
Jaargang XXXIII Nr. PRYS 10c VRYDAG, ]0 At) USTIJ ,1979 

E 

TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER 8ESKERMING VAN DIE SR 

N M 

Die ampstermyn van die huidige Studenteparlement is Donderdagaand, 2 Augustus, op 'n 1 w ndi noot 
, afgesluit met 'n sitting in die ouditorium van die Kweekskool. Verskeie belangrike en omstrede mosie 
IS deurgevoer. 

i MnT. Chris Heymans het 'n mosie 
ngedicn dat die Studenteparlement sy 
~aardering uitspreek teenoor die Stu 
rcntcraad vir die mosie oor die oopstel 
~ng ~an koshuisc en gemengde danse 

U
p die kampus. Voorts word verklaar 
at di 

d ' ic teenkanting wat daar wei teen 
re mosi II . sic was, gegrond was op onkun- 

MnT. Hey mans he t gesf die Stu 
~,ntcparlemcnt is scmi-vcrtccnwoor 
llgend van die Stollen bosse studcntcge- 
d
llcenskap. Die studente se taak Ie aa . st nn om die Studenteraad se hande te 
erk, By her gese die betrokke mosic 

Was d' , re grootste en belangrikste wat 
was op 

DIE MATH! 
Mnr. Chris Hey mans het in sy re 

puck na Die Marie gekap en g sc Die 
Matte kon met die afgclope referendum 
oor die ASB mcer promincnte mcnings 
gcstel het, en nic net Die Burger en die 
SR se mcnings gccggo hct nie, Die 
mosie is aanvaar. 

KOMMISSlE 
Mnr, Chris Heymans hct nog 'n 

mosie ingc dien. Dit lui dat die verslag 
van die Konunissie van Ondcrsock na 
Poiitiekc Riglync aanvaar word as 'n 
bclangrikc dokument en bydrue uit 
studentcgclcdcrc- Hierdie riglyne moet 
nie as dogmatics of noodwendig as 
vertcenwoordigcnd van politieke denke 
op Stcllenbosch beskou word nie, 

CHRIS HEYMANS Mnr, Heym:ms het g 'sc die vcrslag 
~e Studenteraad in jare aangeneem WJS 'n groot sukses. Dit stel slcgs 
Si:t. ,Die idee v~n koshuisc met intern~- rlglyne; nie aanmatigcnd nic, maar op 
G nale status IS nie in stryd met die 'n beskaafde manter. nit is nic 'u 
b{Oek psge biede wet nie, Die Drankwet is potnieke bJoudruk nie, en moet ook 
~ baar die wetlike obstruksic. Mnr, nic as sodanig beoordl~el word Ilk. 

~ntans het voorgcstel dat drank, Mnr. Frans Roclofse het die kom- 
~ndi~n dit by danse die struikelblok is, missie bcdank vir die groot wcrk. Mnr. 
In die toekoms ontbeer kan word. Nick Koomhof het beswu;lr gernnak 
be Die studente is ryp vir SO 'n stap, teen sckere subickticwc menings in die 
llet hy gesc. Dit blyk duidelik uit verslag. Mnr. Piet Stofbcrg het l~om 
ko ls~oogte, as huis en Nerina se huis- uitgesprcck tec.n sckere vcralg. tllcn.lll~s dt:ltee. se bercidwilligheid om h~1 s~os b~. dat die. ~ChOl~d van Idt:.~tl~elt 
I:r re Vir anderskleurigcs oop te gom. die Afnkanerpohtlek ten grondslag sou 

Ie 1 700 proteshandtekeninb'C wat in- Ie. 

III die lig vAIl die beskouing wat in baie van ons harte leer ~a1 di.e 
d' boodskap van die Evangelie (versoening) die cnigste oplossing v!r 

S
IC SUid-Afrikaanse rasse- en voJkereproblematiek bied, behoort dle 
nd' lngweek van 1979 uiters interessant te verloop. 
Die h Send' oogtcpunt van die kOll1ende 

ekcr;~gWC~k (12 19 Aug.) behoort 
Uf~IU'tl.k dl' paneelb spreking na die 
\V esl ll)~dicns op Sondagaand te 
Itlier' Onder Ieiding van die gcsprcks 
~(ll)~I~~of. ,Wi~lie Estcrhuyse, bekcndc 
aal II t.lar In filosofie op Stellenbosch, 
\I", r, Net Koornhof minister van 
'''eWe k' ' IqC r 109 en Ontwikkeling, dr. 

van q~es Kriel, Minister van Gesondheid 
rney °Phuthatswana en ds. Jan Hof .. 
SOWe/' Ned. Geref.-predikant in 
C~rist~t'- saam besin oor "Hoe kan 'n 
bled Virlke . Samelewing die oplossing 
teprobl SUld·Afrika se ra se- en volke- 

I)' Cmatiek'?" 
t' te a' l~& deUr d~dbycenkomstc word behar- 
lng, d dle bekwame dr. Chris Grey 
Dr, ,..., OSCnt in Bybelkunde aan UWK. 
di \'reyl' . ,e gtW, lllg IS o.a, 'n deskundige op rt veerl;d van Oosterse rcligiec en het 
11cliers .len en 'n half jaar ond r die 
QO{'n, ~? Transvaal sendingwerk ge 
,n<lb}, io tema wat gedurende die 
laat u eKnko~ste behandel sal word, il 

omnkry k korn ''. 

Elkc dag am 13h 15 word daar ~n 
die San lamsaul van die I SS van uit di 
Blanke, Bruin cn Swart kc~kc gekyk ,nu 
die terna "Ons s;Jmelcwl11g sk p n 
,Scndlngvcld!" Die tenia is veral ak 
tueel in die lig van. die afg. lope 
SACLA-by:eenkoms wat t11 Pretorm ge 
hO(1 is, aangesien baie vra~ in die ha!, 
van gelowiges lcwe oor dlc t!>cpassmg 
en uitlewing van die verso nmgsbood· 
kap van SACLA. Die sprekers wat sal 
optree, is ds. Goliath, dosent III Bybel 
kunde aan UWK (Maandag), ds, Jan 
Hofmeyer (Dinsdag en woensdag), .dr. 
Danie du Toit, dosent in Dogmatl<'k 
aan die plaaslike Kwcckskool (Donde.T- 
d ) en prof. Nico Smith, hoogl mar III 
S:~dingwetenskap aan di' Kwcekskuol 
(Vrydag). 

Benewens al di gcnoCl~dc byec 1- 
komste is daar sending tudie op Son 
dae, die vertoning van Th~ greo:esT 
story ever told in die Pl~zo, ~Idure c1~e 
oggend en uitstallings 10 dIe onder te 
saal van die LSS. 

as dee! van Stelll'll/Josch 
se voorland te wces.] 
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AANBIEDING VAN 
ETTERKUNDE 
VERS 

DIE verskillende benaderings van die Departemente Afrikaans en Nederlands, Engels en Duits 
t.o.v. die aanbieding van letterkunde lei tot interessante vergelykings. Die Matie het met die 

onderskeie hoofde van die departemente gaan gesels: 

AFRIKAANS EN 
NEDERLANDS 

'IN ons departernent probeer 
ons literatuur as literatuur by 

korn." So se Professor Hendrik 
van der Merwe Scholtz, nuwe 
professor in Afrikaans en Neder 
lands aan die Universiteit van 
Stellenbosch. Professor Scholtz 
i aan die begin van die jaar aan 
gestel in die plek van Professor 
W.E.G. Louw, wat einde verlede 
jaar afgetree het. 

Professor Scholtz is gevra om sy ie 
ning te gee van wat lett rkunde is en te 
verduidelik hoe dit in die departernent 
aangebied word. 

LITERA TUUR VERANDER 
Oit i baie mocilik om 'n presiese leks 

defini ie op papier vas te pen, omdat lite 
ratuur nie lets blywends of konstants is 
nie - dit verander narnate tye verander. 
Vir aile pruktie e doelelndes kan egter 
gese word dat literere tekste, wat nor 
maalweg bekend staan as poesie, dramas 
en roman .aan die Afrikaanse en Neder 
landse Departernent gedo eer word. 'n 
Literere tek. sou dan verwys na, 'n Iik 
ricwe wereld en is, in 'n sekere mate, 
outonoom, 
Lett rkunde word op twee verskll 

I nde manlere aangebied nl, In groot 
kla en In klein- of tutorlaalklasse, In 
die groat klasse word 'n dee) van die 
werk gewy aan die historle e oorslg van 
die drama, poesle of roman. Die t ks 
word d n In die groep-kl sse soveel 
moontllk entraal ge tel. 

Two of Gisela Taeger's students performing a modern dance. 

TAALKUNDIGE ASPEK 

Modern Dance 
Gl ... LATAEGER,whoisvery 

well known here as a teacher 
of Movement and Modern 
Dance, b th in th Drama De 
partment of the University and 
in her own private Dance Studio, 
is presenting a programme on 
Ih, 17 and 18 August in the H.B. 
Thorn Theatre giv n by her stu 
dents. 

1':n9 is the tOOth anniversary of Rudolf 
von Laban's birth, and Mi Taeger is 
offering thi xposirory perf irrnance as 
part of the Centenary Celebrations and 
as tribute to the great part hi theories 
h'1V played throughout the world in the 
dey slopmen! of movement studi s be th 
for rh d, nee and for·draTuu generally. 
She h he n u iving to timulate int r est 
in his work since 19) I and thi perform 
ance h s b en specially designed for 
that purpose. 

how Laban's prlnclples may be u ed ima 
ginatively in a dance-composition. 

'I he programm of dances in the mod 
ern idiom, set to music by composers as 
different u. Bach, Bartok and Brubeck, 
is choreographed and produced by Miss 
Taeger her elf. Sh is a product of the 
Folkwanghoch chule in Germany, where 
he tr"tined for seven year under Prof s 
sor Kurt Jooss, on of the truly great 
names of modern ballet and dance 
drama, 

The programme consists of some 20 
item , including both group and solo 
numbers, some accompanied by mu ic 
and oth r. puncruat d only by the beat 
of a drum. It is full ( f vari ty, ranging 
from th erious to the comic, some of 
the it nus in the now well-established tra 
dition of modern dance, others off-beat 
and entir Iy new. Titles of orne of the 
pieces give an idea of il . range and varie 
ty: Un quare Dance, Search for Unity, 
Song of the Body, Prore r, Mockery, 
Bird of Prey. 

Professor Scholtz het egter iets nuuts, 
war die aanbieding van leuerkunde be 
tref, probeer bybring die jaar. Hy het dit 
alreed: die erste emester in die tweede 
en derde jaars se Letterkunde Spesiaal 
klasse op die prod gestel: Eerstens vind 
hy dit nodig dat die studente taalkundig 
to gerus moet wees vir die interpretasie 
van literere tek teo Hulle 010 t bv. weet 
wat 'n metafoor is - 'n taalkundige as 
pek. Tweeden moet die studente 'n beter 
Iiterer-teoretiese agtergrond he. Die klas 
se volg hoofsaaklik 'n strukturalistiese 

WOMAN 
The first part of th programme is 

mainly informative, while the econd Booking I at 'Theatre Bookings (Ed-: 
part, laking Woman for its theme, shows rich), tel. 616R, Stellenbosch. 

PIN 
Mimiek 

V 
van tw dehand 

n NUW FOTOG RAFIE E 

KRONOI..OGI E VERLOOP 

. toerusting. 
Nou e r aan die gang 

by 

Ryneveldstraat 34 
S tellenbosch 
Foon 5420 

K ,WER.T .. ATER 

Die { pvoering begin om l:\h 15 en 
in die Kelder-T Mer van die Dram 1 De 
partem nt 0pS voer word. Toegang is 
grati en alm 1 i bale welkom! 

STUOENT SE EIE MENINGS 
Hierdie on~lcrsoeke gaan dus uit 

die vr ag: 
"Hoe verstaan hlerdle Afrlkaan 

kende student hlerdle Dullse tek.; 
The task of lecturers is to give guid- kom v rstaan hy dlt so en wat J11oe' 

ance to the students. They are firstly and doen word om te verseker dat hy 'n ~ 
Iorernostly taught how to read a given reikende begrlp daarvan kan verkrYd\J 
passage fully and critically. Passages Die student se eie menings vorrn ,. 
chosen by the lecturers as examples in die uirgangspunt by die behandelinf V 
class, usually include the more subtle' literatuur in die klas. Die dosent ge sl~ 
kind of literary devices. This enables the leidrude vir elfstandige en kritiese S 9~ 
student to analyse a given piece on his die. Hy illustreer 'n gegewe begriP II,~ 
own, once he has become familiar with die hand van 'n bepaalde teks, nHIlll' ~ 
the technique. The students are expect- die eksamen word studente gek()ofro~ 
ed only to apply the skill they have ac- teer met heeltemal onbekende tekSte t 
quir d through reading and working on met nuwe probleemstellings r.o.v. te~~! 
the texts. "We certainly do not want wat reeds behandel is. VolgenS r~j( 
memorlsed opinions In the answers. Stu- Kussl r vind die studente hierdie {tao III 
dents are required to prove th t they can ding aanvanklik moeilik, maar Oli(llse" 
apply the t chnlquesle rn d In class to hulle oruwikkel in die opvoedingspfO 
any given passage." The aim of the Eng- werp dit uitstekende vrugre af. 

I 
trant en is verwelkom deur die ander 
dosente. 

In die Honneurs-klasse word noukeu 
rig aandag gegee aan literere tekste, maar 
terselfdertyd word die studente se lees 
apparaat deeglik verskerp en moet hulle 
kan nadink oor die literere teorie - aldus 
Professor Merwe Scholtz. 

Prof. Merwe Scholtz. 

ENGELS 
"A proper study of literature is 

the best form of language 
study", says professor C,J.D. 
Harvey, present Chairman of the 
Department of English. 
In the English course presented at Stei 

l mbosch, the Department cone ntrates 
on literature. The study of literature a d 
of language have become specialised 
fields. One person cannot any longer be 
sufficiently train d in the study of both 
literature and language for University 
purposes. If a course in language were to 
be presented in addition to literature, 
additional staff would be needed, and 
for financial reasons this is not po. sible. 
The present staff i. limited to literature 
specialists only. However, the study of 
literature is the study of language func 
tioning t t its best. In general It Is J110re 
desirable to have knowledge of the (fmc 
dons than of the forms of a language. 

CHOICE OF BOOKS 
The choic of prescribed hooks is 

based on two requirements. Firstly, a 
book must be ol first-rate quality - only 
books that comply with the highest lite 
rary standards are set. "Quality definite 
ly come first when we choose a book," 
wa the resolute remark made by profes 
sor Harvey. "We do not have a pref r 
enee for any particular author or for 
authors of any particular country." As a 
secondary consideration books are 
chosen with a view to what might inter 
est students at different levels. 

READ CRITICALLY 

Ii h course is to teach people to reud 
fully by making them more aware of the 
possibilities of language as a communica' 
tion medium, and thus to improve and 
refine their own ability to write and peak 
effectively. The Department aims pI 
equipping students with a skill that csn 
be used to read not only English but lillY 
other language. They should also be able 
to apply the techniques they have {Ie 
quired while studying English literature 
to all forms of writing in many diffl!ren! 
fields. 

COMMUNICATION 
The 'nglish course at the UniverSity 

of Stellenbo: ch is in fact a commllflica 
tion course of the best sort, according ((1 
Professor Harvey. 

DUITS 
DIE sentrale doelstelling vao 

die Deparrement Duits is ort! 
studente in staat te stel tot inter' 
kulturele kommunikasie, se 
prof. R. Kussler, hoof van die 
D itse Departement. 
Alhoewel die kursi se geen for!l1~le 

taalonderrig behels nie, is die verbeteflog 
van studente se leesvaardigheid, die lIl,l' 
breiding van hulle woorde: kat eo die 
vaardigheid om die moderne Duitse 001' 
gangstaal vlot en suiwer te kun praa! en 
skryl, 'n belangrike doelwit. 

Anders us die Departemente Afrikallrt 
en Nederlands en Engels, begin die V 
partement Duits derhalwe nie met kla51 
sieke werke nie, maar weI met hl!e 
moclerne tekste en bew ... g dan gelt:id' 
lik na die ouer Iiteratu r. Die tek re I 
ook nle noodwendig n. rere kunswer~~ 
nie, maar sluit 'n w e verskeidcohCI 
tckssoorte in. 

SOSIAAL·ltISTORIESE 
AGTERGRONU 

Verder is die kursusse daarop ge. 
Oil! die studente 'n .osiaal-histor! 
agtergrond van Duitslmid te gee en 
doende geleidelik 'n verwysingsvd~ 
te bou waarsonder 'n histories-krill 
beoordeling van tekste onmoontlik i 

Die Departement Duits is die eni 
Duits-departement in Suid-Afrika en 
van 'n handjievol oor die hele we reid 
gebruik maak van empiriese rescpsi 
names. "Die opvoedingsproses is 'n V 
anderingsproses. Wanneer die stud 
by ons aankom, verkeer by LO.v. 005 
(die Duitse taal en literatuur), in 'n 
paalde toestand, Dit is ons pedagogi 
opdrag om hierdie toestand te verao 
deur 'n opvoedingsproses te inisieer 
die nuwe toestand te bepaal, is 'n ke 
van die gegewe toestand noodsaaklikl 
dit word verkry deur empiriese res~ 
en leser .. ondersoeke." 



.; 

OlE Universiteit van Stellen 
B bosch se tweede jaarlikse 
laasorkesfees, waaraan nege 

orkeste uit die Wes-Kaap deel 
~eet;t, word Saterdag 11 Augus- 
Us In die D.P. Malan-gedenk 
sentrum op Stellenbosch aan 
gebied. 
W~ie orkeste wat optree, is die U.C.T. 
lInd Band, die Pollsmoorgevangenis 
)~kes: die Jeugbrigade-regimentsorkes 
"dn (he NO Sendingkerk in die Paarl, die 
orkes . . I d' van die Hoer Jongenskoot Paar , 
~c Helderberg College Band. die hoer 
vil;)()I~rkeste van Calitzdorp en Durba~l 
U ~. (he Cape Town Highlanders en die 
nlversiteit van Stellenoosch-Blaas 

\)Ilcs. 
va'n Feesorkes. wat saamgestcl is uit lede 
Opnt nl die deelnernende orkeste, sal ook 

rec. 
kil?i~. Orkesfees begin om 19h30, en 
k 4~lj1CS teen R 1,50 (R 1 vir studente en 
V 0 lere) is beskikbaar by Johan Stander. 
fonn Ryneveldstraat. Stellenbosch, tele- 
~26. ==~--------------.~~============~=-~~--------------------~--------~----------~ 

.. t n utll- 

UG 
AK POTTE 

O~ Dinsdag 31 Julie om 19h30 "wolk ... rema". In pottebakk Iy kons n- 
IS 'n tentoonstelling van Johan treer hy veral op land .kapskildering 11 

du Preez, 'n vlugkelner van be- kl urcffc~te. op die v~rsk.iIIcndc kuns 
roep in die Vilk G II wcrke. Oil IS veral hierdie werke, Will 
o e I •• I a aery ge- groot byval gevind het by die publiek. 
P n. DIt IS gedoen deur dr. Hy is reeds vyftien jaar besig m t poll - 
g?ra Steyn van Stellenbosch. bakkery en nooit is sy tenuu di sclfd 
Ie uitstalling duur tot more. nie. Dlt I bale selde dat hy 'n repllkn van 
Pottebakker, skilder, dekor-ont- 'n sekere kunswerk maak en om hlerdle 

Werper, noem maar op, Johan du Preez rede neem by geen besteilln nle. lIy 
h t feitlik elke kunsvorm al probecr en beskou dlt as "dull" en die werk van tn 
~ll1e~Sler, Hierdie pottebakker van for- massaprodusent ~f ,fa~rlkant. , , 
laat IS op Humansdorp gebore en het Pottebakkcry IS n liefde, want in die 
daar skoolgegaan. Hy vertrek hierna professionele lewe is hy '11 k In r hy di 
J(~hllnnesburg toe waar hy sy kunsoplei- Air Lux Lugredery. 
ding aan die Kunsskool van Pretoria VESTIG OP STELLENBOSCII 
volt . L K 001. ater word hy dosent aan die 
h (~11 ge en gee ook privaatklasse by sy 
Ut • By Truk werk hy deeltyds as dekor 

en kostllumontwerper. Dit sien hy as een 
v~n sy interessanste en grootste uitda 
~I~g~, By moes alles self doen: elke detail 
In n 'tel self ontwerp en vervaardig. 
S. VEELSYDIG 
Y Ultstalling in die Vilka Gallery is 'n 

voorbc ld vr ., C c van veelsydigheid, Benewens 
I'lOllcb4kkery is duar kunswerke van 
at enware, raku en skilderye teen 'n wit 
I;~ergrond. Op die oomblik eksperimen- 
er hy met porseieinware en noem dit sy 

,t nsuur- 

Tot op hede is hy 'n inwoner van Jo· 
hannesburg maar gaan vroeg vandces 
maand na Luxemburg waar hy hom die 
volgende se maande op poueb: kk ry 
gaan toe Ie, Die goeie nuus is egter dat 
wannecr hy aanstaande jaar terugkeer, 
hy beplan om hom hier op Stellenbosch 
te kom vestig. Daar is 'n moontlikheid 
dat hy pottehakkers-klasse sal aanbied. 

Vir veel meer dingo as kuns, uitstal 
lings en sy werk as kelner is daar voor 
waar nie tyd nie, maar oor: y veelei en de 
lewe se Johan du Preez: "I am having a 
bali." 

nsuur- 

rt 

01 m n. 

kf s 

v m 

pp rmnn-aand. 

s. 

Ond. r: 

110, 
n;k d' l'b Baard in Die Beer een van die drie eenbedrywe wat ~e 
'et ' b' } t DI ~ee r ~s Toneelvereniging verlede naweek aang« .,e l~ • 

~es ~ IS deur Anton Tjekhov teen die einde van cIte v.ort?e e~u 
rJe/''Y/' Die stuk asook Drie Dae Meester ('11 sott~rtlY lUI die Mld 
kOI~el~e SODS verwerk deur H. Teirlirck) is deur die Onderwysers· 
I Il:ge Paarl opgevoer. 'n Derde stuk, Vlot ter See, is deur Sle/ 
til; Osse dramastudente opgevoer. Die poo/se dramoturs- Slawo 
p,;,/'vlrozek, lewer verdoemende kommen/aar oor sosiale wan- 

tYke in die absurde stuk. 
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WA 
AA 

DA T die Matie lief is vir sy gereelde dansie, is nou maar een maal 'n feit wat soos 'n paal bo water 
staan. Ten spyte van wat ook al gese word, 'n huisdans of sokkie laat 'n mens nie sommer deur 

jou vingers glip nie. 
Aange ien die vermoede bestaan dat dit veral die PSO-wykc is wat noustrop trek met sodanige 

funksies, het ons huUe gaan uitvra, 
Oil blyk dat die wyke gereeld elke III estal die 'ervare' manne is, wat al Iyn 

w ek sokkie en dar die bywoning oor die proewerstrekke ontwikkel het deur die 
algern 'en baie goed is. Volgens Mav. jure. Hul wag dun gewoonlik eers om te 
Be tbler, p m V n rl , h n die sien walter meisie dans lekker en wat 
opkom. wei nou saam met die weer om- darem nie 'n verleentheid vir hull is nie, 
t ndlghede, aange I n bale mel les ver waarnu hul op die b voorregt afpy!. 'n 
moet loop. Sokkie kan natuurlik oak 'n uitstekende 
Verder is daar altyd oorgenoeg buite- oorsprong van romansei wees (of oms 

mense op Arlstea se okkies, sodat dit die beeindiging daarvanl). Volgens hom 
f itlik 'n onmoonrlike taak is om vas te is mans in hul tweede en derd jaar op 
lei hoeveel van die aanwei iges werklik die hoogtepunt van hulduns-loopbaan'. 
van Ari rea is. V olgens haar word Arist a Ons het hom ook g vra warter redes 
se [we hui danse baie go ed bygewoon, hy kan aanvoer waarom die "Gat" sc ge 
rerwyl di • dinee-dans, wat op klein skaal wildheid a. formele dansplek 0 afneem. 
gc kied, heelwat minder par e lok. Mavis lIy voel dat dlt te wyte kan wees aan die 
'e sy vlnd do. tedellnge gewoonllk swak kou tmo Ieer, die men e wat van bO-Df 
don cr. I, tcrwyl die platte) nder di kyk, die f It dat dit elndlk te groot I vir 
kiln k n, Arlstea verkle om by man - dl m te ko huisfunksl en dan veral 
koshulse e rd r a In Ne Isle te gaan omdat mense al te g woond I nan 
okkle, range len dlt heelwat addl 10- Neelsie. 
nele re ling nit ikakel. NEELSIE 

ROMANSE 
Ben Kock, primarius van Majuba, stem 

saam mel Tex dar Neelsie geen privaat 
heid hied nie en nog minder 'n roman 
tic. e atmosfeer her. Verder hou die 

Volgens 'I ex ROll guan sokkie die 
Pi ke-manne bai > graag by nige dames 
ko huis, mits daar genoeg dansruimre is. 
Indien nie, verkies hul die LSS. By Pieke 
vind 'n mens, anders as hy die m este 
ander, dat hul dinee meer gaste lok as 
die huisdans, maar inaggenome dat dit 
darcm 'n pr uige-geleeruheld is, is dit t 
verstane. 

Op 'n vraag hoekom goeie dans rs die 
mure volrank op sokkies nadat hulle die 
moeue gedoen her om tot hy di dame 
~ oshuise Ie . tap, antwoord Tex dat dit 

Die uit endings w, anvanklik b perk 
tot die. tudentesentrum l)aar was egt _f 
h .luit om hi rdie dien ook na die KC , - 
hut. e uit t brei. Oit mal V It • tell n· 
boo h radtOdi n 'n nuutji . On i. di 

VERBYGE. TEEK 

fnn . h Ja r I. t St Ilenbo ch 
R dlo Matle dl nd . ampu. e wat 

bineerde din e-dans, wt t - nu baie 
reklame - deur feitlik vyftig persent 
van die huislede bygewoon word, Vol 
gens hom is ook die 'ou manne' steeds 
lief vir dans, hoewel die sokkiegier af 
neem teen die vyfdc jaar, Hy vind dit 
egt r jammer dat mense ni wcrklik leer 
om te kommunikecr op sokkies nit: en 
wen dat daar lets aan gedoen kan word. 

VOORSTEL 
Volgens Lyn tte Louw van Nerina Die lekkerste lekker is 'n kort koshuissokkie in die middel vall die 

woon baie meisies die sokkies gereeld by week om so In bietjie stoom af te blaas - of is dit deesdae nog ne! 
en is daar altyd 'n tekort aan mans, Sy die eerstejaars wat daarvan hou om die litte op hierdie manier los 
doen 'n baic oulike voorstel aan die hand, te maak? 
wm hul reeds beproefhet, naanllik d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mans- en dameskoshuis onder mekaar 
reel dat bereidwillige dansers die ander 
Ie r ken op ufgespreekte tye. Nerina hou 
geen huisdinee nie en sy voel ook dat die 
"Gat" nie di beste plek is vir 'n huis 
dans nie. 
Ena NDude van Monica reken dat wat 

die PSO.wyke betref, Libertas en Pleke 
bale lekker sokkle en met reg knn spog 
met 'n groot opkoms. Soos Nerina het NA 'n uitgebreide meningspeiling onder die skoner geslag v~o 
Mo~ica ?ok net 'n huisdan~. , . Stellenbosch, het 'n paar interessante menings aan die lIg 

Oil wil voorkom asof dit .n ~edell~e gekom. Terwyl die petrotprys die hoogte inskiet, word daar vcr' 
sterk weermag sal kos om die danslie- d di f . kki b . di lfd d 1 011 
wende' Marie van hierdie gewoonte te w~g a~ . ie s~ ers VIr. so I~ ywomng lese e ten ~ns s~ to , 
laar afsien. Per slot van rekening, hoc- Ole huidige sisteern IS beshs suksesvol, en almal gemet dlt blyk 
vecl waardige alternatiewe is daar? baar baie. Daar is egter 'n paar punte wat krap. 

Sornmige dames voel dat die "Gat" sn dan die ou, ou klagte. Die Rorneo' 
sorns 'n bierjie vol is. Dulle gee blykbanr maak hulle ru tlg teen die pllare In dl 
nle om om gedruk te word nle, maar dit mlddel van die vloer luis waar hulle dl 
is 'n ander soort druk! Daar was 'n paar hele aand In almal se pad staan- o· 
voorstelle dat sokkies in die D,F. Malan- doende draal hulle die rug (letterUk eP 
gcdenksentrum gchou word op tye wan- ffguurllkt) op al die skone Eva's wat!~ 
neer daar gewoonlik baie mense korn. lang rye daar It. Die marine het dus 0 

probleem dat hulle nie weet waar 0111 ~e 
staan nie, en die dames dat hulle 111 
gevra word nie. Indien hulle nou dl I 
moed sou he om die dames te vra- s~ 
almal se probleem opgelos wees. 

kuwlng ult K weekskooloorde. Die 
Maju ba-manne wat dans, doen dit goed, 
rna r ween hul klein getal is hul verplig 
om gewoonlik saam met ander manskos 
huise sok ie te r el. ull h t 'n ekom- 

hulle aanvankllk ver voor wa , verby 
ge tee • Ikeys en Bloemfontein kom nou 
hler kers opsteek en naVfae Is elfs utt 
die prtva tsektor oDtvang. Nog 'n plulm 
pie is dat die atelJee self gebou i deur 'n 
Matle. 
Tans word nog probleme ondcrvind 

met die nuusbutJetins, Danr is daagliks 
twee bulletins n die verantwoordelik 
heid rus op die skouers van die nuus 
redaksie om die nuus te v"'rwerk, die 
bulletins saam te std en dan na te sien. 
Johan nooi aile bel ngstellendes uit om 
hulle aan te meld by die SR kantnor, 
indien hulle sou belangstel om hulp in 
hierdic verband te verle(·n. Alma! wat 
opbouende kritiek wil lewer, is welkom 
om hulle griewe tc kom lug, 

MATIE-DAMES AA 
DIE WOORD 

AKTEURS 
Die musiek val in almal se smaak, en 

disko's is blykbaar meer gewild as orkes 
te. Saam met die disko-musiek vra die 
dames meer disko-danse en minder lang 
armsokkie. Veral die Bacchusprofete gee 
hiertoe aanleiding, want hulle trap letter 
Iik en figuurlik op die skoner geslag se 
tone. Daar is ook klagtes dat ouen swak 
akteurs is, want een Ieit kan hulle nie 
verberg nie: tcrwyl hulle met een meisie 
dans, is hulle al klaar aan't soek vir hu) 
"partner" vir die volgende dans. 

VENDUSJ 
En so van lang rye si rende skoonhed 

gepraat. Die dames v rseker ons dut did 
manier waarop hulle gemspekteer wof 
vir hulle meer laat voel asof hulk or 0 
veevendusie is as op 'n sokkie. . , 
Ten spyte van al die klagtes, is sokkl~ 

nog altyd 'n gewilde vorm vun vcrOla:1 
Lank leef sokkies! 

Langarm bly maar 
nog die lekkerste 

'n INTERESSANTE feit is dat daar op verskeie maniere in d~ 
verskillende provinsies, dorpe en streke gedans word. Ook ~I~ 

onderskek kampusse dans verskillend, en elke student dill 
natuurlik dat sy eic kampus die lekkerste dans, 

Die oorgrote meerderheid op Stell~rr 
bosch verkies langarmdans, so ook, l\ 
Bloemfont in, Potchefstroom - dll ~ 
nou die Ondcrwy, kollcgc (Pote), w, J 
dj Pukke mag nie dans nie - en U.f f( 
Op Tukki s ,n R.A.U. dans die A 
kannssprekendc student oor die ulga 
meen langarm en die Engelssprekcll, 
stud nt "di co .. dans. I keys dans meeS ~ 
net "disco" n "close", Die NatallcfS ( 
provinsie) verkies om Ie "twist" eO k~l 
langarm glad nie. Daarby verkies Jol1l1 ( 
ncshurgers "Rock-'n-Roll", Hierdie t~. 

'II~ drag van . ake veroorsaak 'n moel 11 
situasie op interuniversitere vlak wl\I' 
neer 'n mens jouseJf nie op die ansh:!' 
kan uitleef nie. d. 

Die rede hlervoor kan die ver8kflle:ll~ 
agtergronde we s, want dlt Is opmer I 
dot die Unlversltelte wat In die stad ge 
Is, disco bo Jangarm ve kles. , 

Die meeste Matie-studente i~ ,~S(~~ 
van mcning dat langarmdans, oj \JP 
taksport", die lekkerste is, want dfll1 Vi 

jy met die nader party gesels, en sel{)JI~ 
JOHAN ELS hom of haar ogies maak. Dus MarieS " 

van Julie war nog nle kan langard1l1le • 
'-- -41 LEERt 
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RAN 
ROEIENDE EUWEL 

ELBERTUYS 
IN die afgelope aantal jare het drankmisbruik op Stellenbosch so toegene m dat daar van 
owerheidswee gereeld planne beraam word om dit te bekamp. Daarmee saam h t die univer it it 

In knou onder die pubJiek gekry wat dalk nooit weer reggestel kan word ni . Miskien is di . t lling 
te kwaai, maar hopelik word dit eendag verkeerd bewys.: 

Suid-Afrikaners gee jaarliks miljoene van 'n Universiteit met tradisioneel 'n 
rande uit op drankaankope en sommige goeie naam. Oit ontstel in mens om die 
hOlelle erken hulle maak net daaruit 'n skok en teleurstelling in besoekers se oe 
bestaan. Orankverbruik het onlangs te lees wanneer 'n Marie sukk J om regop 
nUWe rekordhoogtes bereik, maar ter- te bly, en nie eens met Karnaval die he 
,elfdertyd word drankmisbruik 'n moei- jaarde toeskouer van die under studente 
Ilk hanteerbare sosiale probleern. " kan onderskei nie. 
As ons die soeklig op hierdie kampus Daar word elke Jaar voor Kamaval en 

laat val, IS dit onrusbarend om te sien Intervarslty 'n beroep gedoen op studen 
hoe gesonde jongmense verander in te om hulle nle aan drankmlsbrulk kul 
h~lpelose kreature. Dames ook, omdat dig te m ak nle. Gereeld word die ver 
die Matiemeisie wat veral by "spesiale" sock geYgnoreer. Daar word sclfs verder 
gel enthede saam met die manne drink, gegaan deur die onwillige in die stroom 
'n gereelde verskynsel word. op te neem, en hom so en van die "boys" 

te maak. Gewoonlik i dit hy wat d 
ergste daarvan afkorn. 

In gesprekke met studente blyk dit dat 
. Ongelukkig is dit so dat die publiek na die meeste een of ander tyd 'n drankie 

dIe Matiestudent opkyk as 'n voorbeeld neem, waarvan 'n klein persentasic gc- 

u. uitge .. 
om hom 110 die 

ONGELUKKE 

I "Ui "1 
PUBLIEK 

/ 

/fie . .' die 1978//979 termyn. Die hoofredakteur, Loui 
I!. r Verskyn die senior redaksie van ~le Matie vdzr k . . aan die einde van verlede sen t r aan .. 
D eYneman sit in die middel voor. Die nuwe re a ste IS 
fSestel. ' 

oor krv R1 00 
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T 
u 

IOOL het onlangs onder koot gekom (,)P twee kampu se. By UPE het daar twyfel ontstaan oor die 
voortbestaan van jon! nadat drastiese maatreels deur die universiteit ingestel is. By die Universiteit van 

Natal is die jaarlik e instelling s nut deur die studente bevraagteken. 

M 

Jool stil die g wetc van die studente 
en die publiek, Studcntc glo dat hullc 
bydra to 'n r g er 'gc S.A.,l aar hulle 
doen intlik alles behalwe dit. Geld 
insameling dien legs as tydelike vcrlig 
ting en sleg sosio-politieke verand ring 
kan die oor akc van armoe de ui twis, 
aldu Nux. 

In die universit it e stud n t koerant, 
Nil , het '11 artikel verskyn wat die nut 
van jool beyr. agtckeu. 

Volgcn die artikel is die hoof doel 
van jool om ~Id in te amel vir 
mindcrbevoorn.:gtes omdat di huidige 
amelewingstruktuur nie al die m n 
kan ond rhou nie. Nux korn egtcr tot 
die gevolgtrekking d t jo I nie aan die _---------------1 
do I beantwoord nie, 

Die raad van UP!! het on lang die 
jnarliks jool 11 kampu vr ag 
t ken n stud nte het g vrees dat die 
tw e aktiwitelt a ge kaf gaa 1 word. 
Prof. Schocrnan, die vise-rektor, het 
egtcr on tkcn dat dit sal g beur. Volg 
en hom word daar aandag g'gce aan 
die tyd van die jam wanneer jool geh u 
word en die duur daarvan. Daar is 
be luit om jool te verskuif na die begin 
van die tweed kwarta I, orndat die 
admini tra tsi van men ing j d t di t 
moeilik is om 'n akad miese klimaat 
ond r di c r tejaar tuis tc brin J g - 
durend di erst drie wekc van di 
i.l r VOM jool. 

ORGIF 

OM .EKRAP 

Jool het in '11 orgic van vermor. ing 
ont ard (bv, "Bot tra ") en arrnoede 
i jut 'n g vol J V,11 V'TIl\( rsing. Daar 
hen wen' is dit me tal drank en 
igaretrnuatskappye wa joolp glngs 
borg, ornd: t dit vir hulle produkte 'n 
hoc promo i .waarde inhou, Hit i 
ironic dat jui hicrdie luukshcde 
arm iede bevorder. J o I pro beer du 
armocd vertic dcur geldins: meling, 
rn ar I vord r t r clfdertyd arm d 
d ur luukshcd tc adv rteer. 

Oor die 

WE LlINGlON 

I N Die Burger van Maandt g, 30 Julie 
1979, word lx rig da t die sr udell t 
van die Hugenot -kollege op 

Wellington op 'n monstcrvergad'ring 
teen h raffiliasic by die ASH besluit 
he t, 

Studcnte sal nie individuecl by die 
ASH kan aan luit nie, maar weI by 'n 
vcrcuiglng wat die ASH by die kollege 
al vertecnwoordig. Hierdie besluit ten 

~ ~gun te van verenigingsaffilia. ic is met 
I J 5 st mill t n 94 genecm. 

STA1US QUO 

VOLGENS mnr. Johan Pretorius, 'n 
woordvoerder van die Stu dente- 

raad, i daar geen kwade gevoelens teen SLAGSPREUKE 
die ASH nie. Die besluit is hoo aaklik By Rhodes word . tudente teen 'n 
geneem vanwee ontevredcnheid met onkritiese houding gcwaarsku d ur 
die ASB se hantering van sy geld. middcl van knopies, plakkatc, T- 

R.A.U. T7 ld 
VERHASIN, i ui gesprcck deur mnr. ". e tou teen r 

Johan Wa' errnan , Sk-voorsittcr e 
van RAU, 001' die uitslag van di b h d 

M tics se ASH-referendum. Ileraut be- y 0 es 
rig dat mnr. Wasserman '11 hoer stem- 
per entasie verwag het. Verdcr voel hy DI Rl d d k d' U' .. Rl d rSIC d. t, alhoewel die Maties teen attilia. ie 1 to "": stu. ente .ocrant van re t!lVersltclt 10 es, voo I 
t,'l: tern het, die me rd rhcid van di dat daar 111 die afsienbare toekorns n algchele rookverbod 
SI.led> affili-sie steun. Mnr. Wasser- voorlcsingslokale en teaters van krag sal word. 
man bewcer dat die gemiddeldc Matie I' ldt t d di SR veldtog teen rook wat van stap I 
nie we t wat die ASB i. nie en g volg- n 11 ve og wa ur e . Ie 
lik oak nie wie di t a platform gebruik gelood: word, word gepoog om die stuur i veral weens die hoc nikot 

rokers bewus te maak van "the dangers inhoud van Suid-Afrikaans-vervaarO' 
nie, II _-_------------t0f . moking and the elfishness of d igaret te en weens die t1ad~ 

smoking", soos een Sk-lid dit ge let gevolgc van rook bcrig die RilOdeO. 
11 t. Hierdeur hct die SR hom g vo g SAAMDAN"S by die wereldwye veldtog teen rook. 

Die vcldtog geniet ond rsteuning 
van die Dcpartement van 1 iggaamlike 
Opvoe ding en stel hom verder ten docl 
am sovccl as moontlik Rook Verbode 
gebiede te skep om die rakers by re 
staan in hulle stryd teen rook. 

DRANKWET 
Iliermee ou die SR aan die Raad 

kon toon dat UPE wei di idee van 'n 
veelras ige In tcrvarsity·dan kan ver 
werk. Die 'a k was egter nog nie 
atgehandel nie want die komitees moe 
\We ,it om ander struikelblokke, wat 
nog op die pad dansbaan toe )A, o.a. die 
Drankwel, te 00. preck. 

(,ELO 

OP UPE? 
DIE vcelrassigheid van die Rhodes 

univer iteit h t daartoe aanleiding 
g gee dat die Univer iteit van Port 

Elizabeth moos besin oor die moontlik 
heid van 'n veelras ige In te rvarsi tv-dans 
na afloop van die jaarlikt e Intervarsity 
tus en die twc univer lteite £II dan nie. 

STEMMING 
Die SR van UPE, onder voorsitter 

skap van mnr. Andrew Miller, het 
resluit om die studente e gevoclens 
oor die s: ak te toots. Om praktiese 
redes is die stemming tot koshuise 
bcperk en met nog uitslae ui tstaande, 
w s d. ar op 9 Mei 'n s rale 15,3% 
g kan t teen dlC dans. 

Die embleem van 1979 se SR-verkieslIlg. Die Sirkus is Dinsdag /4 
Augustus om 201130 {na die Sendingweekbyecnkoms) ill die 1)./ 
Malan-gedenksentrum. Stetndag is 15 A ugustus. 

MATIES: IS JULLE 
OOK SKAAPKOPPE? 

IN die uitgawe van] Junie 1979 van die Irawa, studentekoerant ~~o 
UOVS, word berig dat klein rooi en wit drie-hoekige plakkertl' 

met skapies daarop deesdae op die Wits-kampus te siene is. 
hernpies en graffiti met lagspreu~ 
oos: "I) nger: your education Jl1ak~ 
you stupid .. 

Die Ikeys proheer om "the Illinl~ 
of the muttonhead" te bewys, d III 
middel van 'n soortgelyke veldtog 
die op die Wits-karnpus, 

Mnr. Joffe, voorsitter van die Wits 
projcktekomitec, s6 dat met hierdie 
plakkertjies bcoog word om tc verhoed 
dat stud nte van Wits "onkritie e 
skapc-lcdc van 'n pa siewe trop word". 
Tyd ns die drie-weke veldtog is daar 
ook films vertoon en lesings gehou wat 
goed bygcwoon is. Daar is ook debatte 
gehou tu. en die stud nte en die 
doscnte. 

MATlES 
Met die naderende Studcnteraad 

verkiesing is di t eker hoog ty d dat die 
Mattes ook ontslae raak van hull 
kuapkopagtige optredc. Of is dl 
Matics nie skaapkoppe nie? 

ok 

Dames ook 
Dominees 

MOElJ.lK 
"Nie-rokers begryp nie hoe moeilik 

dit is om op te hou met rook me. ", SC 
Jenny Still wat die ini iatief in die 
veldtog gcneem het, 

Daar word ook replan om 'n 
klinlek te open om rokers van wet n 
skaplike raad en hulp te voorsien om 
van die skadelike gewoonte ontslae t 
raak. 

OP 23 Mei- het die Algemenv V f 
gadering van die Hervormdc 1((1 
beslult dat die deure vir vro11e 

kerklike ampte voortaan OOpgcn': 
sal word, ook die van pr dikant- I 
\WI vroue 'n paar jaar gelede tot I 
amp van diaken tocgelaat is, koll III 
hul nog nooit op die kansel laa~ 
ni . Die uitskak ling van hierdltl 11 
perking, i uit talle oord verWCI~~ 

Die aansienlike mcerderheid "~ 
mee hierdie besluit aangeneern IS" V 

egter groot vcrbasing ontlok, v~ra 111 
diegenc vir wie die besluit bate 1 
raak, t.w. die teologie-studcrel 
damesgcm eenskap. . 1 

N. motivering vir die beShJld 
aangevo r dat. Bybcl -gesproke, t 
geen daadw rklikc getuienis 1 o. 
om vroue wat tot so 'n diens ~ r V 
vo I, d ryan te wecrhou nw' ell 
implika ics wat die saak sal tnceb 
word egtcr nag deur die Alge01 
Komissie ondersook. 

Afgesien van die vi r vroue ~9 
hulsclf tans in die rigting he" 1/ 
(mej. U. van Rensburg van P.V.;\ ~ 
drie dames van u.P.) het die stll~ 
van die ande tw"e suster:skcr~Ll 
hoop uitgespreek dat hullc ouk sp 
tot so 'n stap sal kan oorgaan. 

KORTSIGTIG 
J uffrou Still se dat rook volgens 

haar opinie 'n absoluut afkeurenswaar 
dig ge woon te is. Rokers ncem net 
envoudig nie die mense condom hulle 
in ag wannc hullc'n igar t tyd ns 'n 
lesing opsteek nie. Nie net word die 
nie~f()ker se konscntra ie verbreek nie, 
maar aud'r mensc moot die roker se 
g mors opruim. Hieruit moet ons at1ei 
dat geen asbakke voorsien word nie. Sy 
voeg by dat <.lit vir haar onverklaarbaar 
is waarom m nse met universilcr op 
leiding 0 kort igtig is om te rook. 

Die leiers van die veld tog hoop om 
'0 bydrac tc lewer tot die landwye 
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AA A 
"ON 

8EFTIGE reaksie en kritiek het gevolg op feitehke stellings oor 
saamwoon wat deur prof. Dian Joubert, hoof van die departe 

~nent van sosiologie, en mnr. Andre Kellerman, gesinsosioloog gemaak 
1 • Die Stellenbosse studentegemeenskap is in die briewekolornme van 
Die Burger voorgehou as maklik bemvloedbaar en hulpelose navoIgers 
van uitsprake. 

Stellenbosch se bona tides word 
~rek aangeval deur 'n uitspraak SOD 
di votgende: "'n Ouer moet huiwerig 
~~ om sy kind vandag na Stclle~- 
sch tc stuur." Hiermee word die 

In~in,uasie gemaak dat Stcllcnbosch 
klchk in 'n hedcndaagse Sodom en 
romorra ontpop het. 

POlEMIEK 
nic polerniek oor proefhuwclike en 

a(lrnwoon het ontstaan na aanlciding 
v,ln 'n artikel wat in Die Kerkbode 
rrskyn het. Die Stellenbosse sosioloe 
I t op vcrsock van Die Burger hierop 
&creagcer en verwys na die klaarblyklike 
~brckkige begrip wat by die skrywer 
Viln di I artikel heers oor vcranderende 
k,\\enspa trone wat tussen ouers cn 
Illders bestaan. Hulle het ook gcwys 

op die feit dat at hoc meer mense voel 
dat intieme verhoudings at gcbicd is 
\l,aarop die modcrne mens homself kan 
\\e D" t ," It IS al verhouding waarin spon- 
kanltCit en eerlikheid uitdrukking ver ry. 
t Daar is teen die persone van die 
;ee sosioloe en hulle feitelike stellings 

vclde getrek. Die korrespondensie 
"or die onderwerp is afgesluit met 'n 
'crWe ~ er deur prof. Joubert en mnr, 
f .I1 ~man. HuHe het gewys op die 
reltehkhcid van hul stellings in teenstel 
~I\g met die algemene wanopvatting 
"at hUlle normatiewe uitsprake gemaak 
get. Hulle het bekJemtoon dat hullc 
,censins proefhuwclike en saamwonery 
~() dpraat nie, maar slegs 'n sosiale 
et kynsel pro beer identifiscer. 

SAAMSLAAP EN SAAMWOON 
I)ic Stellenbosse ituasie kan ten 

~t te tOCg lig word aan die hand van 'n 
11 ~ndpunt wat deur die Sinodalc Korn- 

11 sic vir Leer en Aktuele Sakc van die 
di) I(crk gehuldig is: "Die Kcrk wys 
fue 0pvatting af dat die betekenis en 
w nk4l1C van die huwelik gerelativeer 
v,(lrd deur veran deringe op die gebied 
ill) 'k hll ~c suele gedragspatrone. voor- 
aa~hkse geslagsgemeenskap en ~e 
~ nWoon van ongetroudes kan ru 
>a:Ur ill . lin e Kerk goedgckeur word nie 
dingcag die faktore wat daartoc aanlei 
da g kan gee of die verklarings wat 

arV,oor aange bied wora," 
k ,l)lt blyk duidelik dat dam 'n onder 
get Id tussen saamslaap en saumwoon 
lIit~~f . Word. Saamwoon kan as 'n 
\Vat OClsel van saamslaap gcsien word 
Ice tot 'n sterker wedcrsydse be trok- 
Ilhcid . . IlIa ,en toekornstigc pcrmanensie 

Stefl. lei. Beide verskynsels kom op 
Cnbosch voor. 

Van nitar is 'n minimale aantal gevalle 
hcdc aamwoon. Die universiteitsower 
~ke het die huiskomit es van privaat 
l>y It ~eJ'8Oek om ondersoek in te stel 
% \lIse waar mans en dames am 
~s~:· Kontrolc oor hierdie verskynsel 

un dus weI in 'n mate. 
'" e aUm,laap is dIe een wat m es alge 
atnp~ . voorkom. Daar bestaan nie 
~Ile ehke statistiek oor die getal per 
~!i()e~a~ mediese dokters en ginekoloc 
"'hid In verband met voorbeoocd- 
kra .els en gc lagsprobleme ni(.·. 

(\()~ ~l1gS en onwettige aborsies maak 
el ui t van die werklikc situasic. 

SAAMSLAPERS 

St ltlellinUdente wat saam laap, is van 
lIo'li g dat hulle die aak met die 
~ts~~ ~rns. aanpak. Die belangrikste 
die In ~ ~n dl verhouding is die man en 
8~all elSIe, en nie die algemene g meen- 
Illhereen sy norme nie. Selc het 'n eie 
deel \I ntc ~aarde en is 'n bclangrike 
hor ~ dl huwelik.· Dit is nodig om 
I.lWeJi sk ,nnis te oo'skik veor die 
etllrnal~' DIt . u tn verspiUing van 'n 
~I(sdrlllg g leenth id wee indien die 
~Itrdie ~g Wat sy hoogtepunt bereik op 
We Jcugdige tydperk van tn m ,ns se 

VlJl}t~f onderdruk word. Sommige het 
skllp. ~Yd gelees oor geslagsgemeen- 

der het kennis deur onderlinge 

gcsprck opgedocn. G en .ffckti w 
maatreels kan dcur die universitcits 
owerhede g trcf word om saamslaup te 
voorkom nie. Di so, ialc ouaanvnar 
baarheid van saam laap bring slegs IllCC 
dat in sommige gcvalle ckstra koste 
aangegaan moet word om dit moontlik 
tc maak. Dit is nie moontlik om die 
leefwyse t an die hand van By bel c 
norrne te veran twoord nie. 

PRIVAATHEID 

• 

Stud ntepare het 'n behocf't om I----------------------------------~--~-----...,....---- 
privaat te wees en nie deur die stu 
dentemassa verswelg te word nie. Hui 
dige geriewe is heeltemal ontocrcikcnd. 
Dit bestaan uit 'I) aantal afskorting. 
(ook "muisgate" genoem a a ndui 
dend van die beknopth rid, oorbe 
volking en onmensliksheid daarvan) en 
sitkamcrs in dameskoshuise, die 
Langenhoven Studentesentrum as alge 
mene bymekaarkomplek, en plaaslike 
restaurante wat te duur is vir die 1------------------. 
gcwone student om gereeld tc besock. 

Prof. Willie Esterhuysc van die d - 
partement van filosofic, is van mening 
dat die motorvocrtuig die sitka mer 
vervang het as gesclsplek vir jongmens·. 
'n Paartjic word op di~ manicr van die 
groep geskci. llulle is 01' hulself 
aangcwcsc om atleiding en dikwcls 
ontvlugting van eensaarnhcid aan me 
kaar te bied. Bulle kan dan moon tlik 
begin om seksuecl te cksperimenteer n 
uiteindclik in die mocilikheid beland. 

Daar is nagcno g 4 500 eerst '- n 
1weedejaars op die kampus wat ni • aan 
hulle m de-studentc Iron outvlug deur 
middel van 'n motorv{) rtuig nie. In die 
lig van laasgcnoemdc "cit n prot. 
Esterhuyse se mening, behoort daar 
ernstigc oorweging geskenk te word 
aan die verdere ontwikkeling van ge 
riewe deur die universiteitsowerhcde n 
die. tad. mad van Stcllenbosch. 

VOORUGTING 

Student word om ekrap 
oor gevriesde water 

r, lyk dit 01 
d 

Prof. F..stcrhuyse dink ook dat voor 
ligting ann ouers gegee moet word oor 
hoc om scksvoorligting aan klnders oor 
te dra. Oaar bestaan verstommendc 
onkundc ond r studcnte in verband 
met die biologic c, psi fologi' en 
sosiale aspekte van seks. (Iuers k~lI1 nie 
toelaat dat kindcrs seksondcrng ~p 
straatvlak en gcdurcndc pouses by di 
kool van hul maat ontvang nic. Dit is 
bclangIik dat 'n korrekte benadering en 
beeld van .ek by kinders aangekweek 
word. 

Daar bestean klaarblyklik die gc- 
bruik by die Randse At ikaa~.sc Univer- l- -----------I 
siteit om 'n mediese praatue t~. hou 
gcdurcnd die eerstejaars se ol'lent~ 
ringswcek. 'n ~?an .. besta. nde u~t 
dokters, ginekoloe, pSlgtater. en ~rc~l 
kante Iig die b1udente brccdvocng ~n 
omtrcnt aIle aspekte van . ks. D1 
reaksie op die praatjie spre~k v n 'n 
groot behoefte aan d ,skundlg ond r- 
rig. . II' S<) 'n gekoordinc rde anste. mg 
staan ni op Stcllcnbosch III - Daar 
word nie publisiteit verlecn aan s k. 
om 'n sonde bewusWOrding by. stu 
dente aan tc wakkcr nie. StucJcnte IS, (!P 
hulself aangcwese om te ~aan raad so k 
as hulle problcme ond vmd. 

DIE KERK 

Os. Pierre Jordaun, ~tudcnteleraar 
van die gcmeent. Ste lien bosc1t:Sen 
traal, het die Kerk e ,st ndpunt. J ens 
voorhuw lik. e vcrhoudings g ,tel. o die feit dat hier in bot~lI~ 
geko~r word met die begin. cIs v n ~IC 
By~l, karl daar geen twyfcl be. ta,!tl 
. Indien dit ontken word, . lOll •• n me. , di s die 
kl ' noet gc vIr nge. ou vcr arlng J 

volgcnde: . 1 l'k 1 Waarom het God dan dl~ l~IW 1. 
j~gestel met die ondubbelsan~tg elS 
dat eers BINNF die huwchk twee 
men EEN VLEES sal word? 
Gen. 2:22·24 n Matt. 19:4-5. 

I 

K .RKUK ,TUG 

Die kerklike tug is ni 'n vorm van 
str f nie, ma r die kerkli • veg om 
~cr die mens na God t ru te bring. 
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ST :.LL ·NBOSCH kry weer eens die geleentheid on sy leiers vir 
die komend termyn te kies. Allerwee word daarop g roern 

dat Matieland Suid-Afrika se beste leiers produseer. Aan voorbeel 
de van sulke "Groot geest " ontbreek daar nie in die verlede nie. 

Hoewel die grondslag vir leicrskap seer sekerlik in die ouerhuis 
gele word, L dit up Stellenbosch waar die jongmens eers werklik 
y pot nsiaal ten volle ontdek. Dit is hier ann die univ rsiteit waar 
studente, dikwels vir die erste keer, willekeurig of onwille uri 
1 tre word by gemeenskapsaktiwiteite, dit is hier waar hul 
begeesterd raak om diens aan die amelewing te v rrig. Deur die 
"cursus honorum" (Soos die ou Romeine sou se) stap vir stap te 
volg, maak die potensiele leier sy opgang in die hleragie en put 
daaruit 'n selfbevrediging wat net hyself werklik kan verstaan. 
Som v ambisie die dryfveer tot groter welslae en soms is dit sl gs 
harde werk. 

Di ontnugtering is groot as die boonste sportjie van die leer 
ann skerwe spat. Dit is wat deesdae g b ur met OilS Studenteraad. 

Die uitdaging om diens te lewer word vervang deur frustrasie. 
Die entoesiat m en ondernemingsg sword gedemp deur die 
strome van kriti k wat voortdurend teenoor die SR as li gaam 
uitgespreek word. Die afgelope twee termyne het bewys dat die 
mas, a al te gou bystaan as daar slae uitgedeel word. 

Hierm ons ni dat studente nie skepties moet staan 
teenoor dinge wat hul pia nie. Dit is 'n goeie teken as 'n jongmens 
ber id is om kritiek te lewer, dit is sy prerogatief en plig om te 
v rskil waar nodig. Sekere newe-eff kte word egter opgemerk 
waar bo noemde situasies hand-nit ruk. Potensiele leiers word 
versigtig om hul kop uit te steek. Hulle raak huiwerig en 
weif lend in hul optrede, Kompromlee word gedurig vooropgestel 
ter will van balans. 

Dit het die aantreklikheid van die Studenteraad geknou. 
Hoewel die SR as liggaam die afgelope aantal termyne tot 'n mate 
t blameer is vir sy lompe optrede, is die tendens grotendeels aan 
oorbodige kritiek te wyte. 

Dit is nou eenrnaal so dat iemand die werk moet doen (al is dit 
ook net die administrati we deel van die aak], As die ware leiers 
van Stell "bosch nie bereid is om 'n verlore stryd aan te pak nie 
(daar is veer beter dinge om tc do n), sit ons met minderwaardige 
persone in di hoogste posisies. Hoe sal Stellenbosch dan sy stem 
plop die r s van Suid-Afrika kan afdruk? 

Laat ons leu e wees: Kies reg - dan .f101 daar minder kritiek te 
lewer wee,~, 

Die Matte wil die uittr dend Stud enteraad 11 sy voorsitter, mnr, 
J1m W t, bcdank vir hul onbaatsugtige diens aan Stellenbosch 
dur nd die atgelope termyn. Ons glo dat hulle, in alles wat 

hulle g do n het, of dit nou 'n uks s was of 'n mislukking, steeds 
poog h t om die belang van St II nbosch rste te st l. 

R 
I 
I 
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MI' RWI', liuis Matais 

NII'KI'RK, }'cndrag 

Bosman en 

I'RANCOIS plegtighcde van hierdie aard wat in die 
VAN DER Mr' RWE verlede afgeskecp is ten ko te van 

oenskynlik groter prioriteite. 

- IE verwelkomingsplegtigheid vir die 
nuwe Rektor en Vise-rektor, proff. 
De Vries en De Villiers is met 

groot waardering ontvang. In gloeiende 
-dankingsbriewe maak b ide prof. D 
ie: en' . an elier, dr. Gericke, 

melding van die besondersheid van 
hierdie geleentheid, Prof. De Vries was 
beindruk met die flinkc organisasie van 
die plegtigheid en spreek sy waar 
dering uit vir die mooi optrede van die 
t.11lC studente wat deelgeneem het, In 
y brief vermeld hy die "betoging" en 
aanvaar dit duidelik in die gocie gees 
waarmce dit bedo I is. 

Dr. Gericke mecn dat hy di verwel 
komingsplegtighcid lank sal onthou as 
een van die mooistc in sy lang verbinte 
nis met Stcllenbosch. Dit is nietemin 
jammer dat so min studente, slegs 
sowat negehonderd, die geleentheid 
bygcwoon het. Met hierdie mooi pleg 
tigheid het die SR duid lik die beste 
belange van die studente-unic verteen 
woordig en het (lit sekerlik beter 
ondersteuning verdien. Daar i cgter 
miskien ook 'n les te leer vir studente 
rade in die apatie waarmee hierdie 
plegtigheid bejeen is. 'n SR hct naamlik 
ook 'n duidelike vcrantwoordelikheid 
01 t betrekking tot die aan bieding van 

ddie 

VERSLAE 
Die onderskeie portcfeulje-verslae is 

by die mecs onlangse SR-vergadering 
ter tafel gcle en vlugtig bespreek. Aan 
dag is veral g skcnk aan die talle 
aan bevelings wat in die verslae vervat is 
en waar dienlik sal sodanigc aanbeve 
lings aan die nuwe SR oorgedra word 
of rcglementer vervat word. Aangcsien 
Sk-lcde by 'n laterc gelcentheid verslag 
van hulle werksaamhede in Die Matie 
sal doen, word hier net vlugtig na 
enkele intcressanthcde verwys. 

DlENS 

Soos met eie-verslae, word die suk 
sesse en di t wat OOT die algemeen 
gcdoen is, dikwels sterk beklemtoon, 
terwyl dit wat ongedaan was, vcrswyg 
word. Dit staan egtcr bo enige twyfel 
dat verskeie SR-lede die hoogste lof 
verdicn vir uitstckende diens aan die 
studcntc-unic. Alhoewel hierdie lys nie 
vollcdig kan wces nie, dink 'n mens 
hier aan die totstandkoming en uitbrei 
ding van Radio Matic, die goeie begin 
van die Komitee vir Politiekc Studie, 
verskcrpte inter-universitere skakcling 
en talle voorbeelde van uitstekende 
organisasie, soos by. Intervarsity. 

In die verslag vir die lntervarsity 
portefeulje word daar aan die hand 
gcdoen dat die moontlikheid van 'n 
nuwe krcct en universiteitslied vir 
Stellenbosch ondersoek behoort te 
word. Dit kan aanleiding gee tot 'n 

intcres ante polcrniek, Die problem 
wat ervaar is met persskakeling, blyk 
uit die verslag vir open bare bctrekking" 
en die nuwe SR sal onverwyld hierann 
aandag moe t skcnk. Die SR kon SOO 
sy onrniddellike voorgangers, geen sin' 
volle skakeling met die Universiteit van 
Wcs-Kaap bcwerkstellig nie en die tOe 
stand" al sekcr bly voortbestaan tot lyd 
en wyl daardie instansie sy offisiel 
houding verander. 

Die pogings om 'n n uw 
organisasie te stig waarbinne Stelle" 
bosch skakeling met die studente vall 
under kampusse kan realiseer, was tot 
nou toe onsuks svol. Dit is egter Ole 
duidclik of dit aan 'n gcbrek uaO 
poging of die onwilligheid van ander 
kampusse tc wyte is nie, As 'n laastc 
intercssantheid, het 'n verslag waarir. 
die krywer nic mindcr as vyf·cll' 
twintig keer na homsclf verwys nie 
opgeval. Dit is duidelik dat die men 
like natuur dikwels maar min verandef 

EREKLEURE 

I nkele mosier is op die vergaderiJl~ 
aanvaar. Reglementer is dit nou moon! 
lik dat daar jaarliks erekleure aan 'n 
uitstaande oud-Matie toegeken sal 
word vir prestasies gelewer nadnl 
Stellenbosch verlaat is. Mnr. B.J. Vor' 
ster word vanjaar op hierdie wY e 
vereer, 'n Mosie waarin gevra word oJ! 
Radio Matie ondcrhoudc met dl 
SR-kandidate mag uit. aai, word afge 
keur. Dit sou fcitlik onmoontlik wee 
om hevoordeling van die een of ander 
aard van sommige kandidate af t 
wend. 

sy Stud 
............ ider 
" se 

Francoi van der Merwe het vandeesweek met mnr. Abraham 
Hercules o' Eddie, soos hy onder studcntc bekendstaan, gescls. Die 

gesprck met hierdie alombekende vrugtehandelaar van die karnpus, het 
o.a. gegaan oor sy verblyf hier en sy indrukke van die studente-Iewe. 

lIoe lank verkoop u al vrugte nan 
studente hier op Stellenbosch ? 

Ek hct in 1959 hier begin, d. w.s. 
nou al byna twintig jaar gelede. Eers 
hct ek 'n mandjie met 'n band om my 
nek gcdra. Dinge was toe ook heelwat 
anders as vandug, Die univcr iteit was 
nog nie so groot nic; legs owat 5000 
stud .nte n daar was ook bale minder 
geboue as nou. 

Verskil vandag se studente van die 
van vyftien of twintig jaar gelede? 

Maar natuurlik, soos dug van nag. 
l lulle lyk ommer baie anders. Die 
Mali s se hare is vandag baie langer as 
toe, sodat jy nie wect nie. Wanncer jy 
van agteraf kyk, mOl', jy jou kop krap, 
want anders weet jy nie wic's die nooi 
cn wie's die Matie nie. Dit is eers as jy 
haar patroon van voor kyk, cIat jy 
darem kan sien dis 'n daml.:. 

Toe is daar ook baie n'tjiescr aunge 
trek. Jy kon ,ommcr sien as 'n Matic 
gailn 'caB'. By het sy pak aun en sy 
boordjie is gcsty. Mdar nou s hulle 
,om mer ons gaan vanaand disco lOC of 
'11 bietjie drink of 'Il kof le-aand hG ell 
dan gaan hulle 11 tso met 'n jean en 'n 
h ·mp. Dtt r is mos niks lekkerheid aan 
so Hie. 'n Man moel darcm mooi lyk as 
jy na iem. nd anders se pIck gaan. 

Lyk dit vir II of studellte vandag 
meer geld het as destyds? 

Ja, dit i sckerlik so. Daardie tyd 
het huUe met vragmotors see toe ge 
gaan en nie elkeen met sy ic kar nie. 
OaaT was toe maar nog min karre want 
clke ouer het ni' vir sy kind 'n kar 
gegee nie. Iy kon elfs nog die karre tel 
ook en di t terwyl karre nog baie 
goedkoop wa' en 'n man sommer een 
uit sy agtersak kon koop. 

FOOITJlE 

oe het die ouers nie die 
geld in die bank g sit nie, maar elkc 
maand 'n tj k gestuur. I ikwels kom 
die studentc nu my toe en se huJle is 
platsak en vra of ek ni' 'n pond of vyf 
pond kan leen nie vir geld vir 'n flick. 
Wanneer die tjek dan kom en hulle 
weer reg is, kry e IllY g .ld en nog 'n 

fooitjie, sikspcns of oulap, ook. 
Dit skyn asof daar 'n besondere 

vertrouensverhouding fussell u en u 
klante bestaan. 

EERLIK 
l' k laat dikwcls my stalletjie cn geld 

aileen staan want ck weet hulk sal nic 
'n sent van my vat nie, Die studente is 
baie eerlik. Ek se altyd aan hulle dat 
hulle die tockoms is en die span wat 
more sal rcgccr. So kom 'n Matic na die 
vakunsic tcrug en sc hy skuld my nog 
vyf sent van laasjaar en d II kry ek rut. 
Hierdie is die Maties wat ver in die lewe 
gckom het. ~ 

'n E erlike lewc is 'n harde lewe, 
maar as jy oneerlik Icwe, sc die spreck· 
woord, 'it is quick money making, but 
it is quick going too'. As 'n mens die 
waarheid praat, kan .iY die elfde dinge 
weer more cn anderjaar c, want sien, 
dis die waarheid wat jy gepraat het. 

U hel oem:kYlllik baie )lriende 
onder die studente. 

BETOGING 

Ag, dit is skoon 'n plesier. Met 
daardie bctoging wat ons vroccr vanjaar 
gchad het, het ck mos gchuil. Dit was 
van trotsheid om le ien al die blanke 
vriende wat ek het, en dit vir 'n Slum 
of Klcurling, Jy voel sommer of jy die 
prime minister van die Universiteit is. 
Ek het nie so baic Kleurling- of Slamse 
vricnde nie. Ek was daardie dag skoon 
hartseer van blyheid. '.11 die wat my 
agterna gekry het, het nog vir my gesc 
dot hulk~ haic spyt is dat hulle nie van 
die betoging gewcet het nie. 

Behandel die studente II goed? 
lIecrlik, dit is J 00%. Hulle bctoon 

'n persoonHke resp k vir my. Ek dink 
hullc is selfs nou meer bcleef as des 
tyds. Oit gaan ook nou anders in 
SuidwAfrika as toe. 'n Blanke man bly 
'n blanke man en 'n Kleurling 'n 
Kleurling, maar ons het respek vir 
mekaar. Apartheid het dit ongemaklik 
gemaak, maar nou is daar meeT saam 
werk aJ tien janr gelcde, byna soos dag 

I- RANCOIS VAN 'oER MERWE 
GESEL& MET 

MNR. ABRAHAM HERCUlJ~S 

van die nag. Ons is nou eensamig. 

TELEURGESTELD 
J 

Ek het nog nooit iemand ge~3 t 
wat hier lelik met my was nie. ECJl~Cj 
het iemand druiw by my geva tell f! 
wcggeloop too ek hom roop. Ek \' 
baie kwaad en teleurgesteld. ~ 

Hoe lank sal u nog vrugte 0011 
Maties verkoop? 

APTREE 
'0 Fk sal nog bly tot ek op pensl I 

gaan so teen 1985 wanneer ek 63 
N · 1 . I'~ \\ICes. lemand sa my opvolg nl(~. JI 

nou hier met sp siale verlof val~ JJ 
Stadsraad. Die Rektor het ook gt'Se Jl 
ek maar kan bly omdat ek deel Vtl!1J I 
Universiteit geword het, maar 
moet rondbeweeg. As ek aftrc~ r I 
niemand anders verlof kry om hIt' . 

. Al di . I. 111 smous me. e Jare wat e,. ~ I 
gestaan het. was ek onwettig. Hulle , SO' 
egter 'n 'blind eye' op my 'gettlfn 
huUe op Engels. c. 



besin oor 
tndent moet 

menseregte 
DIE student moet ook begin besin oor d~e idee van betcr 

menseregte vir almal." Dit was Dr. Loewenstein se boodskap ann 
'n groepie staatsleerstudente en -dosente op Vrydag, 27 Julie by die 
departement van staatsleer. 

Dr. Loewenstein, een van die lcde 
van mnr. Jimmy Carter sc kommjssie 
van ondersock oor rucnscregte , het 
'n praatjic gclewer waarin hy o.a. 'n 
paar re dcs vcrstrek het waarom die 
Carter-administrasie so baie klein Ie op 
die idee van beter menseregte vir almal. 

uorluiging mecr rcgte aan ondcrdruktcs 
begin verleen. 

Volgcns Dr. Loewenstein word 
Suid-Afrika dcur dicgene wut hullc vir 
menseregte beywcr bo baie under 
landc uitgesonder , omdat hicr nog 'n 
rituele klassevcrskil be. taan op rassc 
grondslag. Dit wck kornmer, aangcsicn 
die wereld nog nie van Hitler, sy 
rasse-vooroordecl en die grusalllC gcvol- 1------ _ 
ge vir Hitler self, sy slagoffcrs en eli' 
wcrcld vcrgcct hct nie. MARXISME LEN 7VGSME, 

INVLOED OP AF I A 

HOOFREDES 
Een van die hoofrcdes is, wat hy 

gcnoem het, 1'0 reduce suffering; met 
~n(1cr woorde, om die lyding van mil 
locne mensc te probecr vertigo Hy het 
spesifiek vcrwys na dit wat as gcvolg 
Van diskriminasie met sommigc minder 
bcvoorrcgdes gcbcur. Die idee is verdcr 
Oil] rnensc aan die dink te probecr kry 
Sodat hulle op grond van hul morclc 

DlE gees van vemuwing wat van- 
jaar iri die Wetenskal?vcreni 

ging posgevat het, het gelei tot die 
sukses van die Wctenskapweck 
wat tussen 23 en 28 Julie van 
stapel gestuur is. Hierdic week, 
wm onder andere uitstallings in 
die Langenhoven Studentesen 
trum asook verskeie ande r bedry 
\Vighede ingesluit het, het groot 
belangsteUing onder die studente 
gemeenskap gewek. 

Daar is gcpoog om die bcsoekcr se 
l~langstelling in die studicrigtiogs van 
die Fakulteit van Natuunwtcnskappc 
tc prikkel. Hier het die uitstalling veral 
'n gr oot bydrae gclewer. Verskcie 
,On ivc r si tci tsdcpartcmentc, privaat 
~nstansies en die Nasionale vcrsnellcr 
Illstituut van die WNNR het van hulle 
bCdrywighede hier ten toon gestel. Die 
Uitstallings is so aangcbied dat sclfs die 
leek dit kon verstaan. 
. Vir dicgene wal groter bclallgstcl 
mg ~~on ~t, ~ dau wei moor~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ebicd. Gedurendc die etensuur is daar 
Ithns van we tenskaplike aard vcrtoon, 
1crwyl daar saans aktuele bcsprekings 
gehotl is rondom die tenia "Die wctcn 
~kaplike se vcran twoordetikhcid teen 
OOr die orngewing". 

Onderwcrpc soos die invloe d van 
kcrncnergic op die orngewing en die 
lx:nutting van die see as altematiewl' 
enl:tl:,riebroll, is aangcraak. 

Gedurende twce dae het sommigc 
~all die departemente van die fakulteit 
I ~l deure pgegooi vir besoekcrs. 
)lnge soos die elektronmikroskoop, 
Waarvan die man in die strnat net Icc. 
en hoor, was hier in werkcndc toostand 
te sien. 

Alles was darcm nic net werk nic 
\Vant Scicntificus '79 is op gescllige 
"',Yse 111 t 'n dans in die Sanlamsual 
<ltgcslui t. 
I SOwat 4 000 mense het aan die 
lCdrYwighcdc van die week declgc- 
neern. Die Wetcnskapvereniging hoop 
om hicrdic 'n jaarliksc instclling tc 
~aak en dat belangstelling in die toe 
oms steeds sal groei. 

BI',SIN 
Dit is, volgcns Dr. Loewenstein, 

baie belangrik dat die student ook ~or 
die kwessic van mensercgtc moet bcsin, 
aangcsicn die student die volwasscne 
van die tockoms sal wees, 

Scieiuificus 
'79 - Sukses 

AUM 
Die student sc b) ikwinke I 

Trustban gebou 
Andringast raa t 
Stellenbosch 
7600 

Posbus 343 
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ONAFWENDBAAR 

Sever dit my betref is dit die 
r ultaat van jar e diepc bepcinsing 
en ryp oorweging, Of on dit wil 
~nwar 0 ni, dit i ~ ern watonsl_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-----------------------~-------~ gaan tr f soo 'n Skylab. Dit het 
gt::kom in die VSA en omtreni vyf jaar 
later y kop in hJTopa uilg' te k. Nou 
is dit on bcuet. Ongclukkig vir'die 
Rcpuhlick lJegin die beskawing net 
elu kant die II k. rivl e t::11 het sy 
midd lpunt in Stellcnbo eh. Dus he'l 
t m 'II tc wagte dat hierdic VVV 
e'Vulgcr" Vrccrndc V rskynsel) sy 
opwagting hi r OJ) di "Do 'eh" moe 
maak. Di v rWAgt' tcenkanting van 
die res buit die I skuwing h t dan ook 
suo 'n mi wolk oR 011. nCt'rg daal. 
Maar, .00 water op '11 eend . e ru' rol 
di mi wolk van on uf, Vandag sc iong 
III nse is die It::icr van more. Oaar is 
oaic wat hulle bed nkinge mag hA oor 
die huidig jongmen en yaktiwiteile. 
M ar Aristot les It t in y tyd reedli 
!Ckla oor di onverantwoordelikhcid 
van di jug. Die c1khC kom 'n lang 
pad. Ons 'II ook end:lg om die j ug 
kla. F wond r wat gaan nor wees tecn 
d ardie tyd om oor t kla en te 
v roordcel'! Kritick en veroordding, 
dic d'iaropvol, nd' be luite; 'n mens 
moct . 0 vcr iglig \\o{le. Regt r Steyn 
wa hai tref£; nd met sy uitlatillg OUl 
dl!.! ontwikk IiIP in Namibic. "k wit dit 
ook hy hierdie g val v. n toepas ·jug 
malk: 
"Wat ghcr be. lui l is, is vandag 
. ki tL oi. en !H6re e probleme". 

M ATrEwPEILlNG en menlng peiling, van waar Gehasi? "Hierdie is 'n baie regse bladjie. Die Matie staan 
links van links." NOll hoe op aarde gaan jy hierdie twee pole bymekaar uithring? Hoe word hulle 

ge-akkomo 1 er binne een bepaalde denkrlgting? 
Die mens is hasie egoisties en 

s If ugtig. Hy is ook sclfsugtl wat 
1 tref y eie mening wa rvoor hy 
imrner ni bang hoef tc wees nie, M ar 
meer nog, I k n wil . Y elc bevrcdigin 
put utt die Mafic wat maar n t k n 
probcer om y lesers ov r moontlik 
tevre de te stel. J aasgenocmde IS na 
tuurlik menslik en prakties onmoontlik 
op St llenbosch, Kritick al daar altyd 
wees, Opboucnd of ufbr skend, 01. Ilk 
dit net dn f i I net jy die wete dat iet 
raakgesien word en nie maar g woon 
by die m ssa verby gaan nie. Maar on 
moe t vcrslgtig wee om ill ons kritiek 
rue die nadjic van 'n bona fide poging "On" l U un gaan oos 'n koning 
deed tc moor nie, Oord eclkundigc leef Ons gaan hom aile kan g c. By 
toepa 'sing van kritick, veral l Cl100r gaau vir die wcrcld wys di. lekker hier, 
die 1 gt lnstanslcs i oos 'n go i hier by ons huis, Wan t mamma, OIL het 
on dcrlaag vir Pienk Piet. Pienk Pie! is on g sin beplun. (Met pologie oorg - 
de I van OilS rf ni wat I iwaar moet neern ter iIIu ur ie.) 
word. Ou dingo, gocie dinge, tradi: io- Nou Ja, on kan did te vir die SR- 
n 'Ie dingo 00 die Plaza. ve ki 'ing skep sell all' g leenthede in 

Die Plaza mo t bly soos hy is; die wGr let 0111 kanse te bcnut, Hull 
Irou no; 'n vcranderinu I fataal wees. gaan vir die wercld wy. waar Stollen 
Behou die goeic ui t die veri de. Een- bosch taan. (j d terrnineerd manne 
dag, licwc leser, sal dit II voorreg wees met 'n doel voor oc, Wat is d. ardie 
om an daardie pikkie te vertel: "Die inncrlike dryfkrag w. t 'n kandidaat be 
Plaza is ni die elfde as die film ni ten 'iel om hom elf beskikba r te t 'I vir die 
minste drie of vi r keer bre k en dan kritlek van die Stellenbo e prole 
w aer 'n paar tonele verder a waar ill t- t riese rna sag'? Men e, julie lewer 'n 
gehreck h t hcrvat word nie." U kan dien wat deur bitter min ruakgcsicn 
LOg nic 'Illes in di lewe gericflik en word. Maar Wit g di t nou net om ell 
gemaktik wil he nie, .Ia goe d, as u g ld mi. stap te gee, 0 waag dit nou n t. .Iou 
het en dit khn bckostig j dit 'n perd tomm ke lgat . II gebuk gaan ond r 
van 'n nder kl lie. Aan di and r kant 'n abnormale vlo ivan al krakcnd ins 
weer; geld nic al1~' in (tie lew ni, ned . Jy dink di v rby, w'lg tut die 

Malic Vrydag verskyn, en jou enig t 
ligpuntjic in 'n erwoud van duisterni , 
jy is die hoof! ma van Perspektlew ell 
Dinge. W et JY wat? Niks om jou oor 
t br ek ni • Jv word raukgc i n. Stu 
deer rna r rustig voort Die men leer 
net tcr wille van kcnnis. (Die wat wei 
leer, ja.) Al is dit tog so mo ilik om 
werklik te gaan sit en studeer. or 
cintlik nie, 'n mens moet n t gcorgani- 
erd en b li ... w es, Jy moet nie hier 

we vir p k en boontjie nic, 411 woon 
julle suam. 

TIPf S 

coenraad 
pieter e 

Dit laat my sommer we r dink aan 
eli egoi ttcse w sc van die men '. By 
kans al die rcaksie op di "s amwoon" 
ond rwerp wa 0 mi tustcnd en 'n 
tot. lc wanintcrpretasie van wat work 
lik gc c is, 1 k wil nic tone trap nle, 
mu r as vandag e jong men e aam 
woon 1S norrnaal be kou is di t bloot 'n 
proses in die evolu lonere ontwikkeling 
van die Suid-Afrikaans jeugdige, Wie ill 
die ontstoke brief: krywers in elk geval 
om 'n ande r standpunt surnmi r as 'n 
nul op 'n kontrak af te maak. My hene, 
gun u mode-brooder in di stryd ook 
sy r gmatige gele ntheid om sy punt te 
stet. 

itjie ha tig kom loer n toe padg gee. 

PIET R MARAIS berg. 

0,1 Wgn N,Iwe V,'e. • In • 

Ontstellend is die fcit dat die m ns hoogmoed en selfg noegsaamheid op y' 
ergst is wanneer dit in god dienstig vormc verskyn. As die m ns sy ei 
gewete of gevoe l of verst and die ge heirn van die ware godsvrug willaat wee, 
dan ontstaan 'n elesinruge en eiewitlige godsdiens. In werklikheid dien die 
mens dan hom !'If in pI s van God. Dan neem hy die pick van God in. Di 
oersonde, nl. die bege ert om soos God te wee, verskyn hier in 'n 
god, di snst! ze gewaad. Daar is gter geen twyfel dat die geheim en bron van 
aUe ware vroomh id en suiwere godsdiens nie in ons 1 ni, maar in God - in 
di God wat. in die vlees v rskyn het, 

Jesus Christus is nie aUeen die vo lmaakte mens nie, maar ook God in die 
vlees, Dit bcteken dat ons altyd weer on. od di n igheid aan Ho m sal moetl 
toets. Hy aUe n, niks en niemand under, i di· bron en rna tstaf van on 
od vrug, dit ions godsdiens en t oe wyding, • 1 Tim. 3: 14-16 

Hannes Theron 

UI 
E D o U 

Hier )'olg 'II amltal grepe ui! die Jlerlede SODS dil opgelekell staall ill 
die annale vall "Die Matie". 

MCllige midll,.'iflter Mit 71H-memoirs. 

Vrydag 29 Augu. tus 1975: 
Die i(oofredaktcur (Koos Bekker) skryf: "Men kry nogal die inoruk dat die 
Univcrsiteit van Stellen bosch oor die afgelop' twee-dric jaar gcstagnc r 
het .... Stagnasie bcnaoeel nntllurlik cnigc ullIvcr iteit, Siellenbo eh is cgtcr 
1 sondeI' kw'shaal. Die univcr Heit Ie in die plattcland cn wat meer is- 'n gorie 
ouisend myl van die Rnnd, waar die grootste nmctrckking vnn blankcs en die 
stcrkste groeipunt is. As die US die beste Afrika,tn c univcr iteit wil bly, sal hY 
icts bcsonder' moct bied om die be t studen tc in die land hicrheen te lok. BY 
g 'brck hieman s,ll hy 'n boskolleg' word." 
bose JJt'kker by! baie bereidwillige bewers-brutalireit baar blvedweillig hewegillg 
lxmkige boskol/eg bly bloei·bykalls! 

Vrydag 31 Augustu. 1956: . 
"Mnr. Woutcr d Wet, voorsit tcr van di komitce van pllblik" i s van dIe 
altred nde SR hoop dat die nuwe kultuurblad, PRISMA, die tot dusvcr 
onsigbar Stellen bos. c kun. groep al opspoor." 
kolossalc kUllsgroep kOlllribu er koorsig- kom kiln vesel kort- kOI1l('die 
kommuntkasw- kopsku klllamr kry klap. 

Vryd g 5 Augu. tus 1960: 
Extracts from an article in The ElJenillg Pust, Wellington, New Zealand, wtittcll 
by Me. Fred BOllhicr. Mr. Ho hier wa in uth Afril:. with the All Ulack RugbY 
Team. 
"I' very thin • I e in thi COLIll try i 0 va t and awe-1I1 'pi ring, so arid and 
forbidden. Stellcnbosch i little green gcm, n heirloom." 
aligt' Stellcllhosch, skone skenker SODS skoenlapper, Sieraad smee sorgeloSf 
soekers saam, !il)ctluidefl{J, stroompie\' sing ~LUitig- subtiele Softs! 

Vryd. g 26 Augu tu. 1966: 
'n Rubriek.skrywcr beltnndel die Die oop gesprek a f'nom en: 
"Aang"'sien di g pr ksitua ·it.: m.i. legs be kryf n gean lis cr kan word in die 
da dwcrklike bco fening daarvan, pretend ,cr hicrdi poging daarom nie ')1 

"fsluitcn ,in sigself g nocg. ame tc wee nie, m r mo t dit vecleer gesien word 
as 'n vrywel fragmentariese bydrae in die gesamentlikc so ke nn klaarheid." 
kranige kolomnis korrwiek konlpakfc klaarlzeid- kall kat kondenseer- kadukse 
kroniek- kragtil~! 

Vrydag 8 Augustus 1975: 
"Fiet. ry r word g tei ter lIr di motorbend." 
Jikse, flambojante, jillonsiebewlIslc /ietsryers ftgureer l(v)alldag [eitlik 100ft' 
durcnd [oar jUnker loerwi - [olterenlie frusrrasie! 

Vrydag 29 Augustu 1975: 
Koos Bekker luit Sy hoofartikel . 1': 
"Die vOOfuitsil,tte lyk ni waffe nie." 
voorposdenkers lJind rolle vooruits;gte vreeslik 
vloekery/verneukery verontwaardig vrydenkers, 
nietigende vonke voort. Voorspoed! 

verkenbaar. velerly veinseryl 
verder vuur vy[derangse veT' 

ERIKA V AN ROOY~ 



s E 
o TD 
DEUR FRANCOIS VAN DER MERWE 

OP die onlangse Bondskongres van die ASB op Stellenho eh i daar 
dikwels gevra wat dan verkeerd is met die SteHenbos e SR. Dit 

Was na aanleiding van die ASB-referendum vroeer vanjaar waar die SR 
dUidelik en klinkhelder om 'n stem vir affiliasie gevra het. De nieteen 
taande verwerp die studente-unie affiliasie oorwcldigend. 

Hierdie gebcurtenis mag nie •. uit na die sen ors van di tudenteko rani 
Verhano geruk word nie, maar g sien van Wits n Ik y laat in .di 0 rd 
teen die agtergrond van die ulttrcdcnde kwartaal. Alhoewcl di SR mi ki n t 
~R se termyn as gcheel, dui dit tog op bewond r is vir. y terk tandpunt en 
n ern tige brcuk tus en di SR en die optr de in hlerdie verband, wa dit 
tud nte-unie. Stellenbosch vertrou sy oe n ky n lik oorhaa: tig n sond r 
R oenskynlik nie en i. meer as g nee dccglike inngnerning van di w r kyn- 

om hierdie liggaam se leiding en inisia- lik gevolg . Uri .ng I tali k mpu s 
II f in die wind te slaan. Hicr dink 'n het all arnptcllk k intak m t St II I - 
~en' aan die 'oop ko'huise'-dcbakcl, bo ch vcrbreek terwyl '11 vi rd, n1. 
die referendum, die swak OIidersh.:unde Rhod . dreig (1)1 dieselld tc d) n 
fi tl optog ter onderstcuning van petrol- ten y die SR sy aksies bcvredig nd k n 
I paring en die swak opkoms by die v rduid lik, Di Stellenbos stud nt - 
,uld rsins skitterende verwelkorning - unie is miski n nie direk hy hi rdi 
plegtigheid van die nuwe Rektor en aak bctrokkc ni , maar di Rsoptr de 
Vi e-rcktor. Hoewel daar eker goeie spreek tog van on nsitiwiteit Vir lmal 
V rwere vir elk hiervan is, bly die om te ien. t-:============:-,------------------·---------- 
oorh rscndc indruk tog nog die v III 'n 
V rtroucnsverlics en mi kenning. ONOI·RVINDIN • 

., 
taamv: mal g on Ill} o ". kam rmaats ni ! 

SELFONOI<.RSOhK 
Uittrc dende Sk-lede het ook al 

d~kwels gewys op die gebrek aan erken 
nmg en selfs openlike vy ndigheid van 
di kant van die studente-unic. Die 
Marie ver tecnwoor dig oen kynlik dik 
Wels die stud .nte-menlng wannccr dit 
reUe kritiek teen die SR uit preck, Sou 
~ mens die bestaan van 'n spanning 
ttuasie tussen die SR en mcerderhciU 
Van die tudente-unie asgegewc aanv ar , 
en m.i. kan darn wei van so lets gcpr at 
:-Vord, ontstaan duar 'n nan tal vrae. nit 
IS dUidclik dat daar selfond rsoek aan 
~id kante gedoen . al moe t word ten 
e~llde bevredigcnde antwoord op al 
die vrae te verskaf. Dit is in elk geval 
lank r eds duid lik dar Stellenbosch en 
S)' leicrs met vrug die hand in eie 
~scm kan steck op sock na pcrspek 
hef in 'n oenskynfik gekomplisccrd 
h mclewing. Met 'n SR-verkiesing op 
.. Ildc, is die tyd . eker nooit so g as 
lUI nou nic • 

elf e luit 
2, ryt: 

. Die afg lope SR-termyn was go 
eCnd met vcr keie hoogtepuntc. Dit 
wa ook die cell waarin daar gepoog is 
~)1l1 invol gestalte tc g can die 
Inhoud van die mosie oor politickc 
dcclnamc van die monstervergadering 
van verlede jaar. Dit het die SR op 'n 
h el nuwc terrcin geplaas waar dit in 'n 
~o t mate dcur probeer en tref die 
roodnodigc ondcrvinding mocs op 

d en. Dit sou daarom miski n juis 
~1regverdig cs om 'n waarde·oordeel 

vel oor wat grootliks 'n pro f'tyd 
I rk wa . In die lig van die vcle terreine 
Waarop die SR bewecg het m -t sy talle 
P~litie -gernspireerde mosies en die im 
~ak wat dit gehad het op die verhou· 
I.ng tuss n SR en tudente-unie, kan 
lIer nie van wcgge krarn word nie, 

SENSITIWITEIT 

eli Dit is duidelik oat die SR nie nltyd 
nodig sensitiwiteit g op nba r het 

\Vanneer hy hom tot di een 0 mder 
~oliticke uitspraak gewcnd het nie. 
b wee voorbeelde kan in hierdie ver 
d~nd . angehaal word. Die e rste, f 1. ,I 'oop koshuisevmosic van 16 Mei, 
t)Cf nie hier in besonderhede behandel 

Word nie, Dit is reeds oorbekend 
kied .nis, Die histeri wat or di 

~~()sie gevolg het, W'lS sekerlik nie n I 
,I SR se kuld ni , rna rook die van 
~. groepie wat die student -gevoel 
lln~'! uitbuit met ondermeer 'n dub- 

IStnnige en nik: seggende peti ie. Die 
~)Oten iaal vir spanning tussen die SR 
I"~ st~d ntc-unie blyk nietcmin duide 
~ uu die gcbeure wat volg op die 
t~d ring van 16 MeL 

ell n Verdere vocrbeeld is tc vind in 
e Vctoordeling en verwysing daarvan 
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o FIETSE IS Brandstt:!f 
Quo Vadis M TO • 

MOTO 
NI 

DI ~ stygende brandstofpryse laat meer mense deesdae motorfietse 
aanskaf. Op die oog af lyk die motorflets na 'n makliker ryding in 

verkeer n dit brui be lis minder brandstof. 
Die Nasionalc Vcrkcersveiligheids 

fa d wys egt r daarop dat veral on 
ervart motorfiet ryers op 'n paar ge· 
varc 1 hoort te let. 

Afg sien van at die voord I van die 
motorfiets, is di t 'n g waatlike voertuig 
om in 'n ongeluk mee t beland. Waar 
di motor e bakwerk beskerming aan 
die iusittendes verleen, is die motor 
fietsryer wcerloo: in die g val van 'n 
bot ing. Dat 'n motorfiets makliker as 
'n motor han teer, en in baie gevalle 
vinniger kan rem, is wel waar. 

EERSTE K ~ER 
Die g vaar ontsta: n wanneer oner 

vare motorfietsryers vir di heel eerste 
keer, of vir die ecrs te kcer na 'n lang 
ruk, met 'n motorfiets ill die verkeer 
situa ie te do n kry. Sulke onervare of 
ong 'oefcnde ryers kan gerus hulle ry· 
tcgniek vergelyk met die volgende rig 
lyne wat go ie en ervare ryers altyd 
n volg. 

KLEREDI AG 
'n SABS-goedgckeurde valhelm is 'n 

wctlike vereiste. Goei en dik leerh nd 
skoene i v raj in koue w er 'n nood 
saaklikheid, aang sien 'n halfvcrkluim 
d hand nie die handkon troles so effek- 
icf kan beheer nic, 'n Leerpak, alhoe 
wei duur, 1 kcrrn nie net die ryer teen 
die koue nie, maar 00' sy klere teen 
gogga tjies, olic- 01 dies L pa tscls, stof 
en rook. Dit help ook wanneer 'n mens 
van die fiets sou afval in 'n botsing 
angcsien dit jou klere en jou liggaam 

t k zrm, en dit bied mind r windwecr 
. tand a! tladd rcude brock pyp n 
haadjiepantc. Rystewels, hoewcl nie 
goe dkoop nie, is 'n 1 langrike toevoe 
ging tot die uitrusting, Dis ook vanself- 
prekend dat '11 mens 'e klerekcuse so 
h lderkleurig moontlik moct wee om 
di motorfietsryer so opvall nd moon t· 
lik te ruaak, 

Om die koplarnp in die gcdornpte 
po isie ann l kakel moot net so 

NUW 

natuurlik wecs as om jou valhelm vas te 
maak, Di t is veral aan die begin raad 
saam om net soveel ruimte op die pad 
te gebruik as wat 'n motoris sou 
gcbruik, Dit word dus nie aanbcveel 
dat motorfietsryers tussen twee rye 
verkcer bcwceg of so ver links ry soos 
'n fietsryer nie, en nog minder dat 
hulle sal verbysteek in die gesig van 
aankorncnde verkeer. 

Probeer om olierige gcd eltes vroeg 
tydig raak te sien en die motorfiets se Motorfietse mag na die logiese uitweg lyk in die huidige energiekrisis, maar daar is heelwat gegewellS 
spoed daarvolgens aan te pas. Hierdie beskikbaar wat aandui dat hierdie tweewiel gevaartes soms net so swaar op brands to! kan wees as '11 
en and r padoppcrvlakwaarnemings motor. Dit bly egter die gerieflikste vervoermiddel in druk verkeer. 
word vergcmaklik deur die afstand -------------------------------------------- 
agter di voorste voertuig cerder te 
groot as tc kJ in t maak. 

Gebruik die truspieels en moenie 
dit as vans lfsprekend beskou dat 'n 
motori jou raakgcsien het nie. Hou 
dus te nile tye 'n "nooduitgang" gerced 
indien 'n motoris 'n gevaarlikc aksie 
sou uitvoer. 

Tydcns vroegoggcndri tte is daar 
dikwcl 'n gladde , klam lagie op geverf 
de padgedeelt s. BOll dan ook in gedag 
to dat 'n motoris se ui tsig di kwels 
aaru ienlik vermindcr word deur wasern 
teen sy voertuig se mite. 

In baie gcvalle stop 'n motorfiets 
vinniger as 'n motor. Dit bcteken dat 
die voertuig agter die motorfictsryer 
dikw Is 'n gevaar skep en vroegtydig 
g waar. ku rno t word. 

KRAGTIGE FIETSE 
Krugtige motorfictse m t gewysigde 

uitlaatstclscls wat met maksimurn ver 
toon van verkeersligte af wegbrut, be 
Indruk baie min ander padgebruikers 
behalwe die ryer elf. D nrdeur word 
ook 'n onv rdraagsamc houding van 
motoris tcenoor motorfietsryer aang • 
wakker. 

Bcdagsaarnheid en 'n bietjie voor 
uitbeqlanning kan vir die motorfiets 
ryer die verskil tussen lewe en dood 
betoken. 

T ED , L 
o E 

IE Wiehahn· en Riekert-verslae moet gesien word as 'n subtiele 
vorm van kontrole het die Nusas presidem, Auret van lleerden, 

.onlangs by 'n vergadcring op Stellenbosch gese. By het aan die gehoor 
van 150 men. e gese dat 'n "Nuwe Apartheid" ontwikkel word om 
rassisme en konfrontasie te vermy. 

Mnr. vall Jlecrd n h·t in y to - 
praak die ~artl v n hierdic nuwe 
nad ring omlyn. Vol n hom moet 
nuwc on tWlkkclinge op die polilieke 
gcbicd 'e icn word a "tocgewings" 

u 

om 'n swart mlddclstand te skep wat 
wart a pira.ics kan au orbeer. Voor 
be Ide hiervan is die nege·en·necntig 
jaar huurpagstelset cn die oopstclling 
vnn univcr iteite. 

VERUGTh AANSLAG 
Mnr. v. n Hccrdcn was baie kritic. 

oor di liberale pers Be honding tcenoor 
Dr: oornhof. Van Hcerden se die 
minister sc 80genaamde Uvetligtc" aan 
slag i decl van di nuwe benadering, 
maar skep geen nuwe regte vir swartes 
ni . So ook i, di Wichahn- en Rick rt 
V r.lac van min waardo. Begrippi! daar 
in gel)o m 800. "vryheid van assosia 
sic" wa tot so 'n mat g kwalifiscer 
d i dit woardeloo, g word het. 

STATUS QUO 
Die bevoorrcgt· swart middel tsnd 

sou die s· tus quo onderstcun. Die 
oorgrote meerderheid . wartes, veral die 
frekarbeid rs n pendelaars, ou in 
teensteJling steed sonder regte en ttl 
rmc de verkeer. Mnr. van Heerden het 
tot die gevolgirekking gekom dat die 
huidige maatreels glad ni, 'n oplossing 
vir on probleme bied nie. 

Negende groep weer 
terug na Alma Mater 
OUD.MATIES wat in diejare 1941 tot 1950 aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer het, keero.p 

30 November vanjaar terug na die Akker vir 'n eendaagse saamtrek. Die jaarlikse vergadering van dIe 
Konvokasie van die US vind die aand plaas. 

GESELS 

Die aamtrek word gereel dcur die 
Universitcit se departcrnent ontwikke 
ling en van iaar is di t die ncgende 
klasgrocp wat op die wysc na hut Alma 
Mater teruggcbring word. Oud-Maties 
uit die jarc 1941·'50 was ook in 1974 
op Stellenbosch vir "n soortgelyke 
saamtrck. Mnr. Andries Estcrhuyse, 
adjunk-direkteur van ontwikkeling wat 
die feelings koordinecr, sc daar word 
probcer om iedcrc klasgro p minstens 
ecn kecr clkc vyf jaar terug te bring. 

Mnr. Esterhuyse se daar is reeds 
uitnodigings aan owat 4 500 oud 
siudcnte wat in die jare Maries was, 
gestuur. "On. sien hierin die gcleent 

~~~~-~-~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~hcid om voortdurend 'n kwende kon· 
tak met Oud-Maties te behou, en aan 
hullc die gelcentheid te bied om self na 
baie jare die Universiteit Wl~er te be· 
soek am elf wanr te neem wat hier 
gedo n word." 

Die adjunk-direkteur het g se die 
oud·studcnte sal ook kans he om oor 
hesond rc aangdeenthede met die Rek 
tor, d kane en ander personeelledc te 
gesels. "Die saamtrek is gcrcel om saam 
tc val met die jaarlik:se vergadering van 
ons Konvokallie en daarbenewens sat 
daar dic middag van 30 Novern ber ook 
'n byeenkoms van al die Wes-Kaapland- 

se le de van ons Oud- Matieskakel 
komi tees plaasvind." Mnr. Esterhuyse 
hct verduidelik dat alles spesiaal op een 
dag gereel is met die brandstoftekort in 
gcdagte, "Alles word gedoen met die 
oog op besparing," het mnr. Esterhuy 
se gesc. 

Vir die oud-studente wat vanjaar op 
30 November weer gaan terugkeer, is 
daar 'n baic interessante program ge 
reel. Dit sluit 'n bcsoek in aan die 
Konservatorium, die Liggaamlikc O~ 
vocdkundc- en Sportsentrum, die Danic 
Craven-stadion en die nuwe gebou vir 
Lettere en Wysbegeerte. Prof. Hans 
Jansen, hoogleraar in Afrika-studie, sal 
ook 'n kort voorlesing vir hulle aanbied 
oor 'n aktucle on derwerp rakende 
Afrika. Die noenmaal sal in die Langen 
hoven·studentcsentrum genuttig word. 

Die tcrugkerende Oud·Maties sal by 
hulk Alma Mater dellr die Vise·Kans~ 
lier, dr. Kosie Gericke, verwel 
kom word. Onmiddellik daarna word 
huUe kortliks toegespreek deur die 
Rektor, prof. Mike de Vries. 

Mm. Esterhuyse wys daarop dat die 
grocp in 'n interessante tydperk van 
Suid-Afrika se g skiedenis op Stellen· 
bosch gcstudeer het. "Daar was die 
laaste jare van die Tweede wereldoor 
log toe 'n student baie gclukkig was as 
hy net c.en broek in 'n jaar kon 
aankoop. nie cens te praat of hy dit 
kon bckostig of nie, daar was die 

Marxi me daag 
die Kerk uit 

DIE Kerk. moct Marxisme nie uit eiegeregtigheid verwerp nie, maar 
moet die vrae wat hulle stel, ondersoek sonder om die ideologie te 

onderskryf. 
S6 het prof. De Cruehy hom tyden. ten nie sy Christenskap hoef prys te 

'n SAAK-vergadcring uitgclaat oor die gee nie. 
uitdaging wat Marxfsmc aan die Die Kerk moet nie die kultuur dien 
Kerk ste!. Prof. de Gruchy is verhonde nie, maar die Koninkryk van God. 
nan die Departement van Godsdicns- Wat Suid·Afrika betfef, moet ons 
sludie aan die Universiteit van Kaa~ luister na die boodskap van Mozam 
stad biek. Marxisme moet ons uitnooi tot 

Die uitdaging w, t Marxisme aan die selfondersock en bckering - nie tot 'n 
Kerk rig is ernstig in Latyns-Amerika ete gcregtige verwcrping nie. Geen ideo· 
Wdar Marxismc gerig is teen Latyns- logie is in 'n meerdere of minder' mate 
Amerika se afhanklikhcid van christelik nie. 
Noord·Amerika en Europa. In die Volgens prof. Dc Gt\1chy moet die 
Lntyns-Amerikaanse B(wrydingsteol~ NG Kerk 'n belangrike rol speel in 
gie wat hieruit ontstaan het, word daar Suid-Afrika se reaksie teen die Marxis 
gepoog om In verhouding met die tiese aanslag, omdat die leiers van die 
Marxi. me te handhaaf waarin die Chris· land Iidmate daarvan is. 

algcmenc vcrkiesing van 1948. c1i~ 
inwyding van die Voortrekker MonU' 
ment en die korns van dr Danie Crave I' 
na Stellcnbosch wat 'n einde gebring 
het aan die 'rnaer jare' in ons rugbY." 
(Dr. Craven het in 1947 hoogleraar ell 
hoof van die departement liggaamUkC 
opvoe dkunde geword.) 

Stellen bosch het in 1945 rnilal 
2374 studente gehad teenoor 11 604 
vanjaar. Toe was daar 63 professore, 
vandag is daar 174. Oit was die [are toO 
ministers Chris Heunis, cnnie Smi t eil 
Piet Koornhof nog student was. BC' 
roernde Springbokru oyspelers soos 
Jan Pickard, Tjol Lategan en Salty dll 
Rand, en eweberocmdc atlcte soos 
Oaantjie Hugo en Louis van Biljoen he! 
nog almal klasgcdraf op die Akker. 

ONTHAAL 
Die eendaagse.saamtrek word afge' 

sluit met die jaarlikse vergadering vafl 
die Konvokasie in die H.B. 'fhOIl1; 
teater na afloop waarvan 'n on th~1i 
aangebied word vir almal teenwoord1g, 

Mense wat nadere besonderhc~~ 
oor die saamtrek op Stellenbosch VlJ 
studente uit die jare 1941-1950 \\1 

bckom, moet met mm. Andries F {,c' 
huyse in vcrbindlng tree deur StenCil' 
bosch 70010 of 70062 te skakel. 

PROF. DEGRUCHY 
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DIE afgelope week was daar 2 gevalle waar .misbn!ik va~ d.ie 
SR-Kombi's pertinent onder die aandag van DLC Marie gebring 1. • 

Na aanleiding van die beweerde misbruik het ons gaan gesels met Mnr. 
Deon de Kock SR-lid belas met Kornbi's. 

, v, 

Die Matie wou van Mnr. de Kock Komitces onder bcheer vall dh- 
\\lcet welke mate van behcer hy oar die Studcntcraad bctaal gccn onkostcs nic. 
2 Kombi's kan uitoefen. Hy het ecrs- Dis klaarblykHk hier waar die Kombi's 
tens verduidelik dat slegs sekerc per- sorns vir nic-amptclike do lcindes 
~()nc, t.w. Voorsitters en Onder-Voor- gcbruik word. 
Sitters van Verenigings en Kornitccs, 
gCl11agtig is am die Kombi's te gcbruik. 
Bulle kan weer op hulle beurt mag 
tiging verlecn aan 'n lid van sodanige 
Vercniging of komitec. Die voertuie 
~ord in- en uitgetckcn volgcns 'n kaart 
Ilcstelscl waarop alle besondcrhede van 
die bestuurdcr en reis verskyn. 

BEHEER 
Die problcem ontstaan egter dut 

daar geen beheer uitgeoefcn kan word 
Oor die aantal kilometers wat die 
bestuurdcr afle nie. 

OPTRhDE 

Mnr. de Kock hct my vcrsckcr ddt 
oortrcders beslis vasgcvat gaan word. 
Die Kombi's sal in die tockoms geweicr ..-------------------------------------------- 
word vir vcrenigings of komitec swat 
hulk hicraan skuldig maak. Bogcno Ill 
de 2 gcvallc is die eerstcs wnt onder sy 
aandag gekom hct CI1 sal decglik onder 
sock word. 

DIENS 
Die gcbruik van die Kombi's is 

ingcstel as 'n dicns vir die studentc, 
maar word nou opcnlik vi r pcrsoon like 
gerief uitgebuit. Klaarblyklik is dit 'n 
geval van "verantwoordelike" studc~t 

Die Kombi's word wet verhuur teen wat nie OOT gcnoeg verantwoordchk 
"~ tarief van 18c per Krn, maar dit pla hcid tccnoor die res van die Studcntc 
die individu nie juis nic. Sy vereniging Unie bcskik nie, hct Mnr. de Kock 
hctaalmos die rekcning. gesc. 

HOUDING 

HANDELSWEEK K Y 
WEINIG AFTREK 

HANDbLSWEEK het , benew ns eli simp sium oor die Wi hahn-v rslag, V rloop III t '11 vcrtoniug V n 
Bcdryfslelkunde-film , m t 'n puneel vall akemann er nde p r on cl om hull te h spr k. 

'n Baic sukscsvollc etc is gehou waartyd ns studcnte sakemanne kon onuno t n'n insig ill dl 
kon kry. 

St nde Ov 
Steven de Groot 

})IE jong Suid- Afrikaanse pian is 
Steven de Groote is sonder 

twyfel een van die mees belo 
W:nde jong pianiste in die 
wereld. Steven is die jongste lid 
van die bekende De Groote 
rnusiekfamilie. 
. Sy uitvoering verlede Woensdagaand 
!n die Endlersaal was sy eerste optrede 
In Suid-Afrika sedert hy in September 
~77 die eerste prys in die vierjaarlikse 

. QII Clibum-klavierkompetisie in Arne 
f1ku verower het. 

OORNAG 
I Die Van Clihum-kompedsle her hom 
It Atnerlka en Europa oornag bcroemd 
~tnQak. Muslekliefhebbers In Suld 
b frika was dus bale gredg om hom te 
OOr speel. 

Ons hat 'n groot 
voorraad boak 
mandjies Ontvang! 

Juweliersware 
Kerse 
Beursies 
Sy - serpe 

Ons malk ook 
gaatjies sondar 
traantjia I 

Die Stellcnbosscrs was tevrede: hy is 
werklik 'n ktaviervh tuoos, 

PROGRAM 
Sy program het uit wer~.~ van J.5. 

Bach, Beethoven en Prokofief bestaan. 
Die program is gcopen Old die !,rdud 
en Fuga in G uit Das Woltempert,.le .Ia 
vier van J.S. Bach (hoek I no. 15). De 
Groote bcnader Bach op '.n I ipies ~n~c 
rikaanse manier. Myns insiens te vlllnl~, 
lawaaicrig en uitspattig. Die. PI' lude IS 
teen 'n gejaagde pas egrer baie 'Ik~un~at 
uitgevocr. Die fuga was weens ~h vm 
nige pas onnet en deurmekmu:. DIe I wee 
de werk, die Prelude en uga In b (bock I 
no. 24), het De Groote goed henlll, om ~y 
weJdeurdagde, pianissil11o'spel Jt1 die 
lang, gedrae frases te iIlustrecr. Hr het 
deurgaans baie min pedant gehrulk . - 
J11iskien vanwee die klankryke nkoestiek 
van die saul. 

BAtLETSUITE 
ProkofU!f se Romeo ell Julia, 'n kla 

vlertranskrlpsle bestllnnde ult tlen del 
van' sy balletsulte met die clfde naam, 
was die hoogtepunt van die aand. Sowat 
van tegnlese vaardlgheld en lewen!lkrag· 
tigheld sonder om muslkalltelt In te boe., 

Stellenbosch 
debateer 

TWU~'EN-DERTlG spa~ne, insluit 
cnde Militere. Akaderlllc, }l~t van 
[aar nan die debai~k?mpetlSle de~l 

neem. Die kompetl rc, wa t op n 
~itklophasis ptaasvind, is dcurga:U1S g~.: 
kenmcrk deur d ba He van bate ho 
gchalte. 

Die volgcnde uitslae is ontvilng: 
Eendrag klop Jlcemstcd~" 
Ubertas klop Majuha en 
Wilgcnhof klop pieke. 

Die bogcl1oemde drie wcnners kom 
voor die einde van Augustus saam m~t 
die wenncr van die botsing ~us. en I~uIS 
Marais en lIippokratcs in die halfclnd- 
ronde te st Ian. 

• • ie v 
BYWONING 

EENVOllO 
Ole tw de toeglf wa nl dram tI 

ultspnUlg of 'n t gad e v noon soos 'n 
men 0 dlkwel. hoor nl , maar 'n toon 
heeld van ccnvoud. Dit wa dl herzo 
ult B thoven Klavl !'Sonat In A {Op. 
2 no. 21. Ify het dlt fyn, RIg rond n 
hoog mtJslkuul ge pc I. 
Die gehcellndruk v n St ven de 

Groote Is C)O {) - Ilfgerond n hoog 
muslk al. 

Ant m Kru ('I' ontvang dte bekcr vir die beste l1crslagg wer I'm Die 
Matte vir die tcrmyn 78· 79. 1); b ,,~. -r is oomanait; dcur Louis /{CI'II ~ 

LOUIS liE N ~MAN man, vorigc Hoofr -dakt 1If}'G1l /)it'Malit\ 



14 Die Matie, Vrydag, 10 Augustus 1979 

Die 10 American maat k ppygroep kan u in taat 
t I om ond rvinding op te doen en verdere kwalifika i 
t b ko t rwyl u waardevolle werk verrig. Skakel nou 

t on indien u vanjaar adueer. 
van Professionele Ingeni ur of die be it van 'n Staats 
b v gdheidsertifikaat behels, kan die Gro p u di pas 
lik werkervaring bied. Dit sal aangevul word deur 
werkgerigte opleiding wat ontwerp is om u akademiese 
agt rgrond te steun. 
Hierdie opleidingsprogramm is b stem om elk Ie r 

ling ae uni ke potensiaal deur 'n kombin ie van teore 
tie en praktieae onderrig ten beate te benut. 
Tydena opleiding al u - teen 'n goeie n tto vergoed 

ing - me al 'n waardevolle werk verrig wat u vir vroee 
b atuur verantwoordelikheid sal toeru 

Meganies en Elektrotegnies 
N a die voltooiing van u kursns, wat volgen beplanning 2 

jaar sal duur, behoort u gereed te wees om die Staatsbe 
voegdheidsertifikaat te behaal. U sal aanvanklik by 'n 
"moeder" -myn aang tel word waar u indiensopleiding sal 
ontvang wat strek vanaf hidroulika tot kompressors en vanaf 
ketelwinkels tot verfynde instrumentasie. U sal ook van ander 
aspekte van ons ondememing en van bestuurstegnieke meer: 
leer. 

L t we t on as u belan atel. Skryf aan Geoff 
T ylor, ona fdelingsperaon Ibestuurder, by Anglo 
American Corporation (Hootkantoor), Posbus 61587, 
M lltown 107. I voll i e b nderh 00 u 
oud rdom, opvoedkundig pr taa.ie, werkervaring 
(jndi n nig) en u loopbaanverw .gtinge. 

~-..... Dit al ook help indi n u 'n oor ig van 
die werk in u graadkur us kan 

~_ .. v rakaf. 



15 

MARAIS- WILGENHOF 
'""~~~ ~~ 

. Verlede Vrydag het Huis Marais vir 
WJlgcnhof in 'n spannende wedstryd 
met 8 punte teen 2 geklop, 

Dlt was 'n wedstryd wat teen 'n 
g weldige tempo afgesit het, met Wil- 
nhof wat soos die wenspan gclyk het. 

Bulle het aanhoudend druk op Huis 
Marais geplaas. Dit was egter 'n begees 
tcrdc Huis Marais wat hulle geesdrif 
b'Cdemp het, en good in beheer van die 
WCdstryd gekorn het. Die eerste helfte 
IS gckenmerk deur die feit dat Wilgcn 
hof se voorspelers hard gewerk hct en 
goeie balle vir hulle agterlyn bescrg 
h t, maar dat die balle soms doelloos 
weggcskop is. Daar was dus nie veel 
agtcrlyn bewcgings nie. Voorlang in 
di skrum het Wilgenhof koning gc 
kraui, maar wat die lynstaan wcrk 
ootrcf was dit baie slordig, met min 
~koon balle wat dour die spelers gevat 
I. Bier moet die naam van die skrum 
~kakcl van Wilgenhof, P. Latcgan, ge 
noem word. By het elke keer mooi kop 
hou wanneer balle oor sy kop geklap 

: of wanncer die oppouentc d sur die 
Yll~tltl1e gebars het. Met die aanbrcek 
van rustyd was die telling 0-0. 

Met die aanvang van die tweede 
helfte het dit duidelik geblyk dat Huis 
Marais die bordjies gaan verhang. 
Hulle het later begin aamspeel en 'n 
groot kopsecr vir di Wilgenhof 
spelers geword. Die gcklappery in di 
lynstanc hct hullc uitgebuit d ur 
deur die lynstane te bars en so aan 
Wilgenhof se skrumskakcl 'n mocilike 
wedstryd te bcsorg. W. Wait behaal 
Huis Marais se eerste puntc met 'n 
skepdoel. J Iicrna W'IS dit Max B ar 
van Wilgcnhof wat met 'n . trafdocl di 
telling gclyk gernaak h t. Die volgcnd 
punte vir Iluis Marais het gckom in die 
twintigstc rninuut nadat die agtcrlyn 
van Wilgenhof '11 fout begaan het. Dit 
was eid nlik K. Hugo, die vleul van 
Jluis Mar, is, wat die drie gaan druk h t. 
Die drie i deur A. Taute vervyf. Ifui 
Marais wen die wedstryd mel R punte 
tccnoor 2. 

lJitblinkers aan die kant van Wilg 11- 
huff wa P. Lategau, die skrumskak 1. 
In (tic span van Huis Marui kan nic 
mand uitgeson d r word nie, Di span 
het ns e nheid go d vertoon. 

Omdat die twee spanne so gocd 
:een rnekaar opgewceg het, is die tel 
l~g van ses elk 'n gocie wcergawe van 
die wedstryd. 

Uit die staanspoor het be ide spanne 
met groot entocsiasme ingeklim. Die 
trYd was dcurgaans gelvk. Bcide span 
nc het gerceld aangeval en albei se 
V rdediging W:IS goed. Binne die ecrste 
kWllrticr het Medics so agtcrlyn aan 
v,llle geloots wat amper vir hulle '11 drie 
bcsorg het, maar Helderberg se gocie 
VCrdediging hct dit verhocd. Die 
sknllns was gcnadeloos maar selfs hier 
h t . ' ~ ~hc spanne 'n gclyke stryd gcstr~. 
f dies kon egter meer dikwels besit 

van di b .. k O' III . ie al Ul t die skrums '~y. I.e 
nstane was dcurgaans los en die bal is 

g reeld geklap. Vanaf die lynstanc en 
~krums hct die bal vinnig in die agter 
Yn afheweeg. By bcide agterlyne het 
Ilfro di IJ' 11 mg van bc wegings kor tg ikom. 
I lerdeur is die vloei van die spel 
lemmer. . 

STRAFSKOP 

he G?cie skoppe deur die losskakcls 
\I t die spet gcdurig verplaas, D. Botha 
d~1l Medics het met sy gocie lynskopp 
h~ hal by kere vanuit sv halfgehied 
Illlle Helderberg se kwartgc bled uitge- 

~kop T' . d . ten minute na die aanvang van 
el wedstryd het Medics sy kans om 
uerste punte aan te teken verbeur 
~~lIf.dat hy nie geslaag het met 'n 
rtiralskop wat binne trefafstand was 

In die losspcl het H. de Jongh, flank 

van Me dres, baie prominent vertoon. 
Net voor rustyd het hy 'n WIIW I g 'lei 
wat die cerste hcltte van di wcdstryd 
op 'n hoi; noot laat eindig het. 

Met die aanvang van die twcede 
hclfte was dit Helderberg \ at doelgcrig 
aangcvul het. DIe CCI' te pun tc het 
gekom van 'n stnl'ikop dour Helder 
berg. Wccreens is die spcl hcrhaaldclik 
verplaas. D. Botha het 'n groot nande I 
daarin gehad deur sy goeic lyn. koppc. 
Binne die volg nde tien minute he: 
Medics 'n los hal berneester, nu die 
doeJlyn gcskop, ell '11 drie gaan druk. 
Die do lskop was mis. M t die telling, 
Medics 4, Held irbc rg 2, het die span- 
ning opgelaai. 

VOORSPRONG 

Die bordjics is binne die volgendc ses 
minute v rhung toe Helderberg e voor 
spelers vannf 'n strafskopmerk voor 
Medics se pate die bal mooi icskenn n 
aan die agterlyn be.org he.t. Di agt~. 
Iyn, onder die nanvocnng V'JI1 I·. 
Sehunz, Helderherg se krll.ll~skllkcl. 
h t deur die Medies-verdcdlgll1g g. 
breek en 1111:t die res van die Igter 
spelers se ondcrsteuning. i 'n mooi 
drie gcdruk. lIelderberg wa nou voor 
met 2 punte. 

Medics het di tuaste gcdeelte van 
die iwecde hclfte gcdurig aang val. 
maar kon net nie deur die Helder! r' 
vcrdcdiging k 111 nie. D. Botha hct III t 
'n skepdoel geslaug wat di telling 
gelyk gcmaak het. 

IIELSHOOGTE - MABRE 
llelsh Vert n,ogte het verlcde Vrydag 'n goeic 
'klonmg gelewer en Mahre met 12·6 

'11 op_ IIclshoogte se oorwinning was 
agte panpoging waar beidc v()or n 

P r pelers konstrukticwc rugby ge 
el het. 

liel I Die Iynstaanspel was slordig. 
M I?ogte het beter g skrum u 
w~)re en het belndruk met die manier 
I\lb~?P huUe losballe vinnig gewen het. 
fll panne het goed vcrdedlg. Veral 

h~t ,anekom (heelagter) van Helshoogte 
ell" ? goei vertoning van posisionele 

,Clltgc spc] gelcwcr. 
\liln IClshoogte het di' Matie-p troon, 
Ilr()l om die skrum dryf. dikwels 
hte ~ r. Hul pogings het egtcr skip· 
yo 'r~c . g. Iy as gevolg v. II die goeic 
~fll!l dtgtng van die Mabre losvoor 
(I\!l!~rs .. Die agtcrspeJ is gekenmerk 
Vetlll hale skoppc en sw, k hanteerw rk, 

Hilan die kant van Mabre. 
~:Ull elshoo ·te, wat in die cerstc helfte 

~t.)l t rn t die wind ge peel 11ct, het 
If.; ll: PUnte aangctcken toe scha~k 
~r) 2el (senter) in die hoek vir 'n un 

gestuur is. Picter Roux du Toit 

(10 skakel) het gedo I (6·0). Mabre h ( 
dikwels onnodige foute bcgaan .. Na nog 
so '0 fout, 'n laat Inagvat, IS hul~c 
gestraf en Du Toit het dk bal deur dIe 
pale gejaag. (8-0). 

Mabr ~ het hierna mcel tlCgcc tMd 
ge. peel cn vetal hatcr (skrllms~ak 1) 
en Van Heerden (vkuvl.:.1) het go I> p. 1 
gclewcr. Claassen (Iosskakd) hel d~C 
bal vauaf 'n skrulll on tvang en dl' 
Hclshoogte vcrdediging oopgc,ruk. G. 
Wit cnach (flan k) was by om dje .be we- 
'ng verder te vo"r. By h t dIe bal 
~sorg aan O. Gerber (senter) ~ut Van 
II ,erden vir 'n mooi dri in die hoe~ 
oorgcstuur het. B rtit' de Wei 'l'.v rvyl 
skop was mis en di ~ rus lyd t t1mg was 

8-4. I' t d In die vierdc minuut vall (Ie :vee c 
heUt is lIel huogte gestra: n D W t 
hel die agtcrstand laat l,nmp na. 8·6. 
Hkrtla het beide spannll It: kkcr Jng~ 
klitn. Du 'I oit v 11 Hl'lshoogte ~I ,t 113 n 
wak verdedigingspoging begIn lwnl· 
lo~P l'll het Willcm Wocst vi.r sy t~e~l~ 
drie oorgestuur. (12-6), DIt was Ot ~ 

die cindtelllng. 

Vitsl 
lIuis MaraL ,WiI nhof 2 
Eendrag 10, Huis Vi 
Held rberg 6, M di 6 
Simonsberg 14, Dn bre k 10 
Helshoogt 12, Mabre 6 
Pieke J 8, Oude Molen 8 
Els nburg vs Liberta. - uit st I 

- 

EENDRAG - VISSER 

AFD' INGA: 
Pi k 5 
Wilg nhof 
Simonsb r 4 
II Id rb rg 4 
E drag 4 
Mabre 2 

AFI> ,LING B: 

o 
4 
o 
o 

PIEKE-OUDE MOLEN 
... 1\ Ick t' gun. 

nie. 
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HERMANN VOLKMANN 

DIE Maties speel op die oomblik skitterende sokker en as bulle so 
aanhou, sal hulte moeilik geklop word. Verlede Sat rdag het hulle 

Meadowridge met 3-1 in baie onaangename spelto stande geklop. Die 
tweede en derde spanne, wat ook albei teen Mcadowridge gespeel het, 
het onderskeidelik met 5-0 gewen en 3-4 verloor. 

Mcadowridge het goe d begin en was 
na II et drie mmutc )-0 your. Dit hct die 
Maties laat regruk en vir die res van die 
eer te helfte h t bulle kwaai a ngeval, 
maar kon gecn do I kry nie, Veral G, 
Cohen en B. Ihlein het maklikc kan • 
verbrou. Rustyd was die Matles dus 
nog 0 1 agter. ... 

Nadat omtrent twintig minute van 
die tweede helfte Yerby was, kry Ihlcin 
die Matic e cers te doe ivan 'n lang 
aangce, g' peel deur Barnard. W. 
Hamman, kaptein, skiet die twcede 
doet, nadut hy die hal van H. Kraatz 
on tvang het, Cohen e doel teen die 
eind van die wedstryd maak sekcr dat 
die Ma ties twee waardcvolle pun te op 
die punteleer bykry, 

Di m iddelveldspelers van die 
Matte: , veral R. Pina, het uitgeblink en 
baie kan ' vir hulle voorspelers gegee, 
Ongclukkig kon Hamman, Cohen en 
Ihlein nle al hicrdic kanse in docle 
om kep nie. C. Otto het 'n bestcndige 
wed try d in die dcelhok gehad. 

"Ike spelcr in die tweede . pan het 
sy d el gedocn, maar Kraatz in die 
verdcdigi ng en M. Lange in die rniddel 
veld het uitgeblink. A Mynhardt (2), J. 
Bcnth im, M. Baletu en Lange was vir 
(.6' vyf docle verantwoordelik, 

Die derdc span, wat byna net ui t 
koshuis- puler bestaan, loop, ofskoon 
hulle Saterdag verloor her, nog gcmak 
Ilk voor op die punteleer. K. Cochius 
(2) n H. Volkmann hct die drie docl 
vir dre derde span hehaal. 

Die eerstc sn die der de pan het 
albei twce weke gelede die cmi-finaal 
van hullc onderskcie uitklopbekers gl' 
haul en ons Wens hullc alle voorspo d 
ill die bclangrike w d tryd toe. 

Sokkerspanne wat in die ko huisliga 
deelnecm, is baie bedrywig, omdat 
duar nou ticn ipaunc in die A-liga 
en nege in die 1-lig, eei. V rl de 
kwart al se wenner van die A-liga, 
Libertas A, speel teen die wenner 
van hierdie kwartaal om odo nde 
die uiteindclike wenner te bepaal. 
Helderberg het die Bvligu verlede kwar 
taal gewen met Helshoogte B in die 
twcede pick. Albci spanne het dus na 
die A-liga opgeskuif, 

Ann die begin van die jaar is die 
Bun Booysen -uitklopbeker afgchandel 
en Wilg nhof het ill t gowen, nadat 
hulle Medics A 4-1 in die eindstryd 
verslaan het. Gcdurende hierdie kwar 
taal word daar nog'n uitklopkompc-I--------------------------------------------- 
tisie, waaraan al negcntien koshuis 
spanne d elneern, gchou, 

Liberta A het verlcde kwartaal die 
liga gowen onder om 'n punt af tc 
swan. Helshoogte A was twccde met 
Hombre in die derde plek. Hierdie 
kwartaal het al drie bogenoemde span 
ne al 'n wcdstryd verloor en Oude 
Molen A en Simonsberg, wat albei al 
hulle weds trydc gewen hct, loop op die 
(lorn blik voor, 

Die puntestand van verlde kwartaal 
se A-liga is as volg: 

S W V G P 
Libertas A 7 7 0 0 14 
Helshoogte A 7 5 2 0 10 
Hombre 7 4 3 0 8 
Medie A 7 4 3 0 8 
Oude Molen A 7 3 4 0 6 
Wilgenhof 7 2 5 0 4 
Simonsberg 7 1 6 0 2 
Dagbr ek 7 1 6 0 2 

An thony Chater, skrumskakel van Mabre stuur sy agterlyn weg in verlede Vrydag se wedstryd teell 
Helshoogte. Dit is opmerklik hoe reguit die Helshoogte-agterlyn in verdediging opkom. Blaai na bladsy 00 
vir volledige uitslae van al die weds try de. 

Dames wen hokkie 
DIE Matie-dameshokkiespan het di.e eerste ~oel g~skiet, deur_ ~~ine. 

in . die nat weer van verlede Hiemu het die Mabes na n dehntUe~ 
. aanvallcnde spel oorgcgaan. Margi 

naweek op Welgevallen die span Middleton het ook nie lank hierna die 
van Tuine met twee doeJe teen nul ecrste doel vir die Maties aangctekcn. 
geklop. Met hierdie oorwinning Hicrdie doel het gekorn as gevolg van 
het die Maties hul segetog voortge- mooi sarnespel deur die Maties, 
sit Tuine se doelwagter is tydcns hier- 

. die doel in haar gesig beseer ten spy te 
Die Tuinedames het met sterk aan- van die gcsigskerm wat sy gedra hct. Sy 

vallende spel weggetrek en beslis die het tog voortgegaan om Tuine se doel 
oorhand gehad in die ecrste helfte. Die te verde dig. 
Maties is gcen kans gegce om enige In die laaste vyf minute van die 
pun te aan te teken nie. wedstryd teken Cathy Harris die twee- 

Veral, Tuine se stokwerk asook die de doel vir die Matics aan. Hiermee het 
spanwerk het sterk na vore gekorn. Tog Maties I hul onoorwonne rekord gc 
het die Maties altyd goed verdcdig. 

Reeds diep in die jwecde helftc is 

handhaaf'en is hulle stewig op pad 0111 
as we nners van die Iste-Liga in dJ~ 
prentjie to kom, 

Hierna het die twccde spanne V;1I1 
Tuine en die van Maries kragte geJ1]c:1 

op 'n nat en uitgetrapte baan. Die 
wedstryd is gckenmerk deur vintligC 
spel aan die kant van die Maties waaf' 
mec hulle die tweede span van TuillC 
hcclwat oorskadu het. Die eindtclling 
was 3-0 tcn gunstc van Maties II. 

Hierdie doele is onder andere dcUf 
die Matievleuel aangeteken. Ook h~1 
Tessa Stitfall daarin geslaag om met n 
strafdocl pun te vir die Mattes aan It 
teken, 

TEEN die tyd dat hierdie ultgawe van lJie Matie verskyn, is die Sportman en -vrou van die J aar reeds 
gekies, en hulJe sal vanaand by die Prestige-Kleuredinee aangekondig word. 

Die Publikasie-kol1litce het hierdic 
prolJJecm in 'n mate oorbrug cleur 'n 

KRITI ~K d'lllle aan tc stel;ls uh·rcoaktrise van 
Sport. Dit sa) hopelik verseker dllt die 

Die Sportr ·d. kSlc he! onlangl lX!rig- daine. tcvr de gcst'l word en dat hul 
van ontcvred nheid ontvang ,n- sp)rtsoorl' d ur Die MaLie gerappor 

gaant! die'dckking en ntpportcring van t er word. 

Daar is vanjaar eli be ond rc prob 
I m dat drie vr n we kandidate nie die 
dinee sal kan bywoon nie. Heide ~arth 
I Roux en Julian M r ay is tans in 
Engeland waar hullc of besig is om 
roem te V rwert bf die middclpunt van 
geskillc I . 1M \\<11 vo rkom a of hicrdic 
,skillt: hy wy c van verano'ring lIic 

rcgstrce t make Itt t met die ou twis 
oor .. uid-Atrik. an. c sport en die lands 
politick Ilie 'n welkorue verandcring. 

DIe Sportrcdakslc wil hy hierdie 
gclecil thcid van kleuretoekennlllg 
huld hring a Il di' twee Maties en ook 
,all Ilci b dc Kock (wat ook nk we 
wne' kan bywoon nie). Fn al was hul 
gc nie altyd op Matic-veld' oj • elfs 

in !lid frika ni dink ons leeds;'m 
hull I~ Matic. Mag hut vertoning:;, 

okal m t uksc. bckroon word. 

mind r g wilde por tsoorte. Die kritiek Daar is ook oorgegaan tot nouer 
was d: t daar tc vcel aandag geskenk sic kcling met die on.de rskcie sport 
word aan rugby terwyl spor te soos organisecrders asook spelers, Ons het 
sokker, kanovaart en dies mce noait nietemin die hulp van spclers nodig om 
aandag gcnict nie. Die Sportredakteur self te rapporteer aan die Redaktcur 
i. hiermce in ooreeustemrning maar wil sou hulle graag 'n spesifieke berig wil 
in antwoord op die volgcnde wys. pIa as. Hicrdie is dus 'n ope uitnodiging 

aan alle sport·dcelnemers om ~ns tc 
wrwittig van spesiale geOOure. lntussell 

IIULP sal die Rcdaksie hom OOywer vir cwe 
redige rapportering van sportgebeure. 

Eerstens is dit so dat die Rugbyklub 
vcrrewcg die grootste aantal geregis 
tre rd' spclers he!. Die gcrt:elde hladsy 
wat aan rughy afgcstaan word is dus 
hceltcmal gl'fcgverdig. Dan het die re 
daksic die problccm dat sportverslagge 
\\ers 'n skaarse komrnoditcit is en dat 
os rugby-wcdstrydc klaar die ill ns van 
os van hicrdi vCTslaggcw'fs bcnodig. 

EENDEWEER Kom bestee 'n informele halfuur en 
gesels met ons werwingspan oor u 
toekomstige loopbaan. 

Ons wil u graag vertel van die uit .. 
dagende werkgele nthede wat by die 
Ford-Motormaatskappy bestaan vir 
gegradueerd s in die ingenieurswese, 
handel, natuur- en sosialewetenskappe. 

Laat ons u help om oor u toekoms 
te besluit. 

Verlede naweek sc reenwcer het 
verskillende wedstrYdc in die wiele 
gcry en Die Malic verncem dat die 
Duits prekcnde'stlldcnte die Vlugbal 
wcdstryd ufg stet het ten gunste van 
dic jaarlikse fees. Dit wil voockom of 
die hele spartwercld effe onderstebo is. 
Vcrlcdc Sondag sc koerante het selfs 
gClIleen Naas Botha word nou deur 
Gerrie oetzcc voorbcrei vir die volgen 
de wedstryd tussen WP en Noord 
Tnmsvaal. I·nigc weddenskappe oom 
Buurman kies vir Kllllie Knoetze op die 
flank? 

by Wyzersd ift 
r te " dva rt na n op van by die wl~npllllt w s Sunlcy Uys wat 

du! Hergrivier Marathon I v rled met'n vCfrllSSellde eindpoging vcr' ker 
Sall'fd'lg hy Wyzersdrift gellOU. het dnt hy twt'cde eindig. 

DIt; vedvaurt i in nngure weel bcslis Die Maties het vier roeiers in die 
P 'II rivi 'r wat r d lik vlak wa . ec(ste tien pI kk gchnd en is in die 
Di 1 'ginpunt wa by die Wit hrug, pankontp ti ie sl g. deur Milncrton 

ond I'k n t BainskJoof, en die wen- klop. 
tre 'r 'n g ic 15km rivicr af. ' rh rd B uk s h't teleurgestel 

Oi gun tcling, Andre Collins, het deur sesdc te cindig. Daar word hierdie 
na Vi rwagting goed rtoon en y rCl;k cilloen groot dinge v"rwag van Beukes. 
oorwinnin voortgesit. Die ee te M tie By h t vrooer vanjaar aan die proewe 

vir die kies van die Presiden tspan decl 
geneern, en 'n goeie tweed, pick be 
haal. I1y was ook in die WP·span vir 
beidc die Nasionale Snclroei-karn pioe n 
skuppe ell die Suid-Afrikaanse Wit 
water-kampiocnskappe. 

Die Maties het so gevaar by die 
Wyzersdrift-byeenkoms: 2de, Sunley 
Uys (l: 18,50); 6dc, Gerhard Beukes 
(1: 24,30); 8stc, Johan Lee (l; 26,50). 


