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DIE Ikey-SR het besluit om amptelike kontak met die Matie 
SR te verbreek. Hierdie besluit volg op 'n week van woelinge 

Oor die studentepublikasies op twee Engelstalige kampusse. 
Wits Student No, 10 het hom die' Na aanleiding van hierdie gebeure hct 

grllnt kap van Stellenbosse studentelelers die Ikeys besluit om bande met Stellen ~r die hals gehaal met twee artlke's. In bosch te verbreek. Kort na hierdie uan 
M. e eerste artikel, "Alternative to Military kondiging, het 'n Varsity verskyn met 
k IInla", word verklaar dat Suld·Afrl· die voorbJadopskrif "Some people are 
a Use klnders gebrelnspoel word deur (not) dying for change", saam met 'n Iys 

Ilan hulle speelgoed te gee wat bulle asn- van die name van Suid-Afrikaanse sol 
l1l()edlg om oorlog te maak, Die tweede date wat sedert R publiekwording ge 
~rtlkel, "Veldskool _ Ted takes a tip sterf het . Bo-oor die Iys name v rskyn 'n kon) IIltler Youth", WYS op 'n ooreen- rnotief van twee hardlopcnde soldute. 
On) tus en Hitler se ")ugendbewegung" Die voorblad mauk impak en kan die 

A~ die Jeugweerbaarheld wat In Suld- indruk skep dat slegs terroriste vir die 
rlkaanse skole aangebled word. Die beswil van Suid-Afrika sterf. 

~e~YSlng op die voorbJad na Sold· Afrika 
cd ntost sensldve spots", het daartoe by. 
fe ra dat die Stellenbosse SR die publl 
b~sleraad versoek het om die blad te ver 
v d. Die blad is op Woensdag, 30 Mel tb1ed• Mnr. Clifford Goldsmith, presl 
~nt van die Wits.SR, het die Stellen 
b kse Optrede as ongevraagde irunenging 

. ryf. ------11 
NEERIIALEND 

Mnr. Jan de Wet, SR·voorsltter, het 
dlt betreur dot sommlge studenterad 
hul goedkeuring verleen aan studente 
publikusles wat neerhalend, radlkaal en 
onsmaaklik geword her. 

Hierdie uitgawe van Die 
BEROEP Matie i die Iaaste deur die 

. Mnr. Frans Roelofse, SR-ondervoor- huidige redaksie. Die redak- 
I~tt.cr, het die volgende versoek tot 1979/1980 
R,cy- en Witsstudente gerig: "Hierdie sle vir die termyn 
<lad doen 'n beroep op die stu dente- sal eersdaags aangestel 

~erncenskap van Ikeys en Wits om die word. Die volgende uitgawe 
l (le~en1cnde anti-Afrikaanse rassisme en sal ongeveer drie weke Dlt lCngg , 8 W ewmg, soos in Var.n'tv No, en die aanvang van die tweedc 
d,lll' StUdent No, 10, te staak, orndat dit 
c~c #oeic verhoudinge tussen Afrikaanse l_s.e.m_e.st.e.r.v.e_rs.k.y.n.· IIIIIIIIII~1 
~ studente in die wiele ry." 

}}IE Afrikanerjeug moet dit as hul taak sien om ueur. die ver 
de \v~eemding van die anderskleuriges te. bree~ ~angcs~cn, hul!e 
h lIS van die blanke he rsersklas wat die pohtlCke mag In die 
()~~de het, het prof. 1. Degenaar van staatsfilosofie verlede week l-....::...------------I 
t n ASB-verga Jering in Bloemfontein gese. Prof. peg~naar ~et Redak 
gePraat oor die rol van die Afrikaner op weg na die Suid-Arrika van d' 

Ie toekoins, doe n 
I>tof De h Afrikaans is 'n raul wat in Alrik, a h,H llt.:rin, ., g~naar et 'n krities waar- t 

~Clfb~kv~n ~iJe Afrikaner ten opsigre van stand gekom het en behoort vir ( 1 • 

Illag :. IkklOg, Ik, ras, struktuur en Afrikaner nie net 'n ontsluiting van swart 
'n krig~d()en, "Die Afrikaner verkeer in Afrika re hctckcn nie, maa: beho(~n as 
hcdr/I omdat hy wat die aspekte betref, brug tot die swartlllan in Afrika I dien. 
h 'tw,lg Word, Hy moet tot besinning en 
Ii .Iardcring kOI11." 

ht:hl~ ,h~t gesc die Afrikaner spcel 'n 
h;IIl,1 gnke rol vunwee sy Christelikhcid, 
I. \.II! Inet 'I' d . vall e '. naslOna ismc, sy waar cnng 
Pruitt tlllSltCit, die Ieit dat hy Afrikaans 
Iii\! h' ell OOldat hy di politi ke mug in 
l) unde her I u ' 

Iltet dl nlvcr Itelt van Stellenbosch het 
h()e~ef oOP, telling van die universlteit, 
\'()ol'be °P n beperkte wyse, 'n goeie 
d "tel'tld geskep. Die St lIenbos e Stu 
I"ltr.taa d het die konsekwensfes van 
dlgc Ssekontak deurgetrek en volwaar· 
lllde~!Udente,skap vir die nle.blank 
die t\fr~ Qangevra. Krtticl beweer dat 
l"dIC't dlkuner sy Identiteit al verloor 

t gebeur. . 

• • 
'I ~ '.NKi NTING 

nou 

POPPlE 

aan oek 

MORELE EIS 

unso ·kc 0111 die volgcnd, post' in 
eli r xlaksi . VUlI Die Mati word ing • 
wag: 
lIoofr dakteur 
As I I nt-Hoe r dllkt ur 
Aktuallteltsrcdnkt ur 
Advcrtcn. leb 'stUlard r 
Nuusrcd kt ur 
Int runiver Itere R dukleur 
Sportrcdukteur 
. oslalc Redakteur 
Kun redakteur 
Hooffotogruaf 
Taalredakteur 
Subrednktcur, Nuu, (2 post ) 
Subr d kt ur, Sport (2 po tel 
Subr d"kt ur, oslaal 
Suhrcdakt 'ur, Kun 
Subr dakt ur, Intcrt 11lv~dtu 
Nuu versl ggcw r (9 post) 
Int runlver,ltere verslagg ew rs 
posre] 
Sportvcr h'ggewer (9 po tel 
Soslale v r.ltlggewer (6 peste] 
Kun!ivcrslnggewcr." (6 peste] 
Fotograwc (4 postel 

(Na bl. 8) 

Hy h 't ook gesc <.Ii.' .kn.:atie,wc ~~~ posi~ 
tiew gebruik van Afrikaans m {II ho k 
Popple Nongcna van Elsa .Iouh~rt laun 
'n brug tus: en die Afrikaner in (.h~ swart 
man. As die Afrikaner nie dann,n slang 
om deur die Afrikaans van Popple N~H1- 
gena 'n volledige men en 'n v(.)lw,~ardlgc 
burger van die land te I!erken nJ~, l~un 
sou 'n m ns byna kan se dat hy dtt sou 
verdien as hy eendag in die prc~scs van 
vernuwing met sy taal en ul op (he agter- 
grond gcskuif word, 

1)' VERSKILLE 
I' Ie AI" Ibctull" . nkaner is geneig om teen 'n Cn Stlese I k ' (tlroep . ge y skakeling van mense 
)111 Ie • die nadruk op verskille re Ie. 
~illldis~c~h<:>ed dat hy verskille as basis 
'gll)li _I rJn1Jnasic gchruik. nw t hy die 

(1111d k e~1~n <.lie ~elykheid van verskille 
Inhou In sy politick. 

Ole rol van die Afrikaner is om die 
wallrde van etnlsltelt te her t I deur hom 
te dlstansieer van volksna, lonallsDlc CII 
die polltleke teorie van plurall me sy Ie 
te mank. Die sin vir regverdlgh Id I 'n 
more Ie ds wat ook afgelcl kan word van 
Cbristelik waarde .• Ek plelt by die Afri 
kaner dat hy die mor le weg van "voort 
bestaan In regvcrdfgheid" bo "blotc 
voorfbl~staan" verklcs. 
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Fotovaria 
79 

USA T na Graham tad 

Tot hze toe en oerder 

Tl:.RWYL die meeste srudentc 
nou verdwyn h t agter 'n 

lessenaar en 'n stapel boeke, is 
daar 'n kJompi wat druk besig 
is om vo r te bcrei vir USAT se 
d I aan di Drarnafees van 7 tot 
I Juli in irahamstad. 

Dit is di tw cde k r dat U.'A aan 
hi rdie re k uitso kopvoerings, war dcel 
vorm van di kun Ie s war deur die HQO 
Settlers N, tional Monurn nt Foundation 
g eorganise ir word.deelneem. Die ander 
de 'In em rs is alrnal : tudente uan Drama 
<..I .partemcnre. 

TOl III ',RTOf~ EN VERDI~R 

na fees 
te hou. Die tuk Is vir die eer te k er 
tydens vanJaar s Dr mafees opgevoer 
en I bekroon as best oorspronklike 
tudentetek • 
GI.: rin ' wysigings is aan die om' 

pronklik rolverd lin J gemaak. Babs, 
die rnocder, word deur Adele oetzee 
v errolk, Wilh') atcgan is haar scun.J .. , 
terwyl Joletta Payne w er die rol van 
Bekkie, di v r rand Ii -v a: gde )g' 
tcrtji peel. I ilian word gespeel deur 
Annette Marui en Marietta Kruger is 
Ruth, di . antler vrou. Di regie word be 
harrig d ur hri ta Kotze. 

ENGm4SE EENBEDRYF 

gekge keer met die mens se bcheptheid 
met die kl Iflkasle van dinge, ons po 
glng om 500 dl advertensles te lewe en 
die mens e onvermoe om werkllk te 
kommunlkeer en sy medemens te help. 

Die spelers is Murray Bridgeman, Di 
anne Me arthy, K eri sa Botha, Wilhelm 
Liebenberg, Lorraine Craig, Eugene 
UHler, Natalia Da Roscha en Conrad 
Heyn . Die regie word hehartig deur 
M rl tte Lindsay. Die beligting word ver 
sorg deur Maleen Young en rekwi. iete 
deur Jerome O'R gmt. 

Die stukke sal in die eersre twcc weke 
van volgende semester op Stellenbosch 
opgcvo r word. 

FOTOVARIA '79, Fokus se 
jaarlikse fotokompetisie, 

word vanjaar van 14-17 Augus 
tu in die Leeskamer in die Stu 
dentesentrum uitgestal. 

Mnr. Pieter van der Westhuizen in aksie voor die kerkkoor van dl 
Sentraalgemeente. Die koor tree in die vakansie by die Algeme» 
Jaarvergadering van die FAK in Bloemfontein op. (Sien ben 
onder). Daar word in tie volgend . kategoriee 

meegeding: 
wart- en Wit Afdrukke: 

I) Aksic 
2) "Glamour and 'ashinn" 
J) Landskappe 
1} Eksperimentele Iotografie 
5 Men en gesigtc 
6) Varia 

Kerkkoor na 
Bloemfontein 

Kleurskyfic : 
I) Natuur 
2) Sonsondergange 
3) Meuse en gesigrc 
4) Varia 

DIE kerkkoor van die N.O. Gemeente Stellenbosch-Sentraal 
gcnooi om vanjaar tydens die Algemenc Jaarvergadering vlI 

die FAK in Bloemfontein op te tree. Dit geskied op 10 en 11 Jull 
en daarna vertrek die koor op 'n kort toer waartydens hulle in v,r 
skillende kerkc al optrec. 

INSKRYWINGSFOOIE Hulle lew r in Bloemfontein die 
eerste uitvoering van 'n nuwe Afrikaan e 
koorwerk, Loo] di Here, 'n motet wat 
die koorlei .r, mnr. Pieter van der West 
huizen , vroeer vanjaar in opdrag van die 
FAK gekornponeer hct, 

koorlefer opgevolg. Ole koor het "rO 
reed 'n hoe standaard berefk, soos b" 
uit dl feit dat die ko r genooi wa. oW 
1967 by die inlluldiglng van dr, 1· 
Donge as Staatspresldent op tc trcc. V 
kon vanwee die onverwagse slekte 
af terwc van dr. Donge kort voor d 
plegtigheid, nie pia svl d nle. GROOTSTE KERKKOOR 

Die ko r III t sy 67lede is die grootst 
kerkkoor in die land en is ook di niuste 
k erkkoor wat net uit rud nt bestaan: 
gc n ander kampus kon St 11 nbo ch lit 
nog nadoen nie. 

Die koor Is vanjanr twlntlg j ar oud. 
l)ie eerste koorleier was prof. Chri 
Swanepoel, tans die muslekhoof by -dle 
SAUK. lIy Is In 1965 deur die huldige 

RADIO NTV 
Benewens eli gereelde optrcde S 

dagaande by die erediensre in die Stell 
ho h Sentraal erk, sing die koor d 
wels oor die radio en verskyn ook 
televisic. Oi koor muak vanjaur ( 
names van liedcre uit di nuwe Psalm 
G sangbundel vir die SAUK. 

F olkkonserte herleef 
Enlge lemand w t oor interessante 

(oto'. b sklk w t ge klk I. vir moontlike 
gehrulk In vanjaar s Stellenbo. e Stu 
dent en her Id I om dit aan die r dak le 
te Ie n, k n dlt by dl SR·kantoor laat. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~ .amcw~k~gvan ~ude~ ~ill~ 
verband sal waardeer word. Aile foto' 
al terugbe org word. 

ru ting 
e Foto' 

n r 
urfilm Ontwikkeling 

24 u u r din t r ti fil m 

F 

KOM KUIER VI 

I 
Ryneveld tr at 34 
t II nbo ch 
oon 5420 

USA T n sy medewerker het b slult 
dot Sondagaand-Iolkkenserte 'n in 

~telllng moet word. Dit ~al tweeweeklik 
gehou word en die eerste konsert In 
volgende semester Is op Sondagaand 22 
Julie om lOhtS In die Libertasteater. 
Geen toegangsgeld word gevra nie. 

DI organlseerder, Dewald Vis. er1~ 
die tyd {) gereel dat kerkgangers II 
kan kom lui ter. 'n Poor Jaar gelede 
olkkonscrte 'n gereelde en gewilde j~ 
dlsle. Mense wat belangstel om d eI f 
ne m, kan Dewald by Heroldstrll1al 
kont k. 

IKE BOEKHAND L 
Beyerstraat (Langs die Spur) 

Tel. 6139 

Dorpstraat 145 
LEWENDIG 
BYDERWETS 
GOEIE SMAAK Sagte- en Hardebandboeke 

G roetekaa rtjies 

Skryfbehoeftes 
Tydskrifte 
Geskenke 
Fotokopiee 

J uweliersware, glasware, 
kcrse, Liebermann- en 
Lesotho- erdewcrk, 
maandjies en grasmatte, 
kaftans, lccrwerk, beursies. 
syserp en sjaals. 
DRUKKERSLAAlI~ en nIleS 
om hulle vol tc pak. 
VINOTIQUh met glase, 
wyn-rakkc, boekc, kurk 
trekkers, vaatjics, wyn 
kraffie . 

Ons maak ook gaatjies 
in di ore TOT 8·00 OOP AN 



Tuislandbeleid 

DIE Komitee vir Politieke Studies het die volgende standpunt en 
aanbevelings oor die Tuislandbeleid bekendgemaak. 

"Ten spyte van die probleme kan die die kwota van 6,21 miljoen ha. wat 
tUlslandbeleid nie nou afgeskaf word nie bykomend voorsien is vir R J 0 mil- 

g volg van die gevorderde stadium joen aangekoop word. 
~?t die ontplooiing daarvan bereik het. Dit is egter nie gedoen nie en in 

I oplossing Ie daarin dat die tuislande 1973/4 is twee-derdes van die grond 
gekonsolideer word en selfs vergroot aangekoop vir R 1 J5 rniljoen. Teen 
~Otd ten einde die lewensvatbaarheid die huidige pryse kan die oorbly- 
a r.van te verhoog. Y, wende 2,3 miljoen ha. ongeveer R400 

I Hlerdie is 'n duur maar gewensde op- miljoen koso Die hervestiging van Wit 
bil'SI~g ~at ekonomiese en politieke sta- en Swart ongeveer R380 miljoen. As 

1,Ieu In die hand kan werk. mens verder in gedagte hou dat veel 
Suid-Afrika se ekonomiese stelsel sal meer grond benodig word vir volle 

n gl r ekere strukturele veranderinge konsolidering sal die koste. krikwek- 
n10 I ondergaan ten einde meer funksio· kend styg hoe langer ons sloer. 
In I. te ~ees. Een van die belangrikste 4. Daar moet ernstige pogings aange- 
v Iphkasles hiervan is die noodwendige wend word om groter belegging in 
Bl rlaging in lewensstandaard wat die die tuisland aan te moedig en beleg- 
an.k s sal moet aanvaar." ging aldaar rnoet so aantreklik 

" II_)IC komitee het die volgende aanbe- moontlik gemaak word. ,.1'0 to -emil ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil---~==~----------------~~~~~~~~~~~~~n~(~t)~·~·~·--- 
1 gs gemaak: 5. Sentralc regeringsbesteding 010·t I I 
. Die tuisland beleid is so ver gevorder sover moontlik verhoog word op 
dat dit onprakties sou wees om 'n noodsaaklike dienste soos opvoeding 
verandering of opskorting van die en die verskaffing van 'n behoorlike 

2. ~~Iehid ~d~n te beveel. infrastruktuur. 
,Ie UI ige konsolidasie is onbcvre- 6. Soos deur die Wiehann en Rickert 

dlgend en 'n vee I groter mate van kommissies aanbeveel moet groter 
~onsolida~ie tot ekonomies en poli- arbeidsmobiliteit verkry word en gro- 
lies lewensvatbare eenhede moet on- ter geleentheid gegun word vir al die 
verwyJd be plan en gennplementeer deelnemers aan die ekonomle om 

3. Word. op gelyke grondslag te kompeteer. 
Aangesien die astronomiese koste Die ekonomiese stel el moet du. so- 
a?n konsolidasie verbonde, nog vin- ver moontlik gemtegreer word. 
niger gaan toeneem in die toekoms, 
mOet alle moontlike middele nou 
aangewend word om konsolidasie 
daadwerklik aan te pak en uit te 
voer. 
--:- 'n Vertraging in konsolida- 
re verhoog die koste. In 1936 kon 

Prof v J. ROll.X de Villiers, dekaan 
Iva" die Fakulteit lngenieurs- e~e . Qs k ' IS .onlangs deur die Senaat 
R Ulldldaat vir die POfJ van vise 
\v~kl;)r ben oem. Die vise-Rektor 
,II' rc op Saterdag 16 Junie deur 
~e U . 1l1versiteitsraad aangewys. 

AS EN 
PROF. WILHELM 

l{tEYNHANS, UNISA, 
skryf: 

.t\S cen Van die persone wat 
in ~~enwoordig was toe die ASB 
Vnnd,tobcr 1945 op die kumpus 
geSti 1 . U niversiteit van Pretoria 
\li:lar~.IS, en iemand wat sedert 
dnUr ~e dag nog steeds 'n lewen 
st I ~le ~ag nog steeds belang 
I\Sn n dIe doen en late van die 
POliroP alle kampusse en in die 
Afti~< ke betrokkenheid van die 
wen dansspr k nde studente, 
In d~ ck, graag enkele gedagt s 
SPt k nlIdde van aile Afrikaans- 

cnde studente te Ie. 
. I), 

hilt 'I :lOtlog van 19:\9-1945 het 'n 
vcrde ldheid tussen daardie Afri- 

NERINA HK 
STEUN SR 

OLITI K 
kaanse student wat Ossewa Hr. ndwag 
(N, sionuul·Sosiali lies) gesind W'I en eli ". 
gene wat hy die Nasionale Party III t sy 
dernokraties staatsopvatungs gebly het, 
tewecg gehring. Om e nheid te h r tel i. 
In nuwe studente-organisasie g sligo Ons 
het dit die ASH genoem, 

Ek weet nie waarom daar sove 1 tyd 
verkwis word om die stud ntcrade en 
ASH te probeer omskep tot politieke 
in. trumente nie. 
I~ Suld-Afrlka bestaan daar allcen een 

kanae] waarlangs effektlcwe politi ke 
ak le Dloontllk I , en waarna gelul ter 
word, n dU I pollticke partye en hull 
ondergesklkte organl. 8sles. uld-Afrika 
het dl stuclcnte s bydrae op die gebled 
van politi ke denke en handellnge nodlg, 
hal nodlg. SluU aen by die enlgste ffek 
tlewe instrume It - party politic org 
nlsftsle - en t ak die oksi om stu 
d mterade, ASH en ander nle-polltlek 
orgt nlsa I op karnpu. se vir die do l re 
om. k p. 
(Ver/wrl. - Red.] 

DIE Jaarlikse ASB-k 
vind vanjaar op Stellcn 

bosch van 9 tot 13 Julie pla s. 
Die Minister van Samewerking 
en Ontwikkeling, dr. P .. d. 
Koornhof, salop Ma ndagaand 
9 Julie die amprelik op ning in 
die H. B. Thom-t ater waar 
ne m. 

In ipplying (hi, we rnus fie ept md 
lov uti - no matt r who I h yar • what 
rh y look like, or what colour skin they 
have, 

SPREKERS 

WAARH N AAN JY? 

vrr e , f k,y m , 

MANIE VAN ZYl 
RANK PRITCHARD ( OMS) BPK 

Po btl 989 Joh nn burg 200 I foon 1- a 3 

14 , 

0'* 
hul 'n 

r w 
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Wie is die tout kind? 
DIE besluit van die Ikey-Slt om aile amptelike bande met 

Stellenbosch te v rbreek, is 'n oorhaastige, emosionele stap 
wat vir hulself net so waardeloos is as vir ons. 

Dit belemmer nie aileen dialoog en sinvolle skakeling nie, maar 
bring ond r meer Intervarsity in gedrang. 

On. kan nie die nut van isolasie insien nie. Dit lyk eerder na 
die daad van 'n stout kind wat vergelding soek. 

Om beskuldigings oor wie se skuld dit is, oor en weer te 
slinger, het g en sin nie. Die Stellenbos. e SR het met hul kritiek 
en inmenging isola. ie aangehelp. Maar is dit nie juis waarmee die 
radikale el ment op die Ikey- en Wits-studenteraad vir baie jare 
al besig is nie? 

Die Engelstalige studentekoerant is inderdaad m 'n uiters 
aggressiewe aanslag besig om alles wat na Afrikaans ruik, af te 
kraak. 

Kan dit dan wees dat hulle graag kritiseer, maar onvolwasse 
reageer odra daar kritiek teen hulle is? 

Dit wit elfs voorkom asof hul aanvalle verby die proble 
mati k van Said-Afrika direk op die Afrikaner gerig is bloot 
omdat dit 'n oorgeerfde mode geword het. 

Miskien mo s die Matie-SR nog meer diplomaties en taktvol te 
w rk gegaan het om die Ikeys van hul standpunt t vergewis. 

In 'n mosie op 'n spesiale SR-vergaderillg op 30 M i het die 
voor itter, mnr. Jan de Wet, tereg verklaar: "Die reaksie van UK 
se stud nteraad oor die aangeleentheid toon 'n onvermoe om 
kritiek te absorb er." Voorts lui di mosie: "Deur van hul analise 
van die Suid-Afrikaans samelewing te verskil, beteken nie dat ons 
dit nie begryp nie," Dit dui onomwonde dat Stellenbosch steeds 
konstruktiewe dialoog wil voortsit. 

Die Studenteraad hoef nie verskoning te maak vir grondige 
I ritiek teen Wit of Ik ys nie. A hulle wil kriti eer, moet hulle 
bereid wees om kritiek te kan vat. 

Porno rafi , die hoofoorsaak van die beswaar teen die Wits 
Student, het niks m t on politieke standpunt te make nie. 
Hoekom beskou Wits en Ikeys dit as politiekery as ons teen hulle 
joernalb ti ke standaarde beswaar maak? 

Stellenbosch bly steeds vir kontak sowel as kritiek oop. 

Dankie 
I ROlE uitgawe i die la ste uitgawe wat deur die huidige 
redaksie uitgebring word. 
Ons het in di afgelop jaar probe r om nuus en kommentaar 

so nugter en balan eerd moontlik te hou. Ons vertrou dat ons in 
on. m nslike swakheid daarin g slaag het. 

My opr gt, dank aan die SR en Publikasiekomitee vir hul 
steun asook po itiew kritiek; die assistent-redakteur, Kobus 
Pienaar, vir y onvermo ide ywer en gewaardeerde hulp; eike 
redak ielid wat sy Ihaar kant gebring her; en die tudente-unie wat 
met briewe en reaksi 'n I wendige belangstelling in Die Matie 
g toon h t. 

Mag die volg nde redaksie die trotse tradisie van Die Matte 
suk. svol voortsit. 

Prof. 1. Degcnaar Prof. 'ferreblullche Prof. M.l.ouw 

H (). R .. OAK EUR: lOUIS HhYNFMAN, Rcdnk. iekantoor: Langen 
hov n· entlum 436 n 438. ( 1. 5979) Christellahof 16, Victori . 
'traat. Boodsk pp : S kretur u, Studenteraadskantoor, LSS (Tel. 
37(2). 

AS:ISH?Nl.IlO • RFDA}r EUR: Kon JS I'IENAAR, Concord 24 (Tcl. 
2045). 

ADVER F SIE-B ~STU(JRl)hR: IAN TJlI~RON, Silvertrees. (Tel. 
2122). 

A' UJ· L' RFDAKTEU : JOHN VAN BR 1'.DAt Louwstrnat 3. (Tel. 
':;78). 

Hoogtepunte uit 'n jaar 

te grotes ge els 
JOHN VAN BREDA, wat die afgelope termyn die Matie-gesprek behartig het, het met 'n ry 

verskeidenheid van persoonlikhede gesprekke gevoer. Daar is uiteraard oor net so 'n verskeidenhr 
van onderwerpe gesels. Hieronder verskyn daar 'n samevatting van al die gesprekke wat deur die ja 
gevoer is. 

Die gesprek wat seker die lewendig 
ste was en die meeste kritiek uitgelok 
het, was die met prof. Johannes Dege 
naar en prof. Sampie Terreblanche. In 
die gesprek het dit gegaan oor die 
interpretasie van die bock van Elsa 
Joubert, n1. "Die Swcrfjare van Poppie 
Nongena". So het die twee professore 
dan van mekaar verskil. 

PROF. J. DEGENAAR 
As onderaf'deling het onvermydelik 

die gebruik van die term "strukturele 
geweld" aan die orde gekorn. By die 
lees van Poppie Nongena het ek gereali 
seer dat dit 'n goeie illu trasie is van 
Wei t met hierdie term bcdocl word. 

'n Metafoor nooi die verbeeiding uit 
om oor 'n verdere on tginning van die 
bcskrywing deel tc necrn. So kon die 
strukturele geweld slaan op die struk 
ture se onregverdighcid, of hul storn 
heid, of hul onverbiddelikheid, of hul 
pynveroor sakende aard, of hul ver moc 
om die verwerkliking van menslike 
moontlikheid te verrninder, of hulle 
deurdringende bemoeiing, of die feit 
dat die onderdaan geen dcel het in die 
vorming daarvan nie. 

Prof. Terreblanche ken verkeerdelik 
aan die metafoor slegs een betekenis, 
en dar: nog "boonop 'n Marxistiese 
betekenis, toe. En dit is duidelik nie 
my bedoeling nie. 

My bedoeling is presies die teenoor 
gestelde, naamlik om 'n bydrae te 
lewer om gedagtes van geweldadige 
omverwerping uit te skakel deur dit 
wat daartoe aanieiding g e, naamlik die 
"geweld" van die strukture, doelbewus 
en sistematies teen te gaan, 

PROF. S. TERREBLANCHE 
Ek stem beslis nie met prof. Dege 

naar saam dat geweld en verantwoorde 
likheid makliker in die politieke struk 
tuur herkenbaar is nie. Alhoewel ek 
graag toegee dat die inisiatief vir evolu 
ion ere verandering steeds vanuit die 
politieke struktuur sal moet korn, wil 
ek die swaarste gcwig nie aan een van 
die geisoleerde strukture toe ken nie, 
maar wei aan die geheel of die ge 
samentlike struktuur van die Suid-Afri 
kaansc probleernsituasie. 

Prof. Degenaar se oorbeklerntoning 
van die politieke struktuur (ook in die 
dr ie briewe wat hy geskryf het na ek 
110m vriendelik v rsoek het om dit nie 
te doen nie) het bewys dat hy nie s6 'n 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~heclbecldkanvormn~. .~ Selfs al bedoel prof. Degenanr nie 
om die oltlverwerping van die bestaan 
de orde met sy "metaforiese" gebruik 
van die woord te rcgverdig nie, kan 
bcide gcbruikc in ons gekompliseerde 
'Imeluwing gevaarlike kragte losmaak, 
kragte \\'at ordelike en vrcedsame ver 
anderinge ern tig kan ondcrmyn. Ek 
het my nag altyd verset tccn enige 
oplred of laalgebruik, uit watter aard 
onk 'II, wat na my I11cning gcweldda 
digl! konfrontasie in ons land in die 
hand kan werk. Mense wat vall gcweld 
prant, moct d. armec rekcning hou dat 
die chaos \Vat uit so 'II konrrontasic sal 
voortspruit, vir al Suid-Afrika se in 
woners 'n potensiele ral1lpspoed inholl 
Wd' waar kytllik ond'l hi. toricse 
nalogic sal w es. 

'11 Mens moet nie net vra l1a die 
hedoelingc waarmCl! 'n woord gebruik 
word nie, maar ook na die moontlike 
lIitwcrking duarvan. 

In di gesprek met prof. louw 
(Staatsleer) h t die fokus van die lokale 

Prof. ,.: .1011 laars· Prof. M.J. de Vries nu die meer internasionalc politieke 
So nil veld ____ ---- .• -- ~ , terrein verskuif. So het hy die volgende 

sake aangeroer: 

Sou u se danr het 'n onoorbruKhare 
dooiepUllf in die samesprekblKe oor 
SWA ontstaan? 

PROF. LOUW 

Fk sou nie se daar het 'n dooiepunt 
ontstaan nie. Moderne diplomasie werk 
juis op 'n vcrskniwende dooicpunt. 
D'wr bestaan vandag g 'cn gevaJ wa, r 
daar sprake is van 'n dcfinitiewc dooie 
punt nie. Diplomasie is 'n proscs wat. 
gcdurig voortgaan. Ons kan g 'ensins 
dink aun 'n grootskaalse oorlog nie en 
daarom mo t ondel handclings altyd 
voortgaan. 

Na die referendum het daar 
Stellenbosch nuwe winde van veran 
ring gewaai. S6 het die SR-voorsitt 
mnr. Jan de Wet, die gang van a 
beskryf: 

U her voor die referendum gese J; 
indien die uitslag daarvan negatie] l 
wees, dit 'n mosic van wantroue in 
SR sal wees. Sou u die uitslag itld 
daad as 'n klap in die gesig van die S 
beskou, gesien in die lig van die feit 
die SR 'II sterk pro-A'Sls-standpv 
ingeneem het ? 

Dit sou miskien tc kras wces ani 0 
Mnr. Franklin Sonn het weer in sy 'n klap in die gesig te noem. Maar J 

ge 'prek die Yinger op van die teerste daar wel 'n gevoel van 'n vertrous 
plekke in die verhoudinge tussen bruin breuk bestaan, is moonlik, 'n M· 
en wit in die Suid-Afrikaanse politieke moet in ag neem dat nege uit d 
opset gele: dertien lede met 'n pro-ASB-standPU 

tot die SR verkies is. Tndien die SR d 
Mnr. Sonn, sou u se dat daar die nou, in ooreenstemming met hicr~ 

afgelope twee jaar iets van die "middel- oortuiginge, probeer leiding neem 
groep" wat u bepleit het in Suid- dit deur die studente-unie afgeskl 
Afrika tot sy reg gekom het ? word, skep dit inderdaad 'n gevoel V 

Dit is baie moeilik om ongekwalifi- 'n vertrouensbreuk. 
seerd te se dat hierdie derde dimensie 'n Mens vra jouself onwillekc" 
aan die toeneem is, omdat die posisie die vraag af watter mandaat word d 
wat die magshebber inneem van so 'n aan 'n verkose SR gegee? Hoe m 
groot belang is. Indien hy -'n posisie van die SR lei ding neern as die student, 
onderhandeling en toegeeflikheid in- unie die oortuiginge, op grond waarl'i 
neem skep hy 'n atmosfeer wat hulle die SR verkies het, weer afskie~: 
bevorderlik is vir die ontstaan van 'n Dui dit nie op 'n .ontradiksie aan ,II' 

derde dimcnsie. Maar indien hy 'n kant van die stud mte-unie file 
hardkoppige houding openbaar, plaas Tydens die toesprake wat sekere S 
hy, uit die aard van die s ak, 'n dernper lede voor die referendum gehou ht 
op die groei van 'n nuwe Suid-Afri- het sekere studente-groepe geeis dat ~ 
kaanse patriotisme. SR neutraal moet bly. S6 'n houdl 

Wat natuurlik oak van groot belang kan ek nie aanvaar nie en verwerf 
is, is die rol wat gemeenskappe buite geheel en a1. Ek is tot die SR verkieS 
die party-politick speel. Hulle is ook in grond van sckere oortuigings en 111 
'n groat mate verantwoordelik vir dienooreenkomstig lei ding neem. 
welke politieke atmosfeer geskep word. 
Indien hierdie gemeenskappe sou swyg 
oar die feit dat diepgaande verandering 
nodig is, gee hulle 'n mandaat aan die 
regering om nie te verander nie. Daar 
om moet julie as studente-gemeenskap 
op Stcllenbosch nie huiwer om werk 
like diepgaa nde verandcring voor te 
staan nie, want sodoendc kall jUlle 'n 
atmosfecr help skcp wat die regering 
sal aanhelp om te verander. Slcgs diep 
gaande verandering sal daardie derde 
dimensic tot stand kan bring .. 

Hoe sou u die politieke bewussyn 
en meelewendheid van die Afrikaner. 
student met die van die studente oor 
see, met wie u in aanraking gekom het, 
vergelyk? 

Dit is regtig baie onrusbarend. In 
terme van politieke sofistikasie is die 
Afrikanerstudent nog 'n kind. Ons stu 
dente stel nie werklik belang in poli 
tieke denke nie. As dit kom by slag 
krete en die retoriese uitinge vaar hulle 
baie goed. Ons studeute is in die eerste 
plek baie sku vir 'n ware politieke 
debat en die argumente wat weI op 
sulke debatte gebruik word, is van 'n 
baie lae gehalte. Daar is geen verge 
lyking met byvoorbeeld die studente 
van die VSA nie. Daar is 'n groot 
tekort aan eie selfstandige en kritiese 
dcnke, want ons studente aanvaar een 
voudig die politick. En dit wek beslis 
groot kornmer. 

MNR. FRANKLIN SONN 

MARXISME 

U hef dit ook duidelik Kestel dac 
Iderdie Il11We patriotisme noodsaaklik 
is om die wind lIit die seile Vim die 
Marxistiese ideologic te haal. Wi! u nfe 
meer "lemor uitwei nie? 

Die Marxisme is 'n ideologic wat 
teer op 'n verdeelde situasie. Met ander 
woorde, hoe meer verdceldheid daar in 
'n stelsel of gemeenskap bcstaan hoe 
groter is die vatbaarheid vir dic Marxis 
m . Maar in 'n oop en onverdcelde 
gcmeenskap het die ideologic byna 
geen kans nie. 

PROF. F.A. VAN JAARSVELD 

Prof. Floors van Jaarsvcld h t die 
kampus as gas-Iektor besoek en Die 
Matie was b voorreg Olll met die geS'llg 
hebbcnde historikus te gesels. Sake 
soos die Funksie van clie geskiedeni , 
Bloedrivier, en die Ontwikkeling van 
die historicse bewussyn van die swart 
man was onder bespreking. 

Watter relevansie het die bestude 
ring van die geskiedenis Jlir die moder· 
ne mens in ',., tegnokratiese maat 
skappy? 

Dit is van uiterse groot belang. Die 
geski denis wit nie net ter wille van 
homself bcstudeer word nie, maar wi! 
die mens ook na 'n betcr sclf-verstaan 
van homself lei. Hier is dus '11 ek is tcn 
si"le nspck by die bestudering van clie 
ge, kiedenis betrokke wat van funda 
mentcle belang vir die mens se tockoms· 
gerigthcid is. 

Indien die mens dus sy mode! 
leefmilieu sinvol wit beheer, is dit 
net nodig dat hy sy verlede sal beg! 
nie, maar dat hy ook die hede vanui! 
verledc sal begryp. Die gekompltser' 
heid van die moderne maatskappv r 
dus 'n appel op die self-verstaan van 0 
mens om sy eie ver lcde na te vors. 

MNR. JAN DE WET 

PROF. MJ. E VRIES 
Kobus Pienaar het met die MIll 

wese Rektor, prof. Mike de Vries, g 
gescls en hy het die volgende oor 
universitcit en politieke leiding gese 

In hoevcl're word politieke leidl 
lIall die rektol', as /zoof van 'n aka 
miese illrigting, verwag? 

Die beleid 'van die Universitcit ,V 
dcur die Raad bcpaal, m.lar die re~l 
kan egter hier 'n leidende rol sped. 
sou egter graag wou sien dat 
Univcrsiteit van Stellcnhosch as a)(90 
micse inrigting sy bydrae I ewer 
vcrband met die voorgcstelde 0° 
politieke bestel vir Suid-Afrika. [II 
verband dink ek aan samcspa(1t1! 
tussen die Universiteit se lecrkr.l 
sommige van hulle die beste in dj~ I 
op hul vakgcbiede. J. k sou wou SiCIl 
'n groepic van die akademici, in 581. 
werking met die studente (d.m.v, I 

komitee van Politieke Studics, bYv( 
bceld,) 'n poging uanwend om naJI) 
Stcllcnbosch die voorgesteldc kOII' 

grondwetplan te bcstudeer en ~o 
mentaar aan die verkosc komitcC Y 
te Ie. 

Fk voel baie sterk, en ek slel 
sommer reguit sodat OI1S weet waayl 
staan, dat Stellenbosch nie sy Afri.~ 
se karakter moet verloor nie. lite 
universiteit het nog altyd 'n leidtl 
rol gespeel in die Afrikaner se Otlt~ 
keling en ek is van mening dat dl 
die toekoms so moet bly. Daar \\ 
aanhoudend pogings aangewend Olll! 
jong Afrikaner tc ondcrm} 11 ell.-\ 
kraak. Ek is baie bekommerd hl~r 
en sal sover dit moontlik is hIt 
aanslag help teenstaan. 

Ek is egter ingenome wet 
pogings wat die studcnteleicrs aal1\ 
om kontak met die anderstaJig~ 
andersrassige universiteite op te bill:' 
die tydsgewrig waarin ons land h(l~~ 
die oomblik bevind, is dit noodSIl: 
om samewerking tussen die ~e 
lcnde universiteite tc b >werk, telllS' 
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Sluit Afrika-lit. 
by kursusse • In 

DIE kursus-inhoud van Engelse Departemcnte word op Engelstaligc 
kampusse skerp bevraagteken. Dit maak alles deel uit van die 

sogenaamde aksie, Action on Education wat deur studente op die 
kampusse geloods word, Die doel van die veldtog is om universiteits 
kursusse meer relevant vir Afrika en veral Suid-Afrika te maak. Bulle 
wend 'n poging aan om veral hedendaagse Afrika-Hteratuur by die 
kursus-inhoud in te skakel. 

Hoewel dit studente is wat die 
veldtog loods, kry hulle sterk onder 
steuning van sommige dosente. Die 
verdeling hieroor onder dosente op 
Wits is baie sterk. Verlede jaar het Tim 
Couzens, voormalige dosent aan "die 
Departement Engels op Wits, 'n artikel 
geskryf in 'n progressiewe Suid 
~frikaanse kunstydskrif, SPB'AK, waar 
Il~ hy die huidige wyse van onderrig en 
die inhoud van lcerplanne kritiseer. 

In sy artikel neem Couzens kennis 
Van die feit dat Suid-Afrikaanse litera 
tuur al hoc meer bestudccr word, maar 
dat die werkswyse dieselfde is as die 
wat gebruik word vir klassieke Euro 
pese literatuur. Dit is volgens Couzens 
verkeerd, want historiese en sosiologie 
s~ faktore moet in ag geneem word om 
dIe literatuur behoorlik te verstaan en 
r~levant te waardecr. Hy sluit af om te 
,e clat 'n mens ook kontemporere 
k~l,nswerke moet bestudeer, en nie net 
die wat "klassiek" geword het nie, 
Want <lit is belangrik om die kontern 
JlQrere kultuur, soos dit deur moderne 
i ~Ywers en kunstenaars tot uiting ge 
)fIng word, behoorlik te bestudeer en 
te verstaan, 

~n die daaropvolgende uitgawe van 
SPeAK word Couzens deur een van die 

nrr is my vooreg om nam ns die me r as 1 700 stud nte wat 'n vel' oekskrif teen di SR se onlang 
standpunt ten gunste van gem ng de ko shuise n dan partyc, ondcrtek n het, di volg nde onder 1I 

aandag te bring. 

huidige dosente aan die Dcpartemcnt 
Engels op Wits, Jean Marquard, skerp 
aangcval. 

In haar artikel beskuldig Marquard 
Couzens daarvan dat hy die letterkun 
de wil benader as net nog 'n wy. om 
die politiek te bcstudeer. Volg ns haar 
lyk dit asof hy vir 'n terugkeer na 
ongeletterdheid pleit! 

Marquard se kritiek op Couzens is 
oor-emosionccl, en haar benadering tot 
die letterkunde rcdelik konserwatief. 
Dit lyk usaf sy haar van die wereld wit 
afsluit en die letter kunde van buit sy 
kontcks hestudccr. 

Baie studente het kwaai gereageor 
OJ) Marquard sc standpunt, en in elm 
brief is sy daarvan bcskuldig dut sy 
tokens van "spinsterly hysteria" (0011, 

'n Ander Engclse doscnt op Wits het 
Couzens vcrdcdig. 

Die Departcrnent Engels word egter 
op die oomblik deur rnense wat soos 
Jean Marquard ("Miss Maak Kwaad", 
S008 studentc haar noem) dink, beheer. 
Die . tudente streef na verandering en 
volgens Eng Istalige studentekoerantc 
het die stryd skaars begin. Hulle sal 
met niks minder as 'n algehele verande 
ring van die juidige leerplan tevrede 
gestcl word nie. 

Beperk gebruik 
'van motors 

DIE Studentebelangekomitec het die afgelope semester 'n ondersoek 
geloods na die werksaamhede van Kampusbc?eer en o..,or y 

gewildheid op Stellenbosch. 'n Lid van die SB-Komltee, ,Ben, F~ase,r, 
het oor die uiteenlopende menings 'n verslag opgestel. l.h.erdIe IS d~c 
e,erste deel van die verslag wat oor twee punte van knnek van die 
StUdente-unie se kant handel. 

ANTWOORD 
I( Kalllpusbcheer se antwoord: Die 
a,lllpus is die private eicndorn van die 

~nlVersiteit en toegang per motorvoer 
llie word ondcrwerp aan sckere VOOf 
~ardes soos in die Jaarboek omskryf. 
)Ie lIniversiteit beskou dit as 'n voor re en vergunning as 'n motoreienaar 
tOt di ' . " 
I e clendom van die universitelt 
1let S di 
!~ 'f motor toegelaat word - IS 
c en r 'g "ie, 

MOTORS VASPEN 
is Die doe] van die bcheer oor motors 
It1~:n Tn?tors op die karnpus vas te pen. 
St I~n n student met sy motor op 
di e '11 bosch toegelaat word, is dit nic 
III bcdoeling dat hy op die karnpus 
wlll't rondry om te korn waar hy wit 
SI e~s ni . Dit mag hy egter wcl na 5·uur 
t lliddac doen wanncer alle plekke 
Oeg'tnkl' I <lie' ik is vir alma!' In die lig van 
(Ink pctrolkrisis sal hierdie vergunning 

1l1()ontlik teruggetrek word. Daar- 

llAUM 
Die student se boekwtnkel 

l'rUstbankgebou 
Andringastraat 
SteUenbosch 
7600 TEL. 

4440 
2906 

Die SIrceksiJestliurder 1'011 Sail/am, 111111'. Dickie M r:~'l II e' 'g\/ 
I 

di I 'er die jaarlikse hvdrae PUll Sanlam aan die /JUI) IIIr 
oor 1(111 19 11 "., J' D' kt Ii /1 YO F'koJlomiese ondersoek aan prof, J. L. Sal te, Ire cur 1'(111 au 1 II • 
J l h t ilang: ~1J jaarlikse hvdrae van R J 500 lot R .. 000 San am e 01 .l'~ , 

verhoog. 

OROOG KOONMAKERS 
H/v Andringa- en Kerkstraat 

OOfi ::UG MEN 
Probeer ons Sclfdien Muntstuk WaH e y 

SI udenteraad 

VERSKON1N y 



om die komic e in 'n legsaak raak tc 
, ien, of hoc? 

Di brandstofkrisis gaan ons weer 
terug bring. rd 1 • te n oscl . al 
w er soos in die ou dae wees toe die 
studente op mekaar aang .wese was vir 
vermaak. Laat Si ncr Pienaar weer vir 
oulaas sy talent beocfen. Hoe lyk dit, 
. al ons in die tockorns weer terugkeer 
na t i k ie-aandc en dcbatsbyecn 
komste? En wat van volkspelc? Ter 
wyl die nefies solank begin baard 
kweck, kan die niggietjies hul kappics 
gaan uitkrap. Ek spot nou, my lie we 
lescrs, Om geld te bcspaar, is dit darem 
nie nodig om terug tc kecr na die 
Stellenbo: ch van ctlike d kades gelede 
nie, maar watter heerlike uitdaging is 
dit nie vir ons om te kyk hoe ver ons 'n 
rand kan laat rek nie? 

So enmaul per kwart· al salons 
dan m ge cllig gaan toustaan by die 
stasie, 'n Mens moet darern so 'n keer 
of wat huis toe gaan om vir pa en m: te 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wys dat gcW nk~Ues ~ ilie kwa ~ ·d h nie ... Di dames sal so ietwat moet 

U.. we te ret inbo tint hul toolsets. Sleg. die mini- 
II mum bagasie kan saamgaan, anders in he re n te k rag ~~~~t~!fe ~~~S~~gt'~~~~~j~ie koshuis en 

1/ My liew Iesers, ons sal eenvoudig 
ons lendene moet orngord, ja self's 

d f If tywer intrek as gewoonlik, mind r eet, ' AL mag dit vir i Westc, Suid-A rika en se s vir sommige minder ry, minder mors en meer swot. 
Suidwe ters hoe onmoontlik lyk, sal "Namibie die pad na Hoe's daai vir 'n les in konomic? 

onafhaukllkheid deurloop, en dit weI uk 'esvol deurloop," was die I'k amentyd is '11 underster tyd. Vir 
we orde van regter M:I . Steyn, Administrateur-generaal van Namibie. sommigc is dit vakansie, VIr andere is 

dit 'n nagmcrrie en vir die gemiddelde 
Regt r Steyn h t 'n AAK-vt:rg. d ring toegespreek. tudent is dil net nie 'I) lekker tyd nil. 

Die oucns wut pligsgetrou hand aan 
die hock geslaan hct en dit boonop 
ontspunn nd vind om kenuis in die kop 
te kry, g mi t lunies en Novembers 
tcrdce, Eksamentyd b tcken vir hulle 
net die final touches; die verskil tusscn 
'n 7,5 of 8. Die vermo ienis van kl s 
loop i vir hulle auter di rug (enig 
flsi .sc 0 fcning is gcwoonlik vir hulk 
te Vl'CI) n die vakan i is so te 56 op 
hand . Om ksam n te kryf', is bloot 
'n form lit iit 'n simbool van die 
semester w rksaumhede. Hoe ironies 
is dit nie dat mceste van hullc gcdurcn 
d' die kW<lrtaal nooit tyd het vir hul 
m d'mens nie 't veel wcrk" - en 

,,----·,--t nou dat hul "vakan ic" het, is almal tc ,.....-'l- -.... bcsig om aanclag aan hulle te gee. 

I it:gl:nc Wll t l1:tgmnrics kry, vcr 
n uk hul<;elf. Dis III dil' 'kSlilIll'llVr '('S 
wat WOe I nie, nc , ,lis Illaar 11 t 'II die 
w'lkkcrblypille, ell Igi pociers cn 
kulml rmiddcL wat saam nie so I 'kk r 
akkord('cr nic. 

D lar i v rskl ie nuaksc vcr kYllscls 
ond r dIe g wonc stud nte t h 'sp 'ur 
as di k ... men nad( r kruip. Dic mall 
s rookgcldjics raak al te gOll op ccn 
sigaret lei to1 'n volgt'ndc l:n help 
kwansu~ 0111 hu~ra~es te venninde~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
As die finansic' begin skraap, rook die 

te net pyp; m t B-graad tabak. 
DI d m , aan di and r kant, sit 

met 'n al wig tprobl em. As dit by 
'n ek amen kom, is daar maar min tyd 
om aan vcr Ian king te dink. Allerhandc 
(>k'ikusics n verskonings word opge 
diep - h lott s van latere dieetc en wat 
ookal meer help maar min om die 
Ie rw rk te verg maklik. Bittergoed 
word s Ifs aan die naels gesm rom te 
verhocd dat hulle die ook in IIlII ectlus 
vcrorber. 

Op die vooraand van die groot dag 
van afrckening maal die g"dagks, vrcse, 
bictji kennis en nogma, Is vresc deur 
jou gcdagt '. So tusscn dl laaste lyne 
d ur, Ie jy dinge wat IY nog nooit 
1 'vore JaU kgc ien h 1 nie. it vre 's da t 
jy nog ulk frat e S.ll ontd( k, m:wk jy 
Imar di ho k to' Cll prnh r laap 
dit gaan taamJik mo i1ik met al die 
vlind T in di • maag. 

1)", r j n·t e '11 opJossin ' vir hi rdie 
eksam np nari . die wetc dut jy deur 
(lie ]a r jotl plig gl do n h' I, sover jy 
klm II natuurlik die vertroue op hulp . 
Villl H I. As m ns t vrede is met di 
hoeveelheid werk wat gedoc~l is, sal di 
Vad [ gen. d g( c. 

Die and erd; g hoor ek in my oplet 
t ndhcid (soo. ek in my vorige artikel 
bcloof het) 'n advertensie oor die 
radio. Die betrokke han of bou . 
noon kap (. o goed het ek nie geluister 
ni ) het pog met 'n "randr kker". 
Dit mo l 'n wonderlikc toestel we S; 
net w: tons nodig het in hierdie tye. 'n 
Randrckk r '11 de sdae regtig go d te 
pa kom wann r die m: an deli be 
groting n t nie wil klop nie, 

Die nigste rekkers wat ck k n, is 
daardie mikstokkiesoor t met gesnyd 
"tjo ips" '11'11 kocntong in die midd 1. 
Uit ond rvinding he: 'k g leer dat 
hull net g ld W g kiet (vert I a '11 

men 1I<l 'II blikkie mi en di bUUTIIl n 
s . itk mervettster ampcr misskiet ), 
New. t, die cnigste rand (en dis 
sommer plain boercr aut) wat ek aan 
kan dink, is besparing dit knn rande 
laut r k, 

M t 'n our log op on land, gren c, 
(so hoor men ) t vc miljoen 

OIJ Wgn • In NlJw, V,'e . • 

WATTER intcr~ssante t.y~ b Ie f ons nie? Inflasie skiet die hoogte in, almal wil minder werk vir meer 
geld, almal wil naarstiglik hullewensstandaarde verhoog terwyl die teenoorgestelde in der waarheid die 

geval is en almal smag na 'n koppie goedkoop petrol. Intussen is dit daardie ronde randstuk wat alles moet 
ontgeld. 

rand p r dag kos, kan 'n mens nie 
verwag om ryk te word ni . Daar is 
boonop no J tall ander 'at wat to ge 
stop mo t word, veral , s m n dink nan 
die ophef ing van Swartm nse en gc 
lyke besoldiging en gcleenthede vir 
almal, Ons praat alma} van die dag as 
ons skip kom. Ten. y i t. dra tics ge 
belli, gaan hi rdie kip ni gou weer by 

kobu 
• pienaar 

ons in Said-Afrika a. ndoen nie. nil wil 
al vir Illy lyk of daar nie v l langer nut 
vir di gddt rom meltjie onder die bed 
'11 w es nie. 

Swartgalligheid bring ons natuurlik 
nerens, Korn on tag Hew r daaroor - 
on' Afrikaners i. mos van nature gencig 

BET u al vir uself die vraag gevra: Waarom Ieef ek? Dink 'n bietjie hieroor 
na, want die antwoord wat u op hierdie vraag gee, sal die patroon wee' 
waarvolgens u leef. 

Victor Kran kl het ook voor hierdie vraag te staan gekom, terwyl hy in di 
strafkamp te Auschwitz (1945) was. Hy het tot die geweldige slotsom gekorn 
dat dit in die lewe nie gaan om die bctekenis wat dit vir hom het nie, maa 
eerder om watter sin hy aan die lew gee. Aileen wanneer 'n mens syl 
bcsondere taak, roeping en verantwoordelikhedc in die lewe getrou nakorn, 
sal die lewe vir hom daagliks nuw bctekenis kry. Dan aileen sal hy saam met 
Nietsche kan stem: Wie 'n waarom besit in sy lewe, kan byna elke hoe 
verwerk. 

Geniet u dit om werklik te Ie f? Waiter sin gee u aan die lewe? Dien u 
Ie ve ook tot verryking van ander mense se lewens? Ons word daagliks 
g konfronteer met die kortstondigheid van die Icwe. Daarom moet on wat 
'n sinvollc lewe wil lei, ook saam m t 'n MQSCS van ouds tot God kan hid: 
Leer ons om ons dae so tc t I dat ons 'n wy c hart mag bekorn. 
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117 Main Rd., 
Green Point 
Ph. 449767 

1st Floor, 
Tru t Bank Centre, 

Stellenbosch 
Ph. 70641 

beer n t b 
kerm! 

J) lie tye te help. 
Afrlger - om 
trompoppie at 
trig. 

GREEK 
SERVICE 



Die Mutie, Vrydag, 8 Juni 1 7l 7, 



g Die Ma tie, Vrydag, .~ Junie 1979 

MOEDIGE IRank' 
- 44 

M IE 

DIE mediese studente het verlede Woensdag geskiedeni gemaak in 
die Danic raven-stadion toe hulle die span van Pieke in 'n harde 

wcdstryd met 14·4 geklop het in die eindstryd om die Jim 
Fouchc-bcker. Dit was die eer te keer dat Medics in clie eersteliga 
koshui rugby 'n beker wen. Hoewel hulle rustyd net 6-4 voor was, het 
hulle in die twecde helfte hul meesterskap getoon en 'n welverdiende 
oorwinning behanl. 

Om egter in 0 'n rubriek reg te laat nou die cnigste onoorwonne spannc, Daar Ie nou 'n I ecrlike winter· 
geskied aan alles wat gedurende 'n jaar Juis hierdie saak is vir die skrywer 'n vakansie voor en verskeie 1 tcr-univcrs" 
op die sportgcbied plausgcvind het, teerpunt. 'n Mens is altyd Iojaal teen- tere toernooie vind plaas. Die Judo' 
is guns onmoontlik. Daar was verskeie oor jou koshuis, of dit word van jou kampiocnskappe vind plaaslik pial! 
mense wat gedurcnde die jaar gekla het vcrwag om lojaal tc wees as jy iets vir terwyl die meesto ander wintorsporf 
s.tat hulle nie die nodige dekking kry jou koshuis oor hct. Dit is dan hoekom op ander kampusse plaasvind. Dit is 'fl 
nie. Ons aan hierdie kant probeer ons ek ietwat ongelukkig is oor die manier offense problcem met die brandstof' 
bes, maar ons kan nie in elke uitgawe waarop Dagbrcek uitgcskakel is uit die krisis, maar ons hoop dat al die spaJ1Jl~ 
publisiteit gee aan alle sporte nie. Ons kompctisie om die 'ouche·b ker. hul universiteit met trots sal verte 11 
poog om die sportsoorte wat die mees- Dagbreck en Medics het bide kere woordig en dat verskcie S.A. Univer i· 
te aandag onder studcnte geniet, te wat hulle teen mckaar gespeel het, teite-kampiocne volgende semester l1a 
plans. Van tyd tot tyd het ons tog gelykop gespeel eers ses elk en toe Stellenbosch sal terugkee . 
prob 'er om aun die minder bekende agt elk. Die verskil was dat Medic in REDAKSI 
sportsoorte luimtc at' te staan. die tweedc wedstryd twee dricc gedruk Laastens en beslis nle die minste j\ie 

DAGBRE ,K het ell Dagbreek een. Op grond hiervan wi! ek danksie sc aan my rcdaksic vir 
Medies hct hul cersle rugbybeker in is hullc toe as oorwinnaars aangewys. die tyd wat hulle opgeoffer het en JI~ 

die gcskiedcnis vcrower toe huIJe Piekc Daar mo s cgter eers eks~n~. tyd gespecl llloeite Wilt hulle gedoen het Olll b?' 
in die eindstryd om die Fouche-beker gcwccs het, vo~>rdat .dnee get~1 he.t; rigte be1yds by my te kry Vir dtf 
gcklop hcL Saam met Uagbrcck is hulle Boonop het .dle skeldsregtcr m dle volgende sportredaksie: ]~k hoop jutl~ - ..."._ -'- --.w'd.1ryd gedlllk dat Dagbrcck gewen Wl!rk lekker n geniet dit. Scla. 

het. By was van mening dat 'n kep- .-------------- 
skop drie punte tel in pJaas van twec. Spotprenttckenaars (2 po tel 
Nou kan mens egter niks aan die saak lIoofversprelder 
<.toen nie en Medics het vir hullc 'n Verspreider (2 postel 
pkkkic in die eindstryd vers ker. Op Sekretaresse 
hul spel verlede Wocnsdag twyfel ek 
sterk of Dagbreek hulle SOli gewcn het, 
maar as Dagbrcek in Medics se posisi' 
was, sou hulle ook vir Pickc geklop hct. 
Ons sal maar sien wat alles volgende 
semester gaan gebeur. 

/)(/1' Prtnsloo. I )sllkat'e/l'ir rieke. Ilia,,/( gerecd om die hal ;11 IIledi('s se gcbied Ie plaas. Priusloo .'Ie faktiese 
~koppe wa.\ llilMe/' ()nd ell '11 hlOn }Jail Iwml1ler pir die mediese sflId'l1/e. lIier is die lJerdediging juis weer 
001' die I'eld gesprei. !lillie is K'-'rt Vorsl('r. Lapa MUllllik (agter die skeidsregter) en di' slot, .I. Gilliland. 

Valla die afskop was die W 'u tryd 
gckcnmc r k dcur mccdoenlose voor 
sp I 'I spcl. Sp I i gtcr 111 '11 mat 
outwrig deur bcserings CII Medics her 
t W('C plau vervangers op hcelagtcr 
g had binne die cerste dertig minute. 
In hlerdie eer st speeltydpcrk hct die 
sp: nil' gocd opgcweeg, maar dit wa 
Pieke wat teen die verloop van pel in 
ecrste puntc aangct ken 11'1. D Wet, 
Pi ike so h zelagtcr het hom by die 
agtcrlyn naugcsluit I.: 11 die man-oor be 
w rkstelliu. Die hal het tot by Niel du 
Bois op dlc VICllCI gcvorder ell hy het 
terk gehardloop vir '11 moo i dr i '. Dit 

is egtcr nie gedoel nie en Picke loop 
4·0 voor. Net viei minut later ant 
woor d Medi s met 'n drie. 

Die lossknkel, Potgicte r, he! 'n hoc 
hal tot cliep binnc Pieke peelgcbi d 
gcskop wuar Piekc nic die bal onder 
bchccr kon bring nie. George White het 
vinuig opgcvolg, die rollcnde hal opge 
pI en oorgc v:11 vir '11 drie. Hannes 
Myburgh hct die nodige punte byge 
vocg en Medics hct (,·4 voorgeloop. Dit 
\\.IS ook die keerpunt in die wedstryd, 
want hier na het Medics se voorspcl irs 
die botoon gcvoer. 

UITBl.INKERS 

Medics sc voor spe lers he! aunhou 
dcnd vorenroe gcdryt ell h t <.IiI: los pel 
O( r he 'I' '. Ook in die Iyn tune kon hull 
mall k suus hulle won en het gocie hall 
vir die agtcrlyn gc\wn. Die name van 
Pio, 01" in agsteman Munnlk moot 
uitgesoudcr word. l lullc het kitterend 
ver toon n di groud lag gel vir 
Mcdi s se oorhcersing. Medic het 
VOI"I!l1toc gebcur m '1 hul voor peters en 
tilt het duidcllk geword dat hull' di 
opposisie in die rweetle helf'te .ou 
oorweldig. 

Met <II annbreek van di t weede 
helft was ~kdjes dadc!ik op di" ,an 
val, maar Picke het ni' gaall Ie nit' en 
ant \ lourd Illel '11 lllooi lopic !angs die 
linker kantlYll, maar Neethling (senter) 
lI·t Ill('t 'n IYllSkop vcrltgtillg vir Mcdi's 
g·hrtng. Twcc minute lat r was dit 
w cr NCl!l hling toe hy dcursny cn 'n 

st ekskoppic gclos het wat tut in Piekc 
sc doclgebicd gcrol het. Picke moes 
haastlg dooddruk. Na 'n vaste krum 
binne Pi ke-kwnrtge bicd, hct Potgieter 
weer die hal lot biune Pieke se doelge 
hied g skop, Du Bois het hom met die 
diepte van die do slgcbi d misgis en is 
met die bal betrap, 'n Skrum is bevecl 
en Medies h 'I gehak, die skrum geswaai 
Cll agsternan Munnik val cor vir 'n dr ie. 
Myburgh docl die drie en die telling is 
12-4. 

DlX 

I'ickc het met clkc bal aangeval en 
losska kel Dave Prinsloo het oordeel 
kundig g eskop om Medics onder druk 
re plans. Wanncer hy egter die bal laat 
loop hct, was dit nie vinnig g nocg nic, 
soda t sy gevaa rlike agterlyn nie ve .) 
bcwcegruirnte gchad het nie. Na 'n 
mooi breckslag van Prinsloo het die bal 
LOt by De Wet gcvorder, maar hy het 
na die binne- in plans van die buitekaut 
laat loop en die kans om punte aan te 
tcken wa. verlore. Dit sou Pieke IatCI 
slim b kom, want Dix van Medics hct 
die hal na hartelus in die lynstane 
gcncern. 

VI~LD (,hWEN 

Kort hierna h ,t Medics 'n bal in die 
midd lvcld onder kep n'n groot ent 
veld gcw n, Vunaf 'n duaropvolgendc 
lyusraan het Potgiet .r gecn fout met 'n 
vinulge sk .pskop gemaak ni . Myburgh 
It t hicrna met 'u strafskop mi luk, 
maar die krif was reeds aan die muur 
vir Pi ke. 

TWE ~DELIGA 

Die tweedeliga-kompctisie is deur 
Dagbrcck ge\ '11. Hulle het Pieke oor 
llligend III t 24-B g'klop nadat die 
t 'Iling 8-8 was IHI die volle spceltyd. In 
ek tra-Iyd 11 ~t hul grater fikshcid egtcr 
bale ill hut gUll'i getel en hulle tckcn 16 
pllllic 'HIl1. lJitblinkdcr aan Dagbrcek 
kilnt was Polgietl'f 'n Poggcnpoel. 

DIT is die laaste keer dat ek hierdie rubriek behartig. As 'n mens terugkyk oor die jaar wat verby is, bb 
uiteenlopende gedagtes by. Daar was hoogtepunte en laagtepunte - maar veral hoogtepunte. Daar wa' 

atletiek verskeie S:A. rekords op Coetzenburg; rugby ons klop die Tukkies hier en in Durban; kriekel 
wen die W.P.-ligas; tennis oorheers die W.P.-ligas. Die laagtepunt was na my mening die feit dat onl 

nie in die Dalrymple kon pre steer nie. 

Aansoeke moet gerig wees aan: 
Die Redakteur, 
Die Made 
LSS. 
Die sluitingsdatum is Maaildag II 

Junie om 12hOO. 

Wine, women and song 

Bring your partner 
to 

WINE DINE DANe 
in a convivial atmosphere 


