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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN 01 R 

gelde gerniddeld met 360% t geneem 
het aan die Universiteit van Stell en 
bosch oor die afgelopc tien jaar. 

Volg n die Vi. o-rektor, prof. M.J. 
de Vries, i. die styging in losiesgeld vir 
tot sovccl as 'n derd toe te skryf , an 
die ins telling van Algern n Verkoops 
belasting. 

VERKOOPSBELASTING 

PROF. DE VRIES 

Prof. de Vries het dit duidelik gestel 
dat die Univcrsiteit t aile ty die 
grootste mate van b paring prob er 
bcwerk tellig ten ind kostcstyglng 
tot 'n minimum te hcperk. Die aanstel 
ling van nuwe personecl i. byvoorbecld 
bevries, behalwe w r dingcnd nodig. 
Studcnte kiln ook '11 belangrike bydrae 
hier lewer deur die oordeclkundigc 
gebruik van elektriese to b ihore in 
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SOOS algemeen verwag is studiegeld vir 1979 ook op Stellenbosch verhoog. Nadat die taat sy ub idi 
aan universiteite met 5% besnoei het vir volgende jaar en in die lig van steeds stygende k t s, wa 

hierdie verhoging onvermydelik. Ook aan ander universiteite is aansienlike verhogings in studi g Id 
aangekondig. 

Universiteite is nie hiervan vryge: tel 
wat betref hut inkop nie. 111 1979 al 
Ava g middeld R13,50 per student 
bcdra, Stygings in veral voed. elprys en 
ook elektrisiteits- en under t, riew 

360% SEDERT 1968 noodsauk die v rdere verhoging.. In 
Die gerniddelde tyging van 19% in 1978 moes die student ongeveer 95% 

kIa. geld is nog steeds lacr as die van sy koshuisonkoste betual, terwyl 
verwagte verhoging in die lig van die di~ Universit~it die orige ?~ elf .byg, - 
verlaging van die staat. ub. idic van 80% bring hct. Die Staat u?sldl,e r 111 die 
van onderrigkostc na 75%. Stud nte op lopcndc onkostc van tOSICS Hie. 
Stellcnbo ch moe. in 1978 ongcvecr 
17% van onderrigkoste self h taal na 
dat die Lhiver sitcit die orige 3% uit eie 
bronne gedek het. Indien die tekort 
weens die vcrlaging van die staatsub i 
di vir 1979 direk ann die stud nt 
oorgedra is, sou kla. geld met sowat 
29% gestyg h t. Die g middelde styging 
van 19% betoken dat die Universiteit 
ook sy bydrae uit eie bronne verhoog 
het, Ander universiteitc het verhogings 
van tot 35% aangekondig. Volgende 
jaar se styging beteken wel dat klas- 

Studente op Stellcnbosch sal vol 
gcnde jaar gemiddeld 19% en 6% meer 
moct betaal vir klas- en koshuisgcld 
onderskeidelik. Gesamen tlik is die 
styging gemiddeld 11%. In terme van 
reeele uitgawes beteken dit dat "n 
student wat in 'n dubbelkamer in 'n 
koshuis bly en 'n B.A.-kur. us volg, 
R 130 meer sal betaal ViT onderrig en 
losies; 'n B.Sc.-student R140 meer, 'n 
B.lng.- tudent R120 mcer en'n medic 
se student vanaf sy tweede jaar R180 
meer. 

Stellenbosch 300- Sameuierkin 
bepaal uk e 

"DIE sukses van Karnaval '79 sal ~fllan~ ~an die samewerkin~ van e.lke Ji~ van die stud nt -unie," h t 
Freddie Human, Karnaval-voomtter m n onderhoud aan DIe MalIC ge c. 

Die mikpunt vir volgcnde [aar . e 
Karnaval word op R 120 000 g st I. Die 
Maries kan clkcen hul dccl do n de ur 
debutante te word, Akk .rjoll en 
motorkompeti iekaurtji s te verkoop. 
Volg n Freddi i dit "meedocn aan 
Karn al" en nie om lang. die strate te 
staan of om deel te necm aan die dan e 

FREDDIE HUMAN 

nie, Hierdie pIe lor 1110 t h rkou vord 
'IS 'n bonus by di Karn val, 

Die ingcsamcldc geld word dir k 
oorg dra aan USKOR wat dit aanwend ~r oph~fing"nili'fu~nffi Swrt~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~ 
g OJ cnskappe in W s-Kaapland, Dit 
aileen behoort gen g motiv ring vir 
Ik Mati te we s, 

TEMA 

SOSIAAL 

Be planning vir Karnav I '7 
ook b halw die kermis, d n 11 
folkmusiekfce , 'n week v n konsert • 
uitstalling. v n gra l '. kuns 'n, jUw: 
Iiersware in. Die Karnavalkonnt I 
r d 'n g ruim tyd aan di work en 
iets vir Ik en word bpi: n. Drs J 
gcpoog word om win. n ruing op la ~ A 
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Die hcersende tema in die 'ngel. e 
Hoewel sommige . pel rs se woorde komedie van hlcrdie tydperk (The 

nie altyd hoorbaar was nie en hulle Way of the World is in 1700 geskryf) is 
soms grappige reels laat verbygaan het die sg. "battle of the sexes". As hierdie 
sonder om iets daarvan te maak, het stryd op grond van die peters. e 
almal eintlik verba end baie vermag. 'n optrede bcslis moes word, reken ck dat 
Mens kan ook ook nie nalaat om tc die vroulike ge lag die louere sou weg- 

"Bla k September 1969 revisited" vall Bernie Buys, een Vall die wenners in Fokus se Fotovaria '78. Die noem dat die produksie werklikvisueel dra. Hoewel al die mans goed gcvaar 
bcvredig nd wa nie - die ko tuum h t ( n hulle verdien ek tra gelukwcn e 

kompctisi was 'n groot sukses en oar die 600 inskrywings is ontvang. Hiervan is 240 aanvaar vir 'n wa pragtig en die dckor 0 on twerp omdat die m est v n hulle nie drama 
uitstalling wat 4 da geduur het ell ongeveer 4 000 besoekers getrek het. Die opening en prysuitdeling het dat die blitsigc toneelveranderinge wat tudente i nie), was dit Gabrielle Wen 
K< pc ard gegaan met 'n g~ cllige kaas- en wynonthaal. Fokus kon egter nie heeltemal die mas opkom met hierdic tipe komedie vereis, baie Oink grove as Lady Wi hfort en Cathy Beard 
die finan ielc hulp wat hulle van die SR ontvang het nie. gedoen kon word. as Mi tress Millamant wat die gehoor e 
....... ------------- ....... ------------ __ harte ge. teel het. Eersgcnoernde se spel 

was deurgan. energiek en haar rol baie 
mo ilik: vir 'n jong m isie am 'n ou 
dame, wat haar probeer voorgee as 'n 
jong mei ie, te peel is gcwcldig moeilik 
en sy het dit baie oortuigcnd r ggekry. 

. thy Beard het net die regte kornbi 
na ie van koketterighcid, verwaandheid 
en 'n tikkie ems g had vir' Millamant - 
'n . nip wat, nil vele oortuiging, die man 
op wie sy reed verlief i se huweliks 
aanbod aanvaar met "I'll consent to 
dwindle into a wife". 

Dit is 1110 ilik om nige van die 
ander pelcrs uit te sonder omdat hulle 
almal vir my gocd gevaar het. Selfs die 
klein te rolletji s soos die fat, Petulant 
(Jerome O'Regan), en die tw e bedien 
des, Foible en Mincing, (Davida Day en 
Heid m ir Rossocha) is deur tal nt 
volle m n ge peel. 

DI' ASVS het pas die uitslag van een van die afdelings van die 
poesiekompe isie wat vroeer aangekondig is (Die Matie, 15/9/78), 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kendFrn~k. Van~e d~ groot Ft~ ~sk~w~~ wat on~ang ~ 
sowel as eksamenverpligtinge van die beoordelaarspaneel, was dit slegs 
moontlik om die beoordeling van die C.kategorie af te handel. 

Fokus 

Vlt lag Fotovaria '78 
Land kapp Anton Botha, 
Stud ntelewe Richard Hawkins. 
Vari - Il rni Buys. 
I' k P rim en t Ie fotogr fi - Gerda 

,eni. 

Alg h I 

Berni 
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A 'n uit rs uk svolle jaar taan die Univer iteitskoor se bedrywig 
h de vir 1 78 inde e kant toe. Hul laaste Stellenbosch-kon ert is 

op 7 Oktob r in di ndler aal in di Kon rvatorium gehou. Die 
tampv 1 aal, metal studente, was dit eens dat die konsert een van 
di hoogtepunt van die afgelope jaar wa .Di gchoor wa nie tevrede 
voordat die koor vier oegifte gesing het nie. 

N v I11b'r in di . sal V' n die Laerskool 
otiu in BeUvill . 

OUDI I S 

SKRYFBEHOEFT S 
BO KE 
PLATE 
POSTERS 
KAARTJIES 
TYDSKRIFTE 

A 
MEV. Pat Harvey se produksie van Congreve se komedie tne Way of 

the World was stellig UTS se rnees ambisieuse en, na my mening, 
rnees geslaagde produksie die afgelope drie jaar. Die stuk is geweldig 
ingewikkeld - dit verg nogal heelwat konsentrasie om uit te pluis wie 
is nou verlief op wie en wie voer wat in die rnou en om watter rede - 
en die feit dat goed drie-kwart van die gebeure plaasvind v66r die 
gordyn lig, maak dit nog moeiliker om te volg. Om die deurmekaar 
in triges oor te dra aan 'n gehoor wat nie werklik gewoond is aan 
komedie waar die woord - die gevatte dialoog - die belangrikste 
element is nie, en wat twee en 'n half eeue en 'n paar duiscnd my I 
vcrwyder is van die gerneenskap wat die tipe kornedie voortgebring 
het, is nie 'n maklike taak nie. 

Wenverse bekend: 

EPII OG 

Miskien was die beste oomblik van 
die aand die epiloog (wat eers klink na 
ongreve - tot met die no III van 

g bleikte jeans; 'n mens raai dat die 
skrywer eker prof. Harv y is). Dit h t 
die tuk kn p laat aan luiting vind by 
ons moderne wereld met die sed le ie: 
as jy wil he jou dogt r moct wereldwys 
word, stuur h ar om Drama te kom 
doen op St llenbo eh. Na '11 produk 
ie klink dit miskien ni na 'n slcgtc 

tegorie C 

• Stre k. ·/volk. vert en and rinds. 
I. "Die dood van 'n visser un" 
(Petro Heydenrych). 
2. "Paternoster" (Herman Steyn) . 

Di eerst tw e pl k in die onder 
ie ub-a d ling van kat g ri 

d ur di volg nde g digte verower: 
• Puntgedigte 
1. "AI xanderbaai (Schalk van 
Vuuren). • Betrokke verse: 
2 "Op vyfelfontein" (Sch lk v n 1. "Krui. pad" (D. Ch yne). 
Vuur n). 2 "Crossroads" (Gerrit Loots). 

Alexanderbaai 
Is ons onsievoels: soutgrys krysend 
vir 'n onsie-troos 
mistroo tig oor ons see 
en bol ons soos malmokkies grynsend 
rollend oor ons wee 

Schalk van Vuuren 

Kruispad 
Drie dood bIer die Argus 
ben dood meld die Burger 
(Tien poli iemanne egter beseer, verbeel jou) 
Ons polisiernag is op sy kniee 
volgens Burger 
swartmense plei t op hul kniee 
kla die Cape Times 
Mev. So en So gaan skci 
haal die Burger aan 
Meraai Abrams se kind is doodgeskiet 
murmur er die Argus 
en H rriet Philander tUUT versoek 
op ver ek vir die regular Ii teners 
na Radio 0 d Hope Requests 

D. Ch yn 

KON ERV A ORlUM 
21 Okt, - Univer. iteit: blaas 

kwintct 
22 Okt. Die Konservatorium- 

dam ko r .l.v. A ama Fick 
26 Okt. ,t n uurkonsert: 

Studente I11U is cr (klarinet, fluit, 
kl vi r) 

10 Nov. - Uto Ughi (viool) en 
Lamar Crow on (klavi r) 

Die dood van 'n vi en eun 
..,._ ---., Die. don erkind, 

die loopneuswind, 
bring goeie oeste na die ee. 

H.B. THOM· ~AT ~R 
20, 21 Okt. Die Stasiebevel- 

voerder (Eenb dryf) en Afrikaan e 
voordragprogram 

25 Okt. The Lesson (Ionesco) 

v 

Skak I 
Mev. Y. Cogill 
by 9-321401 F 0 

KREATUS 
inde Okt, Earthwork (Land- 

kap - en omgewingskuns) met die blbberbeen en hande styf 
geklem om kof lebekersblik, 
taan die vis r smorens op die soutseekaai 
en ver nett r hulle in die blink Iyf 
van snoek wat hulle awends 
op di olies il sal aai 

KUNSMUSEUM DORP. TRAAT 
24 Okt. tot 12 Nov. FCl ste- 

it ar tudent kun 
'inde Nov. •• .ramics of the 

World" (Antique Coli .ctors Society 
of SA). 

M ar ister nag met rno e tre 
het hulle die laa te oulap an die ei. oen afgegee 
en J pie op die trand b grawe. 

P tro H yd nrych 
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DIT is by uitsondering dat die nuwe Penseel (Sept. 1978) iets eg-digterliks aanbied; 00 Willie van der 
Merwe se altefraai "voelvry" wat juis deur sy gebrek aan preten ie, heel padJangs die kni k rtjie I, at 

uitrol. Kyk, wat maak hy, julle mense! 
Hy vat drie mooinaarnvoels, skep 'n 

speels-erotiese metafoor (voels = 
meisies) en siedaar, 'n hopla-gedig oor 
'n hekoorlik -onbeholpe Papageno wat 
ewe bekoorlike "voeltji s" pro beer 
bykom en elkc keer leehand na die 
loser terugdraai - wat onmiddellik 
simpatic wek. 

WERKLIKHEID OOPGESLUIT 
lIy gebruik geen onnodige woorde 

nie en as hy hulle gebruik, is hulle 
klinklekkertcs. En boonop ken '11 mens 
mos hocp-hocp-harrnansdruppe wat 
koereloer, maar nooit eers selfs net hul 
terte roer nie! Die werklikhcid word 
oopgesluit hier, die waarheid openbaar, 
at is dit dan gecn grootse werklikheid 
en geen profetiese waarheid nie, 

Die' Ifdc voeljagter misluk (onver 
staanbaar) klaaglik met sy "ek kan 
myself nie van jou skci nic". Wuar die 
"ek" nog in die eer t g dig, "voort an 
al ck winterskcm rs", gaaf boer eune 
rig aandocn, is die "ek" hier '11 "ck" 
wat nog by die koshuislesscnaartjic sit 
en wroeg en wat nou al hierdi labarin 
te van problcme ond rvind met y 
mcisictjic-runkscltjie en met sy gedig. 
Aggcnee Papag 'no! 

PASTORAAL 
Die "met pase '77" van A.D. 

Pienaar hou belofte in veral in die 
onthutsendmooie beeld "en die dag s 
aandgesigte / a1 twaalf gebrandskilder / 
tot die bitter eenvoudige en killer / 
trekke van hciJiges met sugte", Maar 
presies wat nou intlik die emosionele 
kleur van die, vermoedelik betekeni - 
volle religieuse, ervaring is, kom nie 
duideJik uit die vers nie. Die gediS 
misluk oplaas omdat hy nie weet wat 
hy wil se nie. 

Hoeseer verlei deur klank en lim 
getimmer, oortuig die klein siklus, 
"Woord" van Pienaar my nie gans en al 
nie. Maar dis uit 'n heel pcrsoonlike 
vooroordeel wat ek het, as die preker 
agter die gedig hom If so pastoraal 
intellektueel m t csoteriese kennis van 
"daimoon" en "Iikwlede lig" voorhou. 
Veel meer "opreg" i die spreker in 
"dronkliedjic" wat na Willie se hoep 
hoepgedig en om die. elfde redes (net 
jiese metafoor, ekonomie en cenvoud) 
die beste gedig is. 

DEURGEKOMPONEER 
Betsie Siabbert se stukkie prosa is, 

binne die klas wat 'n mens indruksge 
wys oor die stad skryf, ook heel gaaf. 
Mooi deurgekomponeer (vgl, di h r 
haling Van die liewe maan-rnoti f), vars 
s ggingswys s ("Klcurling met 'n alla 
magtag-uitdrukking in di oil") en fyn 
waarn ming ("By moe s 'n pa i gehad 
het, want daar ' tamati .sous uan sy 

mondhoeke en op y swart ba rd"). 
Maar hier in die tweede laa te paragraaf 
raak die indrukke tc veel n te los 
gestapel. 

'k hou ook van die ide om die 
mcnse so uiterlike tot hul n: m om tc 
stcrnpcl, "My lovely", "Fluitspeler" en 
die "poignancy" van "'n S md ling Ie 
lammoedig (i.p.v. III II III 11 0 di·) terwyl 
sy keel afgesny word". En dan ook di 
slot i reg:" Lie we maan, d t ek nie n. 
jou mag gaan." 'Understatement' van 
'n groot bewoenheid oor die vuil en 
wee van die stad, 

NAi"EF 
I' k is nic seker of George Botha 'n 

half-fisiologicse wcergawe van Mahler 
S oorgangsjarc wou gee n y net '1\ 
bewy van watt r gcdagte by die Ie. er 
opkorn a 'n gedig dcurmckaai is n ni 
b wus van sy ric sugg stic. i nie. 
Alldre Roothman verkry di nai vit it 
waarna hy verlang, op poeti .sc wys 
net in die middclste gcd elte van sy 
gig. Verd r is dit nie omg .stook tot 
g dig ni . 

Paul Cilliers c .cdig "aundlirick" 
som sigsclf knap op: 'van ni kan s 
nie / van 'n verloop wat mag". Mo f 
tog Die die (haie men like) ernosie van 
"nie kan sc nie" deur '11 gedig wat nie 
kan c nie, prob er vorm g c nie. M t 
'n raak-cn-mi element kry hy to' y 
draai in "wit op wit" - "wat vrics voor 
my hier in fyn patroontjics op die wit 
papier ". 

En Deon van Niekerk wil preek, 'n 
goeie id e, maar die ide s yn deur 
ugter die poeti se vorrn en dan ,.---------------1----------------------- _ 
beduiwel dit 'n baie mooi slotbeeld "0 
ken julle ook 'n son / wat hoog cn 
reguit deur / di bokkeveldsc with r e 
beur". 

toekcnnin T Oil 

KONTEKS 
En waaroor gaan Rita Barnard .• 

gcdig? Ek maak g'n kop of t rt uit 
nie, Wat ek prob er ,e, n k vcr taan 
dit self nog nie mooi nie, i. dat 'n gcdig 
'n konteks moet he en dat die konreks 
soos bundel lig aile woord in die 
gedig s I verlig - odat die gedig held r 
sC wat hy wilse. NOll ja, vr n kontekste 
gepraat, waar hct jy al 'n m r forrnida 
bel een a. di "and rwer ld" in "Die 
Goddclike Kom di " gekry vir Paul 
Murray om te ontgin. Nou praat ek nie 
Italiaans nie, maar dit klink III ar na '11 
bra droe pick. Ek .ou dit liewer vry 
vertaal, mnr. Murray, en gcnoegsaam 
veruanskoulik. 

KORR ,KTIEF NODIG 

by 

H 

d . n rk ur J rm 

on h n d 
'n n 

M ku f pr y 

I 
. . .' k d r Ieiding van dr. Johan de Die Stellenbosse Universiteits oor on e . 

Villiers kan binnekort weer op televisie gesien word: Die koor (re~~p 
" . die pr(JUram "Tema mel Sondagaand 29 Oktober van nege-uur aJ op tn . ~' "M 

Variasies". Op 8 Oktober het die koor opgetree 111 dte pr gram et 
Woord en Lied': Sien berig op b/adsy 2. 
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word tu en aantr klik n ", xy". "Di 
dam wat nou nie onbetwisbaar ann 
trcklik i nie, kit: nou kortpad en trek 
"s y" aan." Hierdcur voel die meer 
nantreklike m i ie dat haar status be drcig word n sy tr kook "sexy " aan r---------------------------------------------- 
om haar voorsprong te hehou. 

M 
So ien die Matie-rnans haar 

., AM J is rofweg vyftig persent van die mens waaroor biblioteke reeds volgeskryf is. Die feit dat dit 'n 
Marie-dame is, vereng wel die onderwerp enersyds, maar andersyds bemoeilik dit dit weer vir iemand 

wat nie k n terugval op 'n r kord ryk aan arnoreuse bedrywighede nie." S 11 b h If d t h 01' te en osc me en se s a aar 
Opm rking: soos dj' i. dikwcl g - ko rant a. die man. keu e tussen reg n verkeerd beter i 

hOOT tyd n 'n onlang b spreking - 2 By die aktu le bcspr 'king van omdat dit by haar opvoedingspro es 
krlna by 'l yg rbcrg, Die terna wa : SAAK, ASVS en di aandseminare ingesk .rp i ." 
"Wat dink die Matie-rn n van die M tic- v n US-gesprck i: die dames in die Ten spy te van aUes wat gese is, is 
dam 'l " Di pr k r wat opg tr het rninderh id, die mans dit min of mecr een dat die 
WJ : Nic Fine (gewes SR-lid), Danie 3, In krywings vir polltieke partyc i Matiedame "die mooi. te voorbeeld van 
van d r M rw (voor itt I' V n di iok h treklik 1 ag soo 45 lede uit 'od e genade 01' hi rdie harde aarde 
J. R), M ilan Louw (voorsitter van 'n koshuis van 220 g tuig. i ! " 
Polumnia) en B n Kock (prim rill v n 4. 01' di Mati r d ksie, i mond- M er a' di h lft v n Matie d mes 
M ijub ). tuk van die tud nte-unie, i byna verlaat die Akker sender enige aktiewe 

t. nooit ttl redaktri in een van die deelname om 'n aktiwiteit of organi- 
tien rcdakt ur poste ni . • ie 'n suk: e te maak. Die rede 

"Bogenoemde is absoluut en vol- hiervoor is dat drie-kwart van haar tyd 
korne in tryd met on gc. telde b gin- gebruik word om in h r kamcr te 
el ,m, r nog m ,cr b langrik, dit i in "slaap, ~inder of koffiA te drink", het 
tryd m t di pot nsi al van die Mati - e n van die sprekers gese, 'n Ander spreker wa baie agterdog- 

tig oor di kcu: e v: n di ond rwerp vir 
b prcking, Wou die dam s mi kicn 

he I hoor hoe mooi hullc i? II t hullc 
b sef dat hulle 'n problccm he! en nou 
v rwag hulle hulp? Of i dit dalk 'n 
'Women's Lib'-sameswering wat die 
taktiek van die vyand wil hoor? 

Die enigste oplossing blyk te wee : * Neem die dame . e sternreg wcg. * Maak die ko hui reel trengcr. * B perk die toclating tot ekere kur- 

SPORT 

"SEXY"? 

Die vrou het nog altyd kontroversiele reaksie ontlok - die Matie-dame 
by uitstekl 

KONER GESLAG me 01' 
"PERMISSIVENESS" 

ROEPING VI~RS AK 

" SEHUL 
OMDAT daar verwag kan word dat die Matte-dames nie geesdriftig en heelhartig sal saamstcm met alles 

wat oor hulle gese is me, is hulle die kans gegun om hul se oor die mans te se. 

"Party mcnse is meer galant en 
beter gemanierd as and r, maar ck sou 
sc oor di algerneen is hulle almal 
g middeld, n nog meer van hulle is 
bo-gcmiddeld ... 

Volgens haar is etiket, soos die deur 
INGRID KONING, van 'n motor vir 'n mei i oopmaak, 
MEJ. MATIELAND nie bclangrik nie. Dis onnodig vir 'n 

Stellenbosch s mans trek goed man om sy voete te breek net omdat 
genoeg aan en sy voel dat as hulle dit etik t i . A hy dit wil doen, moet 
g lukkig voel in iets, dra dit! Moet dit we S omdat hy voel hy wil dit vir 
nooit 'n man letterlik op sy "b adjie" ... jou doen. 
takse r nie, Hoewel dit 'n aanduiding 
kan wee, edit nie g noeg van 'n m n 
om jou 'n finale opinie te la t VOTm 
nie, 

Sy e. port 01' Stellenbo eh i 'n 
gesonde . ktiwiteit, m ar rugby word 
opgeblaas. Sy wee! man sal dit nie wil 
erken nie, So was Intervar ity vir haar 
'n groat t leur t lIing, grootliks ook 
.g.v. di ~ it dat ommig ouens dit a 
'n g leenthcid . i n om all begin els en 
perke oorboord te gooi. 

"A. jy portief i beo fen sport. 
If d n b lIet wat harde w t i. , 

en sp el muurbal. Tog moet 'n mens 
nie 'n ou w t verki om op tn ander 
vlak uit te tyg, isoleer n hom a 
ander bes kou nie." 

Tinie Mulder (SR-lid) meen dat die 
mee t Matie-rn n 'n bceld het wat vir 
hom p .rsoonlik baie b .langrik is. Dit is 
du vir hom baie belan zrik wat (veral) 
die Matie-d me van hom clink. 

die eerste oogopslag van die meerdcr 
heid manstudente kan g .c, i : hy i 'n 
m ns wat gelukkig is as hy 'n mcisic 
het om te druk en oor baas te peel, 'n 
bottcltjie wyn hct om uit te drink en in 
'n argument hctrokke kan raak om , y 
v ardigheid en kennis t n toon te tel. 

Die me ste mans hct 'n redelike 
tandpunt wat hull handhaaf oor poli 
tieke aangcleenthcde, maar baic staan 
apaties daarteenoor as dit by akticwe 
deelname kom. Oor kampu .aangelcent 
hcde is hulle bale uitge proke, besig 'n 
verligtc iening en dring aan 01' ak. ie en 
verandering wat die tudent se de 
belang b tref. 

AKADhMIESh WRAK 
Vir die c n is di mtellektuecl 

akadcmie e b ld belangrik - hy dra 
gewoonlik 'n bril, i 'n bietjie ver 
trooid ell be kou sy tudierigting as 
die rnees int re .. ante stof tot gesprek 
(g woonlik i hierdie gesprck dan 'n 
monoloog waarna sy vroulike mctge 1 
m t agting, aandag en 'n tikkie bcwon 
d ring b hoort te lui t r). 

SPORTMAN 
Dan i. d ar die sportman bceld wat 

uitgedra word deur altyd in 'n wet 
pak met 'n muurbalrakct onder die rm 
rond t lop. Vir di rugby pel r i dit 
'n hoogt punt a hy, moddcrbe meerd 
na 'n w d tryd, by 'n grn p b kend 
meisi s v rbydraf. 

K JUR VOO KOMS 

hul eie 

RTIKE OORBODlG 
Ook vo 1 sy eti 'ct i oms oor- 

bodig, behalwe waar dit nodig is om 'n 
ek rc ord te h ndha f en chaos te 
voorkom: "J'k voel egtcr 00 'n in 
valid s k mo t it en w g vir 'n man 
om om 'n motor te tap en die d ur vir 

HENDRINE DE WIT, 
PRIMARIA VAN NERINA 

Di be te d misi wat 'n m ns met 

by 'n gele ntheid soos 'n nd by die 
Nico Malan waarheen ek met 'n nd 
rok gaan. Die g Ie nthcid verei dit, nic 
waar nie?" 

Ingrid glo 00 dat 'n man met 
go dsdien ti beginsel haar meer 
sekuriteit gee en beskermd Iaat vo 1. 

Daar voel sy is ons m: ns nog op die 
r gte pad. "Mo t my egtcr nie verkeerd 
vcrstaan nie. As k gaan koffie drink 
met 'n man, gaan ck hom nie ecr 
daaroor uitvra nie, m ar as ek later 
ernstig b gin uitgaan, sal dit een van 
my ou se verei. te moct W c. om 
vastigh id op die gebied tc he." 

ADEL 'NE STEEN MP, 
ME.T. AKK RJ L 

KHAKIEGOED 
Die man, op die kampus is basics 

goed geklee, veral die khakie-klere lyk 
goed. "Tog moet die mans b sef dat 
kl re uitgcdien kan raak, en ho veel ek 
ook al van i ans en Tvhempie hou, kan 
hulle g rus partykeer di voorraad ver 
vang." 

Volg n: haar grief kombinasies wal 
nie pa nie en 00 lopend verke rd is, 
ha r b ie. 

Die haarlengtes van ons man is 
g lukkig redclik in toom - y hou van 
hare nct oor die kraa - maar: "Ek 
vind g kruld har hceltemal onnodig. 
A jy styl h re hc , behou die natuur 
likheid daarvan. Gee die eer van 
'perms" Hewer vir die VTOU". 

SPORT OORDRYF 
Dan kom sy by 'n onderwerp wat 

h ar baie te r puntjies laat aanraak en 
wa ryan Matic-m. ns mi. kien nie satl10U 
nie. Sy vo I port word oordryf, veral 
01' St llenboseh. 

" ien partymaal hoe draf di 
man hul t plett r net om die "image" 
tc sk p. En n rugby! Ek dink rugby 
i ni . meer wat dit wa nie. Vandag is 
dit 'n tatu simbool vir jongman en 
mmig spog daarm in'n ge I- 

I po" 
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'n TENDENS by sommige Engelse kampusse tydens onlangse SR- 
verkiesings was dat hernieude steun en geloof in Nusas gepJaas 

word, maar dat die vertroue meer op gematigde sicnings berus. Die 
teenstand wat Nusas vroeer vanjaar op Engelstaligc kampus e oor hul 
Swapo-mosie en die algemene beleid en houding van die organisasie 
gekry het, blyk iets van die verlede te wees. Pro-Nusas kandidate vir 
studenterade is oral met groot meerderhede verkies. 

Vroeer vanjaar was daar veral op die 
Durbanse en Pietermaritzburgse kam 
pusse van die Universiteit van Natal 
pogings om van Nusas te disaffiliecr en 
was daar oor die algemecn ontevredcn 
hcid oor Nu as se Swapo-mo ic wat by 
die Nasionalc Kongrcs aangcnccm is. 
Volgens die mosie sou Swapo die ware 
vertecn woordiger van die , mense van 
SWA/Namibic wees, Vera} op Pieter 
maritzburg het die mosie weerklank 
gevind. Op 'n monstervcrgadering is 
hierdie mosie tesame met die SR sc 
mosie ter ondersteuning daarvan vcr 
werp, terwyl 'n mosie om to disaffilicer 
van Nusas met 'n groot mcerderh id 
aangcncem is. Die mosic wa. egter nie 
bindend nie omdat daar slegs d.m.v. 'n 
referendum oor disaffiliasie of affilia 
sic beslis kan word. Op Durban i 
Nusas se Swapo-rnosie ook verwerp 
alho wel daar nie gcdisaffilicer is nie, 

OORWINNING 
Die verkicsing van die nuwc Studcn 

teraad op Pieterrnaritzburg was 'n klin 
kcnde oorwinning vir Nusas. Elf van 
die dcrtien } de steun Nusas en sy 
bcleid van Educa tion for an African 
Future. Die stempersentasie was 57%, 
die hoogste in baie jare. 

Die nuwe SR-president, Alan 
Velcieh, het na die verklesing gese dat 
hy nie die nuwe SR as links . al 
klassifiseer nie. Die meerderheid is ge 
matigd en die steun aan Nusas betoken 
slegs dat die gematigde tudente binnc 
die raamwcrk vall Nu as wit wcrk, hct 
hy gc '. 

Alhoewel die mcerderh id van 
nuw SR-Iede by die Durbanse karnpus 
ten gunste van voortgesctte affiliasic by 
Nusn is, is hullc meer g matigd en 

n em hulle 'n apoliticse houding in. 'n 
Vorige SR-voorsitter, Pat Flynn, het 
ge: c dat die nuwe SR dcfiniticf mecr 
regs i as die vorige, maar Stu Davis, di 
nuwe voorsittcr, bewe r dat hy ni 
"konscrwatiet in enige asp k van y 
lcwcnswyse is nie". Die v rkicsing is 
voorafg .gaan deur di pogings van 
Chris Swart, die Konserwa tiewe Icier, 
om te bewys dat die vori re SR fond e 
en geld mi. bruik het. Sy bew tinge i. 
later as misleidend en vcrkeerd bcwys. 
Swart het reeds vro er vanjaar op 'n 
monstervergadering die lciding genecm 
om Nusas s Swapo-rnosic af te kccr. In 
'n berig in National Student, die kwar- L-- --- _ 

taalblad van Nusas, word di gc ·tel dat 
die nuwe SR se invloed op Nusa nog 
onbekend is, alhoewcl dit beslls nie 
progres icf , al woes nie. 

Wits sc nuwe SR is volgcns 'liftord 
Gold mith, die nuwe president, 'n 
definitiewe "lib raal-linkse koalisie". 
Die drie-en-twintig-stcrk SR bcvat 'n 
meerdcrheid van I>I'P ondcrstcuners, .- _ 
alhoewel 'n anargis ook vcrkies is. Di 
Icier van die Kon rwaticwe, P ter 
Wentzel, is vir 'n twecde tennyn ver 
kies. Goldsmith het na 'y verkiesing 
gese dat hy gcdurig dcur NU:l. e 
beleid sal bevraagtekcn en nuwe alter 
natiewe voorle. 

RHODES 

Nuu. vanaf Rhodes, die nig. te 
l.ngclstaligc univcrsitei t wat nie by 
Nusas gcaffilieer is nic, is baic verwar 
rend, Volgcns seker koerantberigte i 
daar verlcdc maand 'n ret rendum op 
di kampus gchou waar tudcntc 00 • 
weIdig md vir affilia: ie by Nusas gestcm 
hct. Dit i egter te betwy cl of Rhodes 
nou amptelik by Nusas gea filieer het. 
'n Meningsopnam wat d ur die J) 

:ADG 
EA B 

POTCH.PROFES 0 
MOES BE AN 

pROF. Johan van der Vyver, vo~rheen d:kaan ~an ~ie.re_gsfaklilt it en 
later professor in regsfilosofle aan die Umversltelt van Patch f· 

stroom is on]angs verplig om te bedank. 
In 'n onlangse uitgawe van die 

Sunday Times hct hy in 'n artikcl 
onder die opskrif "Our laws till di - 
grace Western civilisation" skerp kri 
tick tecn die Minister van J u. tisie se 
wye mag1c uitgespreek. 

Rapport van 20 Augustus het 'n 
~rig oor "&ornwo~ 10han" geplaa ~~~~-~~~-~~~--~~-~-~-~-~~~-~~~~~~~~~ 
waarin prof. Van der Vyver bcwecr dnt 
Mini t r Louis lc Grang , 'n lid van die 
Univcrsiteitsraad, 'n klag by di rnad 
ingedicn h t oor sy artikel. Die ra d 
het b sluit om die professor voor 'n 
kommissie tc dang up dieselfd ' dag wat 
hy die Akad mi pry vir y verk oar 
mensercgte ontvang hut. 

In die elfdc b rig i d ar v rdcre 
b wy. van Pukke sc verkramptheid 
Di lJniversit it .raud hot 'n b sluit 
aangcnccm vat lui dnt ukad mici ser 
na binne moct konsulteer oor kontcn- 
icuse ake voordat hull uitlating 
dnaroor maa k. 

Di profesi or is lat r deur die kom- 
11\1. sic v n die raad vermaan oor sy 
artik I. Prof. Van der Vyv r het on 
I. ngs van Amerik teruggek r, w ar 
hy op '11 'alvinistiese kongrcs wa .. In 
die Rapport-u rig het hy t ve tig dat 
sy huis op Potchcfstroom reeds in eli 
mark is, en dat hy 'n uitnodiging 
ontvang het om in Amorika 'n jaar lank 
te do cr. 

Die g sindh id van mnr. Le Grange 
en Pukk se univcrsiteitsraad iccnoor 
akad mici c reg om kritiek te 1 wer is 
skokkend, Mnr, Le Grunge het onlungs 
ge e d. t 'n 001' g sprek net hinne d!e 
raamwerk van Nasionale Party-b I 1<1 
g vo 'r kan word, anders moet NP·lede 
bedank en hul aunv 11 van buite do n. 
Die vraag ontstaan egt roar ho 'n 
mens 'n oop g esprek kan vo r anders s 
om van bestaande id c. t verskil n 
kritiek daart en uit te pr -ek, om 
sodoende b ter id es vir di to kom. te 

formulccr. Dit is niks under nil: 
verkramp en kortslgtig van die Univcr 
siteit van Potchefstroom om so t ker 
to gaan as ecn van hul profe: orc y 
menings uitspr k. 

ANDRE VAN NIEKERK 
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JOHN VAN BREDA BERIG: 
ENM RKEND van die afgelope twee SR-vergaderings (gchou 20/9/78 en 11/10/78) is dat, ten spyte 
van die feit dat die SR sy polities relevante rol wil voortbou, baie min studente die SR-vergaderings 

bywoon en dat daar nog nie tot 'n duidelike en eksplisiete formulering oor die rol van die SR gekom is nie. 
Dit lyk egter 0 die SR as geheel nie daadwerklik besig is om te besin oor sy eie rol nie, maar dat dit aan 'n 
paar individue binne die SR oorgelaat word. 

Eloff 

Op die eerste vergadering is daar Mnr. Bell het voorts 'n mo ie inge- 
drie af onderllke mosies, deur mnre. dien waarin hy vra dat die SR die 
Dcon d Kock, han Ro lof e en probleme van die sg, "anderskleurigc" 
R ni r Ko gelenberg ond rskcidelik tudente voortdurend sal onder oek. 
voorgcst I, aangencem om die voorma- Tcr motivcring het hy gese dat die SR 
lige Eerste Minist r, mnr, B.J. Vorstcr, die studentc vcrteenwoordig en moont 
to bcdank vir y onbaat ugtige dicns like probleme dringend sal ondersock, 
WJt hy oor die afg lope twaal jaar aan Ook die gebeurc rondorn Kruispad 
Suid-Afrika b wys het. Die mo ivan het onder bespreking gekom. Mnr. Nic 
mnr. Roelofs h t die onverrnoe van 'n Koornhof het 'n mosic ingcdicn waarin 
I'ng lst lig dagblad betreur om tc hy die optr de van "gee telikes en 
n d r k I, in 'n ho fartik I van andere", wat die inwoner van Kruis- 

20/9/78, tu n mnr. Vorster se kwali- p d aangehits h t om nie van di 
tcit as politieke Icier en die politicke addisioncle woongericwe gebruik te 
demokrasi waarin hy moes optre . maak nie, vcroordeel hct. Ter motive- 

Mnr. Koegl n b rg het 'n mosie inge- ring het hy gese dat Krui pad op 'n 
dien waarin hy sy verheugdheid uitge- totaal ander wyse behandel word en 
prcek het oor die Regering e besluit dat geestelikes eenvoudig teen die 
dat die m n c van SWAin 'n v rkie ing Regering gaan sonder om die po itiewe 
o poe dig moontli di P T on kan punte in te sien. 
aanwy wat namcns SWA elfkan praat Die SR het ook ongelukkig gevoel 
en onderhandel- Mnr. Hilgard Bell het dat hul bedoeling met die monster 
gcvoel dat die uitdrukking "spoedig vergadering op sodanige wyse verke rd 
moontlik" problematies i, want dit vertolk is dat hulle as 'n "drukgroep" 
gee aan ekere leier nie die gelecntheid beskuldig word. Die SR het eenparig 'n 
om hul elf voor te berei nie. Die mosie rnosie aangeneem om so gou moontlik 
is met 'n meerderheid van stem me, 12 met die nuwe primarii- en primariae 
vir die mo ie en I buite temrning, kornitee te kakel en die moontlike 
aanvaar. vertroeb Ide verhoudings w er te nor- 

Vrydag, 200ktober, 1978 

On moet baken 
, . nou ver It. 

ELL,NBO 

AK I 1978 

maliseer. 
Hierdie aak het veral op die tweede 

SR-vergadering heelwat aandag verkry. 
Mnr. Bell het 'n mo ie ingedien waarin 
daar ekspli iet gestel word dat die SR 
nie 'n "drukgroep" is nie. Mnr. Bell 
het in sy rnotivering gese dat die 
mening van die SR as sodanig "druk" is 
omdat dit die mening van duisende 
studente w ergee wat hulle verkies het. 
Maar hierdie "druk" moet nie in die 
negatiewe sin vcr taan word nie. Die 
mening van die stud nte is die enigste 
hcfboom vir onderhandeling. Die 
rno ie is met 1 2 sternme teen 1 aan 
vaar. 

Verdere rna sics op die vergadering 
aangeneem, i dat die SR verhcug is oor 
mnr. P.W. Botha . e verklaring dat hy 
hom daadwerklik tot die bewerkstel 
U ing van vrede verbind het. Die voor 
steller was mnr. Frans Roelofse en die 
stemming was ecnparig. 

'n Aanvanklikc mosie oor die 
eksplisiete formulering t.o.v, die rol 
van die SR is teruggetrek sodat daar op 
die voIgcnde vergadering weer eens 
daarna g kyk kan word. 

klink dit so hard so os wanneer die hele 
Prof. Cillie, u het inderdaad 'n ryke opposisieper op hul hardste kree, Oft 

ondervinding in die joernalistiek agter is nie 'n benadering wat ek aan alle 
die mg. Uit hierdle ondervinding: Wat koerante wil voor. kryf nie. Dit hang af 
sou u se t die belangrikste taak van die van hul pre iese instelling teenoor die 
pers? owerheid en hul po isie in die same- 

Kortliks sal 'n mens cker kan se die lewing. 
belangrikste taak van die p rs is om Sou u dan se die kritiek van die 
di n te lewer an die lesende geme n- opposisiepers is enigsins sinvol? M.a. w. 
kap. Die werklik toegewyde joernalis luister die Regering na wat hulle te se 
i 'n idcali wat wit help bou aan 'n het? 
beter wereld, Ek dink aIle kritiek, a dit gegrond 

Om te verhoed dat In gemeenskap " h t invloed by verstandige mense, 
polities stagneer, i voortdurende kri- A onder teuner van die huidig reg 
tiek en selfkritiek nodig: watter rol het ring dink ek die opposisiepers doen 
die pers hierin te speel? hul saak somtyd baie skade aan deur 

Dit is 'n uiter belangrike funic ie oorbekl mtoning en oordrywing. Maar 
van die pers, Die pers behoort krities te wann er hulle 'n goei aak beet het, 
staan teenoor aile owerhede, nie net kom dit tog deur, 
van politiese aard nie. Dit betcken V het ook op die vergadering gese u 
kriti taan t noor men e in di is fen gunste )'all die teruznouains van Afrikaan e drama, die aankweek van 'n 
kewereld, men e in die literere n die inf?rmasie ~an die. kant van d~e o~e~- gcvoel vir on. erfenis n die hele 

kun wereld, mens in die politieke held oa.n die publiek. Sou u me se d~t bewaring - en b oedetingsbeweging. 
lew _ m t and r woord , aile mense =: die gev~ar .va.n .o~ku~de en n,Dit is maar 'n paar gebiede, en daar is 
wat in 'n owerheid po i. ie staan. Ver- verlies aa~ ohJektlwl~ezt If! nie? . nog bai ander waar die per 'n opvo 
der moet die p rs die gem n p . Daar IS sekcre dmg: w~t uuera rd dingstaak het om balan in 'n gespe- 
anmo dig tot c1fkntiek en as instel- me met gro~t openh~rttgheld tx:handcl siali eerde wereld te bring. 
ling ook g durig sclfkritiek beoefcn. ka!,. wo!d me, b~ .. ?ie l~elc gebl:d van Wat die toekoms van Suid-Afrika 
Maar kritiek mag nooit 'n ob ie veiligheid en militere mformasl.e. ~~ betref: Is u optimisties dat daar 'n 
word nie. Di p r moet ook in taat per., man beh~ort ek te be~u III d~e genoegsame gemeenskaplike tdealisme 
w u digi g n g dri!. begin 1 dat die deurgee van inforrna ie tussen die verskillende bevolktngs 
Kritlek betek n nie net foutvind nie, behe r moet kan word. Maar wann er groepe bestaan om die aanslae teen ons 
m r ook d anm di ing v n di ek op bepa I.d punte glo dat d~e die hoof te bied? 
go ie, Di' rt kriti ivan m r beheer .onnodlg i, moet ek na dl. Ek g10 nie da rig noegsame ge- 
b ywend n opbouend aard. owcrheid gaan . n h~~ vr~ hoekom I meen kaplike ide li me nie, maar ck 

Wat die verhouding amen pers en daar terugh~udmg. Ek IS me tC? guns.tc mo t glo dat die potensiaal daar is om 
politiek b tref, het u verled jaar op 'n van regulcring t: w.v. r gl~l r!ng nt., dit te v rkry, On. het jut die aanslae 
SAA Kwergadering gese II i ten gunste rna ~ ~ann er die owerheid . n OCI teen on omdat on on vc Ivolkige land 
van In meer g. "gedempte benade- m~ttvcrmg hc~, moet ons da nn b ru.. is wat uiteraard probleme het. Dat on 
ring". Sou u nie s dit is strydig met Ole. per. man ~s per slot van sake 1~le nie behoorlik tocgerus is tcen die aan 
die aard lIan di pers 1lie? gr>klC Ot~ ~Ie Jan.d te reg er me. slae nie, behoort 'n bron v n Kommer 

1 k h t to ,a ,redakt ur van D~e Daarv.oor I dIe r genng da'lr. . vir alle denkend rnense te we . In die 
Burgn gepraat ~n n g ple~ met dIe . Dl pers se opvoedkun~lg-pe~a.go- opbou van hierdie gemeenskaplike 
r dakt ur van dl Sunday Times, mnr. gzese rol is ook wyer as die polttlek. idealisme behoort die witmense wat 
'lertius Myburgh. Die Burger staan Waf sou u e is die aard hiervan? die beste toeg rus is, die leidi~g te 
tr di iune 1 b i na ann di Na ionale Ons opvo dingstel. I is da rop ing - neern. 
Party 1.;11 die verhouding i., wat my tel om pe iali te te kw k. Die kenni ViI die aard van die saak is die 
heLr f, so g led a p rill Ifl nt. mag di per word, maar di gebicd wat studelltekoerante nie so partypolities 

Omdal on 0 n un oi N ion:!l dit be J an, word aJ ho mall r. Die ing sf I n;e. Maar watter politie e rol 
P rty ta n, Klink n 'riti k, wann r p r i n van die verna mste middele het die Illdentl'pers tog fe speel? 
on dit, ag uit prcek, 00 die g~bllider rd ur die p inlis y P sialit it in Niks wat in die op llbare lewc 
van 'n h h: uitgawe van die Sunday verb nd kan bring met die re van die geb 'ur, moet buite die aandag van die 
Tim s. OiL i soo 'n ontploning. Wan- samelewing. Die pers het die g weldige stud ntekoerant w es nie. Daar is 
n er jou vnend vir jou ~ jy ga n t v r, taak om die n iging tot pc i Ii a i f natuurlik ding w thorn nie sal of ho f 
h dit baie m r f~ k IS wnnn cr jou te brcek en men e t orr·nt r om te inter cer nie. Tog din' ck die 
vy nd vir jou sc pring in die s c. M t hut sp sialiteit in sy verband met die studentekoer. nt moet b i wyd g 
'md 1 woorde, dit gaan om 'n b 'p. aIde sam lewing te ien. So het Die Burger int resseerd we" en dit sluit natuurlik 
tyl v n riti k. Wann r on flui t r, b ic g doen n die h rlewing v n di politi ke ontwikkclinge in. 

KRI TIS EER 
JOHN VAN BREDA het vandeesweek met Prof. Piet cnns, hoof van 

die Departement J oemalistick gaan gescls oor o.a. die taak van die 
pers, die rol van die s udentekoerant en die politiek, asook die 
opvoedkundige rol van 'n koerant. 

A 

.I ,RJIARD ARNARD, 

LaUIl:t Mar I , I. 

lind ay, Jnpit.: 

1 t 
,tl'lkwyk 

14 'n 

JOHN VAN BREDA 
GESELS MET 

PROF. nsr CILLIE 



Geykte cliche van bl nk oor 
lewing ten alle kostc, die vertoon van 
onwrikbare krag 11 voortg set! statu 
tere ctnisiteit is cgter ook gelcwer, 'n 
Deeln mer aan die besprcking het ookJ------------------------------------------- 
'n skerp onderskeid getref tu sen W1t 
gedocn behoort te word en wat in der 
waarheid gedoen sal word n hierdie as 
'n goeie rede vir pessimisme gcsi n. 
Miski n IA hierin juis di groot re 
dilemma vir blanke Suid-Atrlka deur 
dat, alhoewel problecmarcns korrek ge 
identlflsecr word, die nodige en juist 
aksie dikw I. agterwee bly w n all r 
lei vrese en voorb houde, 

US DIE jaarlikse ATKB-redenaarskompetisie is gedurende Septemb r in 
die Mielieraadgebou in Pretoria gehou. 

Di wen toe praak het g handel oor 
Vyf-en-twintig studente van aile "Die ontplooiing van di volk rebel id 

Afrikaanssprekende Universiteite en in SA .. Oit is.g le~e~ deur M.P. ~e J gel" 
opleidingskoUeges het dee1geneem. Oor van die Universltcit van .Ora~Jc. Vry 
die algemecn was toesprake van 'n hoe staat. Tweede wa: die UIllV r iteit van 
gehalte, veral van die universiteits- Port Elizab th en d rd Potch f-I------------------------------------------- 
spreker. Benewcn voorbereide toe- stroom. Johann Th ron wat St 11 n 
sprake moes deelnemers ook onvoorb - bosch verteenwoordig het, het 'n v!;~de 
reide toesprake maak en kritiek lewer plek hehaal me!. y toespraak h~n 
op 'n g nooide sprek r se toespraak oorkoepelend; ,~mode - noodsaakli 
oor "weerbaarheid". of ongevraagd. 

TYDENS 'n onlangse SAAK-bespreking oor Suld-Afrika en die 
toekoms daarvan was mev. Joyce Waring, eggenote van 'n eertydse 

Nasionale minister, dit eens met dte lede van die paneel, Chris 
Heymans, Frans Roelofse en Pierre Nel, dat jong stedclike swartes nie 
te vind is vir enigc iets wat die regering op die hede aanbied of in die 
vooruitsig stel nie. Optimisme oor die toekoms mits sekere dcfinitiewe 
en daadwerklike aanpassings gemaak word, was egter die sentrale tema 
van die bespreking. Of sodanige verandering moontlik is in die 
Suid-Afrikaanse samelewing soos reeds gestruktureerd en met die 
huidige blanke regering aan bcwind, was minder duidelik. 

Oit is natuurlik moeilik om die 
presiese aard van die Suid-Afrikaanse 
samelewing van 1985 of 2000 uit te 
wys, Gesonde ondcrlinge verhoudinge 
tussen individue en groepe sal egter die 
basis moet vorm van enig toekomstige 
bcstel. Nie alleen Afrikaan - en Engels 
sprekendes sal rnekaar moc"i vind nie, 
maar ook sal groter intcrkleur open 
heid en begrip getoon moet word. Die 
oorlewing van Westerse standaarde en 
beginsels moet egter te alle tye voor 
rang geniet. 

Oeelnemers het heelwat aandag ge 
skenk aan die begrip patriotismc en die 
belangrikheid hiervan vir die toekorns, 
Behalwe vir lojaliteit aan 'n besond re 
staatsb grip, sluit patriotisme ook die 
handhawing van bepaalde waardes en 
belange in. Die dilemma van verdeelde 
lojaliteit tus en nasionale aangeleent 
hede en spesifieke en eksklusiewe 
groepsaffiniteite i uitgewys. Dit i 
byvoorbceld belangrik dat Suid-Afrika 
nerskap bo Afrikanerskap gestel sal 
word. Wannecr dit egter kom by identi 
fika ic met ideate op nasionale vlak, is 
diegcne vir wie die huidige sosio-poli 
tieke bestel onaanvaarbaar is, in 'n 
netelig situa. ie. Veral groeiende swart 
nasionali me lewer hier be onder pro 
blerne op. Die uitsluiting van swart 
aspirasics van die heersende politieke 
en ekonomiese bcdcling en die teen 
woordigheid van. teed kwetsende di - 
krimina ie op vele terreine bcmoeilik 

die akkornmoda: ie v. n swart n iona 
lisme. 

Die daarstelling van alternatiewe, 
aanvaarbaar vir die meerderheid van 
stedelike swartes en veral die radikale 
jeug, sal 'n belangrik ver ,j. te we . vir 
'n vrecdsamc en voorspo xlige Suid 
Afrika. Die huidige posisie V'IIl oen 
skynlik geen vordering is di gevoig van 
'n ernstige vertrouebreuk tu en swart 
en blank. Die regering sal die regverdigc 
aspirasies van stedelike swartes moet 
bepaal en hierop handel. Daar is selfs 
gevoel dat sodanige optrede Suid 
Afrika se 'verkoopswaarde' an. ienlik 
sal verhoog en ons daardeur aanvaar 
baar sou kon maak vir tot ,0 V cl a. 
vyftien Afrikastat . 

BLANKI',S VREES 

A - • • 

, 
'0 

VERLEDE Woensdagaand het SAAK sy e.erste byeenkoms vir ~i 
1978/79-termyn aangebied, waaraan die Mowbray Inter-Ra~e 

groep deelgeneem het. Oit het die vorm van 'n Indringende b prekll~g 
aangeneem waartydens goedingeJigte sprekers opget~ee het. Die 
gehoor het deeglik kennis geneem van die posisie van die swartmen e 
in di stede. 

Die vergadering h l plaasg vind 
onder die voorsitterskap van dr. Simon 

R kker van di dept. So iologi op 
Stell nbo eh, Mev. Mzlcni, do.ent in 
tale aan U. K., het die bespreking gelei 
en v ral g konsentreer OJ) voorb dagt 
diskriminasie. Sy het da rop gewy d t 
wartm nse in SA sleg a ngewese i op 
twee woonplekke nl, .• African Town 
hip" en "Southern Squat rcamp s". 

7 , 
• 

DIE nuutverkose ISR vir di / rm m J 78/7l. 
Voor v.l.n.r.: Andri s ulitz [Sekretaris], Eli nne Rou [Skak lb ampte), Ih 1'/ 7 Id nhu "'(Vo rsitt r), 
Philip Vitia 11 (Onaer-voorsitt v], L 'on King (11 sourier]. 
Middel: Eugene Louw, Jam s van d r Lind , I .. oumarie Minnaar, Harold Basson. 
Agler: Deon Ek rmans, ia Ko 11, J irhard Britz, Han JlOII de Haar, Johan de Bruin. 
Afwesig: Adrian vall 00.1 11, Theuns Kuhn, LOlli. d Klerk. 

SR k :r mandaat 



NUl'll V'fe. 
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K i bale Ius om vandag dokter-dokter te speel. k i. baie Ius om te druk waar dit seermaak. Almal van 

n het al ( nder die wreedheid van die gen esh er Sf vuiste deurgeloop; met sy kliniese vlngers knie 
die dokter 0 agkens op die teerplek en vra dan ewe sedig of dit seer is. 'n Men is dan bang om ja te 

, want dit kan dalk ernstige gevolge he wat die pret en plesier sal bederf. Dit help ook nie om nee te se 
nie, w nt die e r bly steeds sit. Ag nouja, Hewer die ongerief as om op te offer. 

tapp nd song duldig staan en wag- 
trap om hul II.: ven in revaar te stel, 
Die motori te kan ook nie juis spog 
met hut tipt likh id ni ; dit raak to> 
mocilik om d sdae jou kar te kwyt 
sunder die ri iko van 'n verkeerskaart 
jie, netjie: va geplak tecn die ruit. So 
van ver af wapp rwink di pienk 
papi rtjie vir jou OOS 'n wafferse 
vaandel, jy kry omm r lu om voor te 
g dut dit nie jou euwel i w, t daar 
taan n wag ni . Di fi t nd s raak te 
bang om hul op di trate te waag. 
nei-se-Itets d n in die la: t tyd 0 

min be igh id dat hy nie eers meer 
kan i n om 'n adverten i in Die 
Marie t pi as ni . 

kobu 
• pienaar 

VANDAG word baie 
tydskrifte, kleredrag, titels van boeke en voorb hoedmiddele i aUes 
tekens dat eks in ons samelewini al hoe m er 'n op nbare saak word. 
S ks is nou eenma 1 'n ding wat pragtig kan wee as dit sy korrekte 

funksie op 'n korrekte wvse vervul; maar dit kan verwoestend wees a seks 
gebruik word buite die verband waarbinne dit sy intlike sin en bet kenis 
erkry. Seks kan alleen 'n sinvolle funksie verrig binne 'n tiefde: uernouding, 
waarvan dit 'n onderdeel uitmaak. Die aard van die liefdesverhouding bepa 

look die mate waartoe seks daarbinne toegelaat kan word; eehs bereik immer 
y veruulling slegs binne die huweliksverhoudillil. 

Sek is 'n baie mooi gawe van God aan die men Maar dis 'n awe wat di 
mens met 'n groot verantwoordelikheid laat om die gaw te aebruik in 
ooreenstemming met die volle bedoeUna van God daarmee. Ook sek k n to 
eer van God wees. 

TERRORISTE OPWIELE 

Smiddags teen vyfuur word die 
"Iandlopers" tot die uiterste g terrori 
seer dcur die sportmanne op wicl. Hul 
gaan mos oefening do n op Coetzen 
burg; 0 'n warmmaaklopie om die 
bloed,omloop te laat , irkuleer is hope 
toos te v el gevra vir een middag. In 
ted> daarvan hou ons mos Grand Prix 
in OJ Laan, net om di sp rtgees so 
ietwat 01' te kikkcr. By Coetzenburg 
aang korn, ukk 1 kampus om die brug 
vol genu g t staan die moce sien 1---------------------------------- 
ni eer kan vir die ntjie tot by die 

________ -----------------------~rug~vcld ~~ 1~1 ~ek I~w~ d~ houtbruggi op eie risiko oor. Na die 
sog nuamdc 0 f ning, soms wonder ek 
of dit nie maar n t i om in te wees dat 
ous ons If so mart I ni , word Stellen 
bosch se trut w cr een 'n Le MarIS 
on di manue jaag om by di potte te 
kom. Oil kan . eer sekerlik nie die kos 
w e waaroor hul 0 ang tig is nie: 
mi kicn i dit die kindcrprogrammc op 
V. 

n 

hi 

II 
II 

o 
lIHDld. BIND 

f ( 1) 
A Billgle senft'nee will IUffic(' for modern man: Ile fornicated and read th paper.~; 
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DEUR CHRIS HEYMANS ~ 

DIE nuwe Eerste Minister, rnnr, P.W. Botha, het nou reeds by ~ 
.v.erske~e geleenthede te kenne gegee dat hy 'n onderhandellngs- ~ 

politiek ,wd voer om vrede vir "al Suid-Afrika se kinders" tc verscker. 
Dat hy n reuse taak op sy skouers het om die konflikpotensiaal in di e 
Ian~ te reduseer, is:n gewisse feit. Een van die premier se grootste F' 
struikelblokke kan n verkeerde analise wees van wat nou eintlik die 
konflik veroorsaak. Laat ons dan poog om die bestaande konflikte in 
Suid-Afrika uit te wys; want hoe kan 'n mens iets oplos as jy nie weet 
wat dit is nie? 

Die sosio-kulturele konflik in Suid 
Afrika het histories gegroci van Jan van 
Ricbeeck sc dae af, en is nic by uitstck 
voor die Nasionalc Party se dour t Ie 
nie. Toe die Blanke in die vroce Kaap 
die cerste kcer in aanraking gekorn het 
met di under mense in die Kaap, was 
daar twec opvallende ver killc: eer l ns 
in velkleur en twecdcns, (in t nne van 
Europ s waardes) in ontwikkelillgs· 
peil Dit hct 'n illu. ie van verhcwcnd 
heid by die Blankes laat ont. taan, 
Iter i die Swartmcnse in di Oos 
Kaap, Natal, Vrystaat en 'l'ransvaul 
militer onderwerp en is Blank gesag 
01' hulle afgedwing, In die Unic van 
Suid-Afrika is hicrdic oorhc rsing 
onder die SAP-regerings voortgcsit. . 
Scdcrt 1948, toe die Nasionale Party 
die bcwind oorgcnecm hct, is hicrdie klowe verskerp. Meer as 200 diskrimi- ...... ---.------------=-_;;:---_:...:.:..==..::.:...::...::.:=:.:~~~~~~!------- ...... -....-- 
nercnde wcttc is in die afgelope dertig d jaar anvaar. Omdat "kulturclc-divcrsi- opgev moet word om g mati d krities t w • Di pot en. iel rol v n 
teit" die grondslag van die Regcring. - di medi om so. ial h rmoni t 
b lcid is, word kulturele verskille oor- kw ek, kan 00 ni ond r kat word 
beklcmtoon. Binnc die verwysings- nie. 
ranmwerk van die NP is die tipic: ~ 
Swartes di tradisioncle tuislundcrs. 
Die vcrwc tcring, ont-taling en v r 
chri teliking van die Stcdelike Swar te 
word gei norc r. Ek wil die 'l lling 
maak dat Blunkes vcrbaas sal wee am 
tc sien hoc klein die verskille werklik i 
met die Swartes in die stcde. (Natuur 
lik nie t.o.v. ekonomiese lewen .pcil 
nie.) 

Ons moot ons nie laat mislei deur 
die skynbare rustigheid wat daar in die 
Republick bestaan nie. Die censydige 
dwang vanuit owerheidswec is die ver 
naamste rede waarorn opcnlike uitbars 
tings dusvcr beperk was tot individuelc 
gcvalle soos Sharpeville en Sow to. 
O~names het aan die lig gebring dat 
minder as 2% van die Swartes in 
Surd-Afrika "tevrede" is met di hui 
dige toedrag van sake, terwyl mecr as 
75% nie alleen "ontevredc" is nie, mnar 
verbitterd is. 'n Sluimerendc ongenoee, 
(wat nie vir ewig ondcrdruk kan word 
nic) met die huidige bcstcl bestaan 
dus. Die kunsmatige vreedsaamheid in 
die land stuur op 'n uitbarsting af': 
indien die nodigc veranderings nie 
spoedig en op drastiese wyse aange 
bring word nie, kan hierdie uitbarsting 
vecl vinnigcr kom as wat verrnocd 
word. 

KLIMAAT VIR MARXISME 
Waar die . trategie van Suid-Afrika 

dan teen die Marxisme gcmik is, i dit 
ironic' dat ons situasie juis 'n id ale 
klimaat skcp vir Marxistie. c propa 
ganda om inslag te vind. Dit verg nie 
veel verb elding om rank te sicn wie die 
eko"omies.verontregtes in die land is 
nie. In die onder-ontwikkeldc tuis 
lando, wat slogs 13,7% van die land 
beslaan, woon 30 tot 40% van die 
Swartes. In die sogenaamde "Blankegc 
hied" vcrdien Blanke werkcrs, wat 20% 
van die werk .rskrag uitmaak, t wcc 
dcrdes van die totale inkomstc. Scwcn 
tig persent van die workers in hierdie 
area. is sw rt en slegs 'n kwart v n die 
verdicnste kom na hul kant toe. Hierdie 
ver kille berus boonop nie op mericte 
nie, maar vclkleur gee die dcur lag. 
Nocmenswaardige voorbeelde van 'n 
vcrnouing van die loongaping, be s t an 
feitlik nie, 

Swart werkers het gecn bcdinging.- 
moontlikhcde nil'; hut vakbondc het 
gecn regsp rsoonlikheid nie, stakings is 
vir alle praktiesc doelcindes verbode n 
ingevolge die Nywerheidsversoenings. 
wet van J 956 [soos gewysig) b staan 'n 
werkcrskornitc -stelsel waard ur die 
swart arbeiders kan "beding". IIi rdie 
stelsel lyk na niks meer as '0 ingt.: 
plante griewe-oplossings-prosedure met 
geen voord le-verskaffende bepating 
nic. 

RA.SE .. KLAS 
Werkre crvering word eJektief afge 

skaf, mits dit "nie die Blankes benadccl 
nic". Sekerc politici praat al weer van 
"rneer effektiewe toestromingsb hcer." 

Sodanig k1inkklare diskrimina. ie 
kan nouli tot 'n duursame . tabiliteit 
m hclp. 'n Ra. e-klas word langs hier 
die wcg geskcp wat moeilik beheer sal 
kan word indicn hulle in opstand sou 
kom. Liberale blankes docn weinig aan 
hierdie to stand - toevaltig i die 
Blanke rt kapitaliste oorweg nd die 
liberal • Hul hal iartige pleidooie skep 
nie juis die indruk dat hullc kom 
merd i oor di Regering konomi - 

benadering nie. 
Om die konomiese konflikpoten- 

i al te verrninder. sal groei as belang 
rike prioriteit gestel meet word, maar 
dan moet almal die vrugte van hierdie 
groei op g Iyke vlak kan pluk. Abso 
lute ekonomie. e vryheid is 'n verciste, 

PI,MIiNTOKR IE 

ORIE VLAKKE VAN SKElDlNG 
Drie vlakkc van sosi lc skcidin J 

bcstuan: intieme verkc r \ ord verbi d 
(Artikel 16 van die Ontugwet, di Wet 
op die Verbod op (iem('ngde lluwelike 
en die Drankwet). keiding van voon 
, bicde b taan (Groen gebiedewet] n 
open hare gcri we is gcsegr zcrd 
(enkele teat irs i. "oop"). Dit is opval- 
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h · er voorgaan 

SKULDIG SE BROER, Eendrag, skryf: 
DIE saak wat SkuJdig van Eendrag in u uitgawe van 15 September aanroer, wil nog aan 

dag he, hoewel nie tot polemiese afmetinge nie. Dit staan te betreur dat so iets vandag moontlik 
is - dit klink amper na 'n Bybelverhaal- veral op Stellenbosch. Dis egter een instansie van 'n om 
vattende probleem wat, na my ondervinding, deesdae groter word. 

Die probJeem Ie nie daarin dat daar Dan gebeur dit dat 'n klomp kinder 
mcnse i. wr t bedel nie. Ons Normgewer tjies jou baie pateties om geld vir net 'n 
in die verb nd het immers dit uitgcspel halwe brood vra en jy botweg wei r 
dat ons di rm altyd hy on sal he. voordat jy jouself kan k cr. Of jy stap 
On. probl m om te ond rskei wan- noesig onder jou sambreel in die reen, 
n r dlt om armoede en behoefte gaan en totdat jy iemand sien wat homself in die 
wann r om ander motiewe, wat bale reen oor die grond voortsleep, en jy stap 
moeilik bepa Ib r kan wees. Maar la t na die oorkant van die straat om jou If 
voorbeelde Iiewe preek. uit 'n potensiele barmhartige 

In die omgewing van die Ou Hoof- Samaritaan-situasie te hou. 
gebou i. daar dikwel 'n vrou met 'n 
bah~tjie wat jou met 'n ~artr.o rendc DINGE IS DEURMEKAAR VERLIG S II b h k fo 
st.one konfrontecr, soda~ dIC t iken van Met my klein hartjie kon ek nog altyd ' te en OSC ,s ry 0 

die verso k mor~ I vCrJ?hg v?Cl om?,y t mo ilik nee sc a 'n bruin hand na my BAlE dankie aan die nuwe re 
dra tot haar po I~ J om n treinkaartjie te m dern n likheid vra, hctsy in die vorm daksie vir die strewe na 
bekorn, da~r s~ die bu vcrpas het. Maar van geld of 'n geleentheid langs die pad. 
wat. nou as J~ dit rneer as cen ke r 0 trcf, Maar nou is dinge dcurmekaar. Jy word objektiwiteit soos in die voor- 
en te~and JOU vert~l dat sy al v_an ver- grootoog aangekyk wanneer jy vertel uitsig ge tel. 
ledc. jaar af met n~m of met;; dieselfde dat jy die vrou met die babatjie 'n rand 
ston (en baba) hicr optr c. gegee het: "Weet jy dan nie dat hulle 

drank by smokkelhandelaar koop 
nie?" En as jy nie gegee het nie vemcem 

Of 'n verslete man in die baie koue .iy van die bedelaars voor ~cndrag. Ons 
winter jou vra om 'n geldjie vir kos - verkecr weliswaar in 'n bevoorregtc 
hy't nie mense op Stellenbosch om hom posisie in vergelyking met die mecste 
te akkommodeer nie en jy kan maar lede van hierdie (en laat on dit nie ont 
saarn met hom kafee toe stap, die drank- ken nie) tragiese volkie. Maar ontneem 
winkel i toe. Jy vra hom om te wag so- ons h.ulle nic die kans om te leer om op 

J)' It d di II b I 1978 ,I' dat jy geld kan gaan haal, maar hy is hul ere bene te staan deur altyd te help 
te VOOf') a v~n Ie. t ell os: e tudent vall wat valla"! van- skoonveld as jy uita em t rugkom.'n nie? 

de sweek be kikbaar IS. Dagstudente kan hul eksemplare by die SR- Ruk later kry jy hom weer met min of Die ak vra ondersoek en leiding van 
kantoor afhaal en ander studente by hul primariilae. meer die.elfde storie. on geest like leiers op Stellenbosch. 

Verligtheid 
Verkeerd 
Gebruik 

J)JESELFDE OU STORIE 

Graag wil ek u aandag vestig op 'n term 
nl. "verligtheid" wat, na my menlng, 
dikw I verk rd gebruik word - soos 
ook die geval w' in Die MaJie v n 11 
Augustus. 

Uit die voorbladberig en die berig op 
blad y t 7 is dit duidelik dat die berig 
gewers die PFP-onder teuners as die 
vcrligtes beskou. Dit is vir my misbruik 
van die term, aangesicn ek glo dat 'n ver 
ligte per. oon iemand is met realisme, 
wat in hierdie tyd ware oplo sings vir 
probleme kan verskaf. 

T LLEN 0 C MOET WEG BEWEEG 
~ N 'N TE LIN E P AA JIE 

EEN MENS, EEN STEM 

Die HNP . e idee aan die een kant, as 
ook die PFP se id e aan die ander kant, 
wat d e dae meer en meer lyk 'n stelsel 
van e n men ,cen tern te wees, i. vir my 
beide onaanvaarbaar en we rkramp. 

Ek sal bly wees as u in die toekoms 
hierop sal let en nie weer die lfde fout, 
soo dikwels in sommige van dieEngelsc 
ko rante gedoen word, begaan nie. lOHAN VANDER WAIT Simonsberg, skryf: 

I · g beure op die kampu van die Universitcit van Stcllcnbosch gcdurcndc 1978 was gocd. Ek vcrwys hier vera! na die beplanning om meer ~------------ 
polities b trokke te raak. Ons sal egter d delik moet toesien dat ons betrokkenheid reg gekanaliseer word en dat ons met die ontwaking 

w t in die vooruit lg g st 1 word, ni op die wa van die ver-linkse kliek van die Universiteit van Kaapstad klim ni . Ons moet verhoed dat ons 
It gen md 'n link e p rd be tyg. Die link e kliek v n die Universiteit van Kaapstad het met die weiering van eerbetoon aan die ontslape 
Staat pr ld nt b II twyfel huls If n hul vri nde ten volle ontbloot. Dit is mense wat 'n gevaarlike wcg bewandel. Daar is sterk tekens in 
Di Mali van 25 Augustu 1 78 dat die rigting vir on aangedui word. 

Neem Kennis 

. 0 A S VIR 
MIDDAG T' 
: VAST!. SPYSKAART. 

• Die Stud ntebelangek mite. het 
daarin ge laag om by vi r takke van 
NA, t.w. Bellville, Stell bosch, Voor 

trekkerweg in Parow en die San lam 
sentrum Parow, 10% afsJag op aile 
skryfbehoeftes en studcntebenodigd 
hede (leers, ens.) te verkry. Verder het 
di Baxterteater (I keys) ook inge. tern 
om 50% af lag aan Stellenbo se tu 
dente te verskaf op aile Baxter aanbied 
ings. Sleg 'n studente-regi. tra iekaart 
hoef getoon te word om vir hierdie voor 
d el in aanmerking te kom. 

EI .. SIE BALLOT 
STUDIEBEURSE 

• Aan oeke om di bogeno mde 
tudicbeurs vir 1979 kan nou ingedien 
word. 

Die b p lings en voorwaardes is oos 
volg: 

Die . tudiebeurs bedra elk R4 000 
P r jaar en word leg to geken vir tu 
die a n die Univ r iteit van Cambridge 
vir 'n tydp rk van twe jaar, maar wat 
moontlik tot dri jar r v rleng k n word. 
Daar word n paaiem nt van R500 uit 
b ta I vir r iskoste, maar aile ander kos 
t mo t d ur die student elf g dra 
word. 
Vcrdere be.onderhede en an.oek~ 

vorm kan vcrkry word van Di 
Sekretari , EI ie Ballot-Studicbeur - 
fonds Posbus 1365, Pretoria. 

ON E Deutsche Jugend 
Die Deutsche Jugend-organi 

sasic nooi studen te van Suid- fri- 

~ OM VAN 

NOV N YND D H 
1 t.02 .. 4242 

(Brief verkort - Red.) 



I J 

DIE afgelope aantal jare het die lugverkeer oor Stellcnbosch I ho 
bedrywiger geword. Vanaf vanjaar het 'n rooi en wit es na (ZS- ' 

JYU), ook al 'n algemene gesig bokant die kampus geword. In die ver 
lede het die USV van gehuurde vliegtuie gebruik gernaak, maar sedert 
Februarie besit die klub sy eerste eie vliegtuig. 
Op die oomblik is daar ongeveer 100 SKONER GESLAG 

Icde wat uit studentc, oud-stud ntc en Dit i egtcr nie net die manlike' sin' 
personcel bcstaan. Een-en-dertig is nog wat v rsot op vlieg is ni . Tan. is 
onder opleiding, vyftig besit reeds lisen- twe dames met hul opleiding h sig n 'n 
sics en die res is sosiale lede. Die klub derde is r ed in b sit van 'n privaat 
spog ook met ses handclsvlieenicrs vlieenierslisensie. In die lug, so reken 
onder wie vier instrukteur- en twee in- hulle, is daar geen verkecr tekens, tlik 
strumentgraderings is, kerligtc wat or di r zte oomblik aanu - 

skakel mod word en geen problcem III ,t 
KOMPETISIES parkering nie. Die manlike g slau rno t 

In 'n Intervarsity w t met die Wit. glo lig!c)()p vir die dar,ncs- hull kan [ou 
Vliegklub gehou I , het die USV die eer- n<~~lll n hoI kol op die m: a gee shull 
te plek in die landingskompetisie en die will :=~. plek in die navigasiekompetisie BELAN(;STELLENDE. WEtKOM 
In 1977 het die USV 'n sesde en agste Die USV se kantoor i. in die ivlel In.,_-------------------------_---- _j 

plek behaal In die WP.lugtydren. Die genieurs bou. (Kamer 351 A) 
prestas e behaal teen bai ervare vU - Belangstellendes kan vir Loekl de VII- N 
enters. Vanjaar wll hulle ten mlnste Iiers (tel. 2333 x620) of .Johan Sw rt (tel. 
onder die rste drle w 70028) vir nadere besonderh e. k kel. 

Drama Bespreek 
MET die oog op die USAT-dramafees 1979 het USAT 'n besprekings- Di pro r un is no vol i: 

week vanaf 11 tot 18 Oktober aangebied. Die etensuurbesprckings VRYDA<.20/10/78: 
is in die Molteno-leeskarner in die Wilcocks gehou. 14hOO: him Planning 

nic volgende j ar vrugte sou a w rp nie, conomic Ir nd r· nh i I vir 
wa. dit nictemin waardcvol n le ir- korn navor ing US 

14h30: Our ncrgy resour 
limit dare w? Dr. B nn t 

TJo I', 

Die bywoningsgetal was teleurstel 
lend bag, as die groot gctal studente 
wat jaarliks by die Dramafee betrck 
word, in ag g meern word. Di belang 
stellende is deur pro fessionel tea ter 
kenncrs tocgcspreck. Die sprekers ' 
praatjics het uit eie ondervinding ge 
spruit en was lecrsaam en propvol 
prakticse w nke. 

ib rty 
VERSEKER u I W 
BESKEIM U TO KOMS 

n. 

L tud nt, 

vir 

u 

Liberty ver. ker u lew , b kerm u toek m . 

LIBERTY LIFE ASSOCIATION 
-LEWENSGENOOTSKAP 
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VAN NOG 

ADA'I daar 47 jaar verloop het sedert die eerste rugbywedstryd op 
oetzenburg "A" gespcel is, het die laaste twee spanne mekaar 

v rlede Dinsdag op die geskiedkundige veld gepak. Die spanne wat die 
laaste wedstryd gcspeel het, was die Maties se eerste span teen 'n span 
van cud-Mattes. In 'n voorwedstryd het die Victoriane teen Ilamiltons 

die and r klub in die g skiedkundige wedstryd op 3 Junie 1931 
ge peel. 

10 OKTOBER 1978 
verskil aan die telling gemaak het nie. 
Vera) Rob Louw h .t 'n barshou g sp cl 
en wa oral by. By j ook m t 2 driel! 
beloon. Rohbie Blair het m t'n kep 
doel en twee docl koppe g slaa Die 
laaste drie van die wed: tryd, en dus 
ook op 0 tzenburg, i deur Shaun 
Povey g druk nadat hy die bal voor in 
'n Iyn aan g kry h t, 

Mt: l hierdie oorwinning van 19-15 
luit die Mati . die sciso n op gepaste 
wys a. Behalwe vir die wed tryd te n 
'I ukki s wa hulle dus onoorwonne. 

13 JUNIE 1931 
SI II nb eh en Harniltons is gc 

. amen t1ik dcrde op die Stadsbeker 
puntely .. Di ni slegs 'n gewonc hck r 
w d tryd nie, n ce dis 'n feeswedstryd, 
wan t Co tzen burgveld word ingewci, 
amptelik in gebruik g necml 

Die Mati het met pr g-rugby 
begin en keer op keer goeie bulle uit 
10 . krums gcw n. Na tien minute pen 
hulle hul teenstander op hut kwart 
Iyn va krum kakel Craven glip steel 
kant om 'n skrum en hardloop 10 deur 
om di erste sp ler te word wat 'n drie 
op die pa ing wyde Coetzenburg druk, 
Heelagtcr Hansic Sohnge vervyf cn 
Matie loop voor 5-0. 

ROB LOUW 
Nn rustyd het die Mati s cgter die 

krane b in oopdra i en 1 bet r ge 
P cl. Dave Zieu man j ong lukkig 
b eer, maar dit ou nle eintlik 'n 

00 

URG "A ": EINDE 

'n Bekeude gesig - die A-veld van "ou" Coetzenburg. Vir 47 jaar was dit die hoofkwartier van 
Stellellbosc}z-nlgby. Op 10 Oktober is die laaste rugbywedstryd hier gespeel. Op die inlasfotos verskyn Dr. 
Danie Craven (links) en Shaun Povey wat onderskeidelik die eerste en die laaste drie op Coetzenburg 
gedruk het . 

Kart voor ru tyd verbrou Gerrie 
Brand (Hamiltons) 'n maklike straf 
. kop, maar 'n minuut voor rustyd skop 
10 skakel Sivcrright 'n hoc bal wat die 
Matie-heelugter flou. en op volle vaart 
raap Brand dit op en gaan druk onder 
die pale - die vervyfskop mi luk (5-3). 

Na rustyd loop Maties, danksy 'n 
strafskop deur Ponie van der West 
huizen, met 8-3 voor. Hammies se 
voorspclers begin die oorhand kry en 
telkens sluit Jackie Tindall (Harnmies 
e heclagter) by y agterlyn nan. Na die 

vierde aansluiting gaan Brand in die 
hoek oor (8-6). 

m 

Om al die glorie van die afgelope 47 
jaar te probeer terugroep is eintlik 
onmoontlik, Volgens Dok kan 1951 as 
die keerpunt gesien word in die ge 
skiedenis van Stellenbosse rugby. Nie 
dat daar nie voor 1951 ook groot 
oomblikke was nie, maar in daardie 
jaar wen die Maties die Groot Uitdaag 
beker en keer onoorwonne terug van 'n 
toer na die Noordelike Universiteite. In' 
1951 word Tjol Lategan, Saltie du 
Randt, Willem Delport, Willem Barnard 
en Jan Pickard lcde van een van die 
beste Springbok panne van alle tye, 
Intervarsitie was natuurlik altyd hong 
tepunte op oetzenburg e . naas dit het 
wedst yde te n Villagers di r igbygccs 
drif bai hoog laat opvl m. 

Dok raven het hom as volg uitge 
laat oar die afskeid van Coetzenburg: 
"Kan on ooit weer regkry wat ons op 
Co tzenburg reggekry het?" "Hierdie 
vraag moet die manne van die toekoms 
bcantwoord. Ons dra die verlede aan 
hulle oor en g edit in hut hande .odat 
hulle lean voortbou op wat in die 

DIE eksamenspook wat hier op StelIenbosch kom rondloop het, het 
sy merk op die sportgebied kom maak. Hy het darem hulp gehad 

van die natuurgode deurdat hulle hom gehelp het om die gewone 
student van die sportveld af weg'te hou. 'n Mens sien net nie meer so 
baie studente in die buitelug SODS aan die begin van die jaar nie. 

Die men C op Tygerberg 1 we in 'n 
mate van afsondering van ons, ook op 
die. p rtgebied. Dit is seker om te wys 
d t hulle nog best. an dat hulle in ver- 
kcic sportsoort vir on hicr op Stel 
len bosch kom wys waar Dawid die 
wortels gegrawe het, 

HUIS • RANCIE 

Ons moet rcgtig ons hoed afhaal vir 
daardie d el van on kampus nange ien 
lIuUe hier op Stellcnbosch min ond r· 
stcllning van die plaaslike studente kry. 
Veral Huis I'rande se presta ie vcrdien 
vermclding aang~sien hulle in drie 
. portsoorte (naamlik hokkie, netbal en 
muurbal) hul onder. keie ligas gewen 
het. 

DANIE CRAVEN 

Die jong Danie Craven lewer 'n 
briljante vertoning in hierdie wedstryd 
en 'n verslaggewer skryf: "As daar 'n 
enkele rugby-entoesias in ons land is 
wat na 'n skrumskakel vir die Spring 
bokto rspan (na Groot Brittanje) s k, 
sal hy vanaand met "n geruste gemoed 
gaan staap, ,. Vier weke later word 
Craven in die 1931-32 Springbokspan 

____ --------------------------------------------------------------------------------~opg neem! 
'N TERUGBLlK 

Wann er 'n m ns hoor wat doktor 
Danie Craven alles oor oetzenburg te 
se het, be ef jy dat Coetzenburg nie 
maar net nog 'n rugbyveld was nie. Dit 
is 'n veld met tradisie, met 'n grootse 
en trotse verlede, 'n veld met karakter 
en '11 blywende gcskicdenis, Hoevecl 
Springbokke en Springbokkaptein. i. 

IE 3 DOn van Julian Mar ay wa verlede Vrydag die hoogtepunt van die tweede byecnkoms in die ni op Coetzenburg "gckweek" nie! 
Platteland e atl tiekliga. In sy eerste deelnarne hierdie seisoen behaal hy 'n skittertyd van 7 min. Dink aan al die b kers wat hier verower is en al die r kords wat geslaan is! 

57,6 s _ net 8 tadiger as die SA-rekord. In idealc omstandighede hardloop hy aIleen met J ohan Dryer I----~------------------ 
twe d in 8 min. 19 9 s. 

goei 
Johan 

hul puik vertoning. van di 
liga-by nkoms verb tcr nie, Deon 
Smit het op 7 Oktober 'n WP-rekord 
van 4,40m in die paalspring opgc: tel. 
John Smith het 'n puik 1,95111 in die 
hoog pring op die tw de byeenkoms 
bercik. 

Andcl goeie vertoning was Louren 
.ru rnu en Derick umbr eht in die 
800m, Kalli van Wyk in die 3 OOOm 
. tap, Werner Eichholtz in die 400m, J... 
Fortman vat beide die 110 hekkie n 
400m hckkie gcwen hct en ook Dirkie 
van Niekerk wat die twce kort naellope 
g"w n h t. Vcrlcde Dinsdag was daar by di 

a kcid van die ou oetzenburg kaars 
5000 mense waarvan studente nie eers 
'n derde uitgemaak het nie. By die 
t vee 11 tiekby enkom t tot du ver 
wa die opkom oak maar bai skraps. 
Veral by laasgenoemde wek die deel 
nem rt al ook e fen kommer. Dikw 1 
is dit e rter '11 g val van 'n tudent w. t 
die It le winter lank 0' en en dan as die 
by cnkomstc kom, te bang is om deel 
to n em, want hy i. bang hy voldo n 
nie aan die verwagtingc nie. Pak die bul 
by die llOrings n neem deel dit gaan 
gcen skade aanrig nie. Miskien 1 er jy 
nog om te verloor. 

Stellenbosch is vanjaar in die geluk 
kige po. i ie dat ,Ibei die twee groot 
somer porte in ons land, krieket cn 
atletiek, hul SAU-toernooie hier plaa - 
lik aanhied. Ek hoop van harte dat die 
ond r kei pann on. na m hoog al 
hOll en d t di hek rs en trofee net hier 
oil. tcllcnbo, eh al bly. 

VERLAAT 
Dit is 'n jammcrtc dat lohn van 

Recn II on nou moct verlaat. Stellen- r-_----------~--------------------::=--..L-------------------, hosch n Suid-Afrika verloor 'n groot 
tiguur in atlctick og moct 'n m ns 
be. ef d'tt hy hier t Jande nooit y 
id aal ond r teen tand kan. verwes n· 
Uk nie. Die Matie wens hom aile suk. e 
toe in die VSA en ons hoop di 
w rcldrekord kom weer binn sy be 
reik. 

DAMES 

Onder di vroue wa goeie ver 
toning yl gcsaai, An en d Jag r w n 
di 800111 in "n god 2 min. 14,8 s, 
I' eidi d Kock was e rste in die hoog 
spring m t 'n hoogte van 1,65m, Riana 
Eng lbr cht w 11 di 1 5001ll n J. Kok 
beid die g wla toot en disku . 

II~ elwat ka fw rk i. b lis nog 
nodig voord t die Mati die stryd op 
y tuisvcld kan aanpak om die Dalrym 
plc-trofec. 

VOORLOPERS 


