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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER SESKERMING VAN DIE SR 

DI ' Studenteraad het verlede week opspraak verwek deur in 
beginsel te aanvaar dat veelrassige koshuise, indien daar 'n b - 

ho fte voor is, kan ontstaan. Die universiteitsowerht;de word in 'n 
mosic versoek om twee koshuise met internasionale status tot 
'(and te bring. Die SR vra ook dat die verbod op gemengd dans 
partye ondersoek moet word. 
In die mosie vra die SR die owerhede 

om aile beperkings betreffendc losies en 
'Clllcngde danse indringend te onder 
sock. By irnplikasie verwerp die SR dus 
~Odanige beperkings soos blyk uit die 
~anvH~rding van die beginsel van oop 
d?S~ulse. In dieselfde mosie pleit die SR 
at IOstansies van die Universiteit groter 
ggenskap moet he oor sake wat hulle 

rank I)' r . It het klaarblyklik betrekking op 
llC res van die mosie, d.w.s, die oopstel 
Van koshuise en danspartye. Die mosie is 
eenpl.Irig aanvaar. 

POSITIEWE ST AP 

Die SR verdien 'n pluimpie vir die sterk 
I)nder. krywing van 'n belangrike beginsel 
rllet hierdie mosie. As daar naamlik eers 
~~nvaar is dat anderskleuriges op Stcl 
cnhosch mag studeer, moet hierdie 
O(lpstelling volkome wees en kan geen 
MUdent op grond van velkleur aan be 
P rkings onderwerp word nie. In 'n pers 
~ rklaring waarin mnr. Jan de Wet die 
~anvUnrding van die mosie gcmotiveer 
et, ~ys hy daarop dat die huidige be 

P rklngs spontane en goeie onderlingc 
v rhoudinge belemmer. 

PROF. DE VRIES 

'Ialn sy reaksie op die SR-mosie, het die 
• , ngC\" , . R k . da.. vese e tor, prof. MJ. de Vries 
t :;;op gcwys dat die oopstelling van 
, c. cnbosch met dien verstande plaas 
~(~lnd het dat regeringsbeleid gevolg sou 
dCI~~1. 1.1o~wel daar oenskynlik ondui- 

I)r I . held In regcring. geledere is oor die 
eSlcse 't, ' bl' S atus van anderskleuriges aan 
dnke uni .. . . 'el mversnene, IS die ver bod op 
l)Cng<1 ' I " I . , b cosies 10 navo gmg van groeps- 
Icdcwet . D' . g gewmg. aar IS egter niks wat 

I)t~cngde p~ivaatpartytjies vcrbied nie. 
Uo' . De Vries her verdcr gesc dat die 

IVcrs' . lIi Af·}tclI van Stellenbosch sterk aan 
Ilkancrgemecnskap verbonde is 

VERANDERING 
Srellenbosch het twee jaar gelede 'n 

groot srup vorentoe gegee met die toe 
lating van die eerste and erskleurige stu 
dente. Saarn met die huidige regerings 
pogings Oil' 'n meer gclyke samet wing I------------=--------------------------~-~(!!!..~~:!!..!!!-!!.~ 
daar te stel, moet ook Stellenbosch die 
nodige veranderinge aanbring soos die 
tyd .duurvoor aanbrcck. Skaurs sewe 
maande gelede het dieselfde SR 'n mosie 
001' die verbod op gcmengdc danspartye 
verwerp en is daur g se dat die tudente 
nie gereed was hiervoor nie, Vandag vocl 
hulle duidelik unders oor hi erdie belang 
rike kwessie. 

en die Universiteitsraad daarom waar 
skynlik nic stappc sal docn wat hierdie 
verbondcnheid sal aantas nie. In di lig 
van die groot getalle anderstaliges wut 
reeds op Stellenbosch studeer en in kos 
huise bly, kan die posisie van 'n handjic 
vol anderskleuriges beswaarlik oor hier 
die boeg gegooi word. 

Mel die begrip internasionale status 
tref die SR blykbaar 'n analoog met die 
po. isie van die internasionalc hotelle . 
So 'n reeling sou dan ook nodig wees om 
die huidige groepsgebiedcwetgewing re 
oorkorn. Dlt behoort duldellk te w es 
dat 'n unlversitelt wat anderskleurlge 
studcnte toelaat, 'n elesoortlge situosle 
skep waarult voldoende regverdiging vir 
oop koshuise geput kan word. 

TOEKOMS 

ennie Lotter i 
ss- edakt ur 

lIENNIE !!Otter, 'n teologiestudent in sy vyfdejaar, is as die 1979- 
St~~edakteur van die Universiteit se jaarblad, Die Stellenbosse 

em, aangestel. 
And rs as D' M . D' . "'14"~\.' . te arte. tspuut en Sti- 

net n6 I,S Die Stellenbosse Student nie 
g n publikasie wat gelees word en 

duo MENNIE LOITER 
~i . ~t r~d na die snipperrnandjie vind 
.'k Self n blad wat gehou word, rnoont 
IOlleri~()rn~t 'n tikkie sentiment, a. 'n her- 

o Vir eendag. 

VERSPREIDING 
Voig ins Hennic is die ideaal vanjaar 

nie aileen 'n puik uilgawe nie, rna rook 
om die oplaag van 11 (X)() vun v rled 
jaar, waarvan t 500 vir ve . preiding l?uite 
Stellenuosch aan die Ontwikkehngs 
d part ment gegaan het, te vergroot, so 
dat elke Matie 'n trotse eienaar kan word. 

Die taak wat op Henni LOtter ell sy 
redaksie wag is gewlc; 'n gewigtige een en 
hy word sterkte toewens vir 24 Oktober, 
die verskynings tatum van Die Stellen 
bosse Student J 979. 

, 
• Cheer 

Prof. Mike d 
die nuw to 

Univ L it it ruud v rki 

elf ,MIE 
In 1%1 word hy aange tel 11' S nioi 

lektor in die chemie-departemeut or 
Srellenbosch. In 1964 word hy prole r 
in fisies chemic en in 197·l word h 
h vorder lot d kaan v U1 di Iakult if 
van natuurw renskappc n in 197 
hy viso-r ktor. 

PUBUKA IE~ PROF. M.J. D YRI 

PtA '1.1 
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WONDE WE 
GESINSTEA TER 

William Gibson se toneelstuk The 
Miracle is die eerste keer in 1959 in New 
York opgevoer. Pieter-Paul Fourie het 
dit vir KRUIK vertaal vir die huidige 
opvoering. 

Die stuk speel in die tagtigerjare van 
die vorige eeu af. Dis die verhaal van die 
blinde, doofstom Helen Keller, en haar 
onderwyseres, Annie Sullivan, se poging 
om haar gchoorsaamheid en taalgebruik 
ann te leer. 

SPRINGBOK·RADIO 
Uit die aard van die gegewe kon dlt 

..... ,···_.~:-·l makllk 'n hartroerende verhaal met 'n 
Ulr.tj ••• -';.] sterk Sprlngbok R dlo-lnslag geword het, 

• ..., .. ~ •• - ...... s, .. ,-.... volgens die beskrywing van die Nlco 
Brilmilda Jansen van Rensburg as Annie, en Melanie-Ann Sher as Helen in Die Wonderwerk, vir Malan-bosJure. Die regl seur en spelers 
Kruik vertaal deur Pieter-Paul Fourie. word met die dlsslpllne wat huDe aan die 

dag gel~ het, gelukgewens. 
Trix Pienaar het 'n geloofwaardige en 

sterk Annie Sullivan gespeel. Sy het oor 
tuig as die aardse en praktiese vrou wat 
nie skroom om te erken dat sy om finan- 
siele redes by die Kellers geland het nie. 
Haar eerlikheid het gesorg vir 'n paar 
ligter oomblikke in haar omgang met die 
res van die gesin. 

, 
DIE WONDERWERK met Trix Pienaar, Melanie-Anne She! 

Marko van der Colff, Briimilda Jansen van Rensburg, Joha 
Esterhuizen, Amanda Strydom en ander in die H.B, Thom-teate ~ 
Regie: William Egan. Ontwerp: Raimond Scboop. Beligting: Joh I 
T.Baker. 

Die sukses van Melanie-Ann Sher ] 
vertolking van Helen is seker aan goe 
konsentrasie, energie en 'n goeie reg 
seur te danke. Die eetkamertoneel waat C 
in Annie vir Helen pro beer leer om ~ ~ 
tafel te sit, met 'n lepel te eet en uiteind a 
lik triomfantlik aankondig dat Helen hat 
servet self opgevou het, getuig V 
netjiese regie. 

Die ander spelers het netjiese vert 
kings gelewer: Die forse kaptein KeJl : 
wie se blaf erger as sy byt is; die tipi 
spit vondige bediende en Viney en Kal ~ 
Keller, wat die onvermydelike probleJ1ll , 
van 'n tweede vrou met haar stiefse ~ 
ondervind. Dit is nie die spelers se fo 
dat die skrywer die onderlinge verhc 
dinge in die gesin nie dieper ontgin h 
nie. 

GESINSTEATER 

Die Wonderwerk het 'n geheelindn 
van 'n netjiese produksie en 'n regisse 
en spelers in beheer van wat hulle doe 
gelaat. Die stuk vertel sy verhaal sond 
valse skyn van iets meer. 

MORLETTE LlNDS.4 kan omgaan. 
Op die oomblik sukkel baie van diei----------------------------- 

studente nog om eerlik met die gehoor te 
kommunikeer. Meer afronding, 'n lig 
gaam volkorne onder beheer en nog 
open bare voordrag, kan dit regstel. 

VERSET-VERSE 
Op Woensdag 16 Mei is ver et-verse 

en prosa in die voorportaal voorgedra. 
Dit is goed dat die studente nie by lief 
desverse vasgesteek het nie, maar ook 
by die wyer temas en temas van onmid 
dellike b lang stilsta n. Werke aan M.M. 
Walter, Breytenbach, Elsa Joubert (Uit 
Poppie Ngogena), Adam Small, Barend 
J. Toerien, R.K. Belcher en Andre P. 
Brink is gehoor. 

EKSPERIMENTEER 

SONDAGAAND-FOLK HERLEEF 
aan 'n groot deel van die sukse van die 
aand te danke was. 

Die Stellenbosse 'olk-klub is 'n ama 
teur-beweging wat veral daarop gerig is 
om plaaslike folk-talent te bevorder. 
Terselfdertyd word be oekende kunste 
naars aan Stellenbosse Iolk-liefhebbers 
voorgestel. Die Folk-klub vergader weer 
op Sondagaand 27ste Mei om 20hOO in 
die nuwe Sigma·koffiekroeg in Andringa 
straat. Aile belangstellendes is baie wel 
kom. (Toegang: SOc) 

WILLEM MOLLER 

"braaf" (deugsaam) hier verkeerd elik as 
dapper gebruik word. 

Paul Cillier het met w rksliedjie, 
stasie in die verbygaan en almal lag op 
straat b wys dat e nvoud nog die jong 
digter se b te gew er is. Die ritme, die 
speelse erns en die. terk slotreels maak 
dit i ts besonders. 

Chris van Jaarsveld maak die ander 
interessante debuut. Sy By die dood van 
11 aktri.~e toon tekens van sen. itiwiteit. 
Hy skcp 'n goeie atmosfeer en reels soos 
"to die souffleur wink dat hy I nie meer 
woorde het / om saggi s aun jou voor te 
e", en "wat .lou knikkend laat erken I 
d, 1 alles maar net spcl was", wys dal hy 
potensiaal h t. Sy slotparagraaf is 'n 
bietjie geforseerd en kort afronding. 

"EMBRIO-VERSE" 
Maria Rautenhach e verse is, om 

Opperman e terminologie te g bruik, 
"emhrio·verse". Oit het die moontlikheid 
om te ontwikkel, maar kort nog harde 
werk. Sy skep 'n goeie atmo feer, maar 

EENUUR- VOORDRAG VOORSIEN 
IN BEHOEFTE 

GRAHAMSTAD 
KUNSFEES 

DIE Sharp Festival word in die 
komende Junie-vakansie 

weer in Grahamstad gebou. Die 
fees staan onder die beskcrming 
van die 1820 Setlaars Nasionale 
Monumentestigting. Die ver 
naamste bedrywigbede van die 
fees word van 7 tot 14 Julie in die 
Setlaarsmonument gebou. Daar 
is voorsiening gemaak vir elke 
feesganger se smaak en belang 
stelling. 

DRI weke nadat die U niver 
siteit in Februarie begin het, 

het mev. Harvey, dosent in 
__ ngelse S praak by die Drama 
departement, 'n Engelse pro 
gram Work in Progress, aange 
bied. Die geboor was net drama 
studente, maar dit is besonder 
go d bygewoon. Hierdie pro 
gram was die begin van ongeken 
d roering in di Departement. 

So 'n anbieding het 'n tweeledige dod. Die go i opkoms by hierdie geleent- 
Vir r kan di student hi r eksperim n- h d wy dnt 'n b hoefte daarna hestaan. 
teer en oek na gepaste vorme waarin Oit is verkwikkend om 'n geroetineerde 
verskillende genre. uitgedruk kan word. dagtaak met 'n poesie-vlug te onder 
Daarby i dit 'n uit t kent! leer kool vir breek.'n Vers word tog deur 'n mens ge· 
elk tudent in ton eel n spraak, want maak, n m t di luister hoor die luiste 
hip rkriti e med studente luister. In die ra ir ier b kend .. Dit ver dien a< 't ware 
begin is 'n tudent skoorvoerend, maar w 'n spieel, Dit is ongelukkig ook waar Die studente en lektrises moe! met die 
die b rei hom voor vir die aan lae wat in dat onnatuurlikheid en senuweeagtigheid goeie werk gelukgewens word. Dit is net 
die toneelwereld wag. Dit i algcmeen by die voordraer die gchoor ongemaklik jammer dat 'n klein getal van die stu 
b k nd, maar re d inter sant, dat 'n st 1. dente-rnassa in werklikheid die program 
drarnastudent verkie om voor 'n saal vol Die a em wat op so 'n wyse aan 'n ver bywoon. Die Maties is apaties kring wyer 
roneelg 109 rs op te tree erder voor gegee word, verhoed dat dit in 'n bundel uit as die politieke sirkel. Die Marie sien 
mede-studente. versmoor. As die voordraer die vers fyn uit na oortgclyke programme. Dalk sal DRAMA 

Derd jaar tudente onder leiding van ontleed en verstaan her, en dit met die 'n paar meer gewaagde eksperimente die 
Rina Borha en Jeanin Ie Roux, b kende nodige panning voordra, word lewe in roering agter die Ou Hoofgebou behoor- Dlt I veral die drama-afdellng wat 
prar klcktri e ,h t reeds vi r program- die woord geblaas. Dit i. 'n onvergelyk- lik aan die roer sit. tudente van Stellenbosch sal Inter seer. 
me van "Voordrag in die Etensuur" in like ondervinding om s6 met poesie te RACHELLE GREEFF Dlt i vanjaar die tweede keer dat die ________________ ---- -------------------------t Naslonale Fees van Studente-Drama ge- 

hou word. USA T gaan die Unlver helt 
met twee eenbedrywe verteenwoordlg, 
1'01 Hiertoe en Verder deur Dawld Min. 
naar en 'n Engelse eenbedryf, Interview 
deur lean-Claude van ltaWe. Dawld Min· 
naar Is vroe~r vanjaar as die beste stu 
d nteskrywer by die USAT ·Dram fee 
aangewys. 
Die Universiteit van Pretoria voer A.P. 

Brink se Pavane op, Rhodes Hitting 
Town deur Stephen Poliakoff, d'c Uni 
versiteit van Ka pstad bied Christopher 
Hampton se Total Eclipse en 'n groep 
studente van Wits voer Will of a Rebel 
op. Hierdie toneelstuk ondersoek die 
Breyten Breytenbach-geval en behoort 

die koffiekamer en voorportaal van die 
H.B, Thorn-Tearer gegee. Die folksanger 
Hennie du Preez het sommige van hier 
die programme met ghitaarmusiek gelei. 
Hierdie musiek, asook die drom-bege 
leiding by die laaste aanbieding, maak 
die program m .er stemmingsvol. 

Die begel iding v rbind ook die ver 
. killende v ordragte wat ncig om los 
staande en afgekap te wees, makliker 
tot 'n sinvolle g heel in een program. 

PO£SIE-VLUG 

'n ONDAGAAND-folkkon- 
sert is vir Stellenbossers 'n 

he rlikbeid. Hierdie instelling 
bet ongelukkig nog altyd aan 
de glike organisasie gebrek ge 
gaan. Te 0 rdeel aan die kon- 
ert wat die nuutg stigte Stollen 
bosse Folk-klub op 13 Mei aan 
gebi d bet, Iyk ak vir gereeld 
folk-aande n u rooskleurig. 

Vir folk·liefhebber wa dit 'n aand vol 
b vr digend musiek. Veral Dir de Vos 
het III t sy verfynde stem en int IIigente 
kompo isies g sorg vir 'n paar ontroe 
rende oomblikke. Die Kaapstad kitaar- 
pel r Tony Cocks b kik oor 'n ver 
tomm nd t gniek en dit Iyk asof hy 
hier baie g wild gaan word. 

"JlG"-MUSIEK 
Bob Denton en sy terse vriend, Paddy I 

het vroeer die aand met hul opgewekte 
"jig'vmu iek 'n intimiteit geskep waar- 

groot aftrek te kry. Die toneelstu 
word almal in die Box-tearer van Rh 
Universiteit opgevoer. 

Die musiekliefhebber het baie 0 
uit te sien. 'n Winterskool, wat me 
klasse met die hitaarspeler C 
Bonell en die pianis Lamar Crowso 
sluit, word aangebied 

KUNS 
Die kun afdeling behels 

praatjies en kunsuitstallings met die 
J9de Eeuse Kuns en Mense. Vir ie 
wat n6g tyd het, is daar georganise 
toere deur Graham tad en na be 
waardighede in naburige dorpe. 

Twee konferensie word gehou 
konferensie oor Drart a-in-die-Onde 
sluit lesings en pra tiese demonstr 
in deur Kenneth R binson van Britt 
ther van Ryswyk, Robin Malan 

Janice Honeyman. In da ba, 'n toneel 
is spesiaal vir die Internasionale Kin 
teaterfees in New York deur P 
Krummeck geskryf. 

EKONOOM 

Die tweede konferensie het be trek 
op die ekonoom en sakeman. Die te 
die Vrye Onderneming en die Indiw' 

Studente ken In die unlversltel 
hulse teen R7 per dag tul gaan. Dlt 
die drle maaltye in. Verdere InUg .... 
bespreklugllvorms is besklkbaar by 
Fee beampte, Feeskautoor, Po bu' 
Graham tad 6140. BelangsteDende 
dente kan ook met USAT In die V 
skakel. 

FOUTE 

HALK van Vuur n is 'n 
nuweling wat dopgebou kan 

word. Hy her 'n fyn aanvoeling 
vir di volksta I n kryf,. oos 
min stud ntedigter I met 'n ver 
ra end eerlikh id. Luister na 
die volg nde: "Hersel Groot 
rivier is vandag weer so onpas 
sabel/ by Ie loer doer oor by se 
wall ". Sy eers e gedig toon 
tekcns van beinvloeding deur 
V n Wyk Louw (Klipw rk) en 
Pet r Blum (Aftelrympie). 
A,D. Pienuar e \DO.\' 'ti boer sou r;krvf 

i een van die beste g digte in Pense >1. 
Pienaar het met hi rdie gedig bewys dat 
hy kan kryf. Hierdie g dig slaag vanw e 
die terk intuiglikheid daarvan. Die bo r 
e stryd met die droogte en di re~n wat 
wegbly I wo d goed weerspi ~1. "Stryk 'n 
mankolieke kottelmaan / bra f <.leur die 
braakland van die lug". Net jammer dllt 

bWB E OWENDE DEBUTE IN PENSEEL 
Dorpstraat 145 

LEWE DIG 
DER ET 
IE SMAA 

J uweliersware, glasware, 
kerse, Liebermann· en 
Lesotho- erdewerk, 
maandjies en grasmatte. 
kaftan, lecJWerk, beur "es, 
syserpe en ~a Is. 
DRUKK RSLAA[ 1 en aIle 
om hulle vol te pak. 
VINOTIQUE met gl se, 
wyn.rakke, boeke, kurk 
trekker • va tjie ) wyn 
kraffi . 
Ons maak ook gaatji 
in die ore 

'n gedig soos karoodorp-sondagoggend 
maak gebruik van 'n literere verwysing 
(Van Wyk Louw e Karoo-dorp: somer 
aandi wat nie in die gedig verantwoord 
word nie. 

George Botha se Kamer is sy be te by 
drae tot hierdie Penseel. Sy gedigte is 
nog vol foute en geykte taal soos, "maar 
'n toevlug is die rusdag I en 'n verkwik 
king / dat ek net mag Ie", i. sy grootste 
vyand. Die slot reels van witklip. "sommer 
in 'n hondel bontrok / en swaaibeen op 
'n muur" is baie treffend. 

VANHEERDEN 
Etienne van lIeerden tel teleur met 

Rooi Boom. In plaas van die verwagte 
stygende Iyn toon hy eerder tagnasle. 
Dat Van Heerden kan skryf, I ongetwy. 
feld waar, maar dat hy bale lesen kan 
00U8, Is ook waar. Van Heerden Is en 
van Stellenbosch se promlnentste dlgters, 
maar hy I, nog ste d aan dl kwaal van 
onfunkslonele beeldverm nglng. Tema· 
tiel Is daar wei vemuwlng In sy werk. 

Die parallel wat tu sen die stagfl 
by die digter en die despoot in Digl 
getrek word, is tr ffend. Dit is ook 
sterkste gedig in Penseel. 

Van die belangrikste foute in Pew 
is onafgerondheid, geykte taal ell 
neiging tot pretensie. Penseel hand~ 
egter 'n goeie standaard en is nog ste 
die beste onder die liter ere tydsk(1 
van universiteite. Oit behoort vir efI 
studcntedigter 'n eer te wees )m in ~I 
die prestige-blad te kan publiseer. 

Wyslik het die redakteurs met hie 
uitgawe besluit om voorkeur aan ge~ 
eerder as aan hoeveelheid te ge . DiS 
jammer dat bydraes soos die van c~ 
Rooyen en Petro Heydenrych die ge 
van die blad onmiddellik verlaag. tl 
moes Of 'n groter kans gekry het de~ 
meer gedigte van hulle geplaas IS, 
heeltemal uitgelaat gewees het. ~, 

IRNAVA~ 
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TEATE 
, ROBIN Lake, verbonde aan die Drama-departement van die univcr 
: siteit van Kaapstad, het Woensdagaand voor die Lib rtas-klub 
a Opgetree. Mnr. Lake, wat vier jaar gelede van oorsee Kaap toe gekom 
het, se jongste produksie was Pirandello ts Six Characters in search of 

! un Author. 
I 

a; S . Mnr. Lake het sy indrukke van die 
llld-Afrikaanse teater kortliks opge 
lin. By meen dat Said-Afrika se 

1 gJ'oof. te probleem sy gebrek aan 'n 
t~atertradisie is. Gehorc het ook nog 

I ~ In tradisie waaruit hulle oordele 
111 I n vel nie, en daar is 'n behoefte aan 
u 1~ gr ot dinamiese toneelgeselskap. 
) .oekomstige gehore moet produksies 

len waaraan geld bestee is. 
1 Daar is ook 'n wesentlike gebrek 

~an opleidingsfasilitei te vir regisseurs. 
ktudente behoort die gcleentheid te 
ry om hul universiteitskennis in die 

u praktyk voort te sit. Mnr. Lake het 'n 

interessante opm rking gcrnaak dat 
daar klaarblyklik goeie werkgeleent 
heid vir akteurs in Suid-Afrika bestaan. 

BUSYBODY 
Die volgende produksie van die 

Libertas-klub is Busybody van Jack 
Popplewell. Die kornedie speel af in 'n 
hedendaagse huis in Londen. Die huis 
word in kant ore ornskep, maar snaa kse 
d in g e gcbeur ... Die regisseur is 
George Duggan en die hoofspelers is 
Margot Anderson en Peter Viljoen. Dit 
word vanaf 12 tot 16 Junie in die 
Libertasteater opgevoer. 

JAPIE PIENAAR 

B N IG U 
Fotografie e Toeru ting 
Pragtige Ateljee Foto~ 

Sakrek naar 
Kleurfilm Ontwikkeling 

24 uur dien met grati film 

KOM KUIER VIR 

ICH 
Rynsveldstrsst 34 
St8# nbo ch 
Foon 5420 

KONSERVATORIUM 
26 Mei: Untversiteit koor 
29 M i: I mar Crow. 11 

H.D. THOM·T AT 1R 
25 Mei: "Playboy N troy" (11. 
L nd srer) 
26 Mei: Balletprogram deur 
KRUI 

FILMV ~RENIGING 
sien 1 ri boo 

P'NSEEL 
I. t koop by K2JO en K230 in 
die WiJcocks-g bou. 

KUNSUITSTALLING 
.drich: Beeldhouwtr d UT 
Mo C8 Kottl r (tot 26 M i). 

:Tema van Ouderdom-j 
-' DIE US-Filmvereniging vertoon Maandag 28 Mei (18h30 en 20h30 vir Gerard Vergez ( 'rankryk, 1968). Soo. 

gedurende die volgende twee lede): Umberto D. van Vittorio de Sica De Sica onder ock V rgez di pro es 
W k (Italie, 1952). De Sica beeld op strak van menslike vere naming wat aarn- 
f"e e 'n reeks hoogaangeskrewe realistiese wyse die stryd uit van 'n hang met ouderdom en wy. op di 
Ihns. Hierdie films sentreer almal gepensioeneerde klerk om sy mens- kameraderie tuss en men. en hondo 
om die tema van ouderdorn-jeug waardigheid te handhaaf ten spyte van KIND IN DIE ·ILM 
cn belig dit vanuit verskillende armoede en isolasie. Woen. dang 6 Junie (19hOO - almal 
perspektiewe. Maandag 4 Junie (18h30 en 20h30 - wclkom): /lfy childhood 'n My ain 

vir led): Ballade pour un chien. folk. Hill Douglas (Engeland, 1973/74). 

uk 

Maandag J U Juni (19hOO - vir lede): 
Lina Braake d ur B rnard Sinkel 
(Duit land, 1 979). 
20h30: Autobiography of a Princess 
deur Jame: Ivory (Engeland, 1975). 

T I v 

aam 
T rug van ge laagd to r 

. in Europ n En al nd * H Iweek oop. * Versnaperinge n ligte te 
t en billika pry a. * A la cart di n 
b kikb 

Out pan Hotel *TYYY 
Strandweg Bellville 
Tel: 97-26 1/2 
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Aan die dosente het hy gese dat 
omdat ons in 'n plurale samelewing 

STUDhNTE aan die Universiteit van vasgevang is, en die verskillende etniese 
Port Elizabeth is hoog ontevrede groepe gedurig met mekaar kompeteer, 
oor kere nuw reels wat onlangs demokrasie in Suid-Afrika vanuit 'n 

d UT die Universiteit .raad aangekondig liberale oogpunt gesien, nie moontlik is 
i . Die Raad het besluit dat toekoms- nie. Om van dominasie van groepe deur 
t ige .0 sia le g leenthede en een groep weg te korn, moet ons eers 'n 
studentevcrgaderings nie meer op aantal probleme die hoof bied. 
weeksaande mag pi a vind nie. Ver- Ons meet in die eerste plek wegbe- 
gadering: word nou tot Vrydagaande, weeg van eensydige politieke besluit- 
S. terdae en Saterdagaande beperk. neming. Tweedens het hy te velde 
Onder s kere buitengewon omstandig- getrek teen verpligte pluralisme. Per- 
hede mag di r ktor, prof. Eddie sone word deur die wet vcrplig om aan 
Marais, 'n permit vir 'n w ek aandvcr- ecn of ander etniese groep te behoort. 
gadering of byeenkorns toe taun, maar Dr. Slabbert staan vrywillige assosiasie 
dit mag nie 1 ter a 8.30 duur nie. Dit voor. Verpligte pluralisme ontlok 'n 
blyk verdcr dat die bestaansreg van teenreaksie by die swartes om deur 
Jool en ander feestelike g le nthede swartrnagbewegings solidaritcit te kry. 
ook deur die owerhede betwyfel word. Ten derde staan dr. Slabbert 'n oor- Volgens dr. Slabbert is die stat 
Die tud nteraad het hulle sterk mis- skakcling van grondwetlike bestel voor quo die Afrikaner se bron van verse 
nne" hieroor uitgespreek, maar kon die wat konstitusioncel al gcskied. m.a.w. die Afrikaner beywer hom 
univcrsiteit owerhed by 'n daaropvol- Vrae uit die gehoor hct dit duidelik die bchoud van die huidige best 
gende v rgadering nie oortuig om daar- gelaat dat dit vir dr. Slabbert en sy Solank as wat dit voortduur, sal kO 
van f te ien nie. Di Stud nteraad kry party moeilik sal wees om 'n finale flikte en stryd aan die orde van die d, 
op sy beurt oak tcenkanting van die DR. VAN ZYL SLABBERT oplossing te verkry. in Suid-Afrika wees. 
tudente-unie omdat hulle kw nsuis nie 1- -------------------------------------------____., 
stork genoeg standpunt teen die Raad 
. e besluite ingene m het nie. By 'n 
daaropvolgende ma SI verga de ring het 
die oorgrote me rderheid van die 
studente egter hulle steun aan die 
Studenteraad toegese. 

Hie ooglopende redo vir die in t I- 
ling van hierdie nuwe reel' is dat die 
tudente " akademie ond r t veel 
ander k: mpu: -aktiwiteite lei. Daar is 
klaarblyklik bekomm rni. oor die lae 
'Ia'tgsyfer aan die universiteit. 

v N 
NUUS 
VAN 

ELDERS 
UPE IS KWAAD 

u 

IS MOET 'N 
V an Zyl Slabbert 
praat voor Kovsie 

DIE PFP-LV vir Rondebosch, dr. F. van Zyl Slabbert, het onlangs d 
kampus van die Universiteit van die Vrystaat besoek. Hy het dl 

dosentevereniging van die Kovsies toegespreek oor die huidi 
grondwetlike bedeling en later die dag 'n Ordes-vergadering, d 
Kovsie-aktualiteitskring, oor die onderwerp Die Afrikaner - Vand 
en More. 

Op die Ordes-vergadering het d 
Slabbert gese: "Hoewel 'n Afrikan 
enige iemand is wat Afrikaans pras 
koppel ek nogtans Afrikanerskap hoC 
saaklik aan regeringsondersteuners 
daarmee aan die monopolie van d: 
politiek in Suid-Afrika." Volgens d: 
Slab bert is die Afrikanerskap verbon 
aan 'n bestel van dominasie, m.a.w. d. 
Afrikaners neem besluite vir and 
mense wat daar niks aan kan doen nl 
Dr. Slabbert wil op 'n ordelike wY 
hiervan wegbeweeg. Ontvoogding is d 
strewe van die huidige konstitusion' 
bestel. Dit is egter 'n ontoereike» 
oplossing vir die problcem van domitl 
sie deur een groep. 

BEHOUD 

& 
NOORDESKAKEL TA 

Die Studenteraad van die Unlversi 
tcit van Potchefstroom het onlangs 'n 
besoek aan pre. I uca Mangope van 
Bophuthatswana gcbring. G balan cer 
de kontak kon egier nog nit! verwe en 
lik word nie omdat die Tswana- univer 
siteit plann nog nie volvoer is nie. 
Moontlikh de van . k keling op , nder 
vi kke bestaan wel en kan bcnut word. 
In 'n hoofar tikel in Die wapad, 
tud ntekoerunt van die Pukke, word 
di b so k verwclkom, • Die blote felt 
dat di SR die me eite doeu om met die 
pre ident van Bophuthatswana kontak 
te ma k, en die moeite en toegeneent 
held van y kan I af, i reed genoeg 
redo om bly t word. Dit i nog'n tree 
op di pad V'IO vcr oening en die bou 
van b ter verstandhoudings tussen die 
volkere in suid .like Afrika," aldus die 
blad, 

Poging van die Stud 'nt raad v n 
die Univ rsiteit van Pretoria om kontak 
met die Universiteit v n die Noorde te 
hew rks tellig, het egt r misluk, Die 
1 uks-Slc hct die k mpus op uit 
nodiging van die Universiteit van die 
Noorde beso k, ma r by hulle aankoms 
h t di sw rt studente gew ier om met 
hull t pra t. W ardevolle kent k is 
gter met swa rt II blanke per oneel 
bewerkstellig, SR-lid Nelu Niern ndt 
h t die hoop uitg pr k d t die 
bl: nk e I 'sock ge i n I word a 'n 
bewy dat hull bereid i om te g sels 
en dat dit 0 kom tige skak ling tus en 
tud nte v II die {wee univer iteite 
moon tlik '1 m ak. 
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Hcclparty besighcde advertecr egtcr 
nie in Die Matie nie, omdat dit volgcns 
hulle oneffektief is. Mnr. Fransie de 
Wet van 'n bekende plaaslike firma 
meen dat Die Matie te ongereetd ver- -==~;:-:=~~::-:;::-=~=7-:--::-:-----:-::---::--:------------------- 
skyn. Koshuiskoerantjies is in elk geval 
nie In goeie proposisie nie. Mnr. Wever 
daarenteen se dat 'n mens kan verwag 
dat studente ondersteuning wit he, net 
soos Wever-boekhandel ook onder 
steuning verwag. "Op die manier help 
ons mekaar". Pikkie Blommaert adver 
tecr in Die Matte, "al is dit net tradisie 
halwe." Volgens die bestuurder koop 
studente deesdae baie minder by sy 

o &~~~~~~~~~~~fo0h~~)~d~~~s~t_~~(_}I_U_e_~~g_i_:-I_~_~_!G_1. ~ ~ 

"e~~rn Van Eike beweer dat BY selfs at firma as wat hulle in die veertiger- en 
dculese gely bet vanwee winkeldiefstal vyftigerjare g doen het. Dit kryf hy 
Son~ ~udente. Ook die plaaslike gc- toe aan die informele kleredrag wat 

e1d'lwinkep. mecn dat slcg.'I 25% studente deesdae klas toe dra. Ten 

y 
VI GELD? 
Adoerteerders verskil 

SOSIALE REDAKSIE 

MELK die studente die sake-ondernernings op Stellenbosch met hulle 
voortdurende vraag na advertensies en borge? Kry hulle te min 

waarde vir hul geld deurdat die studente hulle swak ondersteun? Om 
antwoorde op hierdie belangrike vrae te kry, het Die Matte se sosiale 
redaksie onlangs 'n ondersoek op Stellenbosch geloots. 

Die reaksies op die vrae was (voor 
spelbaar) wyd uiteenlopend en die 
redes interessant. Oor die algemeen is 
altnal dit eens dat studente hulle goed 
ondersteun. 'n Uitsondering op die reel 
l~ die Lanzerac wat meen dat te veel 
tUdente hulle op die verkeerde manier 
~d rsteun. Volgens mnr. Galloway is 
. nzerac by uitstek geskik vir klein 
Intieme geleenthede en "ontspanning 
met grasie". Ongelukkig wil party 
~tudente dit nie insien nie. "Ek verwel- 
om studente wat reg geklee (baadjie 

e~ cJ:zs) saans rustig wil verkeer oor 'n 
~.sle wyn, maar maak beswaar teen 
mkers wat heeldag hier te kere 

gaan". 

van hulle totale klandisie studente is. 
Daarby het g sondheidskosse 'n be 
perkte mark en die meeste studcnte 
koop net klein dingetjies 800S 'n 
"noogy bar", 

ONEFFEKTIEF 

KYK NET BO EKE DEUR 
te Eike Boekhandel voel ook <fat hulle 
\yo swak deur die studente ondersteun 
de rd. Baie studente kyk net die boeke 

Ur maar koop seide iets. Mev. 

EIKE BOEKHANDEL 
Bey rstraat (Langs die Spur) 

Tel. 6139 

Sagte- en Hardebandboeke 
Groetekaartjies 
Skryfbehoeftes 

Tydskrifte 
Geskenke 
Fotokopiee 

OOP SAANS TOT 8.00 

Vrollk? 

BEPERKTE L'SERSKRlNG'! 

Johan Brink vind dit g en in 
lonend om in Die Matie te adverteer 
nie, vanwee di bep rkte I serskring 
daarvan en die prys wat 'I) advert n. i 
koso Na " die jare is hulle oortui dat 

(5 

J 
D ON VAN NI 

hede 'n mono po lit. 
tud nt uit t bi it. 

.OJ L 

UNI 
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NIC KOORNHOF, . kryf: 

NA aanleiding van opskrifte van berigte wat reageer op die SR sc 
mosie i.v.m. anderskl uriges op die kampu ,i dit vir ons duidelik 

dat daar moontlike waninterpretasies bestaan omtrent die bedoeling 
van die mosie. Hierdie waninterpretasies blyk veral uit opskrifte 00 : 
• Matie SR vra twee oop koshuise", en "Oop ko: huise nie beleid". 

Die kampus was verlede week in...--------------------------- 
rep en roer toe sowat 'n duisend 
studente na die administrasie 
gebou opgeruk het om te protes 

----------------------------lteer teen die uitsetting van die 
vrugteverkoper, Eddie. 

Die uittredende rektor, prof 
Jannie de Villiers, he! op versoek TOE k van die studente, beloof om die R- en ski- oors het Matieland beetgepak! Dit is al afleiding w~ 

MNR. Theuns Eloff, ASB-president en SR-voorsitter van die Univer- 'n mens kan maak uit die ongekende belangstelling wat heers V) 
saak te ondersoek. sit it van Potchefstroom, is vroeer die week deur die Senaat van ~------------....,j die Matie-toer wat in Desember vanjaar na Europa vertrek. 

die 1 eologie e Skool aan die universiteit van verdere klasbywoning 
g skors. Die reeling is klaarblyklik slegs voorlopig tot tyd en wyl 
verdere sarnesprekinge gevoer is. Mnr. Eloff is in sy voorlaaste 
studiejaar aan rue Teologiese Skool. 

Die klaarblyklike rcde vir. y skor 
sing is 'n berig WIt onlang in die 
studentekoerant, Die wapad. verskyn 
h t. In die berig v rskyn o.a. In mosie 
van die SR waarvolg ns die Unlversi 
teitsraad gevra word om die Skrifge 
fund erdc be ware teen dans te her 
ond r 0 k. Di SI{ hct hom l reid 
verklr ar Oil dans onder sy toe ig t 
reel. 

Dit is hierult duidclik dat die wan 
opvatting ontstaan het dat die SR 
onmidd 'llikc oopst lling van twec kos 
hui. op die kampus g vra het. Dit was 
egter nooit die verso k v n die SR nie. 
Die 010 i w s 'n aanvaarding van die 
begin 1 van oop koshuise, odat, in 
di n die I ho Ite dit later sou vra, 'n 
ond r oek na losies vir' rider kl uriges 
ook oorweging al gee aan hierdie 
moon tlikheid. 

Dit at nooi t die bcdocling van die 
010 ie om 'n ver oek te rig teen land - 

wette in nie, wan l dit sou on innig 
wees. Wat wel deur die SR erken i. in 
y mosie, is die feit dat die eiesoortige 
ornst ndighede wat hier ge kep is, met 
oopst lling, eiesoortige oplo ings reg 
verdig vir bchoeftes wat mag ontstaan. 

Die SR h t deurgaan in y aanvaar 
ding van die begins Is wat in die mosie 
vervat is, die noodsaak daarvan erken 
dat die impliment ring van hierdie he 
gins I onderhewig sal bly aan die led 
van die Studente-unie wat daardeur 
ra k sou word. Toerkoors pak Maties: 

Inskrywings stroom in ELOFF IN SOP 

DIE lng nieurstudenteraad het 
op die ISR-vergadering van 4 

April besluit om die ] 979-Naviga 
sietoer voorlopig af te stel. Hierdie 
besluit het gevolg op die dringen 
de versoeke deur lands- en univer 
siteitsowerhedc dat die VS[S ook 
'n bydrae sal Jewer tot die na 
sionale pet rolbesparingsaksie. 

Ho wet toe temming vir die hou van 
die Naviga ictoer reeds van die 01 este 
belanghebbende liggarne verkry was, 
h t die ISR gevoel dat dit g hoor sou 
g c aan die ver oeke tot pctrolbe 
sparing en die toer is vir 1979 afgestel. 
Die merie e van die saak a1 egter weer 
in 1980 oorweeg word. 

Alternaticwe in die gees van die 
Navigasieto r word op die oomblik 
ondersock, n moontlikhede wat reeds 
gcnoem is, i. die hou van 'n metanol- D I k f d' k d lik H d d '1 wedren of om 'n praktiese men. aange- T y r vir my aso ie spree woor e 1 e win evan veran eru 
dr we voertuig te bou, deesdae verantwoordelik is vir 'n kroniese (hooljkoorscpide" 

___ .,......... __ ,......., __ -----._._-------------L----__;:----------l hier op Stellenbosch. Met HK- en Sk-verkiesings wat in die toekO~ 
wink, probeer sommige kundige onkundiges verbete 'n vastrapple 
onder ons studente kry. En hoe sub tiel word daar nie te werk gega 
nie! 

iii rdie AI,ai'span, b Haallde uit die lede vall die lnfl'rvarsily-komitee, het gelykop gespee/ teen die lkeys 
I Intervarsity-komitee. Die telling "vas 4 elk n die wedstryd is in '11 baie goeie gees gespeel. 'Il 
J{'~elligheid i~ Ila dw wedstryd geholl. 

GI~.N KOMMENTAAR 

Dj rektor van die Teologiese Skool, 
prof. Pcet octzec, asook die ektor 
van die Universit it. prof. Tjaart van 
der Walt, wou geen kommentaar oor 
die' angel entheid Jewer ni . 

Dit j, ni die eer te keer dat mnr. 
Hoff met die owcrhede va it nie, 
Ve lede jaar het die otchefstroomse 
afd ling tuur van di Nasi nale 
Party poging aangew nd om hom van 
uit die party t kor • Di klag teen 
h im, a I hy in sekere op nb re 
uit prak ni die begins) van die 
Na ional Party w crspi el ni , i. 1· ter 
ter 'yoo e t I. 0 aJ by 1 et mnr, Elo f 

NA VIGASIETOER 
WORD 

AFGESTEL 

Duitsland, Oostenryk, Italic, Swit e 
land en Frankryk. Een van die voordcl 
van die toer is dat toerlede baie It' 
ienswaardighede sal besoek, maar 00 
volop vrye tyd sal he om op hul el 

NEUSIE VERBY rond te loop. 
. Daar is goeie verblyf gereel, D~ 

All Mattes wat nog belang tel om r clings is in die hande van een van 01 
saam te gaan, moet so gou moontlik grootste toerorganiseerders in tli 
van hulle laat hoor voordat dit neusie wereld, 
verby vir hulle is. Die Matie-toer be- Die boodskap aan alle Maties is dU 
sock vanjaar tydens Desember die Opskud voor dit te laat IS. 
meestc van die bclangrik .te lande van Belangstellendes kan nog vir HllIl 
Europa. Oor die Kerstyd word 'n week van Dyk, (toerorganiscerder) by tel 
in 'n ski-cord in Noord-Italie deurgc- 70572, of Matie Geldenhuys by J 
bring om geesdriftiges 'n kan te gee Intern tional in Andringastraat am ve 
om tc leer. ki, dere be onderhede nader. Name 10 

Talle interessante plekke word met ook by die SR-kantoor in die LS 
die toer besoek Louden, Nederland, ingehandig word. 

lnskrywings en deposito's stroom 
tans so vinnig in dat die organi eerders 
reeds mecr plekke op die toer moe 
bespreek. 

BERNIE BU~ 
SR-KANDIDAAT? 

nlangs he lwat kriti k vanuit ASB 
g ledere ontvang. Vera I die kolleges 
wa sterk kritics OOf • Y "liber listie e" 
en "lin "i nin • van ekere van ons 

rdinal volk v rhoudingsprobleme. 

IAN THERON, SILVER TREES, skryf: 

die taktiek verander: Klein is die 
baar, maar groet die woord. 111 
hulderende stern dra mnr. BuyS 
standpunt oor tot in al die lee uitho~ 
van die D.I'. Malan-sentrum, waarl1J 
paar aanhangers agter in die saal yVJe 
die applous pro beer aanhelp het- 

Ter verd diging en beskerminf V 
FOKUS laat mnr. Buys weer van 11 
hoor (Die Matie, 11 Mei) en omdld 
kr diete op '0 stewige hoogte Ie, WO 
van die ko rant gcei om in die tBIO 
van die voorblad verskoning te 01 

.odat 'n naam in ere hers tel kan VJD 
Die voortvarende houding kom g 
verd r tot uiting deurdat Die Matte J 

optrede deur die "persraad" ged' 
word. (Nog nooit van die Pubtik:1I 
kornitee gehoor nie, mnr. Buys'!)' 

Met die ASB-referendum het ttl 
Buys darem toe y sin g kry. Dit i 0 
seker die tyd om rustig agteroor te 
n terug te kyk oor al die rde'~ 
met die hoop dat dit goeie vrugte 
afwerp. 'n Mens wonder tog of (Jail' 
dcse nog ink in mnr. Buys se pen oOt 
sodat by op mnr. De Wet SO 
nodiging (Die Matie, 1 J Mei) k,a11 
ageer. 

As die stembusse volgende sel)1 d 
weer open, salons as buites! 18(1 

net sagweg tluister: Sa lig is diegeJl" 
min vcrwag, w.mt hulle al nic tetell 
stet word nie. 

Neem nou maar die geval Berni 
Buys. Hier her ons tc doen met iernand 
wat blindelings rondtas na die blaker 
met die kers, maar slegs in die duist r 
tc doene hot met y eie sweet en 
st ungeluid . 

In di fgelope paar [aar het mnr. 
Buys (so lyk dit vir my) 'n ongekende 
passiwiteit geop nbaar waarin net die 
grys s lletjies van sy brein oortyd 
gewerk het. Soos 'n dui cuiken wat 
vanuit 'n veilige boornne sie op die 
kampu: afkyk, is mnr. Buy g voed 
met aile aasbrokkie: wat opgepik kon 
word. Die jaar t 979 (so s: I dit in die 
anale opgeteken strum) het d ur midd I 
van 'n opgekropte emosie en 'n drang 
(so veronderstel ek) na erkenning krag 
en sterkt gebring. 

Die eerste persoon waarheen mnr. 
Buys vasvlieg, is mnr. Jan de Wet, die 
huidige SR-voorsitter. Oit gaan hi r 
"nie oor pro-/anti-affilia ie ni , maar 
oor die slink! wyse waarop die SR 
b ig is om Stellenbo eh by die ASB te 
affilieer!' (Die Matie, 27 April). Kl>in 
i miskien die woord, m r hai groot 
die gebaar, want in mnr. Buys het die 
Studente-uni nou 'n ware beskerm 
heer gevind wat waarlik die Unie e 

lange op sy tong (e kuus; sy hart) 
dra. 

Met die Inligtingsvergadering word 
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DIE V " DIE :'politieke oeverblindery" van die Regering werk wantroue in die hand, h t mnr. David urry, bruin 

Icier van die Arbeidersparty, op 'n onlangse SAAK-vcrgadering gese. 
. l'en aanvang het mnr. Curry die Die nuwe situasie is dat onder 
l(ua, ie in historiese perspektief geplaas handelings nou gevo r moet word met 
n di wortels van ons probleme by die swart Suid-Afrikaners, en nie met 
~lawetYdperk gaan haal. Die struktuur groepe, soos die Kleurlinge, ni , 
,I t skeiding tus en eienaar en slaaf Die Arbeidersparty het probleme 
daarge tel wat s6 in ons lewenswyse met hul eie identiteit. Bulle wcet nie 
Ing'bed is dat ons steeds nie daarvan wie die Kleurling nou eintlik is nie, 
kal~ ontsnap nie. Dit word nog duidelik want daar is so baie diversiteit binne 

.1 n in die slawcmentaliteit van so die groep self. Daarom is hulle heftig 
,~ Klcurlingc en die baas-houding van gekant teen dr. Bergins van die Vry 

bai blankes. 'n Emstiger gevolg is dat heidsparty se behepthcid met Kleur 
vclklcur in Suid-Afrika 'n politieke ling-identiteit. Maar hulle is veral teen 
rear . HClt geword het, Die Kleurlin~e die implistiese swart-wit-onderskeiding 
Wi t dat hulle nie weens hul etnisiteit wat die Regering maak. iii rvolgeus is 
verw rp word nic, maar weens hul dit wettig vir 'n blanke NC, lidrnaat om 
vel leur. "Witheid" tel in Suid-Afrika. te troll met 'n blanke Jood, en vir 'n 

Kleurling-Roorns Katoliek om met 'n 
Moslem te trou, maar nie vir 'n Kleur 
ling en blanke nie, al behoort albci aan 
die NG Kerk en praat albei Afrikaans. 
Voorts word die blan kes as 'n etniese 
groep beskou, maar die vraag ontstaan 
in hoe 'n mate hulle as geheel werklik 
'n etniese groep is, 'n Mens sou wei van 
die Afrikaners as 'n etniese groep kon 
praat. Dit bewys vir hulle dat blank die 

'Diktatuur beperk PFP 
~Nlt Nic Olivier Direkteur van Navorsing van die PFP, is van mening dat die Reg ring deur midd I van 
S ' 'n diktatuur van die meerderheid besig is om die demokratiese funksie van di wit Oppo isi in 
t lilO-Afrika tot 'n kragtelose bydrae te bcperk. Hy het 'n vergadering van di studcntetuk van die Pil 
o gespreck oor die onderwerp Die Rol vall die Party. 

'11 1~~Il1{~kraSie gaan verder as dat daar werp in die vooruitsig g stel. 
III g nng aangest I word m1 'n algc~ 

n V ki . den er ICsmg. Die es ensie van die 
() lO~tasie is dat die bydrac van die 
PPOSIS' 1l1(lCt ie oOk. in l~rckcl~ing gebring 

lIit word. Bale Suid Afrikaners keur 
1l1'la~o d dat die Regcring misbruik 
VOOrk Van Y hcerscrsposisie en dit wit 
IIll't ,om asot' hulle tevrcde sal we s 
(he 0 n ce.npartystaaL Die impak wat 
111ini ppo ISle in die Parlement maak, i 

Ihaal, omdat die Regering neig 0111 
11 Oor . Sl ta wcglllg op meriete aan Opposi- 

lllot' ndpunte tc skenk nie Objektiewe IVerin . If t gs van standpunte loop hul- 
draa pI ttcr teen 'n muur van onver- 

gllaamJ id . 1 I aan Regeringskant. 

DlREKTE OORSAAK 
k Die beleid van afsonderlike ontwik 
d~hng is die direkte oorsaak van wat op 
)(I~ O~tnblik aan die gang is binne 

urhng-gelcdere. Aang sien lidmaat 
. kap Van die bestaande politieke partye 
Ingcvolgc hierdie beleid vir hulle on- 
1l10l)ntlik geword het, is die Kleurlinge 
~~Oo~saak om hul eie partye te stig en 
n ere denke te ontwikkel. So het 
uwc politi eke en sosiale strukture 

O~tstaan. Die invloed van nuwe wetge 
:~g s~os die Groepsgebiedewet is baie 
)(~sen~lk, Sedert die vroee 1950's word 
v urhngkinders groot in afsondering 
tan blankes. In mo Hiker ekonomiese 
Yc het hulle wei nog by blankes 

.11 W rk, maar decsdae geld dit nie meer 
gCtncen nie en het die nuwe geslag 'n 

IlUwc fil B. 1 ~sot1e ontwikkel, nl, Swart 
t ~stheld. Dit is wel 'n aparte identi- 

I , maar nie van onderskei volke nie 
: eerder 'n teenvoetcr vir "wit be 
Ii Ustheid", met die docl 0111 die Kleur 
~glll:nse te 'leer om hul koppe op te 
'I I rue meer skaam te wees oor hul 
;)~r- ~f herkoms nie, en hut saak te 
~c , Dlc filosofie leer: Die Here het jou 
gh~aak en jy is mooi juis orndat J'y 
.. art i '. 

KANALE 
[)' 

Igcl~e kanale waarlangs die PFP die 
hac n ene publiek kan bereik, word al 
P.e I l,ecr beperk, Die PFP het 'n rol te 
t o'n die stryd tc 11 die beper tinge 

tI lTIo:r f~ndamentele vryhede van die 
Word .. " geplaas word. Die pers 
Vlln w ~~~ hanOO gctc deur 'n labirint 
III t lkc maatreels waardeur beweeg 
'118 tWord om blootstelling ann vervol 

\\TorI) ~,VoOr.kom. Verdere bep rkinge 
Ur dlc Polisiewysigingswctsont- 

OOfi 
Proheer ons Selfdien 

VER'J FENWOO RDlGIN(, 

norm is. 

STEMREG 
Dit is' wei waar dat die Arbeiders 

party die bcstaan erken van verskillen 
de groepe, maar hulle wil nie dat dit 
normatief as tans gebruik word om 
beleid te bepaaJ nie. Wanneer hulle 
stem, wit hulle nie stem vir 'n groep 
nie, maar vir 'n party, soos die Suid 
Wester vir die D.T.A. kan stem. 

VRYIJElD 
Die vrvheid van individuc en organi 

sasi s word beperk. Dit bring to • 
n mende buitclands' druk I)1C , Di 

wend hom tot laertrck om 

NUWE GRONDWET 
Die impl mcntcring van die nuwe 

Grondwct sal die Opposisic nog v rder 
van die toneellaat v rdwyn. Die, taats 
prcsident sal verkies word deur 50 
vertecllwoordigers van die regcrend 
wit part y en 38 bruin en Indi r v r 
tecnwoordigcr .. Die nuwc volksraad I 
bcstaan uit 165 verko e en 20 be 
nocmd lode. Dit sat die enigst ' wetg • 
wende ltggaam we s en d arom be· 
1100rt daar glad nic beuoemd led' I 
wees nie. Van di bcnocmdc lede vend 
12 op 'n pro rata-basis volgens die 
finale stand van die partye op provin 
siale vlak aangcsteI. Die Opposisic mag 

hul 'n 
ton. 

by Voortr kk 
I ud n 

w 

E 
MENSE 

Muntstuk Wa ery 
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8 Die Matie, Vrydag, 25 Mei 1979 

DIE Studenteraad het op sy vergadering van 16 Mei 'n mosie eenparig aangeneem waarin hulle die 
universiteitsowerheid versoek om alle beperkinge, vera! die ten opsigte van losies en danspartye, op die 

bruin en swart stud.ente in heroorweging te neem. 

Nuwe Rektor wil 
sarnewerking en 
kontak behou 

VRYDAG, 25 MEl 1979 

Ek voel baie sterk, en ek stel dit 
sommer reguit sodat OtiS weet waar ons 
sfaan, dat Stellenbosch nie sy Afrikaan 
sc karakter moet verloor nie. Hierdie 
universiteit het nog altyd 'n leidende 
rot gespeel in die Afrikancr se ontwik 
keling en ek is van mening dat oit in 
di' tockoms so moet bly. Daar word 
aanhoudend pogings aangewend om die 
jong Afrikaner te ondermyn en af tc 
kraak. Ek is baie bekommerd hicroor 
cn sal sover dit moontlik is hierdie 
aanslag help teenstaan. 

Mosie SR se plig 
D IT wil voorkom =. di~ Af?kaner- t.udent ~ku vi~ enige 

verandering of vernuwmg IS. W ie sou ooit kon se dat dieselfde 
studente-unie wat skaars 'n maand g lede heftig teen heraffiliasie 
by die ASB gestem het, nou 'n petisie teen die bemoedigende 
mo ie van die SR oor 'oop' koshui e op die kampus rondstuur 
met die bedoeling om een en almal te oortuig dat ons nie 
verandering kan voorstaan nie. Die twee beginsels staan tog lynreg 
teenoor mekaar. 

Die SR het hulself in 'n mate die gramskap van die owerheid 
en bree pubJiek op die hals gebaal. Dit het hulle egter baie goed 
vooraf geweet. Hut plig a touleier was vir bulle 'n prioriteit en 
bulle het die moed van hul oortuiging gehad om ten spyte van 
kritiek hut s~ te ~. 

Die kreatiewe leiding wat die SR bier op 'n uiters positiewe 
manier gedemonstreer bet, verdien baie meer steun van beide die 
studente en die algemene publiek. Ongunstige reaksie by die 
publiek i grootliks te wyte aan onkunde oor die rol van die SR 
op die kampus, asook negatiewe publisiteit. Die reaksie van die 
owerheid was te verwagte. Hoewel dit die indruk kan skep dat die 
mosie dan net 'n onnodige lawaai of stofopskoppery was, is dit 
die SR se plig om die gesindheid van bale Maties aan die publiek 
en owerheid te wys. 

Die touleier verwag nie dat aile wat by doen onmiddellik 
re ultate I bring nie, maar weet dat a bulle dit met oortuiging 
doen, hulle een of ander tyd tot die agterosse sal deurdriug. 

Enige iemand wat nog dink dar die SR bier besig is met 
irrelevante uitsprake wat ver te gevorderd vir die Suid-Afrikaanse 
gemeen kap is, vergis hom. 

Baie geluk aan die Studenteraad. Die Matte steun hom ten 
volle, Dit i immers die goeie reg van denkende jongmense om hul 
idees aan die owerheid vir kennisname voor te Ie. 

Diegen wat 'n eerlike poging om in die behoeftes van 
anderskleurige tudente te voorsien, as '11 uitdagende dreigement 
wit beskou, verstaan nie die mosie nie. Die mosie pleit om 'n 
ondersoek en i geen dreigement nie. . 

On twyfel ook of daar by die beswaarmakers werklik 'n 
strewe en innerlike behoefte be taan om beter verhoudings tus en 
die bevolkingsgroepe van Suid-Afrika te bewerkstellig. 

JOHN VAN BREDA BERIG: 

Die SR het in beginsel aangeneem 
dat die owerheid versoek sal word om 
intemasionale status aan twee koshuise 
toe te staan, 

Mnr. Frans Roelofse, as sekondant, 
het in 'n sterk pleidooi gese dat dit 
reeds noodsaaklik is om met die oog op 
die toekoms die strukture van die 
universiteit te verander. Daarom keur 
die SR nou die oopstel van koshuise in 
beginsel good. 

Die Voorsitter, mnr. Jan de Wet, 
het na die vergadering in 'n persver 
klaring kommentaar gelewer: "Nou, na 
agttien rnaande, is die SR daarvan 
oortuig dat daar sekere heperkende 
maatreels bestaan wat hierdie studente 
van sekere aspekte van die stu dente 
lewe uitsluit en die spontane, natuur 
like en goeie onderlinge verhoudinge 
belemmer." 

INSKAKEL 

Die voorsteller, mnr. Nic Koornhof, 
het in sy rnotivering gese dat dit die 
plig van die SR is om die lewensorn 
standighede van die bruin en swart 
studente so gerieflik as moontlik te 
rnaak. Dit sou niks minder as billik 
wees om hulle by die totale universi 
teitslewe te laat inskakel nie, sodat 
hulle as volwaardige Maties beskou kan 
word. 

pROF. MJ. de Vries is weens sy vermoe om met die studente 
kontak te maak, 'n gewilde keuse vir die rektorskap. In sy gesprek 

met Die Matie het prof. De Vries dit beklemtoon dat hy uit sy pad sal 
gaan om in sy nuwe pos die goeie samewerking tussen hom en die 
studente te behou. 

Ter wille van die persoonlike agter- moet dikwels aandag gee aan minder 
grond: Kan u ons meer vertel omtrent bclangrlke aangeleenthede, wat immer 
u studiejare op Stellenbosch? net so tydrowend soos die ander is. Dit 

Ek sien my as 'n produk van die mag in die toekorns blyk dat die werk 
platteland. My eerstc kennismaking tc veeleisend raak en 'n tweede persoon 
met die alfabet was in 'n plaasskooltjie sal noodgedwonge aangestel moet 
naby Barrydale. Ek-was 'n inwoner van word. Dit is egter onseker of so 'n 
Dagbreek en het ook van tyd tot tyd persoon die ampt van 'n vise-rektor sal 
(in daardie jare het die koshuisrugby- beklee. 
kompeti ie nog nie bestaan nie) vir my U het 'n baie suksesvolle termyn as 
huis rugby g peel. Ek het onder vise-rektor ogler die rug. Kan u vir ons 
andere ook vir die Maties se 0/19-span enkele hoogtepunte uitlig? 
uitgcdraf. Verdere sportbelangstellings Ek beskou die goeie kontak wat ek 
het om krieket gedraai; vandag is ek 'n met die studente, veral op leiersvlak, 
kranige gholfspeler. Ek was ook aktief gehad het as 'n hoogtepunt. Die 
betrokkc by die BTK waar ek my vrou maandelikse vergaderings met die SR 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lontmoetheL wuvkrny ~~spka~een eksouwou 
Na my studiejare op Stellenbosch sien dat hierdie gelce~theid meer ~ik 

was ek op Elscnburg werksaam, vall- wets, selfs cl~c ~eertlC,n dae: geski d. 
waar ek later na Duitsland gcgaan het Verder w~s dit VIr my n plesier 0!l'.op 
om my doktorsgraad te verwcrf. Ek so 'n goeie voet met prof. De Villiers 
was op Elsenburg steeds intensief be- saam te werk, . . . . 
trokke by rugby en kriekct. In hoeverre word politieke leiding 

In 1961 het ek 'n lektorspos aan dic van die rektor, as hoof van 'n akade 
Universiteit van Stellenbosch aanvaar. miese inrigting, verwag? 

Om as rektor van die Universiteit Soos ek reeds gese het, word die 
van Stellenbosch aangestel te word, is beleid van die Universiteit deur die 
'n besondere prestasie. Om boonop op Raad bepaal, maar die rektor kan egter 
46·jarige ouderdom die pos te beklee is hier 'n leidende rol speel, Ek sou egter 
nog merkwaardiger. Het u bale onder- graag wou sien dat die Universiteit van 
vinding vir die rektorspos nodig? Stellenbosch as akademiese inrigting sy 

Ek rneen dat ek deur die jare as bydrae lewer in verband met die voor 
vise-rektor heclwat ondervin?ing it: ~ie gestelde nuwe politieke bestel vir Suid 
verband opgedoen het. Ole huidige Afrika. In rue verband dink ek aan 
rektor, prof. De Villiers, en ek het sarnespanning tussen die Universiteit se 
mekaar dikwels o~r en. we~r .ingelig Ieerkragte, sommige van hulle die beste 
omtrent ake wat die Universitett raak. in die land op hul vakgebiede. Ek sou 
Die feit dat ek .0 goed saarngewerk het wou sien dat 'n groepie van die akade 
met die uittredende rektor het aan my mid, in same werking met die studente 
'n uitstekende geleentheid gebied om (d.m.v, die komitee van Politieke 
die nodige ondervinding rondom die Studies, byvoorbeeld), 'n paging aan 
verantwoordelikhede van rektorskap wend om namens Stellenbosch die 
op te doen. voorge tclde konsepgrondwetplan te 

Wat doen die rektor? bestudeer en komrnentaar aan die ver- 
Die rektor vervul 'n ambassadeurs- kose kornitce voor te Ie. Stellenbosch 

rol. Hy is daarvoor verantwoordelik om sou hierdeur 'n positiewe bydrae lewer 
die beeld van Stellenbosch na buite uit tot die oplo. sing van die vraagstukke 
te dra. Hocwel besluite wat die univer- rondom die Suid-Afrikaanse same 
siteit raak deur die Raad behartig lewing. 
word, is dit sy plig om lciding tc gee in 
die vcrband. 

Gerugte dow die rondte do t daar 
moolltlik twee vise·rektors aangestel 
gaan word in u plek. lIet die werk fe 
veel geraak vir eell persooll of beteken 
dit dot daar minder veramwoordelik 
}wid op die skouers van die rektor 
geplaas sal word? 

Voorsiening word g~maak vir 'n 
twe d persoon, hctsy in amp van 
visc-rektor of in die amp van studcnte 
dekaan. ~k het gedurende my termyn 
gcpoog om {>eide poste te vul omdat 
<lit koste sou bespaar. Die vist;·rcktor se Ek is egter ingenome met dje 
verantwoordelikhede is veelsydig en hy pogings wat die studentelciers aanwend 

Interoarsity krap 
DIE Intervarsity teen die Ikey is besig om te verflou. Daar is 

heelwat klein ding tji swat krap. 
Die Intervarsity is besig om sy "studentekarakter" te verloor. 

Die dag behoort aan die studente - en nie aan die sportadminis 
trasie, donateurs of die "veldbeamptes" in blou uniforms nie. 

Ons hooffotograaf is Saterdag van die rugbyveJd "afgehelp". 
Die polisie se hulle doen net hul plig in opdrag van die 
sportorganiseerders. 

Vir ons is dit 'n skeuding van ons regte deur ons eie mense! 
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Mnr. Roelofse het voorts 'n mosi 
van dank teenoor die Regering vir Sl 
aanvaarding van die voorstelle va!1 
Wiehann* en Riekert-kommissies ingt 
dien. Hiermee toon die Regeria 
onteenseglik sy bereidwilligheid 0111 
arbeidsverhoudinge te normaJiseer (feUI 
weg te beweeg van diskriminasie op 
grond van velkleur. Die mosie is eeJl' 
parig aanvaar. 

GELUKWENSING 
Dir SR het laastens die aangewest 

rektor, prof. Mike de Vries, gelukge 
wens met sy nuwe aanstelling en hol11 
voorspoed toegewens met die groo! 
taak wat op hom wag. 

KOBUS PIENAAR 
GESELSMET 

om kontak met die anderstalige 
andersrassige universiteite op te boU. 
die tydsgewrig waarin ons land hol11 ~ 
die oomblik bevind, is dit noodsas 'If 
om same werking tussen die vetS 
lende universiteite te bewerkstellig- ~ 

In watter mate sal daar kontinu' 
bestaan ten opsigte van die toekoTTl 
Sal u werkswyse hoegenaamd vef 
van die van prof. De Villiers? dlf: 

Daar sal nie 'n noemenswaar 
verskil ontstaan wanneer ek oorl'l 
nie. Ek is reeds lank aan die univ~ 
teit verbonde en die rnanier van d I 
het maar min verskil van rcktot 
rektor. Wanneer dit kom by die 51 
rakende die Universiteit, ie die bCs 
sing ook by die Raad. 

Is door iets waaraan daar op ~ 
stadium dringend aandag gegee TTl 

word? #, 
Die grootste vraagstuk waat ~ 

Stellenbosch te docn het, is die ~ 
groting van sy studcntegetatle. BeP 
ning rondom die satelliet-kampllS 
Durbanvillc het reeds vcr gevorder. 
moontlikhcid kan wel bestaat1 0 
die projck tydelik stopgesit sal ~ 
weens gcbrck aan fondse. Stellct1bO 
kan as dorp beswaarlik meer st\ld~ 
huisvcs. Dit mag dalk bcteken dat ~ 
tn afplatting in die studentetal ~ 
staan. lIierdie vraagstuk verg dringll 
aandag. 
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" ONS kan die toekoms met geloof en v~rtroue ing~,an. Daar i.s in ons geskied~l~is genoeg bewy e ~an 

spontane reaksie op probleme deur WIt en swart, het dr. Piet Koornhof, Minister van Samewerking 
en Ontwikkeling, op 'n SAAK-vergadering op Woensdag 16 Mei gese. 

CHRISTELLE SIPPEL, ERICA, skryf: 
NOUDAT partytjies in die karners na. 11.00 nm ~ir ~am~stud:nte 

verbied is, mag daar blykbaar ook rue meer na hierdie nllddem~g. 
telike uur beskaafde "serenades" by dameskoshuise gehou word me. 
Dit is al afleiding wat ek kan maak na die behandeling wat so 'n 
nagsanger tydens 'n besoek hier gekry het. 

Kampusbeheer geskitter he! in ~1ll1 a.f 
wesigheid, is die inwoners van die due 
koshuise tussen 11.30 en 12.30 nrn ~ll ._ 
].00 en 1.15 vm op 'n harbaar 'e gcg.II 
en gejou, gejuig, klokg Sk;ll ell ~ fluit 
gctraktcer. Oaa~ was selfs n po~tng ~~t 
sang wat gCWlssel het. va~ n baie 
onnootvaste "My naam I Ll~we H~k 
sie" tot by "Vanaand gaan die volkies 
koring sny" tot by 'n hartro rende 
wccrgawe van "0, Boereplaas". 

l~k wit nie hewcer ek is d~ur b.ierdic· 
sangfees wakker g maak me; dit het 
net 'n bietjie moeilik gegaan om toe 
aan die slaap te raak. 

Is Kampusbehekekr ook nie kde~r ~lieO'rf OP Maandag 14M i h t die M3ti s w r n i d ni 
die "serenade"wa er gemaa me. .., ." • k •. 
. K 'beheer net aan diens as daar saamgedruk III N elsi s Gat waarvan an n r g fa uit IS ampus 
'n beskaafde "serenade" gelewer 
word'! 

Dr. Koornhof het sy onderwerp, 
Die Posisie van die Swart man buite die 
Tuislande, baie optimisties benader. 
"Dit is moontlik om ons probleme op 
t los met die kundigheid van mense 
wat toegewyd is om dit te doen," het 
hy gese. "As ons gesindheid reg is, is 
ons probleme nie onoplosbaar nie, 
maar elkeen 'n groot uitdaging waar 
VOor ons staan." 

VERGEL YKING 
Die Minister het die Suid-Afrikaan 

se situasie vergelyk met die in Brittanje 
ty den s die lndustriele Revolusie. 
"Brittanje het te midde van haglike 
Ornstandighede en chaos daarin geslaag 
om 'n bloedige revolusie af te weer en 
het met 'n 'goodwill state' na vore te 
kOl11. Suid-Afrika gaan vandag deur 'n 
Ileller ekonorniese revolusie as Brittan 
j in die vorige eeu. Net soos Brittanje 
d.estYds, sal Suid-Afrika nou die 
sltuasie sukscsvol hanteer. Suid-Afrika 
sal die sieraad van Afrika word. Die 
wercld sal nog baie by ons te leer he 
t.o.v. ons konstitusionele bestel en baie 
ander on twikkelings. " 

OPTIMISTIES 
~r. Koornhof het gese dat sy 

menmg realisties is en gebaseer op jare 
la~ge ondervinding en werk met die 
felte van die saak, "Wat die situasie in 
S~id-Afrika soveel interessanter en op 
wtndender maak, is die feit dat ons :a~d 'n rnikrokosmos is van aUe nywer- 
1C1dsgroei oor die hele wereld. Eeue 
Van sosio-ekonomiese problcme het 

h \ Skaars het men~er die eerst~ klok 
Ial!lder note op sy kitaar in ons vierkant 
at weerklink, of kampusbeheer Iocr 

O~ll die hoek. In geen onsekere terme 
~~c Word die sanger mecgedeel dat hy 
o ?loct padgee Of baie gou met sy 
Stolle moet klaar kry. Dit is allaat (dit 
Was om en by 11.30 nm) en die 
Illatrone (wie of wat dit ookal mag 
'M!es) sou dan gekla het dat die dames 
wat al slaap. wakker gernaak word. 

Van die dames wat geluister het (en 
Wat blykbaar nie omgegee het om 
"':akker gemaak te word nie) het ver 
~et probeer protes aanteken teen hier 
d e onnodige handeling: Kampusbeheer 
moen net hul werk, is die meisies 
eegcdeel. 

\I Hoofstuk 2 speel af die Dinsdagnag 
p()?r lntervarsity in die omgewing van 
.flea, Nemesla en Serruria. Terwyl 

kenners van ons gemaak, Afrika sal 
Suid-Afrika nog broodnodig he." Dr. 
Koornhof het voorspel dat hy nog sal 
leef om die terugkeer van Suid-Afrika 
na Afrika te sien. 

specl. "In o 'n telsel word pl 'like 0 
emosioncle probl me op pluaslike vlak 
opgelos, voordat hull te ver ont 
wikkel. Daarom i plan like bestuur 
dikwel moeilik r as hoer bestuur of 
rcgering". 

Dr. Koornhof h t die aandag daar 
op gevestig dat daar in 1952 slegs cell 
S ntrale parlement in Suid-Afrika wa . 
Daardie parl ment het voortdurend V,Hl 
mag, fstand g sdoen odat daar vand g 
al volkome gclykh id tu n die parle 
ment v: n Transk i, Bophuthat wana n 
Suid-Afrikn b sta n." Hull i. lyk 
vennote in die plurale op et in Suid 
Afrika. Wanneer di 1 pr e van mag 
deling eendag voltooi is, sal daar vol 
kome gelykheid tu. en al If beoogde 
parlem nte in Snid-Afrika w s." 

"Eer dan :11 on praat o r 'n 
federate ot konfed ral stel el", h I dr. 
Koornhof gese, "t ndcr sp: nons, 00. 
die Opposisie, die kar voor di P rd ". 

Dr. Koornhof h t g edit i vir 
hom 'n voorreg n 'n ph: i r om t 
werk aan die probleem van jj tede 
like wartman. "Dlt i. dl mo it werd 
om jou hclc lewe aan die v rhoudlng 
sank in Suid-Afrika IC wy". 

KONSOUDASIE 

"Die regering is besig met 'n groot 
skaalse plan vir ruimtelike ordening en 
konsolidasie. So sal daar by. binnekort 
oor ruimtelike ordening bclangrike aan 
handigings korn, en met konsolida ie 
word ewe so goed gevorder." 

"Vandag is daar m er as 'n miljo n 
pendelarbeiders in Suid-Afrika, HuUe 
het verlede jaar 'n rekord-inkornste van 
meer as R1 000 miljoen aan die swart 
state van Suid-Afrika besorg." 

TUISLANDE 

Dr. Koornhof het daarop gcwys dat 
die tuislandbeleid werk, o.a. omdat die 
swaartepunt van swartes steeds na 
swart state skuif. By moes in Maart 
vanjaar R37 miljoen ekstra vra op die 
addisionele begroting (icts wat slegs in 
uiterste gevalle gedoen word) a ngesi n PIETER D. VAN NIE RK DR. P.G.J. KOORNHO daar nie genoeg voorsicning gema k is.- -.-- _ 
vir die groot terugvloei vall swar tes na 
die tuislande nie. Die g volge was 
byvoorbeeld tekorte aan onderwys in 
Lebowa en huisve ting aan die Ciskei. 

"Ek g10 dat gesonde regering in 'n 
pluralc op: et gcgrondslag is op gcsoudc 
plaaslike bestuur ", het dr. Koornhof 
gcsd, en gewys op die sleutclrol wat 
gemeenskapsrade in ons huidige bestcl 

"OOP" KO HUlSE LEI 
TOT BASTERVOLK? 

DJ. BRAND, PAUL KRUG RSTRAAT , keyf: 
Dl ' Studenteraad het onlangs 'n b sluit gCI e m om di univ I' iteit owerh d t 

koshuise as "oop" of 'internasionaal' t v rklaar nook to te la t dat and rskl uriges gc lot 
danspartye van die univer iteit an byw on. 'n t. p, indi n ooit toe laat word, kan vcr 
implikasie: he. 

4000 n tudente by 
uit erulin • • 

MATIE MAA N 

Die programleicr 

Wine, women and song 

ring your partner 
to 

WINE DINE & DANCE 
in a convivial atmosphere 

* * TYVY 

DIFNS 
Student .varia he! umptelik I gin til 

1974. Die erst" r treek uits mdin 
is op 23 Mei 1977 1.I.v. 'hri to v n 
Rooyeu gchou. S dert J pril 197 S het 
s tudentcvurinkolllltc led \ begin om 
onderhoudc te VON. 
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• • OIJ W,n NlJwe V,le . • In 

D'~ redaksionele terrnyn van Die Mati nader nou vinnig sy einde. Bes moontlik is dit die laaste 
P rspekti we wat ek ooit sal kryf. Hier in die laataand van ons nege maandlange geselsie, wil ek 'n 

regstelling maak. Toe ek in S ptemb r verlede jaar my debuut op hierdie bladsy gemaak het , het ek uit 
pur onervarendheid, in die cer te persoon geskryf. Die gesoutenes in die joernalistiek het my aangeraai 
om dit nie te doen ni en die gevolg was die drognaarn "rubriekskrywer". Na 'n termyn van ervaring en 
noue . kakeling m t die Publikasiekomitce, beskou ek dit bog so'n rubriek is tog iets persoonliks; my 
naarn star n imn er Iewensgroot daarby. Dus is ons terug by die "ek". 

KA ASTROFIESE SKO NE 
Twee S ndae geled h t ek m t 'n 

onpan sko ne k rk to g ga n. Ek 
moet d. rem toegce dat k, If 0 
ietwat onver ikilliglik onopl ttcnd wa: 
Niernand het dit ooit opgemerk nie. 

tcr het dit tot my deurgedring dat 
ons dikwels so elfge entreerd is dat 
on' ni eers on buurman in die same- Gedurende my e rste jaar op Stellen 
lewing ra: ksien ni . Die 8 volg hiervan bo eh het dit VIr die eers te kecr tot my 
wa. <tat rk m r aandag aan die kleiner deurgedring dat ons almal be ig is om 
dingetjie, begin t e het. oud te word. Elke jaar is daar 'n krakie 

Ek h t byvoorbeeld agtergekom dat of twee by. Men begin later luister na 
jy tw e hande nodig het vir 'n pakki die gesprekke van ou r mcnse, en dit is 
artappel kyfi , lndicn mens net een heelt mal in 'n ander trant. As 'n men, 
vry hand her (die ander een kan by- e rs met smaak begin uitwei oor die Die afgelope paar jaar het 'n in teres 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~ ~ndcns~ voo~kyngcbr~g, Dit 

veroorsaak dikwels ulke kopkrapsitua 
sics dat jy dit amp r 'n dilemma kan 
noem, 'n Mens wonder maar net wat 
die werklike rede is vir die neiging 
onder studente om koshuise tc verlaat 
en erens (dikwels maak dit ni sosecr 
saak waar nie) 'n privaathokkie te kry 
waar hulle hulself kan toekluistcr. Die 
u n iver s iteitsowerhedc het deesdae 
problerne om koshuise vol t kry, 
terwyl die studente aan die ander kant 
na Ike moontlikc grashalmpie gryp in 
die toutrekkcry om 'n private blyplek 
te kry. 

Hulle wil eenvoudig wegkorn van 
die reels n regulasies wat hul bewe 
gingsvryheid 0 wreed inperk. A hulle 
dan eindelik die vryheid van privaatbly 
~nuk,wngdi nctwnvrntwomd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Likhcde (ko maak, huis aan die kant 
maak en wasgo dwa ) hulle weer so vas 
dat dit vir my maar bra on, innig lyk. 
Die m ns is naaks, hy sal nooit sy fout 
erken nie. 

Ek wit vund I' g I oor I rg wat 
di w Is nie c 'rs vir mol hope lang si n 
word nie. 

Mi kien tic' dit t kras. Kom ons 
praa t hi tji oor die klein dingetjies 
wa t daagliks om ons plaasvind, Meeste 
van on ga n mo toe-oe d .ur die lewe. 

voorbe III , . , 'n boeksak dra), behoort 
m n: of nie teet nie, of Hewer icts 
suigerig te koop. 

,. k wond r hocv I men e op hul eic 
taalgebruik Ict. NOll di dag moes ek 
my stem op band laat opneem en of dit 
nou mikrofoon kuheid of bloot slegtig 
heid was, weet ek ni " maar my onver 
rno om myself in woorde uit te druk 
h t my g skok. 

kobu 
• pienaar 

M .)). · . usgl(~S 111 
tile Neus 
raven mer onrustig. Die d. nspartye het al begin. 'n 

Men, sien hom moeilik tussen die pawiljoenrye. Die maan lig oor 
imonsber g en laat sy ge ig bleker Iyk. I i windjie stoot 'n 

g frommeld program tot teen sy kop. Met die hoedjie lyk hy byna 
vrolik. y wynsak met die blou made-in-Spain het leeg gedrup. Maties 
wen, Maties wen lntervarsity! 

By sou graag t en Tolli s se toonbank wou druk en dalk ongesiens 
in die hoek haar dronk Iyf se knopi s wou losmaak, As sy haar wyn op 
di d nuehout mors, sal hulle daaroor lag en teen mekaar gesteun by 
die deur uitsukkel. Op met die straat na waar hy bly en die maan tot 
op sy b d . kyn. r om, rom, rom! SteJlenbo eh komI 

Toe die son in y oe skyn, rol hy op sy rug en kyk na die 
pawiljoendak ewewydigc trep. En hy begin onthou, Hy sukkel 
met y groot kop 0 ent to in 'n sitplek. By trek sy t ing van sy 
verhem He los en uig aan die. ak. N t 'n druppel sou hom r d. By 
grinnik foe hy die telling die ee ste keer ien. Tussen die papicre en 
blikke deur klim hy af 0 op die veld tot by die noodhulpmanne se 
vergcte waterhotteJ. Daarna hardloop hy oor di veld en gaan Ie onder 
di pale sodat . y kop teen die klam gras klop. By laak Jighoofdig, klim 
00 die hek ell tel y voete onnodig hoog op tot in sy kamer. 
Sf II nbosch! 

Die kuldcragtigc St lIenbo s vall i dien a agt rgrond vir 'n nuwe 
Afri aan. e roIprent. Die tema i soos 11 ander 'n heeltemal nuut: 'n 
lie desdri hoek ingckleur md diamantsmokkelary en studente. 

By die Scntrum is daar op elk . kinkbord kennisgewings geplak. 
Di die en kan in 'n leeftyd! H ,mie hom skryf vyf draaiboeke in 
'n kraampic in die loopgang. Die primarius van y privaalwyk kry dit 
g om H koerant te haal met 'n foto V 11 Hcnni hom verdwerg 

agter plakkate n sy primarius. Dis tyd vir die benoeming van 
c·kleure-kandid· t n almal I k rant. Na nege da nne nagtc 

ho it' al op ne . y d a ib ek waai in 
'J J nd Q el d deu ge leurde rbeid 

oggend gebuig, maar 

PI ~ · MARAI 

laa t operasie (so al asof jy jou ge· 
spreksgenote wil oortref) moct jy weet 
dat daar fout is. 

Wic van on merk wcrklik op 0 'n 
ander pcrsoon brildra, snorkweek of 
pangroei? Na die tyd, as jy die pcrsoon 
in herinnering probeer rocp, meet jy 
tot jou v rba ing agterkorn dat hierdie 
d tail heclt mal ongesiens verbygegaan 
hct. 

KENNlSGEWINGS 
110 veel van ons kyk werklik na die 

kennisgcwingborde ? Het u a1 sulke 
geel plakkate opgernerk? SAAK-vcr 
gaderings word daarop geadverteer. 

So is daar honderde voorbeelde. Ek 
wa nic eers oor pronklik gcnoeg om 
die bestes op te noem nie. Haal daardie 
oogklappe af, my Iiewe lesers, anders 
val u dalk in die mol gat. 

KOPKRAPSITUASIES 

DIE diepste vrees wat die mens kan koester is <fat hy aan die einde van sy 
dae tot die besef sal kom dat sy lewe vrugteloos en sy doelwitte 
waardeloos was. 
Di Prediker se: "Ek het al die werk gesien w t onder die on gedoe 

word, en kyk, dit was alles tevergeefs; 'n gejaag na wind." Hieronde 
resorteer bvkans alIes wat vandag as suks s gereken word. Om profes ionee 
'suksesvo}' te wees - ingenieur, dokter, of regter - hou nie die sleutel tot 
ware lewensukses nie; dit U; vee} dieper. 

In dit wat die tudentegemeenskap voorhou as doelwlt , ord sukse 
verwar met geluk. Sukses in die lewe word nte b .paal deur aansien of 
inkomste nie; we} d ur gee telike waarde en t rmheid van karakter. Hierin 
staan die waterdraer saam met die suk esfiguur van die pro fe ssie. Daarom 
verander die norme van war sukses nie m t tvd nie; daar bestaan vanda 
presies dlcselfd gele nthed om lewensuksesvol te wees as millenia gelede. 

Laat ons dan in hie.rdi kortstondige dae van jonkwees die lewe aangryp 
en die weg na aligh id 0 k, sonder om "aan hi rdie wereld gelykvormig te 
word" in y sukseswaardes. 

AGTERPLAASKAM ERS f h 
Sommig wil weer swot n word ", . , criticism of religion is the premi e of all criticism. "- Marx, 

kwan uis tc veel gepla met onb nullig- SISYPHUS bites his pen nd trown . H has Iu t finished writing a the IS 
hcidjies wat dcel is van die koshuis- entitled A critique of criticism but he hasn't quite decided to whiC~ 
lewe. In die een aamheid van hul agter- department he hould ubmit it. There are too many topical references in I to , tisfy the Enftlish Department who e cone rn is onlr. tor universal valut' 
plan kamers verlang hul weer innig na (whatever that might m an). On the other hand, Sisyphus, s much-cultivated "'IIJ 
die ges llige gl;;selsies random die might be little too much tor the German Department, although they wOU 

oprob bly arPreciate hi. ref r nce to Marxist theory (whatever that might be,'ti 
kof lekan. How abou the Afrikaan ·Nederlands Depattm nt? Good iti t, no! They 

Die koshui. kla kort.kort. Hulle pick up aU hi punctuation errors. And his pride WOUldn't How him to give it t~ th Kweehskool because they once refused to llow him to give a criticB 
v'rloor baie van hul seniors van for- analysis of the Bible according to Its lit rary m r ts. But surely the obviOU, 
maaL Die Icidcnd rol wat koshuisc in channels to work through are tho e which specialize in methodology, fo 

instance. the Philo phy and Politieal Philosophy Departments? What's wrong; 
die verI de gespeel het, kan beswaarlik Sisyphus? Why ar you blushina? Don't tell me you've offend d them with on 
volg hau word. of your inturiating little comments? Oh, I underst nd, you're afraid they mi b! 

•• ann wat dalk l'ets vu' hulle, arne. put together band of brutal facts to destroy your beautiful theory, Well 011 
IVI can't help but sympathi e with you ther . 

lewlOng kon beteken word I'n dl'c kos Sisvphus's thoughts e mag away. Finally he spe ks: , . - "It1s difficult to dmit failure. but I have fail d. And not simply with thl 
hui. gevorm. Bystand, moed'inpraat, silly little theory. Much more importantly, the criticism that I have levelled 0t 
koshuistrots en so 'n bietjie boeti . the Establishment these t!st two year, ha com to nothi~. I have aimed a, 
b antJ'l'cS IIClp 'n gel"n' spl'rcerde J'\1111'or striking .t the heart of w t I have regarded as shortcomin~ n the set-up heI!:j . but bec use many ot the beli f I hold are ali n nd sometimes ven di astel'" 
om belang te stel in lmmpusa 'tiwiteitc. to the majority of students., I have clothed by profanity in pr tty language. Bfu1 

my failur is not merely leftist d fe t. Even for a right,wlnger power \l 
Na 'n jaar of wat hunk r hicrdic political rhetoric is inacceptable to the Stellenbo ch tudent who, b caus IW 
bege sterd s na meer privaath id. basically bell ves the world is bakllatl..i v .ry slow to involv and commit him 'Ie 

in the heated debate of the day. NOW I am not going to accuse this amiab 
Vra u of ek daarvan hou om privaat student ot a vertrouensbreuk, nor am I going to label him with the old clic~ 

te bly? .·k geniet elke oomblik, apaties, Instead I want to take Quick look at an alternativ form of critici ... 
that will be acceptabl to hi delicate ears. 

"The column 'Fontein van Semaar 0' ha prob bly come close t to caPturi~~ 
th intere t ot the student who re d ditorial \ but with all due r spect to t i 
writer, it wa not so much a tire imply ~ ying with words. It is all v r 
well to mak fun of the SR but it is not partIcularly daring to tirise a bodY 
which most udents in any ca have little r pect tor. What I would Ilk to S d 
i a. ituation wher ud nts look critically at their mentors; the lectur r (l 
th administrative personn 1. ' 

"Besides Marl ne van Niekerk's naughty littl glane at th opvoedkllrlOJ\ 
faculty a few years back, we h ve seen preciou little of this. This does not mea t 
that there is nothing to criticise. For instance ther was a dispute last ye'lI 
concerning a crit from an art eXhibition. The problem was one which dealt wit", 
the eriteri to b us d when dealing with a work of art, a very real problem· 
lectur r writes to the Matie, hammerin the notion that a worlt of art should ~ 
able to stand the test of time, a a baroque notion, Yet even though there is 11(1 
discussion of what criteria ar involved. this letter Is taken to b, the last WO~e 
on th subject. Another example: the English and Germ n Departments h,ll 
been involved for some tim in a fierce d b t over the need for relevance In:' 
literature course, but to jud e by th tud nts ttending the regular ym~ t 
ium their only d light is to w tch th if profs h ving a go at one another. Y e 
what is belnf di cus ed is not merely of ac demic iln ficance but involvesdtr" 
very value 0 th cours s w r tudyin. Some time ago th Matie retus . c 
publish a critici m of the Journ lism D rartment which mention d the semant~ 
difficulty of calling a cour e a major par ot which involves masterin shortha~ ~ 
ypilll and translation an honours cour e. This critici m did not deny t ft 
excellence of th d partment; it mer ly found the honour title mi leading· fI 
final ch Hcn ,: we now hav new r etor whos policies ( specially those 11 
conn etion with the Colou d udents on campus) are coming into t I, 
lim li&ht. I dar som ne to mak a c ful an Iy is of Prof ssor de Villi ·r6 ~ 
and Professor de Vrie 's st tem nts (conc ntrating on how th y view tlld 
r lation betwe .n state and university) and to show the differ ne s between 11 
impUcations of th it standpoints." 

Th et mal 0ftimist! N xt you'll have Sisyphu hoping that th Stelle" 
bo eh udent wit begin to criticise th abu I· of capit lI,tters. 'f ll.f 

JOHN McCALL",l' 

SKUlMENDE I·ONTEIN 
In 'n poging om meer opt 'Hend t 

we t silm ck to' uit di ho k van my 
DOg 'n kuimcnde fontcin voor di 
Konserwatorium. 'n D g 0 wat later 
m rk ek toe uit die ander hoek van 
diescltde oog (ek het in die t enoorge 
~telde rigting gestap) dat die water 
we r ens borrel en bruis so os wat dil 
hOOtt skuimloos'(soas di perfekte 
samet ·wing). 

Sal icmand my tog intig 3S daar weer 
tn pak Supcrwit·ek tra· koon poeier in 
die wat r g val het? In die tye V,l1 
kotlomicse probl me en energie· 

be 'paring. maatrecl mo t k d finitief 
die geleentheid gebruik om my week 
liks skottclgo d daar te gaan was. V. n 
my k strolle (ek maak n t cen maal 
leo I dan eet ek vir die cs van die w ck 
da rvan) is hO'k te groot vir my 
\.\la' k. 
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PIETIE VAN ZYL EN REENEN BARRY 

DAAR loop daagliks ongeveer negeduiscnd studente op Stellenbosch 
se kampus rond - en almal van hulle is Maties, want elkeen kan sy 

registrasiekaart toon dat hy of sy 'n ingeskrewe student aan die 
Universiteit is. En tog is hulle verskillend, nie net as individuc nie, 
maar ook as identifiseerbare groepe binne die studentcsamelewing. So 
kan die inwoners van enige koshuis uitgeken word, soms selfs aan hul 
koshuisdrag. 

Net so is die grocp Afrikaners 'n op bou v a n die Republiek van 
h?rkenbare groep in Suid-Afrika enkan Suid-Afrika. Daarom, op 31 Mei t 979, 
~e rol en bctekcnis van die Afrikaner skuif verskille tusseu bcvolkingsgro pe 
In ons plurale samelewing bcter ver- op die agtergrond en herbevestig nil 
taan word as 'n mens na die kleiner Afrikaners hul trou aan die gemeen- 
o~set van 'n studentegemeenskap kyk, skaplike vaderland. . 
Hlcr word die Afrikaanssprekcnde ver- Is Afrtkanerskap wetklik 'n blok aan 
gclyk met die inwoners van koshuis X die been vir 'n verenigde Suid-Afrika? 
en die burgers van die Republiek is Tog nie, want die kontak tussen volke 
v rgelykbaar met ingeskrewe studente bring dikwels die eie in elke yolk g 
aan die Universiteit. starker na yore; dit bcvorder 'n p r- 

EENHEID MAATSTAF VAN soon like selfrcs~ek en bc~ .stlg g?C t~- 
SUKSES like ankers en dit kan as n katahsator Die . . ,in die uitlewing van Ike persoon se I- .;;._ _ 

. . stud nte .tn ~oshulse vorm n burg rskap optree. Dit kan hulle bctcr 
~cnhcld ~at bal~ dtnge. sa am ~ocn; en meer bcwuste burger van die Re- 
~oucns die hegtheid van die eenheid en bli k k 
Walitcit van die samewerking is 'n pu I ~~t ~I~a terugk er na ons ko. huis- 

ru atstaf v di ruk di kos- . hUis a~ te su, ses ~an Ie. . kampusvoorb eld: Die koms van koso 
blo 'ds Of dit nou sport IS, sa~gt.ee~, hui ligas het nie die Mattes se rugby 
ook kenk, of watt~r mal aktiwiteit verswak nie. Intcendeel, die kompctisic 

al, elke Xer bring sy kant waar t koshuise het Stellenbo eh een Inoontlik ussen . . 
Nou . , . van di beroerndste rugbyklub. 111 die 

kan daar n student 111 X wees ~ ld " k Di andersheid van 

I\V'd~ reken dat 'n koshuis 'n blote wk erhe . ghmtaael·cl· toet 'n di~p'er bclang- 
OSlcspl k . d . h t os uise e g i . e IS .en geen erg aann e om ellin en daarna tot 'n intensiew r 
n die koshuisgemeenskap opgeneem te st g 
wOrd nie. Hy word 'n sluiper wat af cn ••••••••• 
toe in die gange opgemerk word en wat 
noodsaaklikcrwys die ba ie e geriewe 
tnet die ander deel. So 'n per oon sal 
~ur niemand as 'n X er beskryf word X~' maa r eerder net as 'n inwoner van 

A ~it bring ons by die verskil tussen'n deelname van studentc aan 
bfrtkaner en 'n Afrikaanssprekcnde. huis- en Matierugby. 
o:e Afrikaner is vandag, volgens prof. Op dicselfde manier kan die kultu- 
rk Kotze, "iemand wat die volksken- role vcrskille tussen die bevolkings 

~. r.ke, waardes en belange van die grocpe in Suid-Afrika heils am inwerk 
tnkanervolk van nature besit en hulle op mekaar Olll 'n meer verantwoorde 

P;Ob er handhaaf, bevorder en uitJcef, like en v lwassc burger daar to stet. 
o wat hulle nie van nature besit nie, Geanker in die sekuriteit van. y her 
nt.aar hom volkome daarrnee verecnsel- koms en die geJoofsvertrouc van die 
dVl&" en dit probcer uitleef en bevor- voortbcstaan van sy bevolkingsgroep, 
a~r .. Dus, by die Afrikaner is daar 'n kan so 'n persoon sy voll energie wei 
t ttewc identifisering met sy groep, aan pogings om Suid·Afrika 'n beter 
b~rWyI ~aar by die Afrikaanssprc.kende woonplek tc maak vir al sy inwoncr.. 
d.oot die gerneenskaplike gchrUlk van Daarte~noor loop die persoon wat sy 

I Afrikaanse taal is. andershcid ncgecr, die gevaar van '.11 
\f I_)ie en is dankbaar-trots op sy baie meer bcperkte deelname aan die 
;)' rt~aner kap, terwyl die andcr een 'n dinkproses en uitvocring daarvan, 11 
o~ !ewe, passasier op die Afrikan~rwa op die agtergrond huiwcr die poo~ V~ll 

se,Us n rcmskoen is. Net so mill as '11 I lang lose grys n~a sa. wu.t 111 n 
~at n koshuisgees sond r die bewuste stagnante traak-my-nleagtlgheld hut 
wcelname van sy inwoncrs opgebou kan lewens verwyl. A die lede van 'n 
si ord, net so min kan Afrikancrskap bevqlking groep soos die A rikat~er 
':0). w es as daar niks meer as die doellJewu probe r om mekaar te 111' 

M rUlk van Afrikaans ter sprake is nie. spireer om die Chri. telike n~T1l1e ~n 
b e ~ n?g, net soo dit doelgerigte le fwyse na te strecf, om hoc arb id- 
k~dn~l~ ~ ~mcwcr~~wrebom .s~t~a~nd~a~a:r!d:e~v~k~h:u:l:c:~-t~c~s~t~~~d=a~n-w='-'_~~~~~~~=~~~~~~~~~~ 
. ~SlllIlS)cWC vir di inwoner. so - 
hlllu! . e . I nd te maak dat 'n gevo I van 
p "wtl-nerens-anders-bly-nie vanself 
ni rckcnd word, net so verg dit inspan 
o III en. meelewing van elke Afrikan r 
nul Afrtkanerskap so uit te bou dat die 
<1, We ~eslag hulle natuutlikerwys met 
v C Atnkane strewes en tradisies wit 
reensehvig. 
lotke . . , 

Matic. tr'nwonedr. v~n kOShuiSI,Xk IS ,n 
)( , oucns, It IS onrnoont 1 • om n 
tu~ \ te wces as jy nie 'n ingeskn:.we 
br, en.t nan die univer iteit van Stellen 
of ch IS nie, By intervarsity of karnaval 
al grad dag of walter gelccnthcid ook 
n~ wau! die studente van Stellenbosch 
1. bUlte optree wys elke X-er y 
(Vl'tlic'kl '. . Yre cure, want dit IS sy voorrcg en 
\I/o 1dc om 'n Ma tie te kan wces. Dan 
hUi:e llnderlinge verskiUe tuss ,11 kos 
C I I .vergeet en werk almal in 'n groter 

llCld sa . d· d· t di ns '. m vIr Ie sport, Ie naas - 
hlerd' cn <:tie akad nllese prestasies v n 

~e lltllversiteit. 
beg~le hel ngrike punt hier is dat die 
Yluk~~P' .. X.t'r en Matie op vcrskillcnde 
Y rg'l I I~ glad !lie met mckaar 
11 t C Ykba If I. ni '. Dit is lllyns insicns 
Aftik~ bclaglik om te vra "is jy 'n 
om ancr of 'n Suid-Afrikancr?", as 
h. te Vr'l ,. . • . 'J" "io I IS JY n X-CJ of 'n M lie. 
terWy~n .bewe g op die kulturcle via , 
i.. b die al der 'n staatkunili bcgrip 
di S If Afrikan r is imlllcrs ded van 
bUI' tt d-Afrikaansc na i en is deur sy 
1.. gCrskap v b' d . . 0.· SR verdicn elkc studellt sc 
C • if . cr ltl om III dIe g es v'. n nUal V· . st-"un m··t hi rdie ini iatief. M er nog, e Ires dec! te neem a n dl ... ... 

Visie en oortui ing 
e optrede • In s 

CHRIS HEYMANS, BUITEKRING 17, skryf: 

IN die vyf jaar wat ek op hier~i: kampu is, het 'n ~lud .n~ raad 
seIde met soveel visie n oortuigin J opgetree : wat <11 in idl I 

verlede week g d en het met hul mosi oor ' ip' ko huh n dan . 

J. k tel dit sond r huiw ring d. t 
hierdi hTfoot st p 'n 'om. r .gooi oor 
alle 1l100ntlikc tout wat III rdi SR tot 
dusvcr g In a het. Baic on.l n~s HOg, 
01.1 hierdie stap a. "gevaarhk vIr v I 
en vaderland" gc. ien gewe . het. ~ou 
demon treer di t gter 'll ooper gcsmd 
heid en 'n realisticli kcnnis~m ~an we 
mcnRe, behocftes - wat die !oglese 
gcvolg is van kontak tu. sen V rskll1ende 
m n e. Die feit dat selfs die ~ons rwa 
tief. te 'R-Ied vir hi rdie mo I.e ~cst In 
het dui op 'n wrfris 'ndc brt'Slc wat 
d u'r die bedompige ruimte' van on 
stud nte sc g sindhcdl' ~aal .. St Hen: 
ho ell i, ondanks sy 1 01 I?, nog 
.teed die Icier in die Suid A nkaan. 
studente-g >meenskap. 

SR VERDI • N STEUN 
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Die probleem se naam is Lucy, 'n Vra maar hoevcel studente, haar snags 
bruin vrou met krul hare, wat baie in by die Spur of in Birdstraat sien. Sy 
Victoriastraat en by die Spur "werk- hou ook baie daarvan om taxi tc ry, 
saam" is. Wat ek dan nou skryf doen sommer net na nerens! lIaar smaak is 
ek in die allergrootste liefde teenoor ook nie die van 'n gewone student nie, 
haar, my minder bevoorregte naaste, en sy wit alewig gebraaide hoender, sop, 
om die wat verplig voel om te help, te vis, pasteie, roornys en lekkers koop. 
prikkel tot nadenke, En sy koop dit met die baie geld wat 

Die volgende agtergrond is verkry die klomp studente voorsien! 
van die welsynswerkster wat vir Lucy Baie van haar breinskade is te wyte 
se sake verantwoordelik is. Lucy se drie aan die drink van spiritus, alhoewel sy 
kinders is verlede jaar deur die Welsyn moontlik dit' nie meer doen nie. Sy 
van haar weggcneern omdat sy nie die word verplig om met die Bergies te 
vcrmoc (verstandelik en fisies) het om assosieer al wit sy dalk nie, Holle drink 
hulle of haarself aan die lewe te hou weI spiritus. Moct dus nie vir haar in 
nie. (Sy wil haar ook nie laat steriliscer die versoeking plaas deur vir haar geld 
nie.) Sy is opgeneem in Stikland vir te gee nie. Sy het geen familie of 

Mnr. Robbie Blake van die plaas Libertas skink Mer saam met Nikki toetse en behandeling. Daar is bevind vriende wat kan of wil help om haar te 
Gerber In glasie nadat sY op die plaas as Sjampanjenooi vir die dat sy verstandelik baie vertraag is. rehabilitecr nie. Is daar dalk iemand 
Matie-Ikey fntervarsity aangewys is. Aangesien sy gedros het, is die kanse wat in hierdie verband raad kan gee? _____________________________ ~~aaldtzywe~~~~m~ ~~~oo~w~~~e 

~r~ ~ ~l ~ oo~ D~r h ~bng~--------------------------~ 
waglys van gcwillige pasiente. 

WIL NET GELD HE 
Vir diegene wat meer wil help as 

net deur die verantwoordelikheid af te 
skud deur geld- te gee, lewer dit prob 
leme op. Lucy luister net na wat sy wil. 
'En sy wil net geld he. Sy skakel net af JOHN McCALLUM, OLD NECTAR, skryf: 
as 'n mens met haar begin gesels oor I d lik d k t 
die situasie waarin sy haar bevind, S it moontli dat ie s rywer van die arrogante brief (Mattes wee 

Sy bly wel in Kylernore (of het nie wat hulle wil he nie) dieselfde persoon kan wees as die persocr 
liewer as kind) waarvoor sy altyd bus- wat verlede week in "Ou wyn in nuwe vate" oor nederigheid e~ 
geld soek. (Busgeld soontoe is deesdae afhanklikheid gepraat het? Ek verwys natuurlik na mnr, Piel 

HIERDIE brief is 'n reaksie op die skrywe van Piet Stofberg en is ongeveer 60c, en retocr is dus RI,20). Stofberg, ons plaaslike "Dr. Jekyll and Mr. Hyde." Volgens hom is die 
~r~und~.newatn~ilieuh~qwnd~ASB~efurend~km~S-y-g-aa-n-e-~-e-r_n_~_K_y_l_em_m_e_~_e_n_~_·~ ~Studente.un~ cie n~ '~~ 

aanvaar nie. volwasse", "onverantwoordelik' US-BOEKWINKEL en "onkundig" nie, maar hulle f 
ook 'n "massa dubbelpraters". 

NIE PRAKTIES Aan die anderkant sien hy eliL 
Sk-Iede as persone wat gekies word 

. "op grond van (hul) standpunte, beg)!1 
sels en bekwaamheid", 'n Bietjie later 
beskryf hy die beslissing van die SR Oll' 
'n referendum te hou oor ASB-herafU 
liasie soos volg: "Die SR volg die 
eerlike weg en vra 'n mandaat van Y 
kiesers om sy oortuigi 19 toe te P,lS" 
Wat my hinder is nie roseer sy metod~ 
van redenering nie ( 1. kan miskien :~ 
bietjie later daaroor gesels), maar dl 
toon waarmee hy praat. Waarskynl~~ 
het hy 'n baie lae opinie van M 
gcmiddelde student, terwyl sy sieniJl~ 
van homself en sy mede SR-Iede (ver~ 
die wat met hom saamstem) taaOlIl~ 
hoog is. 

ttulente nie 
onkutulig o 

PIETER MARAIS, EENDRAG, skryf: 

Laat ons realisties na die SR kyk, woordigcr vir elke 100 student -.. en 
Ten spy te van die studcnte se pleidooi laat hulle dan 'n 800rt SR van 13 lcde 
in 1978 dat die SR polities Iciding kies. Die SP-Iedc kan gebruik word vir 
moet gee, i. die SR vandag, oos oor kommi ies, komitec en as kanale na 
di afgelope klompie [are, niks meer en van die Stud nte-unie dien. 
nie on administrati we liggaam, wat Die SP·1id kan dikw Is 'n vergade 
die ondankbare vuilwerk vir die stu- ring hou met die sowat 100 kiesers van 
d n e doen. In ruil hi rvoor kry hulle sy afd rling en so sal 'n ASB-fiasko 
statu: in die oe v n die breer same- voorkom word. 
J wing en die ond rvinding en per ons SR NIE VERTEENWOORDIGEND 
v rryking wat hiermee aamgaan. . . .. . , 

Mnr. Stofbcrg . e rcdena ie dat die DIe ASD-atfere was me net n 
Stud nte-uni "op politic e vrae ge- "rnosie van wantroue" nie, maar ook 'n 
kon .entreer" het tydens die verkie ing bewys dat die SR nie verteenwoor 
van die huidig SR hou, te oordecl aan digend van SteUenbosch is nie. 
die sames telling, nie water ni . Slegs ses Mnr. Stofberg, as een van u skemas 
van hulle - Jan de Wet, ran, Roelof- in die to koms weer misluk, mo nie 

• Hilgard Bell, Nick Koomhof, Pict di Studente-unie van "onvolwassen 
Stofberg en Renier Koegelenberg - i held en onverantwoordclikheid beskul 
o wa politie aktief in hul dcnke en dig nie, Kyk na die stelsel waaraan 
h ndel. Die under uiter oms 'n paar hnlle onderworpe .• " 
gcdagte n doen verder hul adrninistra- 
uewe take na die beste van hul v rrnoe. 

NAiWITl .. IT 

M E 
L MET LUCY 

ADOLF JOUBERT, SLAVENHUlS, HERTESTRAAT 41, TEL. 2005, skryf: 

ET hierdie brief wit ek 'n probleem aanroer waarmee baie studente - Christene, humaniste en politic 
-- die afgelope jaar of twee te doen gekry het. Ek doen ook 'n beroep op aIle betrokkenes, en dit sluil 

dus aIle Christene vanwee hul belydenis in, om in liefde met my saam te dink oor hierdie saak. 
marine wat baie maklik geld uithaal 011\ 
hul verantwoordelikheid af te skuif 
moet asseblief nie vir haar geld gee n1 , 
dit vererger net die probleem. Gee vir 
haar werk en kos as betaling, (Pasop sf 
verkoop dit dalk sorg dus dat sy dlt 
eet ! ) Meet ook nie te emosione! 
betrokke raak nie. Daar is baie studen 
te op Stcllenbosch wat minder kos he! 
as sy. Sy kan dalk baie leer deur 'n sing 
sonder kos te bly vir 'n dag. (Sommigc 
behoeftige studente moet dit doen!) 
Icmand anders het tien teen een alre d 
vir haar se tig sent of 'n rand gegee. A) 
jy dit ook doen het sy daagliks mee! 
sakgeld as die gemiddelde student op 
Stellenbosch, en dit help haar nie. 

Indien iemand goeie raad het, plasS 
'n brief in Die Matie sodat ons OdS 
verantwoordelikheid teenoor minder 
bevoorregtes meer kan uitleef. 

STOFBERG SLAAN 
BAL VER MIS 

STUDENTEBELANGEKOMITEE, skryf: 

GEDURENDE die afgelope jare het studente voortdurend gevra 
waarom die Universiteit van Stellenbosch nie sy eie boekwinkel op 

die kampus het nie; 'n boekwinkel waar daar na die student se belange 
omgesien sou word. Maar hierdie saak is baie deeglik ondersoek en 
daar is baie goeie redes waarom die bestaande boekwinkelgeriewe 
eerder benut moet word. 

Oor die afgelopc paar jaar is daar 
gereeld in die argief van die Studente 
belangckomitee vermeld van die prob 
leme wat ondervind is. Dit is duidelik 
dat die Komitee voortdurend bewus 
was van die uiters belangrike rol wat 
boekc speel in die student se kennisver 
kryging. 

BEOEFEN BIETJIE GEDULD 

U.U.B. 
VIR AL U 
Boeke 

* Skryfbehoeftes * Afrolwerk * Bindwerk 
Pleinstraat U.U.B. 

Stellenbo ch 
Foon 4811 
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'n uit r slaagde intervarsity 
het die lkeys beide di mans- en 
d: mesafdeling gewen. Dit was tel 

k n duidelik dat die lk y rneer 
rvaring gehad het en daarom sake in 
hulk guns kon bekliuk. Ikeys h t in die 
mr n afdeling twce spa nne in die eerste 
liga, w t toon dat die Mati met 
gedugt teen tander. te docn gehad 
het. 

Veral die Ik y-mans wa op hul 
stukke en palm dan 00 al die wed 
tryde in. Baie goei en opwindende 
pel i. d ur die Mati s, John M yer en 
Dereck Lawrence gelew r. Dit w 
veral John Meyer w t met y gedeter 
min rde sp 1 uitgeblink het. M t 'u 
bi tjie m er geluk aan sy kant kon hy 
die wedstryd gewen het, 

Onder die dames was dit net M. 
Hob on van die Maties wat haar wed- 
tryd kon wen (in skoon st lle). Glenda 
Hill was baie ongelukkig om haar wed 
stryd t verloor, omd t sy aanvanklik 
m t t wee telle teen nul voorg loop 
het. Dit wa gtcr duidellk dat die 
dames besonder baie ervaring kort in 
die harde skool van enior muurbal. 

Di Matie het onder die ornstandig 
h de bale geed vertoon, en tree met eer 
uit die stryd teen die bet r afgeronde 
en meer ervar lkeys, 

REKORDS 

'1 w v n Matie. s panlede het 
individuefe rekords opg tel. St phen 
Donald het die 8t5 km van Constanti - 
nek tot by Houtbai i in 26 min 11 s k 
afg ts. Dit verbeter Ferdi Ie Grange 
on r kord met 37 s k. Julian Mar 
11 t die ag: te be n van 8 kill met 25 . 
na 25 min 1 ek v rbeter. 

Di d rde individuel rekord i deur 
Oud Matie An hie Krogrnann opg stet. 
Hy het di 7,1 km van die moeilik 
vyfde been in 2S min 7 ek afgele. Die 
span v. n die Oud-Ma ie w s tweede in 
3 uur 45 min 3 e, m t die Ikeys e 
A- pan derd in 'n tyd van 3 uur 45 
min 46 ek, 

Die diept van Maries e langaf- 
tande is beklemtoon deur die feit dat 
die B- pan legs vi r min ite na di 
Ik y by die indpunt angekom h t (3 
UUT 49 min 8 ck). Vyf- n veerti 
Mad s het a n die at1o. deelgen em. 

MARSAY 

1979 

MA11I:S moe 
dcdig en di 
pelpatroon was ni jui. gekcn 

merk deur hoogtepunt nie. Die Maties 
het veral die twecde helfte oorheer en 
die telling was 'n goeie reflek ie van die 
. pel. Twce korthoekc van die Maties i 
op die lyn g rtop d ur agterspeler en 
'n str fhoek is ook deur Matic gemis 
wat moontlik die telling kon beinvlo d 
bet. Die sp 1 was ook te veel in die 
midd I van di v ld en indien meer 
verspr id oor die hele veld kon die 
patroon van die pel h elternal ander 
g wees het. Die samespel het egter 
verb ter namate die wedstryd gevord r 
het cn dit het gelyk of die Maties 
mekaar nou beter aanvul as in die begin 
van die seisoen. Hulle is na hi rdie 
wedstryd nog st eds onoorwonnc en i. 
dus op hierdie stadium nog een van die 
min top spanne in die WP wat die 
. eiso n nog nie verloor het nie. 

REID-ROSS 

Gustav Jessen van U.S. voer 'n Tai-otoshi [beengooi) op sy Ikey-teenstander uit tydens Saterdag se Judo 
Intervarsity. Die Mattes het ook in hierdie sportsoort die oorwinning behaal. (Lees berig op bladsy 15.) 

l'WEEDE SPAN 

UISRUGBY TAFELTEN .. 
NIS: MATIE .. 
DAMES WE~ 

wat die mooiste drie van die wedstryd 
druk na 'n pragtige beweging deur 
voor- en agterspelers. Die goeie onder 
steuning deur veral die losvoorspelers 
stel Dagbreek in staat om die losspel te 
oorheers, soos in die beweging waar 
Visser (senter) uiteindelik oorval vir 'n 
drie. Hanekom skop raak en die telling 
groei aan na 19-0. 

DAGBREEK VS DRIEKOPPEN 
In 'n opwindende wedstryd vol 

hardlooprugby slaag Dagbreek daarin 
om die Ikeykoshuis Driekoppen met 
23 punte teenoor 4 te klop en sodoen 
de hul onoorwonne status te behou. 
Die w dstryd is g kenmerk d ur aan 
vallende rugby n aibei panne hct 
telken van hul eie doe llyn af met die 
bal begin hardloop. 

Die eerste punte word in die sewen 
minuut van die 'wedstryd aange 

tek n toe Peter Smit (vleuel) 'n mooi 
drie druk na 'n breekstag deur Burns Ie 
Roux (senter). Hanekom (losskakel) 
laag met die vervyfskop en Dagbreek 
loop 6-0 voor. Dagbreek se voor pelers 
vertoon goed in die vaste los en besorg 
aan die agterlyn goeie balle. Die lyn 
staanwerk was egter deur die he le 
wedstryd taarnlik slordig, 

Di tw edes het redelik good ver 
toon in di tw ede h 1ft maar kon n t 
e n van die agter: taltig doele inhaal 
nadat hulle mekaar in die eerste helfte 
ni kon vind nie. Die samespel het 
redelik v rh ter ten di inde van die 
w dstryd. Dave Grangers het baie 
promin snt vir die Maties vertoon. Die 
tw ede pan e spel is 'n bewys van die 
diepte van die Mati -hokkie se talent. 

Die derde span het oortuigend met 
3-0 gewen t rwyl die vier de span ver 
loor het. 

DIE Matie-damessp nne het met hul 
goeie oorwinning in die tafel 
tennis-intervarsity teen UK vcr' 

goed vir die swak vertoning van die 
mans. 

Die dames-eerstespan van 'Betsie 
Smit, Anne-Marie van der Westhuizs" 
en Elize de Wet, het met 7-3 geseevier 
Vir die Stellebossers wen Betsie Smit pi 
drie haar enkelspelwedstryde, ill' 
sluitend die teen haar WP O/21-sp,1I1 
maat, Gail Peisach, Saam met Antle 
Marie van der Westhui en het sy ook 
die dubbel pel gewen Die tweedespn'' 
klop die Ikeys met 7-,3. 

Die Matie-mans was egter ongeluk 
kiger as die dame . Met spelers soo 
Alan Chait and Jonathan Shapiro i~ 
hul midde, wa die lkey-mans veels Ie 
vernuftig vir hul Matie-opponenl'' 
Mynhardt Augustyn skitter egtcr vif 
die Maties en klop Chait met -19/16/11 
en Shapiro met 18/17. Die Kap nallr5 
wen al die ander wedstryde en wen 8-2· 
Ook die Ikey-tweedes was bobaas of 
die tafel en wen J 0-0. 

Dit het duidelik uit die kragmetil1g 
geblyk dat die Maties ook hier SWtl~f 
getref word deur die reelings dat steg 
bona fide-studente in die intervar ity 
mag speel. 

DRIEKOPPEN 

Driekoppen veg egter goed terug en 
teken hut enigste drie van die wedstryd 
aan toe Skerrer (slot) 'n drie druk na 'n 
voorspelerstormloop vanaf 'n straf 
skop, Die vervyfskop misluk (19·4). 
Kort voor die einde van die wedstryd 
teken Dagbreek egter nog 'n drie ann 
toe Trautman (heelagter) 'n binne-aan 
gee raakvat en druk aan 'n teelkant 
beweging. Hanekorn kop mis en dit 
bring die cindtelling op 23-4 te staa . 

Die wedstryd is in tipiese inter 
varsity-gesindheid ge peel en aantrek 
like rugby is veral deur Dagbreck ge 
speel. As Dagbreek sy foute kan be 
perk, kan hy beslis vanjaar weer 'n krag 
in koshuisrugby wees. 

DAMES 

Die eerste sp n h t baie kanse 
verbrou deurdat hulle baie aanvr 11 nie 
suk vol kon afrond nie. Hulle besit 
be Ii bal individu .le poten iaal ma r 
arne p J 14 at b ie ruimte vir v rb t - 
ring. 

.. ]'la 'n nederl ag van 2·1 is hull nle 
me r eerste op die ranglys nie en moe 
hulle drie punte inhoct. 

Die d rde pan het hulle wedstryde 
g w n terwyl die vierdes verloor h .t. 

DRIE 

Hanekom slaag met 'n strafskop vir 
Dagbr ek en die telling skuif aan na 
9-0. Driekoppen verdcdig goed en her 
haalde aanvalle word gestuit. In die 
25ste minuut kom Trautman (h el 
agter) van Dagbreek in die agterlyn en 
'n goeie beweging word afgerond met 
"n drie in die hoek deur Potgieter 
(plaasvervangervleu 1). Die vervyfskop 
misluk (13-0) en dit is ook die rustyd- 

D 
telling. 

Driekoppen begin die tweede helfte 
go d en val sterk aan. Die punte 

_____ .....-________ ontWYk huJle egter en dit is Dagbrcck 

VOLLEDIGE 
UITSLAE 
OP BL. 15 

MA'fIE A 
ge- V V L Y 01 * * TYYY STELLENBOSCH TEL. 3814 

A LA CAR E R STAURANT 
DAME E KROEG. 
TEN VOLLE GELI ENSIEERD 
ALL KAMERS MET RIVAT 
. A KAMERS, RADIOS, T L FO E. 
NATUURLIKE UIT IG VAN HOTEL TOEP. 

EET EN DAN ELKE ATERDAG MET 
DIE ORKES VAN JOHAN STEMMET. 
KLAVIER .. , ORREL- EN KITAARMU IEK 

MATIE B 



VOLLEDIGE UITSLAE 

VAN INTERV ARSITY 

KLUBRUGBY 
U, . I IS - U.K. 3 
U. '. II 32 - U.K. 7 
u.s. III 32 - U.K. 12 

KQSHUISRUGBY 
Hui Marais 42 - College House 4 
Wilgenhof 36 - Leo Marquard 0 
D'lgbreek 24 - Driekoppen 4 
HL. I hoogte 32 - College Old Boys 6 
ih rtru t 6 - Rhodesia Society 3 
ude Molen 27 - Kavaliers 17 

. ndrag 24 - Smuts Hall 0 
Pi ke 22 - University House 15 
U.S. Medies 12 - U.K. Medies 3 

MANSHOKKIE 
tJ.S. 12 - U.K. 0 
U .. II 1 - U.K. 2 
U.S. III 3 - U.K. 0 
U.S. IV 1 - U.K. 2 

DAMESHOKKIE 
U.S. I 1 - U.K. 2 
U.S. 113 - U.K. 0 
U.S. III 4 - O. Kollege 0 
U.S. IV 0 - U.K. 3 

SOKKER 
U.S. I - 1; U.K. - 0 
U.S. II - 0; U.K. - 2 
U.S. III - 2; U.K. - 1 

NETBAL 
U.S. 129 - U.K. 3 
U.S. II 28 - U.K. 6 

JUDO 
U.S. Mans 30 - U.K. 15 
U.S. Dames 4 - U.K. 1 

MANS TAFEL TENNIS 
U.S. I 2 - U.K. 8 

~ ---. U.S. II 0 - U.K. to 

V UGBAL 
DIE Ikeys was Saterdag bobaas in die 

vlugbal-intervarsity teen die Maties 
tOe beide hulle spanne wen. 
Na 'n harde wedstryd wat al vyf die 

Stcll~ dek, klop die Ikey-tweedespan die 
~ahe':Span. Die stelle het soos volg ver 
lOOP: 17/15 US, 1512 UK, 18/16 US, 
15/17 UK en 16/4 UK. Die Ikeys het die 
la te stel geheel en al oorheers. Die 
lelhe van die lkeyspan het uit dames 
b taan. Marina Kramer van UK het uit- 
tek~nde spel gel ewer . 
DI cerste-span was ongelukkiger en 

V rloor 6/16, lS/l7 en 13/15. Die Matie 
Pan het eers teen die einde op dreef 
f~kom nadat hulle baie los gespeel het. 
Ie Ikeys het egter hul voorsprong behou 
n het alles ingesit. Oor die algemeen 

wa daar nie baie mokerhoue nie. Betde 
Panne walt versigtig en geeneen wou 
~;l1no?ige foute maak nie. Dit het gemaak 
at die spel baie passief was. 

d Wat baie teleurstellend was, is die Ieit 
nat die toeskouergetal so beperk was. 
'n ar wac; slegs twee Matle-toeskouers. 
lu }Wintigtal Ikey-ondersteunders het d: cnde hulle span toegejuig. Waar is 
, Ie Maties se gees? Die Ikeys stel waarlik 
n vOorbeelu. 

DAMES TAFELTENNIS 
U.S. I 7 - U.K. 3 
U.S. II 7 - U.K. 3 

PLUIMBAL 
U.S.9 - U.K. 6 

PADAFLOS 
Mans: ISle - U.S. A 3:33,21. 

2de - Oud-Studente 3:45,34 
3de - U.K. 3:45,46 
4de - U.S. B 3:49,{)R 
Sue - U.K. Oud-Studente 

4:00,05 
6de - U.S. C 4:00,40 

Dames: lste - U.S. A 34,35 
2de - U.S. B 36,44 
3de - U.S. C 38,55 
4de - U.K. A 41,38 
Sde - U.K. B. 41,49 
6ue - U.K. C 44,07 

Die Maries het dus wcerecn. bo uit 
gekom deur 26 van die ~4 n~oo~tlike 
kragmetings te ~en. Dan I die .Ultsl~e 
van die skerrn Ole bygereken me. Ole 
wac; ter perse gaan nie be kikbaar nie. 
Baie geluk aan al die Matie sp~rtvrou 
en -mans wat s6 sukses vol aan die Int r 
varsity deelgeneem h t. 

JUDO 0 

DIE Stellenbosse Sokkerklub het hierdie seisoen hoo~t punte 
en laagtepunte beleef en die eerste span het sy oombhkke van gl . ' di . one en van vernedering gehad. Die hoogtepun~ van Ie sels?en 

was die oorwinning van drie doele teen een oor die sterk Bellville 
sPan. 

Na U· die M I.e erste vier ligawedstryde het 
nie ~hes nog nie 'n oorwinning behaal 
tj ~ Ole afrigter, Frank Lyons, her dras- S 
uit ~pgetree en sewe eerst spanspelers 9 
\Ii t ie span w gelaat vir die volgende 
VOI( ,trYd. Die nuwe span het al drie hul 
\lic3~tnde wedstryde gewen. Dit was die 
Ville ryde teen Kingston Rovers, Ben 
'c n Maitland wat almal met uric doele 
h S~1cn ? wen is. Volgen mnr. Lyon 
POll. <Ii M ties oor al die nodige 
n )d' nSIU, 1. Wat egter ontbreek is die 
Pit 19 sam spel om 'n g balans erde 

n Ie vorm lJ' . 
<Ii l:slu tot dusv r vir die seisoen onder S 
'clYk 100Cdc gespeel, gewen, verloor, 6 
o , <foele vir, doele teen, en punte Iyk 

volg: 
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Derde span. 
Die derde span i in die neg ndc liga 

inge kryf en is tan die e~igste onoo,r' 
wonn pan in die liga. Die span he! n 
g middeldc s do le per wed. tryd aan 
geieken en tot op datum wu die rrootsre 
oorwinning 11-3 teen Barclay. 
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Die Suid-Afrikaanse Universi~ it • 
Sokkertoernooi word van 2 tot 7 Juh op 
tellenhosch gehou. Die Maties se 
pan is. T' R P. Brigg , G. Cohen, . du <;'t, . 
Farr 11, W. Hamill n, B. Ihl,lO, H. 
Kraatz, A. Mynh, nit, R. Pina, H. 
S hlange. A. Stassen, P. Storey. 

P 
9 

p 
12 
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KOBU HASSON 

1 .. Marie het veri d at rdag die jaarliks intervarsity t n 
die Ikeys met 15-3 gewen. Ho wei eli telbord teen hulle was, 

was dit egter die Ikeys wat tevrede met hulself kan voel, omdat 
hulle met 'n goeie spanpoging he lwat verlore prest ige herwin het. 

Die Ik ys van hris Hugo-Hamman 
her 'n moeilike taak gehad om teen 'n 
Maiiespan I sp I wat vanjuar flog aile 
teen 'land voor hom platgevee her. Onder 
leiding van Hugo-Hamm n, w t met lily 
I pel'n go Ie voorbe Id ge tel bet, bet 
die lkeys 'n prysenswQPrdlg poging Q n 
g wend en die Modes b boorllk la t 
w et om die wed tryd t w n, Hugo 
Hamman her elfs vroeg in die wed tryd 
'n lelike wond aan sy kop opgedoe en 
voortg egaan om Ie speel tot kort voor 
die einde. 

HUMEURE 
Die wedstryd was nle baie kou p I· 

uglig uie, orndat die twee spanne mekaur 
voorlang go d vasgevat het en ook 
weens die uitstekende verdediging, vcrul 
a: n di . kant van die [keys. Die strawwe 
kompetisie voorlang her ok die gevolg 
gehad dat die hurneure SOil} hoog op 
ievlam her, en daar toe 'n h sle paar vui - 
houe uitg .de tis. Na een so 'n ond ron ie 
is Shaun Pevey, haker v n Maries, en 
Peter Munnik, Ik .y-senter, na die koel- 

hom go d ondersteun, maar die Ikeys se 
lostrlo, Wes el , Jobn. on en Dovey wa 
If soo dere op die hal en het bul gter 
peler. bale goed byge taan op die v r 
d dlging. 

Die Ik 'y. se ugterlyn h '1 op die v rde 
diging baie vlak geic, en dit her die Marie 
agterlyn bait: min beweegruimre gelaat. 
Onder die Matie agren peter was die 
groot uitblinkers hul vleuels, kaptein 
Pierre Goosen en Pierre 00 thuizen. 
Veral Do thuizen was altyd gevaarlik a 
hy die bal in die hande gekry het. Die 
.enterpaar, Du Plessis en Barnard, het 
goei ding gedoen, maar kon meesral 
nie die agterlyn glad laat beweeg nie, 
omdat hulle nie kon aunsluit na 'n breck 1----------------------------------------------- 
nie, of omdat hulle te lank aan die bal 
geklou het. Durr het op losskakel netjies 
vertoon, n sy takti se- en Iynskopp 
was uitstekend. Hy kon egter nie sukses 
behaal met sy skoppe na die pale nie. 
Martyn van Blommcnstein het ook rcde 
lik vertoon en veral die Ikey moeg ge 
maak met. y spel, saam met sy losvoor 
spelers, om die krum. KWARTUS SIEBERHAGEN 

SATERDAG het dit maar sukkel-sukkel gegaan. Hier op Mati 
land kan ons baie dankbaar wees dat die Ikeys nie die speier 

gehad het om vir die noodsaaklike deurbraak te sorg nie. Hulle hel 
hul in elk geval baie goed van hul taak gekwyt en v rras met hoi 
spel. Dit was jammer dat die wedstryd by tye ontsier is deur ruw' 
spel. Oit is iets war nie by enige rugbywedstryd tuishoort nie, er 
glad nie by 'n intervarsity nie. 
Die laaste koshui. wedstryde is Weens 

dag gespeel; ongelukkig te laat vir publi 
kasie, Nou bly daar nog net die eindstryd 
om die Jim Fouche-beker oor. Die alge 
lope kwartaal het ek ver keie koshui - 
wedstryde bygewoon en nie net in die 
eerste liga nie. Dit was ontstellend om te 
sien hoe die skeidsregters die reels ver 
skillend interpreteer, vera! in die laer 
ligas. 

RE£LS 

Die Mali i-kapt 'in Pierre Goosen ontwyk die Ikey-senter J. Olivier. Rob Louw storm nader om hand by t e 
sit. (Foto: Die Burger) 

Die verskillende reels verwar re ds die 
spelers en veral die toeskouers, 'n Mens 
kan net nie meer op hoogie bly met al die 
verwikkelinge nie. Die spelers moet hul 
nou ook gcdurende die wedstryd m!Jlpas 
by die reel interpretasie wat die skeids 
regter toepas. Dit gebeur dat die roe 
skouers nie verstaan war aangaan nie, 
omdat die reels so oortree word, n daar 
nie opgetree word nie. Die skuld moet 
aan die Klub gegee word wat Stellen 
bosch se koshui: rugby as proefkonyn ge 
bruik , Ek het dit nie teen eksperimente 
ring nie, maar dan moet dit vanaf die 
begin van die seisoen konsekwent toe- 

PUNT 

Di eer te punte is na sowat twintig 
minute aang teken d ur olin Bense, 
Io kakel van die Ik ys, toe hy met 'n 
trufdoel g slaag het, Ben w '0 ult· 
link r n dl kant van die Ikeys, n 
Ihoewel by ond r druk g 'pla Is denr 
dl Mad .Iosvoorsp Ira, het by b I 
ondernemend vertoon. Die Maries druk 
hierna twee mooi driee vo >r ru. tyd, toe 
e rs Pierre Goos n en dr am Willie du 
Pie is oorgaan on mooi b wegings. Na 
ru tyd het di t lling lank op 8-3 gebly 
totdat Johan Durr 'n mo is ep kop oor 
g stuur het om die telling op J 1-3 te 
staan te bring. Kort voor die iinde gaan 
druk Van RI »nmenst in nadat chmidt 
n Deon LOtter mooi voor om die lyn 

sta n gedryf h t. 
In die geh '1 ge. ien, was dit 'n go 'ie 

tnlerva ity m ·t minder prankelende 
~ rugby, maar twee pann wat mekaar 

hai gl1ci tc nstand gchied het. 

gepas word en nie elke tweede wee 
verander word nie. 

TELE lSIE 
Di SAUK het voorverlede Maandil 

aand hul prestige atletiek-byeenkom g 
hou. A dit vergelyk word met die III 
tiek war ons die vorige we k hier 
Coetzenburg gesien her, is daar 'n ba 
groot verskil. Die vraag bestaan hoekotf 
die re van die land nle aam met ons dl 
kltterende atletiek kan genlet nle, • r 
wyl ons met die Tran vaal s'n opge ked 
moet sit. 

DALRYMPLE 
Mnr. lannle Momberg, voorsltter ~" 

die Stellenbos: Atletiekklub, het g 
dat Stellenboscb die elnde van die J1I9' 
weer die Dalrymple-beker kan wen J11tl 
skitterende adete 005 Bertie de weI. 
Ernst van Eck, Louis Olivier en nde' 
Ons kan bale dankbaar wees dat 011 
sulke goeie eerstejaars getrek het. Moe 
ons egter nie voorsiening maak vir JI 
jure wanneer dit nie so goed sal gaan I1X 
Daar is baie studente wat op skool re 
lik goed gevaar het in atletiek, "HI 
weens die gebrek aan afrigting op Stel~e~ 
bosch verloor hulle later belangstell'" 
Daar word net gekyk na die atlete W)' 
goed presteer en die res moet maar or 
hulle eie aankarring. 

F ASILITEITE 
Hier op Stellenbosch word sokke 

vreeslik afgeskeep, Die meeste koslll'l~ 
klubs kla oor die feit dat hulle nie (I 
nodige fasiliteite het om te oefen 1111 

Hulle moet maar kyk waar hulle 'n"e 
kry om te oefen en bale spanne, by b 
br k aan die regte geriewe, oefen ~~j 

mer op enige oop stuk grond. Ek dl~ 
hierdie gesukkel moet die spelers fril r 
treer. Ong lukkig is dit nie vir die tJ~d 
versiteit moontlik om op die huidige ty ( 
stip enige uitbreidings aan te bring III 
Omdat televisie egter soveel de'kking ll~ 
sokker gee voorspel ek dat dit kort Vl 
lank sal g bcur dat sokker meer aaOdP 
sal ontvang. vera) van di Afrika 11 
sprekendes. Dan sal fa. i1iteite noodwel' 

"----------------------------- ..... dig uitgebrei moet word. 
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PUIK OlEN 
It b lang tiling 
t b v~ dig 

om 


