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SR VOEL KONTA MET 
AFRIKA STUDENT NODIG 

DIE Studenteraad het op Woens- 
dagaand, 12 September 'n ver 

reikende mosie oor kontak met 
Su id- A fr ika anse studente en 
studente in Afrika eenparig aan 
vaar. Die mosie is deur Frans 
Roelofse ingedien. 

Die raad vcrklaar dat hulle hul elf 
toencmcnd sal beywcr om Afrikaner 
skap as 'n kulturele begrip tc beskou en 
te bevorder en dit nie noodwcndig aan 
'n bepaalde politicke denkrigting te 
koppel nic. 

AFRIKA 
Omdat ons toekoms in Afrika Ie, is 

die raad van voorncmc om ook kont k 
met studcnte in ander Afrika-laude te 
hcwcr kstellig om 'n rcsamentlik to 
kom vir Afrika tc help bou or die 
bcginscls van gclyke mcnswaardighcid, 
wcdcrsy dse afhanklikh 'id en wed r 
sy d .. e res pc k. 

SWART KAMPUSSb 

Verdcre ver klarings, 

'ONI· R Nl A I· 

A LTESAAM 11 uit di.e 74 fina!e- 
jaar-studente aan die Teologie 

se Kweekskool van die Universi 
teit van Stellenbosch het gewcier 
om 'n skriftelike stuk op versoek 
van die dagbestuur van die kura 
torium te onderteken, waarin 
hulle onderneem om nie te dans 
en sterk drank te misbruik nie. 

Die stuk verklaar da t die kura 
torium daarvan oortuig is dat "indien 
die gerugte en klagtes waar is, di t net 'n 
klein aantal studente raak en dat die 
Oorgrote meerderhcid van ons studcnte 
se gedrag onberispclik is. Aan laasgc 
nocmde word hicrrnce die gclecntheid 
gehied om hulsclf van blaam aan die 
onderhawige saak tc onthef." 

A ademie ver 
toe epas 

e d 

SKULDIG 

Sommige studente het gcse dat 
die dagbestuur wit implisccr dat 
diegene wat nie die skriftelike stuk 
ondertcken nie, skuldig is aan drank~ 
l11isbruik en danspartye. 

Prof. Jannie de Vtttkrs. oud·Pekofor .)lan die y~lil'e:.\'i/,eil > I'tI~1 .~ ~ II " 
basel en die I1I1\Ve~Rekf(}r, prof, Mike de r nes, 111 II c rnstig« luim 
OS( I, I . J 'd i 

)1001' die ampsbekledillg pall laasg '/10 imde, D« P gtig /('1 IS waar. 

neem deur die Kans uier, dr. HJ. Vorster. ... . 
/11 sv mespraak he! prof De Vries ge\'(! ~a! die. UlIlJlerm If 1'(111 

Sfellellbosch )J(JIlW'(> ,\) verbondcnhcid aan die Afrikan irg. lJI('emk{~p 
ell sy bcholldclld nde en godsdienstlg« ~a~ak (('f: 'll rot 1Il( 'I speel in 
die kweek van gcmeenskaptikc trou aan SlIld-A!nka. 

SLlWS ONDERSOEK 
Dr. J.D. Vorster, voorsittcr van die 

dagbestuur van die kuratorium, het 
gese dat die dagbestuur "honderd p .r 
sent kerkregtclik" opgetree he t. Die 
kuratorium is 'n liggaam wa t oor die 
I( weekskool toesig hou. Die skriftelike 
tUkke het slcgs as 'n ondersoek gcdicn 
en niernand is vcrdink of van wange 
drag beskuldig nie, 

SI bbert: 
HARDEWERK 

Nadat diegene wat geweier het om 
die stuk te ondcrtekcn, vcrncern het 
dar hulle toelating tot die bcdiening 
dcur hul we ring in gcdrang mag korn, 
het hulle geteken. Hulle he t gemecn 
dat dit nie die moeite wcrd was om ml 
sewe jaar van harde werk hul roeping in 
gcvaar te stel nie. 

Ilulle maak beswaar teen die onder 
tckening, omdat die dagbestuur "nic 
die proscdure by kerklike tugui toefe 
ning" gevolg het nie. 

"DrE Regcring van Suid-Afrika 
moet, wanncer hy y totale 

strategic van stapel s1uur~, dit doc.n 
uit 'n posisie van krag, . hct die 
TlUWC Icier van die OppOSI ,dr. I,. 
van Zy1 Slahbert, op Stellenbosch 
gese. 

Suid-Afrika se krag gaa 1 nic dour .sy 
militere vermocns bepaal word m , 
maar deur die doelt~cff~nde samcwcr 
king van al die volke l." die land. 

Met die aanvaardlng van mnr. P.W. 
Botha se "totulc strate~ic" i~ v r~~lg 
tings by a] die volke III Suid ~tflka 

k Dl'C vcrwagtings moet rue nou gcs cpo . di 
'n brOil van frustrasie WOI~ me en re 
vaaghede moct uit die belcid verwYdcr 
word. . " "My ide van to fotale stratcgte ~s 
csaotentlike bedinging. deur al die 
~olke in Suid-Afrika. Iherot .bedoel 
ek cintJik 'n nasionale konvcosu~ waar 
lie volke saam oor die tockoms van a . .. 
suid-Afrika kan bcslUlt. , . 

So 'n konwnsi" . al me di soc- 

MOOISTE MANIER 
"Die kuratorium het gerugtc g hoor 

dat somrnige studeute hulle nie ooreen 
kOtnstig die waardigheid van hulle 
r~eping gedra het nie, Uie uitstuur van 
(he skriftelike stukke was di , mooiste 
manier waarop die dagbestuur die uak 
leon hanteer. Niemand is beskuldig nie 
en ons het geen tug toegepas nie," hct 
dr. Vorster gese. 

ege • I 
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r: Ana ta i . 
o pper man-aand 

Mu icanti 
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" 
U~I~r~LI'~A L. 

Ei tad " 
I Ii tori e foto- 

10 
ulptur 

eklei" 
A K h t gesla g in y 
ging m die b r b ld van 

di digter D.J. Opperman, wat 
deur die v Isydige St I1enb e 
kun tenaar, Philip T rblanche ge 
maak is, te ko p. Die beeld i op 
] 0 ept rnber by die opening van 
di uit talling waar p dit te ien 
i , onthul. Die uit tailing duur tot 
22 September. 

ANDFR BORSH ·ELD 

Prof. Dirk cppennan by die skil 
dery wat Philip Terblan he vall 
hom gemaak Iz t. 

I wen di borsbeeld van 

in. 

oos '11 bo r 011 kryf 

RE TOURA IE 

A.D. PI NAAR 

wanneer lie weer dit oak al wit he 
tryk 'n mankolieke kottelmaan 
braaf deur die braakland van die lug 
en 100/ di sandw Ike a ver II)' gaan 
sweetblink: soos sooie in 'ly ploegv r Ie 

maar dis net by danne en wanne 
dot 'n klompie korrels kletter op die dor 'pi erklei 
uitgelate soo 'n opg skate vers in opslaggraan 
en al die konstella ie kaf bly oos bye pret 
op 'n sukkelbrie tot I rby die blout opgaarpann 

aWE 
o rp t at I 5 

r 

Re 
J~ 1. An r 5 P Brink, wat I' 
A 'K opg II' h t. 

Roo; Boom 

. die dag 
tadi tadi 
haar bra losmaak 
tot, 00 'n t pel, 
he rlik en rooi 
di spit rooi son op die 
die einde bibber 

en die nag 'n loom Dog 
na my rig 
loan k by di afdraaipad 
na woorde 

en kryf oar jou 
a of l. 'n root boom; 
in die volglan vall die herfs. 

I NN VANH RDEN 
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, 
WEET U dat Suid-Afrika se grootste 

werkkragprobleem 'n tekort aan veelsydige 
bestuurders is7 

BESEF U dat u akademiese opleiding en 
verstandelike ontwikkeling u 'n kandidaat vir 
'n bestuurspos maak7 

GLO U dat u self binnekort 'n bestuurspos 
kan beklee7 

Sanlam het nou 'n opleidingsprogram 
ontwerp wat u binne twee tot drie jaar vir 'n 
bestuurspos voorberei. 

Hierdie program bied u: 
• 'n Intensiewe blootstelling aan die prak 
tlese bedryfsl we, iets wat u nooit uit 
'n boek sal kan qpdoen nie. 
• Bedryfskennls wat u nou vinniger as 
ooit tevore kan bemeester. 
• Die inskerping van begrlppe en 
tegnleke wat onontbeerlik is vir 'n 
bestuurspos. 
• Die geleentheid om slnvolle werk te 
lewer tydens opleidinq. 
• Afwl ellng t.o.v werk-aard en werkplek 
tydens opleiding. 
• Rulm materlele voordele wat u uit die 
staanspoor in pas hou met ander kollegas. 
• Ultstek nd woon-, sport- en kafeteria- 
geriewe. 

Na u opleldlng 
Sodra u opleiding by ons hoofkantoor in 
Bellville afgehandel is, gesels Sanlam met u 
oor: 
• Die bestuL/rsrigting waarin u werksaam 
wilwees. 
• Die stad of dorp waar u geplaas wi! wees. 
• Die salaris waarop u kan aanspraak maak. 
Wat y rwag Sanlam van u7 

• Waarskynlik'n handelskwalifikasie, 
hoewel nie noodwendig nie. 
• Besliste belangstelling in die sakeweretd 
• Die begeerte om u kwalifikasies en 
vermoens nie net in een vakrigting toe te 
pas nie, maar om gevorm te word vir 'n 
bestuursloopbaan by 'n dinamiese en 
veelsydige finansiele instelling. 

Bele u opleiding met sukses in die 
bestuurswese. Skakel u plaaslike Sanlam 
kantoor, of skryf aan: 

Die Personeelbestuurder, SANLAM, 
Posbus 1 I Sanlamhof 7532. 

BELE U OPLEIDING MET SUKSES IN 
DIE BESTUURSWESE. 

SANLAM 
GEE U DIE BESTE. 



SPEL DRYFVEE 
AGTER KUNS 

KUNS as spel: 'n idee wat reeds by Plato opduik en 'n belangrike rot 
speel in die denke van 0.3. Schelling en Nietzsche, maar eers deur 

Huizinga sistematies uitgewerk word in Homo Ludens. 
Huizinga poog om kultuur in gehecl the reasonablene. of practical lit ; it 

te oor~kou sub specie ludi: in die lig ha nothing to do with necessity or 
v~n die spel. By gaan uit .van die utility, duty or truth. All this i equally 
hipotcse da t spcl cen van die vcrnaam- true of mu: ic. Furth rrnor , mu i III 
ste dryfvere van aile beskawing vorrn, forms are determined by vatu s which 
en ondersock dan 'n reeks uiteenlopen- transc nd logical id as, which v n 
de sosiale funksics tcr stawing hiervan: tran cend our ideas of the visibl nd 
taal, rcgstelsels, oorlogvoering, a karle- the tangible. Th . e musi al value. can 
rmese konvensies ... en kuns. only be understood in term of d signa- 

tions like rythm and harmony, which 
HUIZINGA arc equally applic ble to plav and 

In die aangehaalde gedeelt be- poetry. BUl, wh '~eas in po try til 
spreck Huizinga dan die spelelement in words them lv . lif't th poeJ~, III part 
die poesie en veral in musick. Voor t at least, out ol pur play mill the 
met die sang, (,e, wormpje jukobs! plw.re of id ation and [udgement, mu It' never leaves the play-sphere. 
"Poiesis, in fact, is a play-function. It . Nowhere, ~erhaps. is. the Tel~(ion 
proceeds within the playground of the ship b tWC:ll n tu I, dancll~g, mu: rc ul~d 
mind. If a serious statement he defined play descnbed more lucidly than in 
as one that may be made in terms of P~ato'g Laws. The god • hay .• out 0 

waking life, poetry will never rise to PIty for (h~ race of, man horn 10 
the level of seriousness. It is beyond s?r~ow. ordaJl1e~ the feasts ~f than ks 
seriousness. Play (is) so innate in poetry givmg as a respite rom their trouble. and gave them Apollo, lord of the 

and every form of poetic utterance so Mus " and Dionys os to be their com 
intimately bound up with the structure panions in the feast, that by this divine 
of play, that the bond between them (is) companionship order might always h 
indissoluble, The same is true, and in restored among men." 
even higher degree, of the bond b • 
tween play and music. Play lies outside Hermes 0 Klepter 

Die 1 e Groot -g sin w t '11 m ist rkon 'rt in di Endl'r I 
8 t PC 11 {klavi r) 12 Philip [tietlo). Di vierd ~ lid II 11 dl :;:1, 

e 
die kl 

'n 

HAMLET OP DIE 
YSTERDOE 

REEKS KEURFIl.MS 
Gedurcnde die we k bcginncnd op 

Maanda 8 Oktober bled die tilmver 
eniging 'n spesiale reck. van keurfilm 
aan. Soos wat dit die geval was met di 
'science-fiction '-reeks vroeer vanjaar. 
sal oak nie-lede hierdie besondcre films 
te siene an kry. Sulke per. one sou vir 
die ses film 'n vcrkorte lidmaatskap 
Van R3 kan uitneem. Lede sal die r ks 
kan bywoon teen R 1. Op Maandag en 
op Dond rdagaand sal di films in die 
R itzsaal vertoon word en op Vrydas' 
aand in die Van der Sterr-saul. Op di 
Maandagaand al" Aguirre, the wr: th 
of God" en "TIle Spirit of the B e- 

hive" vertoon word, I .g. film is gemua 
deur di bekcndc jong Duit 11101- 
maker Werner Herzog. Toe hi rdi film enkcle ~re .~de by d~ ~w Yorkl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

filmfees vertoon i , wa. di kaartji 
daarvoor reeds weke voor di tyd 
uitverkoop. 19, is 'n film wanrin die 
wer ld van die kind op 'n Iiriese wy 
verken word. Op DondcrdaglJ, nd word 
"Last Year at Maricnbad" van R 11 i 
en "Days and nights in the for st" v 111 
die humanistiese Indies filmmaker 
Satayit Ray vcrtoon. Eg, film h t 
Re nais gcmaak in samew rking 111 t 
die skrvw r Alain Robbc-(,rill t, l' 11 
van die eksponen te van die g. nouv au 
roman, Op Vrydaga:md word" ). Ire 's 
Knee" en "The Rule of the , III .. 
vertoon. "Claire' K;lCl" is n van 
hie Rohmer c 'moral tales' films 
wallrin die optr d van 'n m II wat 
hom r cds uan 'n vrou vcrhind h -I, 
maar dan in 'n situa ie 1 l. nd w ar hy 
sy troll aan haar kiln deurhring, w rg ' 
ge word. In "'I he Rules 01 III ,,1111" 
word 'the Slate of mind of Fren It 
society and the world in zcneral' net 
voor di Tw ed Weretdourlo' hloot 
g'le. Hierdie 'comedy of m nne r' is 
deur Jean Renoir gcskryf II g re is cer 
en da irby is hy ook 'n akteur in di 
t1Im. 

OJ> Maandagaand 1 Oktobcr 
word die film "Hamlet" 

(1964) deur die Russiese regisseur 
Grigori Kozintsev in die Reitzsaal 
vertoon deur die U.S. Filmvereni 
ging. I [ierdie film word allerwee 
beskou as een van die bestc Shake 
speare-verwerkings wat neg ge 
maak is. Kozin tsev se films word 
gekenmerk deur die sorg wat hy 
dra by die vervaardiging van films 
om hom re hou by die oorsprunk 
like gegewe en in hierdie verband 
is "Hamlet" dan ook geen uitson 
dering nie. Die film word verder 
gekenrnerk deur besondere vlsuele 
beelde. Die filmmusiek is gekom· 
pun e er deur Dimitri Shosta- 
kowitsj. 

DROOGSKOONMAJ(ERS 
H/v Andringa- en Kerkstraat 

E 
ME SE 

-Wa s ry 

WOENSDAGAAND' 

oCYo!:UG U 
Probeer on Selfdien M unt t 1 
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srI bL NBOS II bi d vir enige 
student wat 'n vakan ie hicr 

dcurbring 'n goeie vcrmaaklik 
heids- en hesigtigingsprogram. Wat 
doen 'n Mati op Stellenbo ch 
g ed ure n dc die Se pt e mb e r 
vakausie? Of moet daar liewers 
gevra word: Wat soek 'n men op 
Stellen bosch ge d urende die 

om die besien. waul digh de in een 
b rig saam te va t. 

Die vakansie word deur 'n 1 kker 
naweek ingelci, en hierdie tyd van die 
jaar is jui. die tyd van Icnteblomme en 
die reuk van braaivleis. Die natuurre r 
vaat in Jonker shock is 'n ideale plck vir 
'n Saterdagmiddagbraai en 'n gelcent 
hcid om lui-lekker te ontspan 

Die alombekende Wynroete van Stel 
lenbosch bly 'n groot aantrekkingskrag. 
Die plaa Drie prong wa: r die 
I lheim-wyne geproduseer word, is 

Di me r plig g trou tud nt bly noemcnswaardig. Kaa. -ete: word ge- 
op St llen bose!} jui om . studeer durcnde die week bedien op die terras 
gcdurende . o. n. kort vakan te, Maar van die ou pia. shuis met 'n uit ig oor 
on~et~yfeld IS"ole oorgrotc meerde~- ou Tafelberg. Dic keldcrtocre i ook 
h id . g strand op Stellenbo h. Juis die moeite w rd om mee te maak. Nog 
m t di stygc!lde lew n. ko tc , om n~t 'n wcergalo. e restaurant en landgo d 
b~:Hl~ tot a ~ voor.beeld te noern, IS waar goeie wit- en rooiwyne geprodu 
di t 111 • meer die mo ite wcrd Olll h l.fte er word, is die Spier- en Coed geloof 
van di . n ge. da .om t ry na JOu landgocdere. Die Spier-restaurant was 
I stcmrning me. Dit vcroorsaak mecr ecrs 'n ou lawehui. wat nou gores 
en rneer Jan 1 ui bly-studente. tourcer is. Wyn kan gcproe en gckoop 

word by die Bertram -Landgo d-Wyn- 
o NTWAAK makery in Devonvalley. Verdere inlig- 

Stud .nt met hierdic problc m ting is verkrygbaar by die Besoekers- 
hocf ni in 'n hoekie t gaan sit en buro tel: 3584 Stcllenbosch.. . 

. . Met on IlUWC wynkennis en r001- 
krcpeer me. Waarorn probeer hulle me it . dit t d ' . d' ki dk di d en WI wyne, IS I nou y om n m er len van re ges ne cun ige orp t t t b k s te "con 
.? ' 11 b h b . . re. a uran e esoe.k soo r g - 

me. Ste en o. c estaan me net. uit noisseurs". Dit is as't vare die Stell n- 
kou _ kla kamers! ha~de banke , bitter I bosse Restauranteroete wat on kan 
ko he en Ne ISIC rue .. Word wakk~r be oek! De Volkskornbuis h t die 
"Dro goggas" en leer die plek waar JY , .. r 

d '1 tIl t f atrnosfeer van n upiese ou Kaapse gevorm wor , en nang y aver oe , ". k " k: , b ' 
beter ken. Dit hang net af van jous If kom buis, Ole eusc-spys aart estaan 
- hoe jy Stellenbosch sien, 

vakan ie? 

RYK KULTUUR 
,cdurcndc die kwartaal is ons te 

gejaagd om die mooi natuurskoon tc 
waardeer 0 om die vele verrnaaklik 
h id moontlikh de in en om Stell 11- 
bosch te kan ervaur. Stcllcnbosch is die 
oudste dorp in di land. Mu urn en 

-----.-.. .. ,gocdbchoue stra te 11 g boue weer 
Waf gauu J! hierdi vakansie doen? lou fJ I v irwy! met 11 koerant, pi "I 'n ryk kulturele- en argitektonie- 
jou bo ke II '11 glasie wYIl of gaan j'y die oudste dorp '11 die erfcni wat on innerlik kan verryk, 
omgewing beter leer ken? Scdcr t die dorp . e . tigting in 1679 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~het d~ n.1n1 St'Il'nbo ch sinoni~m 

geword mel tafelwyn van hoe gchalte. 
Di I i du nie verba nd dat 'di eerste 
wynroet, met drie eeue van on 
wyng e kied ni as agtcrgrond, in 
Stell mbosch ontstaan h ,t nie. Gel cnt 
heid word du hi rd ur r an aile liefheb 
bers gebied om kenni. te maak met die 
wyn , die kelders en die men wat die 
wyn maak, Terwyl u dan ook langs die 
wynroete ry, kan u ook die natuur 
skoon genl t. Hierdie landstr ek is die 
tUlS 1e van die KU'I ps- Holland argi tek 
tuur. 

Wat k nons bin11c en om St lien 
bo eh b i ,tig gedurcnde 'n Septemb r 
v'lkansic'! Na 'n bcsoek lIun 'n reis 
ag nt kap en die Inligtingsburo het dit 
duidelik geword dat dit onmoontlik is 

Jonge 
Ju{{rou 

NlHl ju, nle net I ek by die oulik'ie 
• I op di mit k, mpu III , III ar 
'n 'UHler vricndin (I er wille van 
I id nd Olll t ndigh d ) rn t on . 

kwater". N;I tien het die ywerige toets 
skrywers toegc ak op die onskuldige 
Neclsie en menige muurblornmctjie van 
verwelking gercd, 

Die Rcitzsaal hct ook gocd af'trck 
gekry en blykbaar hyna uit sy nate 
gcbars. Feitlik elke restaurant in Stcl 
Ienbo ch h t Saterdagaund flii k geld 
gernaak, maar dit is waar kynli . daar- 
a n toe te skryf dat die maand nog Gcdurende die naweek sewe tot agt 

'" U jonk i. "Bikini-beach" hct sy naarn 
Septem ber 1979 was die tudente druk hoog gehou m t al die jong vcrleidsters 
besig CII nie met akadernie e aktiwi- en hulle nog-nic-so-bruin-ledemate-nie. 
teit nie! Serurria : e huisdans het die Die wecklikse halfuur sokkies he! 
Gat sc planke laat kraak. Blykbaar het na bcrigte so effens begin rck. Huis ten 
die uitbundig gees Minerva e Eerste- Bosch kon nie antwoord toe aan hulle 
jaar dans se orkesleier () geins pireer g vra is of 1 n tedag se sokkie ooi t 
dat hy amp r glad nie opgedaag hct gcstop het na Dondcrdagaund se 
nie. Iernand het glo Simon ~,manne _ "social" nie. Nerina c Wild' We teo. 
"r~oi" Iaat sien op hulle informele dans het die mannc blykbaa tot groot 
hUI dans. hoogtes gcdryf, m ar somrnige dames 

Pieke sc sportman van die jaar het was blykbaar ongelukkig omdat die 
hom hlykbaar goed van sy taak gekwyt "cowboys" ,e wit en swart pcrde tuis 
en dit bly maar cell van die prestige_moes hly ween' higienicse problemc. 
funksies op Stellenbosch. Vrydagaand Harmonie en Hclderbcrg se sportdag 
.e sokkie in die alomberninde rat WilS was weer net die ding om die boeke 
lettcrlik 'n geval van "hoc later hoc voor opsy te skuif! ! 

NOG altyd gedink die Bosch is 
veral bekend vir sy hoe akade 

mie e slandaard? 'n Mens se be 
wondering sal n6g 'n skaal hoer 
klim wannecr dit aan die lig kom 
hoe heerlik die Maties "social" in 
hulle sogenaamde toetsrcekse. 

• • 

hoofsaaklik uit tradi ionele geregte en 
u mag u i wyn saambring. Die Lan 
zerac i natuurlik al 'n b kende pog 
eetplek waar die hoogtepunt die 
bredies is. Bes kcrs kan ook kaas-en 
wyn-, kelder- en patiomiddagete ge 
niet. 

Die September vakan. iedae is die 
"klein somer" en 'n lafeni op die week 
se warm dae word gevind in die koel 
waters van Valsbaai. Stellenbosch is 
mo al lankal bekend met Val baai se 
uitgestrekte strand! Braaivleisplekke is 
lang. die trand en rondaweJ is pot 
goedkoop te huur f itlik op die sand. 
Wat 'n blink id e om die vakansie mee 
af te sluit. I'll wat van 'n Kaapsc 
draai ... ? 

Die laaste na week breek aan. R u stig 
. luit on die vakan ie af met 'n bcsoek 
aan die Wiesenhof-Wildpark. Dit is ge 
Ie" ongeveer 12 km van Stellenbosch, 
op di hi torie e wynplaa Nattevalleij. 
Die skaduryke piekniekterrein is tocge 
ru met goedversorgdc braaivlei plekke, 
'n restaurant, . wcmbad en rolskaats 
baan. 

Die nuwe kwartaal breek aan. 
Klas begin. Stories word uitgeruil en 
jy bcsef skielik: Dit was tog nie so sleg 
nie. Jou akademie i. op datum en wat 
meer i., jy ken Stellenbosch na dese 
baie beter. Uiteindelik kan jy jouself 
identifiseer met Stellenbosch, en is jy 
nie net nog 'n karakter op die Akker 
nie. 
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IE WA 00 
OP die Stellenbos e karnpus het ons met mcnigc "buiteland lcment" t dr n en dit i vir 

am hulle in ons midde re he. Omdat hul tui fron I k rlik v rskil v, n di uid- 
sarnclewing, het on, s mmige van hi rdi tudenre , waarvan daar 'n h Ie aan tal 01 di 
am vir ons die Iuier so cffen te fig 001' die doen en late in di buit land. 

Hermie 810k ell Nico Slabber is 
tw e Zimbabwe-I hodesier wat vanjaar 
vir die eerste keer as ingcburgcrdc 
Mat ics op St llenbosch gehuisvcs i . A 
Afrikaanssprckendcs het hul k usc op 
hierdie universitcit geval orndat die 
(volgens hullc) liberale dcnkwyse op 
die Akkcr reg in hul kr ul pas. Veral 
die feit dat studcntc or 'n eie stand 
punt en dcnkwy gercgti is, wa. vir 
hulle 'n aansporing om in die Boland 
tc kom ncsskop, 

ONKUNDE 

Dat albci baie gclukkig voorkom, 
kan afgelei word aan die trant waarop 
hullc clc plaaslike gasvryheid en hoflik 
heid aanprys, Daur is egter cen vlieg in 
die salf, want hulle st m ni h It mal 
saam met die politieke siening waarin • ANK II'S 
die .uni~crsiteit. aa~ ~lIe rasse oopge- Die to ):1 Ill' van ank i s 11 
stel IS mc. Ook IS die Idee van gcmeng- . . I . g . . 
d k hui , bit '1 t I k gcrmgc uitwerking op die osmic voort- e os urse n I ter pi om e s u en ) . 
vol ens Bennie is dit "Jammer dat daar b ." tuan WU,l Jan f ubliek, ~s g vol ~al1 
de;r sommigc b weer word dat 'ons' di terrorist s bcdryw!ghc?' vind 
uit onkunde praat, want die verskil byeenkorm te oorwe.gcnd 111. die ·t ,<1' 
tussen tcorie en praktyk word r eds in plaas. Da r w.ord bai deur (II . r nng 
Rhodesie ervaar" gcdocn om die wclvaart van (11 I vol- 

Dat;r is 'n gr:)()t ver kit tus CIl die king ~p 'n hoc peil te hou, I,naar or 
sosiale ICVi' noord van die I impopo en somrm 'C vlakke hecrs daar tog 11 ef ens 
die waaraan ons op Stellcnbo ch ge- :lgtcrsta.nd.l?ic keu.' van lang p Ipl t. 
woond is. Sokkies CII langarmdan is III musickwinkcls IS byvoorb It! hair 
totaal 011 bckcnd. b P rk. 

"I' k het vir die ec I te keer ill my Oor di Univ 'rsit ,it van Zimbabwe- 
lewe met 'n sokkic kennis gcmaak en Rhod si6 loop di twc s g 111 der 
was nogal skr ikkerig toe ck my hand ommer hoog. Allie .:-vel die d~) 'CH nd 
mocs uitsteek om 'n aster vir 'n dan tc person el glo 'n !IO: akad 1111. peil 
vra", het Nico tcrloop opgemerk en prob 'CI handhuaf, IS v raj ell swart 
v~~aar d~ hy ha~ geluk~gcr vocl in~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'n nagklub m t 'n disko terwyl hy n 
sy meisic "bam hadoezy " (s tyfdans). 

SOSIALE UWE 

~ ~, - , - - - - ,-- ~ - ~~ ~ 

:JlQ.'~llQl!": ,dJ~: W~!1(#lJj 
Byna aile vorms van sosial I we in 

Zimbabwe-Rhodcsie i gckonscn Ireerd 
rondorn die dien pligtig . Na afloop 
van ses wcke in die bas ontvang laasgc 
noerndes gewoolllik lien In se g. 
"Rest and Recupcration", kortweg g - 
nocm R&R, wanneer "Ike n hom ~ - 
woonlik ten vollc uitl ef in '11 poging 
0111 van die oor!ogsolllstnndighcdc w g 
te kom. Die cerstc aand word gcwoon- 
lik in 'n militere "pub" dcurgchring en 
kry di' bcgrip "10 dro,wn your 

II lmy de Boon, van Holland e u - 
koms, vert I da t di(' N dcrlanders v r 
sot IS up 1'1 ry, Di se) ingcbur rer d It 
hulle 'Ifs pesial I'i tspauic het. In die 
somcr ry hut elfin graag f'icts, terwyl i. 
S\ em zn uitkamp ook hai • wild i 
,Allngcsicn Nederland se wat rrykhr id 
horn uit I kend I n tot w tier pOI I, i 
motor bootry 'n gruot aantrekkings- 

in die Swi tsers I snecu. 



T ATGEVEGTE o y T E TUIS IN RUG 
. pier , afknou, hull die w d tryd sal 
wen.Di koelkas is 'n mors van tyd in di , 
OP. Dit mug by normal plekke werk 
III r in di 0 P moet traww vonni se 

r spel r en klub uitgedeel word. 

By h t g e die OP-span al pr teer 
1 rn er plan like m n e in rugby ge 
Tntere se rd raak en daarom mo t op 
hulle gekonsentreer word. 

Bai men in die P wou 'n univer 
iteit in Port ·lizabeth he en het g A dat 
OP se rugby versterk al word deur die 
universiteit. Maar nou is daar lelike haat 

teur v 
n 

DI onv rwags b danking van di h ofredakteur van UPEN, tudentekoerant van UP , het 
nlan r ot p kudding ver or saak. Na y bedanking het mnr. ric Dipp naar swaarde 

gekruis m t i R-v or itt r van 197 n ok vanjaar e h ofr dakteur van UP N. 

om die tik ters van UPEN te h taul nie. 
ie Rvoor itter wy gt r daarop dat 

elke Rvlid by suiwer osiale gele nthed 
y ei kosi s moet d k, behalwe hy die 
jaarlik c SR-afsluitingsfunksi . 

KON NIE VERWERP 

VERKEERDELIK 
Ten lotte skryf mnr. Goosen dat die 

"aanst llingsbrief" verkeerd lik aan mnr. 
Dippenaar gestuur is en dat dit heeltemal 
nietig is. Duarbenewens het die SR na 
di p t Ij hesluit d it UPEN nie in he 
kwam hande ou we s met mnr. Dipp - 
naur a hoofredakteur nie en "hehoort 
mnr. Oipp naar ontevrede re voel met 
homsell." 

F.G. DU BOIS 

TUKKI S se studentekoe- 
rant, Die Perdeby, be rig dat 

na 'n afwe igheid van tw e jaar 
die SR b sluit het om weer 'n 
koffiekroeg te open. Vir die doel 
is die onderste itkamer van 'n 
dame koshuis toegerus met mo 
derne h utstoeljie en taf ltjies. 

MI LEIDEND 
Die n am "koffiekro g" i mi kien mi - 

I idend; laarom het die Ge. elligh id - 
kornitee dit duidelik ge t 1 dat hulle 
koffiekro g geen verbinteni het met 
soortgelyke kerklik in telling op die 
Tukkie-karnpus nie. 

GE EI.L G 
Die Pent by be rig dat Hindi n u Ius 

voel om ge cllig te verkeer, u gerus nader 
kan stat n aan die ker ligtafeltjie .ugtcr 
grondmu i k deur Tukkies c talent 
gro p , n Joedkoop koffie." 
Daar.di sitkamergeriewe by Stellen 

b . ch edam ko hui e te ds 0 gc 
br kkig i mo t di Mati maar tevrede 
we met die L.S.S. 

• ommuni me: 
bedreiging? 

'n OUTORIT IT op die ge 
bi d van die Interna io- 

'n 

groep radik Ie wat gewoonlik deur 'n 
groepie rtuigde rewolu ion r s aange 
voer w ird, probeer om deur iddel van 
byna enige ideologi 'n utopia te sk p. 

l it wil dus voorkom of di ommunis- 
me grot r t en land in Said-Afrika gaan 
kry as in di V A. 

? • 
"'n M NS wonder maar net 

soms of dit die moeite 
werd is om di identiteit van 
iemand wat dit binne vier ure op 
'a dan baan kan verloor, te be 
kerrn", brig SOCRAT , ver 
lagg wer van UP N, stud nte 
koerant van die Universiteit van 
Port liz beth. 
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976 t n 
• en e: 

DIE algemene opstand van die swart m rderh id in Juni 1 76 wa , vanuit n wit p r p 
gesien, die skrif aan die muur, die b gin van die einde en pre i waarv r di 1 11 

bang was, het dr. A.B. du Toit, van die Departem nt van Sta t Iilo fi I p'n AA -v r 
gese, 

T 

TOPP ESTEE 
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Vrydag,7 Septemb r, 1979 

Die'pad • 
18 nog lank 

'n EEKS van verwikkelings mag Stellenbo cit dalk uit sy 
apatie. e leunstoel rule Die studenteraad her reeds met mag 

It mening ingeklim; o vee I .0 dat die weerl lanke reeds die pers 
bereik het voordat 'n woord daaroor gerep is hinne die vier mure 
van die raadsaal, Dit Iyk a. of di nuwe inisiatief, met enkele 
uitsonderinge natuurlik, gunstig aanvaar word. Stellenbosch wil die 
touleier wees en moet met verantwoordelike openheid die pro 
b~ me van die toekom in die gesig staar. 

Net soor in die gevaI van die regering se onlangse optrede, steun 
di SR. voorneme om kontak met ander studente te maak, 
grootlik. op id al n kon pte wat moeilik in die praktyk 
deurvoerbaar is. Di jongmens wit weet tot watter mate hierdie 
bekiftes en voornem 118 prakties implementeerhaar is. Dit is 
belangrik om te weet of dit gaan werk. 

Die SR het hom. If verbind tot beter kontak met ander 
studente. Die Raad b set' k1aarblyklik dat die Suid-Afrikaanse jeug 

toekomi in Afrika Ie - kontak en samewerking met kampusse 
buit die grense van on land word voorop g stel. Di probleem Ie 
gter in di toepa: ing van hierdie VOOfl1 me. Dit is te betwyfel dat 
vord ring moontlik is indien daar nie daadwerklik opgetree word 
ni . Kontak met buiteland kampu se kan alleenlik plaasvind 
wanneer die v rhouding tus n studente hinne die grense van 
Suid-Afrika gesond is. Weens 'n politieke bestel wat tot isolasie van 
die verskillende belangegroepe, selfs onder die jongmense, gelei het, 
sal dit he Iwat energie en deursettingsvermoe van die leiers van 
Stellenbosch verg om hul pia nne om nouer betrekkinge met ander 
studente aan te knoop, deurgevoer te kry. 

'n Enorrne kommunikasiegaping moet oorbrug word. Van II 
gem enska plik belange is daar min sprake. Dit sal die SR se plig 
wees om die raakpunte so fyn te ny dat sekere basiese vertrek 
punte tot stand gebring kan word. Die gaping, selfs tussen 
Afrikaner-kampu: , is van so 'n aard dat "n vertrouensbreuk 
maklik kan ontstaan. Binne 'n radiu van vyftig kilometer van 
Stell nbosch af is daar twee buur-universiteite. Stellenbosch se 
v rhouding met hierdie kampu se is, om die minste daarvan te se, 
betreurenswaardig. 

Verlede jaar flater, toe die SR direk y_erantwoordelik was vir 
die verbod op die publikasies van die Universiteit van die 
Witwatersrand en di Universiteit van Kaapstad is nog vars in dl 
geheue. Die ASB-refer ndum op Stellenbosch is nog lank nie 
verg te ni . Dit sal die SR se hoog: te priorit it moet wees om 'n 
toestand van welwillendheid te kep waarop daar voortgebou kan 
word. 
welwillendheid te skep waarop daar voortgebou kan word. 

Dit is dus verblydend om te . ien dat die Studenteraad besluit 
het om hom ni in te meng met die huishoud like sake van ander 
univer iteite nie. Die konsekwente toepa ing van hierdie beginsel 
an net goeie vrugte afwerp. 
Mati land sal di inisiatief moet n em. Sy onverbondenh id, 

asook sy r latief verligte beeld in die studentepolitiek, v rleen aan 
Stellenbosch 'n unieke posi ie om links en reg hymekaar te bring. 

Laat ons hoop dat almal met 'n realistiese siening, sonder om te 
kategori er, link. of regs, radikaal of verkramp, die pad vorentoe 
sal aandurf. D ur 'n gevoel van vertrou in n samewerking m t 
mekaar, kan ons die kommunikasiegaping oorhrug. 
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FRANCOIS Afrikalande rnoct nastreef. 
VAN DER MERWE Die SR verbind homself tot die 

bevordering van kontak tussen aile 
studentegroepe in S,A. op 'n grondslag 
van wedersydse respek en gclykheid. 
Hoc die SR van plan is om 'n basis van 
gelykheid tussen alle studentcgroepe te 
bcwerkstcllig is nie duidelik nie. Die 
huidige parlernentere struktuur word 
ook deur die SR verwerp en word dit 
gcstcl dat 'n nuwe bcdeling op gelyke 
grondslag uitgewcrk sal moet word 
deur die leiers van die onderskeie 
grocpe in Suid- Afrika. Hierdie oen 
skynlike aanvaarding van die bcginsel 
van 'n nasionalc konvensie, voorspel 
iet goed vir die toekorns, alhocwel dit 
skynbaar nog 'n rukkic sal ncern om dit 
by die huidigc rcgering en sy volgelinge 
tuis te bring. 

Die Verklaring van Voorneme ver 
dien ernstige oorweging van beide 
Maties en ander studente. Dit impliseer 
en bevat die wilsoortuiginge waarvan 
die Afrikanerjeug en trouens die Suid 
Afrikaanse jeug nie langer durf weg 
skram nie. Daar word van harte gehoop 
dat die SR sa) slaag in sy implemente 
ring van hierdie belangrike beginsels, 

DIF SR het op sy mee: onlangse 
vergadering getoon dat hy van 
voorncmens is om sy stem te laat 

hoor in studen te-politiek, 'n Brecdvoe 
rigc Verklaring van Voorneme is een 
parig aanvaar waarin die Raad vir hom 
self duid lik riglyne neerle vir kontak 
met Suid-A rikaanse studente en stu 
dente in Afrika. Hierdie verklaring is 
reeds gunstig in die pers en deur 
politieke leiers on tvang. 

Alhoewcl die verklaring geneig is 
om baie hoc ideale te stel, en die waarde 
daarvan eintlik bepaal sal word deur 
di mate waarin daar uitvocr gcgee sal 
word daaraan, is dit sekerlik cen van 
die belangrikste stukke wat nog ooit 
aanvaar is deur 'n SR op Stcllen bosch. 
Die SR verklaar aan die begin dat hy 
homself toenernend sal bcywer om 
Afrikanerskup as '11 kulturcle begrip te 
beskou en tc bcvorder. By implikasic 
veronderstcl dit dus dat die Afrikaner, 
met behoud van sy kultuur, gewillig 
meet wees om op te gaan ill gesament 
like strukture met mcdc-Suid-Afrika 
ncrs ecrder as om ook polities cksklu 
sief te beweeg. Die SR verklaar verder 
dat ons toekorns in Afrika Ie en hy 
daarom kontak met studente in ander 

HK-KANDIDATE 
In 'n mosie wat met die onheilspel 

lende stemverdeling van 7 6 aanvaar 
is, veroordeel die Raad die inkonse 
kwente en onoordeelkundige keuring 
van Huiskcmitee-kandidate deur die 
Universitei tsowerhede ten stcrkste. 
Daar word aangevoer dat indien die 
kwessie van hertoelating tot 'n koshuis 

die motivcring was vir die keuring van 
kandidate op akademiese gronde, dit 
onverstaanbaar i waarom privaatwykc 
se kandidate ook gekcur is. 'n Aanbe 
veling dat IlK-kandidate aan geen 
keuring op akademiese gronde onder 
werp word nie en slegs op dieselfde 
wyse as ander studente vir hertoelating 
in koshuise gekeur word, lok wye 
besprcking uit. Wat ook al die uiteinde 
like oplossing vir hierdie probleem sal 
wees, is dit goed dat die SR die aandag 
gevestig het op 'n kwessie wat veral 
met die pas afgelope reeks van HK 
verkiesings, dikwels ontevredenheid 
veroorsaak het, 

BEMOEIING 
In die derde belangwekkende mosie 

van die betrokke vergadering, onder 
neem die SR om hom nic te bemoei 
met die huishoudelike aangeleenthede 
van ander universiteite in sy interuni 
versitere skakeling nie. Of dit sou 
beteken dat sodanige bcmoeling steeds 
gepas sou wees wanneer daar geen 
interuniversitere skakeling plaasvind 
nie, is onduidelik. Hoe dit ook al 
geintcrpretecr moet word, omvang die 
mosie duidelik die veroordeling van die 
studentekoerante van Ikeys en Wits in 
die vorige tcrrnyn. Dit lyk of die SR 'n 
les geleer het uit die skadelike reaksie 
wat gevolg het op die uiteindelike 
verbanning van die betrokke .)Ublika 
sies. Ook in die lig van die Verklaring 
van Voorneme moet daar veel eerder 
gesoek word na die gebiede van ge 
meenskaplikheid eerder as verskil in die 
skakeling met ander kampusse. 

NEELSIE STEEDS MEER 
ELANG K 

DIE Matie het vandeesweck met die Adrninistratiewe Hoof van die 
Langenhoven-studentesentrurn, mnr. B.S. Pretorius gaan gesels. 

Mnr. Pretorius beklee reeds hierdie pos sedert die opening van die 
Sentrum in Oktober 1975 en het dus die aanvanklike groeipyne van 
hierdie onderncming ten nouste meegemaak. In die lig van die 
toenemende belangrikheid van Neelsie vir die studentegcmecnskap, is 
mnr. Pretorius ge pols vir sy siening oar 'n aantal belangrike sake. 

Vir wie is die LSS in die eerste plek gchad het dat die Sentrum baie stil 
bedoel en hoe beinvloed dit die bestuur moe gewees hot vir die aand. Die 
van die Sentrum? selfde het al gegeld waar die studente 

In die eerste plek is dit daar vir die die Mej. Kampus-wedstryd hier aange 
studente . Jou studente maak ook die bied het en die Sentrum ook by daar 
m este daarvan gebruik. Ek dink egter die geleentheid gesluit was omdat die 
nie 'n mens kan jou univcrsiteitsge- studente 'n besondere geselligheid aan 
meenskap, wat dan ook die personcel gcbied het en nic die lawaai van die TV 
insluit, uit kakel nie, want hulle maak en ander gcbruikers van die Sentrum, 
ook daarvan gcbruik . Jou Universiteit wou he nie. 
sc amptelike funk ies maak daarvan Studente kla dikwels dat die Sen 
gebruik, jou sportafdeling maak daar- trum se kombuis '1'1 absolute mOil 0 po 
van gcb:uik wat, alhoewel. daa~ stude?- lie op spyseniering het terwyl !zulle by 
te . by die sport betrokke I , ~lle .net . n geleenthede eerder self die spysenierblg 
s\l1wer studcnte-aangeleenthcld IS me. vir bv. ont/rale sou Wall gedoell hel. 
Die h Ie universiteitsgemeenskap trek 
tIus voordee1 uit die Scntrum. MONOro LIE 

Sou dil beteken dat wanneer lokale 
bespreek word, die personcei ell admini· Ek sou nie se dit is 'n monopolic 
strasie van die Universiteit ook maar ill nie. Die beleid van die Sentrum is dat 
die tau moet inJ1al en 'n beur! afwag? dit self dic spysenieringsdienste moet 

doen. Dit is ookal by verskeie geleent 
hede aan hulle verduidelik dat omdat 
die &ntrum op 'n nie-wins basis bedryf 
word, ons net ons kostes moet verhaal. 
Ten einde die personeel van die Sen 
trum te besoJdig moet daar 'n sekere 
bruto-wins op spyseniering genecm 
word. Ons laat wei toe dat tudente in 
'n beperk1c mate self dingc kan bring. 
Ons het al onthalc gehad waar 'n 
studentc gcsc het ek' duik self en het 
baie krecf, kan ek dit nie bring nie'? 
Krecf is vandag 'n baic duur item sodat 
ons hom toelaat om dit te bring. Ons 

GESLUIT laat ook drankskcnkings toe. Die hele 
• gedagte is egtcr dat die Sentrum elf 

Die Sentrum is onlallgs heeltemal die spyseniering moet doen sodat hy sy 
gesltdt tydens 'f! funksie in die Got oorhoofse koste kan delg. 
waarby min stlldente be,trokke was. 
lIoe is dit tc verel'tl s('lwig met die 
heginsel dat die lJSS ill die eerste plek 
vir studerlte is? Dil' argumeut is egter dot die 

fa, dit is so clat die &ntrum wcl spryskaart gou stereotiep rook en daar 
gesluit was dcurdat on. vooraf kcnnis om no t't'll of {wee onthale onhepredi· 
gcg e het hiervan. Nou moet 'n mens gelld is. 'n Bietjie vemuwing SOli daar 
dit sien dat dit 'n spesiale gcle ntheid om 'n goeie ding gewees het. 
was. Dit het nie hier gcgaan om die Ons is tans besig om te kyk na dio 
uittred nde Rcktor nie, maar dat elit 'n spyskaarte. Enige spyskaart, selfs in 'n 
g wcidigc groot funk ie was wat op vyfsterhotel, sal na 'n maand stereotiep 
geen andcr plck h halwe in die Dans- raak. 'n Mens word nat~ur1ik beperk 
saal gehou kon word nie. U sal met my dellr fondse. 'n Kaartjie vir 'n onthaal 
saam. tern dat dit 'n besondere gclccnt- kos argumentshalwe R6 sodat daar R3 
hcid was en 'n mens seker sou wou per student is. Wat kan 'n mens vandag 

BESPREKING 

Daar is geen voorkeurbespreking 
nie. Wanneer 'n persoon 'n saal kom 
hespreek vir 'n spesiale gcleentheid, kry 
die per oon wat eerste sy vorm in het, 
die saal. Dit kan nk g beur dat as 'n 
tudent 'n lokaal bespreck en 'n per 
oncelJid kom en s6 maar ons wit ook 
daardie tyd 'n funksie aanbied, ons kan 
omdraai en 'c die stud n t moet nou sy 
be IJTcking prysgee nie. Dit het nog 
nooit geb ur nie. 

STEREOTIEP 

MATIE - 
(;E~"PRI~I( 
FRANCOIS VAN DER MERWE 

GESELS MET 

MNR. PRETORIUS 

vir R3 aanbicd? As dic spyskaart 
duurder kOD gewces het, sou jy ook 'n 
groter variasie kon he. Jy poog dus om 
dit so goedkoop moontlik vir die stu· 
dent te maak. 

GENIET 
Geniet II dit om die LSS te be 

stuur? 
As ek haie eerlik moet wees ja 

Vir my gaan my werk nie net om die 
bestuur van die Sentrum nie. Ek het 
self eers admissie studeer, maar dit het 
so gekom dat ek nic daarmee kon 
voortgaan ni. Ek sien my werk as 
bestuurder nie net in die bestuur van 
die Scntrum nie, maar ook as 'n 
roeping. Na my mening het clke per 
soon, dit maak ni saak watter beroep 
hy vandag het nie, 'n vcrantwoordelik 
heid en 'n roeping. Daarom genict ek 
dit om met studcnte te werk. 



KAMP 'N SUKSES 
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R leer kuns van 
goeie leierskap 

DIE Matie-SR het die naweek van 7-9 September 'n bale suksesvolle 
kamp in die vorm van 'n leierskapserninaar in die Strand gehou. 

Die aanbieders van die seminaar was prof. J. Cawood, dr. Malan en 
rnnr, Kapp van die Departement van Opvoedkunde. 

Die doel van hierdie kamp was: (i) 
Om SR-Iede te orienteer t.o.v. leierskap 
odat hulle verstaan wat bedoel word 
met die wete en veral die kuns van 
Icicrskap; (ii) Om Sk-ledc vertroud te 
maak en vaardigheid te gee in leierskap 
kUndighede soos besluitnerning en 
problcemhantering; (iii) Om mekaar en 
van mckaar te leer. Al dertien Sk-lede 
het die kamp bygewoon en hulle kon 
mekaar dus goed leer ken. Hicr die 
kennis van mekaar kan la ter in die SR 
Ee terrnyn van groot waarde woes veral 
Wanneer daar krisisse oor geskilpunte 
Sou opduik; (iv) Om 'n waardebescf vir 
spanwerk te ontwikkel; (v) Om sa am tc 
besin oor die problematiek van 'n SR. 
Probleemvelde van die vorige termyn is Mnr. Frans Roelofse, onder-voor- 
~~elig ~m die ryf~~ ~topdk ~tWrwn d~ SR.s~m mctmnr. Hcll ~ J m~od op &e l~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
Vorige SR gedien het. Daar is bcsin oor saarn dat die hoofdoel was om mekanr k ' J' t I ikl . hi . ts 
die lae stempersentasie in die SR-ver- te leer ken. By glo ook dat die kump n aJ!/s( () ()? t111(}0l1 11 r '~ s 
kiesing, die hcftige kritiek op die SR, sukses was. gcdurendc die onlangs • 'Rsleier- 
en S.; (vi) Om SR-aktiwiteite vir Mnr. neon de Kock, tesouricr van skapse'~linlla:, wat ill die .. t~(I11d 
1979/80 te beplan. Daar is veral Idem die SR, hct ook bale positief kommen- aangebied IS. Bo, regs, luister 
daarop gele dat clke lid sekcrc doel- taar gelcwer op die kamp. By hevcel so v.l.n.r. Magdalecn Kruger, Ilennie 
Witte moet stel t.o.v. sy spcsifieke 'n lcicrskapseminaar st~r~ aan by alle Roos ell Ililgard Bell (SI -voorsit- 
portefeuljes. Hierdie doelwitte salop I . komi V to skomitees 
die eerste vergadering na die vakansie lUIS conn tees en ercmg g,. . :. fer) aandagtig na '11 sprekcr. 1 egs 
t~r tafel gele word en aan die einde van Dit wit dus v~)Orkol~ of dIe SR hate onder genie! die ... \~R 'n etc saam 
di . 1 gcbaat het by die seminaar ell slaggc- . k Pr. f. T • 

e terrnyn sal elke ltd moet vers ag reed is vir die groot taak wat op hulle mel die Rc ttor, -,'0. de Vries )11 
doen oor wat hy bereik het ten opsigte wag. onder erc-gastc. Van hierdie doelwitte; (vii) Om groter .--=- -.. - -, 
openheid en bereidheid tot selfontwik 
keling by Sk-lede aan te mocdig. 

nic, maar om die idee dat ons as 'n 
span moe! saamwerk tc ontwikkel. Ons 
het mekaar beter leer ken en dit kan 
mcebring dat ons met groter vrymo ' 
digheid met mckuar in gcsprek kiln 
tree, Verder hct ons die probleme van 
die SR se werk en die swak n stcrk 
punte van die vorige SR-termyn onto 
Iced en 'n manier probeer vind om die 
swak punte uit te skakel en die sterk 
punte te ontwikkel. Ek glo dat die 
karnp in '11 groot mate in sy doel 
gcslaag her." 

BESPREKINGS Nell 
In teressante besprckings is gcvocr 

tondom bepaalde onderwcrpc soos, 
bYVoorbecld, lcierskapstyle (die in tel- 
1Cktuele Icier, die charismaticse Icicrs 
~n~.), leierskapstcorice (demokratiesc 
II ier, outokratiese Icier ens.), proh- DIE Raad van die Universiteit het die aanst lIing V~1Jl prof. W. L. Billy) Nell a. he Jtyd 
It'c1l10plossing en konflikoplossing. Die fakulteit opvoedkunde gocdgckeur. By volg prof. J.I'.A. wartz 01 wat in 1 v nj 
kennis wat tydcns hierdie bcsprekings 
'Verkry is kan later in die tcrrnyn van aftrce. 
groot waarde wces. Prof Nclt" is op 18 Oktobcr 1937 in 

Mnr. Hilgard Bell, SR~voorsitter, dic Paarl gcbore. Hy matrikul~er aan 
het . k Paul Roos-Gimnasiulll en nan dIe U.S. die doe 1 en re. ultate van die amp )() d 1 verwerf hy die volgcnde kwalifikasies: os volg opgesom: "Die groot oe ] 91:8) (' I d Nadat hy aan vcr. keie apl tnd e 'Va k B.A. (1957), S.O.D. ( ~l , J.'. 
~n~ili:~~k:a:m:p~w:a:s:n:~~o:m~l:~:e~~~t:e~m=a~a-·~~~~~~~~~~~~~~~ho~r skoll' v I~)ndc wa~ word hy in 

1969 doscn t op Sf II n hosch en d It 
1975 is hy hoogleraar in onderwys 
administra ie, g ki xlen! van onder 
wys in Suid Alriku en vera lykend 
opvocdkund . 

v n kund 
1 F kus 

r 

BENEWENS prof. Nell h t di I aad v, n di 
aunstellings en h vord ring goed r k ur wa 

ste nou gerrocm sal we rd. 

11 k . II Moulin Rouge-amid ~,rnal het reeds van USAI'se utters su .sesv? e I t: 0') 5 en 6 
() hoor. Hier is goeie I1UUS vir dil>. wat dit mlsgelooP ,;.. 'ord Op 
}fobcr sal daar heropvoerings in die Libertas. seater g~ lld)l/~(:':} Wl)ola~llde 
'-lIe r. . te rapeteer Plr 0 
r) Joto is die can-can dansers besig am 
/JlJOe . ring: 
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Simon van d r SId en II nry 'I. ooit daarbv? "A trip through the 
Ford korn ooreen op legs ecn hail; Okavango in a dug-out. A bruai at 
en iti we PUI1!jic. Henry I', lord het sun t. Down a Lion, feel uti ficd". 
gc c vir Ike "dut" wa t Ford vervaardig Wac r korn jy nou nad r aan die rcalitcit 
sal hy e nmaul in sy grnf omdraai. as juis in a '11 g v, I? Daar is soveel 
'l'yd II die opgrawc van y oorskot vir ver killende situa ies wuarin die wcrk- LI VINGSTONE 
'n sogcn amd II rbcgrafnis Cil 11 Iikheid uitgebeeld word. Loaies word 

v , OJ • , - b' In, iggew nd egter is die waaT- 
doods verering IS die krikwekkende dit :1, ngcbicd in die mees aantreklikc nemings vall die komrni: sie soos ge- 
ontd kking gedoen da t Henry T. Ford VOTm vir die men en sy strewe na wysig deur die komitee. Dit stern baie 
ongevecr <1 000 revolusie P r minuut gel ief en g mak, oor en met dic r isverhalc van Living- 
d )CI1 in y gra . stone hoer op in Afrika. Hier cn daar 

N k I S· KOMIHE ou waar om lY en rmon van mo t enige vcrwestcr e wese tog seker- 
der SI I )orc n '! Weli wa r wee! k Vall oral or hoor ons tandpuntc en lik a wykings verwag wat nie . al oor- 
van gcen stelling Wit Simon van der tandpunt oor di 0 nskyulikc mi - ecnstcm met Livingstone se verhaal nie. 
Stet iemauk het nie. lelukkig vir hom, bruik van drank, 'n Kommissie is ann- Kloksgewys is hierdie vcrskillc soos 
al h t hy gcen omw 11 tcling belof'te volg: In Afrika was die swart stamme 
gemuak nie , enigc Matie is gcnoeg am .coen raad destyds oorwegcnd barbaars. Op Matie- 
hom w I te laat draai, en vinnig ook land i. die studente ui t morele oor- 
daarby. Is dit nou nie 'n omstrede • wcging barbaars sodra 'n hoeveelhcid 
pun tjie van ooreenkom nie? Maar pi ete rse alkohol ingeneem word. Die Stollen- 
caliteit is 'n in u .. ie sond r di nodige bosse gerneenskap lei dan onder hicrdie 
alhokol wat daarrne saamgaan. verskyn el wat hom pcriodiek afspeel 

AI.KOHOL g stel om die probleern ter plaatse net ten a nskoue van die gewcldige aantal 
bietjie uit te lig en moon tlike aanbe- Collosseumgangers. Maar die proses 

Moet alkohol noodwendig daar velings daarorntrent te doen. Ongeluk- gaan verder. Self' Nero staan verstom. 
wecs om die werklikheid te ret lise 'r? kig moes 'n komi tee aangestel word om Nee, tog nie , hy wentel ook in sy graf 
Die euw 1 v 11 die samelewing en die waamemings van die eerste kom- teen die ongelooflike speed van wit Jig. 
sleurel tot vcle ong rymdhede. Bier- mi 'sic in perspektief te plaas, Die "Those Maties, they are incredible". 
_m_a_n_~_'I_IP __ L_c_U_p_lc_,_~_r_,_a_i,_w_a_t_k_o_l_n_~_m_n_li_s_~_~_w_a_s_ro_m_e_g_~_o_c_r_d_e_u_r_di_'_c ~wiFhlb~~ci~Am~nre 

woonplek van die woeste natuur waar 
die kcunogko~ngi~dk~i~rdnog~--------------------------~~ 
met venyn sy prooi plattrek en die 
olifant nog die padmaker is. Scnsotics, 
idillies, natuurwe tte in sy suiwerste 
vorm. Ho kom is Nero lamgeslaan? 
flier op Stellenboseh word leeus gery 
soos jy 'n perd ry, Dis korrek, u het 
hecltemal reg gelees, Lanzerac se twee 
leeus by die ingangsportaal sc doc! is 
lankal uitgedien. Die Matics het hulle 
getem. 

Tl~LLhNBOSCIl 300, en 'n SR wat skakeling op oveel vlakke as moontlik bepleit. Nou sal jy jouself 
afvra: hoekom h t dit 300 jaar geneern om so-iets te besluit? Maar "die waarheid sal seevier in die 

vrye markplek van idees." 
drankprobleem dat die lede self verval 
het in 'n derglike posisie. Na alles is 'n 
kamecl maar n t 'n donkie wat deur 'n 
kornitee saamge. tel is. 

l\Ilu~~i(~s in 
di(~ N(~us 

Nr ~ .0 lank, lank gelede nie was daar 'n Klein dorpie in die HOUfPERDE 
mid del van 'n groat bosch. In die winter het dit baie gereen Tydens hierdie fasc van die onder- 
en h t die bosch groen geword. Daama het die blommetjies sock het sornmige lcde van die kornmis- 

I ngs die ge Isende wat rstroornpies uitgekorn en voeltiies het in sic begin dink aan "South Africa's 
die borne ge tjilp. political alternatives". Miskien was 

In die mooi plek h t daar men ies gewoon. Baie van hulle. En Iaasgenoemde die uitslui tlike oor- 
hull was baie, bale gelukkig. Saam het hulle na die borne en weging toe besluit i op die "alcoholic 
blomme gekyk en vriendelik met mekaar ge lag. Oe, dit was'n alternative rather than perpetuating 
mooi pick. Self's die kleinste ou dicrtjie was vrolik. Matie civilization." 'n Trojaanse hout- 

Maar toe het daar 'n snaak ding gebeur. Niemand het 'so iets perd soos van ouds is voor die kar 
verwag nie. Sclfs die koning en al sy soldate was magteIoos. 'n gespan en die ondcrsoek is voortgesit, 
Ding - lelik en groot - het in die d rpie kom woon. Hlerdie kiem HK-LEDE 
(soos die koning dit g noem het) het almal aangesteek. 

Van daardie dag af was alrnal anders, Dit was asof die mense Daar kan net op gewys word dat 
nog oe byg kry het, En met die oe het hulle al die ander mense se volle deelname, maar objektiewe deel- 
route begin rank ien, name van die kommissie aan al die 

So byvoorbeeld was daar men wat r gs was en ander wat aktiwiteitc 'n voorvereiste was vir 
links was. As hulle mekaar wou groet was daar altyd die effektiewe waarneming. So het die 
huiweHng: eer wik en wecg en dan die. elfde hand uitsteek. Die kommissie dan op een van sy gereelde 
men e wat regs wa het altyd na hulself verwys as die goeie mense ek. kursies op die stuiptrekkings van 'n 
wat die regte dinge doen en n die link 's a. die slcgtes. Aan die huiskomiteeverkiesing afgekom. By 
ander k nt het die linkse hulself g sien as die slimmes wat van stuiptr'kkings word verstaan die 
aile meer we t as die dom reg 'cs. inisiasie-seremonie waar die voorge- 

Die kiem was verantwoordelik vir aJ die ongelukkigheid . .In steldc HK-Icde op eg barbaristiese 
Kommi. sic van ondcrso k na wat die kiem presies is, is aange. tel. naakte wyse in aspirant marathollnael- 
'n Regter (dit verwy nie na links of regs nic) is aangestel as lopers ontpop. Niks ontbreek nie, alles 
voorsitter. Na maand van ondersoeke en verskeie herskrywings is tcenwoordig. I'crs word elke nael- 
van die uit indelike verslag h t die regter y objektiewe slotsom loper agter in 'n oop ampsmotor (Stel- 
voorgelees: "Die kiem e naam is ambisie." Net dit. Gcen verdere lenbosse bakkies) op 'n podium deur 
verduideliking ni . die strate v'm Stellenbosch gcneem en 

'n Klompie mense wat links sowel as r gs was het e ndag voorg stet aan die massas jiUcnde en 
ooreengekom om die kiem te v rnietig, Dit sou hut eerlike doe) fanatieke ekshibisionistic.e olio. scum- 
w s om die klein dorpie van allc kwaad te uiwer. gangers. Daarna per mobile cenheid na 

M rowe, niemand WOll hulle glo ni . "Jull ty aan ambisie." die amptelike we 'springplek. Let wei, 
moe hulle hoor. teeds in inhccmsc dr g, met 'n lagie 

Die r s het ges "Laat die saak daar - dit sal vanself olie om insekaanvaUe af te weer omdat 
regkom. Die koning mo t in elk geval w tons moet doen." hulle nic gto aan 'n vredesinisiatief nie. 
Die linkses wa van m ning dat di beweging 'n poging was om die 
probl em op te 10 d\;ur dit 'n ander n. am te wil gee. TERUGTOG 

en nag het da r 'n eetjie m t vl rkies deur goud omboor Die naellopets word afgelaai, en die 
slaapsand oor die dorpie gestrooi. J a, al di mensies het in 'n soete lang spannende tog tcrug neem 'n 
laap verval. aanvang. Alles goed en wel, maar ek wil 

Vandag nog weet niemand of hulle b wus was dat hulle gesJaap net een ou vragie vra. Is dit nodig vir 
het ni . Die laap was 'n toe tand van beswyming wat niemand ander stamJlle wat in mobiele eenhcde 
eintlik gehinder het ni . Bulle het hul w rk gedoen en normaal rondbewceg om npu juis suam met 
geJewe, maar een ontwikkelinge of e.nige groot gedagtcs het in hierdi na lIop rs te beweeg en dan 
di tyd on t La n ni . boonop daardi cg west rse geluid, 

Die koning w 'n bekomm rd m n. By moes sy men help, l1'lamlik to t, te laat wecrgalm deur die 
maar hoe? • nd g het dieselfde feetjie (nou heelwat molliger en g hied'! Het june gaan 1 eu, ry of is 
in haar oorgang jare hom be oek en die goei raad gegec: Al die julie maar. 0 kleingecstig,! 
mensi s moes van 'n s k re boom e blare eet sodat hullc van 
hut. If kon .vergeet. GEDRAG 

n ida, r. Di hele dorp was nou w gellkkig. Die klem was Laurika Rauch, besbywing pas 
nog steeds dar, m ar dit h t nOll s lfs 'n goei doel gedien. uitstekcnd by hierdic Ie uryers en derg- 

B i Hu lat r het die eetji met haar kierie deur die. Ifde Uk inheemse g -drag van sOll1migc 
dorp strat geloop en op die Braak gaan sit. stamlede. 

Sy het moedelo s haar tong geklik. Nou dat sy dit regtig nodig "Swcrwcrlt $Onder rigting, Soekers 
het, i haar I psand op. PIETER MARAIS wat nooit vind, en eindclik was alma) 

I ----_- __ -_-....;-....._--------- .... ' maar nct kinders van dic wind." 

• • In NI/WI V.'e. • • 

In die koue Noorde ontwikkel die hemellvn 'n spierwit pels wat baie 
gesog is. Hierdie diertjie het 'n merkwaardige gevoel vir reinheid, 'n 
kcnmerk wat pelsiagters om hom in die hande te kry. Wanneer die 
heme llyn wei, besmeer hulle die klein ingang van sy "huisie" en laat dan 
die honde los. Die diertjie sal eerder Sy rein wit pels met sy eie blocd bevlek 
a ' dat hy deur die bevuilde ingang sal ingaan om skuiltng t soek. 

Ons is almal rein-gebad deur die bloed van Christus. Ons is die eiendom 
van God. Sy kinders vir wie Hv baie lief is en styf teen Hom vas trek en 
daarom moet dit ons strewe wees om daagliks ons alles vir Hom te gee, om 
Hom sodoende te dien en te verheerlik. Met ons oe gerig op God, en SY 
sterk hande wat ons vashou mag ons weet dat ons nooit geskend kan word 
dcur die slagysters wat Satan vir ons opstel nie, 

UD 00 
UI 
DI 
N ADA T daar met besem en stoflap ingespring is by Die Matie 

argief, het 'n aantal grepe uit die verlede te voorskyn gekoT71 
wat dalk vandag nog die belangstelling sal prikkel: 

UDJ'.. Oude " en "Dc Nieuwe". My "Oude" is "'De Goede Hoop,' I,ell 
Zuid-Afrikaans Maandblad voor oud en jong, Onder redaktie van profess~r 
N.J. Brummer, Stellenboseh, 15 Oktober 1916" en sy "Nieuwc" is die 

Maties van 1979. 

In die "Editoriaal": 
.. 'Agie' U schrijft vcel beter in schoolhollands dan i Afrikaans. WiJ 

zouden u dus aanraden om vooreerst maar in't Hollands t sehrijven. Ont 
Afrikaans geed te schrijven vereist moeite en oefening. Intussen zou u nog wtf 
kunnen oefenen, " 

Is 1916 se stekie van toepassing op die redaksie van Die Matie van 1979'? 

"In en om't huis. Goede Raadgevingen.": 
"Eet geen voedsel cenvoudig am dit niet te verkwisten. e 
Begin uw dagwerk nooit zonder 'n goedt ontbijt of morgen-eten gchad t 

hebben. Overlaad uw maag met als u verkoudcn zijt anders zou u aanstotld5 
verplicht zijn om, wegens 'n koorts, zonder voedscl te blijven. 

Zorg dat u, zo mogelijk, uw volle aeht ot negen uur slaap krijgt. 
Slaap niet in dezclfde onderkleren waarin u overdag gehuld was." d'c 
'T'.Cn aspek wat tot dusver nog onbevredig gelaat is, is die vrou op \ 

kampus", (Jonge Tuffrou, nr. 1) .. .,hon ?! Kug. Ek hoop die Matie-d:ullCS1 
nou bevredig. 

"Wat 'Oue Jan' daeht": 
"lk hoor ze willen nog meer geld hebbenl om een motorbike tc kopell, e~ 

hullie zusters gaan gckleed als 'first-class ladies' n dan klagen ze nog steeil ~ r 
been over het wCinig geld; hct is waarlik sehande." 0, ja?! Dit gaarl nie J1lee 
vandag so op Maticland nie? 

'n Ernstige vraag aan aile Landboustudente: ~e 
"Het hroei n van kuikens. - Welke eiercn zijn de beste om mooie, stet te 

kuikens van te krijgcn? 1. Van jong hennen, of oudere? 2. lIct eerste of laaSdt 
legsel'! 3. Welke eieren moet men luten broeien om hennen te krijgcn, de roll 
of langwerpigc? " 

"Stok-oude Spr kw()orden ": . ~ 
.. 'A\s't hoofd sweert, droeven a\ de 1 den." - Als het hoofd krank is, ~I:~ 

ook de andere leden van't lichaam krank. De \cidsman van een volk of een I'~e 
moet goed zijn, want als hii verkeerd loopt, dan loopt alles verkeerd. Bijna a I1f' 
hangt af van de voorman, wat karakter, wijsheid en toegewijdheid betTeft." ~dit 
Bell en lede van die SR; moenie dat ons oor juUe moet "droeven" so os oor 
Inligting-debakel en die NG KeTk nie. 

"Moeten wij vooruitgaan'? ": !lot 
"hen wakkere koopman knapt van tijd tot tijd zijn winkel op, en ze oef 

urtikelen, dOOI de tijd van w inig waarde geworden, naar ·'n vcndutie, om ~otl l~ 
voorbehoud aan de man te worden gehracht. Dit moet ook gedaan worde~ 
het verstandelik , dan zullcn velc verouderde gedachtcn over boord gewot 
worden. rlof, 

Nu, heer edit lIT, ik heb nog heelwat in de pen, doch hoop, met uw 'Ie c1e 
aanstaandc maand te vervolgen. Ik b n er vcrzekerd van, dat de intellektll 
lezer mii op de voet vOIgt." 6C 

Is Maties bereid om hul maatskaplike probleem "zonder voorbehoud allll (lie 
man te worden gebracht" en 'n hydrae te lewer tot projektc Wilt W 
aangcleenthede ondersoek? Maak gebruik van Die Matie se briewckol01l1J1leOie 
dien u "nog heel wat in de pen (heb)", en geagte lesers; as u maar net rneeGe~ 
Mafic "op de voet voIgt" en wil deelneem! ANTON KRl) 
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DEUR FRANS ROEWFSE 

DI E Afrikaner bevind hom vandag in 'n gcheel ander tydperk • 
enkele jare gelede. Hierdie nuwe tydperk het ook uitcind lik 

igbaar geword in die Nasionale Party se politieke styl en denke. 

REAl IS 
Dr. 'I reurnicht is '11 politicke r 'nlis 

en sal hcelwaarskynlik b d dat die 
magtc wat mnr. Botha aan die gang 
gesit hct te magtig is vir seirs hom om 
te suit. i)aarolll sal hy hom hcelwaar 
skynlik by die Eerste Mini t r skaar, 

As jong Afrik: ners het die SR van 
Stellcnbosch in die onlangso we k an 
gekondig dat hy 'al probe 'r o~ Afrika· 
nerskap as 'n kulrurelc b gnp t~. be 
vorder sender dat bepaaldc politi ke 
denkrigtings noodwcndig daar a~l ~c 
koppel is. Dit is 'n nuwc gcdagt ngtUlg 
van baie groot be la ng. Wann'lf ons 
Afrikancr, kap so kan defini cr, . al ons 

V 2, Bicrby is ons die ecrstc geslag groot Idem op morcl~ wa~rdc_ kan 1 

r ,an Afrikaners wat deur ons eie rege- en fer. Ifdertyd m k1tker n nll~ be- 
Ing grip van nasic k:,an 'tanva,ar, , Dr. I reur- gelecr is om Afrikanc te wees K 4 OOldat ' I .. ' nicht het duidchk voor die I-,A, . OJ) on. toekoms in Afrika ge ee IS h 
t
~ nie elders nie, Aan hi rdie Universi- September 1979 la t blyk dat ~ flog 
elt h .' nie hierdie belangrikc onderskcld gc· h' . et ek 'n groot en to siasme vir . 
~(~rdle, g~dagterigting opgem~Tk . .? mauk het, of wil maak me. 
I;;. ~d die irnplika ies van so 'n idcntifl- 

Ie ook meer voUedig bescf as by 
Q2<1cr dele van die Afrikancrgemeen 
"ap. 

Dit is natuurlik so dat die rcgering 
Van mnr, P.W. Botha oenskynlik anders 
I as die van mnr. Vorster, As 'n men 
egtcr die bewcgingskragte wat aan die 
loop is in Suid-Afrika en veral onder 
di Afrikaner ontlecd, is di t duidelik 
dat daar gecn basicse verskil tusscn die 
hUidige en vorige regering is nie. Mnr. 
Vorstcr hct dingc egtcr met minder 
kouspel gcdoen en sy optrede wa 
dl~wCls van meer diepgaande aard a 
dl van die huidige rcgcring, 

Wit 'n mens die Na ionalc Party se 
nuwc dimensie verklaar, moet daar 
ruggcgaan word na ong veer 1972 cn 

word dit duidclik dat hierdic I111WC 
dun nsie nie skielik deur cen Eerste 
Mlllistcr aan die gang gcsit i. nie. Die 
v~randering is meer diepgaandc as die 
tYl en denkc van ecn persoon; dit is 

~I.: produk van belangrike bewegings 
agte wat aan die loop is in die 
f'rikanergemccnskap, 

NUWE TYDPERK 
Fk wil kortliks vier bclangrike b - 

Wegingskragte aandui wat in 'n groot 
mate sal toon waarom daar werklik 'n 
nUwe tydperk van diepgaande be 
tekenis aangebrcck het, 

1. Ons is die ecrste geslag van 
"frikaners wat as deel van di heerscrs 
klas grootgeword het. Om hierdie rede 
h -t ons na tuurlik ander motivcringe 
IV;I~rom ons die regering steun a di 
hlltdige heerscrsklas. Ons onder 
.1 -uning van die regcring berus groot 
hks op die feit dat ons glo dat die 
()P!'osisiepartye met hul naiewe geloof 
10 die Inherenre gocdheid van die men , 
~let nie 'n lcwcnsvatbare alternatief vir 
~ Afrikagcmeenskap het nie, Ons ge- 
ag groei in getallc en invloed onder 

?ns eie mcnse, sodat daar noodwcndig 
b~ verskuiwing in denk ptaasvind 
Inlh' die NP. 

MENINGS 
AKTUEEL 

SWARTMENSE 
,ke 3, On bescf nou ook vir die eerste 
"te~ dat die swartrnense van Suid 
\,~rtka nie 'n inhcrente gevaar vir die 
"'Ihnen' " , bai d vUIl se IS me, maar nate waar e- 
~ r . ba te kan wee . Daar is ander m r 
Ill) !llctigende magte aan die wcrk wat 
l>es v~or th taan ono rmyn, H~e.rdi' 

I f IS van die grootstc poittlekc 
k1ng omdat daar nou toenemcnd 
I ()nsentreer word om die samclewing 

'1\ ~ .ontwikkel dat dit aallvaarba, r vir 
Ill) 'UI,<l Afrikaners is in plaas daarvan 
~~l die samelewing, soos hy nou is, 
~n eli ~etd ,e magte van buite te probecr 
edlg. 

DR. TREURNICHT 
I ,4. Wanne r by hierdie laa. te en 
\l,tf)t~grikste bewegingskrag stilgl. taan 
I p ~ moet daar ook ag g slajln word 
Qel\~le posisie van dr, Tfcurnicht se 
lli~r s,troom binne die Nasion. Ie P:lI t~. 
g ~Ie bewcgingskrag wat rondom dIe 
!~/Ifl. llasic sentrecr is ook t rselfdcr 
t II die bclangrikste skeid Iyn fuss n 
~I !lbo. ch en die ander A rikaansl~ 
~ ~~us . Dil is ook grotendecls die 
~a 109 tussen die twee pole binne di 

Ion, Ie Party. 

Die Afrikaner glo, hoof aaklik uit 
goedsdienstige oorwegings, dat daar vir 
clkc groep 'n afsonderlike g hied mo t 
w es, Dit is natuurlik ge n uitsondcr 
like bcnadering nie, want di I om in , 
Franse, Britt en ve ral di rod het 
hierdie def'inisie van 'n na ie voorge 
staan. Die Jode he! gt r vandag in 'n 
uiters moeilike fase van hul g kiedeni 
inbeweeg. Hull word gedwing 0111 hul 
lankgev stigd gedagt oor die nasie te 
wysig. Hulle hct naumlik 0 'n groot 
minderh id Arabier wat politics ge 
akkornmodeer moot word dat hut 7 til 
keusc hct no; om hulle be rip van !HI. i 
te wy: ig nic. 

VhRANDER 
Die Afrikaner bcvind hom ook hicr t--------------T--------------------------- 

in die ewentig rjare van hi rdi ecu in 
di selfd situasie. Mnr. Vorst r h I 
begin om hierdie lank gevestigde bcgrip 
van nasie te v rander mel die insluiting 
van Kleurlingc en Judi irs ill ons politic 
ke best I. Rondolll hierdi hcgrip Ie die 
grootste onrnin tu: sen A rikaners. 

ENIGSTE 
Ten lotte moot daar na dr. Treur 

nicht se posisie gekyk word, Ongeag 
wat hierdie besonder bcgaafde p rsoon 
se standpunt ookal sal W(.'''S, bly hy van 
we enlike h lang vir die N isional 
Party en Suid-Afrik . fly j skynba 1 
di enigstc politikus wat sal kan ver 
hoed da t 'n groot gro p Afrikan rs na 
regs w gbreck en sodo nd gcweldi' 
problcme vir Suid-A rlka vcroorsr uk, 

a 

Nuwe dimen • 
le 

on taan by u 
m n r o 7 Oktober: :r 'el kring 

week w, t nc 1 't 
Son lac na ogg n ldien 
W r ker kamphiduur, 
hartlik welk im! 

KOBU I.. UW, HUl f: 

STRUI 'EI nLOK 

As jong Afrik:tner is ons nie bcrcid 
om on. kulturclc identiteit pr~s t~ g 
ten einde in enige nuwe bedchng lit te 
pas nie. Vir ons b 1100rt Afrikan rskap, 
gt.:definiccr oos hici h(~, ~cen, enkel. 
struikclbiok te w es om 111 n SUld·Afn 
Imanse nasic in te pa nie, Groepsg,' 
hondt.'llheid w. in II cell sC,dert.( 1 
,riekse goue eeu tot n mel dl Brll e 

tvdp rk die n'w poring tot ,gJOt~1 mute 
riele en g est Iik prestll. I . Ult word 
oak ~o d UT die A rikam'r g ·10 en 
bcwys. 

NASIE 

Omdat on. noU graag all A ri~' 
dicselfd' 'ulturel' we ns wll 

~ rs r nie mccr polifit'k noodwen· 51 n, maa I . . dl't 
dig a, n die begrip wil kopp "!, IS , 
dus vir OilS makliker om tot n ~uw 
dcfinisic n nasle t kom wat Kl ur· 
t • Illdier' Cll 'n gro p Ollt tamd 1llge, . 
Swartm n e sal in.IUlt. . 

. d' I'S die t.: rsh.' helan Ink Hler Ie ,. 
stappc in di' rigting van., .• 

. ' d'larOtll ook fl tIId 
naslch gnp en .' F r te Mini - 
Afrika.begrip, DI nuw 
ter sal besli mel grocit'nde mo~ncnl.um 
hierdie fundam nt 1 ver'Ill(I'~tn '{ ~,n 

d ', Suid·Afrik an' salll >1 Will' a.lO 
Ie ]. d like men bring omcia f on It lS r 

so wil he. 
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CHARMAINE FERREIRA, LENNIE METCALF 
EN RONEL WART, HEEMSTEDE, skryf: 

OV 'n buitcngewone huisve~g~dering i? H~emst~de i~ 'n m.osie 
eenpurig aanvaar na aanl iding van di felt dat n huiskomitee 

kandidaat wat die beslistest un van die huis geniet het, afgewy is 
deur administrasie. Di mosie het dit afgekeur dat die huidige 
k uringsisteem ni ter insae vir die stud nte is nie, en dat dit nie op 
'n aanvaarbar wys toegepas word nie. Daar is aangedring p die 
arnestellin 1 van 'n komitee am in te gaan op die saak, 

Ek het eers gedink dat ek die spotprent 
vcrkeerd interpreteer of dat die tekenaar 
daarvan miskien uit voeling is met wat 
werklik op Stellenbosch aangaan. Groot 
was my teleurstelling egter toe ek moes 
. ien dat hy klaarblyklik die spyker op die 
kop geslaan het. 

Wat het geword van die. pentane sang 
op die gallery in die stadsaal en van al die 
lekkcr saamsing van kore net voor en net 
na hulle opgetree het buite die stadsaal? 
Sonder om voorbarig te wees meen ons 
hier op Tygerberg dat as ons nie op die 
gallery was nie, daar feitlik geen sang en 
gees op die gallery sou wees nie. Dit was 
'n ontnugtcring om te sien hoe studente 
mckaar stilmaak wanneer daar pogings 
aangewend word om wei te sing. 

Die seremoniemeesters hel hulle gocd 
van hulle taak gckwyt, maar dis jammer " S 

__ -------------..L---------------'-------------1 dat hulle so belangrik geword het oat "S OETLIEF van Sonop 
hulle die mense op die gallery so min brief in Die Matie van v'J'}, 
geleentheid wou gee om weI te sing. Ons dag 7 Sept mber 1979 het 11~( 
hier van Tygerberg het die idee gekry bloed laat kook. Ek kon 11 
dat die Maties te gesofistikeerd geraak anders as am na my pen te gJ')l~ 
h ,t vir Sangfees. (Wanneer ek praa! van d~ 
die "Maties" dan hedoel ek die van ons en die fout reg te ste] nie: G~ ~f 
op Steltenbosch.) rende 1979 is GEEN eersteJtl 

Die kroon word egter gespan deur die in Sonop gehok nie! 
feit dat daar nie eens 'n opname vir 'n 
plaat gemaak is nie. Onwillekcurig en k glo dat elke Huiskomitee die 

hunr gbreuk gepleeg het" nie - of teen die agtcrgrond van di hel gees lange van hul koshuis eerst stel. ~.~L 
miskien geld hier ook di bekende wat hlykbaar he rs, dink 'n mens dat neer die naam van jou koshuis dan vPP", 
spreekwoord (effens gewysig): "Beauty mense net nie meer genoeg moeitc in die gekoppel word aan 'n bai negaUe 
(or lust) lies in the eye of th beholder". verband wil doen nie. insid nt, kan 'n mens nic anders as 
'n M ns moet dar m 'n verskil maak .- 1 heftig te rcageer en aan te dring dal t 
tu s n pornografie en kuns (1.11 het die naam van jou koshuis weer in ere her 
skciding deesdac 'n haurbreedtc. b reik, I "7\ T K · I mo t word nie. 
moet ck dadelik toegee). Oil Iyk vir my lleem . ennlS Nadat ek speurder gespeel het.,,~o 
mnr. Louw se grootste prohleem is dat . _ glad nie meer verbaas dat s~lkel , 
hy met 'n gebrekkige kriterium a leek jies" sommer net gebeur me. ;." 
op die gebied gcoordeel het - 'n alge- AANSOEKE om die volgende poste vervolg sal ek elke berlg in Die 
m ne probleem van selfs meer gcvestigde in die redaksie van Die Smoeg met 'n knlpple sout lees ••• 
teo]oe. word ingewag: 

- Advcrtensiehestuurder 
- Verslaggewl.'l'S (5 poste) 
- Fotograaf 
- Spotprcntt kenaar 
- Sckrctaresse 

Aansoeke moet gerig word aan: 
Die Redakteur 
Die Smoeg 
K arnavalkomitee·kantoor 
La n&'Cn hoven -Sf udentesen trllm. 

Die sluitingsda tum is Vrydag 27 
September om 12hOO. Aansoeke kan 
van toepaslikc ondervinding vergesc1 
we s, maar dit is gecn vcrciste nie. 

D .. ON VAN NIEKERK, SON VIDA 205, skryf: 

W It die vcrwy ing na M'~I(. 5:28 betr .(, 
i ek ni so s k r daL ulmal w,t die 

r( uen', di . naakfiguur is V'u\ die b trokke fotu' gesien hel m t "wcllustige 
vro gSle lye 'If loprcg en del) in eli· DOg" daarna g kyk h t n "in sy han met 

Eer te in 
y oort 

I ANCOIS TIlERON, skryf: 

DIE afgelope langnaweek (31 
Augustus - 3 September) 

h t di Volkekund V reniging 
van die Univ rsiteit van Natal 
die eerste Nasionale Studcnte 
Anrropologiekonfcrensie aan 
gebied. 

Die ongeve r ve rtig a gevaardigdes 
vun die universiteit Kaapsrad, Wes 
Kaapland, Stellenbo .ch, Rhodes, P.E., 
Natal, Durban-Westville, 'I ranskei en 
Zululand hCI op informel . vlak die nlg - 
m ne : land vall di antropolo ri binnc 
Suid-Afrikaanse verhand bespre k. 

GEES 
Die ge waarin die konf'eren ie afgc 

loop her en di pentane kontak, ondanks 
die kenrnerkend stagnanre posisie van 
I uderuekontak In di 'algemccn, h ( weer 
hoop gege vir die to .kom . Di by 
woning d ur Afrikaanse universit ite was 
gl r I 'leur tellend, 

.A •• A.U. 
Die belangriksie b luit by die kon 

ferensi g neem, is die beplande tlgting 
van 'n Suid like Afl ika tudent Antro 
pologi Unie. (S.A .. A.U.1 Son liggaam 
al o.a. as taak he di uitle f van eli • yak 
in di algeme sn en die klem aliA op di 
bydra wat di volkekunde kan lew r 
om ek r probl emsitua ies 
1 maklik, 

RflODf,S 
Die Universiteit Rhodes het ond r 

neem om di • tw de na ionale konf ren- 
j • op hulle karnpu uan te bied. By di6 
gel 'nth id sou 'n men s! g kon hoop 
dat die Afrikaanse univ rsit it· groter 
belangslclling a1100n. 

11 j m t'n mate van huiw r 
ing dat ek op Anton L uw 

brid( TOVARIA '79: Wa 
dit w 'rklik nodig'! - Oi Matie, 
7 ept mh r 197 ) r agecr, want 
n (sons hy kan ek my ten volle 
v re ns Iwig met di lcuse van 
Sendingw k "Laat U 
Koninkryk kOffi." N l SOOS hy, 
wil ek ook nie sicn dat die lig 
gaam van di vrou "as ohjek ... 
g maklik psy g knit" (word), 
nodat y oos'n konfythlik I· g 
ge mul is .. ,H nie, maar of die 
dri foto' op eli <0 OV ARIA 
'79~uitstallirg of selfs nWlk· 
tudi s in die alg m~en darem 
hi Idie v r 19 me nd en krass' 
v r ord ling v rdicn, is myn. 
in ien te betwyf I. 

Hicrdie geh ure skryf ons to duaruun 
lint dlc oorgrote meed rheid van di • stu 
dente kampuswyd oning lig is aangaande 
die h le ops t van kandidaatkeuring. Di 
Ieir dat niernand egt cor op daardi kritieke 
stadium duid elik vir ons kon sc op grond 
waarvan 'n kandidaat werklik afg wys 
word nie, her tot ontcvredenheid onder 
huisl de geld. Nog '11 punt van kritiek 
wa: dat dit onder niemand e aandag g - 
bring is dat die keuring vir die 7l)/80 ter 
myn bai stronger toegepas is ni . Dit is 
dus nie snuaks dat vcrgelykings me! di 
akademiesc "10 stand" van huidige huis 
komiteelede aanleiding gcgce het tot ver 
dere twyfel nor die kon ekw nth id van 
di keuringsist m nie, 

• ees vir 
b 

Die K weekskoolkoor is hier 
hard besig om te oefen aan hul 
program. Die koor vertrek more 
op 'n kort toer na die Suid-Kaap. 
Die koor staan onder leiding van 
Louis Heyneman. Jan de Wet, 
Studenteraadsvoorsitter vir 
1978179 tree as gaskunstenaars 
saam met die koor op, 

ng 
medies ve MEV. SMUTS 

In gesprek met die hoof van dames 
koshuis , mev. Smut, is die probleme 
wat Adrninistrasie ondervind, verduide- 1---------------; 
lik, Kandidate word slcgs op grond van 1,...--------------, 
akademie gekeur. Aspekte wat in nan 
merking geneem word is o.a.: 

I. Di sisteern is gebaseer op krediete 
en vakgewig is dus van groot belang. 

2. Elke kursus met sy verskeidcnheid 
arne: tellings van vakke se kredi te ver 
skit dus van individu tot individu, n 'n 
"wond rformul "is uit die aard van die ANTI ROOK, P.S.O., skryf: 
saak onmoontlik, 

3. Tweedejaars word gewoonlik treng- A ANGESIEN 'n groot decl van 
er beoordeel as seniors, en hoofvakpres- die Maties nie-rokers is, kan 
tasie )p tweedejaarsvlak geniet haie die nie-rokers 'n regmatige aan 
aandag. 

4. Daar i wei v rskillende vereistes spraak maak op 'n deel van Neel- 
I.O.V. jaar- en scmesierkursu se. sie waar nie gerook mag word 

Die kwes ie van die wys e wuarop k?n- nie. 
didat ingelig is omtrent hul~c afkcunng. ... 
i ook geopp r. As gevolg hiervan word N ie-roken I~ b sits me Ius o~n rO?k 
di volgende tappe veral m.h.t. dames saarn met. huille etes te 1?cmet me. 
in die vooruitsig gest l. Vriendekringe wat beslila.n m_t rokers en 

1. Die moontlikh id van publika. ie van nie-rokers moet sell besluit WIC gaan wat 
riglyn • sal deeglik ond 'r oek word. verduur, die nic-rok~~s die roo~ o,f di~ 

2. Mev. Smuts het huarself bereid v r- rokers skoon, vars, gesondheldsJaar 
klaar om enige tudent wat twyfel nor lug. Rokers word algemeen be. ~ou a 'n 
haar aka iernie IC woord tc staan indien onkonsidererende groep en dit her al 
. y uitvind of sy al kwalifiseer. lankal tyd geword dar hl~lIc die geso~de 
Verder het die huis die Ieit dat SR- gewoontes van ander III aanrnerking 

kandidare geensins aan akademie .e kwa- moet neem. 
lifika ie hoef te voldocn nie, ernstig As die SR onthou wil word kan hulle 
bevraagteken omdat daar o.a. gevoel is i IS omtrent hierdie saak doen. In vlieg 
indien ons leiers op H.Kv-vluk g sif moet tuie en bioskope wo!d dit toegepas, .in 
word. dit ook op SR-vlak nodig is. Ie ingsalc mag glad me gerook word me. 

nr, PIETERSE, HIPPOKRA TES, skryf: 
EK wil u eerstens gelukwens met die g~ha]te v~n Die .Ma~: 

hierdie jaar. My skrywe gaan egter me oar Ole Matie 01 . 
maar wei oar die Sangfees. Wat het van die tradisionele Sangfe 
gees geword. Ek neem die afgelope vyf jaar al aan Sangfees deel eO 
dit is onrusbarend om te sien hoe die gees van hierdie groot~e 
geleentheid elke jaar afneem. Dit het na my mening hierdie jaM 0 
laagtepunt bereik. Reeds 'n maand voor hierdie jaar se Sangfee 
vcrskyn daar 'n spotprent in Die Matie met die onderskrif: 
"Ag, as Sangfees maar net wil klaarkry ... " 
Is dit werklik wat die Stellenbosse student vir Sangfees voel? 

Ek dink dit het tyd geword dat on 
weer meer aandag aan die kulturele le~~ 
van die studentemas a begin gee en 
bi tji mind r aan die politick torring· 

STOP ROOK 
IN L .• S. 

TRUDIE BOTHA, 
PRIMARIA, SONOP, 

skryf: 

WA ___ I V OEG 
NEDEL G 

kuns hcwond'r en is ho genanmd nie 
I 1 ded van eli "mod rn gee van 
s"'kul ri m . wuarin di m"ns vry g 'word 
het van aile g bondenheid aan di gcsag 
van di Skrif" nie. 'n N'Hlkstudic is nic 
per fOP. pornografi • nie. Hiel geld tog ver 
skillcndt. maut tawwe. AI verskil mel die 
kuns Vt n di geskicdenis en die heden 
daagse fotografie (as kuns) is, wat dit 
betref, dk m dium wat verander. As 
Ttl diu", is fotografit:: vanselfspr kend 
me r reatisties, juis daarom is die moont 
likhed om die V oulikc liggaam uit te 
bl:! Id lYe I wY'r as vantevorc. Is dit 
dan ni mt ontlik om die vroulike liggaam 
a. 'n goddclikc he Idhouw rk le ien wat 
in die kun tol uiling kom nie'! (Hi rmee 
wII ek ni ontken dat die sonde )p di 
terr in van die kuns ook sy va, trappl k 
kan kry en wei ook deeglik gekry het 
nie.) 

GEHALTE 
Die kritick wat weI teen die foto's inge 

hring kan word, is dat hulle wat gehnlte 
bet ref nOli nie he hemal die paal g hanl 
het nie - maar dan moel 'n mens dmem 
on thou dat een van die foto's 'n begin 
nerstoekenning gckry het. As Christen 
Matic wi! k dus vra dat die gehalte, ook 
wat naakstudies hetrer. in die toekoIl1s 
mag vcrbett!r, want ek het ook as hrist 
en bclang daarby dat di kuns gedi ,n 
word binn die breer raamwerk van die 
Koninkryk van G d. 

Dil is jammer dat twee eersteia~:~'I~ 
die redaksie, in hul onskuldig "f'~i~ 
'n fout moes maak wat Die ft;. ~ !~ 
gelonfwaardigheid, lIo/gells /'~10" 
Bo/ ha, in gedrang gebring het. DIe ~ I 
iie" (enkelvoud) wat ingesluip /1('/"1 
werklik nie doe/bewus nie eTl, 0, 
omstandighede, buite beheer 1,(1;I-~ t 
redaksielid wat die brieweblad~)' //1 
Lig. Ons is jammer dat ju/frou JJ~) ~I 
bloed so moes kook; die redakslc ,.~p 
die loekoms mooi let op die oO~JJ~( 
like bronne van naamlose /Jr1t' 
Red. 

PO NOGRAFI 



RIMS 79/80 . • • 
AGBREEK H.MA 

Gerhard du Plooy 

EENDRAG 
Callie Visagie 

E ERG 
Alh rt M 

Mnr. Gerhard du Plooy (B.Th. II, Mnr. Callie Visagie, tans 'n B.1 h. 1- 
M.A.) van Sasolhurg is deur die Dag- student en 'n seun van Calvinia, is gekies 
brekers tot prirnarius vir die volgende as nuwe primurius van Eendrag vir t 9HO. 
t,enllyn verkies. Mnr. Du Plooy het gesc: Hy was vanjaar die rugbykaptcin van 
l)agbrcek se unieke opset stel vereistes Eendrag. 
~a? sy primarius en huiskomitee wat in Mnr. Visagie is di voorsitter van Eike- 
Il~e opsigte vreemd is aan ander kos- stad NP-studenh;tak. By koester prak 
hUlse. Betekenisvolle kommunikasie tus- tics uitvocrbarc ideale vir sy koshuis. 
len huislede is 'n baie hoe prioriteit. Hier- Suam met sy huiskomitce gaun hy hom 
die saak kan aileen deur deeglike [aar- beywer vir 'n gesondc gcsag . truktuur 
1eplanning bevorder word." . en dissipline binne die koshuis, 

IIUIS VISSER MAJUBA 
Dirk Lamprecht 

J' Mnr. Dirk Lamprecht van George is 
V. nUut verkose prirnarius van Huis 
~ISScr. By is tans 'n B.Th.-studcnt. Mnr. 
tnlprecht stel baie belang in rugby as 
~; .i~ die politieke veranderinge w~t 
V. ilsvmd in Suid-Afrika. Hy glo dat HUlS 
j'ISSCr baie leierspotensiaal het wat deur 
~I~ SUmewerking van die primarius, die 

PUllskomitee en die huislede tot volle ont- o " 
~kankom. 

NEMESIA 
lIse de Villiers 

LYDIA 
Wilna v Heerden 

" 
Die nuwe primaria van L~dia vir 19~O 

is Wilna van Heerdcn. Sy IS a.fkolllsllg 
van Robertson en sal volgende jaur huar 
H.D.D. behaal. Sy h t wy hdungst~l. 
lings wat die beo~felli.ng van hokkie, 
tennis en rnuurbal insluit, 

Haar hoofdoeJ is die ~it~)o~ling v '" 
V "'r'mlwoordelikhdd en Iojulitcit van <.II > c , . k . 
huislede h;cnoor die huis onut 'e en 
Lydia. 

NE INA 

hri tin . rl M rug r 

Lizette Visser rt 
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DIE krleket el oen begin nou so 
tadlg. tadlg in beweglng kom. Die 

Made·klub pelers het dwarsdeur die jaar 
'n wlnterprogram gevolg en hou op die 
oombllk gereeld grocpoefenlnge op 
Coetzenburg. Sommlge van die koshulse 
het ook al begin woeker In die nette. 
Goele nuu vir die Mades Is dat Eddie 
Barlow weer die el 0 n die klubsp nne 
m t afrlgdng behulpsa mi. Nadat hler· 
die ener I ke en entoe I stie e plaa bo r 
(hy het In plaas naby Klapmuts) verlede 
Jaar in Engel nd en AustraUi! krieket ge· 
speel het, I hy vanjaar weer vuur en 
vlam, Orndat hy ook die WP se afrigter 
kapteln vir die selsoen Is k nons aflef 
dat d r vir hom 'n bedrywige tydjle voor 
die deur lit 

Die Marier h t die seiso n 'n nuwe 
aanwins in die persoon van Evan Gordon M · · · 

__ ------~------~~~~~~~~}-I-ic-.r-d-ie-t-w-e-e-d-~-·a-a-r-n-l-d_ie_s_e_s_tu_(_le_n_t_((_)P~ l3l1r"ll~1tJlll~ 
Di':J Admissiebond he' onlangs 
'n portdag gehou. Die tweed - 
jaars se rugby: pall het op die 
vooraand vall die groot wedst ryd 
gaan gees vang by die jaarver 
gad 'ring van die bond. 
Agter. v.l.n.r.t Jan Fourie, Brood 
Jordt, Johan Huisamen, Anton 
Ie Roux, Braam Hanekom en 
Joshia van der Merwe. 
Va or, v.I.II.r.: Rikus de Wet, 
Vonnie Mostert (Kaptein], 
Lukas Basson. Annes Net en 
Frederik Marais. 
Die algehele wenners van die 

sportdag, wat rugby, toutrek en 
landloop ingesluit het, wav die 
eer. tejaars. 

Di verrigtinge if afgesluit met 
'n gesellige braaivleis. 

Ml KIFN is jy ook een van die ouens 
(of dame) wat party oggendc so 

half-agt gaap-gaap na di muurbalban 
draf-stap net om Ie vers ker dat jy oor 
more darem 'n bietjie muurbal kan speel 
op 'n tyd wat jou pas. 'n Man moet gou 
spring - v ral hi r aan die begin van die 
[aar was die bane baie besig. As jy agl 
uur klas het n nog tus. enin moet ect 
ook, dan 101 dit maar om alle bet yd. af 
te hand I. 

Hoekom is dit so'! Kan daar nie vir ons 
nog muurbalbane gebou word nie? Op 
die oornblik word daar drie nuwe bane 
op oetzenhurg vir die LO·deparlemcnt 
g lx u en ek het In voeltjie hoor fluit dat 
die bane dalk in die aande oopgestel 

Matie krieket begin 
goeie, slegte 

Tygerberg) het veri de seisoen by die 
Kaapse klub Techs gespeel, maar het 
nou sy gewig by die Maties ingegooi. Hy 
is 'n goeie aanvangsbouler wat reed vir 
die WP gespeel het en ons kan hom 
gerus goed dophou. 

VERLIESE. 

Aan die ander kant hct die Maties ook 
'n paar swaar verliese gely, waarvan die 
belangrikste seker Garth Ie Roux is. Al 
gaan hy miskien die seisoen vir die WP 
speel, sal hy nie vir die Maries beskikbaar 
wees nie. Nog 'n man waarsonder die 
Maries aanvanklik sal moet klaarkorn, is 
Adriaan Kuiper wat met 'n enkelbe ring 

nuus 
sukkel. Volgens berigte sal hy eers weer 
in Januarie kan voluit spee!. 

OEFENGROEP 

Op die oomblik is daar 7 Maties in di 
WP-odengroep (eintlik 6, want Kuiper 
i beseer). Die ander ses is: Eddie BarloW 
ony Green. Peter Marten, Dawle 

Malan, Danie OU Toit en Evan Gordon. 
Die Matic het 'n trotse rekord om op I 

voort te bou. V rlede seisoen he! die 
Eerst , Tweede en Vierde pann htl 
onder keie liga's gewen en die Oerdc 
span was tweede. Die klubspelers is b,ll II 

optimisties oor die komende seisoen .en 
ons hoop hulle kan hul goeie prestaSIC 
herhaal. 

Wat van muurbal? 
ANTONTAUTE 

gaan word vir enige speier wat aan die 
sentrale klub behoorr. Dit sal die posisie 
bale verbeter. 

Dit i. natuurlik so dat muurbal in die 
laaste tyd 'n soort 'craze' geword het - 
almat wil net muurbal spee!. Dit sou baie 
dom wees om nou net bane te bou en as 
di geesdrif 0 'n bietjic verflou, dit net 
as wit olifante oorbly. 

Soos die situasie nou daar uit ien sal 
ons drafstap-baanbesprekers maar 'n 
bietjie moet uithou, Maar met die steeds 
groeiende studentetal hoop ons dat die 
owerhede in die toekoms daaraan aandag 
sal gee om nog 'n baan of twee vir die 
sentrale klub te bou. 

nb om 
IIERMAN VAN DE WESTHUIZEN 

Die. tophorlosi word gedruk s xlra 
- die duiker bo i A verlaat. die beamptes 

hou die duiker dop deur 'n bod wat aan 
hom verbind is, te volg, 
Wann r 'n duiker by 'n bo i kom, 

taan (wee dinge hom t doen. E rsiens 
pluk hy nan die boei sodat die beam pte. 
kan i n hy het dit g .vind en tweed ns 
010 t hy sy instrumente orienteer om 
hom by di volgende bo i te bring. Indi n 
'n duiker e navigasi -vermoe hom in die 

gt r nie. t k lant n hy dus hokant di water- 
'n Duiker mo t vooraf die rigting tu • 
n die ver killende punte, wat met boeie 

kli 
oppervlakte moet Iocr waar hy is, word 
hy met vyf minute gepenaliseer. Die stop 
horlosie word weer gedruk wanneer die 
duiker die laaste boei pluk, 

Alhoewel die uitru. ting duur is, be 
. kik die klub oor die meeste daarvan. 
Die duik rs is vriendelike kerels en be 
reid om beginners touwys te maak. Sak 
ki ' van de Linde, M rvyn Nash en Chris 
Gla s is lede wat hulle al onderskei het 
deur WP-kleure te verwerf. 

on 

van tien minute is die tou we r styf 
g pan. Hicrdic keer w dit die tw ede 
jar rs teen di eer t jaars. Weer ns wa. 
dit die e rstejaars wat met die lou re 
w gge. tap het na drie lang en spannende 
skofre. 

Die tweed laa te item van die dag 
wu. 'n landloop oor vier kilometers. In 
hierdie wcdloop het die eerst jaar rnst 
van :.ck en twee van y spanrnaats weer 
eens bewys waarom hulle van die beste 
junior langa ems op die Universiteit is, 
Hulle het rnaklik vyf minute voor hulle 
naaste teenstanders oor die wenstreep 
g hardloop. Vir hun w, s hierdie wed 
loop blykbaar n t 'n opwarming want 
net daarna is hulle weg om hulle middag 
se oef nprogram af te handel. Hierdie 
komp ti. ie is deur di eerst jaars gewen, 

Die laa ste item van die middug wa die 
hoof-rugbywed tryd tussen die derde 
jars n die er tejaars. Oil was 'n 
hardc w d tryd waarin die moel! cr. te 
jaars all . in di stryd mo s werp om ni 
di ondcrspit Ie d If nie. Grotl!r sumespel 
en J() i verdediging besorg egt r . an 
di ,'rst jaars die 0 rwinning. Hulle wen 
die weustryd met sewe punte teen nul. 

VANDAG m a Marletjie Steen- 
kamp, no. t van die Matles Tenni • 

klub haar bulging as Die Made se port 
proflel-gas, Sy Is reed van verlede jaaf, 
toe sy as eerstejaarstudent na Stellen 
bosch gekom het, no. 1 vroue tennis 
speier op Made.kampus. 

Sy begin al in standerd 3 tennis spec I 
maar het nie eintlik daarin belanggestel 
nie. Dit is eers nadat sy haar eerste toer 
nooi in standerd vyf gewen het, dat sy 
met dryf begin speel het. Van standerd 
sewe tot tien het sy elke jaar 'n plek 
behaal in die Junior Interprovinsiale 
Boland-span en is ook van standerd agt 
tot verlede jaar vir die Senior Inter 
provinsiale Boland-span gekies. AI 
hoewel sy in Stellenbosch studeer en dus 
onder WP val, word dit as "akkoord" 
van Afrikaners" beskou dat sy nog, na al 
die jare, vir Boland speel, Daar word 
binnekort weer spanne gekies vir die 

Interprovinsiale Toernooi wat hierdie 
jaar op Stellcnbo ch gehou word, en sy 
hoop om weer plek in die Boland-span te 
kry. 
Marietjie het verlede jaar die SAU 

span gehaal en speel aan die einde van 
die jaar we r in die S A U tenniskam 
pioenskapp wat by Ikeys gehou word. 
Sy het hierdie jaar die jaarlikse klub 
karnpioenskappe van die Maties gewen. 
Or die jaarlikse erekleurdinee het sy 
volle rekleure vir haar tennis ontvang. 

GRAND PRIX 

Veri d Desember-Januarie n em sy 
ook deel aan die Suikerrecks-to rnooie 
in Kaap tad, Durban, Port Elizabeth n 
Oos-Londen. fndiejaarlikseP asnaw k 
toernooi wat in Mos elbaai gehou i I n 
sterk kompetisie bi d, het sy in die finaal 
uitgeval. 

Steenka 
SPORT 
PROFIEL 

Marietjie neem tans dee I aan di~ 
Adidas Toernooi wat uit 'n aantal we~ 
stryde wat die verskillende klubs aanblC( 
bestaan, Die beste tien spelen speel d~n 
in die Grand Prix aan die einde vall dl 
jaar. I 

Marietjie voel dat haar ouers. v r'Jr 
haar vader, 'n groot invloed op hI! I 

tennis het. Dit is van hulle wat sy Ian 
moediging, belangstelling en rigting gt 
kry her, Geen moeite is ontsien 001 h a 
op enige to rnooi of afrigtingskan'P ~c 
kry nie. Sy het haar afrigting begin ~ I 

Abie Notnagel en is toe na mnr. BundY 

wat 'n prof. ionele afrigter is. Dole" 
dat sy ver I nou iemand nodig het 
haar op die regte pad te hou want roy t 
dat mens na skool op jou eie is en l1e 
jouself moet staatmaak. 

Buiten tennis het Marietjie 'n il1': 
belangstelling in rugby, en soos sy d~ 
stet. "dis nogal moeilik om allY 
prioriteite reg te kry, jy weet!" S\Vy~~ 
haar baie aan en sui selfs di bet g 
saam met haar uitdraf, en dit help (1~~ I 
Buiten sport hou sy ook bai 'lull 
dans en enigiets in die buit lewe. dil A 

Sy h t net een tenni ambi ie n e 
om eendag professioneel tennis ar t 
Dan wil sy ook net oor ee gault ~ 
paar toernooie tc specl maar y t I 
nie belang in prof ssionele te"t1iS.~r 

Vir hierdie jong t nni. peels d 
tennis 'n talent wat sy ontvang h ~ II 
mee wocker en baie bevrediging L II 

kry. 



Medies wen Sa 
ijEDIES het verlede V rydag- 

middag die Sauer-beker ge 
Wen deur Eisenburg te klop. Die 
indtelling van 8-4 is 'n getroue 
lie rgawe van die weds ryd. 

vir 'n drie in die ho k. Dit wa die mooi 
sre drie van die middag en het g volg op 
'n volle agterlynbeweging na 'n vyftr • 
skrum. P. Marx kon ni I ag III t die 
do lskop nie. Kort hi rna was dit M di 
wat 'n bcweging aan die gang ge. it h I 
vanaf 'n vry kop op Elsenburg e kwart 

Elsenburg het as gunsteling op die veld Iyn. Senter V. Strydom het deur die h le 
edraf, as wenners van die Jannie de Elsenburg-span geht rdloop om t ga n 
illier -trofee in die tweede seme ter. druk. D. Borha her gedoel om die telling 
ledies, wat die Jim Fouche-trofee in die op 64 te taan te bring. Ong veer in '.Ii 
r te semester verower het, het egter helfte van die tweede hclfte het M lies 
toon dat hulle hul ou vorm herwin het die laaste punte van die wedstryd nan 
'n swak tweede semester. geteken toe D. Borha geslaag het me! '11 
Die eerste helfte is gekenmerk deur 'n strafskop in Elsenburg s kwnrtgebi d 
rUe voorspelerstryd met EI enburg wat war die eindtelling op 84 te stnan g brine 
bicdsvoordeel geniet het. Ongelukkig het, 
r Hsenburg het P. Marx, die losskakel, . 
I drie pogings na die pale misluk. Van die begin af het Els uburg duid - 

ledies se verdediging was dodelik. Rus- )ik lant bly~ (~at hull . h~1 sterk . ~rum. S 
d het aangebreek met geen telling op grondslag VII' n oorwinnmg ~Oll g bruik. 

I telb d . In die afdeling h t hulle di spel oor- 
or Ole. • lk I di 

Ann die begin van die tweede helfte beers. Medies. het tog, le~ ma e , re 
<lit Elsenburg wat sterk aangeval het. skrums geswaat en sodoe~dt: vero~)rsclak 

IUlle is vir hul harde werk beloon toe dt t die krumwcrk red lik I~rdlg .wa~. 
I U I J. van Rensburg oorgegaan het In di (we de helfte hef Medles Vtnntj.? 

Sokkerliga afgehan e 
HERMANN VOLKMANN 

IN hullaaste ligawedstryd van die seisoen het di Maries gelyk~p t n Wyn? .rg,g sp I. I?ic tel 
ling was 1-1 nadat Wynberg met rustyd 1-0 voorg loop het. Ole wedstryd IS in n t rk Wll.} 

Peel en dit het miskien daarto bygedra dat albei spanne nie hul gewone sp I kon I w r m . 

Die Maties her in die eerste helfre 
I leurgestel met hulle spel en het verdien 
Illlllet rustyd agter te loop. 
In die tweede helfte het die Maties 
ter gespeel, maar nog te veel onnodige 
lJ! begaan. Veral die voorspelers her 

I aklike kanse verbrou deur te vee I op 
I eie te doen. Ook die midd lveld 
clers het te lank aan die bal gchou en 
stal is hulle dan deur hul teenstan 

r Van die bal beroof. 
l. at in die tweede helfte het B.lhlein 
Matie. se doel behaal. By het 'n goei 
g evan H. Kraatz ontvang en nadat 
'n ntjie met die hal gehardloop her, 
hy <lit oor die doelwagter gelig om so' 
n le 'n skiuerende doel te behaal. 

Hi rna het die Maries nog verskeie 
n ~ gehad, maar hulle kon dit nie he 
I nie. C. Otto, in die Maries se do I 
k her met goeie keerwerk ook. ver 
k, r dltt Wynberg in die laaste rnmute 
n doel behaal nie. 

Op die linkervleuel het P. Stais 'n go ie 
Mryd gespeel en hy kan: volgende 
r nog baie vir die Maries beteken. In 

rdediging het H. Kraatz 'n be ten- 
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Tw e minute na di aanvang van die 
tweed kstra tyd- pccltyd het Andy 
S h man 'Y naam verev rig in die 

tel' '11 Donald draf hler aam in '11 vroee stadium vall die Game Marathon. h kki -annale van sieu nb h. Sy 
___________________________________________ -1 kaptein, Leith tcward, hct go ie .1 n- 

vo rwcrk g docn en die hal vir S h - 
man • angegee, Na 'n solo-lop! van 
nugenoeg twintig meter het Schoernan 
regs van die doclhok die wcnhou gc 
peel. Tegnies se doelwagter het ni 'n 
kan gehad om by die hal 1 kom nil', 
en die van on wat dit op televi ie 
ge icn het al ck rlik nooit Leith 
St ward cn C rri Ro e-Innis e vreugd 
verge t nie. 

Aile Maties dra hiermee hul geluk 
wen c ann die pan oor en on. g e met 
graagte vir hulle die creplck in Op die 
Kantlyn. 

Don h rdl terk op 
• 1 meMa thon 

B NNIE ZI TSMAN 

alli s h t verlcde aterdag ggend die 'tell nbos h-lsotonie e Game 
Mar th n oor 25 my I makli in 'n tyd van 2 uur t 3 minuut 21 s k. gewen. Die Matie-broer John en 

de nderskeidelik. 

lbre ht, junio lit 
, het veri de nuv 

Hokkies • IS 

kampioe lub 
DI Matie hokkies pan het verlede naweek die ronenbraii Kampi en 

van Kampioene-trofee in Johanne burg gewen deurdat hulle 
Durban Tegnie 3-2 in die eindstryd geklop het, 

snWARD 

ARIOB RHOLZER 

Kapenaur II t die middr g voor die radIO 
d urg bring, en dit wa heel opmerkIik 
dat I die motorb tuurders wat J11e. 
die radio aan by my verbyg ry het 
fronsend wa . 

Di noue on tkoming kan di wr 
net gocd docn en di span sal die 29 I 
wcdstryd met die voord cl van go Ie 

e t like voorbcreiding op di veld 
draf, 

WPSKRIK 
So 

'11 Gewone Alii d- 
paarrekening is eintlik 

'n ~'G riefr kening" want 
u geni t hlerdi to gerieflike 
voordel : 
L 

Bate oor kry R1 600000000 


