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Nerens in die wereld bestaan 'n 
arbcidsitu3sie soos die van Suid-Afrika 
IIIC. In die buitcwercld is ar bcid '11 vryc 
Ix!wcging en ecn van die magtigstc 
POijtiekc instrurncn teo 

Teen die einde van die ceu sal daar 
In Afrika sewcntig tot tagtig miljocn 
Wcrklose mcnse wees, Die tota lc ver 
(lloc van die V.S.A. en Europa is nic in 
laut om strukture te skcp om tagtig 
Oliljoen mense van werk tc voorsien 
nie, 

Suid-Afrlka is decl van hierdic 
wereld. In Suid-Afrika korn IlUWC 
Wcrksockers by teen 264 000 per jaar 
en sal vermecrdcr tot 500 000 teen die __ --------------l-------------...;..----------_;.---..;:.....:....; 
einde van die eeu. Daarbcncwcns is 
daar reeds een miljoen werkloses in ons 
~and, Dit sal in die volgcndc twintig 
)aar vermccrder tot ses miljocn waarvan 
83% swartmense sal wees. Die poli tick 
van die tockorns is dus die vraag of ons 
gaan die huidige cen mitjoen en die scs 
(lliljocn wat kom, wcrksgeleenthcde 
k:ln voor: ien? 

Dit be tckcn da t die uitdaging wa t 
v()or ons staan, is om in Suid-Afrika 
~If wcrksgclecnthcde to skcp vir hicr 
lh~ mense. 

Min. Botha het gese: "Suid-Afrika 
bet so pas twee dekades van groot 
OntWikkeling dcurgemaak. Dit is bereik 
tel'n die grootste mate van tccnkanting 
op bykans all gebiede. Met al ons 
~estasics het ons voor ons grootste 
liltdagings te staan gekom. Die grootste 
daarvan is die uitskakcling van werk- 
100, held," Die rcdes waarom di t so gedo 11 

Ons moct die wetgcwing ondcrsoek gaan word. is onder andere soos volg: 
ell besluit of die huidige struktuur goed 1) Die tydpcrk wat gcwoontik gCgll!1 
genoeg is vir more. Dis waarvoor die word vir die kompetiesie is te kort 
~iehann-kommisSie aangestel is. Min. om dH ten vollc te benut. Omelat 
lotha het gesc"': "Wat voor ons Ie is nil' - I' . gevoel is dat di,e hna iste ~lIe gc~()cg 
Ilet arbcid nie maar die totale verrnoe bentlt word VIr promoswwcrk (11 
van OilS vaderland om vir al sy mense ander Insamclings nil', is beslui: om 
""erk te voorsien." die finalistc reed vanjaar III aan t~ 
" Suid-Afrika is al land op die vasto- kondig. Dit sal ook tot gcvolg he 
~d ~n Afuka ~t om ~ hul~L __ ~----~~=======~~~~~;~~;~~~~ 
~onne beskik, die planne kan maak en 
e leierskap hct om so 'n uitdaging te 

llanVaar. Ons moet net die wil en die 
arne werking van al die mense van oris 
vaderland verkry om die taak aan te 
l1ak. Dit kan ook net slang as alrnal 
Pl.lSitief ingestel is. 
h ~n Suid-Afrflta is daar 'n groot w~n- 
alans. Ons bcleef 'n tyd van resessre, 
~~Ir tersclfdertyd bet ons 'n wcrkloos 
II e1usyfer van een miljoen. Dit is 'n 
liters gcvaarlike situasie Daar is 'n 
,ck{)rt aan twalfduisend blankc am- 
lltgS( . d' .,' 'Ve '11:mne, aan ncgeduh -n til utC 
t rvoerwcsc en aan vyfduiscn d in sleu- 
Ipostc 

d' Scs miljoen mcnsc kan egter nie tot 
e~~ ~rb~idswcrcld toetrce en vir hu~se.lr 
t.Ii Vir die land icts betoken as hul ruc III 
e werk gcskool is nie. 

DODEUKE KOMPETlSIE 

t · ,Die RSA is in '11 dodclike kOlnpc- 
I~C . di ek gCWlkkel om 'n bestaan In e 
I. anomiese wereld, By kom1lcteer met CleS f" r I, ,0 ISUkl'erdc laude soos Japan. Duits- tlld en Fran kryk. Ons kan dus nic 
ek kostig om ses miljocn mense by die 
fit onomie te bctrek as dit WHt hul 
S ~uuseer nie verkoop kan word nie, 
(I~ld·Afrika sal namate hy groci al meer 
ng ", . . It, YVes wees op uitvoer en goeie 

h~ndClSbetrekkjnge met die buite 
vvereld, 
\Ve~llid-Afrika sit egter met die angs 
Ilr kcnde probleem dat sy arbciders se 
3o/,'dUktiwiteit sedert 1972 met slegs 
I(I~ gestYg het. Daarenteen id geweldige 
lndruk uitgeoefen. 

w 
• r 

DIE grootste uitdaging vir Suid-Afrika is om 'n antwoord te vind o p 
die vraag hoe en waar die mense van Suid-At rika gaan wcrk, het 

die Minister van Mannckragbenutting, mnr. Fanie Borha. Wocnsdag 
nand gese. 

Ons moc t ook die bcstc verhoudinge 
en samewcrking I llSSCIl alle mcnsc in 
Suid.Al'rika verkry, omdat OI1S vcrenig 
die aunslag van Marksisme tccnstuan. 
"Die Suid-Afrikaanse ·roep van volkc 
hct ulles SHam tc wen of te verloor." 

Ons het geell imp erinlistlcsc srrcwcs 
in Suid-Afrikn nie. Ons strcwc is om 
alit' vorme van impcriulisme ui t tc ru j 
en die self! skikkingsrcg van kl in 
nasies tc vcstig en tc ver dcdig. Suid 
Afrika kan allcen slang in sy taak as hy 
ckonomics stcrk is en 'II sy men c wcrk 
en gelukkig lewc. 

J ACQlJl·.S VAN SCIIALKWYK 

REDES 

'ERW. M, Nl , M 

. W IlT 
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lin 

Die melodrama "0111.1' a misguided innocent girl ", geskry] deur I~.!. Underwood, was deel pan die Moulin 
Rouge-program. Die "villains", )1.I.l1.r. David Pais! " Steve Collins, Patrick Hutchinson en Willie Lategan, 
met Diane McCarthy O{J die 1'0 orgro II d, het die toeskoucrs laat skat rlag. 

ANASTASIA 
OPGEVOER 

ANASTASIA, 'n toneelstuk wat 
op cell van die hyblywende 

raaisels van hierdi eeu gcbaseer is, 
word tot 29 September in die 
Nico Malan-teater deur KRUIK 
Toneel opgevocr, 

INGRID BERGMAN 

Die uorie is re 'ds in die vyftigerjare 
as 'n uks svolle film m t Ingrid B rg 
rru n en Yul Brynner in die hoofrolle 
aan die wereld be k nd gemaak, In kor t 
handel di t oor 'n vrou wat haar voorgee 
a AnaSla, ia, c m van die dogters van 
tsar Nikolaus II, wat die bloedbad t 
Ekat rinhur J ontduik hel roe die 
k i alike gcsin to 1918 d ur die Holsjc 
wiste vermoor i .. In werklikheid het 'n 
cind los' r cks hof'suke en roets dit 
Bog nie r g T kry om haar aanspruke t 
bevestig of t wecrle ni '. 

WltNA SNYMAN 

In di KR UIK-opvoering word die. 
hoofrolle deur Wilna Snyrnan (in haar 
cerstc uptrede vir Kk Ulk) s dle ks 
keiserin en Liz Dick a, Anna Brt un 
vertolk, met 'n terk pall IJY pelers 
wat Johan Malherbe, Schalk Jacobsz en 
Rogel Dwyer ill luit. 

Anastasia. go> kryf d ur Marcell' 
Maur tt , word deur Pieter l-ourie gc' 
rcgi eer. Die de kor It ko tUUIllS j 
de ur Dicky L, nghurst en die t Iigtiug 
d III Malcolm Hurrell ontw rp, 

And r pelers in die gro t rolverd , 
ling I Maricki Hasson, Johan Botha, 
Neel ('0 tz • Willem de la Qu rra, 
Iohan 'stl'rhui, n, Nerina I'erreira, 
Hr u m il d a Ja nsen van R n burg, 
Amanda • trydom en Marko van d r 
"'olfi. 

Ingrid Saltzman stcr van die aand met haar Piaf-liedere. 

'n Geskenk met 
verbeelding gekie I 

getuig van goeie 
smaak maar hoef 
beslis nie 'n plaa 
se prys te kos nie. 

] :, M, lie loods vande sw ek '11 
onder 0 r na die b steeling 

v, n die SR ten opsigte van kul 
tuurv reniginge. Ons het gevolglik 
di opinies van die voorsitsters van 
tw e b drywige komitees, n1. 
U AT en die ASK, gevra, 

He n III er as 'n hond rd rand. 

DRINK N' TF:. 

Vergad ring. waarna pr .kers van 
butte genooi word is oop vir alm 1 om 
by 1 woon. 'n Men keer tog ni rue 
lui teraars by die deur, voor om er te 
VT' wie I dcg ld betaal het en wie nie. 
Bulle kom drink di tee op en jy sien 
hull Ilooit 'weer nie. Juweliersware 

K r e 
M ndjie. 
Oroe blomme 
& sade 

Klokkie 
Wierook 
Skulpe 

TEEN om (.RONDlH;GINSEL 

Wl1nne r ulke spreker g- 
nooi word, mo -t di ASK maar daurop 
staatmaak dat hierrulA mensc toevallig 
hier rond i., en cL'llk net die ASK sal 
t spree. Van r i koste. help ddg i 
d ar oi sprak nie want (Ii suhsidle 
wat die ASK van die SR ontvang, is 'n 
ronde R50. Oit dek nit 'cr die onkos 
tes van l'ense 1 nie. Dit t teen die 

oug 
Magnifique 

.on MENS kon jou vir 'n wyle verlede week verbeel jy het in Pigalle 
verdwaal. Dit was toe jy in USAT se unieke Moulin 

Rouge-sand in die Libertas-Teater beland het by 'n kersverligte tafel 
met 'n happie tussen die kake en 'n glasie in die hand. Dit was '0 
nuutjie en dit was 'n treffer, 'n fees in die kleine vir oog en oor en SO 
vrolik, rats en vcrnuftig as wat dit maar by amateurs kan. Die Moulin 
Rouge is met 'n lekker loslit kabaretaanslag - en tog vol nuanse 
uitgevoer .' , 

So formulcer Jlben Meiring sy ge 
dugtes oor USAT se Moulin Rouge in 
Die Burger. 'n Mens kan dit slegs 
onderskryf. USAT het hier waarskynlik 
iets vermag waarna daar lank reeds 
gesoek word in kulturele vermaak op 
Stellen bosch, Miskicn Ie die rede daarin 
dat die "regisseur", Rolf Behren: nic 
probccr het om kwasi-professioneel te 
wees nie - troucns, fcitlik al die 
dcelnemcrs is volslae amateurs, wat die 
prestasie des tc grotcr maak. Sender 
dat basiese kwaliteit opg offer is, kon 
enig student met smauk die aand 
tcrdee gcniet hct, 

CAN·CAN 
Daar was vcrnuftige klavierspel vr n 

Rocco van Zyl en Dclina Venter, wat 
met haar Satie meer sta tus aan die aand 
verleen het, terwyl Jean Badcnhorst 
met haar "Parisian Pierret" die atmo 
sfcer gelaai het, Daarna het die kaval 
kade van "can-can girls" losgebars, en 
ongeag 'n vcrlore passie hier en daar, 
geskittcr. Dit was iets wat Stellenbosch 
waarskynlik nog nooit bcleef het nic, 

MELODRAMA 
Na die pouse was daar die melo 

drama, "Only a misguided innocent 
girl" deur DJ. Underwood, wat onder 
die bekwame regie van Davida Day en 
Mari Hauptflei: cit uitmuntend geslaag 
het. Heide die hoofsp lcrs, Diane 
McCarthy en Conrad Heyns, asook die 

vier "villain ", David Paisley, SteVe 
ollins, Patrick Hutchi on en Willie 

Latcgan, hct die gehoor in voor+ 
durende histerie gehad. Sender om Jaf 
te wees, wa dit werklik baie snaaks. 

PIAF-LiEDERE 
Die aand is a gesluit met die so' 

praan, Ingrid Saltzman, wat Piaf-liederv 
g ing he t. Dit wa natuurlik 'n uiters 
ambi ieuse poging, waarin sy ongetwr" 
feld g I ag h t. Met haar pragtige stein 
en persoonlikhcid het sy, sonder om '0 
kabarctvertoning te probeer lewer, die 
gehoor totaal oorweldig. Die gcwildC 
"Milord" was natuurlik 'n hoogtepunt- 

GEESDRIF EN SUKSES 
Kritick kan bloot 1 ~ in onafgerond' 

heid, maar dit kon net eenvoudig ole 
af'breuk doen aan die geesdrif en die 
uit indelikc sukse: van die aand nie. 

Dit is bcvrcdigend om vir 'n ver 
andering studentctcater ongekwaliff 
scerd te prys. Miskien kan ander plaas 
like kultuurorganisasies lJSAT se voor- 
be ld volg, die. elfde oorspronklikheid 
en ini. iatief aan die dag le, en so 
probe r om die Stellenbosse studentv 
"kultureel op te voed". Die hardc 
werklikheid het on geleer, dat hyeers 
vcrmaak wil he voor hy hom laa! 
opvoed. Moulin Rouge het in 'n hOC 
mate hierin geslaag, 

Rolf Behrens, "direkteur" pan die Moulin Rouge-aand. Hier tree fly 01' 
in Mime at Maxim's. 

grondbcginsel waarop subsidies to ge 
ken word, dat die ASK hom . terk 
uitspreek. Subsidi .s aan kunsvercni 
gings word berckcn volgens die ru ntal 
lede van die vereniging, Die ASK voel 
dat dit gedoen moct word volg ns die 
bchoeft s van 'n vereniging. 

Die aantal pogings wat die A~'K al 
aangewend het om die saak aan die SR 
te stel i. 1 gio. Tot dusvcr w.t daar nog 
geen rcak ie van hull kant at' rue. 

USAT 
lJit 'n onderhoud met Morlette 

Lind.;ay, Voorsitster van lISAT, het die 
volgend geblyk: USAT ontvang in 
1979 slcgs R250 van die SR, terwyl y 
oogroting by die R3 000 beloop. S6 
os Drama- ees by die Rl 000, 

o t 
Graham tad e toneelfeei R 1 400 ell 
die onl ngse Moulin Rouge oor die 
R700. ' 

Die vereniging kan dus gcen re 
serwe opbou vir byvoorbeeld duLlr 
ko tuums en beligting nie. Boonop put 
prysstygings en teaterhuur USAT SC 
fonds nog verder uit, Die enigstc 
inkomste i die kaartjiesloket en R22S 
e inskrywing g Id tydens die Dratll;l" 
fees. 

USAT doen dus On dringendc be 
roep op die SR op grot r geldelike 
steun. 

AANDAG NODIG 

Oit bJyk duidelik <tat daar ve al 'tl 
finan i 'Ie tekort by die verenigings 
be taan. Die sank v rg dringendc a,ltl" 
dag en in die volgende uitgawe wcergce 
on. di mening van die SR. 



DIE stukrag van kuns IS die verbeclding: die verrnoe om verby dit 
wat voorhande is, te mik na die moontlikc. Sander verb clding is 

~aar 'n wereld van feite en gebeure, maar geen realiteit nie ... Dit i. 
,an ook as speelruimte van die verbeelding dat kunsvorme kritiek 
Inhou op 'n gerasionaliseerde bestel, die wereld van gocie verskonings, 
van perfekte alibis ... 

ERNST FISHER 
I D~e ~olge~de aanhaling (uit Ernst Fisher: III praise of 111 
magination'i illustreer die rot van die kuns in die samelewing aan die 
~nd van die verhaalfigure van die Kaal Keiser en I' rmantig I in 
Pipi die Vee. v, 

The arts have often praised those 
who rule, selling 'immortality' to 
powerful patrons at a cheap price. But 
lnore generally and more deeply, more 
elementally, art has sympathized with 
:he suffering and the per ecutcd, the 
aten and the rebellious : with Hector 
nd Hamlet, with Antigone and 
Prometheus, with Heloise and Don 
Qll~xote. The artist's 'imrn diacy", 
whIch does not mistake the mask for 
the face 01' the fetish for the true 
nature of anything, is perhaps nothing success; in real life the child i II ually 
other than thi long productive slapped, and, (I, h~fore, only a e w 
memory; it reaches further thun the people dare to bell ve what they t'l 

ll1 mory of other people into child. and what the child ~aid w~llm it. aw the 
~oOd, into the sphere of first exper- emperor fOI th t~r t tlJ~" Hut _til' 
Icnce without inhibition, into all the tumour refuses to die, and II I possible 
freshness of the unknown and all the that somconc at court will get the idea 
~errors of discovery, and thus not only that it might he ndvi.ahle to put 'I,t w 
~nto the artist's own childhood but ~Iothcs on the emperor I and ometimes 
Into the childhood of the human ra '0; It happens that the people g t rid of 
and the great refusal to become an the emperor altogether. 
adult in the conventional sense, to 

ART SYMPATHIZE recognize whatev r 'reality prlncipl ' 
may be in fore at one's p. rticular 
time, is pcrhap. a guarani '0 of imm • 
diaey, of the productive imagination, 
of th revolt of art against that which 
goes without saying he 'IUS it . 
sanctioned by society. 

NAKFD I~MPEROR 

g.w.jakohs 

NUWE LETTERKUNDE IN 80? 
"DIE felt bly staan: Ons sal 

moet wag en sien of eksperi 
In ntele- of tradisionelc literatuur 
in die jare tagt ig na vore gaan 
kom." So het Prof. Marcel Jans· 
ns, professor in Nederlands en 

F· II ro pese Litcratuur aan die 
Universiteit van Lcuven in Belgic, 
Y toespraak voor die ASK, "Alge· 
III nc tendcnse in die hcdcndaagse 
"uropcs literatuur" heeindig. 

nd, yo nd kar 0 orp 

ant taan: "Why um r if I am un 
certain." 'n Nuwe verhouding tus n 
die individu en die . amelcwing h t n 
vor g kom. Di vuur in die Jitcratuur , 
was ek Istensiali: me. 

19,0 "'11 

hKSIST ,NSIAUSME 

'II. 

Beskawing word gebascer op kul 
tUI,lr, het Prof. Janss ns gese. Die ont- is, W'I 
IV • parah 1. IIg1mg van die Tweede Wcrcldoorlog 
h t di k . l' , I' IC ontinu tei: van 'uropese 
tlteratuur drasties versteur en 'I} "V~r- 
orc g slag" van kunst naars ell 
krYwcrs in die hand g work. Die vraag 

Mening 
en Ge 

IN 'n meningsopna me oor die 
I n~we P~alm- en Gesangeboek, 
I t die merungs verskil, 

GEI.DMORS 

~ Anonicm, Privaat, n.Se. 1100: "k 
dis gcldmors 'n stud n t het nie 

geld . bo me en daar was 'n goeie g sang- 
l\' ek. Die papier is te dun. Ek is ook 
lie Ius am die lied re van voor at' te 
eer nie. 
d ~~>ni~m, Eendrag, B.lng.: Dis 
efinlhef n verbetering op die ou boek 
d' veral die gc ang . Al is dit duur, is 
) It die moeite wcrd. Ek din' die 
1l~l)01st tecnkanting is van mcnse wat 
(~l! not~ kan Ice. nie. Omdat hulle nie 
Va,e wy. te kan sing nie, hou hulle nie 

11 die gesang nie. 

MEER P AKTIF. 

l)' Derek Swart, Dagbr ek, B.A.: "I ni h ltemal so duur as jy in 
I)C nmerking neem dat dit byna oct, a 
langrik i as 'n ByOOI. Party 1i dere is 

oor 
e ve kil 

Elm rc Brau r, N rina, ItA.: Fk 
hou van die nuw g s ng '. Ek h t cuter 
nag nie '0 uuwe boekie nic. Dit kan 
genlS go dkoper gemaak word, want ek 
kan di t nie bekostig nie. 

SLUIT AAN BY BYBJ~L n. 
leon Foot, • ndrag, B.A. 

mi. ie: Oor Jir algcnle n i dit "n 
verbetering op di all ho k. ugc! Ikki ' 
is sommige m lodit'" moeilik ingba r, 
Jhoew I dit haie 11100i is. Die: wooed' 
sluit nou aan by die nyhel. A. ( iris 
t ne ~ n on. met reg 01' die bun del 
trot es: n t jammer dat dit 111 tot 
sy volle paten. iaal gcbruik ' v ord ni . 

Ro Millin, llippokrates, 

M ui. Of) 

IJ -ON t lhlt nt -prol kt 



4 Die Matie, Vrydag, 7 September 1979 

Of ek weer sal? Ag lIee wat ... ... maar dit was heerlikl 

Hettiene Loxton. 

My e as een twee we 
va A 
pAS tcrug van 'n meer as besige 

we .k in Johannesburg, het 
Die Ma t ic met Hettiene Loxton 
gcsels oor haar twec weke as Mej. 
S.A.-finaJis. Sy het ons verseker 
dat sy vir ecrs genoeg gehad het. 

OJ> 'n vraag waar haar belangstelling 
in sko nh .idskomj tisie begin het, 
hct II ttienc zcantwoor d dat dit h el 
toevallig was, rna r dat sy dit nou 
g hruik om haar loopbaan as d eltydse 
model te bevorder. 

Haar ecrste kennismaking met korn 
petisi s was toe sy as Me], Fendrag 
aangewys is. D arna hct komp tisies 
soo Me], Akkerjol en Matieland gc 
volg, In al hierdie komp tisies het sy 
nic uit vrye wil ingcskryf nie, 

By die Dominique-ruodelskool he t 
sy gedurende Julie 'n kur us gevolg 
waarmee sy 'n volgende kursus in 
Des mber losgcslaan het. Sy is daarna 
dcur 'n internasionalc agentskap in 
Kaap tad na Bernard Jordaan verwys, 
wat haar vir die Mej. S.A.-kompetisie 
wou in. kryf. Aanvanklik het sy ge 
weier, maar is daarop gewy watter 
voordele dit vir haar kon inhou. 

'n Leer foto's van haar is wegge 
tum waarui t sy as ecn van 90 meisies 
ekies is om aan die emi-finaal d .cl te 

neem. Nadat sy in Kaapstad voor 'n 
pancel van bcoordelaars verskyn hct, 
het sy vir die cerste ke r in die koerant 
g It: s sy is 'n finalis cen van agttien. 

Die Don derdug reeds het hulle met 
'n sjampanjc-ontby t begin, waarna die 

DI!~ bomc wil-wil bot ell die winter lC op sy rug. Nog '11 paar wcke en die len tc 
I met ons. 

Saam met die lente n die mooi wat daarmee saamgaan, staan OilS van 
nou 'II hierdie hockie vir jou af die vrou, mooi t van aile blomme. 

VROU S ~ BEllO' VI ES 

Met die tyd leer 'n men die stud nt e beho ftcs ken en weet jy nadcrhand 
dat hy politick en problem nie sy Alfa en Omega wil maak nie. Jy leer ook dat 
di stud nt 'n kornplekse same. telling is wat eintlik moeilik is om te ven taan. 
Net so mo ilik is dit om hom te bevredig. Fen a p k wat tot du. ver onbevredig 
g 'faat is. is die vral! op die kampus. D'iarom hierdi gereelde skrywc net vir jou. 

Daar is 0 baie om oor Ie kryf, dat dit mocilik sal gaan om aItyd 'n 
onderwcrp te ry at almal tevrede al t l. Met () 'n ictsie van tlls . nl OilS 
miskicn ook vir jou g'lukkig kan maak. Di c n we k Iiloc;of r, dan weer raad 
'cC, of 'n volt'cnde kc r somm r net skind~,r. 

Vundag wonder ck: Hoe reageer jy op ,ctvertcnsies, verat die wat op die 
Vrnulike Spe ie gClllik is'! Knill ons n\:ern cen van on tydskrift en hlu'li rustig 
daardeur. 

VERSLANKINGSADVI' RTENSlh 

o s 
boere • • • 

N A aanleiding van Opelyf M. Wahl se brief in Die Matie van 
Donderdag 23 Augustus 1979, is 'n ondersoe k gelas na sanitere 

fasiliteite op die kampus en in Stellenbo eh. 

finaliste 

Die Engelsc sprcekwoord lui; "TIle job 
ain't done, until the paperwork is 
finished ... " Die spreekwoord mag 
miskien uit verband geruk word, maar 
net soos die boodskap in 'n drama, 
word dit as't ware aan eie bas ervaar! 

NEELSIE 
By Neclsie is die gericwe weI be 

skikbaar, maar die toestand daarvan 
la t veel te wcnsc oor , veral gcdurende 
naweke. In die damesklccdkamers lyk 
dit op die oog af netjies, maar sodra jy 
begin sock na papier, seep of hand 
doeke, is dit so goed asot' jy na 'n naald 
in 'n hooimied sock. Die tye wat daar 
wei papier is, word jy gerantsoeneer tot 
twee velletjies per persoon, en as jy 
haastig is word dit 'n onbcgonne taak 
om selfs daardie twee velletjies in die 
hande te kry. Die mans se klagte kom 
op dicselfde necr, met nog 'n enkele 
tocvoeging: hulle mede-broeders in die 
nood laat graag tokens van hut worste 
ling op die deure en mum agter. 

Die fasiliteite by die klasslokale is 
oorwegcnd in 'n baie goeie toestand, al 
hocwel die papierskaarste daar ook 
dceglik.gevoel word. Dit raak veral die 
privaat studente wat mccstal die 
geriewe moct gebruik. 

In koshuise is die onderwerp raken 
de sani tere geriewe al 6 aktueel, dat 
dit self's 'n plek op die huisvergade 
ringsagendas inneem. Die studente moes 
reeds 'n bykomende R25 betaal het vir 
die gerief van 20 liter warm water per 
persoon. Waarom kan 'n deeltjie van 
hierdie bloedgeld nie afgeknyp word 
sodat die rantsoenering kan verhoog 
word tot vier velletjies per per soon 
nie? ! 

Die ander open bare geriewe binne 
Stellen bosch wissel van baie netjies tot 
uiters ellen dig, afhangende van wie vir 
die netheid verantwoordelik is. In die 
algemeen is die besighcidssentra se 
kleedkamers redelik netjies, aangesien 
die gcrief van hulle klante in ag geneetn 
word. 

Die munisipale geriewe, oopgestel 
vir almal se gebruik, is sorns in 'n 
patetiese tocstand, veral na 'n nawcek- 

Die netheid en beskikbaarheid van 
ruskarners by vulstasies wissel ook na 
gelang van die bestuur. In sommige is 
dit 'n plesier am te ontspan, in andcr 
sal 'n hond dit nie eens waag nie! 

Met 'n bietjie meer papier, seep, 
skoon handdoeke en respe k vir jou 
opvolger, kan ons die ideaal vna 'n 
"gemakshutsie" weer in ere herstel. 

t., n v It die e I I swat my opval. IS di lipie> verslall ingsadvcrtensic met 'n Ander a pck van onderhoude is 
dit. haie betroubar' "I wy ", Nou i (.l1t 0 dat hail' van on. nie die tiguur hct dat ~ie n~cisies by eni¥e gcIccntheid na 
w It on b hoori tc he ni . Daarolll Iyk die preparaat of apparaat tog so n tlllk~oloon g~neel~lls en sommer net 
aanloklik. lIol,;v 1,:1 Ipt al daarvo r gcv I 11 ook gl hoop om die sentim ters daar Uitgevra IS, ~It was net om te 
!linn s)Ve 'I da~ at t 'oo!. In ho'v el wa al suk e vol'! I k dink ons mO'1 'n vcrs ker dnl hull' III dt to' 'oms o'n 
pro I'll ming <loln en .an di' wat as "modcll'" dicn skryf. (lfulle adresse word voorval sal kan hantccr. 
1110 g~gce.) Nc l ja III mer jon hri f al nooil y-bestcmming bl'Teik nie. Wa. jy al Nog cen van die grappige voorvalle 
en van <lit' 1,lgofl r? was toe 'n gra pi' mcisies die aand 

Dan is <.Ia'lT di v'le v II handeling wat h loot' um jou vel bin11l~ dae te tydens die kroning uitgeglip het om 'n 
veri ·t'r. Ag, hoc grout i Ike jon 'mens e l' ,g 'erte nic om ook me t 'n vleklo e koerant te gaan koop - natuurlik om 
wI te k n pog nie. hi dan lx'lnof hulle jOlt resultate hinlle vyf due! Sclfs die die uitslag to lecs. Dit was lank voordat 
toto's wys dit. Koop jy dit, werk dit nie hcelt Ill, I nic, en troos jy jou daaraan die wenners aangewys is. Die vorige dag 
d t dit maar net vir jou nie wit wcrk nie. JlalO.artig glo jy maar in die produk en word van clkc meisie foto's geneem 
hoop op beter d· • met die Kroon op haar kop en die . erp 

I~k wil nie cells praat van at die produkte wat ocloof da t jou hare soos Farao om haar skouers, So word vcrseker dat 
dw Grotc s'n sal Jyk ni '. Party is glad die ., male antwoord". koerantc die volgende dag 'n foto kan 

Wei, ck hoop k ondersk t julie n dar udvcrtensies vir julle ook 'n grap (en publis er. 
om 'n Iru Ir i) i . Hetti 'nc rnccn dat bo en hchalwe al 

DH'LNAME die pret en ander byecnkomste, die 
ond rvinding wat sy opgedocn het die 
belangrikstc nspek van die d'elneem 
was. Sy het no'll . elfvertroue wat sy 
andersins nooit gehad het nie, Die 
pryse sou sy ni as 'n motiv ring 
bcskou l1ie. 

eerste van baie fotosessies gevolg het. 
Bulle is ook per bus na Sun-Ci ty in 
Bophuta tswana waar hulle op 'n os 
braai getra kteer is. 

Die voIgcnd dag is hulle weer na 
Bophutat wana waar hulle vir die na 
week sou tuisgaan. Op pad daarheen is 
die meisies goed skrikgernaak, 'n 
Polisiernotor het 'n rookhom voor die 
bus gegooi wat alles vcrduister het. Toe 
hulle hul weer kom kry, was daar 'n 
"rerigc" Arabier met 'n mes by bulle in 
die bus, Hullc is gcdwing om op 'n 
donki W'J tc kliru 

Jlettiene het egter bcklerntoon dat 
hulle d urcntyd soo: koninginne be 
handel is. Persoonlikhcdc waarmee 
hu lIe kon kennis maak, was o.a. stoet 
bul James Hunt, John Tate, wat in die 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~ oorkant II ttiene ges~ap het, 

P asook Gerrie Coetzcc, Sol Kerzner en 
NR. 1 Volent' Ber totti, Onder die bcoorde- onge laars was Penny Rey (Coelen) en Vera 

Johns. 
Dikwels word die vraag gevra of 

persoonlikheid ooit 'n rot specl by ] ~f 
sulke kemp tisies. Hetti ne is nie so 
seker nie, maar voeg dadelik by dat 'n 

U 11' OU meisie uit die aard van haar "werk" nie 
Il ••• met 'n mond vol tande kan sit nie. 

Die belangrik dat sv voor mense moet 
kan optree. Die meerdcrheid meisies 
was modclle wat reeds sulke ondcrvin 
ding gehad hct, Hcttiene merk sommer 
so terloops op dat a iY nie model 
agtergrond hct nie, jou kansc om die 
finaal tc haal uiters skraal is, 

Twee onderhoude wat vir Hettiene 
persoonlik baie betoken het, was eon 
vir die I· ranse Radiodicns van die 
S,A.l1.K. en die and r tydens die 
kroningsgelecntheid. AI die mei. ies is 
g vra watter talc hulJe kan praat, en Bo: 
omdat sy 'rans en Xhosa magtig is, is Die prob/eem vall rnenige student. Aan die natuurlike deel daarlJ011 
sy gena om vir 'n onderhoud tc korn. kan OilS niks doen nie, maar aan die mellsgemaakte deel ... ? 
Dit is ~> dk vo~cndc nnd om~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
uitg ,aai. I1aar ondcrhoud by die 
kroning was eintlik heel prettig, omdat 
die scrcl1lonicl11e' ter en die gehoor 
gou uitgcvind het sy is die enigste cen 
wat Afrikaansprekcnd is en waf boon 
op nog bry ook. 

1 k gl( t nOli eers, l11aur net dit: Die su~ s v. n die gere Id gcsclsie gaan 
afhang van die reit of julie gaan dcclne Ill. Skryf, en laat we t wat julie willces. 
Waf int ress r joti en SOU jy graag met and r wil decl'? 

ritiek i natu uti' ok alty I w Ikom. In Abr<lham Uneoln se woorde: 
Cririci!tm: III were trying to fl'ad, much 
less answer all the attacks m.ade on me, 
this shop might well he dosed 
for any other business, 
I do lite best 1 know how, the very bestlt'an, 
and I mean TO keep on doing it to till' end. 

1I0ewei sy nic w cr sal deelncem 
11i , is sy nie een oomblik spyt oor haar 
dec In me aan vanjaar .' Mej. S.A, 
kompetisie n1 '. 

werk, haar bydrae tot die opheffing ell 
vcrhctering van 'n gemeenskap wat clkt' 
sent SO hroodnodig het, kan lewer. 

Om as 'n debutante te kwalifi<.;l·ef 
moet 'n meisie 'n minimum vaJl 
R400.00 insamel, wat in vandag se ty.c 
geen pro blecm is nie, en: "the skY IS 
the limit! " Oie meisie wat die mcest~ 
geld insamcl wen 'n reis na Furopn vir 
twee pcrsone iets om voor te wcrld 
Die verdere pryse sluit onder andere '11 
televisiestel, 'n stel reistasse, juweJit'fd 
ware ter waarde van 'n paar hond~~ 
rand en nog vele meer in. Elke melSIC 
wat cgter as debutante kwalifi eer Jcr.Y 

'n D butant is 'n mei ie wat geld die groot "pasella" naamlik dat sy dic 
insamel vir Karnaval. Hicrdie geld gaan Debutantebal in die MOllnt Nelso kJlll 
na LJSKOR lJniversit it van SteIlen- bywoon - die prestig gcl.cntheid v:tll 
bosch s Klimcke OrgJnisa. ie wat die jaar. 
weJsyn. en opheffingswcrk onder die l'nige meisie op Stellenbosch In~l~ 

Kteurlinggemecnskap van die Wes-Kaap 'n debutante word (of jy nou cerstc- of 
docn. Hulle werk du op die gebied van vyfde-jaar is) die eerst ver!pderiJ1g 
geneeskund , tandheelkunde, die kul- vind plaas op Woensdag 12 Sept JlltJt;~ 
turelc -en sosiale lewe en nog baie om 19hOO in die Nedban ksaal van ({it 
ander om mense te help en te Ie r om S humangebou (agter H.F. VerwoCf?' 
hulself te help. Om al hierdie dringend gebou). Dit i 'n ondervinding oJll II 
noodsaaklikc wcrk te vcrrig kos egter debutante te wees. 
duisende rande en dit is hier waaT elke Trek op in june massa en word 
mcisie wat bcreid is om as debutant te Debutantes vir Karnaval '80! 

'n R cis oorsee vir twee, 'n draag 
bare tc levisieste 1, 'n hoe trou- 

tel, 'n stel reista. se, honderdc 
ran de se goud en diamunte 
enige dame op Stellenboseh kan 
dit wen: word net 'n debutante. 

Die Karnavalwiel van 1980 is alwccr 
aan die rol en die Karnavalkomit c 
sock hondcrdc dames wat graag de 
butantes wit word. 

USKOR 



'BOE vs. BRIT' 
he W r h s 

It cannot be denied that students 
from the same language-group tend to 
have similar cultural bnckgrounds.IBut 
the increasing amount of integration 
between English and Afrikaans stu 
dents on Stellenbosch campus is 
narrowing the cultural ga p. For many 
students this cultural gap is non-exist 
ent. They have been exposed to both 
the English and Afrikaans cultures and 
a!e at ease with either group. "I con 
sider myself neither English nor Afri 
kaans but a South African," said one 
student. 

Many students have overcome the Many students acknowledge their 
language barrier and formed relation- cultural background, but arc open to 
ships with other students ba: ed on the influences of other cul lures. They 
common attitudes rather than a com- feel integration between the different 
man language. groups is an enrichening and educative 

experience ruther than an erosion of 
identity. 

Fnglish speaking studen ts ar 
minority group 011 campus but f w ar 
being swamped by Ih Af'rlkaans com 
munity and losing their identity. "I 
have my own individual identity," aid 
one English student. "I don't fear 
different ideas or new experiences, 
People who rc trict themselves to 011 
cultural group arc losing out." A stu 
dent with a mature attitude is able to 
communicate with either Engli. h or 
Afrikaans students and docs not need 
to cling to a spccif'ic group for s icurity. 
He has confidence to be himself. 

Fnglish studen Is indicate II willing- 

CULTURAL GAP 

Tegemoedkomendheid 
• die wagwoord 

. , .. Of rook hulle soms geiso/eer en eensaam? 
----------------------~ 

MA TIE-MENINGS: 
Die Sosiale Redaksie her na aanleiding van die verhouding tussen Afrikaans- en 
Engelssprekendes 'n aantal menings daaromtrenl ingewin. 

HELEN STOTKO, 0 CUPATION allcs deeineclll, sover ek kan. 
At THERAPY I: I find it incredibly K A R IN 0 ANN If A lJ S E R, B, HUISH. IV: Ek aanvaar undcrstal igr s 
easy to adapt. The Afrikaners never heelremal ell hou dar rvan om hulle as 
come and confront us with their views. 'In my vriende te ltC, 

ey have tried to make us feel at LYNNE PAGEL, B.COMM. I: Ek 
home in every way. It is a fact, k J I t h as in 'n dubbclmedium s 00 sn te 
o wever, thAl we 1110VC in clicks, r Wc • d chad Ek 

tl u dus wel Afrikaansc vnen g , , " 
link it is our duty, comma to an k J\f ~ wou van altyd af US toe om en IS 
rikaans University to try to mix and nou baie hly daar oor. flier is we.') mcnse 

udapt. I came here bccaus it offered nl met vie ek nie saamstcrn nrc, rna r 
e the best course. . ,,10 ek baie hang maar van 

1
', ANJA PEREN, PHYSIOTHERAPY ?ngcns ~ 

I t ' d 'j't" It to Jouself It. "<.h wasn t too I. leu MARGOT SMITH, IUlUlSfI, I: I 
( Pt. The people arc very friendly and k UK toe gega'ln h '.1 maar my cas ,11 _ sou SC cr ., . . 

1 Y to get to know. I came to Ste n d net hier 'l"lngdm d. DII 
)GSeh be f I d et kursus wor • ( 
II "", cause a my course. 0 g s· l~kker om te kon voel dat me I1Sl~ 
n WIth the more liberal Afrikaner, hut ~I ne1 soos J'y 'IS Daar was wei can " ." IOU aanvaar ..' .. k not identif'y myself WIth the ver- die be in 'n kOl1lmunikasi'proh- 
l,rUlllPtes". I'm not concerned with the aan Ie, ar ~Igaande ons mekaar leer 
(I~guage as such, but the people. I do teem" 111<1la t hct l>etrekking verbetcr. 
!tux "'" itl f' ). If' ds J do verstaun ier, fi , .. are W1 1 mg IS 1 nen s. .' I so dat sOll1mige mense d'HCIl1 
tnd that they look at my faults more Dit IS we. . '" 
teadil . te nouge et na my sin JS. 
that' y than at their own: I suppose JORINA THEART, B.A. Ill: "'k 

S because I am an outsider. • d staliges heelte mal II kom 
~I':~ EANINE WALLETT, B.A. aanvdaar at\~l~ie oor' die Wl~g. Dit is so 
~~TE I' Ek } et i , totaal Eng else goe me (}In .' ~ 1 in n rou . t hulle 'n ander ngtergron d het , maa r 

redg Wll1g grootgcword en h tom twee (It. k . dis rcgvcrelig om hulle dan 
Ie es US toe gekorn: am Afrikaans .tc ck dilld Ill~, te bcskou nie, 'n Mens kan 
Cl' n k Ek vi deli' as "an ers e . 'j my ursus. 'VIJ1 e aanpas-· k d deur kontak met 
ng maklik en kom oar die algcmeen net velT~ WOI 

~Qed oar die weg met Afrikaansspre- anderstahgesN· J DAWSON M B ('h B " 
"end . SIOBHA ' ., .,' 
So es, .k meng met hulle en dee! III . n oar see kom 1II0es ek 
~eel.mo~ntIik aktiwiteite. At,wat my Aa~geslcn e~ v~uuts ~ aanlec~. Ek het 

I gnef. IS erg verkrampte Afnkaners. Afnkaans val 1 ulp nodig gchad Die HI .. " 'C' gevoe en I ., r~lt '. IE HEINST ADT, B.COMM. J: UI s egter baie gaaf en ~ill kom uit S.W.A. en he t geen aanpas- mcnse am my W:~heJP So het ons 
Vre&SP.robleme ondervind nie. Ek is hetk my 1 gr~:~ en vrje~de geword. 

eshk gelukkig hier en probeer aan me aar eer 

Dan korn 'n mens hy die grooi a I " 
nl, wal dil wat up sigself rein l , . md 
kan maak: Dt ') stu 



AS v Jaarsv ld aa "teer" kwe sie op 
10 tcdag, veral nadat hy vroeer vanjaar v rpli word om di t soos 'n Sondag dag 
deur di A rlkan r-weer t ndbew ging ur te bring ni ." 
g t er- n-v r i oor y icning van Prof. Van J aar veld e die Afrika- 

loftedag. 

"VANI AG vier nog net .owat 
1 per ent van die Randse 

Afrik ncr. Geloft dag", Hierdie 
ont tell nde feit word deur Prof. 
Van Iaar v Id, Profes r in Ge- 
kie d ni , at n die Univer iteit van 
Pretoria, ge p nhaar in sy onlang- 

v klaring cl ftedag. 

wing. " PROF.VANJAARSVELD 

Volgen 

N 'n V) rbladl erig in die uit- 
gaw vr n 10 Augu t u van Di 

P rd by, ludcntekoerant van die 
Univer it it van Pretoria, word 
daar v r lag ge do n aangaand 'n 
d hat oor di onderwerp: Is die 
Verwoerdiaan e kon ep van af. n 
d rlik ontwikkeling in Suid 
Afri a uitgedien? I ie twee deel 
n me wa Profes ore ar 1 Bos 
h f van die Buro vir Ra e-r nge 
I enthed n Jan Lombard v r 
bond an die Buro vir Ekonomie- 

en Politi ke Aang leenthed 
a n 0.1. 

• .... ,._ ... .-. __ ..... !III.., 1 • 

OOELWIT 
Di uit ind lik do Iwit van boge 

noernde vier orweging is 'n gemene 
he vall st t wat polities onafhanklik 
maa: ckonomle: interafhanklik i . Prof. 
Boshof kom duo tot die slotsom dat 
dr. Verwo rd reed. in 1959 'n gc 
meneb s ofkon. tell ie van Suidcr-Atri 
kaan e tate g visuali eer hct, Hi rdie 
visie word in ons' huidig politieke 
d nke in dl hed ndaagse idioorn ver 
werklik. 

Pro. Lomb rd h t ge e dat kcre 
dl krimin r nd maatreels ampcr ons 
volk e r puta i e rbaar en rcgv r 
dig t t niet la t gaan h t, maar dat die 
kuldkomplek e wat daaruit bore 
mag word ni a dryfvere vir ons 
politi ke d n e moet dien nie. 

ID .... AAL 
Ole id aal da t elke volksgroep 'n eie 

staat m o e t v o rm is o nve r- 

• SA? 

DI NUS AS·hoofkantoor in 
Rondebosch is onlangs vereer 

deur 'n be e k van die veiligheids 
polisie. Vrae is hoof aaklik aan 
mnr. Bill Gardner, hoof van die 
afdeling publika ies van die ver 
ba n ne Nusaskoerant, National 
Student en Repression in South 
Africa gestel. Mnr. Gardner i 
ve rbon de aan die organisasie 
"Students for Social Democracy" 
van die Universiteit van Kaapstad- 

w rklikbaar. Alhoewel die tuislandge 
dagte 'n uiwcre motief het, lean hy dit 
nie steun nie omdat 'n gebied 00 
by vo o r beeld Vendaland nooit 'n 
ekonornie e en politieke eenheid kan 
vorm nie. 

UIT ,.EDlEN 
Dr. Lombard kom dan ten slotte 

tot di gcvolgtrekking dat die "Ver 
woerdiaanse kens p" in die huidige 
om tandigh de in Suid-Afrika uitge 
dien i n t I 'n alternatiewe benade 
ring tot on probleern voor wat op die 
volgende drie beginsel: berus: (i) on 
moet f dat die Blankes in Suid- 
Afrika die mind rheidsgroep is, (ii) on 
moet besin oor die gedrag 'patroon n 
begin el wat nodig i vir die selfbe 
houd van "n mindcrheidsgr oep en (iii) 
ons nuwc denkc moet by die individue 
en sy posi. ie in Suid-Afrika begin. 

WAARSKUWING 
Volgen mnr. Gardn r, het die 

veiligheidspolisie hom gewaarsku dIll 
hy beboet kan word, bloot as gevolg 
van die feit dat die twee verbanne 
publika: ies in sy be. it gevind kon 
word. Vrae rondom die tydskrif -wie 
him: xpo ing the ontr diction", i 
ook gevra, maar mnr. Gardner he 
gew ier om enige kommentaar t 
Ie r. 

Die Matie benodig nog 'n Hoofver 
spreid r en twee hulpver preiders. Aan 
socke knn gerig word aan: Die redak 
teur, Die Matie, LSS. 

Daar bcstaan ook vakatures in die 
Nuu - en Inter-universitere rcdaksie .. 

M i i swat steeds belangstel om trorn 
pop pie te word, moet voor Maandag 
10 Septern ber by die Karnavalkan roor, 
LSS, aanklop. Aan oeke sluit om 
16hOO die middag. Talle intere sant 
h d i op di program; onder andere 
Karnavaloptog, In tervarsity, uitstap' 
pies, fceste en die Rand e Paasskov 
Leroi Steenkarnp, een van die organi' 
seerd r., vcr. k meisies met aanvaar' 
bare voorkoms om tog van hulle te laat 
hoor. 

Matie • • Leer wyn "lee " 
D"~ Wapad het onlang geantwoord op die vraag of die seel op wynbottels enige wa rde het en of dit 'n 

waarborg i vir goeie wyn. Wanneer wyne geproduseer word, word daar sovecl moeite, vakmanskap en 
licfde ge J e dat die produsente ook hierdie eienskappe met die liefhebber van wyn wil deel. Die seel van 
di Wyn en Spiritus Raad is vir elke liefhebber van wyn die waarborg dat elke woord wat op die etiket van 
die b ttel staan, waar is en deur die Raad b kragtig is. Die paneel van de kundiges van die R d heve tig 
na d eglike toet ing dat die wyn aan hull kwaliteitstandaard voldoen. 

N A aanleiding van die sukses w~t 
reed be haal i met Radi? 

Matie, het ook Potchefstroorn be' 
sluit om iets oortgelyks deur te 
vocr Radio Puk, 

ultivar is die ve r ke i de n- Met die hulp van tegniese bystand 
heid druifsoort waarvan di wyn ge- van mnr. 1. Maartens van die Depart~- 
produs er is. Elk wvn word duidelik ment Elektrotegniek aan die UnivctSI' 
g merk met die name van die verskil- 
lende drui soortc sodat die wyn se teit, wa die mengbank en tuidsprek(;f 
ken mer cende ien kappe dadelik be- teen Dinsd g 16 Augustus alreeds gc' 
~ 1 n word. In talleer n kon Radio Puk op WOClld' 

dorm 1 in g bruik gcncern wof . 
Wann er daar weer wyn gekoop Die pas verko . tud nteraad het re d 

word, kan di eel van die Wyn n vroeg in die verki sing die moont• 
Spiritu Raad help om die keu m k- likheid van 0 'n projek voorsien, !1 
lik r t maak. dienoor en cornstig 'n bykom n~ 
I---------------.....j portet ulje ge kep. 0 ar is eenparl~ 

be luit dat di be tuur van Radio Pl\ 
d ur die SSR gekies al word en dat dl 
op die Ifd b i. a die redaksie vall 
Die W pad al funksioneer. 

BIOU STRE.P 
Hi cr d i s t re p dui aan dat 

die dr uiwe in die Paarl- Vallei gekweek 
i, wat een van Suid-Afrika se beste 
wynprodllscringstreke is. 

Rom STREfP 

Oit i die geboort sertifikaat van 
die wyn. Dit betekcn dat die wyn 

produ: cer is van druiw wat in daar- 
di paald jaar geoe i. ' 

GROEN STREEP 

Radio 
Puk 
Lee! 

TOEKOMS 

I· II RAUt, tud nte coerant 
van RAU, berig Insiggewend 

oor die tudentelewe op die 
karnpu van die Universiteit van 
Sus ex. Dit is bai duidelik dat die 
algemene gees onder die 500 
st uden tc 'n wcerspieeling is van 
die modernc jeug se opstand teen 
die be taande orde. 

"H. rvey' ", 
bier. 

OUKL R. 

lJ.K.-~R LJNK~ 

HANN LI GREYLl~G 
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GROOTS IN OMVANG 
IE herdenking van die geboortedag van die tigter van St lIcnbosch 
gaan vanjaar op 'n kleurvolle en omvangryke wy e gevier word. 

Die Simon van der Stelburgerraad wat hierdie feestelike geb urteni. 
wat uit Simon van der Stel se dae dateer - jaarlik vanaf 1967 gevier 
het, het 'n fees beplan wat die 300-jarige bestaan van Stcllenbos ch in 
aile opsigte waardig sal wees. 

Die Goewcrneur sal vanjaar reeds 
op 10 Oktober per koet: vanaf die 
Kaap e Kasteel ver trek. Uit die ge- 
kie dcnis weet oris dat Simon van der 
Stel in die jaar 1698 vir die laaste kcer 
'n besoek aan sy kolonie gebring het. 
Die aan bieding vanjaar specl dan OOK in 
hierdie jaar af en persoonlikhede uit 
daardie tyd sal dan in die rolle verskyn. 

Van Der Stel 

Die rol van Goewerneur Simon van 
<ler Stel sal vanjaar vir die sewende keer 
deur die bekcnde mnr. Andries Ester 
huysc ver tolk word. Wanneer hy op 10 
Oktobl!r van die Kastccl vertrck sal hy 
pt'r kocts reis en sal vergcscl wces van 
(lie Sekunde Elsevier (Danie C,trinus), 
Domlnec Kalder (dr. Willie Serfontein) 
en Kaptein Oloff Bergh (Dawic de 
Villiers), Die optog al bestaan ui t twee 
koetse en 'n perdewa, Vier lyfwagte en 
'n vaandrig sal die Go werneur gel ide 
docn. 

Di Go w rncur cn sy optOf! ~.t1 die 
r te lang die ou voortrekkci \\I!" lot 
ill Bellville volg en vandaar lallI!' (ill.' 

'kendc ou plase Hazcndal, RO/l'lldal, 
K Icin Do l t e lary, Koopman kloof', 
Ilouwd-dcn-Mond (Bellville) n I)wars- 
1I1'dcn-Weg (Champagne) na Stellcn 
hosch. Langs die roete sal boodskappe 
en home a an die Gocwerneur oor 
handig word, wa l hy by sy aankom op 
tellen bosch aan die plaaslike Burge 

fllccstcr sal oorhandig. 

'n Groot cn klcurvolle on tvang 
Word die Joewcrncur by sy aankoms 
op Stellen bosch op di ou histories 
Bran k aang bied, Die g~bruiklike 
k rrnis neern ook op Vrydag, J 2 
Oktobcr op die Braak 'n aanvang en 
tware, geskenke, e.a. sal d ur 'n 

'I crtigtal talletjies nangebied word. 

BOMh OORIIANDIG 

siaal vir hierdi gelecnthcid 'n draai 
hock ge. kryf en al ook die regi 
behartig. A lema word die 1 ast 
bcsoek van Simon van der St I in 1698 
aan Stell nbosch rcki s. 

As tigtcr van Stcllenbo ch hot 
Gocwerncur Simon van dcr Sf I dik 
wels sy verjaardag op die mooi kolonic 
k01l1 vier. Die gebcur het altyd am 
geval met 'n kermi wa t 'n paar da 
geduuf hct, waar di burger hulle 
produkt kon verkoop, hand I gcdrywc 
h t n hulle kou verm ak hct in [olyt 
wat met die land like in telling g pa d 
gegaan het. 

As g, s van die 11 er H nninu Hui ing 
op Mecritlst, word di ,0 swern ur s 
verjaardag v njaur g vier lin die hui 
van di hcer Jacob Lc vcr, 'en van di 
ge iene inwoners op sy mooi plan 
Blydeverwacht, ann die hili tcwyk van 
die dorp, 

In hicrdic landclikc cn kleurvolle 
skou pel word tulle bckende p r oon 
likhcdc uit daar di tyd voorg stel n 
baie kind rs, dier , koets en ruit r 
word be tr k. 

we leidin 
help Oppo • , 

met po It I 

O(,GENDDII~NS 

Op Sondag 14 Oktobcr - die go 
hoortcdag van Simon v n dcr Stel 
word 'n og icnddicn in die 011 bekeud 
Mocdl,rkerk op St 'llcnhosch gchou. 
Go wcrncur Simon van der Stcl en 
gckostume rde burg r 11 h.ul.1 ~ inne 
woon die di ns by. Dr. WIllIe rfon- 
t in al di di n lei. Di tck vir di 
prcek sal NUIll ri 6:23-27 wee. Dit i 
di elfd tek , t gebrui i tyden di 
inwyding van di e rste k rk op S[>I 
lenbo eh in 1687. Di Go 'w"rneur al 
per kocts by die diens opda g. 

Hierdic fees, wat vanjaar vii di 
13d jaar agtercellvolgcn op St lien 
bosch aangcbicd word. is tor 'rc. van 
die stigtcr van die dorp, ell sy verjaar 
dug (14 Oktobcr) word hierdl,ur It r- 
denk. 

Die optog van die Gocwerneur wat 
vanuf Dwars-in-den-Weg, lungs die oud- 
I stratc van die dorp (Dorpstraat en 
I)rostdij. traat) na die Bruak beweeg sal 
t gcmoet gcry word dcur 'n groot 
gro p ruiter van die dorp en distrik. 
Dic ver w lkorning sal deur die Burg - 
III c ter, R, adslid P.(,. Marais, g doen 
Word. Die Goew rneur doen d n die 
oorhandiging van bood kappe en 
hom. Plaaslike skol en boomlieOleb 
bers al persoonlik hulle borne op die 

~ k un die GOOW~~ill kom oo~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lalldig. Simon van der Stel staan be- r, 
kcnd as 'n boomliefhebber en het in 
hicrdic opsig ve 1 verrig. 

Die bome wa t geskcnk word sal 
dcur die Stadsraad in die nuwe regraat 
!llaas, wat die vorm van 'n tuin al 
Ilnecm, geplant WOld. 

d' Op Sater dag, 13 Oktobcr, 
te F es sy klimaks met di ker mls wat 

(1) die ou historiese Br ak gchou word 
n waar die g wild toutrek-kompcti.i 

~ll .. n Boland! e Hocr kole plaasvind, 
}l toutrek vind in twee g wigskJas 
Na S nl. 445 kg. en 635 kg. Die 
V()lgcnde h t elk twee spann ingc- 
krYf: Hoerskool Tyg rberg, Spes, Mid 
\V kaot Milnerton, n.r, S. Dros tdi~, 
J ()rcester, Paul Roos-Gimnasium, Hoer 
Ongcnskool Paarl, Hoerskool Stellen 
~lieh en Hoer Landbouskool Bolan~. 
d.l lloerskool Goudi ni het een span m 
i I 455 kg.-klas ing skryf. Twee trofee 
()p die spel. 

HISTORIES 

I Die hi torie e program neem om 
k 4h30 op di terr in v n die Ryns • 
,Oll1p) . (tan die Skoolraadskantoor) 
; aanvang. Die program sal 1 ~ uur 
!lIlt. 

I Die bek nd kuns- en radiopersoon- 
1kheid, Pi ter Bred nk nip, he t spc- 
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W Inde van verandering 
DI afgelope antal jare het Stellenbosch die regering ondersteun 

in sy optrede. Dit sou seker ook nie verkeerd wees om te 
voorspel dat Stellenbo ch nog ste ds oorwegend Nasionaal sal stem 
ni . Die skokkende gebeurt nisse wat na die laa: te verkiesing hul 
loop g neem het, het seer sek rlik die geesdrif van die NP-onder 
steun rs gedemp. Daar was beslis 'n mate van verflouing onder die 
Na. ionaliste te bespeur. 

Koedoe poort en Johannesburg-Wes het onlangs bewys dat 'n 
groep wegblystemme '11 invloed op die verkiesingsuitslag kan 
uito f n. 'n M ns sou kon voorsp I dat di selfde tcndens hom op 
Stelleubo: ch . u f p el indien 0 • 'n v rkiesin u he. '11 root 
grocp stud nte wa verward. Hulle het hulself in die onbenydens 
waardige posisie bevind dat hulle nie tevred was met die optrede 
van die Nasionale Party nie, maar aan die ander kant hul ook nie 
kon v reen elwig met een van die opposisiepartye nie. Die logiese 
stap in so 'n val is om weg te bly van die stembus af. Dit het 
natuurlik 'n algemen apatie onder die rna. sa teweeggebring. 

Di eerste minister se segetog na die tuislande en ook Soweto 
word alg meen beskou as 'n wat rskeiding in die Suid-Afrikaanse 
politick. 'n Ern van groter amewerking en 'n beter verstandhou 
ding tussen die rassegroepe word betr e. Nuwe hoop vir die 
toekoms vlam op vanuit aile oorde. Ook in Stellenbosch is hierdie 
nuwe inisiatief van regeringskant met vr ugde dopgehou. 

St Uenbosch is gerecd vir die veranderinge wat die nuwe 
leidsrigting kan meebring; ons wag immers lank reeds daarvoor. 

Die Mati s is gr tig om te sien tot watter mate die regeringsbeloftes 
n uitsprake in die praktyk deurgevoer sal word. 
In teenstelling met sommige in die Noorde, wit Stellenbosch nie 

die eerste minister kritiseer nie; ons hier aan die suidpunt van 
Afrika is bereid om vir hom te bid, soos hy ook gevra het dat ons 
moet do n. 

Die Mati wil'n beroep doen op die eerste minister, mnr, P.W. 
Borha, om die uitnodiging wat die Student raad aan hom gerig bet 
om di beleidsrigting van die Nasionale Party te kom verduidelik, te 
aanvaar. SteUenbosch wil weet war die toekoms vir hom inhou, 

rodu tiwiteit te laag 
Mnr. S.P. Botha, minister van Mannekragbenutting, se een van 

Suid-Afrika e grootste uitdaging is om genoeg w rksgeleenthede 
vir sy arbeidspotensiaal te skep. Stellenbosch produseer jaarliks 
duis nd gegradue rde wat self die arbeidsmark to tree. 

Mense met univ rsit itsopleiding vorm die elitegroep van die 
s: m lewing. Van hulle word verwag om die entreponeun rolle te 
spe I. Dit is gegradue rd. wat werk geleenthede moet skep en 
inisiati f aan die dag mo t Ie om die ekonomi op 'n gesonde voet 
te plaas. Dit v rg harde w rk van almal, in luitende di studente. As 
I i rs van die to koms, ook op die gebi d van arb id, salons meer 
produkti f moet we s om 'n voorbeeld te kan . tel. Te oordeel aan 
di aantal It rre, jaarliks meer as 5cr~), lewer Stellenbosch nie die 
p oduksie wat vereis word ni . 

Laat ons mann krag prima I b nut in b lang 
oekom vir almal hinn die gr ns van Suid-Afrika. 

EDAK 1979 I 

HOOFR1~DAKn UR; KOBUS PILNAAR, 'oncord 24 (tel 73845)(Reduk ie 
kantoor tel nr 5979) 
A SI FNT HOOHU,DAK .... UR: ')1 Nt AAD PJI,11'RSl', Ecndrag (tcl 
2136/7/5) 
AKl UEl.E REOAKTEUR: I'RAN OIS VAN Dl'R MJ:.RWI', Huis Marais 
(t'12234) 
ADVERHNSIE BESTUURDER: PII'TLR VAN NIJ'KhRK, Eendrug 
(l'12t01) 
fAALRl'.DAKTFUR: KOBUS LOUW, Huis Slabber (lei 2lO0) 
IN"I'R-UNIV ·RSIT·_RI~ RHlAKTEUR: UROl STr I'NKAMP, Dagbrcek 
(1 13633) 
KUNS 'DAK'J IWR: 1'1 IKA VAN I 00Y1' N, fiollaan 14 (t I 6330) 
NUUSRJ~f)AKTFUR: AN ON KRU IFI , Jonker ho kwcg 29 (tel 3527) 
OSIALI· R "DAK fUR: IAN 'II II' RON, ilvertr c (t 12122) 
'PORTI H)AK I'UR: ARl OBI I II I Zl R, ~ttillh 1305 (t'l 2010) 
SUH·R 'DA Tl~UR, INnR-UNIVJ~RSITf.R: K. SIFBUUTA JI~N, Fendrag 
(teI2IO) 
SUB-It ~nAKTI~UR, KUNS: 1. 1)1' V. PII NAAR, Jluis Visser (t 1 2086) 
lJH-RH) K ~UR, NUUS: DION L )UB FR, Stcllcnbraak en A.D. VAN 

Nil, KI' RK, HothHl 12 (t 1 5243) I 
SUH·RFD KHUR, OSIAAL: h. VYS, Fendrng (t l2101) 
SUB·RhDAK FUR, SI>ORf: ANNr -J lSI' LAMONT, Nemesiu (tel 7150 
cn U. ZWrSMAN, t'cndrag (tel 2101) 
HOOFFOTOGRAAF~: MARIUS GRHJ'}', Van Riebceck 40 (tel 4349 
INl ER-UNIV JRSIThRE VERSLAGGI~WF.RS; U. NOttier, 5.1'. Saaiman 
n.M .. Iacob • H. Greyling, I'.du Bois. 
KUNSVFRSL GGI'.WERS: L Ma, , A. Ross uw, L. Jacohs, R.M. Sat r, 
K. Vermeulen, I,. Van Nick Tk. 
NUUSV 'RSLA J(JJ'WERS: F. de Jager, l.W. Roos, P. Stais, P.van Niekerk 
I . Kotl,c, .L. van SchalkwYk. T. Swart, J .A. Marais, '.F. Nicholson. 
SO 'IAL ~ VERSLAGGEWERS: A.J. Mouton, L. Odcndal. K. Hersclman 
M. Alexander, C. l'ngelbrcciH, A. du 'toil, P. du Toit, R. Loubs r. 
SPO 'IVERSLAGG'W ·.RS: fl. Volkman, N.I'. Lambr cht, E. Louren., 
A. Viljoen, .•. van der puy, J.1. Spumcr, H. (osthuizen. 
. POTPRFN TEKEN ARS: Thomas ylcr, Koo Botha. 
(0') GRAWI.!.: W. v.m deT We thuizcn, . Sif pcl, ~. 'ouch~. 
hKRETAR •• SE: SANl RA VhN n R, Mooi Annie, H/v Bosm. n 

Victorhl tt (tel 6523) 

('RANCOIS 
VAN OER M ~RWE 

DIE nuwe Stumm teraad is vinnig 
besig om good op drecf te kom. 
Aang si n verandering en ver 

nuwing dikwcls nuwe vuur en entoe 
siasrnc tot gevolg het, is dit verblyden d 
dat die Raad nie . kroom om verand • 
Tinge ten opsigte van sy struktuur en 
werkwyse aan te bring waar dit blyk 
nodig te wees nie. 

Die SR voorsien dat sy struktuur 
vanjaar ingryperid verander sal word. 'n 
Komitee is reeds aangestel om hierdie 
moontlikheid tc ondersoek en die 
nodige aanbevelings te maak. Die 
portefeuljetoekennings aan die nuut 
verkose SR het reeds 'n voor. maak 
gegce van wat moontlik later mag volg. 
Portef'euljcs soos Sport en Sk-kombis 
het verval terwyl die voormalige FAK 
p ortefeulje herbenocm is. Laasgc 
noemde word nou ornsluit in wat 
bekend staan as Kultuur. Kultuur- en 
kun. aktiwiteite val dus nou ook onder 
di SR. Mnr. Piet Naude versorg die 
portefeuljc en beoog om vanjaar kul 
tuur en kuns 'n regmatige plek op die 
karnpus tc bcsorg.· Kultus-wees; wat 
vanjaar vir die cerste keer aangebied is, 
kan waarskynlik met vrug onder Kul 
tuur tuisgcbring word. 

Die ecrste volwaardige vergadering die verdicn: te van 'n komiteelid, ewe 
van die nuwc terrnyn het enkcle in te- goed ten opsigte van die honoraria kon 
ressantc mosies opgclewer. 'n Memo- geld. 
randum gaan opgestel word oor die Nog 'n belangrike gcbrek is geopcn 
Raad se standpunt oor die 'oop kos- baar tydens die besprcking van bogc 
huisc-mosic van vroeer vanjaar vir noemde mosie nl, die aan behoorlike 
voorlegging aan die Rcktor. Dit sou huiswerk. So kon daar by. nie in 
jammer gewees hct as die mosie 'n hierdie geval gese word presies hoeveel 
vroee dood mocs sterf as gevolg van die die SR in die vooraf'gaande terrnyn 
baie negatiewe publisiteit waarmee dit uitbetaa1 het aan komitees vir hulle 
gcpaard gegaan het. Hierdie besluit afskeidsfunksies nie. In hierdie verband 
word gcvolglik verwelkom en die hoop was mnr. Julian Melck se kort geskied 
word uitgespreek dat daar tog iets kundige oor ig van die Wes-Fasade op 
positiefs van die omstrede saak sal Kerkplein in Pretoria tydens 'n mosie 
korn. ten gun. te van die bewaring hiervan, 'n 

wclkome toevocging tot die bespreking 
by verlede week se vergadering. Hierdie 
mosie is met 'n enkele teennotulering 
aanvaar. Dit sprce k vir die wyer betrok 
kenheid van die SR namens die 
studente-unie by aktualiteite in Suid 
Afrika. 

Die SR gaan in oorleg met die Burc 
vir Studcn tcvoorligting meewer k aan 
die voorgenome seksvoorligtings 
program vir eerstejaars en waarskynlik 
a ok senior studen te. Op hierdic 
stadium is daar nag min besonderhedc 
bckend oor hierdie projck, maar dit 
word voorsien dat die em dervin ding vall 
die mcdiese en sielkundige professies 
hierby betrek sal word. 

Laastens het die Raad besluit orn 
die Eerste Minister, Sy Edele P. W. 
Botha, uit te nooi om die studente-unle 
toe te spreek oor enige nuwe dimensic 
in die politicke denke van die Nasi~ 
nale Party. Dit is natuurlik nog me 
bckend wanneer dit sal plaasvind nie. 

AFSKEIDSFUNKSIES 

Met die oenskynlike doel om die 
reeds aansienlike SR-uitgawes te be 
snoei, het die tesourier, rnnr. Dean de 
Kock, 'n mosie voorgestel waardeur die 
Reglementc van die SR so vcrander sou 
word dat die lcde van die SR-suh-komi 
tees hullc SR-subsidie van R5,00 per 
lid vir 'n afskeidsfunksie sou verbeur 
hct. Ten spyte van sterk plcidooie deur 
die tesourier en die sekondant, mnr, 
Andries Calitz, word hierdie ondeur 
dagte mosie gelukkig verwerp deur; die 
Raad. Aangesicn dit per slot van sake 
luer gaan am die uitbetaal van stu 
dentegcld aan studente en die beginsel 
op die spel dieselfde i as wat sou geld 
by die aansicnlike honoraria wat SR 
lede ontvang, was dit 'n ongelukkige 
mosie. 'n Mens vocl dat 'n voorstel dat 
die SR 'n diskresie moet he oor die 
uitbetaling van die R5,00 na gelang van 

WYND INK H ETA 
A KOBO ST YD 

Is 011 ,. g ill ml~ opl'allillg dill die 
Franse stud me bail' militant is? 

Nee, 'k <link dit i 'n wanindruk 
soos baic . nd r W.lt ons het, miskien 
orndat ons min dirck met hullc I - 
tlokke is. Die militante studen tc ver 
teenwoordig 'n sekcre persentasie van 
die gcmiddelde bcvolking op dieselfdc 
wysc wat dit in Duitsland, die V.S.A. 
of enige pIck elders is. Ek sou sc hulle 
verte nwoordig s ker nie meer all 10 of 
15% van die studentebevolking nie. 
Bulle is egter 'n agt.:fcnde, militante 
mind rhcid waarit die res nie veel 
geintcresseerd is om by bctrokke te 
rank ni hy gaan aan met sy ldas.e en 
dit is klaar. Studcntmititansie in I'rank 
ryk is egter nie tl1eer as in ander lande 
nie. 

Hoe ien die Kewone Ruropee'r Suid 
Afrika? 

~k dink baie Eutop ers bes f nie 
die veelvolkigheid wat hier bestaan nie. 
Hulle besef mi kien ni 0 go d di 
parallel wat daar getref kan word nie. 

DR. Jan Boyazoglu, Eerste Raad vir landbou van Suid-Afrika in 
Europa en verbonde aan die S. A. ambassade in Parys, het onlangs 

'n lesing op Stellenbosch gegee. Hierdie kleurryke diplomaat van 
Griekse herkoms, het sy eerste dae in Egipte deurgebring en sy 
opleiding in Suid-Afrika en Frankryk ondergaan. Dr. Boyazoglu is vlot 
in vyf tale, waaronder die ko rnbinasie van Frans, rtaliaans en Grieks en 
het 'n werkende kennis van nog vyf, insluitende Arabies. As 
akadc mikus was hy alreeds gasdosent aan die universiteite van Parys, 
Thessalonika (Griekeland), Karadji (Iran) en Stellenbosch. Die Matie 
het met hom gaan gesels tydens sy besoek aan Stellenbosch. 

Floe sam u die Frame jeugdige en Fk dink hulle sal mcer vatbaar wees vir 
student op? hierdie suidclike Afrika konfercns.ie- 

Die "Frans jeug" is 'n moeilike gcdagte wat nou al hoe meer ontwik 
term. Dit hang af of <lit die platteland- kel, as wat ons besef. Dit is rneer 
se jcug is of die wat in Parys self is. In aanvaarbaar ~n skcp oo~ nie ~roble~e 
Parys self is daar maar min Franse met terrne 111e. Hulle sien Suid-Afrika 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~udent~ ~rys is dus m~~en n~ ~ ~ur ~ vcrkyk~ en wcl~n die ~oot 
goei voorbecld nie, Verder moet u kant af. Fk dink miskicn bekyk ons 
on thou dat die akadcrniese stelsel anders hulle to veel van die vergrootkant van 
is. Die 'rneer ' gcestcswetcnskappe die verkykcr sodat ons hulle arnpcr 
gaan deur die universitcit tcrwyl die meer ondersock as wat hulle ons onder 
meer toegepaste wctenskappe deur die sock. Hulle besef gocd dat ons met 
"hoer"-skol of die gespcsialiseerde groot problernc sit wat net onsself kar 
wliversiteite gaan. Dit is nou rigtings oplos. Maar die man 111 die straat kan 
soos landbClu en ingenieurswese. Aan inderwaarhcid nic baie goed verstaan 
die suiwer univcr itelte se kant is stu- waaroor dit gaan nie dit is nie sy 
dentc miski n meer liberaal en los manier van dink nie. Onthou ook dat 
georientccrd terwyl studcnte aan die die Suid-Afrik'lanse aangelccntheid 
vakimigtin~ meer tradisioneel georicn- m~crc~dee1.s '~ sekon~cre, aangcleent 
teerd is en oak baie l111'cr gcbot1de met held IS. Dat IS slegs In I~ngcland en 
hull w rk waar die e rste groep mis- Holland waar, weens tradisionc1e gc 
kicn baie minder met hulle werk bchep bondcnheid wat van ons kant kom, 
is. hulle baie meer geihtercsseerd in ons is. 

MATIE - 
" 

GESPREK 
FRANCOIS VAN DER MERWE 

GESELS MET 

DR. BOY AZQGLU 
is 'n go ie kornbinasie. As ons d~c 
stadium bcreik he t waar OilS nic goelC 
rooiwyne drink voor hulle 7 of 8 j3i1f 
vcrouder het nie, sal om 'n sekere ent 
pad gevorder het. Ons witwyne drinJ.: 
ons te jonk. Persoonlik me en ek 00.1-: 
~ns drink te min wyn. Ek sal vir u dIe 
interessante voorbeeld van Rusland gee 
wat op die oomblik reklame maak vir 
wyn d ur tc se, "Drink mcer wyn o tTl 
alkoholisme te beveg". En dit is ~), 
want as jy meer wyn drink, drink JY 
mind r . t rk alkohol. In Rusland hC' 

U is baie geblteresscerd ill wYllbou. alkohol-verbruik die afgelope vyf jaM 
/Joe l'ergelyk die Suid·A!rikaame lx'- g weidig gedaal terwyl wyn meer as 
dlJ'! en veral wyndrinkgewoontes hier, vcrdubbel het. 
met die elders? Ten slotte, hoe stout is die 

Ek dink ons neig miskien hier lc Huropese jellg? 
veel, of het tcn minste in die verlede, Fk dink gcmidacld is hy nie mc~r 
om te vergeet dat wyn is gebonde aan of minder stout as ons s'n !lie. Hulle IS 
grond, is gcbonde aan ligging. is ge- miskien meer openlik daaroor maar eJ.: 
bonde nan lae produktiwitcit, of ons dink stoutheid is inherent aan die jom;, 
nou dnarvan hou of rrie, jy kan nie deur mens. As hy jonk is, is hy stout en 9" 
meer water te gee meer goeie wyn hy eers so by die 23 of 24 verby gaall• 
produsecr nie. Ek dink ons het goeic dan begin hy ander idees in sy kop kry, 
wyne wat ons egter nie gcnoeg ver- Wat vandag aanvaarbaar is, is nie fla~l: 
ouder nic, selfs witwyne. Oflar lean nie vaurbaar as jy 25 is nie. Miskien was tilt: 
in 'n land meer as 10 of 15% goeie jeug vroeer jare meer skynheilig as no\l, 
wyne wces nie, anders is ons beslg om maar dit is maar bloat 'n siklus. yaw 
grappe daarvan tc maak, .0 onmoontlik dag se jeug is miskien nader aan d.il~ V:t11 
is dit. Kwaliteitswyn is gebonde aan 30 jaar gelede as die van l5 JaaT gclcd;· 
individualisme, aan persoonlikheid en Ek dink dat die ,jeug baic kere 11 
aall per oonlike, moeilike bchandeling. kompleks het om te dink dat die ollCr 

Die wyndrinkgewoontes hier varieer mensc dink hulle is so sleg, maar ek gl~ 
natuurtik. Ek persoonlik meen ons het nie die ouer men. e sc en dink d' 
een voordeel hier. Die witwyngewoon- werklik nie. On8 het ook maar 20 ja~ 
tes is meer DuH. georicnteerd en die gelede gcdink dat die ouens ons Ille 
rooiwyn meer Frans georH~ntcerd. Dit verstaan nie. 



tude te moe 
saamwerk 

At EC • Inter chool 

pROF. Weerarnantrey, be kende regsgcleerde, her hom skerp uitgc- 
spreek teen die swak kontak wat daar tussen die studcnte van die 

Skiereilandse universiteite bestaan. Die Ccylonecs-geborc profCSSOI, 
wat tans in Australie woon, het by die regsfakulteite van Kaapstad , 
Stellenbosch en Wes-Kaapland opgctrec. By was verbaas dat daar so 
min samewerking tussen die studentc van die onderskeic kampussc 
bestaan. 

vryheid van die indiwidu ernstig in 
gedrang kom. Dit is weer eens die 
jongmens so plig om tc sorg dat 'n 
regverdiger bcstel vir almal bewerkstel 
lig word. 

Prof. Weeramantrey was ook nie 
skaam om die positi we dingo te prys 
nie. By was veral verras dcur die mute 
van vryc spraak wat wei in Suid-Afrika 
bcstaan. Die vordcring wat reeds ge 
maak is om die minder bcvoorrcgde. te 
help, het hom beindruk. Volgcns hom 
is dit die plig van die intelligentsia om 
die werk voort tc sit. Hy he t klern gclc 
op die pogings wat aangcwcnd word 
om die regstelscl mccr toeganklik vi 
die swartes te maak. IJy hct aangevocr 
dat dit die rcgsgcleerdc se plig is om sy 
kennis en dicnste aan die lacr klasse 
van die samelewing tc bicd. 

ONBEVREDIGENDE POSISIE AKADhMn~SE VRYHEID 
. Sy regsagtergrond het dcurentyd in Die professor het gese dat akadc- 
die tocspraak na vore gckom. Hy hct micse vryhcid ill Suid-Afrika 'n gun 
gcwys op die onbevredigende posisie stige tekcn is. 1Iy hct ook nic verwug 
wat Paswette en Veilighcidswetgewing dat daar soveel vryheid tot inspraak in 
n~eebring. Volgens hom is dit mocilik regeringsaHngclccn thcde sou wccs nic. 
Vir die blanke om homself in die posisie Die poging van die regering om sckcre 
Van die swartman voor te stel. Prof. strcmmcnde maa treels te vcrlig is, vol 
Wceramantrey het daarop klcm gelS gens die professor, ook 'n noemcns 
dat die studente, rcgsgeleerdes van die waardigc ontwikkeling. 
tockoms, hul moot beywer om die GODSDlENS 
\ltrYwing wat hierdie wetgewing vcroor- 
aak uu die weg te ruim, By he t voortgcgaan dour te 

Die Suid-Afrikaanse regstelsel is sc. dat die totstandkoming van gods 
hoogs ontwikkeld en behoort, volgens dienstige bewegings soos SA 'LA 'n 
Prof. Wceramantrcy, vir almal dieselfdc positicwc stap is om Suid-Afrika '11 

gell'enthede te bied. Dit is veral hier be tcr pick te maak. 
Waar die buitcland nie huiwcr om Prof. Wceramantrcy het gl..'mecn dat 
kritick te lewer nle. Ons praat van 'n dialoog die enigste oplossing is om die 
demokrasie in Suid-Afrika, maar daar is verskille wat binne die Suid-Af r ikaansc 
sOVccl belemmerendc maatreels dat die samelewing heers uit die weg te ruim, 
___ -------------------------~---------------------------~---------------------------------------------------------------------------------1 

Prof. Weeramantrcy hct, a; be socker 
Van oorsee, sy indrukke van die Suid 
Afrikaanse samelewing probeer weer 
gee en op ta11e positiewe en negatiewe 
a~pekte nadruk gcle, Hy hct gewys op 
die gevare wat isolasie vir die toekoms 
inhou en 'n beroep gcdocn op die 
. tUdente om dialoog t voer met die 
Jcug van ander groepe binne die Suid 
~frikaanse konteks. Volgens hom sal 
dit die blanke studente, uit hoof'de van 
sy bevoorregte en bcskermde posisie 
woes wat die aanvoorwcrk moet doen 
vir nouer kontak. "You will have to 
break through to them", hct hy gesc. 
Dic besoekcnde professor was van 
m ning dat daar '0 groter grond vir 
satnewcrking tussen die verskillende 
gtollpe bcstaan as wat 'n mens sou 
Vcrwag. 1 eme ter tel el 

waarlik effektief? 
K 'UN T 

CH ISTEN IDENT EIT 
IS ELANG 

])R. Piet Koornhof, minister van Samewerking en Ontwikkclil%hct g.cse. dil is llj()(),!1il.ik vir s 
om saam te werk. Dit kan allecn bereik word dcur die wonder van die llcfdc vall ( hristus, 

, Dr. Koornhof het deelgenccm aan 
11 paneelbcspreking in die Studente 
k~rk. Hy het by die gele'nthcid gctuic 
~IS gelewer van sy pcrsoonlike kontak 
its Chris ten met all dcrs kleurigc gc 
()wiges. 

MEKAAR LEER KEN 

Prof. Willie Esterhuysc het as gc 
sPreksleier opgctrec. Hy he t veral twee 
~a~ uitgclig wat uit Dr. Koornho1' se 
~ Ultcnis gekri+ltalisecr het, Ten eerste 
.IS OilS in hierdic land werklik 'n kli 
fl1aat wil skep waarin ons in 'n groot 
'nate oplossings kan krv. dan sal ons 
~1ckaar moct leer ken. Dan sal danr 
I ~ntak en kornmunikasie moct wces. 
)1( kan allccn ron dorn die Woord 
~, skied. Die twccdc aspek is dat gcbed 
Ifs die cllcndigste omstandighedc kan 
rander. 

\\' In verband met kontak rondom die 
IOord het Ds. Jan Hofmeyr, N.G. 
)r~dikant in Soweto, gese hy dink veral 
aan die swart jeug in die srcdelike 
~hiCde . en dat daar gcen kontak van 
je tek~OIs oor die grenslyn met ander 
ltgdlges is nie, 

~ baar is 'n gewcldige gevaar dat 
1 :vart en wit nic by mckaar sal ui tkom 
~~IC, as gevolg van wanindrukkc wat ons 
s~ n !Uekaar hct, Om kontak te bewcrk- 
1\ C1hg moet dit georganiscer word. 
I Ontak en versoening is van lewensbe 
ang en dit alleen bring vrcde, 
u' Prof. Esterhuyse hct in die lig van 
1t!1~ .!ema "Hoc kan 'n Christelike same 
I\~ng 'n oplossing hied vir Suid 
he r1ka", gese as ons mckaar leer ken 
da t en as daar versoening gekom hct, 
likl1 kan ons ook praat oor '0 moont- 

C POlitieke oplossing, 

Dr. Jacques Kriel, minister van Ge 
soudheid van Bophuthatswana, stem 
'saam dat kontak gcorganiscer mo~t 
word. Volgens dr. Kriel is kontak nodig 

CHRISTEN IDENTITElT 
Prof. ]ostcrhuyse het die paneel 
of cU· t nie so is dar alle vorm van gevra . t lte pcrsoontike kontak geslCn wore .us c e 

eerste stap tot politieke integrtlSle me. 
Os. Hofmeyr het geantwoo~d dat bare 

. 'n visie het op die roekoms mense me . 
nic en dat baie mensc bang IS om hulle 

Neem 
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TYD...IN be ke aan .. t II nbos eh vanaf ander Universit it . en v ral sportbesoek • hoor ons dik- 
wei di opm rking ho hard tellenbosch se ko huis-rugby is, Die gees wat heers langsdie veld, 

t skou rento ia me wat grens aan emosi nel betrokkenheid en die immert .enwoordigde aggre 
siwit it. 

0,1 Wyn • In Nil", 1'", . • • 

RONDOM ons i dit len! . Na die winrerkoue h t die koonh id van di natuur in III Y 
volheid d uruebr iek. Di hoI cis en di blo is I, hou die h lofte van vrug in. 

Hierdie verundering in die nutuur betrck ten di PSI ook die I11cn~. Ons h leef Icnte in 11 
rondorn on s. Ons word opnuut hcwus van die Skcpper van al die skoonheid. Soos di,' 
nut uur r mdom OilS sv hecrlik hcid vcrroon.is ons ook besrem om re doen. 

ndcJ'\ a "it: naruur IS ons euter he , III om maar net bloeis I I blv, Bloei cl is m (I. 
mu.ir blocixels wut nie vruure word nie, het hull doe] J,!CIllIS 

I nut Oil' 'iOOS die hloeiscls 111 the nuiuur ook vruure word 101 e 'r en v rhe >rliking van 
"Il~ SkCPPl'! 

u 
N ADA T daar met besem ell stoflap ingespring is by Die Matit;' 

argief. het 'n aantal grepe uit die verlede te voorsk 11 gekom 
wat dalk vandag nog die belangstelling sal prikkel: 
Vrydag, 1. ptcmbcr 1972 

In '11 hoofartikel . kryf di redakteu dat da r ernstige botsings was tu en 
Di Matie n di SR oor ln tervar ity, SAAK, die Univ r it it en Administra i 
Jaar n ja r duik die lfd . kill tji or min of m r di sclf'dc onder werp op 

KOI/ OIlS nil' '11 slag uit ons groe] kom nie? 

Vrydag, I epternber 1972 
oei nuu VIr di dame in die ko huis . Di Vi -kan elier komi tee h t 

bekend g maak dat dame toeg laat word om hullan~hroeke na aandc tcs aan t 
trek. Daar is egter bygese da t oop midderiwwe, uitgeraf Ide pype, bermuda, 
sjo bro > kic en jean S toeg 1 1I t sou word ni 

Waf het doll /log norg blv ? 

Vrydag 10 September 1965 " 
Stellcnbo cit he t di int Te ant te en in bai op igte dl warm te SR-verklC 

sing in, jare l Ic f. Die v rkie ing uit lac h t 'n duid like neiging na regs geto ~1. 
Daar IS self 0 ver g gaan om die geldigh id van di verkiesing voor J1 
Arbitrasichof te betwis. 

Mel 'n stempersent a ie van 46%, vanjaar, kort Stellenbosch dalk so '/1 
onstuimigheidiie om dinge te normaliseer. 

S ierdag, I S ptembcr 1951 
Re ds in 1951 h t Di Mati gin t rugkyk n di g b ure van die verl Jc 

In die ar tik I, ' D J Sl YD , 011 I u bri k oor die go i ou de" word daar meldtl1 
gernnak van die twee d ba verenigings wat op die kampus be taan het, Daar w1l 
altyd h ftig wedywering tu sen die twee grocpc. 

nit was by hulle 'n va te gehruik om een ke r per jaar, op di selfde aand- '11 
wa tlemocnfe thou apart. Na hi rdi f est, wat altyd op 'n skilg oi r)' 
uita sloop h t, h t die groep met tw e perd karre bymckaargekom en re i 
geja: g deur die dorp, 

Deesdae stel Stellenbosch so min belong in di werksaamhede 1'011 verell;gillgS 
r· vall di' aard, dot '11 mens skaars tw e Volksi s /(an volmaak vir '11 resies. Daor IS 
Irs buitendien ook nie petrol nie. 

KOBUS PIENAAF 

Vrydag, J September 1961 
Die 'If keid ge elligheld van die SR is g hou in die Excelsior hotel nl1hY 

'ran chhoek. On ha I aan uit die 1 rig: "Sagte rooi kerslig en die geur van r 01 
ang liere h t almal uitgenooi om by di keurig g dekt taf I 11 te midde V3J1 
str lend musiek, nan te it. Selfs die romantic 'C atmosfeer , .. " 

Sulke partytjies is 110 verlede jaar se spandabelrigheid vtr toekomstige SR.l ~ 
totaal tahoe. IJ sdae sal hulle met minder tevrede moet HI es as Dr. Rhoodie 111 
sy staat beheerd. hotel. 

Vrydag, 31 Augustus 1956 
'n In ter portiewe fiasko het on t taan to' t wee paalplan ters van die 

Universiteit hul opdrag ni nu b hore uitgevo r het nie, 'n Kommunikasicgapi!1G 
het v roor. ak dat netbalpale op die tennis ban g plant is. Dit h t 'n taatnti~1i 
ont wrigting veroorsaak toe die net bal- en tennis-entoesiaste saam moes toust,llIll 
vir die clfd spe loppervlakt . 

Die passiewe studente vall vandag staan net tou vir rugbykaartiies. 

PI MA AI 



I 1 

r 
a oe 

DEUR CHRIS HEYMANS 

T E midde van al die drastiese veranderings wat oor di afg lo~ 
jaar deur die P.W. Botha-regering gemaak en.gepropage. r IS, 

het die groot problcem weer uitgestaan - arbeidsv rhoudmge. 
~erwyl politieke visie en 'n nuwe sin vir so iale gere~tigh i~ d~id - 
lik waarneembaar is, is ook aandag geskenk aan die arbeldsl!ua 
si , maar binne so 'n sensitiewe veld, waar langtermyn plo 109 
di nigste werkbare alternati we bied, wag ons nog om di uk 
Van die nuwe rigting te meet. " 
Die verslae van die Wiehahn- n Rie 

k rtkommis ie het heelwat publisiteit 
ontvang. Daar was optimisme in Swart 
g ledere en sakckringe en 'n duidclike 
vr s en selfs v rset ond r Blanke wer 
k r aan die ander kant. Dit is 'n onbe 
gonne taak om binne die bestek van hier 
di h perkte ruimte 'n werklik in-di pte 
be preking oor arbeidsverhouding te 
vo r n word ons verplig om vlugtig re 
kYk na die toestand wat aanpassin 'S en 
ond rsoeke genoodsaak het, die verslac 
Van di twee kommi. sics, r ak ie daarop 
n 'n moontlik vooruitskouing. 
EKONOMIESE ONGEL YKHEID 
-konomiese ongelykh id in Suid 

Afrika was nog altyd bai duidelik waar 
n cmbaar. Swartrnense maak sowat 70 
p rsent van die werkersklas uit in 
"Blanke gebiede" maar verdien slegs so 
Wat 25 persent van die totale inkom teo 
Dj beloofde vernouing van die loon- 
aping het geen vorrne aangeneem wat 
nou juis die verbeelding kon aangryp 
nj . Die bedlnglng m g van Swart .r· 
belde was minim"'; bul vakbond h d 
R n regspersoonllkheld nle en die Ny 
l¥erheld versoenlng v n 1956 (!tOO g • 
OWy I ) het slegs on Hekd we "w rk rs 
kOrnlt " moontllk g m k, Verder het 
Werksafbakening ernstige wrywing in die 
hand gewerk en alhoewel dit nooit meer 
it drl per ent van w rks ategoriee 
g ruak het nie, is under middele aan 
g wend (deur w rkgewers) om swarte. 
uoeltreffend uit vele poste te hou. ln- 
IrOming b heer was nog altyd 'n nd r 
b Jangrike knelpunt in di Suid-Afri 
k n ekonomie. e verhoudingspolitiek. 
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n 
PF~TROLBhSPARIN J, en saam 

daarmee hcspai ingsm: atreels, 
het beslis gcko m om te bly. Dit is 
dan ook die po isie op ons karn 
pus. Na 'n aanvanklike flouerige 
reaksie van die studcnte teen die 
nuwe maatrcels, het alrnal dit aan 
vaar. 

gaan. 
VOORRE 'LJ> 

• I 
INUS MARAIS, EENDRAG, skryf: 

reed. , in volkleur, 'n gro p studcnte al 
fietsryeude die voorbJad van Die 
Burger ing lei! 

"Pragtig", . al Jan Publiek . e, "Stel 
lenbos h n 111 we r een di voortou." 
Maar is dit die werklike fclte? 

Prof. De Vrie ry heel gelukkig in 'n 
l11Uk ues Jaguar XJ 6 Executive motor 
rondo Nogal outomati 11 ek weet-nie 
wat-all nie! Het u al vir een oorn blik 
4;til ga n it n wond r hoeveel petrol 
so 'n motor nip? Kan di rektor ni 'n 
under plan vir y verv r bedink nie? 
I':k e nie 'n Ill. II in y p isis! 1110 top 
'n tiet ron dry ni , maar is dit nodig 
om tot die and r ui tcr te t gaan? 

Die vervaardigcrs vall bogcnoemde 
motor be paal y gcmiddeld petrolver 
bruik in die stad a 11 7 Q per 100 km. 
Daarcnte n vcrbruik 'n middclslag 
motor (Dat un 160Y outom tie) slegs 
7,7 Q p 1 100 Ill. 'n Be paring dus van 
4 Q vii Ike 100 kiloruet r afgelc. Nogal 
bai ! 

ALMAI. MOhT OHhR 
N e profe or, hi r al ons almal 

mo t aumwcrk om te bcspaar. A ek 
koud moct stort, kan II ook 'n bietjie 
gcrief opoff r. Skaf vir 1I 'n ligter 

motor aan! P r slot van sake, as daar 
nie 'n voor becld ge tel word nic, kan u 
nie van ons verwag om ons aan die 
maatreel te onderwerp nie. 

DIE REKTOR, PROF. MIKE DE 
VRIES, ANlWOORD: 

"Die hele kwessie in verband met 
die amptelike motors verbonde aan 
A dm in istrasie, is reeds indringend on 
dersoek. Op liicrdie stadium sal dit 
uiters nadelig wees om al die groat 
motors met ligter motors te vervang. 
Die swak mark sal meebring dot verlie 
Sf' van t ussen R5 000 ell R6 000 per 
motor gely kim word. '11 Totale bedrag 
van tussen R I a 000 ell R 15 000 is dus 
op die spel. 

SLE ,S NOODSAAKUKE RITTE 

Al die bestuurders is egter aangese 
am hulle aantal ritte drasties ill te kart. 
Slegs noodsaaklike rifle mag nou 
onderneem word. Ek het persoonlik 
slegs 800 kilometer die afgelope twee 
maande afgeIe. 

Die beleid is dus om dan die groat 
motors, sodra dit vervangbaar raak, 
met ligter motors te vervang. 

w 
FOTOV ARIA '79 

it wer 
ANTON LOUW, MAJUBA, skryf: 

odig? 

t y " 

FOTOVARIA '79 hartlik geluk aan die organiseerders! Ek was eerlik verras om so '£1 hoc standaard 
en kwaliteit van foto's aan te tref in die kompctisie. Ook die openingsaand was werklik 'n prestige Toetstyd en feme ty d. Allyson Einkamerer het vrede met die were/d. 

gelcentheid. Bai dankie! Sy en haar gedagtes, ell haar gedagtes en sy. 
Maar daar wa. gt r dri foto's 

(swart en wit) wnt sou, 'n. er vinger 
uitgesta n het ho die res. Ek vcrwy. u 
net na die op. krif van my krywe. Was 
dit w rklik nodig? 

Wat 'n kontras is dit nic mel die 
t ma van dic Sendin 'week rue Laat U 
koninkryk kOIJ1 op all lcwen ter 
r inc, ook die kun en fo togr: fie nie. 
Fn a di t die wy: c i waarop di 

stuur van Foku antwo rd, dan h t u 
jamm rlik g nul. 

as die l..cegt en die 'I wesig God. 
D rom word di mens en sy vrou 

vir wie di Here God in Gen 3: 2J 
rokke van vel gernaak en hulle dit 
aangetrck h t, weer van nuuts af naak 
uitgetrek, Die kaarnteg voel word met 
die finesse van 'n ontkleedans stuk vir 
stuk atg stroop, totdat die naakte feit 
likheid van die Ilgg am d ur'o karnera- A G, hoekorn moot eerstejaars Fk en my kamcrrnaat sit doodrustig 
len tot tudi -objek maak kan word. altyd die teikcn van seniors se en ontspanne in ons kamer, mcegevoer 

Di t i d n wann r die wellustige fru trasies wees? Ek weet nie dcur oorlede Elvis se "Blue Suede 
oog van di man kan kyk en begcer, .,' Shoes", to' die d ur skielik oopb~rs. 
min of go d w tendo dat hy reed. in y maar ek weet hoe dit voe 1 om n "Korn onmiddellik na die HK-kamt:r", 
hart III t haar (die foto nies objek) hele naweck gehok te word. buldcr die stem, en die OC agter die 
egbr uk geplecg It t volg tl Mutt 5: 28. t----------------.stem verlustig bulle in die twee eerste • 
A. objek word sy maklik opsy g - jaar tjics se skok, 
kuif, n dat y soos 'n konfytblik Skoorvoetcn d nader 011S die lceu- 
lcegg smut i , om daarn as randfiguur hok, en die wyfies wa t wag, is honger! 
in die snmelcwing tc soek na sekuriteit. In 'n haatbelaaide atrnosfecr ontvang 

ons ons straf soos die dapper vroue van 
ouds: Die mocilikste moeilik was om .,..- ~ 
my afspraak van Satcrdagaand - 'n 
Huisdans te kanscllecr, Die rede - ek 
is gehok! 

Die ander probleem WdS om vir 
Daan te se dat ck nie meer Vrydagaand 
saarn met hom kan gaan fliek nie, en 
daarmee tot siens aan "Haloween ", 
Sclfs nie eers kerk toe mag ons gaan 
sonder begeleiding van 'n IIK·1id nie . .- 

My kamerrnaat hct dit ietwat rnak 
liker gehad, want sy sleep, en het dus 
net nodig gchad om aan ecn ou te 
"please explain". 

Vrydagaand halfsewe, klok ons in. 
Sokkic in die "Gat", flick, alles verlore. 
Verbitterd staar ons mekaar aan, en 
selfs l'lvis moet swyg. Al wat egter nie 
wil stH hly nie, is twee honger magies. 
In 'n desperate poging om vryheid tot 
die uiterst te 1 nut, i aandete oorge 
slaan. AI die vrugte, die beskuitkrum 
mcls en 'n laa te stukkie hiltong, word 
vcr. lind. Die tyd sleep met loodswaar· 
voctc verhy en elke halfuur moet ~ns 
aanmeld. 

Saterdagaand verkeer ons op die· 
selfde pick met dieselfde atmosfeer; 
steeds met net ecn drang - kos! My 
kammie, ineengedoke van senuwees, 
dryf my nog verder teen die mUTe ui t. 
Haar "sleepsel" Ie in die Tygerberg· 
hospitaal, 01 t 'n rugbybcsering, en sy 
mag hom nie een bystaan nie. Tienuur 
bercik di hong r en senuwees 'n 
klimaks, en goeie ou Daan mo t draf 
vir twee pakkies "slap chips". 

Sondagaand half ewe, di laa te 
skof. l-rustrasies bereik 'n hoogtepunt 
n weer e n. word ons g dryf na kos - 
hierdie keer 'n frikkadelbroodjie. Al 
ons maats kry voordeur, en stap stra 
lend na die "cosy corners", net ons 
moet in 'n koue, gehate kamer sit en 
krepeer. Beide ek en my kamermaat tel 
gefrustreerd op ons vingers af wat ons 
aIles moes ontbeer. 

KAN NlE II>EN11HSEER 
As Chri t in-Matie kan en mag ek 

my nie identifisecr met di' g e. wat 
oc k d ur hierdie fotu's wcerspieel 
word ni. Watter l eld i.v.m. die 
waarde-oord le van on. Univcr iteit 
word hi r dcur na buite ui tgcdra? Wat 
moet die Kaap c publi k van Stell en 
bo ch dink wanneer hull sulk foto' 
gaan besigtlg in dle Shell ,allery? 
We rspieel ill t nic maar diesclfde stand 
punt as die van die twee sosioloe aan 
ons Universiteit ni ? Inderdaad het die 
Sendingwe ktcrna by die middaguurby· 
cenkomste di spyker or sy kop gc- 
laan: On . amet'wing skep wei 'n 
sendingveld! 

Hicrme wil k dus 'n bcrocp doeo 
op die be. tuur van Fokus om opnuut 
oor hierdic aangel nthcid tc bcsin en 
po'n t ag r daarop. 

Ek leer Ma . , . maar ai Mat 
Wat 'n <:prek nde waarheid! 
flo > sal m'l1 e wat flog nooi! studente was en nooi/ sal wees nie, weet 
wat '1'1 reg! ou "~wo!vaak" is, Om wat weet, het volle simpatie. 

GEEN HALOWEEN 

EK vind dit niter onvanpas dat 'n 
baie kortsigtige mnr Marais in sy 
to ta Ie on kun de 'n bohaai in Die 

Matie opskop oor die nuwe Rektor se 
motor. 

Die Universiteit het reeds langer as 
'n jaar gelede hierdi' (nou veel 
besprokc) motor vir die gebrllik van die 
vorige Rektor aangekoop. Hierdeur 
wou die topbestuur van die Universiteit 
dit duidelik stcl dut die Rektor 'n 
motor mo t g bruik wat sy amp waar· 
dig i . 

I dit dan hillik van Mnr Marais om 
'n vraagteken om die huidige Rektor te 
pI a wat h tref sy gebruik van die 
motor terwyl hy huit r k ning Jaat 
dat hierdie amp. motor vans Ifsprekend 
aan die nuwe Rcktor tocgek n is en 
terwyl hy horn nie vergewis het van 
prof De Vrie e werklike houding 
t.o.v, hicrdi' saak nie? 

Alhoewel die brandstofkrisis nou 
emstiger is as toe die Raad besluit het 
om die motor te ko'op, i ek nogtans 
van mcning dat di waardighcid van 'n 
Rektor swaard r opweeg tet n die ge· 
ringe ho ve Iheid brandstof wat be 
paar kan word d ur die ' hruik van 'n 
ligte vo rtuig, 

In lk g val be. kik die Rektor tog 
ck rlik oor die nodige di. kresie om die 
motor so spaar Ilmi moontlik te 
gebruik. 

Is mnr Marai dan 0 naier dat hy 
nie kan aanvaar dat . ekere posisies in 
ons samelewing sekere tatus meebring, 
wat gevolglik luukshede soos hierdie 
vereis nie? (Verkort - Red.) 

SOETLIEF VAN SONOP, skryf: 
Ek: Haloween saam met Daan, c:Jje 

Hui dan ; 'n Sondagaand in Kraaifoll' 
tcin en drie aandetcs! 

My kammie: Sokkie in die "Gat"; 
bymekaar wees in nood; 'n tydjie . aaIl1 
voor die kaggel in Devon alley en drie 
• andete ! 

Mnandagoggcnd is die onskuldis" 
do. en tc die prooi van ie vreugde oaf 
nuutgevonde vryheid, Om 'n naweck 
gehok tc word is aaklig en uitcrS 
frustrerend. 

NOG STEEDS 
WATER 

N. BASSON, HELSHOOGTE: 

nrr is nog winter, alhoewel daat al 
sporadies 'n groen blaar dapper 
wys. Nou is dit mos so dat winter 

sinoniem is met warm water. Wat noU 
gcmaak as daar nie warm water is nie. 
Sclfs in hicrdie dae van besparing en 
gerugte van besparing bty warm water 
essen iecl. 

Ons bly in die koshuis op Stelleit' 
bosch. In elk geval wat losiesgeld be 
tref. Sed rt die eind van verlede kwaf' 
taal in die eerste twee weke van hierdie 
, 01 ,ster moe die inwoners elke kee,~ 
n3 'n hard rugbyoefening, "swot 
se. sic, ens. bihbcrend onder 'n yskOUe 
tort die skoonmaakproses probeer vol 

voer. Slegs die ecrste klompie uitvec' 
korcnes kon die paar liter warm water 
wut daar was benut. 

Die warmwdterstelsel van HelshooS" 
te het blykbaar d fek geraak. DaartlleC 
kan OilS nie fout vind nie. Selfs l-Iet~ 
hoogte s warmwaterstelsel kan defe r 
raak. Dit is gelukkig nou herstel tll~ 
waaroor die inwoners nie 0 geluklU: 
voc! nie, is d t die herstelproses so lafl• 
moes duur. Sou dit nie vir die Univer~: 
tcit goedkoper gewees het om 'n 'Ill e 
man of twe te kry om die wcrk ~k 
doen nie, a om van personeel gebfU1 I 
te maak wat miskicn nic mooi gewe~ 
het hoe om die klok by die bel te k'l1 
nie? Vir ons 3. inwoners sou so 
moontlikheid minder ongerief veroor: 
saak het en di Universiteit sou mantle 
krag ook beter kon benut het. ) 

Ons vra maar net. (Verkort - Red. 
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FRANCOIS DU BOIS 

DIE besluit van die afgelope ASB-kongres om die bond oop te 
. stel vir Afrikaanssprekende bruin tudente, word van binn 

die ASB aangeval en verwerp. Die ontevredenheid op die ASB 
kampusse het al sulke groot afmetings aangeneem dat Asbek, di 
mondstuk van die ASB, vrees dat "dit dreig om die ASB onh r 
roepelike skade aan te doen". 
Ole Pukke, wat die mosle op die kon 

gr , voorgestel bet, Is die enlgste ASB 
kampus wat nog nle bulle stem dlk g - 
I'Illlak bet teen die kongresbeslult nle. 
ukkle se VSR was die eerste om die 

ASH se beslult om 'n tak by UWK te stlg 
en die gepaardgaande bruin IIdmaatskap 
l'an die ASB, te verwerp. Die Stu dente 
raad van die U nlver itelt van die OranJe 
Vrystaat, bet In 'n onlangse mosie y 
t m by die koor van verwerplng gevoeg. 
~ voorsteller van die mosle wa 'n hoof 
I tuur lid van die ASH, mnr. Hennle 
.ambrecht. 
In die mosie, wat 'n toonbeeld is van 

oc.) Iklap-denke en rassebetrekkinge ern 
tIl kan skaad, verklaar die SR van 
l!OVS dat die ASB "ideologies eksklu 
I 'f en kultureel seksioneel vir die Afri 
k"~er daargestel is." In 'n Cruse wat dui 
ue~lk daardie rassisme weerspieel wat die 
ASS in 'n studicstuk verwerp her, se die 
~R dar die ASB-besluit impliseer dat aile 
Klcurlinge" as potensiele Afrikaners 
anvaar rnoet word en dat die Afrikaner 
geen reg her om die "Kleurling" uit enige 
trUktuur van die Afrikaner te hou ni . 
Die mosies wat deur die Studenterade 

va~ UP en UOYS aangeneern is, toon 
UUldelik dat die meeste van die ASB-l de 
n~)g steeds in terme van "swart-gevaar" 
(~~nk. Dit Iyk of enigiet: wat net ruik na 
tntegrasie" vrcesbevange deur hulle 

t ,engestaan word. Daarbenewens was 
(ite SR van UOYS so arrogant om te se 
dltt "niks die Kleurling verhoed om 'n eie 
eksklusiewe organisasie te stig nie." 
J Die Sk-voorsitter van RAU, mnr, 
ohun Wasserman, se weer op sy beurt 
dat die afgevaardigdcs na die ASB· 
kong res op 'n subti Ie manier onder die 
Wanindruk gebring is dat dit in die ASB· 
~rllndw t gaan oor die Afrikaansspre- 
cnde- en nie oor die Afrikanerstud nt 

~y het self op die kongres vir die be- 

sluit om 'n ASB-tnk op UWK re sti J g - 
rem, maar prohecr dit nou, hly baar 
weens di ontcvredenheid van b hou 
dendes op sy kampus, regverdig dcur 
te Sl! dar die kongrcs "nie hchoorlik in 
gelig is oor die inhoud van die ASB se 
grondwet nie. Dit is voorwaar 'n kwade 
dag vir di ASB as die SR-voorsitlcr van 
een van die geaffilieerde knmpu s nie 
ens we t wat in di grondw t stu'," nie! 
Een ding wat duidelik blyk uit w t 

mnr. Was. erman gese h t, i dat dit vir 
leiers op die ASB-kampuss blykbaar nie ,------------------'---------------------..:.:..:..:..----- 
gaun (lor b gil) Is nie. Hy gel kenn 
dat di ASB-be luit vir hom nanvaarbaar 
SOli gew es her, as dit na sy mening "in 
die lig van die grondwet" aanvaarbaar 
was, Verder is "talle Ouitscrs n <ngels " 
volgens mej. Erna van Vuur n, wat ook 
'n SR·lid is van RAU, lede van die ASB. 
Dit wil dus Iyk usof tecnstandcrs van die 
ASB.hcsluit nie duartcen gckant i. omd it 
die bruin sludente ni in hulle eng defi 
nisie van Afrikancrskap inpas nie, maar 
omdat hulle 'n ander velkleur het. 

Di enigst universiteitskampu. binn 
die A. B Wilt hom nog ni oor di 1110 ie 
uitgesprcek het ni ,i Potchefstroom. In 
die lig daarvun dat dit twe Pukk wa 
wat die mosie op die kongres voorg st I 
her, is dit seker ver taanbaar. Dit lyk 
egrer of die vcrkramptes op di Tukki - 
Kovsi - en RAU·kampusse die stryd 
gowen het. Asbck het re ds gcwuur. ku 
dat dit waarskynlik in die bcste belang 
van die ASB sal wees om "'n rukkie rc 
wag voordat die hesluit gc'implimcntcer 
word." Hoe lank die "rukkie" sal we" , 
sal 'n men maar moet , ien, maar dit is 
duidelik dat dit buie lank gaan dum voor 
dat die me rdcrheid ASH·led di duad 
by die woord gaun voeg en hull daad 
werklik gaan b ywcr vir samew rking n 
vr dsame n g lukkige naash -staan in 
Suid-Afrika. 

b DSAT se Mouli 0 g 
f · s bries oor Matie 

Studenteraad: 

III 'n If l . '11 Aanta} van die " ()oWikop of twee bring die LSS in J ro J"mg., 
.clt1-can"-meisies wat in Moulin Rouge opgelJ"ee het, he' 001' 

'n1ddagete vir die manne '11 lJoonmwkie kom gee. 
Juli 11 M I' 

Pi I N lid 
D OOG KOONMAJ{ERS 
H/v Andringa- en Kerkstraat 
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okkie nader eind 
D RIE onverwagte uitslae in verlede Saterdag se senior vroue- 

hokkie-wedstryde in die Westelike Provinsie, het meegebring 
dat die kompetisie op een van die spannendste eindes in jare 
afstuur. Maties I is geklop deur Constantia 2-1, Pinelands het die 
Ikeys met 1 .. 0 geklop en Oud-Studente Tuine met 1-0. 

Mnr. Jack Esterhuizen. Streekhoofbestuurder vall Standard Bank, oorhandig die beker aan 
Stellenbosch se Sportvrou van die Jaar. Lynn Hugo . .s:v het haar in skerm onderskei. Die beker het. 
'n interessante geskiedenis. Oorspronklik is dit hedoel vir die sportman van die Jaar. Nadat daar 
ontdck is dat SANLAM reeds vo 'n beker geskenk het, het Standard Bank toe besluit om dit aan 
die uitstaande sportvrou IDe te ken. Standard Bank borg reeds vanaf 1976 tot 1979 die ere-kleure 
dinee. Na aile waarskynlikheid sal dit volgendejaar weer die geval wees, aangesien die bankgroep 
5)' honderste bestaansjaar vier. Die totale bedrag beloop sowat R2 100. 

Hierdie wedstryde bring mee dat die 
Universiteit van Kaapstad en Stellen 
hosch nou saam voor is op die puntelys 
elk met negentien punte. Een punt agter 
hulle is Constantia, Oud-Studente en 
Tuine wat elk nog een wedstryd moet 
spee!. 

STRAFHOEK 
Alhoewel die Maties gebiedsvoor 

decl geniet het in sy wedstryd teen Con 
stantia, het Constantia se doelwagter Kim 
Price wat nog op skool is, puik gekeer. 
Constantia se doele is aangeteken deur 
Debbie Broughton en Lynn Kalesky. Die 
Maries se doel het gekom van 'n straf 
hoek en is geskiet deur Rennie Rose 
Innes. 

TOPSPAN 
Die Maties se mans A-span het sekcr 

gcmaak dat die Ohlssonsklid na 51 jaar 
weer na Coetzenhurg teruggekeer het 
deur die Westelike Provinsie se senior 
hokkiekampioenskappe vir mans te wen. 
Hulle het die klub W.P. Saterdag met 3-0 
op Nuweland geklop. 

Die Maties het weereens bewys da: 
hulle hierdie jaar die top-span in die Jiga 
is. Hulle het in die sewentien wedstrydc 
wat hulle gespeel het, net een punt mel 
'n gelykop spel afgestaan. Hulle het net 
vier doele teen hulle gekry en hul ver 
dediging was uitstaande. 

VERDEDlGlNG 

Hierdie verdediging hct die klub WP 
Saterdag weer goed op sy tone gehad 
Mickey Cooper van WP het 'n paar ke f 
gevaarlik vertoon, maar vir die doel' 
wagter van die Maties, David Reid-Ro S 
was dit maar 'n stil wedstryd gewees. 

WENNERS 

Al die doe Ie is in die eerste helfte aan' 
geteken. Die eerste doel het gekom vall 
Andrew Schoeman wat geslaag het mel 
'n korthoekslag, Tokkie Smuts het di 
volgende twee doele geskiet en so is di 
Maties se posisic gevestig as die algchelc 
wenners. 

Y Sch n m 

En hy verdien dit, want hy h I die 
eisoen enom nanl gepre t er - in die 
'Ifgclope twee weke h I hy hyvoorb eld 
15 doele aangcteken in v elcis nde ISle 
liga w d uryd • 

Andy is 22 jaar oud en i 'n oud-Grey 
High man van Pori ·Iizah th. By hei 
r ed daar naam g muak d urdat hy die 
jon 'SIC. koolseun WlJS om ooit vir di OP 
senior span gekies te word. Dit wa. 
toe hy in 197~ in matriek was. Wat die 
pr sta ie v ral uitsonderlik III ak i dar 
hy vir dit ersre k er in st ndard se: aan 
'n hokki -stok gevat het, 

Hy is a. kupiein van die SAW hokkie 
span aangewys en het ook vir die Weer 
mag krieket g sped. 

KARAKTER 

In dif. tyd her hy ook vir Transvaal 
hokkie gespeel en vir die SA Plaueland 
se span. Vanjaar is hy vir die WP·. pan 
geki sen peel hy met groot welslae vir 
Di· Maries. Andy is boonopn gekwalifi- 
eerde lewensredder. 

Andy. A sport i sy koso Oit ontwikkel, 
en bou aan die karakt r n sienswys ,en 
spanwerk dissipline r jou. Het het groot 
b wondering vir uri Rose-Innes en se 
marine oos Leith Steward en David Reid 
Ro s het grootliks sy hokki bevorder. 

Die Maries rei binnekort na Johannes 
burg waar hulle aHB die nasionule klub 
karnpioenskapp gaan de lneern, Andy 
is vol veriroue hulle kan die toernooi 
wen as hull ~ vir Old Parks vroeg kan 
uit kakel. 

WEE MAG 

rgrotin 
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vir di 
r. 
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V a vir 
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Maties beldink 
Netballiga 

DIE Maries se A-span het in huI laaste paar wedstryde in die 
Bolandse Netballiga seker gemaak dat huIJe die beker wen 

deur die gunstelingspan Victor Verster Gevangenis op Coetzer" 
burg met 29-25 te klop. Die Maries, wat derde op die ranglys waS 
en nie die gunstelinge was nie, het op verrassende wyse die twee 
gunstelingspanne van Victor Verster Gevangenis en Van der St ., 
met 16-12 geklop. Laasgeno mde spanne het albei drie speelsterf 
gehad in die A-span van die Boland. 

Die 2de span van die Maries het eerste tien spanne deelgeneem in al drie Jig 
plek in die eerste Reserwe-liga behaal en die Maties A-span her al sewe sy wed 
terwyl die 3de en 4de spanne ook in die stryde gewen. 
liga deelgeneem het. Die ode span wen 
die IW ede liga en die Sde span het S.A. TOERNOOI 

FOTO: DIE BURGER tweede plek behaal. Daar her altesaam 

W impie wen fietsry 
DIE Matie, Wimpie van der Merwe, het verlede Saterdagoggend 

die W.P. se twee nuwe Rapporttoerjaers, Anthony Martini 
(Weerrnag) en Bennie Wentzel (Bellville) gewen toe hy die Parow 
klub se jaarlikse Grand Prix oor negentig kilometer by Fisante 
kraal gewen het. 

A ANSOEKE word tans ingewag vir 
s we ste op die R-. ubkomitee 
van Kl ure. 

Aktiwiteite: 
Die aktiwiteitc en take van die 

Kleurekomit e de k die volgendc: 
- Universitei tskleure 
-Sport- en klubkteurc 
-Kleureksamen vir eerstejaars 
-Koshuis-, verenigings- en fakulteits- 

kleure 
-Kleuredinee 
-Erekleure 

Aansoeke: 
Volledige be onderhede van die 

applikant, tesame met relevante onder 
vinding, word verei.. Die sluitings 
datum vir aansoeke is Dinsdag. 11 
September en aunsoeke moet gerig 
word aan: 

Kleurekomitee-aansoeke 
SR-kantoor 
ISS. 
Universiteit van Stellenbosch 

ONGELUK 

1 wee jaar later is hy gekie vir di OP 
kol pan en Ike! nn afloop van die 
Die 'lcnd sko! -week vir die Suid 
Afrikaan e kole, Die prestasie herhaul 
hy in 1975. 

Andy glimlag ,. hy vertel v n sy rwee 
jare in dien van di W rmag n se dit 
Wet nie vir hom 'n iak van v ) te WIllP Vir die eerste keer die seisoen het Sowat vterhonderd meter voor die 
n kombuisdicn nie. Hy w. L.O. '1 erloop dames, Andy het nog nie'n Wimple van der Merwe se deurseuings- indstreep het van der Merwe met . y 

in trukteur en h t sy tyd feitlik uitsluitlik v 1 re meisie nie en die man hou van vermoe, sy beproefde roetskaart van die naelrit begin. In sy vaart het hy sy uit 
aan hokkie gewy. okkie en flick. vorige seisoen asook die laaste sterk eind- dnger Martini afgeweer en wen hy met 'n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~po~ngind~wed tryd,vrugtca~ewerp. h~we kngt~ Martini cind~ twcede en t------~--------. nog 'n Marie, die junior Hans Rossouw, 

hehaal die derd pick. Van der Merwe se 
finale tyd was 2 uur 32 min. 2,5 ek. 

Die weer het definitief nie saamgespeel 
ni .'0 Koue suidoostewind m t ret nbui 
nog tussenin, het die jaers se taak nog 
meer bemoeilik. Van die twintig ja rs 
wat weggespring her, het slegs vyf. van 
hulle die eindstre p oorgcsteek. 
Pierre Smit, een van die gunsteling en 

nag 'n Matie, was kort na die begin van 
die wedrii, in 'n ongeluk betrokke ge 
wees. Sy fiets was beskadig, maar nadat 
hy 'n noodwiel aangesit her, het hy weer 
die bondel jaer ingehaal. Hy moes tog 
later die stryd gewonne gee weens die 
uitpuuing en beserings wat hy opgedoen 
het in die ongeluk. 
Wimpi van der Merwe word as en 

van die gunst tinge beskou vir die Paarl 
klub se Hansie Louw Ged nkwedren 
Maandag die dcrde Septemb"'r wat by 
die Paarlse Skouterrein begin. 

Dic finale uit lag van die Parow Grand 
Prix is soos volg: 1) Wimpic van der 
Merwe; 2) A. Martini (Weermag); 3) H. 
Rossouw (Maties); 4) H. Wentzel (Bell 
vilJe); 5) R. Smit (Maties). Die Maties het 
inderdaad 'n duidelike stempel op die 
wedren ,fg druk. 

Di A-span se welsla kan tocgeskryf 
word aan goeie spanwerk, akkurate skiel 
wcrk en Ics bes uitstekende afrigting r.1I 
motivering. Mevrou Hantie du Toit J 

die voltydse afrigster van die span ell 
ook die afrigstcr van die Kay Meyer 
span - 'n span wat gekies word indicl1 
daar nie 'n Springbokspan gekies word 
nie. Sy rig ook die ,A- en B-spunne vllJl 
die Boland af. Die A-span van die Bolulld 
het hierdie jaar saam met Noord-Tr III 
vaal en die Westelike Provinsie die eer It' 
pick gedeel by die S.A. toernooi iJ1 
Bloemfontein vroeer die jaar, terwyl tilt 
B-span derd was. Beide mev. du Toil c,r! 
haar mede-afrigst e, mev. Foulkes. I 
nasion ale keurd rs. 

Die Maries het drie spcelsters in die 
Boland B-span gehad nl. Tes Kling II' 
berg, Leonie Strydom en L ana coli' 
radie. Die Boland C-span spog met sc)s 
Maries nJ. Elma Lourens, Debbie BliI,lf 
(kapteine), Sue Voortrnan, AnnanHlrJt.: 
van der Merwe, Lizet van Zyl en Elnlietl 
Jacobs. Die C pan eindig eerste . a~llll 
met Noord-Transvaal in die C-afdeIJl1£ 
van die S.A. To rnooi, 

S.A.U. 
Tydens die Algemene JaarvergadertJI,g 

van die Nethalkluh van Stell en bosch II~ 
Leana Conradie aangewys as die speC, 
ster wat die meeste gevorder het hierdl' 
seisoen. Die nuwe bestuur is ook gcki~G 
en vergroot om voorsiening re mank "I~ 
di organisasie van die S.A. ToerJ1001 s' wat volgende jaar op Stellen bosch phi I 
vind en waar die Klu b as gasvro e SII 
optree. . .r' 

Gedurende die S.A.U. Toernooi hI' 
die jaar het die Maties weer puik vertOofl. 
Hulle eindig tweede nil die TukldeS, 
Stellenbosch het ook die meeste spaJ1l1~ 
gehad wat deelgeneem het 01. vier! E)fll~ 
Lourens is a~ die beste doel aangewys e f 

d · e Leonie Strydom as die beste verde 18 c 
van die toernooi. Suam met hierdie (Wee 
spee)st rs, is Elmi n Jacobs en SV'l 
Voortman opgeneem in die S.A.U. spil 
van hierdie jaar. 
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GHOLF 
Die Matles, GUes Webb en Peter 

Todd, het In die Jaarllkse vriendskapUke 
gholfwedstryd tussen die OP en die WP 
ultgeblink en die knoop deurgehaak vir 
dleWP. 
Die enkelspelJe het die deurslag gegee 

nadat die OP 'n 3-1 voorsprong in die 
h~urlspelle gekry het. Nfl nege putjies in 
di enkelspel was Todd twee houe agter 
sy teenstander maar het gaandeweg betel" 
gholf gespeel en met 3 en 2 gewen. 

Webb was by die draaipunt 3 hou 
agter. Daarna het hy sewe putjie gwen 
en ook met 3 en 2 gewen. 

Danksy die twee se spel kon die WP 'n 
gelykopuitslag van 12 -12 in die al Y - 

hele kompetisie afdwing. 
lntussen het die Marie in di nawc k 

deurgcdring (ot die eind: tryd van di 
Bolandse interklubs gholfkomperis ie 
om di Kruger-beker. Die Maties i die 
verdedigende kampioenc en hct teen 
Hermanus gespeel in die eindstryd. 

Die Mati s was met die voorlaaste wed 
stryd een punt agter Somers t-Wos maar 
het die laaste wedstryd 4-2 g well en een 
punt mcer as Somerscr-W s g 'had or 
die punteleer. 

KANOVAART 

RUGBY 
Colin Beck, helowende onder rwintig 

losskakel van die Mattes, het Saterdag 
vir die WP junior span op heelagter 
uitgedraf. 

Die keurders het vir Colin en e op 
losskakel gekies vir die wedstryd teen 
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VERLEDE Woensdag het Wilgenhof 
k met skltterende spel vorendag ge 
om en Helshoogte 28 - 6 geklop. In die 
herste helfte was 'n IIgte wind In Wilgen 
h of Be guns. Binne die eerste vyf minute 
et Leonard Kingwell (senter) In die hoek 
~orgedulk vir Wilgenhof se eerste drle. 
ames Verwey [Iosskakel] kon egter nle 
ltaet sy doelskop slaag nie. 

W~elshoogte het goed teruggeveg maar 
tlgenhof se swaar voorspelers was hulle 

oOr' G . bPI Ih . n oeie reekslag deur Jan e ser 
S.eelagter) het daartoe gelei dat Para 
lcbritz (senter) oorduik vir Wilgenhof 

Se 'weede drie. Hierdie drie is deur Ver 
Wey gcdoel. 

'n Strafskop is nan Wilgcnhof toeg - 
ken en James Verwey het die hal deur 
die pale gcstuur. In hierdi stadium was 
die telling l2-0 in Wilgcnhof se guns. 

Na rustyd het Dion Brand (agsteman) 
Helshoogte se eerste drie gedruk. Hierdi 
drie is deur Wentzel gedoel. Ongclukkig 
vir Helshoogte het Marius 'l heron (sen 
ter) 'n besering opgedoen en Willen Wiist 
is opgestuur. 

MAXBAER 

Na 'n goeic dryfhcwcging deur di 
voorspeler: druk Gary Burton (flank) 
Wilgenhof sc derde drie. V crw y he! 
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MABRE-DAGBREEK 

;~ Greep uit verlede woensdag se wedstryd tussen Simonsberg en Oude Mol n, mel Dave Brown, krum 

~ van Simonsberg op die oQlll'al. 

LIBERT AS - HELDERBERG 

.. ~~ ideate rugby-weer het Liberta vir 
~d derb rg met 12-8 verslaan. Die rus 
wilteiling w s 6-21n Llbertas se guns. 
'-'t::ren Kruger het twee doele vir die 
tilt P n aangeteken. Helderberg , 
.ltlit I bet ult een doel en een ,trafskop 

Qn. 

ee~~en die verloop van spel het Libertas 
net be p~nte gekry. Kruger, heelagte,r, 
~(\e' Y die agterlyn aangesluit en na n 
Ily I~ topie het hy in die hoek oorgeduik. 
lib et met die doelskop geslaag en 

rtas was 6-0 voor. 
4~;rt hierna word Libertas gestraf. 
in p t louw, losskakel, her die strafskop 
() 2unte omskep en die telling het na 

gekrimp. 

Held rberg was die b tel' span vir d~e 
reo van die eerste helfte, maar kon nit! 
punte uanteken nie. Rustyd breek dus 
aan met Libertas 6-2 voor. 
In die tweed helfte het Lib rlu. lx i 

borer gc. peel en her die hele helfte g - 
biedsvoordeel genie!. Na omtrent vyf 
en-twintig minute het ~ibertw weer ste~k 
aangeval en senter MIchael KOlZl: het n 
skoppie gegee wat oor H Iderberg se 
doelg bied bly hang. het. K~ug~r her 
vinnig opgevolg en (Ii bl!1 urt (he lug 
ra£Lkgevut om sy tweed drie te druk. Hy 
het gedoel en die telling het aanges Illf 
nt 12-2. 
Helderberg het kort hier~a hul enig ~e 

drie gedruk. Slot Stanley VIS r h t hi re 

veld gewen '11 vir .krumskak I Wouter 
du Preez oorgestuur vir 'n lri wat deur 
Louw gedo 1 is, Die t llin l was toe 
12--8. 
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SHARP-LIGA 

Die Sharp-liga is arnpcr afgehandel 
met net die finaa 1 om die J annie d~ 
Villiers trofec om nog gespccl tc word. 
Daar was 'n interessante verwikkclitf 
deurdat Huis Marais en Libertas voer 
die laaste wedstryde elk scwe punte in 
die B-Afdeling van die liga gehad het 
Helshoogtc het in daardie stadium agt 
punte gehad. Na verlede Dinsdag se 
wcdstrydc hct Hclshoogte steeds scwc 
gchad (hulle hct teen Wilgenhof ver 
loor) en Libertas hct ncge gehad na hul 
oorwinning oor Helderberg. Die wed' 
stryd tussen Huis Marais en Ee ndrag is 
uitgcstel na Donderdag. Sou jtuis 
Marais die wcdstryd gewen hct, OU 
hullc ook ne~e punte gehad het en teeH 
Libertas moes kragte meet om 'n afdcl· 
ing-wenncr te bepaal. Gevolglik \Va 
daar Donderdagaand hordes UbcrtaS' 
manne wat vir Ecndrag ondersteun hel. 
Met sulke aanmoediging ('n vrccmde 
ding in koshuisrugby) kon Eendrag nic 
verloor nie, en hulle het 12-6 gowen .. 

Vandag specl die wenncrs van die 
Jim Fouche Bcker (Medics) teen dIe 
wenner van die twcede rondte van die 
liga, om die Jannic de Villicrs-t ro fee. 

Die afdelingwenners in die twecdl" 
liga is Wilgenhof, Picke en Aurora. 

"Psyching" word uou 
op die sportveld toegepas 

"psyching" af'gekom. Ons ken dit almal 
in sy elemcnterste vorm maar dit blyk 
dat dit nou wetenskaplike bestudcer en 

Ecn van die nuwighcdc is 'n sport- aangcwend word in die sportwereld. 
proficl van 'n Stcl1enbosse sport man of "Psyching" verwys na 'n bepaaldc 
sportvrou wat voortaan in elke uitgawc optredc om 'n opponent voor 'n krag 

Pierre 1'011 Zy] VUIl Mattes koes hier vir 'n hou vall sy teenstander ill van Die Matie verskyn. Die doel met meting tc ontsenu. Ek hct navorsing 
verlede Vrydag .'W bokstoentooi. die rubriek is om lcsers bckend te stel gaan doen oor die verskynsel en op 'n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. boeka~ckom~nDonSch~w~~dic 

Arnerikaner wat by die Tokyo-spele in 
1964 vier goue mcdaljes in die swcm 
nomrners gewcn het. Scholander was 
die voorloper van die "psyching" teg 
nick en hy bcskryf breedvocrig hoe hy 
sy opposisie voor die 100 meter vryslag 

Augustus 'n baie goeie vertoning finaal ontsenu hct, 
Dit is 'n uitstekende bock, selfs vir 

die wat nie van sport nou nic. Die bock 
sc naam is Deep Water en is 'n studie in 
wercldgehalte sport. 

DIE nuwe mashoof vir ons gereelde 
sportrebriek, Op die Kantlyn, is 
maar cen van vele veranderings wat 

onder die nuwe redaksie plaasgevind 
het. 

Die koshuisrugby-blad het ook 'n 
gedaanteverwisseling ondergaan en die 
rcdaksie voel dit is 'n verbctering, Die 
kocrantwese is in die algemeen in 'n 
ty d van verandcring en Die Matic wit 
darern in die mode bly, 

Fcn van die goue reels van die 
kocrantwcse is dat rcdakteurs nic rewo 
lusionere veranderinge in 'n koerant se 
voorkorns tc weeg moet bring nie. Dit 
vervreem glo die losers wat gewoond is 
aan 'n tradisionelc tipografie, 

Die sportrcdaksie wil nie met die 
veranderde tipografie sy lesers vcr 
vreem nie maa r slcgs 'n be ter dicns 
lower. Daarom vertrou ons die lcsers sal 
nie te omgckrap voel oor die nuwc 
ann bicding nic. Maar dit is als van die 
punt af, kom ons bepaal ons by sport. 

SPORTPROFlEL 

oksers wen VIer gevegte 
ALEX BARNARD 

BOKSERS van die Stellenbosch Amateur Boksklub het Vrydagaand 31 
gclcwer deur vier van hul es te wen. 
Die Westelike Provinsie inter-klub bokstocrnooi het in die D.F. Malan-gedenksentrum plaasgevind ses 

boksers van die Universiteit van die Orani~ Vrystaat het ook declgeneem. 

aan ons sportsterre, om hulle van nadcr 
te leer ken en om uit te vind hoe die 
mcnse dink en lewe. S6 het ek reeds 
met die eerste onderhoud op 'n interes 
sante sporttegniek met die naam 

ARIOBERHOLZER 

HOKKIE 

Die manshokkiespan het weer '11 
groot oorwinning behaal toe hulle vos 
8-] geklop het. Andrew Schoeman h~t 
vier doelc aangetekcn en dit was n 
blotc plesier om te sien hoe ons manne 
met die opposisie gernors het. Gaall 
kyk gerus hoe hokkie gespeel moe! 
word en wat die betckenis van spatl" 
werl; is. 

ronde vir 8 tellings planke toe, maar 
her vinnig herstel en die geveg gowen. 

Die llgswaar van Stcllcn bosch, P. 
van Zyl het in 'n gocie geveg vir F. 
Bekker van U.O.V.S. met punte ge4 

klop. Van Zyl het die gcvcg gocd gclees 
ell B kker tclkens met goeie linkers 
getref. 

In die laaste geveg van die aand het 
J. Benade van U.O. V.S., die swaargcwig 
van Stellcnbosch, F. van Tonder in die 
eerste ronde oorskadu. Bcnade hct sy 
tecnstander met twee gocie regtcrhak 
houe neergeslaan, Van Tonder het na 
die vcrpligte 8 tellings opgestaan, maar 
kon die voort boks nie. 

In die ecrstc gcvcg tussen die twce 
liggcwig!c, S. Marais van Stcllenbosch 
en n. Jacquire vall die u.o. V.S. hct 
Manti gc wen. Die langer Jacquire het 
Marais telkens met rcguitlinkers getref 
maar kon dit nie suksesvol opvolg nic, 

In die wclterge wigafdeling het A. 
Halliday van Stellcn bosch teen die 
gcw~ re ~(l~r I~sw~r kam~oen van ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Suid-Afri [I, N. Rykc, tc staan gekom. 
Die 'eveg l\1;t stadig begin met Ryke 
wut nl die aanvalswcrk doen, Die twee 
d rondo h t Halliday Ryker tclkens in 
die mocilikheid gehad, en het die geveg 
in die derdc rond in sy guns bcklink 
met 'n goeie links-r gs kornbina ie. 

Die gcveg tussen die midd lge wigte, 
Brits van Stellenbosch en Pieter l.ouw 
van Hugenote is gestaak toe Louw 'n 
tamp op die oog gekry het, 
Fen van die bestc gevegte van die 

aand was tus en D. Harvey van Stollen 
bosch en C. Douglas van Kraaifontein. 

Harvey het Douglas vroeg in die 
eerste ronde met 'n pragtigc regterhaak 
neerge: laan, Douglas kon di geveg nie 
voort. it nie. 

Die huidige middelge wig kampioen 
Van die Vrystaat, P. de Bruin het T. van 
ZyJ van Stell nbosch oortuigcnd met 
puntc gcktop. Dc Bruin i in die CCTste 

Vlugbal: Ikeys wen 
V'RtEDE wcek het twcc Marie 

. panne vlugbal teen die Ikeys gc· 
spe I. Die Maries so A-span het 

met 0-3 verloor, maar die Bvspan het 
2-1 gewen, Drie Springbokke is die 
aand in aksic gesien, 

In die Westclike Provinsic is daar 
ge n afsonderlike liga's vir dames en 
mans nie. Die Ikeys het drie dames in 
hul H-span en ccn in hul A-. pan, terwyl 
die Maties cell dame in hul B-span 
opgeneern het. 

Die Maties se Bvspan het 'n opwind 
ende en spannen de weds tryd met 7-15, 
15-13 en J 6·1 4 gewen. In die laa te stol 
was die Maties met 10-] 4 agter voordat 
hulte die std en ook die wcdstryd kon 
wen. Vir die Matic. het . Schlegel en 

A. Bauer geed gespcel, Vera! die 
mokerhoue van Schlegel hct baie pun to 
vir die Maties betoken. Die Ikey E. 
Behrens is 'n lid van die Springbok 
darnesvlugbalspan en was die lkeys se 
uitblinker. 

Die Ikeys het in hut A-span die 
kaptcine van bogcnoemde Springbok 
span, R. Meisel, gchad en ook 'n lid 
van die Springbok-maosvlugbalspan, nl. 
R. Mellingharn wat di groot uitblinker 
van die aand was. 

Die Ikeys het die hoofwedstryd met 
15-5, J 5-1 0 en 15-6 gcwen. Die telling 
wys dat die Ikeys vecls te sterk vir die 
Maties was. G. von Ketelhodt het 
uitgeblink vir clie Maties en hy het baie 
punte met sy mokerhouer behaal. 

Di ~ ~'oorspel?rs van Helderherg en Ubertas teik hoag virtUe bal in 'n Iynstaan verlede Woensdag. 

'n Gewone Allied 
Spaarrekening is eintHk 
'n "Gerlefrekenlng" want 
u geniet hierdie 10 gerleilfke 
voordele: 
1 Gerieflike onttrekkings - 

by enige tak of agentskap, 
na geskikte identifikasie. 

2. Gerieflike trekfasllitelte op 
vakansle - daar is 'n Allied 
tak naby u, waar u ook al in 
die land rondreis. 

301 Gerieflike oorplasings - 
maandelikse betalings van 
suhskripsic-aandele of huis- .' 
vcrbundc krln gereel word. t" ';0;(: ('- ,j .,:: 

4. Geriefllke,gesamentlike rekenings - egpare kan'n rekening 
gesamentlik of afsonderlik gebruik. 

5. Gerieflike dfens aan dD~es - al is u in gemcenskap van goedcre 
gctroud, kan u 'n rekemng sonder u man se magtiging open. 

6. Gerleflike rekening vir minderjariges - almal ouer as 16 kan 'n 
rekening open en gebruik sonder magtiging van hul oueTS 
of '0 voog. 

7. Gerfeflike inbetaling van salaris - vra u werkgewer om u salaris 
regstreeks in u spaarrekening in te betaa!. 

8. Gerieflike kostebesparing - geen grootboekgelde of ander 
kostenie. 

9. Gerieflike spaarooekie _: u weet aUyd presies hoeveel u in u 
rekcning het. 

10. Gerlefllke manler om te begin spaar. U kan met slegs R 1 begin. 
Die maksimum perk vir 'n spaarrekening is R25 000. 

Besoek binnekort enige AlIied·tak en benut al die geriewe 
van 'n spaarrekening by ons. 

o 
Batesoorskry R1600000000 


