' i 
seen die vinnigste tyd 0 r die 
1 500m op. Sy tyd W~IS 

3:39:3. Hierdie tyd was ook 
gocd gcnoeg om hom Sprin l_ 
bokkleurc te besorg. fly h t 
ook saam met die Matics hul 

1. Gedurende 1977 haal sy 
Westelike Provinsie en 
Suid-Afrikaanse B-span. 

2. Gedurende 1978 voer sy die 
Westelike Provinsie, asook die 
Suid-Afrikaanse B-span, aan. 

TRUDIE 
BOTHA 

1. Trudie, wat reeds in 
eerste keer Springbok gcword het, is 
in Februarie vanjaar weer tot die 
Springbo kspan verkies. Di t is vir 
varswa terlewen sredding. 

2. By die SA-kampioenskappe hct sy 
die wereldrekord in kopdra-rcddiug 
geewenaar. 

3. Sy was in J uJie lid van die SA-span 
na Oostcnryk. 

4. By die internasionale byecnkoms in 
Oostcnryk, het sy die wcrcldrekord 
in die 25m kopdra geslaan. Sy is 
ook as die beste individuele deel 
mmer by die bycenkoms aangewys. 

1 977 Bcrgrivier Ma ra thon: 
posisie. 
SA K2 Marathon: 2dc posisie 
(saam met Frans du Toit). 

1978 - W.P. 500m en 1 00001 Kl: 
2de posisie, 

- W.P. Wedvaart op see (Simon- 
stad): Wenner. 

- SA Kl Marathon: 3de posisie. 
- SA Universiteite Kl : Wenner. 
- Be rgrivier Marathon: 3dc 

posisie . 
- Lid van die 1978 Springbok 

span wat na Europa sou gaan. 

A u 
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Vrydag, 11 Augustus 1978 

Stellenbosch • ezs dit 
STELL · NOOSeH staan weer midde in die ak ie van 'n SR-verkie- 

ing. Die tuiptrekkings van die ou termyn word beklemtoon 
d ur di tradh ionele vrae-en-antwoorde-bladsye oor SR-aktiwiteite 
wat elders in hierdie uitgawe verskyn. Dit bly st ds goed om na 
di vorig termyn te kyk wannc r 'n stem uitgebring moet word in 
di verkiesing van 'n nuwe Raad. 

Indi n die SR-voorsitter reg is wanneer hy van 'n "verry king van 
almal" praat, dan moet ons byvoeg dat hierdie verryking nog nie 
prakti s g manifesteer is nie. Hi rdie standpunt fundeer ons daarop 
dat Die Matte st eds bedenkinge het oor die fut wat daar hierdie 
jaar in di SI s optr de was. On twyfel of ons die stelling dat 
"di g luk in hierdi einde juis is dat die einde is," ten volle kan 
n ge r. Maar dit is nie di ek klusiewe sonde van hierdie SR nie; dit 
was bloot die uitvloeisel van die betwyfelbare daadkragtigheid wat 
vorige termyn g kenmerk het, 

Die verantwoord likheid rus du op die volg nde SR se kouers 
om nou, nadat die klimaat daarvoor geskep is, die prestigewaarde 
van die Raad drasties te herstel en om te bewys dat dinamiese 
leierskap steeds op Stellenbosch t nwoordig is. 

Dit plaas egter ook die b sondere verantwoordelikheid op die 
tud nt -unie se kou rs om besinnend t stem; om hulle nie deur 
'n enk Ie faktor soos die sirkus of die (on}aantreklikheid van 'n 
kandidaat te laat belnvloed nie, maar om te kyk of kandidate: 

b sond r lei rskap vertoon, 
d .glik ing lig is oor administratiewe asp kte van SR-bedrywig- 
hed , 

• to g ru. is vir die politieke taak wat op hul skouers rus, 
• en waardig verteenwoordigers van hierdie studente-unie op die 

inter-univ rsitere terrein en in ander optredes na buite sal wees. 
'n Be. f van die b langrikheid van hierdie verkiesing, verg dit 

van ons om deeglik kennis te neem van die kwaliteite van 
kandidate, d.m,v. Die Matte, Die Took, koshuisbesoeke (onses 
insiens die belangrik te) en in 'n mindere mate die sirkus. 

Want as Stellenbosch weer vraagtekens oor die koppe van die 
SR gaan plaas na hierdie v rkiesing, sal by self t blameer wees, En 
wi hou nou daarvan om wed rregtelik foute te maak? 

ammie 0 Lammle! 

REDAK 1978 

Hendrik 

Ul t a 
KOBUS PIENAAR BERIG: 

'n LANGDRADIGE sitting van drie en 'n half uur het die laaste vergadering van die SR-termyn 
gekenmerk. Die belangrikste mosies wat tot stemming gebring is, is seer sekerlik die bekendmaking 

van die persone wat ere-kleure sal ontvang (hierdie jaar rneer as vantevore) en die aanvaarding van die 
voorstelle soos ingedien deur die Implementeringskomitee. 

Aange ien daar reeds '11 uitecnset 
ting van die voorstclle van die Imple 
menteringskomitee in Die Matie ver 
skyn het, sal ek op die stadium nie 
uitwy oor die lang bespreking wat 
tydens die vergadering ontluik het nie. 

Die SR het geweier om 'n versock 
van die departcment Toegcpaste Wis 
kunde goed te keur. Die depart ment 
wou die gewildh id van die kandidate 
tydens die SR-verkiesing ter wille van 
'n eksperiment toets. Die raad het egter 
besluit dat daar 'n presedent geskep sal 
word wat probleme en verwarring kan 
skep, 

VASVRA 

'n Inter-universitere vasvra word 
deur Springbokradio van stapel gc 
stuur. Die SR het besluit om die 
verantwoordelikheid aan die Debatsver 
eniging oor te dra om die regte persone 
af te vaardig. Enigcen wat belangstel 
om decl te necm, meet die Dcbatsbe 
stuur kontak. 

Natuurliefhebbers w t belangstcl 
om 'n kongres oor die uitdunning van 
wild in die Krugcr-wildtuin by to 
woon, kan die nodigc inligting by die 
SR-kuntoor verkry, 

Voorstelle met be trekking tot die 
Dric-eeu-Iees van Stellenbosch - be 
halw Karnaval en Sangfees word ook 
deur die SR ingcwag. Enige pcrsoon 
wat 'n voorstel het om die studentc te 
bctrek, is wclkom om so te doen. 

'n Vcrdere krywe is ook ontvang 
van die Duitse J eugbond Europa. Hulle 
stel belang in die uitruil van stud nte. 
Belangstcllendcs kan hul tot die SR rig. 

Onder die agendapunt Bloeddiens, 
is dit bekend gemaak dat Stcllenbosch 
die bloedintervarsity gewen het. Die 
skild is 00 k reeds on tvang. 

Piet le Roux het weer eens heelwat 
op die hart gchad. Die Kleureksamen 
sal voortaan bekcnd staan as die Matie 
eksarncn. Soos voorheen berig, sal die 
cksamen nic meer nodig wees om 
kleure te koop nie. In plaas daarvan 
word daar van die universitei tsregistra 
siekaart gebruik gemaak. 

Vanjaar word die maksimum getal 
studente wat ere-kleure ontvang van 
vyf tot tien verrneerder. Die gevoel van 
dic raad was dat vyf studente uit 'n 
moontlikc tienduisend miskien bietjie 
bepcrkend is. Die volgende persone sal 
vanjaar ere-kleure ontvang: 

Christopher Agenbag 
Johann Aspeling 
Fanie Bergh 
Carel Jooste 
Hannes Koegelenberg 
Berdus Neethling 
Schalk (Pine) Picnaar 
Anton van Niekerk, 
Mnr, Le Roux het daarop gewys dat 

daar moontlik wanpraktyke bestaan 
met die verkoop van universi 
teitsbaadjies. Die raad het besluit om 
die saak aan die Pryskontroleur voor te 
Ie. 

Maticplakkers sal ook beskikbaar 
wees by die Sk-kantoor. Dit sal ver 
koop word teen 30 sent elk. 

Laastens het Pict ook bckend gc 
rnaak dat mnr. Hannes Marais, oud 
Spr in gbok-rugbykaptein sal optree 
tydens die erc-kleuredinee. 

Fitel Kruger het verslag gedoen oor 
die lntervarsity en gese dat daar in die 
toekorns gcpoog moet word om meer 
samewerking te verkry met die Rugby 
unie. Dit lyk egter of Intervarsity 
vanjaar finansicel 'n sukses was. 

Met bctrekking tot publikasies het 
Leon Oosthuizen 'n mosie ingedien wat 
b paal dat die redaksie van Die Matie 
reeds 'n week voor die Junie-eksamens 
aangcstel sal word. Die termyn sal dus 
in die toekom van Junie tot Junie 
wees in plaas van Augustus tot Augus 
tus. Vervolgcns is daar ook 'n perskode 
vir Die Matie tot die reglemente ge 
voeg. Verdere besonderhede hicrorn 
trent verskyn elders in die uitgawe. 

lise Treurnicht het verslag gedoen 
van die u.s. Gesprek-program; sewe 
aandserninare, drie naweekkampc en 
een uitgawe van Dispuut word nog vir 
die semester in die vooruitsig gestel. 
Use het vervolgens aangevoer dat U.S. 
Gesprek taamlik problcme ondervind 
met finansies; sy het die raad versoek 
om meer geld vir die doel beskikbaar te 
stet. 

Eitel Kruger het gemeld dat daar 'n 
probleem aangevoel word ten opsigte 
van die uitnooi van belangstellendes na 
die naweekkampe. Volgens hom is dit 
onregverdig dat pcrsone uitgenooi 
word op die basis dat hul gereeld die 
aandseminare moet bywoon. Hy het 
gese dat daar talle studente-leiers is wat 
as gcvolg hiervan nooit die kans sal kry 
om die kampe by te woon nie, soos 
byvoorbeeld die voorsitster van die 
primariae-komiree, wat ook lid van die 

[Vervolg op bl. 18. kol I.) 

2, 

LOUIS HEYNEMAN het met Dr. John Kannemeyer, senior lektor in 
Afrikaans-Nederlands op Stellenbosch gesels. Verlede Vrydag het 

Or. Kannemeyer se omvattende bock oor die geskiedenis van die 
WANNEER laa het ons op Stellenbosch iemand gekry wat Afrikaanse letterkunde verskyn. By 'n amptelike geleentheid is die 

v ronderstel i. om insig in 'n saak te toon, en wat dan. b min nuwe boek aan die minister van Opvoeding, Dr. Piet Koornhof, 
daarvan uitg stal het soo. oud-r gter Lammie Snyman onlangs by oorhandig. Die Matie wou ook sy mening omtrent regter Lammie 
di N . van Wyk Louw-gedenklesing? Snyman se uitlatings by die N.P. van Wyk Louw-gedenklesing hoor. 

Om in hierdi tyd nog te kom insinueer dat ons krywers die Die Geskiedenis )1011 die Afrikaanse hy in 1921 die BA-graad met onder- 
hose weergee om die bose s ontwil, dat die mens bo God gestel Literatuur (Band f) i die omvattcndste skeiding in o.a, Duits aan die U.S. 
word en dat hull b hep is met di eksuele en obr ne, Iyk ietwat hock van sy soort oor die onderwcrp. gcslaag het! 
(on . .' ryf graag ufemi ties) naief en ondeurdag. Nee wat, ons kan Hand I handel oor aile ge krif'te, reis- Daar is ook onthullings van die 
doen m t me r beredeneerd , en veral s nsitiewe, spr kers by journale, dagrcgisters sedert 1652 v r- liefdeslcwe van digters en skrywers. Nie 

by die cerste en tweede Taalbcwegings, sensasioneel nie, maar allcs wat byge- 
hierdi pre fig -gel ntheid ter herdenl ing van ons grootst digter. die digtcrs van die twintiger (Toon van dra het tot die oevre van 'n skrywer ", 
Want Van Wyk Louw ou in y graf omgedraai het as hy van die den Hcever, A.G. Visser, Eugene Aangesien dr. Kannerneycr goed in- 
d bak I tot sy gedagt ni. op Stell nbo ch g we t bet. Marais), die dertigers (C. M. van den gelig is oor die hele situa .ie van die 

:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lfu~e~ Van Melle, Mikro ~a) tot ~ cictydscskrywcren ilie huidi~ kwcs~e digters en . krywer wr t in die veer tiger- om die sogenaamde kloof tusscn 
jare g debultecr het. (Vall Wyk Louw, skrywer en gcmaanskap, It t Die Matie 
Eybers, Krige, .W '. E.G. Louw), Band II hom gcvra om te reageer op regter 
wat waarskynlik III 1981 sal v rskyn, Lammie Snyman (Voorsitter van die 
sal oor die res van die Litcratuur scdert Appelraad op Publikasics) se gedcnk 
[950 handel. lesing t wee wckc zel de op Stollen- 

1,..,..- ....... ----------......., ......... ---. bo ch. Die omstrede lesing het ongun- 

I 
stige kommentaar van die m cste let- 
tcrkundiges uitgelok. Om die waarheid 

I-- ......... ~_---.J te se, dit het 'n nuwe storm rondom 
HI· k was in die gelukkigc posisie dat die onderwerp, ontketen. 

ek van moderncr studies kennis kon Dr. Kannemeyer se aanvanklike 
ncem us my voorganders wat oor die kommenil.lar: 
lit ratuurgeskicd ni. geskryt hct, Heel- Regter Snyman se aannames i. vaag 
wat manu kripte ell ander interessante en niksscggcnd. Hy het nie cen keer na 
materiaal het ook tot my bcskikking 'n bcpaald werk verwys ni . By ver 
gckorn. Stell nbosch is natuurlik be- staan hyvoorbecld nie die woord eksis· 
voorreg om die waardevolle versame- tensialisme nie. By g\:lnuik die woord 
lings v n N. P. V' n Wyk Louw, D. J. net in 'n ncgaticw betekcnis - as 'n 
Oppermann cn W.KG. Louw tot ons soort vloekwoord. Regter Snyman sal 
he 'kikking te he. Di\: boek kom dan nooit kan in s.ien da t kru-woordc j~is 
ook III t verrass nde nuwe illligting aan vall hul kruhetd. ont.daan ka.n word me. 
die dag. l'k het ook van '11 nuwc uniek }·.k wonder sells of hy 001t s~tf D.H. 
sis teem van bihliografiese inligting wat Lawrence se Lady Chatterley sLoper 
handigcr as '11 voetnotasi teem is. Die of James Jo~ce se Ulysse,s gelecs het! 
sisteem sal v ral baie hulp aan studente Hy he.t dle geleentheld om op dle 
verlc n. Dr-ar is 0.3. baie interessante gcdenklesmg as spreker op te tree, 
inligting oor Van Wyk Louw s Raka mi br.ui~ deur sy agterlike opvatting 
wal ek in die Carnegie-biblioteek raak- van die llteratuur. 
geloop het in 'n oefcningboeke in sy Snyman beweer dat daar 'n groei 
eie handskrif: Dit w, s aanvanklik be- ende botsing en kloof tnssen die gc 
docl as '11 voorwoord tot 'n "skooluit- meenskap, k rk en wetgewer aan die 
gawe" van Raka. Louw het dit later een kant en die skrywer aan die ander 
verw rp en di' inligting kom nou vir kant is: 
die C 'f te keer aan die lig. Oit is 'n growwe v ralgcmening. Dit 

Die ware agtergrond van Sangiro lie is wei waar dat sekere skrywers dikwcls 
Uil Oerwoud en vlnkte word ook ont- dil! politieke of gcslagtelike as temas 
huI. Da r is I nk reeds hcwerings ge- het. Soortgelyke Nederlandsc skrywcrs 
maak <lat die w rk ,terk steun op '11 is ook nie die gewildstc by die alge- 
oortgelykte Duitse werk. Later is hef- menc publiek ni , maar in S. A. h tons 
tig ontken dat Sangiro Duits magtig dic probleem dat 'n publikasie-wetg> 
was. Ek het p 'fsoonlik die rekord van wing op 'n agterlike manier klein dingc 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I d~ Un~~~MM~pmmF~ndd~ ~oru h~ ~rud~ uit ~opmde ruk 

LOUIS HEYN .MA 
GESELS MET 

DR JOHN KANNEMEYER 

Dit hOll 'n gevaar vir die groei van ons 
letterkunde in. Oor die jare heen was 
daar groot ideologicsc vcrskille tussen 
. krywcrs. Leipoldt en Totius staan 
feitlik reg tcenoor mekaar. Dit is dus 
haie normaal. 

Is daar dan In maatstaf vir ware 
skryfkuns iets wat verltef kan word 
en nie tydsgebonde sal wees lIie (wat 
ook at die in/lOud mag wees)? 

'n Geslaagdc kunswerk het gewoon 
lik 'n goeie balans tussen die aktuele en 
die universele. Die universele, hoe on 
verganklik ook aI, het nie met die 
menslike kondisie te make nie. 

Ilennie Aucamp beweer dat kUllstt 
l1aars vall links en regs llan clitisme 
beskuldig word terwyl die kunstenaars 
"wei iets meer vennoed van die mens' 
like kondisie" as sy medeburger. Stenz 
u saenz? 

Ja, ek gaan ten volle akkoord met 
Auc mp. Mense hou nou eenmanl nie 
van pro fete nie! Skrywers wat die 
waarheid propagecr is kwalik gcwild n 
dit is die basiese rede vir ilie ongewild 
heid van sek re skrywer,. 

TRIO.RAND WEB 



AN ELSWE 
S.A. T 
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'nUITERS geslaagde handelsweek is vanaf 28 Julie tot 4 Augustus deur die Vereniging van Jkonomie en 
Handel op Stellenbosch aangebied Hierdie week is deur verskeie hoogtepunte gekenmerk, 

waaronder 'n dans, die kroning van mej. Handel en verskeie simposia. 'n Simposium is op Maandagaand, 
31 Julie in die Nedbanksaal gehou met die tema die begrensing van die Suid-Afrikaanse ekonomie deur 
die betalingsbalans. Professor J. L. Sadie het as inleier opgetree. 

Dokter Johan Cloete, voormalige 
verteenwoordiger by die IMF het as 
eerste spreker opgetree. Spreker het 
veral groot klem op uitvoer laat val. Hy 
het die bclangrikheid beklcmtoon dat 
fabrieke nie mateloos moct uitbrei nie. 
Volgcns doktcr Cloetc is dit eer dat 
sodra die fabrieke effens grotcr'gernaak 
word as wat die plaaslike mark kan 
akkommodeer dat jy jouself forseer om 
prioriteit te skenk aan uitvoere. Vol 
gens spreker is dit eers wanneer dit 
gcbeur dat die swartman in 'n kleiner 
mate werkloos sal wees. Werk sal dan 
imrners vryelik beskikbaar wees. Dok 
tor Cloete is van mening dat mens nie 
na 'n intemasionale handclstentoon 
stelling gaan om die Suid-Afrikaanse 
vlag te dcmonstrecr nie. By voel ecrder 
dat individuele nywcraars wat na die 

buiteland gaan om hul produ kt te 
adverteer ondersteun moet word. Hy 
het die gchoor meegedeel dat die go 
vaar nie genoeg beklemtoon kan word 
dat die Republiek moet waak om nic to 
veel op enkele produ kte soos goud en 
diamantc te konsentrecr nie. 

BUJTELANDSE KAPITAAL 

Dokter Piet Kieser, bestuurder van 
Safts, het spesifiek aandag gegee aan 
ons lopende rekening en die probleme 
wat met ons uitvoerpogings ondcrvind 
word. By het vervolg deur te sc dat dit 
van die allergrootste belang is dat ons 
steeds kapitaal van die buitcland sal 
ontvang. Hierdie buitclandse kapitaal 
invloci het noemcnswaardig afgcncem 
die afgelope tyd. Die vertroue vall die 

buitelandse b loggers het nocmens 
waardig afgcnecm en mod spoedig 
teruggewcn word. Volgcn dokter Kie 
ser is dit belangrik dat Suid-Afrikan .rs 
meer spaar, sodat die land in '11 gro ter 
mate onafhunklik kan word van buite 
landse kapitaul, Buit eland: l kaplt ial 
invloei is yns insicn b 110 irik vir 
enige ontwikkelcnd land n die to ort 
in ons lopende rekening v n die I 
talingsb Inns moet deur buitclands \ 
valuta gefinansier word. 

RESERWES DAAL 

Volgcns sprek r het nuwe 
in working getree wat OilS re. rwes 
aansienlik uitgeput het. Die oli prys 
het vcrviervoudig en v irdcdigin rs 
uitgawes het "ansi nlik gcstyg, Dokter 
Kieser het gese dat vcrskeie oplo: sing' 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vhhfu~fu~obkemannili' ~~g' 

doen kan word. Vir hom is dit cgter 
voor die handliggcnd dut 'n v irdere 
dcvaluasie v III die n nd up hi r die 
stadium be lis nie b vorderlik sal wces 
vir die Suid-Alrikaansc ekonomi nie. 

ASB EN TURNHALLE 

ETIESE KODE VIR 
DIE MATIE 

ONDER BESPREKING 
"BY ons sal 'n nasionale konvensie lei tot 'n botsing tusscn wit 

sekerhede en swart verwagtings", het sen. Dennis Worrall 
Vrydagaand, 28 Mei op 'n A.S.V.S.~konferensie was, "Is 'n 'Tumhalle' 
die oplossing vir S.A.? " Die ander spreker was Dr. Zach de Beer wat 
die Saterdagoggend die bespreking ingelei het. Die V rydagmiddag het 
mnr. Chris Heymans, Matie-redakteur, en mnr. Piet Marais, oud-Kovsle 
S. .~lid, oor .S. se houding teenoor die A.S.B. gepraat. 

In die bcspreking oor die A. S. B., 
het Chris Heymans gcse dat ons nie 'n 
plig teenoor die A.S.B. het uic: as 'n 
mens met nie-blankcs praat, lyk dit 
asof dit cerdcr ons plig is om daar uit 
te bly! Stellenbosch het ecrdcr 'n 
behoefte aan dinamiese leiers wat hul 
kontak-gelecnthedc benut as aan 'n 
stadig-bcwegende organisasic soos die 
A.S. B. Volgens Piet Marais hct Stellen 
bosch se onverboudcnhcid hom dusver 
weinig in die sak gcbring, "Verdere 
isolasie dien geen doel nic". 

Hy het verder daarop bewys dat 
S. A. baie sterk aandag aan internasio 
nalc verhoudinge sal moet skenk. Die 
swart Amerikaner idcntifiseer horn met 
die swartman in S.A. en plaas hulle 
regering geweldig onder druk. Ons sal 
meet verstaan dat hulle die situasie 
anders sien as ons. Die onlangse onluste 
het aan hulle getoon dat ons stelsel nie 
regverdig is nie, die swartrnan nic te 
vrcde is nic, en die regering die situasie 
nic onder beheer het nie. Die V. S. A. is 
oortuig dat S. A. nie sal verandcr sender 
druk nie, Volgcns hu11e het die sagte 
henadering S.A. slcgs meer vasbcrade 
gcmaak. 

Dit alles het tot gevolg dat die 
buiteland slegs beleggings en verande 
rings sal . eun wat deur swart Suid 
Afrikaners gestcun word. Hulle ei nie 

'n bedeling van een mens een . tern nie, 
maar wei een wat almal tevrcdc sr I tel. 
Tcnsy S.A. die buiteland kan voor 
spring met gcsprek en die vcrbctering 
van internasionale vcrhoudinge, salons 
situasie, nct soos die van Rhodesic en 
S. W. A. gcinternasionalisecr word. 

Wat volgcns sell. Worral nodig is, is 
slogs 'n uitspelling van ons huidige 
bcleid. Die onduidelikheid omtren t die 
nuwe voorsteUe maak dit vir baie on 
aanvaarbaar. 

TOE STAND VERSLEG 
Volgcns Dr. Zuch de Deer kan S.A. 

c POSISI binnc die volgen de vyf tot 
ticn jaar aansienlik verslcg, Daarom sal 
al S.A. bevolkingsgroepe moet saam 
staan. Alma! sal moet kan dccl he aan 
die bepaling van ons toekoms. Daarom 
is 'n nasionalc konvensie op hierdic 
stadium onontbcerlik. 

SEGGENSKAP 

Sen. Worrall het gcsc die witman 
het 'n scggenskap in die behoud van sy 
idcn titcit en in die bepali ng van sy 
bcstemming. Dit sot! verkccrd wces om 
dit alles op 'n nnsionale konfcnsie "for 
grabs" te laat gaan, Ons sal e rs 'n 
realistiese raining moet opst I van wat 
ons kan weggee en war ni . 

I. 

2 

2.2.1 Nuus moet in die jui t 
verband '11 g balm s .rd 
uangehicd word en vry van 
v r d r a ai ing, oordryv 'in', 
wanvoorstclling 01 V' n 
like weglal ing: Wt.'CS. 

2.3 

2.4 

3. Kommentaar: 
3.1 Kornm ntaar moet erlik n 

billik we' en beru op die 4, 
valuasie van 'n h trokk 
situasi dour di hoofr da - 
t ur. 

3. 2 Dit i die voorr g van di 
hoofredakteur om 'y tand 
punte h kcnd te st It maa 
da r moet voldoende ruimt 
gela t word (verkie slik in 

Die fruaie M j. Handel, Marguerite de Ko k, hi r t 'lam 111 t di I ikaan 
van die Fakult it van Hand I en Admini tra: ic, prof. Schumann n 
mev. Schumann, afg ne m tyden haar kroning vcrl <.II; week op di 
Handelsdun .. Slegte nuus is dat sy ba] vas uitgaan, 

Republiek 
word 

m r as di hril w kolonun ) 
om v rskill nd t mdpuut 
t kon t I. 

SOIl I. 

5 ere sedes: 
Di. Marie . nvr 
l'ke 



14 Di Matie, Vrydag, 11 Augustus 1978 

E K het 'n man geken in wie daar baie goeds en niks kwaad gesteek het 
nie. Na sy dood het ek gewonder wat die dominee op sy begrafnis 
gaan se, Dit is mas maar so dat 'n mens op daardie dag enigiets 

aangryp, enigiets wat jou hartseer minder kan maak. Hy gebruik toe die 
teks (2 Tim. 4: 7 "Met Christus het hy die goeie stryd gestry; hy het die 
wcdloop voleindig, hy het die geloof behou. " 

Dit het my laat wonder. Ons moet a1mal die wedloop voleindig - een 
Die hele ding van Regter Larnrnie of ander tyd en wanneer weet net Hy. Ons stry almal 'n stryd, of dit goed 

Snyman het nou weer 'n ou bakleicry of leg is, hang net van on. self af. Die crgste is dat clkecn van ons weet 
afgegee en almal trap op almal se ton . wattcr stryd ons stry. Vandag dink ons ons het die geloof en more vergeet 
Daar word g sc hy moes nooit g nooi ons weer daarvan. Kom ons kyk weer na onsself en bid dan dat as ons 
gew s het ni -. nder se hy h t die e ndag voor Hom staan, ons oak kan se: "Here, ek het die geloof b hou." 
N. P. van Wyk Louw-gedenklesing mis- SIMON 
~~k~rou~D~ww~kn~~n~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
brug oar die sogenaamde kloof tussen I": 
skrywer en volk word bcstyg en elkeen 
dink sy raad is beter om die 'hangbrug 
op te hou swaai. Daar is jou wrintie 
waar dicgene op Stellenbosch wat 
onder in die kIoof sta n en hoop die 
hangbruggie start na benede. Hulle 
steun Lammie Snyrnan bloat uit begin 
sel en sander am die vaagste benul te 
he van die man se onkunde omtrent die 
hedendaagse letterkunde. 

'n Mens kry die idee dat diep in 
elkeen se binneste hou hy van 'n 
stryery en meningsverskille. As daar 
niks was am oar te stry nie - wat sou 
ons au volkie dan nag doen? Hoe sou 
jy anders jou elf laat geld? 

N die hartjie van die kultuurstad, Stellenbosch, sit 'n lot ape van die plaas af. Maniere het hul nie en 'styI' 
is vir die voels. Bulle dink en doen net wat hul1e wit en se en maak asof barbare hul eie bloedneefs is. 

Goeie maniere, goeie smaak en ander beskawingseienskappe is blykbaar uit. 
Om al hierdie dinge hardop te se, is 

am rnoeilikheid tc sock - 'n Matie is 
mo onaanta baar, Maar on TV-kykge 
woontes laat di aap uit die mou, Die 
gewoonte het 'n g weldige metamo 
TOS in di afgclop paar jaar onder 
ga n. 

Aanvanklik het ons almal die kennis 
n kultuur ingedrink en die plesier en 
ontspanning as 'n bonus gele n, 

Die situasie het egter baie verander, 
'0 Klein 81'0 pie kyk nog gereeld na 
Sondaga nd kla. iekc musiekpro 
gramm • 'n Paar uit lese nob sorg 
dat hul elke drama wat daar te sien is 
te i n kry n die sport·fanatics sit spits 
by elke sportuitsending (of dit nou 
tafelt nnis of rolbal is) tcrwyl die 
heerser vall more s an tien-oor-agt ln 
Icc bril op it om met '0 frons di nuus 
ante hoor, Die werklike "belang- 

vanselfsprekend in pag. 
Daar kan 'n paar rcdes wees: Ons 

het te gewoond geraak aan die TV; of 
ons is te lui am iets nuu ts in te neem. 
Ons ly aan 'n algehele traak-my-nie 
agtigheid wat stadig maar seker besig is 
am ons te verdoof, Mi rkien het 'n 
student net nie meer die tyd am 
sorgloos te gaan sit en ant pan nie. 

Barbaar, kultuurhater, kultuursnob 
of wat ook al - almal is egter "social 
climbers". Dit Iyk my dis hoekorn ons 
Stellenbosch toe gekom het en vir geen 
ander redc nie! Sommige bespreek 
plek vir musiekuitvocrings en drama 
opvoerings net am deur die elite 'ge 
sicn' te word. 

I'n in ons binnekamers? Wat lees 
die gemiddelde student'? Dis nou be 
halwe Peanuts en Walter die Wonder 
man in Die Burger, die Tonight in die 
Argus of "Keurbetrekkings" in die 
Rapport. 

Die waarheid is dat ons nie eintlik 
lees nie. Die gerniddelde Matie lees nie, 

J tuister nie, kyk nie - wat doen die 
kIomp barbare dan? Hulle praat. O{t 
doen almal graag. HuUe se 'n hoop 
on in en stry in 'n akaderniese haas 
onverstaanbare taal. Alles draai eintlik 
n t om hul eic vernuftigheid. Beter 
weterig kritiseer hulle alles en almal 
denkbaar. Hoe minder hulle van iets 
weet, de te maklikcr kritisecr hulle. 

rikes" (die sag na mde studenteleiers) 
is natuurlik te besig met hul buite 
muurse aktiwiteite om hul tyd te mars 
met telcvisie! Vergeet maar van die 
snobs wat vcrhcwc bo televi ie is! 

Fn dic "plebs"? Waarna kyk 
hulle?' 'n Mens sien dit in di Neel ie 
in die koshuis net waar daar 'n 
TV-. tel staan. Bull it in hut hordes 
geskaar am programme soos Heidi en 
The Villagers te sicn. Die SAUK i. mas 
net verantwoordelik vir daardie ekstra 

louis 
heyneman 

stukkies plesier. AI die opvocdings 
wcrk, kultuur n wysheid het ons 

----------~----------- DIE FONTEIN VAN 
SEMAARSO 

REGTER SNYMAN 

lONG STORMPIE 
Toemaar, weldra sal dic jongste 

tormpie in die teekoppie (verskoon 
my die Engelse uitdrukking) tot be 
daring kom en sal die kloof weer krimp 
tu sen volk en sy doemprofcte tot 'n 
lastige ou leislootjie. Maar nie voor 
elkeen sy Ii eers ingckry het nie, 

Alles is tog so tydsgebonde en so 
onbelangrik, Die geskiedcnis van beska 
wings word net in eeue gemeet - nie in 
'n paar storrnjare of 'n dekade of twee 
nie, 

S RYDBYLE 
Pak maar die strydbyle weg - die 

skrywers gaan nie omkyk-omkyk loop 
nie en di volk 5 hom mettertyd tog 
aanpa Terloops, moet tog nie verge t 
om jou byl t slyp voor jy hom bere 
nie - daar sal w Idra w er iets anders 
opduik wat jou diep binne jou s 1 
ver 0 k om die vlym kerp byltjie uit te 
plu k en weer te begin b klei, 

SENDINGWEEK 
lets van 'n heel ander aard: 'n Mens 

kan nie help am beihdruk te word deur 
die omvang van S ndingweek nie, Die 
uitstallings is w er e ns van 'n hoe 
geh He en al die ander bydrywighede 
spr Ie van goeie organlsasie. 

Dit is belangri • am te besef dat dit 
hier nie geld is w. t alle doen nie, maar 
die onverrnoeide ywer van studente vir 
wie dit am die saak gaan. Dit is nou 
eenmaal die mooi kant van Stellen 
bo eh. 

Nuwe V,'e . Ou Wgn • In • • 

Tile 0111 
of III • I ( ) m uftl 

And anyone who forces himself to love someone 
Begets a murderer in his own body, 

S ISYPHUS is tickled by the thought of giving the most admired man in the 
Western civilization a bit of back-chat. It is not out of cynicism that he 
holds such a challenging viewpoint. He respects Christ more than any other 

man, living or dead. Yet at the same time he can Im gine his hero as bing 
amused rather than offended by the passionate little outburst. And it is a 
tolerant smile, not a condescending one. For Chri t did not command us to love 
one another; he pv u a practical example of such love. He showed us. if he 
had wanted to issue commands, he would have placed himself at a distance rom 
mankind and lived in a palace or on a mountain. He didn't. The ultimate 
humanist, he lived with u ate with us, worked with us, and finally, entrusted us 
with his life. In him, religion has found perhaps its finest form: the human 
strivinll for pe fection. Where the Greek gods of mythology gorged themselves 
to death in an orgy of gluttony and lechery, and the providential Principle 
starved from lack of substanc under the narrow-minded ascetisiom of the 
Puritan Creed. the story of Jesus continu 5 to provide a .richne s to th human 
experience. Tracts on th ontological argument might n ver be read, but a film 
on Jesus of Nazareth will always ttract a wide audience. By appea ina the 
wrath of God that w find in the Old Testament, Christ destroyed an old 
conception of morality and laid instead the foundation for a religion of 
optimism. My thesis will be this: that the vision of m n mo t befitting a religion 
based on th, life of thi remarkabl m 11. is a humanistic one. The emphasis is 
on the Resurrection, rather than the Fall from Paradise. 

Sisyphus is neither a scientist nor an academ Co He offers no proof for what 
he says. He is loath to regard the Bible shaving .xclusive rights to Jesus' 
character, 0 it is usele s to refute hi arguments simply by looking to the Bible. 
Wh t h i. doing is better understood as a hubristic act. H is ticking his he d 
out and muking rud, ut utile se tur s t threatenina sky. To all the people 
who talk about the 1 w as being omethina p rt from themselves; the people 
who continually try and remind him of his own weakn s: to the people who 
confuse humility with complac nee nd pride with critici m, Sisyphus has just 
this to y: "Up yours". 

Th lightninl may come. Sisyphus is vulnerable from both the theologian's 
per pective nd the philosopher's. With his p n he h s llibly ,Uded over logica! 
laPS. But he holds his !P'ound b cause th re are certai thin,s bout our 
m rriaa6 of politics and reliaion which dislU ts him. And her on campus these 
thing are visible. 

Why in this country is Jesus Christ Sup ratar bann d wh n it d viatea so 
81iahtly from the Bibl . Is it b cause it makes Chri t more human by creatin an 
ambilUity about his friendships with Mary Magdalene. by emphasizinl his 
torment at Gethsemane, and his agony on the cro ? And why is Chris de 
Burills naive, but endearing God in "Spanish Tra n" banned? Is it not po Ible 
that th s songs are modern projection ot what stands in the Bibl , rather than 
blasphemies? 

Why are we not allowed to play sport on University grounds on Sundays? It 
the principle of religious freedom is adh red to, how can such a rule be m de in 
regard to everyone? I contend that there is a size ble p rcentage of th student 
body who have no religious qualms in thi r sp ret, 

And why is th word "tokkelok" us d so often at a .. kelwoord" to d 8cl'ib 
peopl with narrow-minded views? Does this sbow a gen ral attitude towardS 
theology? And how do one r conetle this with the huge attendances at 
Church. 

And inevitably, the political question. How do w reconcile a religion which 
advocatea lov between people to a social set-up where a eolou d student may 
not partak in the same tudent activities a his white counterpart? 

Thes and other questions have brouiht Sisyphus 1.0 tb conclusion that we 
are not hon ,9t about our religion. 

JOHN McCALLUM 
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DEEL VAN T TEOLOGIE • • 
OEKE AFRIKA SE 

NA HOMSELF (deel2) 
DEUR GEORGE RAUCH 

IN die vorige aflewering oor Swart Teologie, het die skrywer die historiese ontwikkeling daarvan geskets 
en na die vorme wat dit aanneem, verwys. Nou kyk ons na die kenmerke van Swart Teologie en 'n 

evaluasie daarvan. 
gevaar van sclfregverdiging! stryd om bevryding van Swartes. Dr. 

Boesak skets Christus ook as die Swart 
Messias. Hy se dat Jesus geen geheim 
daarvan maak dat Hy juis vir hierdie 
mense gekom het nie - die uitge 
skoptes, die veragtes, ens. Sy werks 
program is suiwer solidariteit. Jesus, 
die groot Verdrukte, kom en kies die 
kant van die verdruktes. Hy kom as die 
Veriatene, sonder gestalte of aansien, 
'n Man van smarte ens. (Jes, 53) Hy 
leef dus op die aarde soos wat die 
swartes die lewe ken. Hy het Hom 
volkome geidentitiseer met die Swarte 
- daarom is Hy die Swart Messia« 
Christus, die Verlosser, kondig radikaal 
hul bevryding aan en bevestig hul 
menslikhcid. In aansluiting hierby 
neem ons 'n aanhaling van James Cone: 
"Omdat ons wartheid, en alleen maar 

Wat is die kenrnerke van Swart 
Teologie soos ons dit praktics in Suid 
Afrika ervaar? Eerstens kan on se dat 
dit 'n reaksie-teologie is. Dit is 'n 
tcologie in reaksic teen die Westerse 
wyse waarop die Evangelie gebring 
word. Dit is dus in reaksie met die 
optrede van die blankes in hierdic 
verband, Verder is Swart Tcologie 'n 
teologie in reaksie teen die plek wat die 
sw: rtman in die geheel beklee. Swart 
Teologie is by uitstek 'n Swart Bewus 
synsteologie. Die swartman is in 'n 
identiteitskrisis - hy sock na sy eie 
identiteit, in reaksie teen die blanke - 
daarom, "Black is Beautiful! ,. Hieruit 
volg ook 'n ander kcnmerk van Swart 
Teologie, naamlik dat dit 'n situasie 
teologie is; 'n teologie gebou rondom 
di situasie waarin die Swart man ver 
keer, Die groot gevaar hier is dan ook 
dat die situasie die normatiewe word. 
Dan word dit moeilik om 'n gesonde 
teologic te handhaaf. 

REVOLUSIE 
Ek wil verder gaan en beweer dat 

bepaalde vorms van Swart Teologie in 
'n sekere sin slegs 'n onderdeel van die 
Moderne Tcologie van die Rewolusie is. 
As mens kyk na die uitsprake van 
James Cone, sien jy dat Swart Teologie 
en Rewolusie vir hom hand aan hand 
gaan. "Jesus veg aan die kant van die 
onderdrukte, daarom moet ons ons 
gewig ingooi agter die rebellie en rewo 
lusie'." So kom die klanke oor vanaf 
Amerika. En hier in Suid- Afrika het 
ons met dieselfde tendens te doen. As 
mens die studiestukke van Basil Moore 
(wat hy vir die Roodepoort-konfe 
rensie opgestel het) onder oe neem, 
kom jy agter dat hy met louter rewo 
lusie-teologie besig is. DAAR is nag heelwat van vanjaar se Intervarsity-hempies en sakke te 

koop. Die hemples kos R2,50 ell die sakke RI,50. Die hempies is 
helder ou-goudkleurig met maroen en die sakke beige en maroen. 
Navrae by die Sk-kantoor. 

MENINGS 
AKTUEEL 

ROODEPOO RT-KONFERENSIE 

Dr. Meiring Illustreer hierdie aspek 
van Swart Teologie baie duidelik met 
'n aanhaling uit die reaksie van die 
voorsitter van die Roodepoort-konfer 
ensie na een van die referate: "What 
must be brought about is a change so 

ons swartheid die oorsaak is van die that all land and resources must be 
onderdrukking van die Swart gemeen- redistributed equally. The black man 
kap, moet die christologiese betekenis must obtain the land and the economic 
van Jesus Christus gcvind word in Sy resources so that he can get the 
. wartheid," Vir die swartmense is Jesus power •.• What we need are gnevances 
Christus die Swart Messias en die on- so that the blacks are willing t fight. 
herroeplike waarborg van swart mens- We must forcibly grab power from the 
likheid. White Bastards! ••• " 

Dr. Boesak meen dat in die blank- 
gcdomineerde maatskappy blank die INTERPRETASIE 
toppun~ i~ van alles wat goed is, ~n Swart T ologie in sommige van sy 
swart A die. sirnbool van alles wat laag IS. gcdaantes is dus myns insiens nie die 
Hy se dIe. sw~rtmense soc~ nou hul korrekte interpretasie van die Evangelie 
egte menslikh~ld, vry van dte smet van rue. Daarmee wil ek onmiddelli . se dat 
blanke. ve:agt!ng. Die ~aak van Swart ek geen vorm van teologie wit .. erabso- 
Teologie IS di bevrydmg van mense; 1 t di k kt . S tTl " k t u eer as te orre e me. w r eo 0- 
~Ie~n so kan n egte gemeens ap ma e- gie is onteenseglik gebonde aan die 
rialiseer. situasie van die swartrnense - veral hier 

in Suid-Afrika, n omdat die situasic 
van ons swartmense feitlik daagliks 
verander, ja selfs verbeter, is dit moei 
lik om te se hoc lank Swart Teologie in 
sy huidige vorm sal bestaan. 

Ten slotte is dit my mening dat ons 
a wit en swart Christene (veral in 
hierdie land) mekaar in nederigheid 
moet aanvaar. Ons moet mekaar se 
goeie trou aanvaar en die oop gesprek 
wat daar nog bestaan ten alle koste 
hou, Deur 'n "Wit-teologie" en 'n 

"SwarHeologie" tc probeer handhaaf 
gaan ons nerens bring nie. En bo alles 
moet ons onthou dat Jesus Christus as 
Verlosser vir almal na die aarde gekom 
bet. Daarom is dit ons taak om te alle 
tye onbeskroomd die volle Evangelic te 
bring. 

BEVRYDING 

Swart Teologie is ook 'n .bevrydings 
teologle. So gesien moet dit die swart 
man bevry van sy toestand van onder 
drukking, dit moet hom bevry van die 
slawc-mentaliteit Dit moet hom ook 
bevry van die paternalisme van die 
WClt1ersc mense. 'n Ander kenmerk van 
Swart Teologie is dat dit sterk aardsge 
rig is. Men lean byna se dat dit 'n 
teologie van nti-vergeesteliking is teen 
die tipe god diens wat net betrek is op 
die siel en nie net so ook op die 
liggaam nie. Nou hieraan verbonde kan 
ons se dat een van die kenmerke van 
Swart Teologie is dat dit 'n horison 
talistiese teologie i . As laaste kenmerk 
kan ons ook se dat dit 'n re-oriente 
ringsteologie is. Dit is besig om aan al 
die kardinale begrippe in die Bybel 
nuwe inhoud te gee. "Verlossing" word 
byvoorbeeld verlossing van meerder 
waardigheids- of minderwaardigheids 
gevoel. "Chrisms" is aile sn (lui tus as 
Hy hulle uit hul "slawe-to stand" vel- 
10 
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OJ INGENI UR STUDENTERAAD kryf: 
N A aanleiding van die berig "TUKS V ~RSJ IL OaR ROL VAN 

TW < E STUDENTERADE" deur interuuiversitere verslaggewer 
obu Kotze in Die Matie van 28 Julie, wil die Ingenieurstudenteraad 

(lSR) van Stellenbosch sterk beswaar aanteken teen die aantyging 
daarin vervat. 

Die verklaring dat die ISR oorbodig fed rasie van lngeni urstudcnte van 
is, is verwerplik, veral gesi n in di lig Afrika tydens die SAFUIS Julie- 
van di volgende: konferensie in Johannesburg. 
1. Di ISR is g en alg mene verteen- 1 een hi rdie agtergrond word u 

woordig nde ·tudenteraad nie en ern tig versoek om 'n gcpublis erde 
vertcen woordig slegs die ing nieur- verskoning dcur Die Marie, in persone 
tudente van Stellenbosch deurd t V' n die betrokke verslaggewer, aan die 
dit die belange van stud nte in 'n St 11 nboss studentepubliek voor te Ie 
prof s ie bevordcr. tcr reg telling van die wanindruk w: t 

2. Die I R tr e s koordinerende lig- gesk p i. in die vorige berig, 
gaam op oor die VS[S (die Vereni- (Die standpunt van die verslaggewer 
ging v n Stellenbo i Ing nieur tu- verteenwoordig nie die van Die Matic 
dente) n na die SV, i hierdi nie, maar hv is geregtig Of> 'n subjek 
die groot te tudentever niging, gc- tiewe mening ell is onscs insiens nie 
me t i.t.v. finaru i le omset en . tu- verpli T om apologie aan te teken nie. 
deutctidmaat kap, op die US Wet.1 egter gerus dat volgens redaksio- 
karnpu . nele beleid, die [ .. S'R 'n besondere be- 

AKTIWIT'ITE slaansrcg II ,t - Red.) 
3. Die ISR organise r j, arliks die volg 

ende aktiwiteite ter bevord ring van 
studenteb lang: 

t r, p ka rw dren (toe kouertal 
... 0000) 
Winterskool vir kolt rc uit SWA 
en Kailpland 
naviga ictoer 
Ingeni ursweck, in luit nd Mcj. 
Ingeni ur 
refer. atkompeti ie 
ho k keOta vir ing nieur 
studente 

4. Daar word w klik."1 gr tis Ilmv r- • 
toning. op die kampus hou en • 
hi rdie byecnkomst is oop vir ane • 
:tudcnte. • 

S. Die ISR Ii filiaal van SAFUIS, • 
organisecr jaarlik OOT c e vlugte • 
an aBe studcntc, n vakan i werk 
ors vir ingeni ur tudente. 

PORTDAG 
6. Daar word vanaf 1978 j rlik 'n 

interfakult"re spurtU gmt die 
M die fakulteit n 'n 0 ial by- 
nkom met dl Hui houdku • 

dcdcpartement gehou. 
7. Die ISR w 10 Jull v'mj: ar in tru 

mente I in di stigting van die Kon- 

POSITIEWE ASPEKTE 

Dit is in bree trekke wat dr. Boesak 
as die wese en doel van Swart Teologie 
sien. Dit sluit aan by die kenmerke wat 
ons vroeer genoem het. Wanneer mens 

Een van die huidige verdediger: van poog om Swart Teologie soos dit aan 
Swart Tcologie is die bckende dr. A. 
Boesak, Dr. Boesak het dit teen die ons bekend is, te evalueer, sou jy 

eerstcns na positiewe asp kte sock! 
sisteem van apartheid. Volgens hom beskou die blank hornself as die uit- Een so 'n positiewe aspck is die klem 

wat op die horisontale aspek van ver 
verkorenc wat n u eenmaal die reg op 
g' ondheid, rykdom, opvo ding en lossing geplaas word. Dit is dikwels 'n 
menslikheid het. Daarom betwyf I nodige beklerntoning in die Suid-Afri 
Boesak die sg. "christelike westcrse kaanse teologie. Nog jets po. itiefs is die 
beskawing". Boesak s8 ook dat die klem op die Christendom as 'n aktiewe 

Swart mense die uitdrukking "nie- ~~e~,s~~n~:t~~p~~lS~~~ ~~~ ~~~;~~~,~ 
blanke", "kleurlingc " ,n "Bantoe" ver- Verder kan mens die vcrwerping van 
werp. Hy noem dit verdrukkingstermi- die witman se "tipe " evangelic in 'n 
nologie, By se die Swar tmense weier sckere sin ook as iets positicfs sien. 
om lang'r gedifinieer en bcgrens. te Swart Teoiogic is daarby in 'n groot r-.-~~~~-----~-~-~ 
word dcur Blankes. A hri t l~e w.il mate 'n tekcn van 'n nuw kr atiwiteit 
h:llle antw(~ordc gee op v~a\; en ClSC Ult en volwasscnheid onder die Swart 
dIe ·vangche, hulle kan me met blan~e Chri. tene van Afrika. 
vrae, of blankc antwoorde volstaan me. 
Hul teologiese denke moet met die 
,. wart ervaring" rekening hou. Boesak 
se voort. ciat die reg om as mens op As die grootstc punt van kritiek sou 
God sc wereld te lewe llie 'n blanke reg ck se dat Swart Teologic 'n situosie 
is wat evcntucel gocdgunsliglik aan teologle is, en dat dit daarom onaan 
"verdienstclike" swartes as be.ondere vaarbaar is. Die eie situasie van die 
voorrcg gegee sou kon word ni·. Die groep waartoe die teoloog behoort, 
blanke, s6 hy, sal nie so kan voortgaan word die sleutel tot die verstaan van 
om grense t.o.V. die nie-blanke se die Evangelic. Daarom is dit 'n sterk 
mcnswees to bepaal sonder om God se punt van kritiek dat die uniekheid van 
toom oor ons te bring nie. die Evangelic deur hierdie teologie in 

gedrang gcbring word. Hicrdie tcologie 
is v el te eensydig in die. in dat dit net 
ga:m om die hier en die nou. 'n 

Vir dr. Bo ak i di begrip geregtig- V rdere be. waar teen Swart Teologic 
held baie belangrik. Elkeen kan aan- is dat dit dinge baie simplistles benader 
praak m k op God e gercgtighcid en a. daar gcse word dat die witman en 
daarom is dit die bron van swart die strukture wat hy opgc tel het al die 
mcnslikheid. God se onvermoeide ywer skuld moet kry. Daardeur openbaar 
vir die bevryding van Sy verknegte en hulle dieselfde fossime as wat hulle juis 
mi de ld kinders is inspirasie vir die wil afwy , en is daar by hull die groot 

DR BOESAK 

SITUASIE-TEOLOGIE DIE twcc-cn-dcrtigste sangfees Ie om 
die draai en oor minder as twee 
wcke sal nagenocg 1 000 studente 

op 24, 25. 26 Augus us in die stadsaal 
op Stellenbosch aamtrek om saam te 
sing. 

Vanjaar word sangfees aan die rek 
tor, prof. en mev. J.N. de Villiers, 
opgedra. 

Sangfees '78 speel hierdie jaar gas 
heer vir die RTK-koor (BTK beleef, n 
jaar hul vyftigste bestaansjaar), en daar 
word op die oomblik onderbandel om 
die Kaapse Maleierkoor ook deel van 
die fees te maak. 

Die ,angfeeskomitee is voorts ook 
besig om tc onderhandel dat die bruin 
personeel van die universiteit ook die 
geieentheid sal he om di studente op 
24 Augustu te hoor. 

II versJagg wers in 
die nuus-, interuniver itere-, porto, 
nile- en kun r daksie' a.ook 
fotograwe, verspreidcrs n pot 
pr~nttek na, rs. 
Aanso ke moet voor 30 Augu tus 

om 12.00 nm. g rig word aan: 
Di' 1I0ofrcdakteur 
Die Matic 
l.angen hoven en tm m, Stellen bosch. 

G 'REGTIGHEID 
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VOORLOPIGE ontledings van 
enkele spesifieke gegewens in 

die vraelys van die Dept. Staats 
leer, het die volgende resultate aan 
die lig ge bring. 

AKADEMIE 
Die oorgrote mcerderheid studente 

wat gereageer het, voel tevrede met hul 
studies (72%) terwyl soveel as 23% hul 
studies hoogs bevredigend vind. Tog 
reken 55% dat studente 111 er . eggen 
skap t.o.v. die inhoud van univcrsiteits 
kursusse behoort te he, terwyl slegs 
33% hiervan verskil en die res onseker 
is. Verder meen die meerderheid dat 
dosente se godsdienstige (62%) en poli 
tieke oortuigings (77%) geen rol by hul 
aanstellings behoort te speel nie. 

STUDENTERAAD 

Soveel as 61 % reken da t die studen 
teraad namens die studente standpunt 
behoort in te ncem oor nasionale polio 
tieke vraagstukke. Van die tcologiese 
studente neem 74% hierdie standpunt 
in, en van die regsstudente 71 %. 
Studente in die gecstcswetenskappe 
(53%) en sosiale wetenskappc (56%) is 
hier die swakste verteenwoordig. Vcr 
der neem 64% van die mans en 57% 
van die damestudente in die respons 
groep hierdie standpunt in. 

Die meerderheid respondente (51%) 
is van mening dat die politicke aff'iliasie 
van kandidate nie 'n rol by SR-verkie 
sings behoort te speel nie (35% is wel 
ten gunste daarvan en 13% onseker), 
Aangesien die partypolitieke affiliasie 
van kandidate in vorigc SR-verkicsings 
wel deeglik ter sprake was, kan hierdie 
uitspraak dui op (1) '1\ dualisme by 
studente in die verband, of (2) 'n 
neiging om partypoIitiek in SR·verkie- 
mg uit te kakel. 'n Vorige opname in 
1975 het egter getoon dat 75% van die 
studente toe teen partypolitiek gekant 
was. Hierdie dualisme by studente 
word bevestig deur die groot aan tal 
respondente (36%) wat onsekcr is oor 
die vraag of die SR nog tred hou met 
die be lange en wense van die massa 'n 
Totaal van 44% meen dat dit nie die 
geval is nie, terwyl 20% die SR in die 
verband steun. Dit wit dus voorkom 
asof heelwat studente geen duidelike 
standpu n t vir hulself oor studen tepoli 
tiek aangcleenthede geformuleer het 
nie, waarskynlik omdat hul onkundig is 
daaroor of nie daarin bclangstel nie. 

ASB 

Die heersende verdeeldheid en on 
sekerheid op die kampus t.o.v. studen 
tepolitieke aangeleenthede word die 
beste geillustreer deur die respondente 
se kennis van die ASB, en die knelpunt 
van heraffiliasie. Slegs 46% beweer dat 
hul wect wat die ASB is en waarvoor 
die Iiggaam hom beywer, terwyl 20% 
dit nie ken nie, en 33% onseker is oor 
die ASB. Die mecrderheid mans (51%) 
k n die ASB, terwyl dieselfde stand 
punt voorkom by slegs 41% van die 
dames, 49% van die Afrikaansspreken 
de studente, 34% van die Engelsspre 
ken de stu mte, 51 % van die PSO· 
studente, 44% van die koshuisstudente, 
63% teologiese en 63% regstucJente (die 
hoogste p srsentasies), Van die studente 
wat aangedui her dat hul die ASB n!e 
ken nie of on eker is, studeer die 
me ste in die geestes- en sosiale weten 
sk pp . 

Wat heraffiliasie met die ASS be 
tref, is slegs 17% daarvoor, 27% daar 
teen, en soveel as 55% onseker daaroor. 
Engels- (4%) en Duitssprekendes (5%) 
wil die minste heraffilieer en dit is 
opvallend dat hoe ouer die student, 
hoe minder wil hy/sy heraffilieer, en 
dar dames oor die algemeen mecr 
on eker is oor heraffiliasie (31%) a. 
mans (22%).. Die heersende openbare 
mening t.o. v. studentepolitieke aang - 
1 enthede is du vloeibaar, n vraag 
stukke in die verband kan na die een of 
ander kant be lis word deur sterk 
Ieidinggewende optrede van studente 
leiers op die kampus, Dit i egter 
betekenisvol dat die grootste groep 
respondente (42%) hul as eerste priori 
teit vereenselwig met die credo van die 
ASB nl. die beskrywing Christelik 

Nasionaal), terwyl die tweede grootste 
groep (21%) hulself slegs as gematigd 
be skryf. 

STUDENTEPROTES 
Mening: is skerp verd el oor die 

vraag of studente aan Afrikaanse 
Universiteite bereid behoort te woes 
om aktief te prot 'steer teen rcgerings 
maatreels waarvan hul nie hou nie: 
46% is ten gunste daarvan, 43% daar 
teen en slegs II % is onseker daaroor. 
Die mecrderhcid mans is ten gun. te v: n 
protes (52%) terwyl di grootste groep 
dames daarteen is (49%) Die grootste 
groep Afrikaanssprekendes is gekant 
teen protes (48%) terwyl die oorgrote 
meerderheid Engels- en Duitsspreken 
des ten gunstc daarvan is (onderskeide 
lik 74% en 80%). Die meerderheid 
PSO-studente (51% is daarvoor, erwyl 
slegs 41 % daarteen is. Koshuisstudcnte 
is skerp verdeeld: 44% vir protes, 43% 
daarteen, en 13% onseker. Volgcns 
studierigting is die grootste groep in 111 
die genoemde rigtings ten gunste van 
protes (rcgstudente 65%, tcologicse 
studente 54%, landbou-bosboustudcnte 
53% en medies 51 % is die mecste), met 
die uitsondering van studente in die 
gecsteswetenskappe en sosiale wcten 
skappe waar die grootste groep daar 
teen gekant is (onderskeideJik 51% en 
46%). Studentc in die Natuurweten 
skappe en ing ni urswese is gelykop 
verdeel (45-45% en 47-46%). 

Dit wi1 dus voorkorn asof vera) die 
groot aantal Afrikaanssprekendcs nil' 
bercid is om ongunstige rcgeringsmaat 
reels aktief by wyse van protesbe 
wegings te bevraagteken nic. Dit word 
gestaaf deur die feit dat 74% Afrikaans 
sprekendcs verskil met die stelling dat 
protesbewegings by oorsese studcnte 'n 
bernoedigende teken is van hul b lang 
stelling in open bare vruagstukke, teen 
oor 'n verdeelde Engelssprekcnde groep 
(35% tem saam, 1 g. 33% ver: kil en 
30% is onsek r). SOy cl us 86% van di 
teologiese studcntc verskil ook met die 
stelling, asook di mcerderheid 
studente in al die ander studierigtings. 
Die regstudente toon die klcinste mcer 
derheid wat verskil (52%), terwyJ hul 
die grootste grocp studente bevat wat 
saamstem met die stelling (36%). 

MAA TSKAPLIKE VRAAGSTUKKE 

Die feit dat soveel a. 77 % van die 
responsgroep Afrikaans. prekend is, 
te noor 81 % vir die universiteit as 
geheel (volgens voorlopige syfers vir 
1978), beteken dat die houdingsv r 
skille op grond van ta: I v rt. ~nwoor 
digend genoeg .is om die afl.cldlng wa t 
hierbo gemaak IS, nl, dat Afrikaansspre 
kendes minder krities ingestel is teen 
oor openbare vraagstukk , t~~ rcgverdi~. 
Hierdie on kritiese a nvaarding van die 
status quo deur die meerderheid 
studente (vera) Afrikaam sprek ndes) 
blyk verd r uit die volgendc: 

SENSUUR 

60% van die respondente me n dat 
sensuur soos tans toegepas in Suid 
Afrika, noodsaaklik is om 'n hoe peil 
van opcnbare sedelikheid te handhaa~; 
56% van die Engelsspr kendes vcr. kil 
hiervan, terwyl slogs 27% van die Afr} 
kaanssprckendes hi rvan verskil; di. 
m e r de rhe id PSQ·student v r skil 
(55%) terwyl soveel as 67% van die 
koshuisstudente die stelling steun: 61% 
van die dames stem met die stelling 
aam tecnoor 55% van die mansstuden 
teo Die p rs ntasie steun vir die huidig 
toe passing van sensuur neem van 65% 
by eersteiaar af tot 45% by die vyf'de 
jaar studente. 

PERSB HEER 
Die groot te groep Afrik~ansspre 

kendes (48%) is V'lO menmg dat 
strenger persbeheer minder ~roblemc 
vir die land tot gevolg sal he, terwyl 
41 % daarrne verskil en 1] % on. cker I. 
Hierteenoor stem leg 1 J % v~n die 
Engelssprekende :tudente (l hl~rme 
saam, terwyl .ovee1 s 83 % hiervan 
verskil en slegs 6% on eker oor hut 
standpunt is, Die grootste groepe mans 
en' dames (49% n 47% onder keidelik) 
verskil daarmee, terwyl koshui stude?~ 
te gelykop verdeel is (45-45%) en die 

meerderheid PSQ'student (54%) m n 
strenger pcrsbcheer nie sal help om 
Suid-Afrika e problem te verlig nic. 

Volgens tudi rigtings is dit slegs by 
die t ologi e studcnte w r die meer 
derheid (54%) stronger p r b hcer kop 
pel aan minder problcme vir die land, 
terwyl studente in die gee tes-, sosiale-, 
natuurwetenskappe, en landbou-bos 
ball feitlik gelykop verdeel is oor hicr 
die vraagstuk. Die grootste groepe 
stud nte in die and r rigtin s ver. kit 
met die stelling en me n dat str nger 
p rsbehe r nie mind r landsprobleme 
tot gevolg . al hA nie, 

Die oorgrotc meerderh id (68%) 
sicn die verskaffing van . kuriteit, cn 
waarborg vir sclfbehoud as belangriker 
doelstellings vir die rcgcring a regver 
digheid en gclyk gel enthcde vir almul 
(23%) en die groot te moontlike vry 
held van optred vir di individu (7%). 

I itt nie, te noor 36% v n die PSO. 
r sponden te.· 

PARTYPOLlTIEKE STEUN 

Mnr. G. S. Clocte, dosent aan die 
Departement Staatsleer. wat die 
v oorlopigc gegewens van die 
meningsopname vir Die Matie ver 
werk her. 

AFRIKANER GROEPSBEWU, YN 
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WITTES EN SW ARTES 
ET MEKAAR IN 
S.A. NODIG 

'WIT en Swart het mekaar nodig, en hierdie land wat God geskep het maak voorsiening vir ons 
naasbestaan", het eerwaarde Sobantu Msengana onlangs gese, By het gepraat op 'n byeenkoms tussen 

SteUenbosse studente en lede van die Mowbray Interrace Contact Group (MIRGE). Ongeveer 25 Swartes 
was tecnwoordig op die vergadering, waar die hooftema van bespreking, "Behuising vir Stedelike Swartes" 
was. 

Mnr, Msengana het heswaar gemaak 
teen die feit d t 'n gcbrek aan grond as 
red aang voer word vir die toepa: sing 
v 10 instro1l1ingsbeheer, t rwyl daar wei 
grond hlyk t wces vir irnmigrante. Hy 
het hewer dat baie immigrt nte, onge 
ag hul bckwaamhcid, aangemoedig 
word om S.A, toe tc kom om die 
blankc-gctatl hier te laat uitbrei. Dit 
ge kied ten koste van swart inwoners 
wat hier gebore is n ge 0 ander 
uithock in die wereld ken om hull t 
vestig nic, 

"God 'au nie beveel het dat die 
mens moet vermenigvuldig as hy die 
wereld tc klein gemaak het onder 
ruimte vir uithreiding nie, Dit is die 
mens wal a.g.v. sy gul igheid en g br k 
aan Iiefde die wercld vir sy medemens 
vernou", hut mnr Msengana gcse. 

VERVREEMDING 

'n nu we, roekelose lewe met ander 
plaaslike vroue to voer. "Die gevolg 
hiervan is hui te-egtelike kinders en 'n 
verdere swelling van die bevolking. 
Wanncer die vcrontr egde vrouens hut 
mans in die stad opspoor, weier hull 
om w er van hom nfstand te doen. 
Omdat hul verblyf hier dan onwettig is, 
kan hulle nie op 'n familie-huis aan 
spraak maak nie en moct man, vrou en 
kinders tevrede wees met 'n eenmans 
gehuggie. Boonop loop hulle die gevaar 
om 'n hoe boete tc kry indien die man 
se familic danr gevang word", het hy 
verduidelik. 

'ell van die kw ssies wat op di 
v rgadering aangeraa k is, is die v r-' 
vreemding tussen familielede wat deur 
di huidige stelsel m egebring word. 'n 
Swart werker word vcrplig om aileen in 
die stad naby sy wer k te bly en kry 
slegs drie wcke per jaar die geleentheid 
om sy vrou en kinders in die betrokke 
tuisland te be oek. 

Mm Msengana het daarop gcwys 
dat hierdie reelings mans aanmoedig 
om hul familie in die steek te laat en 

(Vervolg van bl: 12) 

implcmcntcringskomitec was, en wat 
ni n. die I a t kamp genooi is nie, 
Mej. Treurnicht het in h ar antwoord 
gemcld dat slegs 40% van die genooides 
op bogeno md bar . uitg nooi word. 
Vir di . res berus die luit by die lede 
van die komitee. • nig belang. tellend 
j. egt r ook welkome om haar (Mej. 

===== 

Mda Hugo van Erika wat ver/ede Ilaweek as Irene se Mej. Vaete gekies 
'is. Di~ l/oetslaull Erika foe vir die Don Juam! 

DUUR? LOWI 
Last ons u verloofring maak teen 'n prys wat u kan 
bekostig. Ons gekwalifiseerde diamant en edetsteen 
deskundige sal u adviseer en aan u demonstreer presies 
wat die 9 hatte van 'n diamant is. 

Uit ons goei ver amelin ongemonteerde diamante, 
k n u In keuse maak wat u groting presies pas. 
If T LLENBOSCH MANU A TURING J WELLERS" 

Na~rae by FROW IN JUWE LI RS 
NASSAU G BOU 

P EINSTRAAT, STELLENBOSCH. 
(LANG S CARL BERGH) 

nisvol ges prek met die blanke te voer, 
die huidige opstandige jong swartcs 
dalk met nuwc moed en tegemoet 
korning gevul sal word. 

B GRIP 
Mnr Mscngana het voorgest I dat 

bcgrip tu: sen wit en swart bcvorder 
kan word indien hulle die geskiedenis 
van rnekaar kan leer ken en sake so in 
perspektief kan . ien. 'n Ander teen 
woordigc het daarop gewys dat gcskie 
denis op skool baie eensydig en onvol 
lcdig aangebicd word. Daar is verder 
gesuggereer dat die swartc se gcskicde 
nis die heste uit sy eie mond geleer sal 
kan word en dat die blanke, wat so 
lank reed slegs gehoor vir sy eie stem 
gehad het, spoedig g ihoor vir die swart 
man sal moet ontwikkel. 
CAROL v.d. MERWE 

DR. JOHAN HEYNS van die Pretoriase Kweekskool, wat onlangs by 
die plaaslike kweekskool '11 reeks praatjies oor "Die Kerk' gelewer het 
en veral oor die verhouding fussell die kerk en koninkryk gepraat het. 
Die praatjies was besonder omstrede onder die studente. Een student 
het dr. Heyns se opmerking dat die ekuneme hul eerder op die vlak 
van die plaaslike kerkraad toele as op die sinodale vlak as die 
"opmerklikste sinvolle stelling" beskryf. 

VROUE-BEVRYDING 
[Vervolg van bl. 4) 

MARTIN OOSTHUlZEN - SCA- Volgens dr. Du Toit is die belang- 
VOORSITTER rike vraag nou egter of i hierdic 

('n persoonlike mening) situasie die tendens nou n! versterk 
word am oak in ander situ' ies net die 
liggaam te beklemtoon nie, d.w.s, die 
versterking van '11 permisslewe maat 
skappy wat die klem net op die fisiese 
Ie nie. 

Dr. Du Toit meen dat wanneer nou 
oor hierdie sake geargumenteer word 
oorsake en gevolg maklik verwar word 
maar ook moeilik onderskei word. 
Sommige se die oorsaak van die groot 
onsedelike probleme is die Ligsinnige 
Gees. 

And r se nee, die onsedelike prob 
Ierne het die rcsultaat van 'n Ugsinnige 
Gees. 

die Woord van God, as sen 
trale rnaatstaf. 

5.2 Die publikasie van onwelvoeg 
like en wellustige stof, met 
ingebrip van foto's, moet ver 
my word. 

Po/itiek 
6.1 Die Matie moct los staan van 

party-politick. Dit beteken 
nie dat geen berigte daaroor 
mag verskyn nie. 

6.2 Politieke artikels moet aan 
sluiting vind by die mo ie op 
die monstervergadering van 1 
Mei 1978 oor die SR se poli 
ti ke rol. M,a.w., indring ode, 
kritiese artikel. oor di land, 
politick word as dec! van Die 
Matie se werksv Id beskou. 

6.3 Die veilighcid van die Staat 
moet nie bedreig word nie, 
maar die onderskeid tussen 
staatsveiligheid en die poli 
tieke veiligheid van 'n rege 
rcnde party, moet in bereke 
ning gebring word. 

6 4 Groot vcrantwoordelikheid 
word van die redakteur vereis 
in sake artikels of bcrigte wat 
die etniese-, goedsdicnstig 
of kulturele-verhoudings op 
Stellenbosch en in Suid 
Afrika k n beinvloed. 

7. Klag! s: 
Die prosedure vir die Ie van klag 
tes teen Die Matie word in die 
r gletnen te uitecngesil (Art. 
6. 2 c. (i), Art. 6. 1. B. (ii) en Art. 6. 
K. (i) en (iii).) 

Volgens Martin is die probleern van 
die beoordeling van drornpoppies en 
skoonheidskoninginne deel van die 
moderne tydsgees. In 'n wereld wat 
toenemend klem Ie op die seksuele in 
die verkeerde sin, is dit ongetwyfeld so 
dat 'n drompoppie optredc met die 
verkeerde motief en in die verkeerde 
gees kan geskeid - n1. dat dit gernik 
kan wees op seksuele prikkeling deur 
suggestiewe bewegings en skamele 
kleredrag. 

Martin is nie van mening dat alle 
drompoppie-optredes afgekeur moet 
word nie maar dat sulke optredes in die 
regte gees moet geskied. 'n Skoonheids 
wedstryd is dus nie per se verkeerd nie. 
Die vraag is volgens Martin of ons 
volwasse genoeg is om dit in die regte 
perspektief te plaas en dit te geniet? 

GhSPREK 
Dat ge prek tussen Swart en Wit 

dringend noodsaaklik is, is eenparig 
aanvaar deur almal wat op die vergade 
ring was. Mnr L Overmeyer, prinsipaal v n die Hoerskool Bclgravia, het duide- ...- --1-------------.------------------ 
Iik gemaak dat gcsprck, kornmunikasie [unior Breebestuur wys weer 
tussen gelykes Impllseer en nie ruimte ", I 

Iaat vir 'n baas-kneg-vcrhouding nie. Hy 
het bcpleit dat swartes nie rneer as l g t b k · 
blotc g talle s hanteer word nie, maar • S a me esp re l ng 
as mense: dat huise nie gebou word vir 
rohot-werkers nie, maar vir mense met DIE Junior Breebestuur het tydens hulle laaste vergadering weer eens hul ondernemingsgees getoon 
menslike bchoeftes. deurdat hulle 'n bespreking met Prof. Mike de Vries, vise-rektor, mnr. Topper Conradie, Registrateur 

Mev. Grace Quanta, het die voor- ) spelling gewaag dat indien die ou geslag (akademies en mnr. Albie Basson gevoer het. Die onderwerp was die skakeling tussen die studente en die 
wartes betyds kan regkry am betekc- universiteitsowerheid. 

Gedurende die bespreking het dit hierdie kanaal weer oop te stel. al dan nie. Stellcn bosch se eiesoortige 
geblyk dat daar wel voldoende kanale karakter word cgter ook by bcsluit- 
vir skakeling be. taan. Vir akademiese REOELlK neming in ag geneem, 
aa nge lce.n thcde is daar bv. die Die drie genooide deelnerner: Prof. GEBREKKIG 
Studente-oorlcgkomitce en vir koshuis- de Vries, mnre. Conradie en Basson, Prof. de Vries het gese dat tudente 

Treurnicht) te skakel en sodoende ook aangeleenthede die primarii/ae-komi- het beklerntoon dat alle redelike ver- se vertoe soms op gebrekki feite 
die verrigtinge by te woon. tee. Di hoofkanaal i. egter die Studen- soeke wat die univ rsiteitsowerhede kennis gegrond i . Hi r rus die onus op 

Tydens die bespreking van die porte- teraad aangcsien die rektor en vise-rek- bereik, deeglik oorweeg word. AIle die studen te self om te sorg dat hul 
feulje Karnaval is di vraag geopper of tor die SR gerecld ontmoet. Die twee- versoeke word oorweeg in die lig daar- menings weldeurdag en verantwoorde 
'n SR-lid behels met die aangeleentheid dejaarsleiers en die vise-rektor het van of dit in die studente se belang is, lik is. 
gcw~md~ l. VOFns ~on Oos~ ~amge ~m d~ h~rd~ kana~n~~n~~~~~~_~~~~~~~~~~~-~~~~~--~~ 
huizen b hoort die Kamavalvoor: itter volle b nut word nie. Die fout Ie egter 
direk aan die SR te rapporte r. Die binne die studentegemeenskap, aange 
raad het besluit om die saak a. n die sien die SR die vcrkose leiers is. Die 
volgend SR oar t la t. onus rus dus op die studente self om 

DR_ OANIE OU TOIT 
Volgcns hom is die probleem baie 

moeilik omdat dit wentel om die be 
grip van betaamlikheid wat in 'n kul 
tuur-historiese perspektief nie or~s die 
el de bctekenis sal he nie. Die gren c 
van betaamlikheid en welvoeglikheid is 
baie relatief en uiters moeilik bepaal 
baar maar dr. Du Toit wys daarop dat 
dit nou beslis nie beteken dat alles nou 
maar toelaatbaar is nie. 

Drompoppies is nie net pI ier nie 
maar dit is 'n lokmiddeL Oit word dus 
'n middel tot 'n doel en die vrou word 
bloot tot objck. Oit wi! nou nie se dat 
die Christ n nie die mooie in die mens 
se liggaam moet misken nie want die 
mens is nie toevallig claar nie maar hy is 
jui deut God geskape en moet daar 
altyd onthou word <lat die liggaam 'n 
men is. 

Rugby is dus in 'n mate soos 
drornpoppics deurdat die mens agter 
die liggaam nie raakgesien word nie 
behalwe as die speIer vedoor. 

RITES 
Volgens dr. Du Toit is skoonheids 

wedstryde die gcvolg van vrugbaar 
heidsrites en het die mens 'n behoefte 
aan so iet , Oit hang net af van hoe dit 
uitgevoer word, wat dit reg of verkeerd 
maak, waarvoor daar drie vereistes is 
waaraan dit moet voldoen: 

]) Oit moet in 'n sinvolle konteks 
geskied en nie bloot 'n kompetisie ter 
wiUe van 'n kompetisie nie maar die 
doel moet byvoorbeeld wees om geld 
vir USKOR in te samel. 

2) Dit moet betaamlik en wclvoeg 
lik wees, d. w.s. die gemiddelde mens 
moet nie aanstoot ncem op grond van 
godsdienstige en etiese oortuigings nie. 

3) Oit is ook toelaatbaar mits dit 
rue 'n doelbewuste uitbuiting is van die 
vrou se liggaam nie soos dit byvoor 
bceld g skied in die advertensiewese, 
dat 'n vrou se liggaam jou oortuig om 
iets te koop wat jy andersins nie sou 
koop nie. So moet 'n debutante se 
motiewe ook nie bedenldik wees nie en 
moet dit nie haar doel wee om met 
sjarmc en ,koonheid die man oor te 
haal om geld te gee nie. 'n Debutante 
moet egter rasioneel en saaklik wees 
maar sy kan nie help dat sy 'n vrou is 
en aantreklik is nie. 
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PIEKE EN ELSEN 
SORG VIR 

VERRASSING 
Gelykop teen Willows en Simon 

IN 'n spannende stryd slaag Elsenburg amper daarin om Wilgenhof 
se ongeskonde rekord te skend. Elsenburg se voorspelers se goeie 

werk in die wedstryd is binne twintig minute deur veral Wilgenhof se 
agterspelers ongedaan gemaak. Met 'n halftyd-telling van 14-4, en 
algehele voorsprong van 20-4, word Elsenburg tot 'n gelykop uitslag 
van 20 elk beperk. 

Dagbreek 
V '~RLEJ)I" Vrydug hct l), ghrcck vir 

II ~hoogtc in'n nan koulik' \ 'd·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
stryd met 24·4 geklop. Vir Da .... 

breek is vi r drit..'· en ell k pdoel 
aangctc ken teenoor die een uric van 
Hclshoogte. 

Dagbreck se e 'T. te dric h I gekom 
toe Eng .lbre .lrt (slot), wegg 'bar It t 
met die hal en vir Du 'oit (vl ucl}, 
g 'gee hct om 10 gnan .druk, 'n Pilli 
minute later druk dl under leu I, 
Smit, ook 'n dric 11:1 'n hockskoppi 
deur Kleyn. Barua: d v rdo 'I alb i dri • 
en sluag ook Inter III ,{ 'II moui skep 
duel nadat Da 'brl k 'II '0 i va skop 
bal g ihak hct, 

Di mooistc dri van die \\ xlstryd 
was di~ van Barnard wat op sy 'i 
kwartlyn b 'Ill hardloop 1I't. Vi S'1 
het die hal ontvang "11 vcr daarm 
gevordcr toe hy teruuvo r aan H irunrd, 

Van Heerden, skrumskakel vir Iluis Visser, laat loop die hal na ,\}' B.tfnar~l. hot krui II d\ 'lHS deui tti 
, bai d verdcdiging 'ch.Hdloop ell a III druk, agterlyn ill die wedstryd teen Mabre. lIy he! hom »ate goe van sy Vi ser het Dagbreek se Ian t (hi 

taak gekwyt en self twee driee gedruk. , druk, 

Na 'n interessante tydperk, -waarin 
eers Elsenburg se Charl du Toit met 'n 
skepskop (2-0) en daarna Anton Ros 
souw, Wilgenhof se vleuel, met 'n drie 
(4- 2) hul spanne onderskeidelik laat 
voorloop het, word die wcdstryd ver 
der deur Els n burg gcdikteer. 

Effektiewe vaste- en losspel ver 
seker dat Elsenburg se voorspelers, hul 
eie en hul skrumskakel se spcl kan 
afrond, met drice. Wilgenhof se voor 
spelers is cgtcr nie verneder nie en 
verseker deur hul lynstaan werk en spcl 
in die laaste twintig minute dat hul 
agterspelers die wedstryd red. 

Die beste drie aan die kant van 
Wilgenhof is gedruk deur Kobus Swart 
(senter) nadat die hele agterlyn hanteer 
het. Elsenburg sc juweel was 'n regtc 
voorspelcr drie wat deur Andre Laub 
scher (agsteman) gedruk is, 

Elsen burg se puntc korn van 'n 
skepskop deur Du Toit, driee deur 
Laubscher (l) en De Kock (2) en dric 
doclskoppe deu r John van Rens bu rg. 
Wilgenhof se driee is gcdruk deur Ros 
souw (3) en Swart (1). Johan Nortje 
kon twee verdoel. 

ieke 
HI', DIE wed, tryd was een van die 

beste tot dusvcr in koshuisrugby 
vanjaar. Albei spanne het met alles 

wat hulle hct, gespccl met die gevolg 
dat die ecn nie 'n duim vir die under 
gestuit hct nie. Die telling van 0 • 0 is 
dus 'n baie goeie wecrgawe van die 
spcl. 

Gcdurcridc die cerste helfte was die 

helfte was Iluis Visser se voorspelers is hier te laat om vir D. Kleynhaus van Mabre te vcrhoed om I' druk. IIlcrdie Vroeg in die twcedc -' , 
Simonsberg op die aanval, maar deur- drie het egter nie die oorwinning gebring waarna die geeltruie so gesmag het nie. Die grootsie I' trussing 
kom was min. Na ongeveer to minute verlede Vrydag was Elsettburg se puik vcrtoning t ell Wilgel1llO[. 
het Pieke egter tot die aanval oorge--------------------~-------------------------- 
gaan, maar ook hulle kon nie deurkom 
nic, hoofsaaklik omdat hulle gcdurig na 
die bondel voorspelers teruggespecl 
het. Die heclagter van Picke, Footman, 
het sy span op die aanval gehou met 
skoonvange en ook lang Iynskoppe. VOORSPElERS 

Di~ laastc kwart van die wc.dstryd Mabre se voorspelers was in all 
was SllnoJ1.sbe~~ dcurga~ns op die ~!ln- fusette beter as lIuis Vi" r S'I1. Oi 
val. N~t die felt dat Picke soos tiere vaskopstryd is met 5-1 gew n deur 
vcrdcdig het, hct veroorsnak dat Mabre maar in di Iyn. tane het hull 
Simonsberg nie kon puntc aanteken cgtcr teleurgestel. Di gterspcler van 
nie, Hulle het veral hut hande volgchad Huis Visser was egter bctcr as Mahrt: 
om Lcrm en. ",tscheth. tc keer. Veral s'n en twcc driee is dan ook gcdruk 
term het. bale gcvaarlik gclyk as h~ dcur die skrumskakel Van llccrden to 
ecrs nan die hardloop gegaan het eu-dit 
het 'n hele paar marine gcko: om h III 

spel baie gelykop en die sp ler: het 
mekaar goed dopgehou, g volglik was 
daar nie baie agterlynbewegings nie, 
Die pakke voorspelers het alles gcgcc 
wat hulle kon, maar geen en kon die 
oorhand kry nie. Sirnonsberg se lost rio 
onder aanvoering van Krugman het 
egter daarin geslaag om die bal effens 
vinniger by hul agterlyn te kry. Die 
Pieke-agterlyn het cgter hul manne baie 
goed dopgehou en niemand kon deur 
kom nie. 

FOOTMAN 

vas j • vat, 

• UlS • ZS er 
D"· wed. tryd is gekclJlllc.rk deur 

ietwat ruwe spel. H. Gericke van 
Huis Visser is dan ook koclkas toe 

ges tuu r. Oak het baic bescrings die 
gcwone spcl van die spa nne bclcmmer. 

• 
DROOGSKOON~RS 

Iv AndriDg~ en Kerkstrut 

AFSLAG 
R 

SE 
MENSE 

IProbeer ons Selfdien Muntstuk Was. !1' 

G t 

hy. ippics oor die krum up 'cvl)lg 
het. Wallliclt. vl II I vall Hui Vi s r, I 
ook met 'n drie bcloon. By het deur 
gaan. gevaarlik ic yk. 

MaonS punte II t g kom to 
octz e gcbrcck h t en D. KI iynhun 

oorg sgaan het. KI y nhan en laa nEd 
het d;~n ook ui.tg 'blink an di kal~t e n a~n 
van die gccltruie. Co tz ' h t go re ~ 
dien g Icwer aan sy 10. kakct, .I. d DIl' 
Kock Laa: genoemde het cgt r teleur- . 
gest I met sy buitcskoppc, Albci los 
skak 'Is het egter swak g skop. Hi 
eindtclling wa 8 - in die 'till van 
l luis Visser. 

Huis M 

..-...- ........ w 
T NNI 

VOOI SPhll'RS 
II lshoogtc se puntc IH!t gckom 

uadat die losskakel, Dc WeI, g\: br 'ck 
hut en self' g'llll1 druk het. Dil.; H '1 . 
hoogte voorsp :kl s h ,I v r II !lCindrllk 
met hull g )etc dryi spd, III up. te 
nl'lll, mil, Ill'! gocic \ 'erk g"lcw r. 
;\ II Daghn.:ck kUlIt het 1'111' Ihrc 'hi 
v{ rul baic '(}'i sp 1 g I'w~r, 

H lilS Marais Itl t vcrl'd' Vryda du * 

ill gcslaa ' om II Id ·rtWf" lll'l 34- 
o It' klop nadul IlUlIe ru tyd sic' 2 

- 0 voor as, 



20 ie Matie, Vrydag, 11 Augustus 1978 

Dr. Danie Craven het gese dat diel" __ ;;;.~~ 
G, U. B. 'n baie moeilike kom petisie . 
gaan wees. Alhoewel so baie Maties by 
die W. P. betrokke is, voel Dr. Craven 
dat die Maties genoeg diepte het om EK wonder wat sou gebeur as Stellenbosch sy eie sportliggaam sou 
nie deur beserings ontwrig te word nie. vorm en as 'n eie unie begin fungeer. Daar is nie by my enige 
Om Dok persoonlik aan te haal: "As twyfel dat Stellenbosch wel op sy eie bene sal kan staa nie. Ons het 
die Maties speel, soos hulle in Durban 
gespe I het en soos hulle teen lkey die nodige getalle hier om menige unies - bloot op getalle die loef 

TWINTIG mansspanne het hierdie seisoen meegeding om die finale g pc 1 het (29 Juli ) is daar en span af te te k. 
rondte van die koshuiskampioenskappc te bereik vir 1978. ter wereld wat hulle kan klop nie! " 'n Kom ons gaan kyk bietjie na die die Westelike Provinsie se panne. Son- 

Mens sou kon byvoeg: en soos teen verskillende sportsoorte. In rugby en der Stellenbosch sou hierdie spanne 
Ver keie koshui e waaronder Medies, Huis Marais, Eendrag, Simons- Villagers! atletiek vorm die Maties die kern van maar bloot gerniddeld gewecs het, Op 
b~lli~~kooM$~~to~~oo~~moo~~~cytDH~~~~------------~------------~~~~F~~~m~&ub~m~ 
van 'n ekere diepte in koshuistennis. John Meyer oorheers Matie-sportklub wat nie een of meer verteenwoordiger in die W.P. of Boland 

Afd sling A is maklik gcwen deur kon geen hond-haaraf maak teen spanne h t nie. 
M dies n om dan ook vir die eindrond- Medic I nie. Hui Marui. en Helshoog- Matl· e-muurbal 
te te kwaliflseer. Medi I. e st rkste te was baie gelykop, maar na alle 
tccnstand in Afdeling B was Helderberg waar kynlikheid al die Huis hier die 
n Simon berg II. (I asg no md het derd plek inneem, V ERLEDE Vrydagaand het John Meyer die 1978-US muurbal- 
verledejaardieB-afdJhggebuit.) In die damesafdeling spook kampioenskappe vir die derde agtereenvolgendejaar op voortref- 

Nemesia, hie, Huis t n Bosch en like wyse gewen. Die wyse waarop John deur die hele toernooi gespeel 
Denneoord nog sake uit. Denneoord h k h d DId' d k lers i het Erica reeds 22 _ 7 verslann, Erica et, maa om son er twy e een van ie mees on ers atte spe ers In 

het met 6 - 23 verloor teen Ncmesia. die W.P. 
N m sia b hoort g en problemc te he 
om die beker hier to wen nie. Die 
wedstryde word egter vertraag aang - 

In Afd ling U het Helgshoogte ien die. gernengde liga nou aan die gang 
d urg dring na die indrondtc. Hulle is. 
h t g lykop gl sp I t en Eendrt g I, 
rna r Dagbreek I he hulle di gun 

wy om ,. ndrag I te klop, 

KOSHUISRUGBY 
By vanjaar se eersteliga cdstryde is 

daar nog so 'n paar dingetjies wat nog 
hinder. Dit is dan ook n.ccr aan die 
toeskouers as aan die spelers te wyte. 
Dit . al baie verblydend wees om die 
dag te aanskou wanneer die toeskouers 

In die semi-finales het Dereck Law- geleer het om buite die veld te bly 
renee vir Peter Golding met 3-0 g klop staan. As almal I ngs die lyn staan . al 
en John Meyer vir John van der Merwe ('RED FLAFF soveel te meer persone die wed tryd 
met 3-1. Die finaal was 'n maraton- Die damestoernooi is gcwen dcur kan aanskou. Nog 'n kwessie wat hin- 
stryd van 80 min. en John Meyer het Maria Gardiner wat Stacey Smith- der is die aanmerkings wat op die 
uiteind lik 3-2 (9-5; 6-9, 9-6; 7-9, 9-3) Chandler met 3-1 gcklop het. Die skeidsrcgter en op die spclers gernaak 
gewen teen 'n vasberade Derick Law- plaatkornpetisie vir mans was baie into word. Die skeidsregtcr is nie 'n super 
renee. Die spel in die ccrste vier spclle ressant. fred Flaff het hier die botoon mens wat aUes kan raaksien nie. Dit is 
was ong Iooflik spannend en gclykop gcvoer en Lawrcn: Ries met 3-1 ver- mos te verstane dat hy kan foute maak. 

dit was cers in die laaste spel waar . laan. "'As daar so baie op hom gegil word is 
~~~~~T~R~U~D~I~E~SK~I~T~T~E~R~dit b~c mocilikomonpenoonlikop~ tree en dit is dan wanneer die wedstryd 

hand-uitruk, 

IN OOSTENRYK 

SPRINGBOKK LEURE 
Trudie Botha het heel merkwaar 

dige prestasies b haa). Sy i. 'n 3de janr 
LO tudent en kom oorspronklik van 
Parys in die Vry taat. Nadat sy in 1974 
SpringbokkleuTe gekry het, het sy daar- 

V.I. 11. r. ]Icnkyn • oh111e Deywl. Suzel Ie P. d. Mescht, Erica S1lyders ell or voortgcborduur n in Maart v'mjaar 
Ita )latl Zyl vall lIeemstede. Jlu/le ,lip el .'loam met Hl'lldrag ill die weer die Springboksp n gehaal. By die ~------------~--~----~---------------------------------~---------------------------- gemcl1gde. dubhels kampioenskapp . 

E E , I 
GOElE KANS VIR GROOT·UIIDAAG 

ATERDAG het Maties weer gespeel 500S van ouds. Daar was geen 
keer aan die maroen-truie van Stellenbosch nie en Villagers is 

deeglik ore aangesit. Hierrnee het Dok Craven ook baie kritici se 
monde stil gemaak. Daar was baie wat hom in die laaste tyd wou 
afskryf as afrigter. Met Saterdag se oorwinning het Mattes outomaties 
gekwalifi eer om in die Groot Uitdaagtoernooi te speel. As Maties 
gaan speel soos Saterdag, dan kan ons maar vir seker weet dat daardie 
bekei ook nog volgende jaar op ons rak gaan bly staan. 

M ti s het Villagers Saterdag in die 
Stadsbeker-finaal oortuigend met 
31-19 geklop. Dit was in geheel gesien 
'n baie goeie wedstryd met harde sp 1. 
Di skeid: regter rnoes een of twee ke r 
'n bietjie met die manne praat; alhoe 
wel vuilsp 1 nie goed te praat i nie, is 
di wed tryd nie eintlik daardeur ont 
sier nie. 

McCALLUM 

e kwartlyn, en gaan druk het, Die 
Maties het 4 doele, 'n drie en 'n 
strafdoel, teenoor die Villages se 2 
doele, e n drie en een strafdoel behaal, 

Vir Maties het Hannc Pretorius, 
Willie du PIes i , Martyn van Blommen 
stein, B mard Pienaar en Robbie Blair 
elk 'n drie gcdruk. Robbie het ook 'n 
strafdocl beha 1. RUSTYD 

1 en rustyd was Maties en Villagers 
gelykop (13-13). E rs na ongeveer 20 
minute in die twccde helft , het die 
telling verander toe Maties gaun druk 
het n ] 0 minute sc geboer op Villager. 
se duellyn. Daarna het Mati s neg twee 
kecr agter die lyn gaan kuier. 

Viti g rs het egter in die 40ste 
rninuut punte aangeteken toe Roy 
McCallum 'n bal vinnig opgepik het aan 
di Marie-kant van 'n skrum, op Maties 

GROOT UITDAAG 
Die grootst probleem waarmee die 

Matie. egter te docn gaan kry in die 
G. U.B., is dat ov el spclers betrokke is 
by di W. P. Die W. P. se Curriebeker 
vcrpligtingc het 'n gcweldige invloed op 
die ocfenprogram van die Maties, Uit 
die oorblywende 6 weke van die sei 
soen, het die Maties, as span, eintlik 
slegs 2 weke om te oefen. Die sames pel 

o HVISTENNIS: 'N 
TAAI KRAGMETING 

Huis Marais het Afdeling gebult 
en hiermee puik preste r deur Simons 
b rg I (verlcde jaar se k mpioenspan) 
uit te stof. Eendrag 11 het hulle gehelp 
d ur Simonsb rg I tot 'n gelykopuit tag 
t dwing. 

Die g mengde liga behoort teen 9 
Septernb r fgchandel te wees, N t 
daarua l 'gin di W.P.-1iga ook. Die 

WE OP Storm! 

van die Maties kan in 'n mate, volgens Bernard Pienaar, wat hier op pad is ·doellyn toe, loop in die proses vir 
Dawie Snyrnan, moontlik nadelig be- Ivan Ortlepp uit die pad. Bernard is weer terug in die W.P. span vir 
lnvloed word. 

Dawie is van mcning dat die Maties more se wedstryd teen die Vrystaat. 
wel die G. U. B. kan wen, maar dat dit =--=",....",,- 
gecn uitgernaakte saak is nie, Hulle kan 
beslis sterk tecnstand van die ander 
spanne in die kompetisie verwag. 

DOK 

DEUR KWARTUS SIEBERHAGEN 

FIETSRY 

Die belangrikste rcde waarom hulle 
nog in staat is om oorsee de 1 te necm, 
is omdat hulle relatief min aandag van 
die pers kry, 

Verlcde Saterdag tydens die W.P . 
kampioen: k pp , het dri Matie: ondc r- 
ei leli die 3dl.:, 4<1 'J1 5d 1 ke 

ingeneem. Wimpi van der Mcrwe (3de) 
en Pierre Sjit (Sde) het die W.P.-span 

S. A.-kampioenskappe het sy die wereld- gehaal wa~ volgendc naweck n:l d~c 
rekord in die 25 meter kop-rcdding S.A.-kamploenskappc .gaan '. Wlmp~c 
gcewenaar, kon gewen hct as sy fiets me so bale 

probleme gcgee het nie. Gedurende die 
wedren moes hy 4 maal van riets 
vcrwissel, en die nets wat hy gelecn 
het, het hom nie so geed gepas nie. 

.. WENSR 'DDINe is 'n redelike onbekende sportsoort, maar dit is 
'n port wat in uid Afrik: m t sy warm kli aat n baie vater 'n 

dubbele doel kan dien, In die eerste plek is dit 'n sportsoort en in die 
tweede plek is dit ]ewensredding. 

WERELDREKORD 
Sy was lid van die S.A.-span wat in 

die afgelope vakansie in Oostenryk aan 
'n internasionale byeenkoms deelge 
neem het. Daar het sy nie aileen die 
wereldrekord in die kop-redding ge 
slaan nie, mat r sy is ook as die bcste 
individu Ie dcelnemer in die dam sar 
deling aang wys. 

TENNIS 
Die persone wat verantwoordelik 

was vir die reelings van die binneshuise 
toernooi vcrlede w ek, moet g Iu gc 
wens word; dit was puik. 


