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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

DONO'RDA 

STUDENTE WIL HELP MET EIE SEKSOPVOED N 
PROF. Roux de Villicrs, vise- 

Rektor van die Universiteit 
Van Stellenbosch, doen 'n beroep 
op senior en junior studente om 
by te dra tot 'n onder. oek na die 
hehoefte aan en die wyse van die 
aanbicding van seksopvoeding op 
die kampus. " 

Na aanlciding van die berig Saam 
slaap: Maties skielik "onkuis", wat in 
[)ie Matie van to Augustus vcrskyn 
het, is daar 'n versoek vanuit studcn te- 

gelcdere ann prof. De Vries gcrig, In tli 
hicrdic berig val die klcm op s kcre 
problcernveldc soos privaa thcid ell 
seksopvocding. Studen te is bchoeftig 
aan kcnnis in vcrband met die biolo 
gicse, sielkundige ell sosiale asp kte van 
saamslaup. 

vord r. 

NUWE 
" STELLENBOSCII moet bctrokkc raak by ~ie (~cb~t nor Sll,l(lcnte 
, belange en politieke aangelcenthede war III die SR aan die. g~ng 
Is", het mnr. Hitgard Bell, nuwe SR-voorsittcr, pas na sy vcrkiesing 
gesc. 

gemccnskap in ag to lI~crn. Op 1I1~a,.e 
Betrekkinge se benadcring ten OpSI rtc 
van die nuusmcdia sal mccr ingc ski 
wecs om die Stollen bosse mening to 
laut geld. 

Mnr. Bell vocl dnt die vertrouc wut 
in hom en sy mcde Sk-lcde gcstel is, 'n 
platform hied wnarvand 'Ill hulle h~ll 
wcrksaamhcdc kan loods. Hulle h f n 
vcrantwoordclikhl'id tccnoor hili 
0I1dersteuners om uie van hierdie plat 
form misbruik te rnaak nie, 

Die lJitvo ronde Komilce IS 
dagllliddag, 17 Augustu: vcrkics: 
Voorsittcr: lIilgard Bell 

Mnr, Bell hct klem gcll' op ale rol Ondcr-voorsiiter: Frans Roelofse 
Witt Die Matie en Radio Matie tc specl &.'krctaris: Nick Koornhof 
h t I' ill l'c,''')url'er: Deon de Kock 11 e proses van deur- en terllgvoer "" 
Iusscn die SR en sy onderstcuncrs. Addisionclc lid: Renier Kocgrlcnbc.·rg. 
~~)gings het in die vcrlcde misluk om 'n _--_:_----------~------------------------------t 
,lssiCklitn-retorika en gcrcelde vcrga de· re k e r by · k U tlng.~ waar die SR sy bedrywighedc I 

Il10tj , veer, aan die gang tc hou. 
t • Die Matie kan deur opboucnde kri- 
lek' 1 . t n >ydrac lewer om die SR op sy 

l~lIle te hou. Beriggcwing oor SR-aange 
~7llthcdc' meet nie net bcpcrk bly tot 
~~ die Studenteraad en 'Il voorblad· 
n Ilg nie, Radio Matte rnoe t so gou 
~O()ntlik onder SR-vlcuels verwyder 
o ord sOdat hulle ook in staat sal wces 
I,l~ onatllanklike positiewe kri tick te 

r, 

Kommunikasic tusscn studentc en 
die SR is in die vcrlede as 'n struikel 
blok beskou. Dit is 'n denkfout om die 
SR en die studcnte as aparte cn ti teitc 
Ie heSkou. Die SR bestnan uit stud mte 
ell in belang van studente. 

Die SR is gc bind nan sckerc liggame 
Wuarbinne hy bewceg. Dit is studcnte 
Sc plig om hierdic ligga Inc soos bv, 
d~\.! Studentcparlelllent, t gcbruik om 
die debat tc stimuleer en die SI{ or sy 
tOn tc hou. 

DIE MATlE EN 
RADIO MATIE 

PORTEFEUUES 

Stlt l>ortefeUljcs Welt bedoel is om die 
()ll~ ntegemcenskap te bedien, moet 

aangcpas ;I word om die groter 

D IE Sirkus van Dinsdagaand 14 AlI.gustu h t, getr iu aan tradi re. undidat 
beskutdigings, kwinkslac en verrcikende hclo te wr volop. 

"Dit is naiet om t dill' d:II .ni J ell 'Ill NO 
politiek uiw r II skoon is. As duo r na NUSA '." 
die drukgroep' op k mpu g kyk 
word. kun studen; polhi k in <11' kon 
vensiomlc in VIIIl dj wo lid ni as 
skoon bcskou word nie," h ~t mnr, 
Raul inbach g uutWOOl d. 

Andrles C;tlitz hut NlJSAS 
veroordcel: "I aar i g 11 pl 
NlJSAS OJ> St Ileubos h nie, I>k 

Daar was 'n beroering en g [ou toe 
!<rans Roelorse opstaall~ maar die ~tem 
bus het gewYs dat die. (g iorgamseer 
de? ) gJoepe net 'n klein ,gedeeltc van 
die srudcntc vertecnwoordtg het. 

Toe Frans Raute nbach se bcurt 
korn, was dit duidclik wie vanjaai 
voorsitter van die Debatsvcrenlp.mg 
was. Ouis Heymans hct gl'vra, of hy 
dink dat studcntepolitick skoon IS. 

[(leure vir 
llitblinker 
8'1 LLLFNBOSCH het onlangs ere 

klcurc ann agt studcnte toegeken. 
So Slegs persone wat hulle op ui t- 

'\dcrlik d" Illan', e wysc onderske i, word op IC 
titS' ItT veTeer. 'n Kornbinasie van pres 
\tla~es op akademiese, leiers- ell sport 
StUd, Word vir die doel vereis. Die 
kl~u Cnteraad het die volgcnde met 
l'tll~e Van die Universitcit verecr: 
Skip e ,801ha, JlUl de Wet, Piet Klcy?, 
loll' I<ngc, Sybis Mouton, Ross Nmde, 

~~ 00 thuize n en Piet Storherg. 
'I) re SR het ook besluit om [aarliks 
I. ()Ud-M,t' . . ... It'll a ie te vereer. Hierdie ere- 
j{lh,~e-toekenning het vanjaar mnr. . . ., 
<l!!1l VOrster voor malige Staatspresi- k di r P')r."()II" 1"01 ere-kl tur 1'011 die Univ rS11t'1I t t ,. di fc tile,s yn u: .... ,' ~ tV' 
()()k 'a~e hCurt gcval, Mnr. vorster h~t Op [e 0 0, mel die l'ekfor. Voor, V.I.I1,r. .'IiI Trudie 8 tha, 
()I)g t' gasspreker by die gelccntheld OII/POllg het, saa~J7 J} Vorster en Svbis Mouton. Agt 'r .1"{1Il 

I tee. Prof Mike de Vries, mnr. 0 111 • .... I ~k' K" , 
'vrl} lund 'rd-en.dcrtig sportmanne en R " 11.1 d'; Tallie Oosthuizen. Piet Stolberg, Jail de " PI, I tp Ilgt 
t lie het . o~s JVali (.0, I'lc!c, . ook by die cre-kleurc-dtnee . . KI' 

CnnlllgS on tvang, en Ptet eyn. 
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AMAS EN In .Aksie 

WlEENWAT 
IS HULLE? 

DIE Malie loods vandeesweek 'n 
ondersoek na die Drama 

student. Wat behels sy onderrig? 
Is hy werklik soos ander studente 
horn sien? 

er en 'n balans getref tu '5 n praktie e 
en teoretie: e opleiding. 

Waar d ar dan universit ite was wat 
daarop aanspraak gernaak hct dat hulle 
akteurs oplei, h t Prof ssor le Roux by 
herhaling dit duidelik gestel da t 'n 
universitere dra a-departement nic in 
staat is om die funk. ie te vervul ni 
n t so min as wat die Afrikaanse en 
Nederland e D partement digters oplei. 
Dit is die funksie van toneelskole, 
waarby enigiemand wat talent hot, met 
of sender matrlkulasicvrystelling, kan 
inskryf. In Brittunje is daar minder 
dramn-departemente a' in Sutd-Afrika 
en nic een van hulle mauk direk uan- 
praak op akt ursopleiding ni . 

KRl1mK 

Kritiek teen Professor Ie Roux se 
manier van doen, bv. dat daar te min 
aandag nan praktiese werk gege' is, 
moet teen bogenoernde agtergrond ge· 
ien word. Vir hom was die kursu 
eerder "n inlciding tot die dramatie. e - -------------------------------------------- 
cn akteur kun , 'n bree verryking van gelyk gekonsentree is, is die ogenaam- bcreid is om iets van die kursus tc oogopslag skep hulle nie so 'n gocie 
die gees. de blokweek tclsel die jaar ingevoer. maak of nie." indruk nie." 

log is daar elke jaar minstens twee Dit betoken dat daar op gekonscntreer- An e l Oberholtzer (dcrdejaar): "Hullc is heelternal anders as die 
produk ie van uiters hoogstaande ge- de wyse op elke aspek van die tcater vir "Daar heers 'n baie meer spontane en .andcr studente, Hulle is 'n nuwe spesie 
halte aangcbied. Daar wa in die tyd- 'n tydperk van ong veer vier weke ontspannc atmosfeer in die departe- en absoluut uitkenbaar van die ander 
p rk by. drie Drie Blare-nominasies en gekonsentreer word. Die verskillende ment. Ek skryf dit toe aan die verande- studente." 
twee Drie Blare-bckronings in die de- afdelings word dan om die beurt aangc- ringe in die kursus. Ons word toegelaat "Die mansstudente is oordrewe ver' 
partemeut, hied. om meer ons eie inisiatief te gcbruik en wyfd. Hulle is eksentriek wat houding 

VO LGENDE J AAR pak die work met meer plesier aan. en klercdrag be tref." 
JIERMAN PR 'TORIUS "l'k di k I I 11 Vanaf volgende jaar word daar al- Mcer mcnse weet nou wat ons docn ',n III lo probeer weird e 

Aan die einde van 1978 tree Profcs- reeds in die eerste jaar 'n duidclike d.m.v, die etensuur-programme wat ons anders wees. Daar is 'n paar mooi girls. 
or le Roux af as hoot van die Drama keiding tusscn die A-kursu (prakties) aanbied. Daar is behoorlik 'n oplewing although! " 

Protes or lc Roux is in 1969 aaugc- nepar tcment v. n Stellenbosch en volg en die B-kursus (tcorcties) gctref. Die van jeugdigheid in die departement." I "Hulle is lawaaierig en tree ge' 
stel a hoof van die Dramn-departe- mcneer Herman Prctorius hom op. skeiding kan dan later deurloop tot in drarnatiseerd op. Oor die algemecn he! 
merit, vat op da rdie tyd tip al twee Mcneer Pretoriu wou vanjaar, die die dcrde jaar waar 'n teoretie c graad MENINGS VAN hulle 'n eksentrickc voorkoms, dit iW' 
jaar lank sender 'n hoof mo s klaar- oorgang [aar, dri dinge bcreik: hy in Drama behaal sou kon word. Dit laat NIE·DRAMASTUDENTE pliseer egter nie dat ek negatief tcenoor 
kom. Dit was hy wat die depart ment wou die depar ternent tot 'n eenheid ook die dour oop VI'r '11 drie- of (, hulle ingestel is nie." , d d I Wat dink die ande r studente op 
weer op n gesr n e gron ,lug gep aa no r, hy wou profcssionele mcnse van vicrjarige graad of' diploma waarbinne "Ek dink hulle oorreageer. Dit bCin' 
I

' . . . u Stellenbosch van dramastudente? Hicr 
1 t, n waardige universit itsd parte- buite kry om pro e sioncle werk te kt 1 . k d druk my nie. Daar is darem 'n paaf e t 

d k 1 t di k 
a surs opge ei an wor , soos aan volg 'n paar uitcenlopende menings: 

m n aarvan gemaa ie en e cur: U kom d sen en hy wou de lnarne aan sommige ander universiteite. uitsonderinge." , k k dcrni t t t Ronei Burg r, B.Sc.: Dit is nie dat is n se ere a crruese s atu gug e ret. praktiese werk verhoog. "Ek dink nie dramastudcnte 
l;nasgcr1ocmd was een v n sy bclan~- In di erst pi k wou hy 'n grot r huUe anders is as ander studente nie, weird nie. As hulle snaaks optree of 
rikste oogmerke. Van oud- tudente I cnh -m in die d partemcnt verkry deur MENINGS VAN hulle word soms net makliker uitgeken voorkom beteken dit net dat huUe 
v rncem dat, alhoew I daar vyf groot gro pprojekte waarby aile stud nte be- omdat hulle so spon taan optree. In 'n goeie toneelspelers sal wees." 
pro.duksi's prj, ar was, ,praktiese kla - trokk is, van stap 1 te stuur. Ook het STUD ENTE mindere mate word hulle ook aan hut "Bulle is 'n groep op hul eie ell 
~ 10 Drama orntrcnt 11I ?C taan het hy prohecr om grense tussen fdelings .._ klcrcdrag uitgeken. Hulle is mense wat skep nie altyd 'n gunstige, cerstc iJ1' 

P I I R h t d k D nie doekic'! omdraai nie. Hulle leef hul 
me. ro e or e OUX e I? our '~s. 0 in vakke uit te wi , bv. deur 'n do ent IE 111atie het aan 'n paar drama- <.iJuk nie." 
~pl~n dat .tud nte'n hrce oplel<!ing aan te stel wat Fngelse Spraak met studente evra om hul gevoelensenidcesuit, "Hulle is vcrskriklik snaaks. Hulle 
III die praktlese-, owel akadcll1lcs Afrikaanse n I'ngelse Toncclspel kon . 1 g d' d' Johan Coctzee, B.A.: Bulle beih- word uitgeken aan hul eredrag." 
a pekte van die toneel pel-kun en kombinecr. menll1gs te ug oor Ie veran enng druk my glad nie ek wonder of hulle "Hulle sal rniskien soms 'n bietjie 
drama-literatuur sou kry. Verder het Profe sioncle m n. evan buitc is in die aanbieding van die drama- meer verbaas is om ons uitkyk in die oorrcagecr in situasies wat nie sovee! 

h ill I 
. I d' k J l' lewe te sien as wat ons is om hullc s'n 

y e personce ,Ultge )rel en .IC P r- gevra om vir selecr tydperke as gaslek- ursus. hier vo g n paar menings: mocite werd is nie." 
OI,leel truktuur () geskep dat dt t w rk- tore op teo trc • So het Suz~nne van MENIN'GS VAN DRAMASTUDENTE tc s~e.';). wuw. B.A. Admissic: lIullc is 1--------------- 
baar wa . . . . Wyk by. Vlr vyf weke lank die derde- DIE DEURSI7\.TEI.,;' 

fly was dlfek verantwoordchk Vlf jaar 'n intcnsiewe kur. us in Radiowerk Nathalia da Rocha (twe~dejaar): net soos ons. 1'. D 
die afs.tel van di' vierd B,Dram.-jaar gel'ee; Jlictcr Bredcnkamp, Grimering; "A 11 die einde van verlede jaar het al Dirkie Theron, B.Comm.: Ek dink DtRAMA- 

d I D I 0 k 
0 .' baie min van hulle. 

en Ie m t. van ram~ I onn urs. 0 Manic van Retlsburg, Televisie· en film- di stndente g skree VIT mcer praktiese 
het hy die oorbeladlOg van drama- opl ding en Jannie Gildenhuys i die en algemene werk. Bulle was van Michael Kotze, B.A. Regte: lk dink STUD1V'NT 

i d D IA 
hulle i. tipies student, net 'n bietjie n. 

tll( nte vermll1d'r eur r. ma te r gisscur van N()og wat in die vierde mening dat daar veranderingc in die snaak. 
1 ~t t'l a t\~t: vakk. l~raJlla lB, 'n kwarta I in die H.B. Thom-teater opge· kursus moes kom. Oit het gebeur. Die 
sUlwcr teorette e kursu, IS d ur hom vocr word. Die do I hiervan is dat die kurslIs bevat nou haic III er prakticse Marius Nel, B.A.: Ek kan nie sc 
ingestel a ( ok die keu en ting Dra na k k k werk, maar altnal i nie hecItcmal hulk is anders nie, vir my is hulle . c' . g , I' - tudentc onta maa met profes- tipiese studente. 
m.die.Qnd rwy . sioncle w rkswyse en ook s()dat hulle tevrcd' ni ; te veel werk! 

I,~ , • I Sckere aspekte van die kur. u het Joggic van der Merwe, B.A. Regte: 
BALANS beN:nd katl raak hy protesslone e Party dink omdat hulle drama swot 

egter onveranderd gebly. Ek voel dat moet hulle uit "freak". 
daar Illcer gelyke rolverdelings vir op- 
voerings gemaak moet word. In hierdie Ian Basson, B.A.: Bulle lyk meer 

Derd ns het menccr Pretorius be- opsig kan die kursus nog verander." openlik en liberaal in hullewensuitkyk. 
oog om di dcelname ,Ian praktiese Keriesa Botha (twccdcjaar): "J~k Oit wil voorkom of almal nltyd bcwus 
werk tc v'rhoog: Ify het begin d'ur die dink die V{ randcringe in die drama de- moM \\!Ces dat hulle drama swot. 
Keldertcater in gcbruik te nccm. USAT partement is positict. Die blokmetode Aloma Jonker, B.Sc. Lnndbou: Ek 
het clit e rste gebruik vir Interview en wat hierdie janr gebruik word bevorder het nog nie baie kontak met drama 
daama h t vier derd'jaar Viol fer See be Ii int nsiewe werk. Die studente studente gehad nie. Ek wed net hulle 
claar opg'vocr. Verled week i. dit wurd meer blootge. tel aan publisiteit, trek gcwoonlik andcrs aun. 
gebruik vir 'n mirnick-program deur wat ek voel 'tl po itiewe verandcring is. Michiel de KO"ck, B.A. Admissie: 
t ~dej~ r . Veral mimiek cn poppeka klasse Sommigc tudente i anders, maar nie 
. . n SIS teem van et nsuurpr.ogramme het 'n ander a pek van drama hclig. I~k noodwendig almal nie. Fk ken nie haie 
1 ~ngcv r om aile studen.t die p;-leent- vocl ons bcrcik nou me r. Natuurlik dramastudente nie. 
he}d t~ gee om hy.l!crhaltng op te tree moet daar nog heelwat veranderinge Dewald VL ser, B.A. Regte: Drama 
Vlor n .gch~)or. DIe programme word plaasvind, "but Rome was not built in tudente is nie "freaks" nie. Hulle L 
g docn 111 die VOTl~l van klaswe.rk wat one day." Daar is wei bewys dat daar meer ongeihhibeerd en spontaan as die 
oopge~tel ,,:ord. DJt la~t ook die deur 'n bercidwilligheid onder die lektore en meeste ander studente, Ek dink huIle is 
oop VIr enJg' do ?nt of stud~nt wat lcktrises bestaan om te eksperimenteer definitief anders, maar hierdie anders 
k ppend, wer~ Wll doen. VanJaar het en di idees van die studente te be- heid is nie noodwendig negaticf nie. 
ongeveer n dUlsend studente. al eten - procf. Dit op sigself is prysenswaardig. Hulle is vir my meer "mens" mense. 
uurprogramme b~gewoon. ?l~ t~~s 'n Aspek wat egier nog baie aandag Yvonne Hatz, B.A.: £k dink nie 
du dat daar wIn I hoeftc aan so n nodig het, is selfwcrksaamhcid onder dramastudente vorm 'n homogene 
"info.rmcle': teater wa . . . die tudcnte. Ek voel dat studente groep nie. Duar i twee bree en duide- 
. Ole ha les kademlese kursus ltl meer g lecntheid gehied moet word om like strome wat waargeneem kan word: 

die dep~rtem ~t. het dus behoue gebly op hul eie te werk en te ekspcrimen- Die wat hulle met die gemiddelde 
a o()~ die tra~ste van twee groot pro- teer." student wil identifiseer en hulle leef- 
dulme per Jaar (Alld()r~a ~pgevoer Morlette Undsay (honneurs): "Die wy e volg en die wat nie noodwendig 
deur Johann van lIeerden 1t1 die c rste departement is tans in 'n transformasie- meer liberaat is nie, maar tog opvallend 
semester en Nnog wat nog kom). stadium. Ek is die enigste voltyd e vertoon. 

honneursstudent en word du' in 'n baie Menings van mansstudente in Hels 
ongcmaklike situasie gcplaas. Die res hoogte (die ouens wou nie hulle name 

Wat wei verunder het, is die werks- van die Drama-departement word eer- gepublise r he nie) was so os volg: 
wy e binne die departement: waar da r ste gcstel. Daar word geen groepwerlc' "'n Mens moet hulle pcrsoonlik ken 

........ _- .. ------- ... Ileers op meeste aspekte van di teater gedoen nie, Alles hang dus af van of ek om van hulIe te hou. Met die eerste 

DEPARTEMENT 
DRAMA: 

1969 - 1979 
1979 betoken -vir die Drama-de 
partcm nt van Stellenbosch die 
begin van 'n nuwe fa. e in y 
bestaan. Mencer Herman Pretorius 
is in die begin van die jaar 
aangestel as hoof van die de parte 
mcnt in die pick van profes sor 
Fred le Roux wat at get ree het. Sy 
aanstelling het 'n . tels lmatige ver 
andering in werkswyse tot gevolg 
gchad, asook nuwe idees en pro 
jekte wat tot uitvoering gebring is. 

"Maar", e meneer Pretorius, "een 
van die ding" waaroor ek die blyste is, 
i dat ck my opleiding onder Profess or 
I co Rou. g had h t en die mccste deur 
hom beinvloed i ." 

AKADEMIESE STATUS 

BWEBS 
Dorpstraat 145 

In Geskenk met 
verbeelding gekies, 
getuig van goeie 
smaak maar hoef 
beslis nie 'n plaas 
se prys te kos n ie . 

Juwe liersware 
Kerse 
Mandjie 
Droa blomme 
&~de 

Klokkies 
Wierook 
Skulpe 

Reinaard die Vos, 'n produksie deur die Drama-departement in 1977. 

menlSe. 

DIE Drama-departemcnt, half 
weggesteek agter die Ou HoOf. 

gebou, is 'n plek waaroor bale 
studente wonder, baie oor praat 
en baie min jets van weet! 

'n Dramastudent word dikwcls ge' 
konfrontcer met die stelling dat tonee!' 
specl III os net ontspanning is en file 
werk nic of dat Drama net 'n rykmafl5 
kursus is vir die wat l1ie 'n graad nodi' 
het nie, maar darem iets agter hutte 
name wil skryf, , 

Dit i. nie die waarheid nie. ~~ 
bocmiddelde dramastudent het 'n totlIP' 
van twee-cn-vcertig periodes per week 
Daarby moet ekstra oefcn-pcriodes self 
reken word, want in die klasse se 
word slcgs rigl}," gcgee; asook repe 
ti ietye wat bestaan uit twee uur t~' 
aande 'n week, drie UUT op 'n VrydB' 
middag en drie uur op 'n Saterd~ 
oggend. 'n Maand voor 'n opvoel1 
word die tye boonop vcrdubbel! u 

Behalwc Drama, moet ootl10 
word, het die dramastudent ook s1 
ander. B. A.-vakke: drie in sy eerst~ 
twee III sy tweede- en een in s,) def ~ 
jaar - net soos in enige B.A.-kursUs ~ 
aan die vakke mo·t darcm ook af 
toe aandag gegee word. Dit word ~ 
woonlik in middagetenstye, tU5~ 
periodcs en in die middemagtelike 
gedoen. 

TEORETIES EN PRAKTIES 
Drama is nie die maklikstc ktJ~ 

op die kampus nie. Wat mense vefti· 
(Vervolg op hi. 3. kot. 5) 

PRAKTIESE WERK 

WERKSWYSE VERANDER 



"KUNS" is ten enemale 'n begrip 
wat moeilik vasgepen kan 

Word: soos die legendariese 
Proteus neem dit steeds nuwe 
verskyningsvorme aan. Die idee 
Van hierdie reeks is om te kyk na 
enkele van die "metamorfoses van 
Proteus" in die greep van moderne 
denkers. 

KULTUURSTRATEGIE 
Kenmerkcnd van resente kuns 

teoriee is hul dinamiese gcaardheid: die 
S~anning tussen beelding en verbeel 
ding, illusie en open baring, oppervlakte 
en dieptestruktuur, hede en toekoms, 
rns en spel, word vasgcvang in pare 
o~ponerende figure, by. Apollo en 
()Ionusos (Nietzsche), Prometheus en 
Orpheu (Marcuse), Homo faber en 
Homo ludens (Huizinga) e.a. Kuns 
word gesien as dcel van 'n ornva ttende 
"kultuurstrategie" (Van Peursen) wat 
~nspeel op die alledaagse: dit geld 
o~enal as verkenning van en 
~hspasie op 'n altematiewe toekoms. 
n die bevraagtekening van 

Oorgclewerde waarhede en verstarde 
~trUkture is kuns by uitstek •.• 'n klip 
In die bos. 

I, vi rkons It 
d Groote) 

KOLAKOWSKI 

rt. 

Op rman 

( p p r mar ·'1 nd 

kt 

r: 

9de 
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Barclays-Nasionaal verstaan die probleme wat 
'n studentvanaf sy eerste dag op universiteit 
ondervind. Daarom het ons 'n spesiale aanbod 
om jou deur jou studiejare te help. 
Soo sp ial la rentekoer -Ienings om 
boeke, elektroniese rekenaars of 'n teodoliet te 
koop. Geld om jou deur noustroptye tehelp en 
miskien 'n vi iegkaartjie huis toe te betaal. Selfs 
bystand met studiegeld. En hierdie spesiale 
laerentekoers-Ienings kan oor 'n ruim tydperk 
terugbetaal word. 
Tjekrekening t en pe ial lae koste. 
Met 'n tjekboek het jy een van die beste 

••••••• 
....... •. ... '" ".;;11" 

maniere om jou begroting uit te werk en presies 
te weet waarop jou geld bestee is. Dis natuur 
likookdie maklikste metodevan betalings 
doen. En vir studente hou ons die koste van In 
tjekrekening op sy laagste. ' . 
Wanneer jy 'n Barclay -Nasionale tjek 
of paarrekening open, of In Barclaykaart 
aanskaf, ontvang jy In nuttige studentestel 
heeltemal gratis. Dis maar net nog 'n manier 
waarop ons jou graag help. 
Gesels gerus met jou Studentesakebestuurder 
op die kampus of by die tak van Barclays 
Nasionaal naaste aan die universiteit. 

Barclays- Naslonale Bank 8pk. (Geregistreerde Handelsbank) 

@!)2197/3 



S U GE T 
RUIN ASB E 

FRANCOIS DU BOIS 
EEN van die mees positiewe 

besluite wat die ASB op sy 
kongres ged ure nde die J ulie 
vakansie geneem het, is onlangs 
dellr die VSR van Tukkies sonder 
'n enkcle teenstem verwerp. Die 
VSR het hom sterk uitgespreek 
teen die ASS se besluit om die ASH 
in bcginscl oop te stel vir Afrikaans 
prckcnde bruin studente. Iller 
dellr het die VSR ook by lmplrka 
sic die ASB se besluit om 'n tak 
op die kampus van die Universiteit 
Van Wes-Kaapland te stig, verwerp. 

Hicrdie omstrcde mesic van die 
31stc ASB-kongrcs hct van die begin <If 
hcclwat tcenkanting ondervind. Dit is 

met 'n mcerd .rheid vall 50 

DAT Bert Sorgdrager op 'n Sondag in 
'n bloujanna by sy meisie gaan 
kuier het, was een van die besware 

\Vat hom sy bcnoeming vir die SR-ver 
klcs~ng gekos het, berig Rapport. Na '0 
<lPpet is hy nou 'n SR-kandidaat vir die 
l'Olchdstroomse Univcrsiteit. 

, Die 'onthulling' is misleidcnd want 
Uie SR het die klag oor sv klercdrag 
~C,lf verwerp. Om op grond daarvan 
atgckeur to word is absurd volgens die 
SR, wan t denim-klere is goedge keur en 

die 1110 ie weer tot stemming gebring 
word, dit v Twerp sou word. 

VREES 
Met die ccnparig vcrwcrping van 

die ASH se beslui t, hct die R van die 
grootste ASB-bmpus, I1n11al di bccld 
van 'n "vcrligte" ASH die nck ing - 
slaan. Dit i. bale duid lik <la! ASB-Iedc 
vrces dat die leierskorps die algemcn 
lede voor is in progressiewe politiekc 
denke. 

'len spyte van die VSR e vcroord - 
ling van die cnig te beslui t van <lit: 
onlangse ASB-kongres wat as 'n VOOf 
waar tsc stap bcskou kan word, h ,t daar 
ook '11 enkel positiewe klr Ilk uit 
TUKS se VSR g kom. Hulle hct 
hulle ten gunste van skakcling en same 
working met studentcorgauf asics III 

S.A. uitgespreck omdat dit 'n bydrac di 
kan lewer tot die daarstelling van 'II 

aanvaarbare tockoms vir ulmal in S. 

key wit Morri 
toelatin • uie« 

REGVERDIG 
Die VSR het hullc verw 'rping vall 

die ASD-Ocsluit probccr r gverdig cit ur 
aan te voer dat die oopstelling van die 
ASH vir Afrikannssprekend bruin 
. tudeute, die reg van die Afrikaners om 

P rscnt V,l11 !Ill total 

mag op die kampu gcdra word. 
Mnr. Sorgdrager e Ienocming is nie 

gocdgekeur nie omdat danr nie die 
verciste twec·dcrdc-meerderh id tcm 
me in die SR was nie. Daar is gctwyfel 
of sy Icwcns-en-wercldbcskouiilg aan ...----------- -1 

die vcreistcs, wat nan '11 SI -kandidnal 
gestcl word, sou voldocn. Ledc wat 
bui te stemming gcbly het, wou ers 
mC!.:T inligring oor die aa k hc. 

RELEVANT 

Klasdraf 
met Da ? 

Val'S gobakto brood)IOS gegour 
met he rtikll sesam-saad, 

Vars 9 kapte uia maak jou 
BUrger nog lekkerder. 
Dun kyfies ingelegde 
kal1komm r vir daardie 
ekstra gaur. 
Sk-,we van die sappigste 
Ilrnatios mmk 'n Burger om 
van to droom. 
'n Groot porsie bros, 

'!:I varsslaai 

Jv verkias jou Burgor met 
kaas? Dis die g urigsto, 
h rtikste cheddar, 

E nhonderd persent uiwer 
beesvtolS-frikkadel, vinnlg 
gerooster om sappig 
geurigt9 b~. 
Die Kolonol pe lalo sous, 
'n Vertoklike gaur wat jau 
mood IalIt wat r. 
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Dames In Koshuise 

IS VOLOP 
RONEL LOUBS 'R 

A LLE verander, maar e~n ding ~ehou sy wa rde: "L~lkc. huis het .y kruis." Vra enige. dame. hoe dit gaan 
en binne die be tek van vyf minute al daar 'n koshuisklagte uitborrel. Een van die gewtklste klagtes 

gaau oor streng reel, maar 'n mens moet dit miskien maar aanvaar as 'n onveranderlikheid. 

ENKEL AMERS 
'n Dame is gewooulik na wee of 

drie [aar in 'n dubbelkamer III om op 
h. ar ic te we . Damesko hui e het 
gter min cnkclkamers n dit word 

hOOIl p nic n dcr g no 'g Irustra le, 
twis en moen hckom ni . Vand r, 
dalk, die grunt vraag na privaatlo ie . 

'u Ander algcrn sne grief i. t en die 
o n lie t aa lbu re I iesgeldc. II lwat 
dam s ct 'n breukde ltjic vr n die kos 
W',HHVOor sy be taal, I dit ni moontlik RADIO MATIE 
om 'n stel el, soortgelyk aan die van 
Hippokrates en 11m Francie, in te st 1 Radio Mati is wonderlik en baic 
ni ? Wit jy die midd g n die aand eet, wclkom in ons koshuise, maar dis net ONS het die af'gelope tyd by 'n paar van die prinsipales van 
I wcr jy betyd die betrokke kaartjie jammer dat ons nie 'n woord kan daarvoor in en bctaal dan daarvolg ns. uitmaak wat di omrocpers se nie. darneskoshuise gaan kersopsteek omtrent reels wat in die koshuise 
Dit behoort groot be paring tew eg te Daar gaan ook 'n groot smoking op FLOUS.KOS toegepa word en watter probleme by die toe passing daarva'' 
bring, vera I vir mense wat gereeld of we klikse sokkies nie 'n bi tjie ondervind word. Sonder uit ondering was die antwoord dat daar bale 
uitgaan en min naweke by die ko IlUI'S. langer kan w es nie, Om baie ver te Nog 'n algcmcne vraag is wat van Id bl d .1' .... ill k d t 11 It se e pro eme on ervind word met die toe passing van reels en dat ule 
i.. Dames vind dit ok jammer dat loop vir leg 'n halfuur, IS net om jou C os wor wa oor n y na maa ye. 
oud-hui led moct ipdok as hulle 'n voete heelaand ond r die I sscn: nr t "Second helpings" word skaarser .n dames die reels geredelik aanvaar. skaarser. Die bediende: se dat hulle nie ... Die owerhede probeer die reels ill 
ete by hull gewcsc tui te geniet, laat tydhou en niks unders uit te voer n nie, die orig kos mag aamnecm huistoc die koshuise baseer op gcsindhedc e 

I'V'S EN TI.l.EFON1... ni . Is dit dalk die rede vir die baie goeic manierc om die saarnwoon wJ1 
'n M ns ou nog lank in hie rille 'n Onfcilbare bron tot erg mis is "stews" wat voorgesit word? Tamatie- soveel rnense onder cen dak te vcrg~, 

tran t kon voor tgaan en e k glo dit is et die TV's, en v ral die t lefone in sous wat met asyn gemcng word en maklik. Daar word dus daarna gestre. begryplik, maar dailies moot tog ont- . die ko 
IIUI

' wat alcwig stukk nd is. Dis'n " ooeierrn Ik met meer water as poeier, om die gees van die reel cerder as 
hou oat hulle nie hceltemal by die huis '" ding wat baie tran en onnodig sterk' . So' k flous die dames glad nie. letter daarvan toe te pas. Ons is d'tal 
IS 111. mnuge so regtig hard na iets k Ie taal veroor auk. A eblicf, dit . I waar- veucdc jaar het Harmonie sukses- val verse er dat die dames die reg .. "'.. om oor te kla - bloot uit gewoonte. 11" 

(1 er w rd u 'n 111C!\ na 'n t lefoon vollc pro fnernings gemaak met die gc indheid het, en indicn daar pro 
KOIll on wee weer 'n slag posttief. id kan ga n met die w te dat daar "n kocponstel el. Die belofte is gemaak lemc kom, te alle tye die owerhei 5 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ililt d~ stct el d ur v~r s~ word na puntpro~erins~n. 
nuder koshuisc. Nou wonder die dames 
hoc lank die adminstratiewe reeling 
nog gaan sloer, veral gcsi n in di lig 
van die huidige ekonomlese klimaat. 

Manskoshuise se porsies is groter as 
dames s'n, en daar word met middagcte 
brood en sop voorgesit. Tog word I' 
dieselfde tooie betaal ... Baie dames I 
het opg merk dat betekenisvollc blikkc " I 
na hulle figure gcgooi word deur die I I~ 
btClTlaak i . E'ell viskockic vir aandctc op I 

'n Vrydal§land is sckerlik tog tc min vir 
'n aktiew' sokkiejoller'! Spinasic as 
hJfoente van die dag en dan daarby 
koolslaai, dui op slcgtc heplanning en I 
'n tekort aan oorspronklikheid. ( 

Nouja, die Uti koshui 1i~djic lui 
mo • As ek vrck vall die lewe in die 
koshuis en die wurms krioel in die 

'n Anti r klagte (rcgverdiglik! ) 
gaan oor die g brck aan srnaak 
votle en ge ellige itk'lmers. Sons Mev. 
Mull r van Harmonie tereg opgcrnerk 
het, lyk dit op 'n haar nr 00 die 
eerryd e tui hui c . 'no Sornrnigc kos 
huis e het net een groot lok: al, en 
verklik, almal h t nie ewe veel . lfver- 
troue nie! Verdien koshui: itkamer 
nie me r atmosfeer en a. ndag nie? 

skakeltoon gaan wees en da t jy waarde 
vir jou enigste Sc gaan kry. 

Die inwoncn van koshuisc wat 
naby aan die Kon ervatorium gele . is, 
vo I baie veron twaar dig 001' die feit d t 
vreemde mu iek ·tuden te tot. I oor 
nccm in die on tspanningsnle en hoege 
naamd nie huisl de in ag neem wat die 
te en koerant betr f nie. 

KURSUS ,ANGERSPLA 

Dames i: ongelukkig d aroor dat 
hull , ten spy te daarvan dat hulle 'n 
volle jaar e losies 1 'taal, gel cld gc 
dur n de vakan ies die koshuise mo t 
ontruim vir ewige kur usgangers. Hul 
voel ook dat bo res vcral vir eerste 
j ars, darcrn soms te rg is n dat hull 
graag n: wc ke van elf prckeud lautver 
lot wil he. Die IIK~k de moet tog an elk 
geval wakkerbly. 

( n 
c. 

./Chem./Fis.) 
• 

Vrydag, 31 Augustus 

Vandag geniet jy, as student in 
Ingenieurswe~ e, Ch mie of 
Fi ika, die uni ke geleentheid 
om op 'n tyd tip te gradueer 
wanneer jou talent n opleiding 
jou die grootst b loning in jou 
lewe kan b sorg aktiewe 
d elname aan die ontwikkeling 
v~ n kernkrag om aan die wereld 
s en rgiebenodigdhede vir more 
te voldo n. 
Or. Jan LOt w en mnr. Kobu.. mit s I 
v naf 10hOO tot 1 hOOt Vrydag. 31 

ustus in Kam r 209. Duro vir 
Cud ntevoorligting. Ingenieur~ gebou 

b s ikb' r we . om di b I ngrike rot 
w t jy in die dinsmi s n. n lontwik 
kelend bedryf kan speel, te ver 
duidelik. 

Reels en Re 
word (soms) 

ulasies 
aanvaar 

KANALE 
Die univer: iteitsowerhede probec! 

o o k te aile ty e die d ,1111 I: 
tegemoet kom, Met die verloop van 
jare is die regte kanale gcskep waardell! 
die studente di owerhede kan nader as 
daar pro blerne is en die is daar ~t, 
byvoorbeeld die reel ]at mans die 
dameskoshui e om hall' twaalf 1110el 
vcrlaat. Na deeglikc Idcrsoek is da~ 
hcsluit om die reCI n'c tc vcrander Ille 
Deur die regte kanale te g hruik. " 0 
en het, die studcnte at veel verrtla~ 
Ook binne die koshuis is die prinsipal 
altyd bereid om 'n uitsondcriug tc 
maak as die versoek nie onrcdelil< I· 

nie. 
Dic grootstc motivering vir die jJ1 

telling V'lll r els i dat ouer. V,IO ~ 
studente dit vercis. Die universite1t I 

~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~o~rhede trec in loco parentiso~V 
d J1 'J1 moet dus he, kou wor as'n deel V'I ,e! 

proses waann 'n dame al hoe tll 
vryheid vcrkry voordat sy op haM elL 
voctc moet staan. 

jam ... " 

VFRSKIL 

IS A ST A DIE 
ANTWOO D? 

. Daar word gese dat die r 'cIs, gl~~ 

PRIV AATWOON of koshul's? Deesdae I'S dl't vera} vir die dalnesstu- nie as streng bcskoll moet word me· ~~ Men is troucns hier om tc stud ef' 
dente 'n belangrike besluit. Te oordeel aan die grociende ledetal in die t~edc pIck om jou osiale I~\\ 

van die engiste privaatwyk vir dame, Aristea, is prlvaatwoon 'n te genict. ~ 
gunst ige 001 weging. Maar is dit werl'Hk mocr voordelig? Daar is wei dames wat k}a .\1 

. " w 'erstand hied teen reels, maar htal1t: 
In elke opsig is daar v()ordelc en wtteken, boetes, en . me. Olt wek 'n blykbaar in die mindcrheid Olll & 

nad~ll~ an v rhollde. Om finansiecl gcvocl van vryheid as jy nie sou waarhcid tc se hulIe kom in grOel,c 
voordcel te trek hang van bcpaaldc ru pocstcrtjic moet tcrugjaag om bctyds voor of te wei ':klicks". 
omstandigl~ede aF. Woon.stcllc op St~l- 'by die koshuis to wecs nie. , Die dame wat wrck uit skool~~1 
lenbo eh IS bUit nspong duur. Die I'.cn groot nadecl van prtvaatwoon hui e kom, Ucskoll hulself nOli a " I 
~amcrs, is gocdkoper mdien di t cnig- is d II t h a i e man. stu den t e wa, so ell wil daarvolgens l h:t!I~ 
sms hckom kan word. onder die indruk verkeet dat hulle word. Sommiges buit dit cgter till ~ 

cnigc tyd van die dag of nag by jou kan die leiscls afgewerp word. Da'lrol~ 
op~aag: Die gunstelin~ kuiertyd is.11 m?ct di~ eerste jaar in sy ~hed 11 J$~ 
elf lJl dIe aand nadat die dameskoshuise orJentenng reskou word. So word , 
gesluit het. Mcncer is tecn daardit:: tyd gepoog om die dames die regte, ,~, 
nog glad nie uitgekuier nie ell wit nog balanseerde studcntelewc aan tc )~ell 
sy sial me op 'n ander plek rondgooi. ('en van die oorsake waaroOl ~ , 

W. t koshui aangelcenthedc betref is betwyfct word, is omdat daar J1 vette 
Arl. tea net so bedrywig soos enigc Iyking getre word tussen Afrik;Jll I 
ander koshuis. Aristeadame. onder- en F.l1gclse univcrsiteitc. Dit hehO c~ 
stcun at die bedrywigh d (bchulwe die nie gedocn te word nie want el~,il 
hui ver~dering) net so geesdriftig soo besit sy cie identiteit. Fike id lltljJ~1 
byenig 'U1d'r koshuis. het immcrs sy eie eicnskappc et1 ",)!~ 

Die g volgtrckking waartoe 'n mens .1 na 'n ander een g'sock moet \\\Ie 
kom i. dat privaa1woon haie gun tig a.. die eienskappe nie voidoell : I~ 

vergclyk met die lewC' in koshuisc. 'n Dalllcsstudent kom na StcllenpOsc \ 
Meisie se bepaald~ bchocftes en inge- vrye wii en moct hulle dus :ll;i 
steldhcid bcpaal egter of sy 'n sukses verecnsclwig met die moets en mOl) 

daarvan gaan maak. van die koshuise. 

MAALTYE 

Die voordeel van 'n woonstel is dat 
'n m 11S in staat gc'stel word om jou eie 
ma,tltye t, kan bert'i. Dan kan 'n mcns 
ook tcn minst eet wannecr en wat jy 
wil. Dit is veel makliker om die kos op 
jou cie manier te herd om by jon cie 
behoeftes tc pas as om te probcer 
inskak(~1 hy die roeHn van 'n koshuis. 

Die dam war in kamcrs woon eet 
g(.;woonlik in die LSS. Die nadeel is dat 
'n men. nie nltyd geb. lanse rde kos ect 
ni • Ill. r cerd r iets om die honger tc 
stil. 

Salig is die fcit dat Aristea nie 
onderwerp i. aan re '" soos inkomtye, 
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IAN THERON 

SEDERT die eerste aanraking tussen Blank en Nie-Blank het die Blankes t r wille van die beh rd v n 
identiteit en eiesoortigheid 'n lewenshouding ontwikkel waaruit 'n lew ns patroon ontstaan het wac rin 

die Blanke apart langs die Nie-Blanke geJeef het. Die gevolg is dat daar tans b paalde osial af t nd op 
POlitieke, arbeids-, omgangs- en ander lewensterreine tussen di hetrokk b volking roe in uld-Afrik 
bestaan. 
Die volkcre in Suid-Afrika ondervind, en uitge diende skeidsmure" af te 
Veral gedurende die afgclopc dekades, brcek, Terwyl ommigc alrecds voor 
flUe aanslae uit die Ooste, Weste en hierdie aanslae g swig het, weier die 
Noorde om ons van lewenshouding te grootste person tasie egter om d ur die 
laat verander en ons te oortuig dat dit prysgawe van identitcit en kultuurbesit 
tyd geword het om die "onchristelike a afs m derlike volke t vcrdwyn. 

" 

}lEER en meer mense kry geslagsiektes. Oit neem verontrustend toe 
in alle Westerse lande en het reeds epiderniese afmetinge in die 

V,erenigde State aangeneem. Geslagsiektcs (vcneriese . iektes) is 'n 
Utters gevaarlike en aansteeklike groep siektes. Een uit elke ticn per 
s~ne wat dit opdoen en nie behandel word nie, sal sterf. Diegene wat 
nle sterf nie kan geestelik verstoord raak, of blind, doof of lam raak, 
of hUl harte kan aangetas word. 
SO,ms word hicrna vcrwys as die "stille 
I PIC!cmie", want 'n mens kan daaraan 
y ~~nder dat jy dit weet. Veral jong 
Il1clsles moet hulself vergewis van die 
Slinptome aangesien hul toekorns as 
tnocdcr op die spel is. As gevolg van 
h' la~iekte kan hulle dalk nooit weer 
h abas kry nie, of die siekte kan aan hul 
abas oorgedra word. Misvormdheid, f ste.like afwykin~,. blindheid, ver 
Illnllng, ens. kan in die toekoms decl 

wOrd van sO 'n aangetasde kind. 

. Venencse siekte is nie 'n sonde of 
nlIsdaad nie. Dit kan bchandcl word, 
~aaT sonder bchandeling kan dit erns 
ge komplikasies veroorsaak, 

KONTAK 
v Geslagsiekte word van man tot 
rou, van vrou tot man of deur homo 
ksucles aan mekaar oorge dra deur 
ksue) kon tak. Di t betckcn ni net 
Cslagtelike omgang nie, maar slui t 
~()ue of intieme liggaamlike kon tak in. 
t~ l~gsiekte word oorgedra deur kon 
G 10 die mond, rektum of geslags- 
rgane. 

eli ',cslagsiektekieme dring gewoonlik 
ow: hggaam binne deur die slymvliese 
sl aartnee die manlike en vroulike g - 
~gsO.Tgane uitgevocr is. Dit is onwaar 

n Ynhk dat ander lede van die gesin per 
Ingeluk . g_ aangesteek sal raak. Mense met 
h~~on~ higieniese gewoontes hoef 

e Ole daaraan te steur nie. 

VERSPREIDING -rr- ~t ~slagtelike omgang 
'aa" 11 be mette persoon het, lean 
Ilr ~8teek word. Dit is besli nie net 
"si titute, ho1noseksuclc, , vuil en 
pr~te': "!en e wat ge lagsiekt s ver- 
ill I Ill. n Verontrustcnde to name 
iii ge!ila~iektes kom in all "lae" van 
IItf) ~Volking voor. Enig n lean 'II 
ek HI Van hi rdie siekte word. Dit is 
tnenr V~nselfsprekend dat, hoc mcer 
It.t S n men. mee seksucle omgang 
til) , hoc groter is die kanse dat besmct- 

I~ kr n plaasvind. '11 Amcrikaanse 
n e~shc 'r het die gevaar van meer as 

r<lec s~ksrllaa t as volg opgesom: •• Le t's 
Ilnc. It if you walk across a frc 'way 
If ye, You're less likely to get hit than 

~u ~alk a,cross it ten time ". . 
eli oewel die voorkoms kan Wlssels, IS 
e1lJ' problecm nie beperk tot 'n enkel 
~~ . of bevolkingsgroep nie, Gence • 
~bh 1Il bevel van klinieke in blanke 
~at ~dc en aan ons univ r iteit berig 
~I)g :\ar 'n detinitiewc styging onder 
k n~ -nsc voorkom, Dit is 'n skok 
J()llg toestand wa rvan di meeste 

~llense totaal onbewu van is, 
like IOnOTrce en sifilis, twee afsond r 
rne!) veneriese iektes, i die me s alge 
it!l_t n g vaarlikste vorms van" slag- 
" s \ ill i I' n Mens kan gclyktydig aan 
n~ Y. &lfs al word 'n mens daarvan 

h;t;lre~, kan besmetting weer III tree. 
IS gC~n immuniteit nie.: 

OL E T 
AT 

GONORRhE 
Gonorrce is ook bckend a "klap" 

(of "klep"), "dose" of "druiper". Die 
simptome kan sonder behandeling ver 
dwyn, maar dit be tckcn nie dat die 
pasient hom elf genees het nic. Gonor 
ree k. n haie jar sluimerend in Oil, 
liggaam wees totdat dit weer sy kop 
uitsteck in wydverspreide en rckompli 
s erde vorrns. In tu sen kan die be met 
te p r oon nog altyd and ,r deur g slag 
tclikc orngang aansteek. 

Indien gonorrec nie in di vr~ .. 
stadium ordcntlik behandel word me, 
vererger die simptome en tre d~ar 
dikwels kOOlpliQsi s in wat tot kroni - 
se swak gesondhcid lei. 

Dit is moeilik sr om hierdi siektc in 
die vrou war r te n m omdat di 
mecstc meisies en vroue in die vr c 
stadiums van gonorree nie maklik-hcr 
kenbare simptome of klagtes h t rue. 
Indien bchandeling nie onmiddelik toe 
g pas kan word nie, is die moont 
likheid groot dat 'n blinde baba g bore 
mag word. 

SIFILIS 

) 
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DR. WiUem de Klerk, redakteur van Die Transvaler en be kende 
politicke kommentator, was onlangs op Stellenbosch waar hy 'n 

SAAK-vergadering toegespreek het. Francois van der Merwe het by 
hierdie geleentheid sy o pvattings oor '0 aantal aktuele sake vcmeem. 

Hoe relevant is die politieke rele vlak nie, maar ook tussen politici 
menings en bedry wighede vall studente en berocpsmense is daar heclwat diu 
in die geheel van Suid-Afrikaanse poli- loog. Dit lyk cgter vir my en hulle 
tiek? leiers erken di took, dat die swartjeug, 

Studentc-politiek is relevant, maar of te wei, wekniee van die blanke 
'n mens rnoe t die relevansie daarvan student, glad nie gewiUig is om dialoog 
mooi ondcrskei. F' glo persoonlik dat te voer nie. Dit wck kommcr want 
studente nic hulself moet pro beer orga- hulle is die toekornstigc geslag. Die 
nisccr as 'n .oort drukgroep nic. Dit is troos is egter dat daar op 'n sekere 
nie bulle eerste taak nie. Ferdcr is ouderdom meer 'n tendens is om tc 
. tudl'nte-politiek 'n klankbord van radikaliseer en absoluut ja of nee te se. 
stuLlt.nte-mcning, werk di! menigvorm- Swart siudente wat 'n bictjie ouer 
end in en is d:wr'n OOft van frisheid word kan hulself miskien oor vyf jaa, 
en, jC,ugdighcid en s~tn~ 'n vcrrasscn~- of wat meer oopstcl vir dialoog. 
he.ld III stuLlcntc se slel:lllg van aktn.all- Stellenbosc/l lief onlangs weer die 
kite wa,t vrugh~ar kan II1wer~. I, k dll~k beginseiskeiding tllssen Afrikaans- en 
egtcr n~e oat n s~l~dent die werkhk Enge/ssprekende kampusse gesmaok. Is 
g~orgal1lsecrd politIck mod l.letrce hierdie verskYllsei flog kennend vall dze 
Ole. , " Suid-Afrikaonse samelewing as gl'heel 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sou uU~llt~~ehwmeoo"po~~k ell ~t voor~~ &t V~ ons v~ ~ 
dus hoof~~oklik as '/I /eerwos('s gesien toekmw.? 
kon ~ ... ord, " Ek is bang om tc vcralgemccn, maar 

I',k m~en so, )~, 11 Stud.ent k~n sou tog sc Llat die ou vcrdeling tUSSCll 
onmoollth.k ?l p~)htlc~e. ryphCld be.rclk Afrikaner en J'ngclsman wat betref sy 
het. Danr IS III die politick s(~vecl dj,~gc politickc sentimentI.', nog nie oorwin is 
~ut g: ~eeg. IIH~~t ,;ord <tat dll geen lOS nie. Op die grensc het daar miskien 
slmpltstles IS mc. ? Stude.nt, kragte~s Afrikaners oorgeskuif na die tradisio 
sy st~Jdent-w;cs, .~s gcnelg om b~le ncel Engelssprekcnde gedagtewcreld en 
t:orettes ~n h~osohes ,na p~oblematJ~k 'n klompie Engelsc na die Afrika t: kY~. L~ sten, myself c~rder as n ncrwcrcld. Wat die groot massas betref, 
h,losottese ]ocr,nahs as praktles so~at ~k bly die skciding cgter nog wat politickc 
mc noo~wendlg _probh.:me met hlerd!e bcnadcring betrer. Persoonlik 
bcnadcnng he~ nl~. Lk v?el egter ~at n rejammer ek hicrdic feit. Ons het op 'n 
tudellt no,g llIe die nodlge r~~llCld h~t stadium amper die historicse verdcling 
am wcrkhk ges.agvolle pohhekc utt- oorkom, maar as daar iets gcbcur, val 
'prake tc Inank me. dic mcnse weer terug. Die Inligting- 

VERKRAMP skandaal het byvoorbceld 'n dreinering 
V d' di' k . d d van Fngelse steun aan die N,P. ten 
an I~ os op eys c Vlll at gevolg gehad. 

studCll te-ul tsprake 01 kwcls onse ttend 
vcrkramp is. 'n Mens is soms geskok 
om studente se l'X!nadering 001' die ALUANSIES 
politiekc aktualiteitc te hoor. En ter- 
wyl jy sou verwag dat studcnte al 'n In die toekoms sat ons nie net oor 
bietjie vcrder ontwikkel het in politie- taat- en kultuurgrense nie, maar ook 
ke visie, kom hulle soms met 'n rem- oor kleurgrense moet gaan wat ons 
mcneie houding. Die ASB was 'n uit- politicke groep'tvorming betrel'. Ek wit 
sondering hierdic jar. nie sc dat ons almal aan dieselfde party 

moet behoort nie en dat die N,P. hom 
Ons vind op studentc-vlok dot die , . " . 

olldl'fskleurige jell~ to/aat ollwillig h' s~l moet oopstel. Vlf. brulll- en swartes 
. • r' Ole, ma'r dat aJltanslcs cendersdenken· 

om 1Il~/ ons 111 gesprek Ie tree, lox d's oor die leurgrcns bymekaar moet 
skvll dll of daor meer en meer gespreks· t t ' t I'd 1 
k . k A/', 'k I' I II mons er me n gernene s C 1 ea e en onio fussen JYl aner erers en lU e l'r k't t 
anderskJeuriges ew klliee plaasvind. po I Ie e til gangsp~lJl e. ., 
Waf voorspe/ hierdie neigings? , Is doar rede. vir te~redenlllnd met 

Ek dink die gcsprck tussen die die koe,rs woa.rm ell d,e t~mpo woa; 
Afrikaner en andcrskleuriges is op hoe lee~ • d,e Afnkaller op d,e oomblzk 
vlllk baic sterk op drecl'. Oit is gter'n po/mes l~weeg en verander ons ge- 
onlangs' tend ns vier of vyf jaar noegsaam? 
g'lcde was ons nog baie stram om Ek is persoonlik baie gclukkig met 
kontak te ma. k in gcsprekke. Dit het Llie koers wat ons nou inslaan - dit is 
egter dcurgebrcck en nie net op kultu- 'n kOCIS waarvoor ek alreeds lank 

i 
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Die Pad Vorentoe 
ARTLIK geluk aan dertien nuwe SR-Iede. Die Matte wens 
almal st rkte toe vir die komende termyn - daar is baie 

uitdagings wat Ie en wag. Dit is veral verhlydend om te sien dat 
vyf le de uit die vorige termyn herkies is. Die aanvoorwerk vir talle 
projekt is reeds gedurende die afgelope paar maande gedoen; die 
ouer garde kan grootliks kontinuiteit behou. 

Miski n is dit nou die regte tyd om enkele van die kernvraag- 
tukke wat dringende aandag van die pasverkose Studenteraad sal 
verg, uit te lig. In die verband kan ons veral aan drie dink: die 
verslag van die kommissie van die Studenteparlement waarin 
riglyne neergele word vir 'n toekomstige bedeling vir Suid-Afrika; 
mrer-universiter skakeling met die moontlikheid van 'n oor 
koep lend student -organisasie; en natuurlik: die herstruktue 
ring van die Studenteraad. 

Die SP-verslag was oorspronklik bedoel om die bree gedagte 
rigting van Stellenbosch weer te gee. Mettertyd het daar '1 
klemverskuiwing ont taan en uiteindelik kan die verslag b skou 
word as 'n akademies gefundeerde werkstuk wat eerstens kan help 
om riglyne te gee vir verdere bespreking en ondersoek en 
tweedens feitelike inligting re verskaf. 'n Studenteparlements 
mosie, wat die ver lag ondersteun, is met 'n oorweldige meerder 
heid aanvaar. Die nuwe St ud nteraad sal binnekort daarvan moet 
kennis neem. Die inligting wat in die verslag vervat word, is nog 
onderhewig aan goedkeuring van die SR alvorens dit vir publikasie 
beskikbaar gestel kan word. Die besluite rondorn hierdie mosie sal 
'n waardevolle barometer wees van die algemene gevoel onder die 
Raadslede. 

Na '11 jaar waarin die vorige SR taamlik vergeefs gespartel het 
om Stellenbosch uit sy geisoleerde posisie te kry, sal dit die nuwe 
Raad se plig wees om so gou moontlik van inter-universitere 
skakeling werk te maak. Die moontlikheid van 'n oorkoepelende 
st udente organisasie het reeds sy ernbrio-stadium bereik. So 'n 
organisasi behoort nie taal- of rasgebonde te wees nie en behoort 
vir aile gemarigde: binn die Suid-Afrikaanse konteks 'n heen 
kome te bied. Dit is nog nie seker of so 'n organisasie informeel, 
op 'n individu Ie vlak moet funksione r n of dit meer sinvol sal 
w es om kampus e a geheel te betrek nie. Dusver is daar nog nie 
veel in hi rdie verband gedoen nie. Heelwat tyd en energie sal nog 
hi raan be. tee mo t word. 

Di laast dringende vraagstuk is di herstruktuering van die 
SR. Dit is algem n bekend dat d rtien lede nie genoeg is om die 
administratiewe verpligtinge van die Rand na te kom nie. Die 
liggaam behoort uitg brei te word sodat lede hul administrasie 
m t gemak kan b hartig en steeds di g leentheid al he om aan 
politi k (veral stud ntepolitiek) d el te neem. Dit word verwag 
dar die ledetal van dertien tot vyftien uitg brei gaan word. 

Daar moet ook aandag g g word a n die kies: telsel, veral ten 
opsigt van di Sirku. Di rna sa takseer 'n kandidaat maklik op 
sy vertoning by die monstervergad ring. Dit het soms 'n uiters 
onregverdige uitw rking met verryk nd gevolge vir sekere be 
kwam kandidate. 

Stell nbosch verw g aksie. Die SR-Iede het hulle bereid 
veri Janr om diens te lewer aan die studentegemeenskap. Kom ons 
v rtrou dat Stellenbo ch vanjaar sy leiers reg geki s het. 
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VictOfiastr (t 16523) 

FRANCOIS Die nuwe SR het 'n groot verant- 
VAN DER MERWE woordelikheid. Nie aileen neem 

huUe oor van 'n tewendige en sukscs 
volle vorige SR nie, maar sal toe 
nemend moet streef om die SR rele 
vant vir die studentemassa te maak. Die 
steeds groter studente-apatie wek kom 
mer en kan nie geignoreer word nie, 
Myns insiens gaan die sukses van die 
nuwe SR grootliks gerneet word aan die DIE vorige week was verkiesingstyd mate waarin rut sinvol vir en van die 

op Stellcnbosch. Oral het ywerige studcnte-unie gaan wces. Dit sou egtcr 
kandidate die ewe ywerige vrae verkeerd wees om hierdie bloot as 'n 

van ge.intercssecrde studcnte bcant- ecnsydige verantwoordelikhcid te sien. 
woord en is die kanse en mericte van Diesclfde onus rus ook op die studcnte 
die wat hulle rcputasies op die open- massa nl. om kennis te ncern van die 
bare verhoog wou plaas, druk bespreek. leiding van die SR en veral positief te 
Die uitslag van verlede Woensdag se idcntifisecr met die idcale wat die SR 
verkiesing is nou reeds ou nuus en al mag nastreef. 
wat oorbly is om die suksesvolles hart- In hierdie opsig wil ek graag glo dat 
lik gcluk te wen, met hulle verkiesing. met die verkicsing nou agter die rug, 
Slogs ons bestc wen c gaan aan Hilgar d Sk-lede <lie bcste bclange van die 
Bell en 'y nuwe SR met die bcde dat studente-unie altyd vooraan sal stcl en 
hulle '11 suksesvollc en genotvollc ter- sal bescf dat cic-belang geen plek hct in 
myn sal belecf, die vcrtroucnsposisic waarin hulle ge- 

'n Woordjie van dank en vertroos- plaas is nic. Die SR sal sinvol moet 
ting kom egter ook die onsuksesvolle fun ksioneer as 'n eenheid, ondergeskik 
kandidate toe wat bygcdra hct tot 'n slegs aan die hoogste ideate van Stollen 
interessante en lcwcndigc trvd om die bosch en sy studcnte. Dit sal goed wees 
eers te dertien plckke, 'n Mens vertrou as die nuwe SR en elke SR-lid indivi 
dat hullc ni nou ulles sal laat vaar nie, dueel hierdic ideale duidelik vir hom 
maar nag steeds sal strcef om Stollen- self sal identi fi seer en daarvolgens 
bosch op onbaatsugtige wyse te dien handel. 
op die veil' terrcine waarin hulle hulsclf Ons sien uit na 'n interessante en 
in die verlcdc onderskei het. opwindendc Sk-tcrmyn en glo dat die 

Ons moet vinniger 
verander 

nuwe SR elkc bietjie steun van die 
studente-unie verdicn. Die nuwe SR 
kan voorwaar met vertroue sy termyn 
tegcmoet gaan. 

VERKIESING 
Ten slotte net enkele opmcrkings 

oor die verkiesing self: dit is jammer 
dat die stempcrsentasie laer is as vcr' 
lede jaar en nou ook onder 50% gcval 
het. Dit is 'n verdere simptoom van die 
toenemende studente-apatie. Vir die 
SR om werklik vertcenwoordigcnd te 
wces, moe t di t so 'n groot en wye stem 
as moontlik van die studcnte-unie dra 
Anders loop ons die gevaar dat die SJ{ 
alle relevansic sal verloor en bloot 'n 
drukgrocp vir sekere clemente op die 
kam pus sal word. Hierdic verskynsel 1S 
reeds dui delik by baie Engelstaligc uni- 
versiteite. . 

ONDERVRA 
Dit was ook tcleurstcllend dat so 

min studen te die kans gebruik het on1 
die kandidatc werklik goed politics te 
ondervra. 'n Gebrek aan die nodig 
kcnnis en sensitiwiteit van die kant van 
die vraestcllcrs kan natuurlik ook hier' 
voor vcrantwoordclik wces, maar dit is 
nictemin duidclik dut ons met die 
verhoogde politicke rol van die SR veel 
meet aandag aan hierdie aspek vall 
kandidate se meriete sal meet wy, Met 
vcrloop van tyd sal Ma tics seker ook 
hierin gekonfyt raak. 

aanvoeting gchad het en beplcit he! 
Wat die spoed of tcmpo retref, dillkC~ 
dat ons nog vinniger sal moet guan, Ol~ 
h 't genoeg voorbeelde rondom ollS, [J 
Zimbabwe-Rhodesic en SuidW.~ 
Afrika, dat die tyd van gelcid(.')l. 
politicke evolusie in Afrika en in d;' 
hele stemming van die internasioJl,1 ~ 
wercld Yerby is en dieselfdc gcld ()~, 
vir die stemming van Ot1S eie bruin-j,lt 
swartmcnse, Ek dink dus tiat wat ('~e 

tempo betref, kan ons nog 'n bjetJ~1 
vinniger spring en ek het in hiCtdl1 
opsig bcsondere aansluiting by di~ sj!~ 
van mnr. P.W. Botha wat op hie.! , 
tadium die indruk wek van die hUI~ 
rig te \Wcs om vinnig sckcre bewcgill 
te maak nie. ,1/ 

Ten slotu~. sou II vondog 'n st!ld~f 
~wu gp.wees en hoe sou u Opget 
het?' ~ 

Ek sou verskriklik graag weer ef 
student wou gewees het, net om ","of 
jonk te wees en die hele wereld ~Olll 
jou te he, I~k is nou al op 'n sttld1d1t 
waar die skof agtertoe groter is as ~III 
skof vorentoe. Sou ek vandag s~ud o~ 
ge\oWcs het in OilS politi eke sit Sle" S.~r 
ek baie openlik cn baie sterk geaglt\1 
I t ' , l' Slll 10 vtr n veranderdc beste In W'JI 
Afrika wat heelwat verder gaan as gIl 
011S huidige geslag bereid is om te gll',~ 
en dink daar gegaan moet word, .AS:J 
dit kollkreet moet stel, dan sie~lta',1 
crlikwaar dat ons hele bcleid radl 011 

gcwysig sal moct word. Vir my bell(~t j 
daar net een beginsel tc wces ell dll~i~ 
dat ons moet probccr om veeJvo. It 
heid in hicrdie land tc handlt1l:Ji, 
kanaliseer en te ko(jrdineer. 



AFRIKAANSE 
LAANSAK De Klerk 

. Die politikus praat graag aileen, terwyl 
lh.e koerant wil saampraat. Die politiek 
WII nuus ondersoek. Die koerant wil nuus 
meedeel. Die politiek wil nuus manipu 
leer tot sy eie voordeel, maar die koerant 
w~l nuus aanjaag, ook tot sy eie voordeel, 
DIe politiek propageer sy doelstellings, 
ICrwyl koerante probcer om dingo in 'n 
h~paalde perspektief te stel, Die politick 
wil net die standpunt van die beleid in 
hamer. Die koerant is 'n kaleidoskoop 
met verskillende aksente. 
Daar is geen kliniese objektiwlteit In 

die pers nle, Elke koerant se kommen 
taar is gekleur met die fIIosofle van daar 
die betrokke koerant. Die hanterln2 van 

[Neem Kennis I 

die feite is altyd onderworpe aan sub 
jektiwlteit. 

AI die Afrikaanse koerante h t hulle 
verbind aan die Nasionale Party se b leid. 
Politici het cgter nie meer so sterk in 
spraak in die standpuntstelling nie. Hier 
die emansipasie bly steed. 'n stormag 
tige proses waartecn baie weerstund ge 
hied word. 

kritiek ook vun gt loofwaardi rh 
integriteit getuig, 

DIE Afrikaanse koerant het 'n slaansak vir almal geword: wanne r ons na di panning tu 
. pe.rs en politiek kyk, moet ons daarop let dat die instellingspunt van die twc verskil. Dr. 

WImple de Klerk, redakteur van Die Transvaler. was die sprcker op die SAAK·v rgad ring van 7 
Augustus. Die onderwerp was: Pers en Party-Politiek . 

SPANNING 

Ole sportredaksie wi! net daarop wys 
dat na afloop van die Koshulswedstryde 
op Vrydagmiddae, die Onthaallokaal by 
die lannie Maraishuis vir aile studente 
oop Is en nie net vir rugbyspelers nle. 
E~~NJ)RAG Bcsprekingskring. 
Ole sukscsvollc on tplooi ing van die 
l\)talc arbeidsmag is die spil waarom 
ltic tockoms van S.A. draai. 
Min. S. P. Botha. Don. 28 Aug. Ned 
banksaal. Almal wclkom. 

POLITIEKE rnosor m 
Die Afriknunse koerant het egter hulle 

geloofwaardigheld en vryheid behou 
deur selfstandigc politiekc [ocmulisri k. 
HulJe integritcit is ook hewys d .ur te Illy 
hy die Afrikaunse politieke Iilosofie, 

Binnc hicrdie raamwerk tree di > koe 
rant as gcsprcksleicr op: tussen owerheid 
en onderdune, in die volk se onderling 
gesprckke en met die politicke teensrun 
ders. Die koerant is die vertolker van 
geregvcrdigde beswure, Hy is b amine 
ker om met logiese argumenlc die wcg te 
be rei vir die ontplooling en vernuwlng, 
verandering of regsteUing van polltleke 
opvaulng . Die koerant Is die aanklaer 
van die men e wat met gesindheld, woord 
en daad die beleld verkeerd vertolk. 

As 'n koerant hierdie funksies wil ver 
rig. moe! hy oop wees vir kritiek , mits die 

TOONBANKKNOPPIE 
VERVANG -POPPlE 

BINNEKORT sal toonbankdienste in poskantore, banke lm..--------------' 
bougenootskappe nie meer bestaan nie. 

Elektroniese fasiliteite sal 'n mens in staat stel am met sl gs die 
drUk van 'n knoppie inligting te versend of te bekom en betalings 
te doen of kontantgeld te trek. 

Die Dcpurtemcnt van Pos en Tele 
kommunikusie bied jaarliks vyftig beursc 
van R I XOO elk aan. Hul benodig nog vyl 
tig elektroniesc ingcnieurs en rekenaars 
wetenskaplikes om bogcnoemdc ideaal 
Ie verwescnlik. 

TELETEKS 

Loopbane 
'n GROOT omvattende loophaanuit 
b. s~allin.g "":Ht vanaf 13-18 Septem- 
er vanjaar In die Langenhoven Studen- 

te~cnt h . d' \J' r~m. ge ou word, IS deel van re 
d~lversJtclt se bydrae tot Stellenbosch se 
nc·ccufces. 
~{jerdie onderneming, wat 'n gcsu 

';lcntlikc poging van die Buro vir Stu 
~Cntcyoorligting en die dcpartement van 
d.nt"':lkkeling is, staan onder leiding van 
Ie vlse·rcktor, prof. Roux de Villiers. 

'1 Die uitstalling geniet wyc steun vanuit 
die d V . . oor e. olgens die orgamscerdcrs 
~eern JS verskillende instunsies en groot 
hlCtkgcwersgrocpc daaraan deel. Dlt 
I)Yk dat organisasies so os Yskor, Sasol, 
n'. byl, die Krygstuigraad met al sy 
I lule. Sanlam en Ou Mutual groot plan- 
nc vi di . rr re uitstalling het. 

lie Interessan, uitstaJlings is ook belool 
III ur K.aapland se Onderwysdeparte 
S c.nt, die Suid-Afrikaanse Spoorwee, die 
It~'Afrikaansc Polisie, die Poskantoor, 
stlPland se Hospit aaldienste en die 
tlutsdienskommissic. 

,J'fierdic loopbaanuitstalling is die 
gro()tst -. . W 1\. . e van sy soort wat nog III es- 
In,I.UPland aangebied is. Dit beloof om 'n 
<l.ll~kc gelcent held vir werksoekers van 
re J<tUr ~o Ie wecs. 

Daar bestaan reeds hoogs modern 00 

apparaat waarmee selfs onopgelcide pC.r 
sone kit. oorsendings kan doen. I IC 
"Teletcks" voe J die korrespondensk. 
kantoorwerk en tclekollllllunikasic vall 
groot onderncmings in ceo proses saam. 
Hierdie masjien skakel rekords van kun 
roorwerk hechemal uit, Die masjicn berg 
'n afskrif van alles in sy geheue. 
Verbruikers sal binnckort van die tcle 

foon.met-vidcotoestel gchruik kan maak 
om hul aankope te docn. Hicrdie tocstel 
stel hul in taat om hul he telling. by 
supcfllwrkte re maak t.'!n daurvoor re h~ 
taal. Ontsaglik baie hrandstof . al op die 
manier hespaar word. N t een voertuig 
is nodig om die mcnse se kruideniers- 
ware te gaan aflewcr. 

Die Poskant()or se Tdcktronit!s' Ill- 
stiluut ondersoek ook die Jlloontlikhcid 
~an telekonfercnsics. Besige sakcll,Hlnne 
kan hicrOlee duur rcis- en verblylkost 
uitskakd. Die konler nsicgangcrs kun 
mekaar sicn en hoor terwyl hul honderde 
kilomelers van mekuar is. 

Persone \Val in hog mocmde wcrk 
belang stet, kiln skryf aun die S nior 
Direktcur (S), P t:n T-HoofkHntoor, Pre 
roria, 000 I. BeursalUlsol ke moet voor 30 
September gedocn wccs. 

Karnavalvoor. Itter 

KA )tV L 0 
VOL NUWIGHEDE 

Yoorsorg vir longmans 
SJ\NL~M het so pasn omvuttende en 
bek ploolhare voorsorgplan vir jongmun 
(lntl c,ndgestel. Oil is gegrond op 'n diepte 
\ek ~~soek en 'n projcksie van hul vcr- 
~rtngSbehocftes. 

best nr. Jack van Wyk, die senior hoof 
ion ,Uurder, se dat Lanscerplan aan die 
"l ggn~an 'n geleentheid bied om hom vir 
"ecrefJng~ bedrag te laat verseker. Lan 
Ina klu~ IS saamgestel 0111 voorsiening te 
heh<t Vir ongeskikthcid, Iillere kapitaal· 
bl\t~ft s en faklore soos influsie. Die 
ltall Illan kun die plan van tyd tot tyd 

Pas by sy werklike behoeftcs. 

OJ plan is die cindproduk vU.n 1~'I~or 
sing wat meer Jig gcwerp h~.t op die up: se 
jongl1lun se [t:wenspaadJI : (~p wutter 
oudcrdolll hy trou, wanneer kl~der. gc 
bore word !!n Wi.ll1ncc.;r hy hUls kOop. 
Lanseerplun muuk veral voorsorg om (Ile 
gaping tussen behoefte en werkgewcrs· 
voorsicning re oorhrug. 

STU DENTE 
Lansecrplan is gerig op die sludente· 

k S · I 1 verwag ook stelln gemccns up. .10 an 
VEln die sllldcnte. 
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gi t r besluit is, i vandag geskiedenis en more, e probleme. Gister i sirkus gehou, vandag 
die kandidate g kies, more gee hulle ons problerne odat ons hulle kan kritiseer. 

S l rg is <lit g lukkig d rem oak nie. Die m ns e v rknogtheid aan be- bokke te skiet en al die plek op 'n polisie- 
Maar ern g n eg mdat 'n groot de '1 t< g staand in tellings en tradisie . grens aan bakkie vol te maak nie. 
ant vrede is omdat di kandidate van y bekrompenheid. Voordat ek atgeskiet 
of haar keu nie mg kom h I ni . Wa! w rd, hierdie i bloot 'n ong kwalifi 
nou gemnak? Blokvormlng en rr p- seerde telling. J e my net kans om ver- 
orming, of s Ifs 'n weer tan lsbewegiug, d r te gaan. Moet a ebli f nie nou Die 
One, ni 'een an di dri ni . Maak on Mali, neersit nie: u kr n dit doen odra u 
dan ni aanspn ak op ons sogenaamde Perspektlew ell diuge klaar gel e. h t. 
neutrale demokrasie ni '! Natuurlik doen Dunkle. Hier gaan ons weer. Die soge 
on dit, ja, Is die men e dan nie boonop naamde ongekwalifi. eerde telling. Hoe 
volg ns 'n m erderheidsh gin el verki . korn nie? Andy Young het twe jaar oor 
nie? Daar is definuief ver kcie gevall le I met diesel de tipe omstrede stelling . 
wat hulle nie v reen clwig III t die meer- Daar is I g cell verskil - my stelling 
d rh id nie. Maar vir di sulk . Ie die 

SPELETJlES 
Wees net bly die redaksie hou hulle 

nie besig mel ligsinnighede soos Super 
man en die Skim nie. lndien wei. sou 
daar 'n wescnlikc probleem g wees her, 
Dit verg 'n persoon met baie kreatiwiteit 
om die situasie van 'n seun en 'n dogter in 
die Skim se Skedelgrot te hanteer, Kry u 
nie die arme voorvaders jammer nie? 
Geslagte lank het '0 tradisie bly voort 
bestaan. Nou skielik is alJes omver ge- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~go~.M~k~nhctd~ttad~~n~~w~ 
gekwalifiseerde punt beet. Hulle glo aan 
iets, iets wat baie lank saam mel hulle 
kom. Nou die skielike verandering en 
ontwikkeling. Die "jets" moet noodwen 
dig swig voor die mag van verandering. 
Onlw~kcl~g~dcMruktieftenop ~te~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
van bestaande inst lIing .mi ar die koste 
daaraan verbonde in vergelyking met die 
voordelc van ontwikk lirg i nie noe 
menswaardig nie. 

, I SIC priorit 'it daarin om j 1I same 
werking en lojaliteit te ge . As jy nie le- 
red' is nie, man, duar is hcti kanule om 

jou mening te lug. maak gebruik daar 
van, Dit i nie nodig om kritiek te lew r 
binne 'n eksklusiewe groep ni . Almal 
stel belang in die briljante : lrernanewe 
wat dnar reeds die eerst . impetus kry. 
Maar kritiek terwille van kriiiek i net so 

r soo krlri k sender alrernariewe. 
Elk en moet t ege , om 'n alternati f 
deur re voer i bai he lis nie die mak 
likste op Stellenbosch nie, 

coenraad 
pieter e 

ONAANVAARBAAR 
Bet u al die indruk gekry hoc mr klik 

'n nuwe voor f I of ulternati f afgeskiet 

is ongekw Iifi e rd en ni omstrede nie. 
Die Skim e tweeling i buie meer 0111- 
Ired '. Indien daar ommige is wat !lOU 
geset wil wees en die stelling a kontro 
veri ieel sien: Andy Young her, of mo s 
na twee jaar bedank. My termyn is net 
een jaar. U h t dus daardie ligpuntjie in 
die duistere toekorns, aile goei dinge 
korn tot 'n triomfantlilke einde, so ook 
my siellings. Liew Ie er, ek is nie regtig 
o v erwuand nie, ek gryp maar net elke 
hahn om die 01001 vol te kry. Alma) is 
nie.og lukkig om nege en twintig spring- 

J. cerstejaars en die HK-lid, mej. Skoon Huid, is moeg en tog 
tevr de. 
Die halwe maan hang aan 'n dun draadjie wat niernand kan sien nie. 

Hi r n daar kyn 'n paar sterre tu . en die takke deur. Die blare hang 
r erloos, Bictjies rook styg nou en dan soDs offerande tussen die takke 
tot teen die donker platen. 

I ie orkes begin speel en stoele skuif hard op die vloer. Die 
ko huismo der si alleen by 'n groot taCel en vee geirriteerd die 
soutkolrels van haar vingerpunte af. Sy luk die grondboonstukke met 
kocjawel ( p af as sy juffrou Skoon Huid sien naderkom. 'n Mens kan 
miller sien di huar portefeuleje. Sy buk by di mocder sodat die rok 

'c dun bandjies gevaaTlik span, en die moeder e: "My kind, m ar die 
aal Iyk pragtig." 
"Ja, ek j bly Mcvrou dink so." en sy staan vinnig regop as sy die 

mOe de r > oe volg. 
J uffrou Skoon fluid dink a n Jan Ut u , wat oorklint haar tafel sit 

m t die kersvlam in Ike oog. By h t 'n klompie hare bo sy strikdassie 
w' moontlik beteken dat hy twee jaar lank sy land vcrdcdig het. 

Sy bloos by v rdeTe gedagtes as sy op haar su tel', wat in die bank 
werk, vier duitn-I kke terug tap tafel toe, Sy is bewus van die 
suig- n-los klank wat haar hakke op die kunsleer-binnesole maak. Al 
di 0", wat h ar opslurp, hoor dit gelu kig nie en sy ruk-Tol ha. r Iyf 
m t egalige tr d n haaT stoel. 

Ba'r n usluitende wart chiffon rck ritmies na links en regs om die 
h upbene le duld en hat r ha rIo e quick tan-bene wi! die spleet VOOT 
in di middel verder oopdwing. Met die sitslag is I ichelicu Craven se 
I nd on midd Iik p haar knie, .od t hy die fun. toppe Is voel waar sy 
die nair te gnu H gevt.:e het. 

Die kl ur I uit die kits- onbrand potjie hei haar hande gevlek soos 
die mod ler van h. ar dc. tyd e koekie-bak dac. Blakderboud, die 
lappop, wat haUl ma s (wried tant NeUie 'tan vaderskant gemaak het, 

m ndji wa altyd 'n b lin knoctsi onder die n 1I '. Maar verdomp 
o d. p p w u e t! 

I j heli II bring met 'n lui rm di k r nad sodat Skoon Huid 
lu ar sig, t all di br nd kan t1ig. 'n Vctdruppel val rakelings voor 
haar nCbl l v I Yerby, af, ftot dit deur die chiffon op haar boheen 
tol. Sy skrtk en stamp I ichdieu se haJld odat die ho servet-blomme 
. n die brand raak en die vlammetji s in Jan Unus e oe 'n veldbrand 

d. 
Die dames du t rug en apper mans storm vorent{)c om sonder f' ad 

in mcka, r s pad te ta HI. Die ko hui moeder henut die oomblik en 
luk vinnig dric gla c wit wyn weg. 
J n Unus tt on sy de glikc militere opldding, gryp die blompot en 

h rut op n t di' • kkel omho g d ur die saal. Dic vlam hrand mooiCl 
"8 Ii tl et I t Iimpi g'lI1 di p'l ve n l. Die.; tc juiging raak 
o rv 0 Wend hy ill pylva hinn gaan. fly truikel, gly op sy 
m dg oor di v}{ cr n OTuk die vlam t cn die mum dood. 

ie or e w t deur ntyd hul mll iek by die gebeurc aangepas het 
k ndig 'n pOle evan vyf minut aan odat alm'll gaan sit. Met die 
psta, H, d lk di trom. pier y hand dwnr deur die c n tWin. 

w evan y k hui m' at het hut m tge elle gclo' en Jan gaan 
( ptcL Hull' it r ou huite in die k u u. ndlug s nde om 'n woord te 

. Bulle ver taan. 
)1 maan kuif agler 'n wolkie Utt; 'n droec hlaac rol keer om en Ie 

til. 
i. til; en t g, die a ... de dr ai. MA Al 

N.wI V,'e . • • 0. W,n • In 

RUIMTE 

Gelukkig het Die Matie darem nie 
altyd 'n proble ern om plek vol Ie maak 
nie. Sonuyd is daar so baie stof dat al 
die advertensies nit: geplaas word nie. 
Dis wanneer ens so vrygewig raak met 
"muurposters", Oil taan algemeen be 
k nd us 'n krisis. 'n Krisis is op sy beurt 
ontleen aan die opposisie, iets soos leler 
skapskrisisse, Daar is egter geen ooreen 
kom. in u lanseerplan van die vorige uit 
gawe cn die g ykte versinneb elding van 
Sup rman ten opsigte van die agbare 
opposisie nie. Die plek in Die Marie word 
so nuttig moontlik gebruik om dit vir u 
so aangenaarn moontlik te maak. 

Oit is so dat elke men se Iewe - dit wat hv is - vir homself be langrik is. 
Vir God is ons lewens egter nog belangriker - so belangrik dat Hy selfs 
ber id was om Sy Seun te gee. Ons moet egter nie die fout maak om te dink 
dat God sv Seun geg e he t net met die oog op 'n heerlike lewe eendas 
wanoeer ons by Hom in die hemel sal wees nie. Nee, God het ook Sy Seun 
gcgee sodat ons nou al in hierdie lewe 'n volkome vol en ryk lewe kan he. Oit 
i wat Jesus bedoel wanneer Hy se "Ek het gekom sodat hulle Iewe en 
oorvlo d kan hit" 

WeliswWU' nie altyd oorvloed op materlete g bied nle , maar weI oorvloed 
in ons kindwe s van God eo daarom in ons meoswees. En dit betekeo dat 
hierdie vo lheid van God sal blvk uit oris lew van dag tot dag, ons omgang 
met mek aar , met ons Itudtes ... met alles. In afhanklikheid van Hom hoef 
ons nooit 'n lewe van gedurig v 1 en opstaan te lei nie, maar kan e1ke dag 
van OOS lewe vir ons 'n kosbare dag van oorwinoing wees. 

CHRIS1'O VAN ROOYEN 

o ou TRADISIES 
Wat is die iets wat i der en elk wi! he 

skerm en bewaar, n boonop bereid is 
om te veg daarvoor. Basies veg die mens 
vir bekrompenheid. "Semper ali4uid 
novi" - Altyd iets nuut. B ie min is 
h reid om enige nuwigheid sonderme r 
te aanvaar of te erken. Die mens het 'n 
mate van w rstand opgebou teen aile. 
wat nuut ingcvaer word. Hierdie weer 
stand is meer opvallend hy die oller 
mense en die meer konserwati we per- 

N ADA T daar met besem en stoflap ingespring is by Die Matic 
argief, het 'n aantal grepe uit die verlede te voorskyn gekom 

wat dalk vandag nag die belangstelling sal prikkel: 

Dlnsdag 23 Augu tu 1960 , 
SR-verkiesing: Opmerklik gedurende die afgelope Sirkus was die fcit dat dl~ 

Neethling-sual oorvol was. 'n Skreiende teen telling mel die afgelope dric monster 
vergaderings vanjaar. 

Meer opmerklik egter was die groep studcnte wat hulle aan oproerige gedrag 
onc. skuldig gemaak het, Hierdie was nie die gewone studcntepret nie, maar'n voorafbe- 
B houd nd is egter 'n relatiewe be- plande en moedswillige lawaai. Oil lei geen twyfel dat daar by die nuwe Sit 

grip. Dit kan van tecpassing gemaak aangedring moet word dat dissiplinere stappc onmiddellik teen die betrokke per 
wo~d op allerlei te_rreine. Om nou daa~- sone gedoen word nie. 
0P.m te ga~n sal bale verve lend wee. DIS Met slilke stoute studente wa\" daar van politieke betrokkenheid seker glad lIie 
bat n~cer mt res~ant om tone te trap en sprake nie?! 
dan die verandermg dop te hou. Maar 
0111 w ~ te k<.H~l da?f11_lee, dit is juis claar Vrydag 21 Augustu 1964 
waar dIe U~t1 Ie m JOu s pe,rsoon ~a Met die stigting van die Pederasie .van Konserwatiewe Studente het 'n nuwe 
yore tr A ~" D~S ~yv?~r~, eld. b~l~ makhk hedeling in Suid-Afrikaanse studente-hetrekkinge ontstaan. Die langverwagte san~e 
0pm ~e e Ie 3Slona e d~rty IS rt':p~, werking tussen Engels- en Afrikaanssprekende studente sal hopellik nou 'n werkhk- 
~o eer nou egter o~ It.O te ste, at ~y heid word. 

OIe~~nd te n.a kom me. ,Olt moet n ba~~ Ontevrede studenle wat uit NUSAS hedank het, het as gevolg van hut ta.1 
moeJilke. ~akle wees. DaaT sal altyd dIe (Engels) lot dusver geen alternatiewe heenkome gchad nie. Ook die ASB het h00191 
~e~ speslflcke pers<?on ~ees wat voe) }~y lank reeds beywer vir sarnewerking tussen studente van die twee taalgroepe en oilS 
I !~ sy ~er as ~aslonahs gekrenk. D.'c vertroll dat di ASB van hierdie geleentheid gebruik sal maak om in nouer voeling 
veJlI~, le 15 om J~use~f heellemal Ie dls- te kom met OilS andertalige mede Suid-Afrikaners. (- Andreas van Wyk, hoof 
tanSlt!er van subJektlewe toonlrappery. redakteur). 

Dit i<; af 1979, en steeds is daardiegene wat wan/lOpi?, v rfrou da! die "Bolld"wtl 
hilltlekort mel lIIiW illl:siatiel.\al sprtlnkel ... QUOVADIS 

Vrydag 20 Augu tu 1965 
Tydens Sendingweek is groot moeite gedo n met die uitstalling in die HofmcY(' 

saal. Ongclukkig is die stallctjie vnn die Transkei-sending, die Moslem·s nding e~ 
die Werkerskampe deuT 'n brand verwocs. 'n Tweede Werkerskamp talletjie !, 
weer opgerig. Die ondempharc entoesiasme van hierdie kampers blyk oak uit dlt: 
opskrif wat by die verbrande st.alletjie g plaas i : "In al hierdie dinge is ons meeT oS 
oOTwinnaars deur Hom war ons liefgehad het". 

Mag ciil wei so wees dal etke jaar se Sendillgweek sal meehelp om aile gevestigdC 
ra'lsedi.skriminasie stuk vir swk If! verwoev sodat daar uit die puin '" nuwe eenhcllis 
stmktullr karl l'erskyn wat aile aafls/ae die hoof sal kan bied. 

Vryd g 26 Augustu. 1966 ' 
Kon ertganger h I verlede Vrydagaand die voorreg gehad om die wcre10 

premi r van Arnold vun Wyk • wcrk, Vier G hede by Jaartye in die Boland, b~ I~ 
woon. Oit is spe iaal vir die Eeufeesvierings van die Univer iteit geskryf. Die S1111 

foni '-l)rkes van dic SAUK o.l.v. Anton Hartm .. n het tydens hierdie gele nthdd OIY 
gC:lr c. 

Dllar i~ nie dalk iemand met '11 brilj""te "rein/ob wat berdd is om. gedagtig a011 
Stellenbosch 300;, \y klllHtena(lrstaleflle {Ian di ~ kriliese gemeelLSkap up Ie o/ftl 
nie? Op die plakkate sal dil dan prelk: STRUIK bied (met lrots, natuurlik) a~'I; 
Akkereihkul' Matietlskf (die beroemde);, tiS 1lOof\peier ('n :\'(er'is vir om geborl' 
ill "Drie (/zonderd) Hot!ra~ by Feesryd (wafler fees?) ill Stellenbosch ", 

IAN THERON 
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DEVR DA WID DE VILLIERS 

DIE student bevind hom vandag in 'n oper verhouding met sy 
dosent as selfs vyf jare gelede. Met die instelling van di 

Studente Oorlegkomitee, het die Rektor doelbewus b ter t rug 
voeringskanale en dialoog probeer skep. Dit was 'n stap vorento , 
maar verhoudinge is nog nie wat dit behoort te w es nie. 
Weg is die "despotiese" departements 

hoof, wat sy klein koninkryk onder in- 
praak en teespraak regeer her. Enkeles 
hct afgetree, en under is na veiliger 
UOIllcine gerangeer, Hierdie tipe do. en! 
Was dikwels die oorsaak van groot ellen 
de, waarbinne studente en selfs mede 
Uoscnte hulself magteloos gevoel het. 

. Vandug word van elke dosent aan 
~Icrdie universiteit bereidheid en beskik 
aarheid tot gespr k v rwag. Studente 

~Ia steeds hulle kry dosente nooit op 
antoor nie. Kyk goed, by die III este is 

~i.lar instruksies hoe om hom of haar te 
(~nlak. Onthou, die dosent weet nie jy 

~II hom spreek nie - jy moet die inisia 
II r necm. Ek is oortuig dar die meeste 
~~scnte graag f1)ct 'n prohleem wil help. 
rr baie is dit 'n addisionele geleentheid 

tot onderrig, en wei op pers onliker vlak, 
Wat meer bevredigend kan wees. 

WERKBESTEK 
Waaroor wil 'n student sy dosent 

prcck'! Die voor-dle-hand-liggende nnl 
woord is natuurlik: vrue, of problerne in 
ake die werkbestek. Hier moet g 'en 
~IUdcnt die geleentheid wat vir hom 
)e taan, in die wind slaan nie. 
. Vir die student wat {ll y werk wasig 
~tnd, en graag sy begrip daarvan wi! ver 
) Il!r, asook vir die een wat op 'n meer 
Sl kulatiewe wyse oor interest ante as 
I~ -kle wil praat, is die kanaal oop. Die 
c ent behoort enige lerugvoering te ver 
~. Ikom, en ek sien geen rede waarom 
( I! nie 'n waurdevolle bydrae tot akade- 
1111 S skoling sallewer nie. 

SKULDlG 
, In die hande kry, is net 'n probleern vir 
n lUi of skuldige student. Natuurlik saln 
httld nt nie graug sy opwagting maak as 
h:' weer dat hy nie sy vcrantwoordelik- 
CIl) nagckom het nie. Di jammer a' 

MENINGS 
AKTUEEL 
th ir k ,,' . (I . waai woorde volg, maar die stu- 
v nt IS skuldig, en behoort so iets t ~p;:~g. A~ jy w~rkli.k 'n dosent ~il 
vr . ek, sal JY hom In die hande kry. DIC 
(,,~~g ~Iy: hoc reage r die dosent? Ek 
\Iv. die meesie sal tegemoctkomcnd 

SENSITIEW SAAK 
tli~Chalwe di akadcmic e problclllt.: wat 
o() tuden! ondervind, knn die do. ent 
I. 'rnsti 'C problt;me lew ·r. Heel al· 
e til en' , . { 01 IS n swak dosent wat III een 0 
\V t 0psigte akademiese stimuli tee· 
\V()r " As daar geen vrede gevind kun 
h(!tr~ :net so 'n dosent nie ('n die hele kin 
ptllffllstemmigheid oor di aard van die 
\V ) eem, moet en kan dk klasvcrteen- 
. ()ol'di' . Inli, V ger die per. non oor d, problecm 
qi.t~' Ull elf prck nd i' dit '11 nsitiewe 

I n moet dit III t smaak en tukt han- 
,r Word .r . 

\\IO()ft i~t-r is 'n behoorlike klasvertccn- 
W()ot~~gt!r. So haie k r word 'n wrteen· 
k1es tIger sonder die nodige erns v r 
grOt' ,n dan sil die hele klas m t nog 'n 
hie ~\,proble m. Kil!s reg n versigtig. 
ling hi t\Sverteenwoordiger moet in voc· 
'f I>l' Y met die kla sescnlimcnt cn dit i 
Illl) i~?kom op te tree, al is dit ook hoe 

I. 

'n Ander probleem is 'n wak, onin - 
res ante kursus. Ook hier mo I di > h le 
klus via die vertcenwoordiger 01'11 ee, 'n 
Dosent sal nie positiew kritiek kan ig 
noreer nie, Dit sal immers tot sy 'i ,en 
die vak se nadeel wecs, M et ook nic 
ornpaadjies loop, 0 by under dos .nre 
begin kinder nie. Lig di ' doscnt direk 
en volledig in. III ~1 wagt i kr onprins? 

WITBROODJlE 
Alrnal ken die pr iblecm van wit 

broodjies en wart skap '. I' rsgenoemde 
word egter dikwels uit v irband gcruk, en 
he! gcwoonlik jalo sic as basi : dit sal 
weinig h elp om hieroor 'n tirade 01' lOti 
tc sit. Maar duldeUk dl krimtnn le, veral 
by puntetoekennlng, Is sow 1 'n on ding 
as 'n on zeluk Ig . aak. Dit kan nie weg 
redeneer word nie: subjekticwe Iaktore 
speel 'n groot rol by ven kel do. enre, 
Een den! gaan reeds over Oil! sy sIU 
dente voor die eksamen in I > lig d II hulle 
gaan dop, Sy krircria is sy sub] kiiew 
evaluering of'n student hard gew erk h t. 
en of sy :'gesindheid" reg is. En almal W<1t 
OJl1 een van die red s hulle laagpunt 
ontn m i , kry deur die hunk ~S%, 
ongeag wat hulle ne rgeskryf het. 

Dit is 0 dat versk i . I udent nit: hull 
self doodw rk nie, maar soduni .co dru - 
riese penalis 'ring is onbillik. l loeve I 
mcnse word nie ! 'n onregie in 'n It r 
ek amen gcdwing ni '! SOIlllllige kry lat I 

nooit een gruad nie, 

d 

ryf: 

OUTOKRATIES 
Hicrdlc gev[ll i per ifiek aunt onbunr, 

n nlhoewel ek ni wil h"we'r tint nil 
departemente so handel ni ,is daar meer 
sodanige do cnt e, wat die 101, v~n 1~1. 
dent outokralies b heer. In so n suuusre 
praat die student dikwel van 'n herm rk. 
Dit i iets wat 'n wak student 0 k op" 
w rk in y ong lukkig frustra i . Daar- 
0111 moet 'n hennerk net in di ' nb olut 
uit ondcring ituu ie, soo hierbo ' n iem 
nangevra word. sn din nie '~1 intern , 
maar 'n eksrernc hermerk. nit kos w I 
R20 maar dit i. di moeite werd om 'n 
under do ent oor jou ek amenskrif te 
taut oordeel: dit maak dulk die verskil 
tlIsscn 'n graad of nie. Die tudent moet 
natuurlik goed rekenlng hou m t dl 
implika les van y da d: In s "ere fakul· 
teite Is 'n bermerk gclyk aan kademl ~e 
selfmoord. Oit j 'n verkec~dc reaks~ l 

van doscnte, maar ek vc nrsJ, II (~UI dIe 
slOIUf quo t.o.v. die gcVO hgh.d III 
verander nie. 

Vee! kiln no' gese word (lor die Iu- 
dcnt-dosenl v rhouding 01' Stcllcnhosch. 
Ten, lotte, 'n oor oepelcnde Illtb • 
ling: probcer d ur vrl ndclik n b - 
skaafde optred 'n go Ie verholldlng met 
do ente kw k. Goele ge prek t rugvo, - 
ring I vir 'n do ent bin .rl en k n n 
student nct tot voord I .re • 

'N DANKWOORD AAN 
LOUIS HEYNEMAN 

JAN DE WET, SR·VOOR I 1 7 ,. kry : 

(Brief verROII 
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orte en je versl e 
J de Wet 

Voorsitter 
Di« suulente-unie II '1 vaujaarten min 

, t e hy twee ~W/{' mthede die I 'idi,,~ I'all 
die SR oiinskynli]: ill die wind geslaau, te 
wete nit I ASH affiliasie en die "001' kos 
hui (' "o"o(e",l£,k, Is daar 'II breuk tussen 
die SR en die studente-unie ell gel/lei die 
SR die aansien Hal dit verdieu? 

Ek dink dat u v rkeerd is as u t. dar 
die leiding van die SR mel die "oop-kos 
huise-pol miek" dcur die studcnte-unie 
"in die wind gesluan is", Ek rwyfel ni 
(I'll die m eerderhcid van die rudcntc 
unit: die SR hierin gest un het nie, soo: 
ond 'r under c blyk uit die onlangse mosie 
wat mel slogs enkele I . 'nSI mme deur 
di Stud nre-parlcmcnt aun reneem is. 
Wa: ASB·affiliasi . h tie, moet 'n mens 
dil in 'n toraul and r lig sien, Miski 'n he! 
die. R nie gcnoeg tyd 101 sy beskikking 
gehud nn di stud nt e-unie werklik ill te 
lig ON hi rdie helungrike sauk ni 'll her 
III It t gcvolg geh: d tint die. J{ nie SIU- 
dent" c sreun I had her ni . Oat daar 
w I 'n alstand, [misklen 'n breuk) tu sen 
die SR en die studente-unle be. taan, i in 
'n gruot mate war. Ek wU dft egter nle 'n 
vertrouenshr 'Ilk noem nle, maar 'n kom 
munikusiebr uk. II e kom 1:'\llI~ns sc 

lH od uuklik i om di gaping tu sen h( Ill- 
If 11 di kampus t oorbrug. Hici in 

sped DIe Maile geen geringe rol nic. Oit 
i ortrushar"nd dut Die I\lulie 'n <tanlal 
t rmync gcledc (en nie Ie ver terug nie) 
'n hyna upp n rcnde rot teenonr die SR 
g spec! h t. n di III e cfrcktiewc oppo· 
isie van 'n koerant, na. s c 'nsydig en 
negatjew' kritick, is om hloOl te swyg, 
want om nik Ie C nie, k p di • ide dut 
niks aangaun ni' n dat dil wat moontlik 
uangaan van g n bet kcnis hoegenaumd 
is nie. Hierdie houding het daurto" hy· 
gcdru dat di afstand fusscn SR n kame 
pus 'n belreurenswaardigc werklikheid 
, W( rd het. [)uarom was dit so v rbly 
dcnd n bellloedigend 01 t sien dat di 
vorige r daksie onder leiding van Louis 
Heyneman 'n po iliewe en lojalc gcsind· 
hcid teenoor die. R openba lr het. Net 
o verblyd nd i Kobus Pienaar 'C vorig 
hoofurtik I waarin hy hom verhind tot 'n 
bel id Vi.1n kritiew /(~iulit ·it tot di' SR. 
Oit k~ n net go ie vrugte afw 'rp, WHnl 
(nd r v rlfOUe i dit bynu onmoontIik 
om kolt trukti w w rk I I w r, 
Die R i nle nrldes om • aanslen te 

aenlet" nle, maar om dien. te lewer. W_n 
ne r an bulle die rulmte g gee word om 
dlt te do n, sal dlt dalk luis 'n "aansl n· 
like" dlen we • 
n t di R v(Jnjaar duorifl ge~/aag om 

die politieke nwsie va" verlede jaar se 
mo" lenJergadering Ie imp/ m IIleer? 

Miski n is <lit ni" vir Illy om Ie ~ of 
on l Jaagd w s of ni . Witt k ond r 
IIi 'e Iwyf I w I kan e, i dut di SR 

hierdie opdrag v, n die Iud nlc'ulli nie 
proh r vcrrny hct ni ,rlHhlr met gW( 1 
cnlt c. ia Ole en oms a 'n uitdaging Olan' 
va r hel. it was OilS voorafg tt do I 
n1 a Hl di '(udente-unie se ver oek t n 

voldocn. 0, t on pro beer he., kan nie· 
mand betwyf I nie, 

Ek wi! gter gra"g e n sank regsl I. 
Daar i tudente op di kampus wat voel 
dal ons hi rdie 'politickery' ord en het. 

Ek sal graag wit he dat hulle dit net in 
gedagt mod hou dat uit die 269 mo. i . 
wat die Raad oorwe g h I, slogs 11 suiwer 
poliileke musics was. Natuurlik het die 
geweldige publisiteit van die nuusmedia 
dit buite verband geaksentueer en kon 'n 
men, verstaan dar studente kan reken 
dar ons te veel politick bedryf het. Ek 
hoop hulle si n dit nou in persp ktief. 'n 
tudenteraad b ihoort nooit toe te Ina I 

dar suiwer politick sy hoogst prioriteit 
word nie. 

r ns 
Roelofse 

Komitee vir 
Politieke Studie 
Politieke Raad, 
N.P. van Wyk 

Louui-gedenklesing, 
Akademiese 
skakeline, 

Onder- Voorsitter, 

JI../ill promillell.lie is aan die werk I'WI 
die Komit£' )IiI' Politieke ')llIdie I'erleetl. 
Killl II korl/iks '" ()f1gll11/ hier\lwl gee as' 
ook die verder I'er/o()p \'(U/ .\,tlldiellllkke 
skel'i:' 
. Di Komitcl: ht::f 'n aantal artikds in 
Die Malie gepu Ii c r, maar dit was b ' 
slis ni ' g 'noegsaam nie, Die wcrkstukke 
vun dit.: Komite sui in die v 'rvolg meer 
vollcdig b skikbaar ge 'tel mne' word in 
die vorm van 'n afslmdcrlike publikasic 
of d~lk as ded van die US Gesprek-puh· 
likasie, Dispuut. Geld was egter 'n pro 
blecm in die afgelope tcrmyn en die 
nuwe SR sal hieraan aandag g e. 

W rkstukkc is opg', tel nor die Wei 
op di Verhod van Gelllengde Huwelike 
en Artikel 16 van die Ontugwet asook 
die tui lande. ASH en NUSAS, Hi rdie is 
'llmal deur die R a lIlvaar. Die belang' 
rikst w rksluk, hundclend oor die rol 
van di SR, het wye bclangslelling op 
and r kampussc guande gemaak. 

K'III die bestuan wm die Slut/elite Oor 
legkomitee re~l'erdig word ill die lig ,'all 
die ()lI~{'r{'elde hYlI'oni1lg hierl'an dellr 
/,aku/tei/.l'veI'Ieenwurmligers en die oen 
\kytllike gebrek aan wke waarmee die 
komilee hum ~ifll'ol kall hesif.l hou? 

Oil is jamm 'r dat die vergaderings van 
hi rdie komitee so swuk bygewoon is. 
Oit sal ondcrso ~k moet word. Die komi· 
t het egter 'n hi' aantal bclangrike 
ak hunt 'cr. Oi . Illest 'rslelscl en 
p ifi k <Ii plOhlem wat ccrstejaars 
hi rmee ondervind, word op die oomblik 
nag vor . Die rl 1 vun ruadgewing ivan 
nader h kyk sodat hi 'rdie stdsel wuar' 
kynlik op 'ckrap sal word. Die KOlllilec 
het k U<tOdag gcge aun die probleme 
rondom k tll nroosters, die he. kik 
h.mrstelling van ou vruc. telte, die toe 
ItHing van hruinSluoent· en die a[neem 
v'm toets in die er te w ck na die win· 
tervakansie, 

Piet Kleyn Deon 
de Kock 

drug van R 1 100 is aan US Gesprck span 
d er. Die grootste deel hiervun her ge 
gaan vir die publikasie van Dispuut. Die 
Sk-begroting is hierdie termyn vir byna 
9Q!}{, gedek uit studeruegelde, 
Behoort door nie beter toesig oor SR 

besteding en die !'an inst ansies waaraan 
die SR geld oordra, te wees nie, ook filet 
verwysing IW die veelbesproke SR 
partyt]ie verlede jaar? 

SJegs die SR kan beter kontrole uit· 
oefen aangesien dit die hoogste gesags 
liggaarn van die studente-unie is. Om 
hierdie rede is die Iinansiele versing van 
die tesourier en die keuse wat die stu 
dentc-unie tydens die SR-verkiesing 
maak, van besondere belang, 

Daar bestuan wei kanale waardeur die 
studente-unie kan versekcr dat beste 
dings sinvol is. Begrotings verskyn saam 
met die notules van vergudcrings terwyl 
hesware by die SR of in die Studente 
parlement aanhangig gernaak kan word. 
Verdcr word die state van die SR jaurliks 
geoudit wat ernstige wanbesteding en 
wanpraktyke verhoed. 

Sekretaris Nick 
Het SR'\'ergaderi"g,I' pal/jour lot/lillie 

reg gekom en was die bywoning deur 
lede no wense? 

Die debatte van di afgelope tcrmyn 
was besonder . invol en lede het oor die 
algerue n gocd dcelgeneern. Waar daar 
nie ultyd oor sake saamgestem is nie, het 
'n gesond ~ gees van samewerking gesorg 
dat die oeste belange van Stellenbosch 
en spesifiek die studente-unie, altyd voor 
op gestel is. Die bywoning van vergade 
rings was bevredigend. 

K WI die Sekretariaat van die SR uie 
tot 'n grater male roctine en administra 
tiewe lake by underportcfeuljes oorneem 
nie en in watter gevall« W/I db wel kon 
gehellr'! 

Portefeuljehou rs kan berer gehruik 
maak van die kanroorpersoneel van die 
SR om sekere roetine en admhtistratiewe 
take Ie verrig. Die Sekretaris hod nic 
hierby b trek te word nie want hy sou 
oorlaai word met werk. Die verantwoor 
delik ~ SR·lede h t uit die Hurd van die 
uak ook die beste kenni van die spesi 
fieke onderwerpe en kun dus die bestc 
kontrole uitoefen. 

Koornhof Kombi's LSS 
Het Radio Matie sy totst andkomini 

regverdig en watter uitbreidings voorsie!' 
II? 

Ja, sender enige twyfel. Reeds toe 
Radio Matie 'n oplossing vir (lie towal 
onbevredigende rnusickverskaffins' 
stelsel in die Langenhoven Studentv' 
sentrurn daargestel het , het dit sy tol' 
sumdkoming regverdig. 

In die onmiddellikc tockorns voorsie" 
ek ultbrcidings na die Tygerberg-kampw 
en ook na die ontspanningsale en Sil' 
kamers van koshuise. 'n roter progran" 
verskeidcnheid is nie uitgesluit nie, maar 
die klankgehaltc, veral by sommige koSo 
huise, sal eers verbeter moet word voor' 
dat hieruan uandag gegee kan word. 

U is dikwels ill die afgelop« INmyfl 
gesien om bv, geld OJ' te ueem by sokkie 
in die Gal. Val sulke take binnc die 
bestek I'llll 'n SR-lid? 

Die bestek van 'n SR-lid se taak word 
deur nicmand anders as nyself bepaal 
nie. Gcen persoon wat met 'n suiwer 
diensmotief op die SR dien, sal skrool11 
om op enige t rrein 'n bydrae te lewer 
solank dit lot voordeel van die saak strek 
nil'. 

Hil~ard Bell 

lnter-universit~re 
Sake 

Piet 
Delport 

Tesourier 

In walter fig beskou u die \Ierbreki'flg 
vall bande mel Stellenbosch deur '11 aun' 
tal Engelslalige kampuS'ie flO die ,,!osies 
001' hulle koerante? 

Ek beskou die verbreking van bande 
deur die drie Engdstaligc kampuss nie 
as baie ernstig nie. Formele kontuk in 
die vorm van amptelike samesprekings 
oor gemeenskaplike helange het nooit 
bestaan nil' weens die betrokke kampus 
se se kcuse. Dit hef altyd gt!skicd op 'n 
informele vlak en die NUSAS·hoofbe 
stuur het op '11 onlangse vergadering 
hul ten gunstc van informelc kontak met 
US uitg spreek. Myns insiens is die her 
stel van bandl.! net 'n formalitcit. 

Ek Is steed van mening dat hlerdle 
kampusse lmpulslef opgetree het en dat 
bul nle daarin kon slaag om ons kritlek te 
ab orbeer nie - 'n spel wat hulle self so 
maklik peel. 

Sou II a~ u die kan. hel. weer In "oop 
koshll1:~e ''-mosie I'oorstel in die vorm I'an 
die )lorige? Moliveer ash. 

Indi n ck oortuig is dat ek weer m de· 
Matiestudcnte se bclange SOLI dien, sou 
ek weer so 'n lllosie voorstcl. Na aanlei· 
ding van die pnlemiek en di moontlike 
waninterpretasie wat aan die bewoor 
ding tocgedig kan word, sal ck in die toe 
kom, III er versigtig let op die woord 
gehruik. Oil was baie jammer dat so he 
langrike Illosie moe ontaard in 'n bla 
tante politiekery wat die rasscverhou 
dingsbcleid n t kon skaad. 

Open bare 
Betrekkin/{e, 
Intervarsi~y 

Kat! II korlliks in' globale HJmnte 'n 
uileemeftillg van 5R-b ~,tl'dill~ ~r.clllrell· 
de die alge/ope boekjaar gee? 

TOlalc uitgawes gedur 'nde die tcrmyn 
het 'n bed rag van R79 600 beloop. Hicr 
van is hyna R41 000 aun publikusies be· 
stCll waarvoor Die Matie aileen, R24 000 
gekry hel. 'n Bedrag van R 11 000 is aan 
vcrenigings, die Buifllllluurs' SR en die 
Gene skundige SR toegeken. 'n Totual 
vun R4 500 is g bruik vir di ' SR skakel 
loer en onthule. lntervursity h ·t vanjaar 
'n win. getoon sodat daar geen uitgawes 
in hierdie verband wu, nie. '0 Totale be- 
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Renier 
oegelenbe.rg 

Onthale, 
Bloeddiens 

Dame belange 

. W~t is die toekoms van Intervarsity in nadering van ander kampusse n tu 
die hg van toenemende drankmisbruik dentegroepe. Ek is nietemin ieker dnt 
en losbandigheid? daar geno g studente elders is wat wei 

Die owerhede besef dat lntervarsity eros wi! maak met so 'n g leentheid en 
met sing-songs, drompoppies, sjarnpanje- vera! op informele vlak verhouding met 
nooiens ensovoorts, 'n tradisie is en sal anderkleurigcs en anderstaliges wil v r 
dit wit behou. Probleme ontstaan egter beter. Eers wanneer gesonde vriend 
as hierdie dinge deur sommige studente skaps- en vertrouensverhouding be 
misbruik word en daardeur 'n verleent- staan, kan daar sprake wee. van 'n for- 
held vir die universiteit skep. Daar word mele organisasie. Ek voorsien dat dit wei U tw e hoofportefeul] sill. Onthal 
tans gepoog om die program van Inter- moontlik is. en Bloeddi. ns, is hoofsaaklik admini - 
varsity so uit te Ie dat aile dooie kolle, 1-- -1 tratief va" aard. Mo I dit as s lfstandlg 
So os pouses wanneer daar niks op die Frl- kkl- e portefeuljes bly voortb staan? 
ve.ld gebeur nie, uitgeskake! word. Som- 
mlge van die verrigtinge sal ook waar- Land an 
skynlik verkort word. As hierdie maat- .a .. 
reel~ nie help nie, sal Intervarsity stelsel 
ll1attg afgewater word. Dit is elke student 
war Intervarsity wit behou, se plig om 
toe te sien dat insidente uitgeskakel 
Word. 
Hoe kan die SR J)' skakeling met die 

p:rs bevredigend reel sodat die ongeluk 
k'ge voorvalle van die afgelope termyn 
hU/self nie herhaal nie? 

In die afgelope termyn is daar gepoog 
om meer publisiteit te gee aan Sk-mosles 
Waf betekenis inhou vir die bree gemeen- 
kap, Hierdie mosies, wat aan die pers 
bekendgemaak is, was nie altyd vergesel 
van 'n duidelike verklaring of raamwerk 
w.ut die nodige perspektief verJeen en 
ule motiewe van die SR duidelik gemaak 
her nie. Onsekerheid het gevolg wat dun 
u~ur die pers uitgebuit is. Verduideli 
~tngs en verklarings wat agterna gedoen 
IS, is sorns as terugkrabbelry beskou en 
was te laat om perspektief te bring. Die 
~R-voorsitter moet na elke belangrike 
SR-vergadering 'n perskonferensie hou, 
of In verklaring uitreik wat saarn mel die 
betrokke mosie of standpunt ter pcrse 
sal gaan om sodoendc onduidelikheid te 
Verrny. 

Ve~ ni ing, 
Publikosie 

Karnaval, Sangfees 
Daar is klagtes dat Kamaval bloat 'II 

besigheidso"dememitlg word en dU(II:lIfII 
sy aantreklikheid vir die gewone student 
verloor. Stem II saam? 

Die klagte her meriete, maar Kurnav I 
is nie bloot 'n bcsighcidsondernemin' 
nie. Goed, dit gaan om geld, maar die 
feil dat dit vir USKOR gaun. is log seker 
versagtende omstandigh ede, Hierrnee 
word studcnteprct ni opgcg e nie. In 
reendeel. kyk na die jolyl rOll~folll ko~ 
huisvcrsierings, vlotoptogte. die kermis 
en die danse, Ek si n di gcva ir wat u 
vraag inhou. tog din~ ck da~ die bulans 
russen jolyt en fondslIlsanH!hng gchund- 
haaf word. 
Moet die porte!eu!je vall Sallgfeev nie 

ook ander skone kunste insluit nic sodat 
die SR ook op hierdie g 'hied 'n dieus !"1l1 
die stlldenle'gemeenskap lam lower? 

Die I rrn ' ANGFE !S dui log aun 
waarolll dit gaan: SANG! Die nndt:r 
skone kunste h t beslls 'n r~lek, lllm~r 
apart van Sangfecs. Moontlik kan tilt 
g nanreer word de~r di .seltdc ~ersooll 
wat Sangfecs behartig. maar beslis onder 
'n under opskrif. (Skon Kunste") ·k 
neem aan dit is die bedoeling van II vrs ag 
cn as ~(.)danig krill ek net JA antwoord. 

00 t 

US-Gesprek, 
F.A.K. 

Tinnie 
Mull 

tudenteb l n 
rt 

, 

u OR, 
/) US-Ge.sprek het oenskvnlik 'n laagte: 
\ 1111( bereik. Wat is die red(!s hiervoor en 
"QII( ,. 0 I' .? S " ~)~smgs voorsten II. • . 
h ker die belungrikste rede IS dar die 
is n~ldcring wat in vorige rermyne gevolg 
h " nle die gewone student by US-Gesprek 
\tl)~~C.k her nie. Die organisasie het ge 
gr ghk vanjaar sonder 'n gesonde kern 
lli~ep begin. Ander redes is waar. kynlik 
IUihg~oot apatie van studente, 'n alge~cle 
d ~ld en onverrnoe om aan besprekmg 
(lie k te neem en te veel verenigings op 
be ampus wur ongekoordineerd grocp. - 
ilil~brekinge oor aktuele onderwerpe 
Md ... 

in d~ns lOS lens moet US-Gesprek hom 
k r I toekoms daarop toe. pits om 'n 
en ~~roep ui~ el~e jaargang van student~ 
Illtlt n.n veral JUOJors, te trek sodat konn- "A~_"'_'· 

S elt Van jaar na jaar behou kan word. 
14 n Q/ die nuwe studente-organisasle wat 
ee~Qtnetls die SR ond rsoek het, ooit die 

ste Ie I' 'll Wens 19 aanskou? 
tit\! 1'1l10et onthou dar hierdie sank na 
!lie r ik nie net van Stellenbosch afhung 

, maar ook van di ge. indheid en be- 

leur n 
Erekleure 

Wal do If die SR-li I b la 
llSKOR? 

win] I 
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Landbou het bekwame manne in elke denkbare veld nodig. 

mr, ~;~ 

Ingenieurswese bied groot beroepsbevrediging vir die gekwalifiseerde man. 
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SIMONSBERG het verlede Vrydag 
bale goed vertoon en die wedstryd 

III t 32'() gewen. 
Die eerste vyftien minute van die eer 

sre helfte verloop sonder dat enige punte 
aangeteen word. Toe breek Simons 
berg se agterlyn deur. Na 'n goeie lopie 
verloor hulle egter die bal oor die kant 
lyn, binne bereik van die doellyn. Hulle 
b~meester die bal in die Iynstaan en na 
die bal langs die hele agterlyn afbeweeg 
her, duik Johan Smit oor vir Simonsberg 
. eerste drie. Die drie is gedoel. Kart 

hlcrna duik Pierre Kotze oor vir Simons 
berg se tweede drie. Ook die is gedoel. 

RUSTYD 

Teen rustyd staan die telling nog steeds 
op 12-0 ten gunste van Siruonsberg. Dit is 
te wyte aan die vasberade manier waar 
op Huis Visser verdedig het. Simonsberg 
Was voortdurend op die aanval. Hulle 
kon in die eerste helite egter net die twee 
nJaul deurkom, 

In die tweede helfte is daar mooi rugby 

gespeel aan beide kante. Hui Visser het 
Simonsberg 'n paar benoude oomblikk 
besorg maar kon net nie daarin shag om 
deur te brcek nie. Simonsberg het soos 
in die eerste helfte steeds me stal ge 
biedsvoordeel geniet. Selfs die goei ver 
dediging van Huis Visser kon net nie 
heeltyd die aanvalte afweer nie. 

Kort na die aanvang van die tw ed 
helfte breek Piet Swart van Simonsberg 
deur en druk sy dri . Die dod kop is 
egter mis. '11 Ruk later druk Mariu 
(Slingel) Matheu nog 'n drie wat wei g - 
doel word. 

Hierna skop Huis Visser weer vas n 
die telling staan 'n ruk til. To korn 
Johan Smit egter deur vir sy tweede drie. 
Kort hierna druk Pierre Kotze ook sy 
tweed drie toe hy van Hui Viss r 
tien tree strippellyn af deurg hardloop 
het. Net een van hi rdie drlce kon egt I 
gedoel word. 

Die groot telling stel l luis Viss r 
spel egter in 'n groter skadu as wat dit t----..;;;..----------T------------------------------- 
verdien. Hulle het hard probeer en gocd 
verdedig. Die wedstryd eindig gter 32 0 
teen hulle. Uitsl e 

" T ,. ~ ~ 

< .;. LIBERT AS' - MABRE 
, .. '. ~ _ "! tlc,; ..... ~ .. "'.ii"-:· , . . . 

,MARAIS-PIEKE " 
. ' 

IN In harde wedstryd speel Pieke en Ruis 
~Ilrals verlede Vrydag gelykop 12-12. 
n Sterk Suid-ooster het die pel egter 

~ Illocilik. Huis Marais speel die eerste 
l:lfte saam met die wind en gebruik die 
Wind goed. Hulle geniet dan ook gebieds 
vOordcel vir die grootste deel van die 
CCI' It; helfte. Pieke se verdediging was 
Cglcr rotsvas. Diep in die eersie h lfte 
OntStaan daar weer 'n losgernaal in Pieke 
Se kwartgebied. Huis Maran kry die hal 
n na 'n volle agterlynbewcging gaan 
vletlel C. Hugo oor vir 'n drie. A. Taure 
laag met die doelskop. Pieke veg terug 
e~ A. cotman slaag met 'n strafskop. 
Dlc rustydtelling was 6-2 in Huis Marais 
Se gUns. 
r In die tweede helfte is dit Pi eke wat 
hie wind benut. Na 'n hoe skop van A. 
I)?sch gaan druk senter M. Prins vir 
s~ ke, ~. Footman slaag met die. do~l- 
()p. Pieke loop die eerste keer 111 die 

W dstryd voor met 8-6. Huis Marais v r 
r~s Pieke egter deur 'n paar gocie los 
~ rums van die afskop af te wen. S. Wit- 
on gaan oor vir 'n drie. Tame dod die ~----------------------------~ 

drle en Huis Marais loop voor 12-8. Huis 
Marais oortree hi rna eg: er twee ke r 
naby hulle pale. Heide kere laag Foot 
man vir Pieke met die traf koppe, Die 
wedstryd eindig gelykop, 12-12. 

Vir HUls Marais het R. Kdst n op 
ag reman en A. Taut op heelagter go ie 
spel gelewer. Vir Pieke her M. Prins op 
senter goed gespeel, rerwyl A. ootrnun 
met sy kopvoet bcindruk hct, In di 
geheel gesien wa di wedstryd 'n hurd 
voorspelerstry I waarin die tw pakk 
baie goed teen mekaur opg w eg h t. 
Albei spunne was egter hereid om re 
hardloop met die hal {IS die geleenrheid 
hom voorgedoen her, Albei di 10 ska 
kcl het die wind goed gchruik om hulle 
onderskeie spann op die aanval te plaa . 
Die rot vuste verdl;diging van alb i sp 111- 
ne het grot r rcllings v rhoed. SOIll. is 
gode halbesit dour onoordcclkundlge 
skopp verloor. Meer planmarigh ~d 
kon ook deur beide agterlyn aan di 
dug gele gewees het. 

Die gelykop-uitslag kun as 'n get roue 
weergawe van di spel b kou word. 

- 

WILGENHOF - MEDIES 

lIELDER - HELSHOOGTE 
))1 ; tw e spanne her verlede V rydag 
I k na'n harde wedstryd uiteinddik ge 
Y op geeindig. 
In Helderberg het goed b 'gin. Vanaf di 
lI,skop het hulle deurgcmaal rot binnc 
hIe kwartgebied van Helshoogte- Hier 

net hUlie die hnl na 'n losgemaal he 
lec ter en met 'n skepskop geslaag. 

SKOPPE 

h IHerdie vroee voorsprong het Helder 
Ii rg ~terk op die aanval geplaas. Hulle 
,/ die wind gebruik en deur goedge 
It il~Sl skoppe gebiedsvoordeel verkry. 
k(~ ~hoogt sc heelagter, Andre Hane 
hie~'. her uitmuntende spel gelewer in 
telk die tyd en daarin geslaag om die druk 

male te verlig. 
hll~()rt voor di~ einde van die eerste 
'n te hct Helshoogtt: deurgehreck. Na 
I Illooi lopie waarin die bal goed gehan 
h~cr cn heen en weer gestuur is, het H >Is- 
l()gteh I D' d' . g I u eerste drie gcdruk. Ie· rte IS 

vI! (oel om die telling or 6-2 t n gun t 
tl()~ H~lshoogte t • taan t bring. Dit was 

lhe rustydtelling. 

Die tweede elft hct harde I ugby or 
g [ewer. Nu 'n v rhete aanval war ~ I ru 
tot oor die doellyn kon vorder 01 , h I 
Hdshoogle ge.laug met 'n • kepskop- 

1st Liga 
AA D" IN 
;.1. cnburg 8 
II ld rh ru 
Wilg nhof 7 
Simon. b r 6 
Pi k 6 
E ndra 6 
Mahr62 

MIS 

Hierna vc;rloop die wt .. d tryd lank S()~l 
del' opwinding. TOI; g. e H .lderb 'rg n 
lung skop vorentof.'. Ow bal rol lot n 1 
oor di docllyn. Helshoogte tel op n 
met 'n hord Ilelder.bcrg rs wat nud 'r 
storm proh cr hullc lilt kop. Hl~l1e skokp 
egter rnis n die hill vr I or die grond, 
ste ds binne die do Igcbi d. H ld rh r~, 
wat vinnig opg volg h t, h t net llodlg 
l had om op di bal tc val, Wilt hull ()O~ 
~edoen het. Die dri is gedoel en dlt 
bring dus die t lIing op 8-8 Ie 'la-Ill, 

M t nog net twintig minutc se ped 
lyd oor, het danr nOli 'n vcrwoede st~d 
)0 gehars. Seide spanne h I daardle 
ckstra punljic gcsock. T n spyt> van 
goeie 'pel deur ulbei kante kon g~..:n ve.r 
d re punt mnget ken \~ord me, 1)1 > 
wedstryd eindig du mel til> plIllle. (Hill) 
op 8 elk. 

.111 
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SCHOEMAN 
GOUDWE D 
VIRMATIES 

DIE onoorwonne Maties manshokkiespan het verlcde Saterdag 
middag hulle voorsprong op die puntc-lys vergroot c1CUI vir Berg 

vliet met 2-0 tc klop. 
Die Maries is no n in 'n byna onaanvegbare posi ie ell daar is 

twyfel of hulle ingehaal gaan word. I ie Maries het in hierdie stadium 
nog sewe wed, tryde oor, war III er is as watnog deur enige under span 
gespcel moct word. 

In di ~ eerstc tien minut het dJC stork 
pan van B .rgvliet di oorhand gehad. 
III hierdic stadium het die Matics baie 
onnodige rout gcmaak. Mettcrtyd h t 
die Maries cgrer die spel begin beh er, 
n mer moot be wcgings IHI v ire gckom. 
Di Miuies he: Hcrgvliet s foute begin 
uii buit II hulle sodocudc g durig ou der 
druk plans. In di twin tigste minuut 
van die cerste hclfte kry Maues 'n 
kor thock na 'n oortreding d'IH Berg 
vlie t. l licrdic k rthock word mooi deur 
Andy Schoeman bcnut en hy bat y 
SpUIl met CCII docl voorloop. Andy 
S .hoeman i in hicrdie .. tadium diu 
Mutics 'i voorstc doclslancr. Met dre 
aanbrcck van rustyd wu Maries 1-0 
voor, 

III die tw 'cdc hclfde hct die Maties 
gewys waar om hulk '11 011001 wonne 
pall is. Mec tcrlik het hull die hal 
helleel cn So h('1 hull vir n rgvli I die 

Hier is di namc van die wClln'rs SI "1Iellbusch. 
van die Sportlllan ell Sportvrnu van die Di d'rd' prys viln R20 is gcwcn 
Jam kompetisic: dl'lIf Illllr. (" Oosthuil.cn vall Wi!- 

I'>tc prys van HSO ga:ul aun Wendy gcnhof. 
(~Iinc van Ncrina. DIe per 'olle kHn hul prysc cer-;- 

komendc J)ins(llig (28 Augustus) 11IS~cn 
Die R30 twced' JHYS i gl'wen dellr II Vln. 1\ 12-ulIT by /)i£' Malie <;e 

IIIIH. r .. I'oli'~ van llamman'lTllal 12, kanfnor afha.tI. B:tie g·llIk. 

ARIOBERHOLZER 

MA TIES se Sportman en Sportvrou van die jaar is twec weke gclcde by 'n luisterryke kleurc-dince 
aangekondig, Hulle is Garth Ie Roux en Lynn Hugo. Die bekers is aan hulle oorhandig deur die voor- 

malige Staatspresident en oud-Matic, mnr. BJ. Vorster. ' 

Mnr, Vorstcr is ecn van negc pcrsone 
wat die Universiteit 'C erekleurc ont 
vang het. 'n Verdcre ] 30 kleure-toe 
kenning.'> is gernaak by die geleenthcid. 

Mnr. Vorster het in sy tocspraak 
vcrwys na die noodsaaklikheid van 'n 
spor tsoort wat o p die oud g bcocfcn 
kiln word, en gcs"\ dit is elke Marie se 
plig om aan die cen or under sportsoort 
deci te necrn. Mens sana ... I.k hoop 
1 s rs van hierdie kolom gaan di t tcr 
harte neem. Dit i. per lot van sake 
gesondhcid jaar. 

Die Matie wil al die c por tmaune en 
-VTOliC wat tockennings on tvang hct 
van ht rte gelukwcns, en ook be dank vir 

die wyse waarop hullc die Univcrsiteit 
se naam uitgcdra het. 

die gcbrcekte gewrig wat hy in die 
Bergrivier marathon opgcdocn het 
vierde klaargernaak. 

Gehard Beukes het sewcndc gee in' 
dig en John Lee Uende. Die wedvaart 
wa 'n proef vir die kics van 'n wp-span 
vir die Suid-Afrikaansc K2 marathon in 
September. 

Die Stociklub hct vrocr vandecs' 
maand 'n geslaagde toernooi teen Krnai· 
fontein se klub gehad, Die uitblinkers 
was Nicky Loub er, Gerhard Breden' 
kamp, Philip Marec, He nnie van Zyl ell 
Pierre Coetzer. Die manne .icn nou ui! 
na die WP-kampiocnskappe later vall' 
jaar. 

hceltyd op die agtervoet laat spe 1. Wat 
egtcr gehinder het, was die felt dat die 
skakcls IIi' altyd rnooi in posisi was 
Hie. Ook was die opvolgw rk van die 
Mattes nie altyd 11:1 wense nic, nit hct 
vcroorsaak du I hulle baie g .lecnthcde +--------------------------------------------~ 
verlore luat gaun hct, wa t aan hulle '11 
grotcr oorwinning kOI1 bcsorg het, 

In die vyl'ti nde minuut kom 
Fourie vall die Mnties mel 'n mooi 
be ging II" yore, ell w 'I' ccns was di t 
Andy Schocman wat die doel aan 
tcken. Dit wa 'n puik do I want die 
hoc k waarvan hy moe skic I was bai 
skuins met die do ilwagter wat nog die 
pad vcrsp r hct. Hi rna hct die Maries 
die spe! ictwat vertruag om sodoendc 
ill ~ heeltyd in be sit vall die bal te bly, 
ell Bergvlict se kunse skraal te maak 0111 
'n dod aan tc tckcn. 

Die wed tryd was 'II W lvcrdicnde 
oorwinning vir dle Maties wat hicrdic 
v .. ' 'k dric w 'dstryd~ gespe 'I h·t. 

SCHOEMAN 
Matie s hct III Andrew Schocman 'n 

hokkiespcler wat , di I no' ver gaan 
bring. 

Schocman het in die af'gclopc vier 
wc dstryde lien doole aangctcken en hct 
reeds 'I ransvaal, Oostclike Provin ie en 
die WPvertcenwoordig. 

Die Breerivier-we dren vir twce-man 
kano: is vanjaar dcur die oud-Matics, 
Andre Collins en Roelof van Rict, 
gowen. Sunley Uys he t dcrde gcciudig, 
en Marais de Villiers het ten spv tc vall 

DAMES KLOP OUD-STUDENTE 
DIE Mutics se vrouehokkicspan het in uiters winderige omstandighede sy (Jan praak op die WP-titd 

behou dour Oud-Studentc op Wclgevallcn met 3-0 te klop, 
Die Matics het sterk begin en hct de urentyd die toon aangegcc. Die tuisspan was gedurig op die aanvnl 

maar die goeic vcrde diging van Oud-Studente hct verhoe d dat hulle 'n groter telling behaal, Die 
Oud-Studentc het hard probeer, maar voorlangs '11 gcbre k aan slaankrag gehad. 

Sl}OS teen die ikcys was di t weer 
Lynette Vcrmaak wat gcdurcn dc die 
ccrstc hclfte V'1Il die wcdstry d die 
c rstc docl aangetckcn hct. Die Matics 
hct met bale gocie span- en stokwerk 
vurcndag gekom cn het kcer op keer 

----------------------·--------fdaarin g slaag om deur die Oud- 
Sludcnte se vcrdediging te IHeck tot by 
hulle doclhok, wanr hulle telkcns ge 
stui t is. Talk hockie. ten gunste van 
die Maties het nie geslaag nie. Die 
ongcluk het hulle ook ~ ~et~c gery~---------------~-----------~- 
deurdnt 'n paar baie goeie pogingll nn 
die dodhok, .oos c n deur Rennie 
Rose-Innes, mis wa . 'n Briljan Ie doel is 
gedurend' die twced~ h'lfte van die 
\\l'Uslryd dellr Sharon' Quinn geskkt 
nndat sy uk bal op die kwartlyn 

Ihlein skitter in sokker . 

Heide spanne was g 'nicpsig, en die 
keidsregt'r mocs die \\cdstryd kort 
kort ondcrhreek ell stralskoppc ;tan 
cen van die spanne toekell. Sodoende 
was dit Ilooit 'n vlo ienae wedstryd nie, 
on aanskoulike spel is beperk. 

Die Ma tics he t vroeg v(wrgeloop 
nadat Pragt die bal na Ihlcin gespeel 
hct. Hy het op sy bcurt die bal deur 'n 

~~~~~~~~~~~~-~--~~~~~-~~~~~~~~gn~ng ~ tuur en Mynhardt hctdieb~ 
in die do 1 g 'd 'tlcktcer. 

Die twe de doel het by 'n straH;kop 
wat d ur Bamard wnarh'Cneem is, 
begin. By het die bal nn Ihlein geskiet, 
en laasgenoemdc het drie verd"dig rs 
gcklop voordat hy die hal Yerby die 
d<.dwagter gcstoot het. 

G off Cohen hl.'t die aanvoerwerk 
vir die derde doel gedoen. Die b,1 was 
nally die doe llyn van Park Villa uit, en 
Park Villa- piers het geillnk hulle kry 
die ingooi. ohcn het g' i'll dil t dil' 
keidstl'gtcr 'n in 'ooi vir die Matics 
bev(.~el en het die bal vinnig na Ihlein 
gegooi w: t met 'n netjicse skop flo-oor 
die doelwater die eindtelling 3-0 ge 
maak het. 

HERMANN VOLKMANN 

IN'1l okkcrwcdstryd, waaritt sterk wind goeic spe! hemocilik het, 
het die Maties Park Villa met 3·0 geklop. Dit wa ook die rustyd 

telling. Andy Mynhurdt en Bobby Ihlein (2) hd die d( elc aangctel'en. 
Die Matic. It t hctcr by die winderige Locstande aangepas en by tye 

goeie okker ge, peel. Die baie kanse wat di voorspcler. geIJad het, 
kOrl ongclukkig nic: nJtyd in doele omskep word nie. Vera! in die 
twcede helfte is heelwat kans vernrou. 

Mjb po t 
Ij.~on St:mvlict het Majuba ., ecrste 
Supcrsportmankompctisic gewen. Die 
komp tisic was deUr}§lMs baie straf, 
want Leon het slegs 2~ puntc vom 
Martin Surcndorff g 'cindig, met Pieter 
Ni woudt d·rde. 

lIicrdic kOll1pctisie wa 'n nuwe 
fas'l van die jaarlik c portchg (v:lIIjaar 
gcholl op II Augustu<i). Die toeken· 
fling V'UI III 'dulies 'IUn dit: W ·l)lll.!rs Vall 
die onder keil.' [lfd lin is moonllik 
gcmaak d'lIr mllr. Felix Vi ,Igic v'm 
S'JII1am. I y hel 0 lk 'n wis 'lbc' r 
g sk'nk. 

Dcriicll V,1l Majuha c bestc . port 
mann' IS d ur die ko }lui.; aangcwy 
om (h.:t:I t Ileem. Hune het in 1Wtf' 
afddin's meeg ding. nil.! "" nnl.:rs vall 
die afdeIing w' s; I .on SWllvliet (ver 
'ooi). Martin SurendoJ ff (kr.lgo fe 
lling', okke!' en ba k tlnl), Pict r Ni • 
woudt (2000111), B, tie de WeI (60m), 
I if vttn Zyl (hooJski ten snoek'r) 11 
Manus WOlllarans (tal' Itcnnis). 

Die tradisj r~lc lIem -l-Hel rugby 
Wt'd Iryd h'l I, tel ill middag pia. sge 
vind. Die voorw'dstry,J (vir di" osiale 
pel dowel die hoof\\' d<;tryd i 
ur die JI.m I g"w n. (lg. met 10 

pun tr Ie "Hoor 3). Di· dag is gc' .1lig 
gt' lui t met die jaarlikse op tnndillgs 

fun ie. 

g 

.EVAARLIK 

Die Maties se doeJwagt r, Otto, het 
weer uitmuntend gespeel ell di t is aan 
hom tc dankc dat Park Villa nil! Uocle 
aang teken het nie. ,In die verdcdiging 
het llrigg. .. en Barnard gocic spcl gdcwcr 
'n vernl Bamarci het altyd met Iluwe 
aanvalle begin. Du Toit en Pilla het in 
die rniddelveld uitgcblink en baie k,Ulse 
vir hulk' voorspcl'rs geget'. Bobby 
Ihlcin en G off Cohen was altyd ge 
vaarlike voorspclcr, maar hct Ie veel 
bns verbrou. 

Die lwcedc span wal ook tecn Park 
ViI1a "speet het, het 0-1 verloor. Die 
tJ'rd' sp.lIl het teen Rangers gcspcel en 
2-1 gewen. Rangers sc kupt in het sy 
. pan se doel beha, I, en Cochius het vir 
die Maties doele ,angeteken. 

ontvang het en daarmce dcurgespecl 
het tot in die doelgcbied, waarvandaan 
sy self die doel geskiet het. Die agter 
spclcrs hct bail' gocd verde dig. Rennie 
Rose-Innes het ook 'n goeie wcdstryd 
gehad. 

Karen Joubert kolt nie p el nie 
weens 'n knie-bcsering wal sy opge 
docn heL Dciure lIe\,,.ritt het in Iwar 
pick gespcd. In die laaste vi(.'r minute 
van die wed'itryd het sy 'n doel gl'skiet. 

Debbie Cromhout so spcl is gekctl· 
merk d ur baie gocic stokwerk en 
bal-bchecr en sy was 'n bictjie ongcluk 
kig om nie 'n docl tc skict nie. 

Dit was 'n goeie oorwinning vir die 
Matics, maar hulle kan nie nou IlI:11 
slnplc ni , \Vall t volgende week: spec! 
hulle tl.!cn (onstantia wat self b;ti 
sterk is. Naas die wed'S tryd teen di~ 
(keys is rut hullc bclangrikste wed 
stlyd. 

'n Gewone Allied .. 
Spaarrekening is eintlik 
'n 44 Geriefrekening" want 
u geniet hierdie to gerieflike 
voordele: 
L Gerieflik onttrekkings 

by enige tak of agentskap, 
na geskikte identifikasie. 

2. Gerieflike trekfasiliteite op 
vakansie - daaris'n AlIied 
tak nuby u, waar u ook , I in 
die land rondreis. 

3. Gerleflike oorplnsings - 
maandcliksc belalings van 
suhskripsic-aanJele of huis- .. : 
verbande kan gcrecl word. # ~. . 

4. Gericflike, gesumentlike rekening, - egpare kiln 'n rekening 
g samentlik of afsonderlik gehruik. 

5. GeriefUke dicils a n dames - al is u in gemcenskup van gocderc 
getroud, kan u 'n rckening sonder u man se magtiging open. 

6. Gcrieflik rekening vir mindcrjariges - almal Oller as 16 kan 'n 
rckcning open en gebruik sonder magtiging van hul ouers 
of'n vong. 

7. Geriefllke inbetaling van salarJs - vra u wcrkgewcr om u salaris 
regstrccks in u spaarrek ning in tc hetaal. 

8. Gerieflike kostebesparlng - geen grootboekgelde of ander 
kOSle nie. 

9. GeriefUke spaarhoekie u wcet nltyd presies hocvcel u in u 
rekening het. to. GerieUike nlanler om te begin spaar. U kan met slegs Rl begin. 
Die maksimum perk vir'n spallrrekcning is R25 000. 

B sock hinnekort enigc Allied-tak en bcnut al die geriewe 
van:n spaarrekening by ons. 

Batesoorskry R1 600000000 


