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Raad se mo ies lei tot verwa 

Pict Sto berg het 'n tHO ie vooru - 
stel waarin die Raad sy kommer uit 
sprcek oor die negaticwe effek wat 
Artikel 16 van die Ontugwet op vol- 

JAN DE WET 

nn 

YDENS die Studenteraadsvergadering gehou op 6 September het 
die 4-maand oue Politieke Raad 'n vn cc do d gestor . In i pI k 

van hierdie raad is 'n Komitee vir Politieke Studio in die lowe geroep, 
wat nou moontlike duplisering sal uitskakel, 

Die Politieke Raad wa 'n uitvloei 
sci van die monstervergadering wat 
gedurende Mcimaand gehou is. Mnr. 
Hit sird Bell, wat die voorstcllcr van die 
mesic wa., was lid van die lmpletnente 
ringskomitec wat die besluite van die 
monsterv rgadering rno ond rsoek. 
fly het aangevocr dat die be. taan vall 
die Politi kc Raad tot duplisering lei 

DUPIJS • RIN(, 

1I0e\\ I die Politieke Raad nog nie 
b 'gin funksioneer hct nie, was daar juis 
oor hi rdie mate van du pli sering h I 
wat r aksic, Die probleem wa blyk 
baar dat die Politieke Rand . ow 1 a. die 
Studenteparl m mt aanb vcling aan 
die St udell teraad kon docn, wat d. n 
tot 'n mate van dupli. ring .ou lei. 
Sommlgc beswarc was ook dat ck rc 
p rtincntc sake, soos d UT die studcntc 
unie vcrsoek op di monstervcrgad 
ring, van die Studenteraud up die Poli 
ti k Raad afg skuif word. 

Monstervergadering· dame 
reels onder 0 kli 

Volg ns mnr. Ro lofs i daar TC ds 
'11 icruime tyd ondcrhandcling tus: n 
di Admini tra ie en die Primariae 
kornitee ann di gang. Vol ns Tinie 
Muller is die re ultatc daarvan tot nog 
toc onb vrcdigend. Di st lling, dat 
di Sl intlik nie verondcrstel i. om 
i t met ko huis t do n te h" nie, is 
onaanvanrbaar aangesien 47% van di 
student in ko shu is inwoon. 

MnT. Ro lofs h t ook g 
~ it dat di \ R nie b trokk by kos 
huis angele nthedc i nie, dalk n van 
di rcdes is waarom die SR . e beeld 0 
wa by die tud nt is. Hicrm e h - 
wy die SR sy h trokkenh id, nie net 
by p litiek nie, maar ook by di 
Studcntcgcmcenskap. 
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Twee voorbcelde van Performance Art Happenings waaraan kunsstudente gedurende die Ope Week 
dcclgencem het. Persone word in '11 sekere situasie geplaas en moet dan or die voorskrifte van die kunste 
naar in beheer, geageer. Dit word dus '11 beeldende kunsvorm wat eenmalig en tydgebonde is. 

Die klomp kUII studeute /C IIi vir die aardigheid so ill gelid nie dis 
alles d. cl 1'011 die kontemporere "aksickuns" wat deel uitgemaak het 
pall die Op I Week. 

u raat 145 Dorp tr et 
hel sp k 

v an maak en pry 
KE E 

rsc 
Gallery Five kaartji n 
g .nkpapier 
M ndiies en droe blomme 

met US~wapen 

TARABOEMDERY 
STEL TELEUR 

TARABOEMDER Y, deur Chris Barnard, met Neels Co tzee, Trudi 
du Plessis, Mees Xteen, Neville Thomas en Sandra Ferreira. Regie: 

Jan Prinsloo (H.B. Thom-teater) . 
" 'Ike more staan ek op en dan dink ek: Miskien gebeur daar 

vandag lets ... Sommer net iets. Ek weet nie ... " In hierdie woorde 
Ie miskien die kern van die gedagte-inhoud van Chris Barnard se vierde 
drama, Taraboemdery. Die stof is eenvoudig, dog die implikasies 
daarvan is hoogs gekompliseerd. 

Die verhaal specl hom af in 'n klein telcur tcllend, aangesicn dit bloot in 
gehuggie langs 'n stofpad iew r. in haar uitcrlike gelc het. Sandra Ferreira 
Suidwcs, waar vier men e vasgekcer is het ook nie geslaag as Breggie, die 
in 'n eentonig en sieldodende bestaan. sed los oujongnooi nie. Sy het 
'n Vreerndeling word nou binne die g sukkel om ouderdom oor tc dra, en 
si te III geplaas, met voor p lbare kon- voortdurende hcrhalings van stereotipe 
sekwensie . rnetodes om wulpsheid uit te beeld, of 
• Jt n Prinsloo het myns ins; ns daar- die vulgare regtrek van ondcrklere het 
m g lang om 'n fyn gcnuansccrde veroorsaak dat haar "oomblikkie. van 
b Ian t.e handha: f. J);~ ton ~lsp I het diepte" baie vlak en onoortuigend was. 
egter me altyd aan die vereistes vol- Neville Thomas, a. Ewert, haar ver 
~ocn nie: Mces .Xtc,en .was encrgiek. as traagde broer, het ook ietwat oorspeel 
Koot, d. g h un mrugc vreemdeling en later begin irriteer. Neels oetzee 
wat haas oral i . het myns insiens die beste oorgekorn in 

STERhOllPE METODI~S sy rol as Buks, Fransicn se man. Hy het 
end-uit oortuig, hocwcl dit 'n gckorn 
pliseerde karakter is met moraliteit, 
verpligting en em isie sterk ineen go- ~~~~~~~~~~~~~~ 
wecf. 

OPE WEE 
SUKSESVO 

KREATUS het Stellenbosch vanjaar vir die tweede keer met hul Ope 
Week vergas. In die week 14..18 Augustus is uitvoerings, uitstal 

lings, lesings en middaguur-fllmvertonings aangebied. Nie net die 
visuele kunste nie, maar ook drama en musiek het aandag geniet. 

Volgens Jerome O'Regan, cen van ORGANISASIE 
die organiscerders van vanjaar se Ope 
Week, was die doel hoofsaaklik om 
kommunikasie tusscn studentc en 
dosente van die Kunsfakulteit te be 
vorder. Hierin, se mnr. O'Regan, is in 
'n baie hoe mate geslaag. Veral ecr te 
jaars het geed gcreageer en baie baat by 
die Ope Week gevind, Die rcaksie van 
studcnte en die publiek was uitstekcnd. 

Problcme is wel vanjaar ondervind, 
veral wat betref die organi asie van die 
Ope Week, Jerome O'Regan vertel dat 
die organisasie op die . kouers van slegs 
'n paar persone gerus het, met die 
gevoIg dat sekere dinge ecrs halfpad 
dcur die week op dreef gckom het. 
Ook is g vocl dat daar in die toekorns 
meer aandag aan publisiteit gcgee moct 
word. 

PERFORMANCE ART Die Ope Week i egtcr nou gcvc tig 
. . as 'n jaarlikse instelling, en ons kan 

Krcatus het besluit om vanjaar se uit icn vera! met die teun wat dit van 
Ope W('ck 'n avant-garde inslag te gcc. die kunsdosente geniet na'n nog meer 
Studcnte het probeer om die tema van suksesvolle Kreatus Ope Week volgende 
beweging wcer te gee, ener: yds in jaar. 
konkrcte voorwerpc, en andersyd inr------------- 
performance art. llierdie kunsvorm, 
wat tot 'n mate aansluit by drama, 
b hels die uitvocring van rcckse bcwc 
gings d UT 'n groep pcrsone onder 
b hcer van die kunstenaar. 

'11 Hoogtcpunt van die week was 'n 
uitvoering van Dr. Roelof Temmingh c 
bandkomposisies. 'n Ander baie inter- 111l1li11111111111111_ 
essante aanbicding was Prof. Larry 
Scully se Multi-Image van New York en 
Londen. Prof. Scully gebruik verskeie 
skyfie-projektors saarn met IoU iek om 
sy indrukkc van stede wat hy besock 
hct, weer te gee. 

Kuns 
KnJpndpr 

KONSERVATORIUM 
t 5 Sept. - Eric Ilcidsieck 
(pianis} 
21 Sept. - Etensuurkonsert: 
Studente musiseer {viool en 
klarinet ) 
17 Sept. - Die Stellen bosse 
St ry ken scm ble o.I.J'. Eric 
Rycroft. 
24 Sept. - Trio: Leslie Craven 
[klarin et }, Edna l'-lphick 
(tjel/o) ell Victor Yates 
(klavier] 
16 Sept. en 7 Ok . - Univer 
siteitskoor 

H.n. THOM·TEATER 
15, 16, 21, 22, 23 Sept. - The 
Way of the World deur 
Congreve. 

ASK 
19 Sept. - Dr. S Ridge: 
Recent developmen in South 
African novel. 
l l Okt. - Afskeidsfunksic vir 
Prof! W. E C. Louw en At. de 
Vi/liefS. 
In Okt. - Dr. Elize Botha: 
Dagboek van 'n Verraaier deur 
1. C Steyn. 

ENGLISH SOCIETY 
Late in Sept. - Prof Kabat, 
Dr. Blumer, Mr. Malinga and 
Mr. Engle: Symposium 011 
literature and society. 

Gedurende die afgelope wintervakansie het die Universiteitskoor 'n baie gcslaagde toer deur die 
Transvaal, Vry. taat en Noord-Kaapland onderneem. Oral is hulle mel groot lof ontvang. Op 16 September 
en 7 Oktober bied hulle konserte teen 'n spesiale tanet vir studente in die Endlersaal aan, wat gems 
ondersteun kan word 
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TOEGEEIEN 
Elsa Joubert by ASK 

DIE bekende skryfster, Elsa ~ oubert, ~let .op 'n onlangsc vcrga.derjn~ 
van die ASK haar bespreking oor hierdie aktuele vraagstuk ingelei 

met die vraag of Afrikaans se verhouding tot Afrika 'n verhouding i 
van vanselfsprekendheid of van selfweersprekendhcid. 

Die organiese groei van die Afri 
kaanse taal sien sy as vanself. prekend 
en onlosmaakbaar verbind-aan Afrika. 

Sy haal die Engelse skrywer Athol 
Fugard aan wat bcweer dat sekere 
Suid- Afrikaansc begrippe slegs in Afri 
kaans uitgedruk kan word orndat dit 
slegs cffektief in 'n Afrikaanse idioom 
tot uitdrukking kan kom. 

"Die land het sonder ons toestem 
ming of buite ons medewete Afrikaans 
vir hom self geneem ", Ter illustrasic 
hiervan verwys sy na talle voorbeeldc 
waar Afrikaanse woorde en bcgrippe 
spontaan op vera} Xhosa inwcrk en 
sodoende onlosmaakbaar verbind word 
aan Afrika. 

kunde in 'n breer verband III t inbegrip 
van die werk van En cis en w rt 
Suid-Afrikaners moet word. 

Dit is ironies dat Europeer: in di 
verlcde uitstaande wcrke van Suid-Afri 
kaan e swart skrywers onder ons aan 
dag moes bring. Self vandag is bai van 
ons onbewus van ons swart skrywen se 
belewenis van Afrika. Om ten volle 
deur te dring na Afrika moet ons ons 
oopstel vir die "swartrnan se rvaring 
van sy eie land". 

SOWETO-AFRJKAANS 
Interes ant is egter die invloed wat 

Afrikaans uitoefcn op 'n nuwe erkende 
taal wat besig is om in Sowcto te 
ontwikkel en bekend staan as Soweto 
Afrikaans. Ten pyte van politieke 
probleme speel Afrikaans aam met 
Engels en die Bantoetale 'n belangrike 
rol in die ontwikkeling van hierdie 
nuwe Lingua Franca in Sowcto. SOWJt 
60% van die mense in Soweto praat 
alreed hierdic Soweto Afrikaans. 

Haar gcvolgtrckking is dus dat Afri 
kaans nie slegs die taal van die Wester 
ling - wit en bruin - in Suid-Afrika is 
nie, maar ook '11 onlosmaakbare en 
vanselfspr k nde invloed uitocfen op 
die Bantoetale en swart inwoners. 

ISOLASIE DEURBRU-:K 
Sy vra haarself af of 'n v rtroudheid 

met die werke van die swart Stigers 
on nie in staat sou gest I het om die 
1976-opstande in Soweto te verhoed 

Dr. Loeb van Zuilenburg, dirig. nt, ell 'n poor pan dl h10\' irs rus 'n bietjie tydens die uitvoeriug van die 
US-Blaasorkes in die Endlersaal op Maandag, 28 Augu. 111 •. Heel links 'it Fanie de Villi rs, 1i orkcs . e 
assis len t-dirigen t. 

w 
Be onderhede bekend 

T J ASVS bied binn koi t 'n komp ti i aan vir Afrikaan po' i 
pro a en Ii e musi k. Pryce sal d ur di A VS of barge v k, 

word. 

PRO, 

Hicr i d HI r '11 OOll kompcti i . 
K I tkun -lnskry i in' \\OH] 

SELFWEERSPREKEND 
Betrcffende die selfwcersprekend 

hcid van Afrikaans tot Afrika Ie Elsa 
Joubert veral klem op die Afrikaanse 
lettcrkunde. 'n Te selfgesentreerd 
siening van die Afrikaansc letterkunde 
kan 'n wig tussen ons en Afrika indryf 
en ons daarvan weerhou om Afrika en 
sy men. e te verken. D.J. Opperman hct 
alrceds vrocer daarop gcwys dat die 
geskiedcnis van die Afrikaanse letter- 

. mtrum. 

Judging from lid )/d tim photo 
graph. a 1'; it to Uuiv trsity 
Theatre Stellcnbosch '.~ produ ti 12 
of Th w~ y of th World would 
be worthwhii for tlu I I' lin . ~ 
and el gance of til ostume 
a/one. The play. produced bv Pal 
llarv 'V, has its premier at th 
II B. Thom Theatre toni ht. Othet 
performances on C; -pt mber 16, 
21. 22 and 2. Photo: I. to r. 
Rachelle Gr eJf and Marlette 

L. --------------- Lindsay. 
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I · berghut wat die Berg- en Toerklub in die ranschoekberge bou, 
word op die 30 September deur die sekretaris van Bosbou, mnr. 

Danie Ackermann, Ingewy 3lh jaar nadat die ecr te fondamente gele 
i. reed in 1974 'n aanvang geneern toe 

d r b gin i met die aanle van var 
water uit 'n nabygelee st ndhoudende 
berg tr ompie. Vir die doel moe: 'n 
plastic e pyp oor 'n afstand van bykan 
llh krn b zr we word. In April 1975 i. 
'11 wecklang kump gchou waartydens 
di Iondnment g P is. Klippe vir die 
fondnrnent is met 'n lnkplnatslce uit 
die koppies a ngcry. Scdertdien i di 
werk periodiek Saterdac n tyden 
va kan ies v rrig. In LlKOPTl~R 

V ~R VAN KLAAR 

Alhn w I di hut nou reed ing wy 
word, i dit nog vcr van kla r af at 
di hinncmure en die hou twerk moet 
nog g do n word. 

BI~SONOERI' JAAR 

SINKPLAA1Sl.h· 
Die werk an the hut het intlik 

ANT 
oOP DINSDA TOT 
SATE DAG VIR 
M lDDA<'J N AAND :,T . 
: A LA CARTE. 

SONDAG SL :,GS VIR 
MIDDA ET 
: VASTE Spy KAA RT. 

o V.JR. EIDENHEID V AN HIS E 
L E MAAK 
1 ~ I'A . 

A 

M A OM VAN 

• 1.I(_ TU S N VLO II S ASI S 

( op elk d l' n Open aeh day lid cv ning 
xt: pt Tuesd: y 

Original I ~arte Menu 

For th fa t III ving busine • 
m n r tourist: 

Idillies 

Die hut wat die BTK ill April 1975 begin bou het, word in die komende vakansie ingewy. Daar is die 
afgelope maande koorsagtig gewerskaf am dit betyds gereed te kry. 

PRIVAA TLOSIES WORD 
GEKOORDINEER 

Goeie nuus vir baie PSO Studente 
DIT Jyk of daar uiteindelik 'n suksesvollc kocrdinering van aIle privaatlosies op Stellenbosch gaan 

plaasvind. Jert Olivier vertel die volgende van sy poging: 
dat die huis nie verwaarloos nie. 

Meer inligting oor die stelsel al 
ecr daugs op die kenni ewingbordc 
verskyn. 

tud nte wat van privaatlosie: wou die verhuurders w .. s nie bereid om hul 
g bruik maak, het tot op hierdie mew rking te gee nie. 'n Getroudc 
. tadium probleme ond rvind om vinnig teologicse stud nt het al odoende 
met die vcrskaffers van privaatlosies in gratis 10 ie gckry. By moet net sorg 
verbinding tc trc~ D1ar het toe 'n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
b ho ftc ont taan om aile priva tlosies 
te koordine r. 'n Student kan nou sleg. 
by een instansie gaan ianklop om 
in ormasie te h kom orntrent die b - 
kikbare woonpl kke. 

( 

VhR ~ISThS 
Hy h soog om met y s tel el beide 

huurder n verhuurder tevrede te stet. 
By elk' verhuurder kry hy 'n volledig 
beskrywing van die hui: of kamer wat 
hy wil verhuur. Die verhuurder stel . elf 
00 verei tes waara: n 'n moontlik 
huurder moet voldocn, by. 'n onge 
troude teologie e studen t in sy fin Ie 
tudiejaar. 

REAKSIE rosrrnr 
'n Tipiese advertensie vir privaatlosies wat dikwels op die kennis 
gcwingborde verskyn. 

Prlvat function room 
available 
alll boc in 'leI. 7-2121 Die helikupter van die Kuapstadse hawediens ill 

l1TK-b'rghut. - 
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In l enstclling m t De Swardt s god dicru 
standpunt II t Hannes Badcnhor: t hom 
sterk uitgespre k ten gunste v 11 eic 
keuse en eie b luit. Volgen hom is 
Qr en itiwitclt fen op. igt v n IHI!t - "M n 

lands mcnings niks anders as gcwrs 
selfmoord nie. Die Pretoria c stadsraad 
het eie reg oor sy besluit gchad en hy 
kan nie ien dat Pik Borha met sy 
verligte siening hull nou oor die 
vingers kan tik nic. Gert Saaim n het 
met B dcnhorst aamg tcm en hom as 
volg uitgedru .: "Pik Botha vorrn nie 
die hcle Afriknnervolk ni . Hy mo t 
dink voordat hy iets .e." UIOl vcr 
andering ter will van verand ring I~ag 
nie, want die wcreld sien die v rdcllng 
in Afrik nergelcder . 

VAN E 
DIE onlangse SR verkiesing by die Universiteit van Kaapstad het 

bewys watter groot houvas links-radikale studente op die 
studentepolitiek op die kampus het. Veertien radikale studente is tot 
die Raad verkies terwyl slegs een konserwatiewe, mnr. Bryan Hack, 
die Ieier van die Conservative Students Alliance (CSA), die paal gehaal. 
Die agt kandidate wat openlik op 'n linkse platform gestaan het, is 
almal tot die Raad verkies. 

Die weiering van die Ikcy-SR am 
enige eerbetoon aan die ontslape 
Staatspresident, dr. N. Diederichs, te 
betoon, oortref beslis die optrede van 
enige vorige radikale Studenteraad. Die 
feit dat mnr. line , die voorst 11 r van 
die mosie, nie cens 'n sekondant vir. y 
eer tc mo. ivan stilte op grand van dr. 
Diederich se rol as g re p ekte rde Icier 
in Suid-Afrika kon kry nie, bewys in 
watter mate die Raad geradikaliseer is. 
Met so 'n radikale SR sal Stellenbosch 
bcslis moeite ondervind om enig 
meningsvolle kontak tc bcwcrkstellig. 

in Maart op 'n ondcmokratiese wy e 
uit die SR gcskors, In . y v rkiesings 
manifes neem hy sckere sterk stand 
punt in. Die kampuskocrant Varsity, 
se redaksie moes volgens hom so 
spoedig moontlik vervang word omdat 
hulle niks and rs as "vyfderang e ------------------------------------------- 
Marxistlcsc twak" propag r ni . Die 
feit dat sprekcrs van Swapo n die 
Patriotic Front g nooi word om itu 
dent tot t . pre k word sk rp vcroor 
deel. By stel voor dat 'n tIP Nur n 
berg verhoor g hou word om die 
"mensc" wat verantwoordclik is vir die 
menseslagtinge in Rhodcsie te verhoor. 
Alhocwel die studente van die Univer i 
teit van Kaapstad hervorming voor 
staan i. dit duidelik dat gc n student, 
swart of wit, voord el !Iii 'n r wolusie 
kan trek nie, 

II lie 

TWEEKAMPE 

Die vcrkicsingstryd hct hoofsaaklik 
gcsentr er om die standpunte van die 
twee verskillend kamp op die karn 
pus; die links-radikalcs wat sterk onder 
steuners van die NUSA5-b 1 id i en 
die mcer gematigdc tot regse kandidate 
wat hulleself in die Conservative 
Students Alliance (CSA) gegroep er 
het. Die SA is as 'n donk ,r wolk op 
die horison van die kampus bestempcl 
en lede is by tye as fasiste uitgckryt. 'n 

NUSAS 

Alho 
tud III 
deur di 

om 

ERIC PELTZ 
Bekcnde regsc op die kampus n voor 
malige Sk-lid, mnr. hie Peltz, wat 
homself vir di vicrde kcer verkiesbaar 
gcstcl het, i ook nie verkics nie. By is 

DIE afgelope ASB-kongres in Bloemfontein het '~1 intere ~nt en 
vuurwarm debat in die lJOVS studenteraad uitgelok. DJ hel 

dispuut in die raad het ontwikkel deurdat Abrie de Sw?rdt, wat ook 
op die ASB-kongres vcrkies is tot addisionele lid van die dagb stuur, 
hom sterk uitgespreek het teen pJaaslike uitsprake soos. byvoorbe I.d 
die sluiting van die Breytenbach-teater vir nndersklcung s deur (he 
Pretoriasc stadsraad. 

rig u. wat hull w nie." 

DANK IE 
• 00 di opstellcr 

SElJ<MOORD 
Volgen Hannes nadcnnorst kan die 

"verligtc" dcnkrigting ten op igte van 
die afskaffin T van die Wet op G meng 
d lIuw like n t tot pollticke elf 
moord van die blank lei. Die v rli t s 
g bruik volgens hom laakbar JIlt tod 
om die gcmuti de d nkcrs tot hut 
sicnswyse te prob er oorr d. Hulle 
red nc r vanuit di Bybel, "maar on. 
voorgcslagte h took di Byb 1 gcbruik 
n on' is vanda f • ekerlik ni me r 
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T !oUR: IOUI mYNL.1AN, R dak 1 kantore: Inn- 
utrum 436 11 438. (Tel. 70247) 01 Helshoogtc A507 (Tel. 
Rood k ppe: krerare e, Studenter d kuntoor, LSS (I el. 

( J US PII' NAAR, l'cndrag. ('I cl. 

BARNARD, 

I 'Iut nil ell, M rJ tic lmd ay, Japie 
lh, Viii 111 Moll r 

L. Y'I!l Sell tlkwyk 

JOHN VAN BREDA BERIG: 

K NMERK' NO van die afgelope twee SR-vergaderings is dat daar 'n begeerte by die SR bestaan om die 
studente-unie nie terleur te stel wat betref betrokkenheid by politieke aangeleenthede nie. 

Op di eer tc vergadering (gehou 
30.8.78) het mnr. Ifilgard Bell 'n mo ie 
ingedicn dat di duplisering van werk, 
wat teweeggebring word deur die 
Studerue Parlernent, die Politieke Raad 
en die SR, ond rock word voordat ego 
twee liggame ing stcl word. 1 r moti 
vering van die mosie hct mnr. Bell 
g se dat die politieke bedrywighede nie 
uit die hand van die SR g neem word 
nie. Mnr. Frikkie Landman (sekondant 
van di mo ie) hct voort gese dat 
volgen die huidig tel 'cl legs 5 lede 
die kans kry om politics bctrokke te 
wees. Dit sou b trw e as die hell: SR 
die I de kans g gun SOli kon word. 
Da r it) voorge tel dat die huidige 
kornitee van 5 die aar d van die mo ie 
ond rsoek. Die temming hct eenparig 
verloop, 

Onder agcndapunt "Inter-Universi 
tere Sak ," het mnr, Nil: Koornho 'n 
b sender aktuele blik g get; op dit vat 
hy vir y t rmyn b oog. By wil dat di 
SR- di ASB- n NlJSAS-konf ren ies 
deur SOy el led moontlik bygewoon 
word. Mnr. Koornhof hct ook die 
moontlikheid van twee SR-tocr' ge 
noem waarin daar o.a. g poog al word 
om III t Fort Hare te kakel, By het 
ock die mooutlikheid van k. keling 
met UWK gcnoem en al kan dit nie 
lang die formcle kanale gc kied nie, sal 
skakcling op per oonlike vlak aange 
mocdig word. Mnr. Koornhof hct na 
di ASB-kwessie verwys n gcsc dat 
Stcllenbosch vanj ar finaal sal moet 
wy waar hy stt an met die ASB. 

Op die twe d Sk-vcrgad ring (ge 
hou 6/9/78) i daar'n tweede mosie 
oor cit P. R. ing .ncem. Die mosie lui 
dat aile verwysings na "P. R." in die 
rcglemente geskrap mo t word en dat 
die byvocging "Komitee vir Politick 
Studi gro pe " gcmaak al word, Di' 
komit mo t ui t Sid b taan waar- 

van die voorsitter ecn is. Die voorsitter king op Art. 16 van die Ontugwet en 
van die komitee moet deur die SR lui as volg: "Oat die Raad y crnstige 
aangewys word. Die voorsteller van die komrner uit preck oor die negatiewe 
mo ie was mnr. H. Bell en die sekon- effek wat Art. 16 van die Ontugwet hct 
dant mnr, Deon de Kock. Ter motive- op die tcrrein van volkereverhoudinge 
ring van die mosie is daar ge e dat die en op die tcrrein van die aanvaarbaar 
doel van hierdie Komitee is dat inlig- heid van S.A. in die buiteland en dat 
ting ing win sal word oor politieke on graag ou WOll i n dat daar opnuut 
ake en aan die SR voorgele sal word. 'n diepte-onder oek geloods word na 

Mme. -rans Roelofse en Pict Stof- die nood aaklikheid al dan nie van 
berg het onderskcidelik twee afsonder- hierdie artikel vir verderc ontplooiing 
like mosies rakende landspolitiek inge- van die beleid van afsonderlikheid." 
dien. Mnr, Roelofse 'e mosie (gesekon- Die mo ie i. ook e nparig aanvaar. 
deer deur mnr. Koornhof) lui dat die Mnr, Stofberg het 'n tweede mosi 
W t op G m ngdc Huwclike d ur di ingedien waarin die SR versoek word 
Komitee van Politi ke Studies onder- dat wanneer hulle 'n standpunt rakcn 
sock sal word. i.d.l. van die Sinodale de land politick inneem die P rs daar 
besluit van 1974 van die N.G. K rk. van in kennis g . tel sal word. Die mosie 
Die mosie lui vcrder dat die volg nde wat g vra h t dat die Sekr taris hier 
sake in oenskou geneem sal word: a) in voor verantwoordelik mod wee, is 
di Publikasie BRas, Volk, Nasic en met 5-4 (4 buite ternming) verwerp. 
Volker v rhouding i.d.1. van die Skrif" Die ammendament hierop hct bcpaal 
word verklaar dat die Bybclse norm dat die lid vir Open bare Betrekkinge 
god. di nstige v rskillc tuss n partye (rnnr. Pi t D 1port) hiervoor verant 
tot '11 huwclik is. Die g nocmd wet i woordelik sal we. 
Ld.1. hi rvan nic Skriftuurlik gegrond Verdcr lyk dit of die dae van 
nie, nang ien Blank en Blank wat MOll t rvergad crings nog lank nie vcrby 
Christen en nie-Chri ten is wei mag i nie.'n Mosie, deur I11nr. I'. Roelof e, 
trou, terwyl Blank en nie-Blank wat is ingcdicn rakende die ongelukkigc 
bcide Christen is nie mag trou nic, en toedrag van sake t.o.v. die reels van 
b) dat die Publikasie voorts meld dat Damesko 11Ui. e. Ter motivering van die 
die wet in s kere praktiese ornstandig- mosie het al die d elnemers aan die 
hede regvcrdig i , maar dat "belemrne- debat gcvoel dat die aak al gcnoeg 
rende faktorc t.o.v. huweliksverhou- bespr k is cn dat die stud ente-unic 
dingo egter in die proses van akkul- nou die kans gegun moet word om self 
turasie verwyder word, kan 'n huwelik hieroor op 'n Monstervergadering in die 
in die Jig van die Skrif as geoorloof openbaar te besli . 
beskou word. 'n Mo ie deur mnr. Deon de Kock 

Die Kornitec van Politi ke Studi s (sekondant, Hilgard Bell) dat die SR 
mo t i.d.l. van bg. fcite 'n dringende ondersock rnoct instel om die verbod 
ondersock loods t.o.v. die betrokke op die bywoon van danse (vcral sokkie 
w t, aangc: ien crnstige bcdcnkinge oor jolle) deur bruin studcnte opgehef te 
hicrdie wet be. taan i.d.l. van die feit kry het die raad in twee vcrdeel. 
dat dit onder totaal under omstundig- Sommig lede voel dat die mesic tot 'n 
he de ingestel is. Die mosie is ecnparig later stadium uitge tel moet word, Die 
aanvaar. mosie is met sewe teen vyf ternme 

Mnr. Stofberg se mosie het bctrck- verwerp. 

Die afgelope termyn was een van die mees aksievolles in die 
geskiedenis van Die Matte, deels as gevolg van die aggressiewe styl van 
die hoofredakteur, Chri. Heymans. John van Breda het met hom gaan 
ge els om sy analiticse perspektief op die gcbeure van die termyn te 
vind, 

14 n 

JOliN VAN BRED 
GESELS M ~T 

U termyn was gekenmerk deur vele op 'n mosic wat die SR oor die 
gebeurlikhede. Wat 'IOU u a die hoogte- dcstydse plakkersprobleem aungeneem 
punt van" termyn beskou? het. Alhoewel dit 'n mosie was wat 

Di hoogtepunt van my tcrmyn is baic afgewat r was, het ck nogtans die 
IIi icts wat noodw ndig in Die Matie SR gcprys orndat ck genoeg geloof in 
v rskyn het nie. Die eerste hoogtepunt hull gehad het dat hulle sou ont 
i. ek r di Mon. tervergadering wat 'n wikkel, Die Marie het duo redo gehad 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lkon ek~n ~ ~s nn Dk Afutk om dk SRvro ~rre ~un t'spre ~ fij toedoen d ur di jaar. A ek 'n hoogtc- maar ek het nogtans 'n rukkie gewag, 
punt mo t noem wat my p r oonlik Toe dlt duidclik blyk dat hicrdie ont 
raak, i dit kcr die Matie-gesprek met wikkeling ontbreek, moes ck my nood 
die F rste Minister. Verder wat di wendig daaroor uitspreek, 
hoofurtik Is b tref, I k die laaste Wat b ·tref die vete ttl s n my n 
hoofurtikel van my wil uitsonder a 'n mnr, A P ling, was dit b li lIie'n 
hoogtepunt. p rsoonlike vete nie, ·k het kritiek 

U hoofartikcl "Die fUI is uit" (van te noor die SR a geheel uitgespreek. 
J Maa~t) sou dan volgens u die groat Mnr. Aspeling het ni op'n oorrnatigc 
kentering op Stetlenbosch teweegge· maakvolle wyse geantwoord nie en 
brmg I,et, SOLI u se u /tet di tyds(Jspek sekere ander SR-Iedc het ccnvoudig n t 
rpg gekies m.a. w. hel II die SR lank tecn my a pcrsoon gercageer. Wanne r 
genoeg ryd g gee om Illilleself Ie b - m nse so ongemotiv rd teen jou as 
W IS? per oon reagcer, kan dit baie maklik 

l'k sou nie hierdie hoofartikel wit lyk a. of jy 'n party in die geskil is. 
uitsonder sod, t dit mag lyk na 'n M.a. W. die vete was nie persoonlik nie. 
e nmaJig c fektiewc optr de nie. Duar Alhocwel mnr. Aspeling en andere per 
was <Ide of vier hoofartikcl wat hier- soonlike aanvalle op my g maak het, 
die strekking gchad het, bv. die cen oor h t k probeer om die debat by die SR 
Ruthel:li t pr " en n or II c a' od nj, thou. 
1 r urni ht b danking n die 'en oor No die "ele debat op die kampus is 
di monsterverg dering a' sodanig. Wat daar '11 imp/ementerings·komitee ill die 
die tyds 'pek betrel, wit ck net sc dat lewe geroep en het hierdie komitee 
die hoofr dakt lIrs in die veri de altyd sekere voorstelle gemaak. ["fussen is 
aan die indc van hulle termyn kriti k die Politieke Road afge~'kaf ell is daar 
uitge. pre k het t n di SR. Dan wa 'n llUW fJortefeulje I'on politi ke 
di t rmyn v n die ou SR air ds verby studiegroepe in die lewe geroep. /n 
en h t die nllw SI{ hull' weinig watter mate sou Ii re sal dit effektief 
daar an g ·stcur. Gedc Itelik om hi rdie wees? 
rede, en di feit dat ck 'n SR-vergadc- Die afskaf mg van <Ii P. R. is die 
ring byg woon h l wat d ursp.k wU. be te stap wat die nuwe SR tot du vcr 
van futloo heid, het k besluit om g n em het. Dit wa. n t 'n manier om 
hi rdi hoofartikcl te skryf. Wat die die R se politieke v rantw()ordclik- 
tyd asp b tref, at ek pronfllit "ja" h id vall hom t ontneem. Die nuwe 
antwo rd. idee van studiegroepe is sin vol in die 

Wal die ill"~JUd vall die (~l'bal h~~. sin dut mense tleeglik ingelig sal wee as 
1'>[, SOLI 1I me se dot 01 Mahc hull prinsipi"le uitspr ke .al maak. 
lI10edswilUg was lIie ell her die debal Tog vo I 'k nie daarvoor om niles na 
Ilif. lacer ill 'II persoo1l1ike vet' tussen u ondcl 0 kkomit . t· v rwys lIi. 
en m'~r. A p. ling o"ta~rd !lil>? . Dinami e I ierskap gaan ni verkry 

Dze Malle wa h lis III • te nO)f dl W rd d ur niles n, komit es te verwy 
SI{ moed willi t gewee. ni . Die MoUe ni. . n Stell n bosch se b hoc te is aan 
h t sy hona fide tecnoor die SR dinarni se leicrskap ni aan onder 
aIr cd met my er tc hoC) • rtikel be- sockkommissies nie. 
wy , toe ek b. ie gun tig g reag~er het Door was in sek re kring K Kis oor 

CHRIS HEYMANS 
u verbondenheid en hOllding teenoor 
NUS'AS. Kan u asb. 'n eksplisiete ver 
duidelikillg van u houding jeem 
NUSAS gee? 

Ek tern in die rst pI k nie saam 
met NUSAS e id ologie nie. My hele 
tr kking hierdie jaar was om te wys op 
die waardigheid van hulle bona Ildc .. 
By NUSAS gaan dit ook om vader 
landsli fd wat bloot op 'n ander 
mani r uitgeleef word a waaraan on 
tradision el gewoond is. Om a.g.v. hier 
die rede te wil bewccr dat hullc nie 
patriotics i nie, is pur onsin, 

NUSAS is w'l en ydig in hulle 
interpret I ic van di Suid- Afrikaans 
politiekc op t deur bloot te konsen 
tr r op die ekonomies' faktore. Bier 
mee vergeei hulle 'n and r belangl'ike 
determinant, nl. Afrikaner NasionaJ 
isme, om maar cell te noem. Om die 
b gin 1. van 'tnisiteit in 'n plural 

(Vervolg op bl. 10) 
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'n P ANEELBESPREKING rondom S.w. A./Namibie het Woensdagaand 6 September onder die voorsit- 
terskap van mnr. John Barrett, plaasgevind. Hierdie bcspreking het d el uitg maak van die 

Narnibie-week, wat deur SAAK gereel is. Die lede van die paneel was: Prof. Marinus Wiech rs, hooglera: r 
aan Unisa en regsadviseur van die Turnhalle-beraad; dr. Paul Moorcroft, besoekende lektor in Staat 1 r 
aan die U.K., mnr. Tony Ernett, vryskutjoernalis en dr. G. Totemeyer, senior lektor in Staat 1 

Die mees relevante vraag was of die nie gevind word nie, sal .A. g dwing 
Westcrse skikkingsvoorstellc die bestc word, om tn. pyte van die V. V.O. 
middeweg is om te lei tot 'n vreedsarne magte se aanwcsigheid, die plan t 
skikking en 'n onafhanklike Namibie, aanvaar. 
Sarnehangcnd hierrnee hang die vraag Dr. Totemeyer het daarop gewys 
of nog S.A. nog SWAPO hierdie voor- dat die V. V.O. sy wuarncmer tatus, 
stelle ooit sondcr druk sou aanvaar. soos op 25 April deur S.A. aanvaar, wit 

vcrbrecd na 'n posit ie van kontrol en 
uiteind Iik van beh cr. Hie pIt 
prof. Wi cit rs gewys dat Suid-Afrika, 
volgcns die Volkereg, hoegenaarnd geen 
aanspruak op S.W.A. hct nie. S.A. hct 
bloot sckere historiese faktore wat 
hom aan die gcbied verbind en oefcn 'n 
stabilisercnde funk ie uit. Volgens hom 
dan, moet Suid-Afrika 'n minder rol 
in die onderhandelings specl, Wat die 
kansc vir interne stabiliteit na onaf 
hanklikheid sal wee, as Suid-Afrika c 
rol gcminimaliscer word, bly st .cds 'n 
ope v raag. Niet min blyk prof. 
Wiechers, selfs al wen SW APO die 
verkiesing, optimistic. t we'. Volgens 
horn sal daar van baie kant uf druk 
uitgco 'fen word om Namibic te out 
wikkcl, 

GI~MATIGDE VOORST¥LLh 

Volgens prof. Wiechers en dr. Tote 
meyer is die Wcstcrsc voorstelle as 
gemagtigde voorstelle die be. 1I100nt 
like oplossing, Veral dan as hierdie plan 
in sy kern gcsien word as 'n ba. isplan 
vir 'n vrye alg mene verkiesing ten 
cinde 'n demokrusie te stig. 

Ten spytc van die rcdclikheid van 
die Wcsterse voorstcllc, is d tar 'vcr 
regsc' groepe in S.W.A., usook SWAPO, 
wat nie sommer sodanig voorstelle 
geredelik sal uanvaar nie, Mnr. 1'111 ,tt 
het gese as geen algcmcne kons msus 
basis gevind kan word tussen die ver 
skillende partye nie, die Wcstcrsc voor 
stelle die cnig tc altematicf is. 

PI· SSIMISME 
Dr. Moorcroft, wat dcur di hele 

be preking 'n pessimi: tie e klcur ver 
toon het, het gcsc Surd-Afrika gaan 
swak daarvan afkorn. Indien die 
We terse plan aanvaar word, sal ons te 
doen kry met 'n Intcrnasional liggaam 
wat inmcng. Indicn 'n interne oplosslng 

ONAHIANKLlKIlEID 

'n Bespreking i. gcvoer oor die 
datum van die verkiesing, wat di S.A. 
regcring voor of op 31 De ember J 978 
wil laut plaasvind. Dr. Totcmeyer hct 
gemecn dat 'n vroce vcrkiosing in S.t\. 
SI.! eic bclnng is. Mnr. Emctt n prol. 
Wiechcrs kon nie die e. n. ie van 
danige datum insicn nie: vol ns prof. 

VERKlhS1N , VI~I DTOG 

Dr. 

_loolvoo 

• 
by- konferen 

orlewing VI A • 
Hoe lank nog? 

I N 'n bespreking getiteld "How long will South Africa survive'! " het mnr. R.W. John 011, AI rlk: - nn r 
van die Universitcit van Oxford kommentaar gclewer oor sy bock met dicseltde titel en verd r op di 

ondcrwcrp uitgebrei, 
By is van mcning dat daar in 

Suid-Afrika te veel klem gelc word op 
interne faktorc wat druk bcinvloed t n 
koste vall ckstcrne faktore, 

Suid-Afrika is kwcsbaar in soverre 
hy in die interna. ion ale ekonomicse 
stelscl gcintcgrcer is. Dit het tot g volg 
dat daar 'n wcder ydse afhunklikhcid 
tussen Suid-Afrika en sy handclsvcn 
note bcstaan, Suid-Afrika i. vyfticndc 
op die rangly van die zrootste handels 
lande van die wercld en verkcer len tye 
van die huidige wcrcldrescssi in 'n 
gunstigc posisie, 'n Nuwe "boom'I-tyd 
perk kan die situa ic dra ti verandcr 
deurdat van sy handelsvcl1l1ote ckono 
mies sterk gcnoeg mag voel om deur 
midqel van sanksics druk op Sui? 
Afrika uit te octen. As levolg van dl 
huidige ckonomiese toestandc kall sy 

Wester handclsv nnotc nie b .ko rig 
0111 sanksic toe te pas nic, wr n t 
anksics sender oliebnikottc is nik ce 
gend. Sankic word ook as die lnu t 
vrecdsamc middcl om druk uit I 
oefcn b skryf, 111 tar dit implise r 'n 
blokkadc van di Suid-Afri aan. e ku 
wat sck rlik r aksie van die Suid 
Afrikaanse Vloot sal uitlok. 

IJISTORlh 
Die interimtydpcrk voor die ont 

staan van Zimbabwe en Namibie is vii 
die Weste van uiterste belang. M t di 
dekoloni. a ie van Afrika het duar altyd 
'n k ri i tydpcrk ontstaan as die 
mocdcrlande probcer het om die pur 
tve vcrbond te manipulecr. Di W. t 
. trcef na 'n magsposi ic waurdeur bulle 
die huidigc ituasie kan beheer '11 hulle 
b kou Suid-Afrika as 'n direkt kon 
takpunt in 'n kontlik itunsi wat I 11 
volle g bruik mo I word. Daar sal ?k 
pogings wces om 'n houva: op SIHd 
Afrika te b ewer st llig deur hyvoor 
b cld hoogsg sofislikeerd' tegnolo Ii' 
Johann Theron is di U. S. afg ivaar 
digde na die komende A.7:K./J. 
redcn aars ko mpet isie te Pr toria. 
Aile Afrikaanse universiteitc 
orulerwyskollegcs stuur elk '11 
spreker na die kompetisi wat op 
16 September gehou word. .. S)I 
onderwerp is: "Hell o()rheer~£,lIde 
Sin ode ecn van die les e van die 
ge'}ki('de"i~ " Johan sal arguin ntc 
teen so '/1 sinode (/(1111'0 'I'. Behalwe 
'n voorbereide toespraak. sal de 'I 
nemers ook kommelilaar moet 
fewer op '11 toespraak deur 'II 
genocide spreker, asook '11 (11))00r- 

bereide toespraak. 

tocru tin' Villi hom tc w rho" I 
van 'n milit rc kri is. 

C,RI'NSSKFNI IN(, 
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kobus 
• pienaar 

Han d. 16: 25: "Ell omtrellt mlddernag hel Paulus en Silas gebid en Ioflledcre 
tot eer van God ge ing, ell di« g vaTlgenis het ria hulle gelulst r. 

EK stap in die straat v rby honderde mense en ek wonder: Maak di 
wonder van verlo t wees dan so weinig indruk op ons dat dft di 
uitdrukking op ons gesigte moet w es? Ek luister na die ge pr kke va 

Chrf tene en ek be ef Nietz: che het i is be t gehad toe hv ges net: Jull 
Chri t ne sal d ar m er verlo moet uitsien julle wit h dat ek in jull 
V rlos r mo t glo. 

A k rondom my kyk d n raak dit vir my I hoe onbegrypliker dat ' 
men in 'n tronk k n 10fU d ring. M ar kyk k in di Woord d n b ry 
ek ... Die Seun van God h t nie na hierdie wereld gekom od t on t ed 

1 ver moor in ard e onvolmaakth id nl , m ar Hy h t in die e t lte van' 
men g kom odat ons kan f e vier m t 'n vrolikheid wnt tot in wi heid 
nooit 1 ophou nie. 

Daarorn kon Paulus n Sil loflied re sing in 'n onloflike wflreld met sy 
lofliedlose mense. Ja, selfs m t hulle vo te v g kettin in 'n tronk el, HuBe 
b kering het nie oos ons 'n maar w er v rdof tot 'n fleurlo e vanself- 

~

prekendheid en verslyt tot 'n doodg wone alledaag h id nie, maar het 'n 
glan ende verrassing geblv. Hul lewen het nie vergroef tot 'n vermoeide 
h rhaling van di elfde sinlose sirkel ng nie, ma r was opgeneem in die 
opwind nde ritme van God e gang na die Nuw Hem I en die Nuwe Aarde. 

Wie is on imm rs om te teun en te kr un as die in-on -inwonende Ge 
n God be ig is om di aarde v rnuwend voor te ber i vir die Wederkom 
an J isus Christus? En bowendi n, daar sit mos iets bevrvdends, iet 
e teliks in 'n egt ontmoeting met God Ons is op pad na 'n Bruilotsmaal~ rar wag nie 'n b ralnis op ons nie. On h tall r de om die lied van God in 
vreemde en vvandige weretd te ing, 
Kom, laat ons inval by Paulus en Sila en so ons lofli dere voeg by di 

~owe.nde joligheid van medegelowiges opp d na 'n Vaderhuis met y baie 
iwonmge. , 

ANDRE BARLOW 

MIN van ons b se dat die eindwintcr-begin omertydperk seker een van die belangrikstes op Stellenbosch 
i . Dis nie all en die bot els en bloeiscI van Septemb rmaand, of die blornmetjies en bood kappies van 

vriend like mei ie nie n e, Stellenb seh, as geheel, kry sommer 'n ander kleur. 
wat men so h eldag me sp cl omdat 
hul ongern klik dik en waar is in jou 
sak. 

Vir bai van ons hou die verkie 
sing. mani egter op by die verkie ing 
van di Stud ntera d - di vrekt 
dink selfs nie eer hieraan nie. Mens 
m t r in dagt hou dat daar 
talle and r ki eskanse op die kampus 
bestaan; dit nou ter inligting van die 
persone wat daarvan hou am hul stem 
te laat hoor (of i dit nou g ld). Die 
ander v rkiesing is in die mee. te ge 
valle net. 0 bel ngrik soo di SR 'n; 
mocnie verg ct nie, St lien bosch . 
Icier is nie nct in die SR te nwoordig 
nie. Daar is h clwat under prone van 
gehalt n" toffa ie" <- 00 di ou 
mense 'c) wat elkeen op . y hied van 
b lang telling sy plig do n. Dit is nou 
nct sam mig se geluk (vir die fout 
cord rs wat kritick uitlok, on elukkig) 
dat hul die mcer prominent posi ie 
beklee. Almal wit oak nie die kalklig 
ste 1 nie a dit : a moe we ,sou ons 
vi r-cn-twintig uur van die dag onskyn 
op Stelt nOO. eh gehad het. Kyk nou 
rna tr na ons klomp Matic-swoegers wat 
t midd van die geklik van hul tik 
masjiene iet positiefs tot die kampus 
b drywighede probe r hydra. 

Dit is egter bclangrik dat ons twee 
ke r moet dink met die verkiesing of 
~m~tclli~~n ~li~~mofSy~de.L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Verskei p rsone met ver killend uit- 
eenlop nde standpunte kan hulself ver 
ie baar tel vir die menig invloedryke 

po i i op die kampus, I' k hct nie 
vcrni t "invlo dryk" gc e nie, w nt dit 
is - ho on kuldig dit ookal mag Iyk - 
w I di geval, Di VO)f itter v n 'n _~ ..,_ ..,--_--. or iani a ie, met y per oonlike id es, 
of 'n redakteur v n 'n publika ie met 
. y eie oogmerke, kan grootliks hut 
stemp I op die m lewing afdruk, 
h tsy in Stellenbosch of daarbuite, 
S nnm r 0 terloop of P r aug luk 
(on' verge t rna r ecr van die op t) 
word ding ge e of g do n wat Stellen 
bos h in tern of e k. tern kr J1 ran k, b - 
voord 1 of ben d cl. W r n i dit 

k 

Oit 

t lid 
• I 10) 

Sahlsa ahha uol dagga 
Kanna hallna (101 wyn 
Tjj(op·tjiep 
Djy i my m'isie, dan ul")' OIlS opote tr in. - Ru by (mg. 

tot 
motional 

JOHN McCALLUM 
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ring en oplegging van het mgs vir b - 
paalde dicn te na oorl gplegi m t die 
administrasierade n gocdkcurillg v n 
di minister. I.L.. -,......;---------,--------..:....~..;;...;.:.....--- .. ----.;....--------.......l 

Gcgee di regcring doel om . wart p~a~ikc .cl~ stuur in t d lik' g - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~--~~~~ 

bicde in t stel, duik dri probl III 
volgens dr. Simon Bekk r van di US 
Departem mt Sosiologie op: ~crst n: i 
daar en algem ne formutc geviud om 
gemcenskap: Icier tot d cln III in di 
Gemcenskapsra'Id tc stimul ecr nic. Dit 
word byvoorbc ld g. taaf deur di 
mislukte bcnocmlngs in die Sowcto 
g'-'meenskap. fa d waar daar 30 wyk 
met 29 kandidate was; in 8 wyke is 
niernand bcno III ni en slegs ill 5 was 

Gellleens 
sw 

DEUR DIETER PETZSCH 
PLAASLIKE bestuur as konsep is die uitvloeisel van die verdeling 

van magtc en die dewolusie van magte , Sodanig het 'n plaaslike 
bestuur bepaalde uitvoerende en wetgewende magte binne sy jurisdik 
sionele gebied, wat in 'n demokratiese gemeenskap bestaan uit die 
kiesers aan wie die besluitnemende liggaam direk verantwoordelik is. 
Die magte en bevocgdhede van plaaslike be sture is binne die breer 
raamwerk van die grondwet onder andere die verskaffing van 
noodsaaklike dien te en fasiliteite en die ople V'lO bel tings. Met 
die instelling van die gemeenskapsradc vir swartmense in stedclikc 
gebiede (kragtcns die Wet op Gemeenskapsrade van 1977) prob er die 
huidige regering om aan die swartmense juis om hierdie gelcentheid vir 
deelname aan plaaslike bestuur meer aantreklik te maak. 80 
aanvaarbaar en geslaagd is hierdie "van bo afgcforseerde" sisteern? 

Hi. tories gcsproke was dit as gevolg 
van wetgewing en ook natuurlik 
affilinsies dut 'n patroon van rasse 
segregasie en aparte ontwikkeling ook 
in ons tede ontwikkel hct, Dcelnarne 
nan plan like b stuur vir swartes in hul 
gcsegrcgeerde woonbuurt was bcperk 
en selfs tot die begin van hierdie 
dekade het daar gcensins eenvorrnig 
heid van organisasie W'It betref die 
administrasie van stcdelike swartm n. e 
bestaan nie. Wetgcwing soos onder 
ander die (Bantoc) Stadsgebicde Kon 
solidasiewet (Wet nr. 25 van 1945) hct 
OOT die afgclope dcrtig jaar die volg 
ende situasie tewe g gebring: 'n klassi 
fika. ie van Suid Afrikaners in 'n aantal 
swart, bruin en blanke groepe, elk met 
sy apartc resident iele gebiede het plaas 
gcvind; swart vryhcid van beweging en 
toegang tot die arbeid mark is bcp rk; 
in die stedelike g biede is swartm nse 
binne die sogcnaamd loka 'ics be. tuur 
en g admini treer deur hi. nke s nior 
amptenarc; die swart stedeling i g 
klas ifi: er in drie kategoriee, p rma 
n nte inwoners, trek- of kontrak 
arbeider. (mans allcenlik) en "onwct 
tige" inwoncrs. 

In 1971 word 'n hele nuwc stclsel 
van administrasie van die "Ban toe" 
buite die tui lande daargcstcl d sur die 
W t op di Admini: tra ie van Bantoe 
sake (Wet 45 van 1971) wat 22 admini- 
tra. i gebiede Ik met 'n BSAR dwars 
oor Suid-Afrika ingestcl hct. Hi rdie 
Rade (Eng Is BAAB's) het die plaaslike 
bcstuursfunksic van blanke liggame tell 
op igtc van die wart m n C oorgeneem 
en as't ware 'n dubhcte fuuksle verrig: 
die funksie van 'n pi aslike b stuur 
soos die blanke munisipalitcite en die 
uitvoerende rol van invlocibchecr, 
arbcidcrkontrolc en rocpasslng van pas- 
ette. Tans i dit steed die geval dat 

administra ieradc ekcre magtc v n nie 
muni: ip le 'lard a gcd I eg crde agent 
van die rcgering uitocfcn. 

RFDES VIR INSTELLlNC, 
Na same prcking tussen die des 

tydse Dcpartement van Banto sake, die 
22 administra i rr d n swart I ier , is 
die Wet op Gemccnskapsrade in Julie, 
1977 in die parl m nt deurgevo r. 
Daar was volgcns die regcring vcr kcie 
redes vir die ins telling van hi rdi 
"nuwc" stelsel: Erst ns 1110'S di reg 
ring' na di p t tiese mislukking v 11 die 
Stcdelike Bantoeradc verseker dat die 
nuw liggume aunvuurba r is vir die 
swart puhlick in 'n platf rm vir 
dialoog skep. Twe dens is di gem en- 
kapsrade regsliggame, ni net aanhang 
cl van die udrninistrasier. de of die 
Dcpartemcnt v n Plurale B ·trekking' 
n Ontwikkcling ni • ell heskik dus 001' 
'n mate vall outonormc. Ook 010 di 

me nskapsraad die administrasil.JT:Hl > 

uitsluit. 

ONTUGWETMO I - D 
MOET WAA TE N V 

I N A V N ryf: 

EN toe kom on nnw 
die Ontu w t! Bai 

wel, maar 'n paar probl 
I 

MAGTE VAN DI RADE 
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SKULDIG 
SKULDIG van Eendrag skryf: 

EEN middag, 'n paar dae gelede, vertel 'n vriend my van 'n bruin 
vrou wat voor ons koshuis om geld gebedel het. Hierdie vrou is die 

volgende oggend dood voor 'n ander manskoshuis aangetref. Dit het 
gebeur tydens die afgelope vlaag van reen en koue. 

My eerste gevoel was die van verlig 
ting. Ek was bly dat ek haar gemis het. 
Ek het minder skuldig gevoel. Tog weet 
ek vandag dat ek skuldig is. Ons is 
almal in ons harte hierin dieselfde. Ek KAN NIE VERST AAN NIE 
sou haar gcignoreer het - soos iemand Ek is 'n christen (en hoe skaam voel 
anders miskien gedoen het - of 'n 10c 
of 20c of 50c in haar hand gestop het. ek om dit te bely). Ek wect dat Jesus 
Ek sou ook wegloop, terwyl ek weet haar liefgehad het. Ek weet dat Hy vir 
dat dit eintlik niks aan haar posisie haar gesterf het. Hy was elke oomblik 
verander het nie. by haar en wou haar sy genade laat ______________________________ ~ smaak. Wat ek nie verstaan nie, is 

Die Studenteraadskamp van ver- hoekorn By dan nie onder al die 
lede naweek was blykbaar baie Vt k · h christene 'n mond en 'n hand kon vind 
suksesvol. Op die foto verskyn die e r "es "ngs e t te om aan haar te vertel van die rykdorn 
lede in gesprek met Prof. Cawood " " en aan haar uit te deel nie. 
(heel links) en Dr. Malan [agter], BAlE ANDER 

beide vall die Dept. Opvoedkunde. ~ d d 
Lees meer om/rent die doelstel a .geuxuer gewo"" 
lings van die byeenkoms onder .::::; • I • I 

aan die bladsy. 
GUUELMUS skryf: 

'n BOODSKAP van Oom Lewies Hartswater van Riversdal: 'Verkiesings' (sc Oom Lewies Hartswater) 'is 
deesdae nie meer wat hulle was nie. Gee my Hewer twee bloedsappe en 'n vosbaard, 'n heupflessie 

witblits, 'n spanroltabak (moenie sukkel met 'n spoegemmertjie nie) en dan het jy meer sports as drie 
Sk-verklesings op Stellenbosch. As 'n 'fringe benefit' (soos die agent mos se) kry jy dan sommer 'n 
skeelkyk-hoofpyn, 'n pers oog en stukkies tarnaties in die neusgate in. Nee wat boet, (se oom Lewies 
Hartswater) daardie jong rnense met hul geleerentheid, kan nie eers eleksies (soos ons eerste minister se) 
spel nie. 

tellenbosch 

R • S OOEN SOOS SY S~: 

polities 
onvolw 

Sien, die vraag is nie: "Maar wat 
kim ons doen?" nie. Die vraag is: 
"Maar wat sou ons in elk geval doen? .. 

Dit is weliswaar maar een geval, 
maar cen van baie waar rncnsc rondom 
ons (Hchristene") fisies en geestelik 
sterf sender om van enige pcrsoonlike 
rykdorn te weet. 

Hoe rym jy dan God se genade met 
haar dood? Miskien is dit heel goed te 
rym. Dalk het Hy haar uit liefde 
weggcneem van Stellenbosch, want 
SteUenbosch vcr taan Jesus se bood 
skap nog nie heeltemal nie, Hier is baie 
gclowig s. Maar hulle het 'n dooie 
gel 00 f. Want geloof sender die werke is 
dood. 

se Daar was darern (so se Gerrit Hout 
b ien se seun, Daniel, wat daar 'n bictjie 
boekg leerentheid loop haal) 'n hot 
saak of twee oor 'n jong man wat nie 
betyds uit die bed uit wou opstaan nie . 
Hullc moet mos so loop gcbooie en 
opgec. Maar die was maar 'n flou 
gedocnte. 

Neem Kennis ANDREW DONALDSON, 
Simonsberg skryf: • 'n Vergadering word op Maandag 

U311d t R Septemb r om 9 nm, (na die 
monstervergadcring) in die Sk-Raad 
saal gchou vir almal wat belangstcl om 
op di [aarlik e Matietoer te gaan, 

IE Rektor se weiering om dit 
toe te laat dat 'n SWAPO 

spreker hier sy saak kom stel, 
getuig van die politlekc onvolwas- Hierrnce word 'n dringende verso k 'n Ander storie wat my maag laat 
se n heid van die Stellenbosse aan die betrokkenc, wat die Sangfees- voel en ruik usaf ek daardie boontjies, 

barrier by Neclsie verwyder hct , om dit wat die engelsman in sulke rooi blikke 
karnpus. summier terug te bring na die SR- verkoop, gccet het, is .0 'n meisiekind 

Di Rektor argument er dat on in kantoor. lndien gecn reak ie binnc die wat die wereld loop n vertel hoc hulle 
'I) oorlog met SWAPO betrokke is. Dit volgcnd vcek ondervind word uie al moet stem. Dit boet, ( C OOIll Lcwies 
is slogs in 'n sek rc sin waur. Maar wat d snoods 'n polisie soektog gclas word. Hart water) is lets wat julle wortel en 
e rder hcJangrik is, i. dat n. nle in tak moet uitroei. Blykbaar sommer 
daardi oorlog betrokk wt! wees nit'. • We arc looking for II exchange sulke blou, groen en pienk kaartjies 
Ons wit die g weld juis vervang met die students (Rotary, AI'S or other) who uitgcdeel en met 'n masjicn name 
vredestrew -nde proses van die politick. arc int .rc ted in meeting present ex- daarop vasg w rk. Danie (dis nou 

In Suidwcs i: die mededingende change students to please contact G rrit Houtbeen se seun) SA vir my sy 
politieke prose' reeds ann die gang. Richard Ard TIl (Wilgenhof) or Hcleen is hoofdogter by 'n losleshuis en al die 
SWAPO reniet die vryh id om, natuur- .... d_c_V_i1_It_e_rs_f_l_· _1_5_3_1_1_) -J.ionges en die re doen maar net soos sy 
lik onder 'n I iskermende oog, vergade- ." want sy is nou veruaam, jy sien, I1aai 
rings te hou en om a party aun die bout, dis waf ou Cohen (dis nou die 
politick deel te ncem, Hierdie pnliticke prokurcur) mo. onb hoorlik beinvloe- 
vryhede is decl van di .voorv reist s vir ding sou noem. Hierdie meisiekind se 
die neerle van wapens op die grcns. I en kop wcrk me vir my 0 lekkcr nie (dis 
van die scntrale begin: cis hier van van al die gcleerenthcid) want daar is 
toepassing, is die erkcnning van die so 'n jongseun, Dawie Jonker, wie sy 
vryheid om uiteenlopende tundpunte nou . ekonde r in di ko rant, wie se 
tc , 1('1, want daardeur word die politiek n am nie op die ly. ie i nie. Dominie sc 
op 'n openbore redt:llcringliplatlorm mos clkc Sondag on moet kon' kwenl 
b dryf. Dit g. an om die slrcwc III DI E SR het verlcde nawcek as'n w~ SlOt ons handeJinge. Boct, dit Jyk 
redelike politieke bl:sluitncming. groep dCllrgebring. al vir my 00, 'n g rug. tckery die Iyk 

vir my mnper of dit nie haar wl'rk kan 
Die dOt'lslcllings v n di kamp kan wees nie. As 'n mcns agter die berg 

as volg 11 cr ,cle wurd: oricntask: t.o.v. gann so k, is sy . ck r maar net nog cell 
Icier 'kap; ankw 'ek v n I ierskapkun- van d • rdi houtpoppe, marionct, so. C 
digh dl.; aanlcer v III leicrskapvnardig- Dani I vir my, wanrvan die lOutjics op 
It dc van mckaar; bcvord 'ring van n af gclrck word. tk Sf mo. (so c 
spanwcrk; verkryging van meer heltler- 0001 Lewie Hartswatcr) agter 'Ike 
It id oor die bcgrip OlYi.\·relike leier· vrou staan 'n man. 
5'kIJII; heplanning v.ln SR-aktiwitcit vir 
1978/79; heter kenni making met 
mck ar; en die aanmoediging van open· 
heid en Ifontwikkeling by SR-Iede. 

Nih WH,SKRAM NI ~ 
NOli wil di Rcktor dit nie ns 

tucluat dat '11 SWAPO-sprekcr op 'n 
kadl~micse (nie c rs politi ke ni ) plat 

form, hier in Stellenbo eh, rcuelik vcr 
wyderd v n die woelin 'c in Suiciwc. 
If, . y saak kom tel nie. Die b sluit is 

lIie net cicnuardig as 'n men SWAPO 
s' legiti me politi k. deeln. me in Suid 
we in gcd gte hou nie, maar is ook 
politic. onvolwa., C. Ons moet nie weg 
skram van vryheid red nasi , of rewo 
lusioncrc denkrigtings nie, 011 mo t 
dit e r. Ie T vcr. taan (en hoc kry on 
dit reg onder om di ~ st ndpunt' te 
hoor), en d n mo t (lns dit op akad\;· 
mi se vlak b'rcdcll er. SAAK mo t 
g prys word vir di g J nth Ie wat hy 
hie(Voor skcp. 

SY HhT'N 
ANDERSTER BROER 

Glo 'n he I anderster brocT gchad, 
die mci iekind. By wa. ook maar 'n 
vername man, op die SR en 'n vegter 
vir vrourl'gte, maar nie so uit die oude 
doos no die tlstcrtjie nic. 

Aile heil en seen Boet. 
Miskien kan on. iet van Oom 

Lewies Jeer. 
(Brief verkort) 

PROF. 0 VRIES PRAAT 
Pic vis rektor, prof. M. de Vries, 

het gassprek r opg~tre. By het 
g pr t oor di SR rol in di !j£et5 
truktuur van die tiniver it it en ook 
la g noemde e pi k in die same 
lewing. 

BEHOEFTE VI 
'N KUNSBLAD 

MARIA RAUTENBACH, Unielaan 18, skryf: 

NA aanleiding van die artikel "Kuns lei skade" - deur Willie v: n der 
Merwe (Die Matie 11/8/78) wil ek graag aansluit by 'n paa van sy 

idees. 
Die kunsafdcling in Die Matte het 

myns insiens tot dusver aan die alge 
mcne studen remus a 'n goeie oorsig oor 
kunsge heu flo; op Stollen bosch gcgee. 
Aangesien Die Marie cgtcr veelsydige 
h langstellings moet dck, kan daar nou 
Iiks gepoog word om die betrokke 
kunsafdeling meer omvattend te maak 
(IS waf dit reeds is. 

BEHOEFTE ONDER 
KUNSSTUDENTE 

Daar is egtcr 'n bchocftc onder 
kunsstudentc vir 'n diepgaande en meer 
oruvat t nde kunsblad. So 'n blad kan 
bydrues van hoe gehalte uit die vcrskil 
lcnde kunsrigtings plaas, (bv. fotos, 
graficse kuns, Afrikaanse cn Engelse 
letterkunde, kunsnuus, rescnsies, cns.) 
wat verreikende implika ies vir die 
kunslcwe op U.s. kan he. Dit sal 'n 
vrugbare oorkruisbe. tuiwing tussen ver 
skillende kunsrigting rewcrk. teJlig en 
I i tot bcter kommunikasie tus en 
kun. tudcnte wat andcrsins redctik 
eensydig in hulle onderskeie rigting 
ontwikkeJ. Daar is ook ekonomiesc 
voordcle verbonde aan so 'n blad, wat 
van wee sy samcste1ling noodwendig 'n 
groter omset sal he as bv. die blad 
l'enfleel van die ASK. n.m.v. goeie 
organisasie en "propaganda" (deur die 
kunsblad by. in die LSS, die Konserva 
torium en die verskillendc kunsdeparte 
mente bcskikbaar te stcl) kan die blad 
ook onder die aandag van die soge 
naamdc "pas iewe kunslietllebber" 
kom, wat die blad w I sal koop indien 
dit 'n rcdelike prys het en binne sy 
onmiddellike bereik is. 

Matie-gesprek 
vervolg 

samelewing so os ons s'n to ontkcn, is 
om op 'n eensydigc marrier '11 sekere 
standpunt t dien. 

Wat die debat oor NUSAS bctref, 
sal ck dit ten slotte . e dat ck op die 
waurdigheid van hullc bona fides wou 
wys om . ekcrc mcnse op hulle arogan 
sic te wys dat hulle dink hulle denk 
WY'c is die enigste ware vorm van 
patriotisme. 

I" Twee 1)011 u 11Oo/artikeis het tI 
die klem gelC 011 "christelike lIaostc 
/iede" en "frau aan God". Kon u ash 
meer hieroor uitwei? 

Ek voel dat ons as Christcne op 
Stell en bosch onsselt bepc rk in die uit· 
lcwing van ons Christenskap. As 
Christen glo ek dat die bearbciding van 
siele een van die b langrikstc aspekte 
van 'n Christen e lewe is (in wcrklik 
heid die b langrikste) maar daar is ook 
die praktiese uitlewing van ons Christe 
like naasteliefde op die poJitieke ter 
rein wat ernstig tekort skiet op Stellcn 
bosch. Die CSV het wei iets probeer 
doen aan die destydse plakker-kwessic, 
maar meer sulke optrcde i nodig. Ek 
as Christen kan Ilie aanvaar dat ons 
Sendingweek hou nie, terwyl mense in 
die winter uit hulle huise gejaag word. 
Ons as Christene het 'n gcweldige taak 
op die poJitieke en mautskaplike ter 
reine wat deurspek is van skreiende 
diskriminasic. 
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SIMON TWEE E EE het hom' 
VANJAA 
IN FINAAL 

VERLEDE Vrydag was dit die middag van die asse. As Wilgenhof en 
Huis Marais sou verIoor en Dagbreek wen sou hulle drie saam bo 

geeindig het. As Medies egter vir Dagbreek kon klop en Simonsberg 
verloor, was hulle saam bo in hut afdeling. Simonsberg het toe verloor 
maar Dagbreek, Huis Marais en Wilgenhof het gewen met die gevolg 
dat Huis Marais en Wilgenhof toe Dinsdag moes uitspeel om te bepaal 
wie vanmiddag teen Simonsberg in die finaal speel. Hierdie wedstryd is 
toe deur Huis Marais gewen met agt punte teenoor ses. 

Die wcdstryd tussen Wilgcnhof en 
Simons berg was by verre die gelykop 
ste van die drie. Wilgenhof het tot in 
die laaste minuut van beseringstyd 
agtcrgeloop met 12-16. Die docl wat 
hulle toe behaal het, het versekcr dat 
hulle weer 'n kans kon kry om te 
pro beer om hul afdeling te wen. 

Wilgenhof sc voorspelers het die 
grondslag vir hul oorwinning gcle en 
veral die Iosvoorspelers Odendaal, Le 
Roux en Jacobz het uitgeblink. Hulle 
het gesorg dat Wilgenhof male sonder 
tal die bal uit die losskrums gekry het 
en dan daarmee kon aanval. 

veral hul losskakel J. Geldenhuys wat 
uitgeblink het en die Huis is hom baie 
dank verskuldig. 

DIT klink na 'n sprokie, maar dit het werk!ik ~ebeur. 'n G~oep ~atie~ is ~u]iema'tnd oor ee ~ op 13 
Julie breek Julian Marsay die SA-rekord In die 3 OOOm hindernis. Hierdie pragtyd v n. 8 rum. 22,63 

sek. teken hy op 'n Jnternasionalc byeenkoms in Laussane, Switserland aan teen van Amerika en Europa 
sc beste atlete. 

DERBY 
Na hul skitterende vertoning teen 

Wilgenhof is daar baie van Huis Visser 
verwag in hulJc jaarlikse "derby" teen 
Huis Marais. Gedurende die eerste hclf 
tc was die stryd baie gelykop en kon 
Huis Marais cers na 25 minute daarin 
slaag om puntc aan te teken toe 
Gcldenhuys gaan druk hct. Kort voor 
rustyd het Botha vir Huis Visser met 'n 
strafdoel gcslaag om die rustydtclling 
op 4-2 te staan tc bring. 

Na rustyd het Huis Marais se spelers 
al beter gespcel en nog 'n doel en 'n 
dri behaal om die eindteJling op 14-2 
te staan te bring. Tog het dit nie 
heeltemal so maklik gegaan nie en het 
Huis Vi. ser hulle baie good van hul 
taak gekwyt, Vir Jluis Marais was dit 

DAGBREEKBO 

In die ander wedstryd wat 'n 
moontlikc invloed op die puntestand 
kon he het Dagbreek 'n oorwinning van 
20-6 oor Medics bchaal, 

In die cerste heine was Medics 
gcdurig op die aanval en F. Werth V'1I1 

Dagbrcek het twee drice gcdruk wat 
effens teen die verloop van die spel Johan Nonie, vleuet van Wilgen/wj; trek sierlik oor die doe/bill om die drie te druk wat b 1gedra hct (01 
was. Medics het 'n baie omstcdc drie Wilgellhof se oorwinning van 18-16 oor Simonsb irg. 
behaal, want die dric is tocgckcn nog .- _ 
voordat die bal gcdruk was. Met rustyd 
het Dagbreek 10-6 voorgeloop. 

AGTERLYN Gimnastiek Stellenbosch 
se Aspoestertjie 

MATIES 00 

OLAN NE 
DJ I! Mati -netbalklub hct die afg lope eisoen we r een prestasi 

van hoogstaande gehalt gelewcr. Die Boland s nlorliga i. gew n 
deur die Victorianc, met n b ter doelg midd Id as di Matie wat eli 
afgelope jare die kornpetisie oorh rs h t. 

BOL ND 'PEL, RS 

Julian sc belangrikste teenstand rs 
was Doug Brown (huidigc VSA-kam 
pioen), Don Glance van Swede (naas 
Rono het hy die vinnigste tyd tcr 
wereld), ook Michael Karst (verledc 
Iaar se Wereldbekerkampioen in Diissel 
dod) en George Malley van Amerika en 
dcelnemer in DUsseldorf. 
Eers toe Julian 3 rondtes van die einde 
wegbreek en 'n gaping van t Srn laat, 
kom die naarn: Jan Marsay! 'n 
Skielike stilte wou se dat hy nie lank 
'VOor sou bly nie. Hy hardloop al hoc 

sterker en eindig BOm voor die mann. 
Glance verdwyn stU van die baan en 
voltooi nie die wedloop nie. 

Julian het die vorige aand in Zurich 
deelgeneern omdat hy nie seker was 
van deelnarne in Lausanne nie. Hy wen 
die 3 OOOrn in B min. 30 sek, die 
derde vinnigste tyd deur 'n Suid-Afri 
kaner hierdie jaar, Orndat die Mati s 
bang was <fat Julian uitgcvind sou 
word, is dit ironies d t hulle hulself 
g troos het dat hy nie go d sou do n 
rue. 

mIDI 
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EE eerste? 

" " 
? 

II' j arlikse Stell nbosch Isotoniese ,arne-Marathon, geborg deur 
T.W. Beck tt en Kie, beloof om op Satcrdag 16 September weer 

00 in die verledc 'n hoogtepunt te wee. Dis di vyfd k er dat die 
wedloop in die str te van Stellenbo ch plaasvind. 

Die Springbok marathon-atleet, Brian Chamberlain pall wauderers, Johannesburg, het verlede jaar die 
Game Marathon ill '11 rekordtyd van 2 uur 18 mill. 30 sek. gewen. Die groat vruag is of hy more weer 
daarin sal slaag om die w dloop tc wen. 

n~bu~Ifurric~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Twc van SA s beste marathon- I' 
lop rs kan ong lukkig nie deelne m 

----------------------'-------'__, nie, Bernard Ro e i be r, terwyl 
Johnny Halberstadt na Am rika is om 
daar aan die Boston-marathon deel te 
n rn. Hull wa albei led van die I· .. ~~~~~~I_~~ 

wer Idrekord pan. II 

IMPI' van der Merwe, d rdejaar Admissiestudent, met 'n groot 
Ii fde vir li t kIas lek rnusiek is die Matic en di W.P. se 

ni t v rteenwoordiger in vanjaar se I apport- ietsrytoer, Die Toer, 
w t varia Kaap tad na Johann sburg trek, begin op 7 Oktober en sal 
die deelnemers twe w k e swec in die aal ko . 

WIM v.d. 'ME WE 
o T TOE RO·TE DIE winter is besig om sy laaste stuiptrekkings te gee en saam 

daarmee ook die verskillende wintersporte. Die Maties het die 
afgelope winter hul stem baie dik gemaak in 'n hcle aantal sporte, 
waarvan rugby verrcweg die meeste roem vir die Maties g ring het. 
Tog het ons ook verskeie nuwe Springbokke bygekry in ander 
sportsoorte soos Eduard Ie Roux in kanovaart en D. Reid-Ross en L. 
Stewart in hokkie. 

Di vruau is gt r wat gaan hi rdic 
somer gcbcur, Op St llenbosch sal dit 

Belong telling kwyn 
in Ko hui hokkie DANlh MAL N 

dertig spann in die kornpetisie. Hier 
ond r tel ook . pann van Denne rd, 
di T gnie. Kollcge en Oud-Stud nt . 
Di huidi voorlopers in die onder 
skeie ligas is Heemstede (13 punt) ~ 
Nemesia (J 1 punt ) in di A-Iig" Min 
crv (15 punt ) en Ari tc (14 punte) 
in die Bdiga en Scrruria (II punte na 8 
wcdstryde) en Ncrina B (10 punte na 6 
w d. hyde). 

eerste atletick b gin volgcnd 
k arrar I, n t n die aanvang van di 
klr ,met di Platteland liga, Waar 
na v ral uitgc icn word is die tcrug 
kom van Danic Malan na die atletick 
baan. nit ,I ill teres. ant w e om tc 
i n o hy nog 11 tw jaar dic elfd 
tip vertoning sal kan I wcr. Hy h t 
hom egter nog ni If v 'rbind deur te 

A dut hy . k re ideale . tel ni .vir Cers 
wit hy hom n t by di W.P. Platt land 
bye nkom te b p "I. 

Die Maties se atlete sal cgter alles in 
die stryd moet werp om te sorg dat 
hulle bctyd fiks al we s vir die 
Dalrymple wat vanja r hier op Stell n 
ix) ch gehou word. On kan darem nie 
toeh at da t 'n sp: n van buite om en 
on op eie werf 'om klop nie. Daar I 
n v I di Tu ki n Kov ies baie 

mooi moet dophou. 

SO ann die einde van die wintersportseisoen, is dit miskien 'n goeie 
idee am 'n bietjie te kyk na wat op koshuishokkiegebied gebeur 

het deur die seisocn veral in die lig daarvan dat koshuishokkie nie veel 
publisiteit g niet ni . 

BELANGST ~ LUNG 

GAR H I.E ROU 

Uit I g n mde g gowen sou 'n 
m n kun aflei dat aile' baie goed 
gaan met ko: huishokkie op di 'Bosch. 
Tog i. 'n onrushar nde kwyning in 
belang telling in die p 1 as gehe I, 
v ral by di nie- p I r , waarn mbaar 
en dit lei tot 'n itua ie wa rr ni mand 
wcet wat binne die port aang: an nic. 
Die min publi itcit wat die port g ni t 
kan a n 'n ver keid nheid van faktore 
toeg skryt word, bv. (I) oorbeklem 
toning van ander sportsoorte wat I i 
tot 'n alg III ne g brek an b lang tel 
ling, veral binne die man koshuisc; (2) 
binne die koshui: . ilf word nie veel 
publi iteit aan di sport gcg e ni 1.g.V. 
swak organi asie en 'n ebrek _____ ---------------------------.l.--------------..,w rklike nto i me by di 
organiseerd rs. 

Die verhoging van die g hal te van 
ko hut hokkie lei w r tot 'n ver t r 
king van die klub, wat op die oomhlik 
die t r re Univer it it pan in die 
I nd het en twe vert cnwoordigers in 
die [ongste • pringbokspan g had het, 

-- -- --- 

pikkie blommaert 
mansuitruster stcllenbosch 

,",10 MillO· WE 


