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VIR die Islam is die Koran die 
bran van aile menseregte en 

die hemelse boek dui die mens 
se hele lewenspad op aarde aan, 
het dr. Kutubi, on. oud-rninister 
van Saoedi-Arabie en, tans 
ambassadeur in Taiwan, onlangs 
by 'n SAAK-vcrgadering gese. 
Die Koran dui in sy hele konsep die 

ontwikkeling aan wat 'n mens moet volg. 
Dit stuur die mens om te ontdek , maar 
beklemtoon dat wat wetenskaplikes nou 
ontdek, alles reeds deur God geskape is. 
God het die mens aangese om die wereld 
!e ontwikkel soos dit vandag daar uitsien. 

Islamitiese yl Op 
mense- en vroueregte OR 

Nuwe ontdckkings bring vooruitg me en 
vcrvul die boodskap van die Koran. 

MENSW A A Rill .JHEID 
Die Koran bcpaal duidelike hegin 

hetreffende mcnseregtc. Hierdie r gte 
moet gebou word op resp k en bestaan 
as 'n geloofsoortuiging war ni oortrcc 

tCIU ). 

s u 
Informele kontak 

OlE Studenterade van Stellenbosc~ en Ikeys het ~andeeswed. 
Weer kontak hervat na 'n onderbrekmg van sowat vier maande. 

Mei vanjaar. 
Kort nadal di > vorigc Stdlcnboss' SI 

die Ikcy-studcntekocranf, Varsity, ver 
oordcel het vir bewcerde nnti-Af'riknner 
artikels wat dit sou hevar het, is <lit deur 
die Puhlikasieraad verbicd. Die lkeys was 
ook ongclukkig OO! 'n soortgelyke vcr· 
oordcling van die Wits Student. Die 
Mafic-SR het hicrdie publikasie na eli' 
Publikusieraad verwys en dit is kortvooi 
lank v rhicd.Dic huidige Sf{ gutlll duide- 
lik nit: akkoord met die optrede vall sy 
voorgangcr nie. 

Mnr..lulian Mclck h t voor verlcclc 
wee k St.' vergadering 'II hrief uan die Ik y. 
SR gcrig waarin hy dk ongellikkige op 
Irette van die vorige Matic-SR h treur. 
Volgcns mnr. Hilgard B?" we 'rspill~1 
hierdie brief ook sy houdin '. 

Op die vergaderin~ van ve rl d.c week 
is hesluit om skakeling tussen ,II twce 

------------:----, studentcradc in die ioekoms deur middel 
van k leiner gro pies I' luut g~skkd. 
Spesificke ondcrwerpc al dan bcspre ek 
word. In die verlcde is kontak hoofsnak 
lik by wysc van onthalc en ander gesellig 
hede gcmaak waarhy albei stud nterade 
dan in geheel betrek was. Hierdie md()~tc 

"DIT is 'n eienskap van 'n opge- hct nie altyd bevredigend g wcrk me. 
voede mens om in staat te Daar word gehoop dat die nuwe werks- 

Wees om objek tief na die situasie t..::w:.ys::c:..:h:c:!e:r_:r.:es~u .. lt~a~t ·(1 .... 1 ..... 1 '_w_e_r ·----'--i{j~M;;i~C?I.,. 
om hom te kyk en geldigc 
Waarde-oordele daaroor te kan 
Vel, " het mnr. Hilgard Bell, SR 
voorsitter, op 2 Oktober aan 
l'ygerbergse Maties gese. 
Volgens mnr. Bell is dir 'n belangrike 

Prioriteil van die Studenteraad om die 
kOOlmunikasiegaping wat tussen Stollen 
bosch n Tygerberg se student . ontstlH~Jl 
h t, te oorbrug. Hy het verwys na (he 
POlitieke onbetrokkenheid van somrnige 
SIUdentc en ges' Jtal dit 'n universiteit se 
t((ak is om bevoegde en gckllltiveerdc 
rncnsc binnc verskillende professies tc 
lewer. Die student word dus gekultiveer 
dellr mlddel van sy kontak met mede 
$tlldente en deur studentepolltlek. 
Vnlgens mnr. Bell' kan daar mel r g 

gcse word dat die univ r ireit die gew te 
van die gemecnskap rnoct wees.Dle Stu 
dellferaud probcer hom losmaak van 
Rei'l1stituslonaliscerde politiekc strukture 
$()dQt studenrepolltlek op 'n gcldfge 
Iltltilier bedryf kan word. Die student 
\\lord sodoende gel er om nu obj ktiewc 
~aarhede te oek in die situasic onder 
espreking. 

. Aangesicn dit in belang van die student 
~ dat die Studenteraad studcntep()liti~k 
tllryf, wil die Raad nie kroom om (he 

~e ultate bekend te maak van hul onder 
oek nie, ten spyte van kriti k. 
I Mnr. Bell her gesc dar elke stud nt 'n 
)Ydrac tOI die studentepolitiek behoort 
Ie lewer. 
d Ify het 'n heroep gedoen op die . tu- 
ellt OlD te kyk na die ding om hom en fltn, k h 11 objektiewe afstand te ry tu sen 

~~1l1 en die sltuosle waarln hy hom be 
d lid. Wanneer die student ohjek(ief 
~Qtnll gekyk het, moet hy sy lot om 
'" kend maak, want aileen dan Is hy 'n 
Ilte student. 

Volgens 'n verheugde mnr. Hilgard 
Bell, voorsitrer van die Slellenhosse SR, 
is die kanse nou goed dat bande sells 
hcglcr gesmee sal word as di6 wat in die 
vcrlcdc bestaan het. 
'n Ontmoering is verlede week IUS en 

verkenwoordigers van die tWI.:C stu 
dcnterade gchou waar problcrnc uitge 
Slryk is en dam bcsluit i: om kontak te 
hervat. Hierdie verwikkcling is vooruf 
gcgaan dcur daadweklike pogings van 
die Stcllenbosse SR om 'n gunstige kli 
nlaal te skep vir kontak , Op 12 Septcm 
her is 'n mosic aanvaar waarin die Raud 
onderneem om hom nie te bernoei mel 
die huishoudelike aangelccnthcde van 
ander universiteite waarmec hy skukel 
nie. Die mosie omvang duidelik die ge· 
beure wat aanieiding gegec het tot die 
vcrhreking van kontak deur die lkeys in 

BELL BY 
DOKTERS 

rog 
t 

o 

JI~V ~IN IIEfI) 

. R of; ebou 1:5 die oudste akademiese ~ ibou op die kmh,1lI\. 
D~e Ou kO . g . 'n 1880 g ':J!e en die gebou pas volkom tn l::" Die hoe steen 1 I 
milieu van Stellenbosch 300. 
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IUM IE KON ERV ATO 
WAT LEER JY DAAR? 

Musick meet net gcneem word deur 
m n wat tal I1t n gcsonde belang 
stelling hct, On het kwaliteitstudente 
nodig het prof. Behrens gese. Deur die 
strcng tocla tingsvereistes en indiwiduelc 
onderrig word studente indirek gckeur. 
Daar is tan ongeveer 150 dceltydsc 
tudente by die Konservatorium. Dcel 
tydse studente word volgens m rietc 
gekeur vir toclating, 

Prof. Behrens het gesf dat hy graag 
ou wou sicn dat elke orkesinstrument 
aangebicd sou moes word. Kopcrblaa" 
instrumen te en slaginstrumente word 
nog glad nie onderrig nie en hy SOU 

graag wou sien dnt e.g. as 'n tweede- of 
'n by-instrument geneern sou word. 

HIERDIE week lood OIlS'11 bcrocpsmoontlikhedc. Derdens i daur 
ondersoek na die doen en late Musiekwetcnskap. Hier word die klein 

d· . k d S II op teoreticsc vakrigting gcle. Daar is 'n van re must stu ent op ten- b kt bIt II' . hi di . . eper e eangse tng 10 ler e 
bosch. Watter tipe on derrig out- kursus, Soos in die vorige geval lei dit 
vang hy en hoe rcagcer hy daar- SOlOS ook na 'n H.O.D.-kursus. Musick 
op? Die Matie het met dic oog ~ 'tenskaplikes. doen gcwoonlik navor 
hierop, met die Direkte ur van die sings- en teorctic: C werk, 

Kon ervatorium a ook 'n aantal 
studente ge cis. KERKMUSlEK 

B.Mus., Kcrkmusiek word bare min 
gevoig, In teen. telling met oorsese 
lande is die bcstuan van suiwcr kerk 
musici baie moeilik pluaslik. Bulle 
moct hulle in die rnecste gevalle ook 
tot privaatonderrig wend. 

Die studentc wat die Komposisic 
kursus doen, moet buitengewone talent 
he en hullesclf al bewys het us kornpo 
niste. Dit is 'n hoogs gespesialisccrde 
rigting. Ook hulle is nie verscker van 'n 
vaste bctrckking as kornponi nie. 

"DIE B.Mu .. -kursus aan die universi- 
teit is sO aamg stel dat die in 

houd daarvan voldoen ann die ei e wat 
die Onderwysd partemeut vir indiens 
nerningj tel", het prof. R.II Behrens, 
Direkteur van die Departement Musick, 
gese. KONSERTE NIE ONDERSTEUN 

Die nie-musickbcdrywende gcmeen' 
skap van Stellen bosch word vera] 
d.m.v, konserte by die Kon crvatoriUfJI 
be trek. Ongelukkig wck dit nie genoeg 
belangstelling nie. Meesterskonserw 
word ongevcer 15 keer p r jaar uangv 
hi d. Kun tenaars van intcmasional'' 
gchalte en die be. te Suid-Afrikaan e 
kunstenaars tree by hierdie gcleen thedc 
op. Daar word op die oom blik oorwceg 
om die konser te at' te skaf omdat dit 
nie bcvredigend bygcwoon word nic 
Baie min besef wattcr groot voorreg 
Stcllenbosch a. 'n klein plekkie het oJ1( 
internasionaal beroernde persone te 
sicn teen 'n minimale bedrag. 

SONDAGAANDKONSERTE 
Sondagaandkonscrte word ietwal 

beter onder teun. Hier tree vcral die 
konservatorium se doscnte, die bcstc 
studentc-talent, ensembles, ander SA 
kunstenaars en ook bcsockcndc kutlsti" 
naars op. So 'n konscrt kos slegs SOc. 
Die Etensuuruitvoerings wat Dondc~' 
due aangebied word, is heeltemal gratl 
en die kunstenaars is hoofsaaklik iL: 
studcnte. flier is die bywoning rcdelik 
goe d in vergelyking met ander kon' 
serte. 

vvr STUDIERIGTINGS 
Tot 5 jaar gcled was daar sleg '11 

algemene B.Mu -kursus en dit was nic 
moontlik om gespesialisccrde opleiding 
tnt sy vollc reg tc laat kom nie. Die 
B. Mu ·.-gr.tad met sy vyf vertakkingc is 
toe ingestcl. Die kursus .trck nor 'n 
p 'riodc vall vier jaar. Die .crste twcc 
studi ejare <lien as 'n ba is vir die vyf 
moon tlike studierigtings vanaf die 

______________________________ ___. der dc jaar. 
Ecrste ns is daar die B.Mus.(Fd.) 

kursu: wat deur die mccste gevolg 
word. Dit het onderwys as primere 
doel. "In hierdie rigting is daar gewaar 
horgd berocpsmoontlikhede." 

B.A. MUS. 
In die B. A. Mus.-kursus mo t die 

musiekoplclding noodwcndig verkort 
word en kan dit nie die brce veld dek 
soos by B. Mus. nic. Bulle het by. slegs 
een praktiese onderwerp waar die 
8. Mu s.-student twee het. Hierdle 
kursus is baie sterk onderwysgerig. 
Daarom kan hulle or prakticse onderrig 
of skoolmusiek met die oog op klason 
derrig bcklemtoon in hulle kursu . 

Die L. M.V.-kursus word spesiaal 
aangcbied sodat studente wat nic 
Matrikulasicvrystelling het nic, maar 
nogtans sterk begraaf is, wel Universi 
tcitsopleiding kan ondergaan. Die klcm 
word op prakties gele. Hicrdie kursus 
voorsien in die behoefte van mense wat 
nie belangstel in ondcrwys nie, want 
dit word nie dcur die Ondcrwysdepar 
temcnt crken nie. Daar word ook '0 
L.M.O.-kllrslls aangebied. Ilierdie kur 
sus is nie geskik vir skoolonderwys nie, 
maar wcl vir onderrig in die algernccn. 

Prof, Richard Behrens, Direkteur van die Konservatorium. 

" " 
PRAKTIFSE RIGTING 

In die B.Mus., Praktiese Rigting, 
word die klem op voordrag geIC. Dit 
word gcvolg deur . tudente wat baie 
talentvol is en geed pre .tcer. Dit is 'n 
baie bclangrike af'deling n dit skcp die 
gel cntheid om aan 'n inrigting .oos 
hlcrdie in die uitvoercnd kunste tc 
spesiali eer, Baic . tudente volg 11:1 hier 
die opleiding 'n 1I.0.0.-kursus, want 
vir konsertkunstcnaur is daar bcperkte 

AS jy be waar wit word, moet jy 'n geskiedenis he ... of anders moet 
jy 'n kunstenaar kry om JOB to verewig", het professor Piet 

'illie, hoof van die Departerncnt Joerna listie k, in sy openingstoe 
PI" ak by die uit tailing van grafie e werke deur die bckende 
kun tenares, 'ora oetzee ge c. 

Stellen bosch- k tse in boekvorrn 
by eng bring is. 

BYNA GI .. SLOOP 

Studente • menings GI'80Rh STELl ENBOSSER 

Jla r liefde vir Stcllcnbosch . pruit 
uit die feit dat sy 'n gcbore Stellen 
bo .er is, en ook dat y haar kuns 
ond rrig ,1S cen van die cerste veer tien 

se 
Francois Voges, B.Mus. HonneurS, 

(viool): Music i. the loneliest course 011 

the campus. Everything you do, IS 
done alone you're alon in a room jll 
practice. Th first year' a very btl Y 
year, and thc second y • r hardly alloW 
any practicing tim . It is only from tl1~ 
third yeur that you start to speciali ~ 
More attention should he given tll 
group work - whether it be vocal, 
instrumental, especially for tl e pianist, 
At . pc Town they have a course oil 

m usickwetenskaplikes het nie die 
rnctodiek van Notasieleer nodig nie. 

Handa du Plessis, B.Mus. IV. (kla 
vier): Dis te ceusy dig. I· k sou daarvan 
geholl het as musick meeT gcYntcgrecrd 
kon wees met die andcr kun teo Daar is 
tc min geleentheid vir ensemble werk 
Harmonie en kon trapun t is myns 
insicn 11 )dig vir twee jaar, lOa. [ hoc 
kom nic i.p.v. 'n defde jaar, kl n. gee 
om te eksperimcnteer mct twilltigste 
ccu c komposisietegnicke nic? 

Anriett' N I, B.Mus.IV, (klavicr): 
Na my meuing III -t daar reeds 'n 
gel cnthcid gcdurende die hoerskool 
jare wee. om tc sp siali eer in 'n rigting 
'war rin 'n musiekl erling baic belangstcl 
o baic talent het sodat '11 mens reedli 
vanaf lOll e rstc Jlar kan spesialiseer in 
'11 rigting. Verder moet daar ook meer 
praktics toepassings wee van'n yak 
soos Inrmonie: die rigting i' myns 
il siens lC tcorelics. 

Dclina van Nickerk, B.Mus.lI, 
(sang): Dis hopelol)s te vee! \\<erk. 'n 
Mon kan jon uie g no 'g toespi t op 
praktl s ni', Iy moet ten millste dri 
um aall jOU hoofvak bestcc en dan is 
daar ook no~ gdlOor en die lemeties' 
w rk. J~k v) 'I dat ons bai afgesond 
erd I en oll1trent nik Ie doen kry met 
die ander stud ntc nie. Di' nanbicdlllg 
van kla s· is he'l gocd n voldocn aan 
hoc st:l1lda·lfdl~. 
Isley T'lylor, I ... M.V.I. (flute): It IS 

a lot of work. e peciully the practical 
sidl', but on mu t have tht~ t11 oretical 
side as well:t th pracli 'al side to have 
a balanced cour . With [~M. V. there is 
plenty of tim" or practicing but with 
B. Mus. I found thefl~ was definj tely too 
Iittl time for pras;ticing. 

Martin Smith, n.Mu. I, (klavier): 
Die H.Mus.-kur u. word g) '<1 u'lI1ge- Die K011servatorium se hiblioteek: '11 voorbedd van wat Jlir 
bied ell vel. 1 die standaard van die 
pmktie e onderrig is onverbcterlik. Fk musieksludcllI gcbied word. 
kiln egtt',r nie in iell ho~kom studcnte lol~ 
III t ov"cl ir.·1 vante vakke in hulle 'rna van Nick rk, n.Mu .. 1I,0da- accompaniment and ensamble ~'t I' 

r. te jare t pgeske p moot sit nie. Kan vier): Almal wil graag nd prakties is part of the course. Here ttAiI 
spesiali ering ni al vroecr 'n nanvang doell, m, (r al di klein vakkies i nodig optional. Harmony, History and I 
n 'em nl , Oit is BllSki n so dat 75% vir 'n volw'lardigc graad. Oaar i defini- ral they call "block" subjC oj 
van dj stud !lte hUl na ond'rwys tief te min tyd om te nefcn. Myns Someone mu t like Music ~ fi~(I" 
vend maar is die kursu nie oor die insien hang dit af van die prakti s he takes it. but even then 1 will II 

die Vilka. alery alge heen t6 onderwys rig nie? Ver- do sen t of jy gd'nspireerd is of nie; vi e him to think twi'c before 
hQogkun tenaar, Komponi te n hune kan jou maak of breck. takes it. 

BW 8 
o( rpstraat 145 

Die geskenkwinke/ 
met alles! 

Outvd e drukker blokk 
vir briefhoofde f vo r in 

iou bo k 

Nuw voorr de m 0 jie 
l sl ppi ku ing 
rm n - koop '0 hel 
t ervi S 0151 9 'n 

pi ringl 
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KUNS BRING 
PLESIE 

TOT dusvcr het die klern geval op teoriee waarin die vcrband gcle 
word tussen kuns en verbeelding. kind-woes, spel. Telkens hct dit 

geblyk dat kuns los taan van die bestaande orde , maar nooit 
onbetrokke is nie: op sy beste bicd die kunswerk 'n A: himed spunt, 
'n stuplek buite die statu quo waar mee die uit y fon dame ntc gelig 
kan word ... 

N.O. BROWN 

th techniques of the primary process, 
the infantile and the uncon cious. 
Freud do s not merely connect art 
with the unconscious and the infantil , 
he al 0 di tinguishcs it from oth 'f 
manifestations ot the unconscious and 
the infantile, such a dreams and 
neurosis. II' dist: nguishcs art fl uu 
dream by in i ring that it has a so ial 
reference and .111 elcm nt of conscious 
control( ... ) 

10M· A R 
0 tol r: DIG 

Ok to b r: NO .1 

WL 1- in h • 

The Dim I of 

Die bydraes het gckorn van uitcen 
lopcnde denkers: Kolakowski en Fisher 
is sosialiste, Huizinga daarenteen 'n 
konserwatiewe en selfs rcakslonerc 
politieke filosoof. Die in tore 'san tc is 
dus dat daar wescntlikc oorceustem 
lI1ing bestaun tusscn hul ienings van 
kuns: 'n punt waarop die politickc 
impasse dus rnoontlik deurbrcek kan 
Word'? 

Hierdie neiging tot oorvlclIcling van 
vcrskillcnde dcnksisteme op die terrcin 
Van kuns kan vcrder geillustreer word 
aan die hand van die werk van die 
lItopis N.O. Brown. In "Life against 
Death" poog hv om die insigte van 
I'rcud vrugbaar te maak vir 'n (uiters 
radikale) kunsteorie waarin hy die ver 
band uitwys tussen kuns en eros ... 

"In "Wit and the Unconsious" Freud 
affirms the connection between art and 
the pleasure-principle; the pursuit 
Uuough art of pleasure incoJnpatiWe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

with the reality-principle is not de s 
Pised but glorified. When the psychic 
apparatus is not used to satisfy one of 
OUr indispensable instinctual gratifica 
tions, he says, we let it work for 
pleasure, we even try to derive pleasure 
from its very activity. Herein, h sus 
JlCct<;, is the true basis of all aesthetic 
thinking. Freud also affirms the con 
nection between art and childishness. 
However, childislmess is not a reproach. 
but the ideal kingdom of pleasure 
Which art knows how to recover. The 
fUnction of art is to help us find our 
Way back to sources of pleasure that 
have been rendered inaccessible by the 
capitulation to the reality-principle 
Which we call education or maturity. 

Freud also suggests that art, both u 
a return to the pleasure-principle and 
as a return to childhood, must be 
essen tially a play ac tivitY. He uses the 
C~tegory of play to establish a connec 
hOIl between the t chniques of art and 

ART Ll8L'..RATES 
Art differs rom dreaming not only 

because it makes the unconscious con" 
sious but also because it liberut s rc 
pre, cd instinct. Sorn of Freud's for 
mulations sugge: t that the function of 
art is to form a subversive group, the 
opposite of the authoritarian group. In 
contrast with the repressive structure 
of the authoritarian group the aim of 
the partnership between the artist and 
the audience i. instinctual liberation". '11 

1mJ It vi a'i • 

NI 0 M L N- r ~I TER 
o Oktob r: 771(' Diarv 01 

NOAGIN 
THOM 

l' accuse word hinne Nov ml ir: III 
varnished Truth 

• Reitzsaal vertoon BA T ·RKON A L In 
17 Oktober: Ii rt k-Kon rt 
(20hOO) 
I Oktober: 
(2 hOO) 
2 Okto b r· Nov m r: 

FILMVERENIGING 

Or Maandagaand 15 Oktober om 
19hOO word die 1938·wc rg w 

van die -runse filmmaker Abel Ganc 
se film "J'Accusc" in die Reitzsaul v r 
toon dour die 1·i1mvcrcniging. 'Gancc 
is natuurlik bekcnd a di uitvindcr van 
die g. Polyvision·sisteclIl; 'n si t em 
waardeur drie projcktors gcbruik word 
om terselfdcrtyd op drie verskillend 
doeke wat dirck lang mekaar geplaus 
is dric bcelde te projekt cr. Hierdie 
sisteern, wat aanvanklik gcbruik i in y 
bcroemde 1926·tilm "Napoleon" is in 
'n sekcrc . in die voorlop r van vund ' 
se wyedock-projeksi . lIoewel (Jane 
met v er: killcndc film tcgniek ge ksper 
imcntecr het, was sy 'vernuwing • nie 
altyd ewe suksesvol ni .) In "J'accusc" 
(l938), 'n vcrwerking van Gancc . 
klassieke anti-ocrlog-film van 1919. 
word die pogings van 'n oorlcwcndc 
van verskeie g vcgspatrollics, wat 
probeer om oorlogvo ring te bekamp, 
uitgcbccld. Hocwcl die film nai f c n 
melodramatics is, is die vi ucle bedding 
trcffcnd. 

R· 1UOIO 

r: 

U .. KUN MU .... UM 
ktober: Argit kt • 

p v n Sf II nbo "h. 

TWEEKORE 
t Daar word gchruik gernaak v~n 
~Wte kore nl. die van die kinders en die 
~Il die diere. Die teks is nie bale 
Itt ~pleks nie en klink byna so~s 
~ UStek. Die tempo en toon waarop dit 
~SPeel word, bring die stuk e volle 
arde na vore. 

n v u P ul 

K 
-UI ttil '11 
in Ii 

KOOL 
III t 1r! 

'I uad- 

Munt tu .. 
MENSE 

ry 
u 



4 Die Matie, Dondcrdag, I I Oktober 1979 

• • 

"Some girls will ... " 

Maak kennis met 
'n Unbekerule 

JACQUES MOUTON 

A (J TER die Karl Bremer 110 pitaal ill Bellvill is 'n afdcling van di 
Universiteit van Stellcnbosch waarvan min studente kcnnis dra: die 

Nagraadse Bestuurskool (wat nie verwar moct word met di buite 
muur e afdcling van die fakulteit Hand I en Administra ie nie). 

Hicrdie huitemuur e Be tuurskool 
bestaan uit net meer as honderd stu 
dcnte. Van huJlc studcer vy tien vol 
tyds en die andcr dceltyds. Die kursus 
wat by die BcstuUlskool mngebied 
word, is die M.B.A.-gwad. Dit is 'n 
volwaardige Magistergraad, wat lei tOI 
'n doktor gruad m.o .A.). Vir voltydse 
studente duur die kursus twee jaar, en 
vir deeltydse studcnte dric jaar. 

ONOhRVINDlNG 
Van die kandidatc wat vir die kursus 

inskryf, word die be it van enig B 
graad verwag, (wat egter nie v'rplig 
tend is Ilie), en drie lot vier jaar 
ondcfvinding. 

Ongcvl er eli, hclft· van die student' 
is gctroud. Die gClllicld'lde stud lit c 
olldcrdolll wissel fussen 28 n 29 jaur 
Hit! gctroude sludente stcl llatuurlik 

SKAKI~I.ING 
ar ls egter Oil lungs skakeling 

hew rk tcllig met die buitemuurse 
be tuurskool van die Univcrsiteit van 
K'1a p tad. Hulle h t op Coetzcn burg 
twee okkc r panne t 'Cll tnckaar op die 
v'Jd gc~tuUl'. SteJlcnho 'ell se lWI! > 
sp. nne It,t nuu weI nie die pyp gerook 
nie, maar die vleishraai op Verg kg n 
mi die wcdstryd he! vcrgoed vir die 
nederlaug. lIopclik sal daar later 
grofcr ,knkcling tussen studcntc van 
die Buitemuurse Hl:stuurskool en di' 
Stellcnlx) se stuUentc we's. 

Die nuwe Il.K. van Klein-Libertas. In die gCW()lle vo/gorde: Gat van 
Niekerk. Siebie RmSOllW, Stefan Sc:hoeman, Lambert Fick, Gus 
Fouche en Theo VlJn Niekerk. 

Wa Mans Wil He 
IN on dcrhoude met 'n paar 

Marie-man het die volgende 
intere sante feite aan die lig 
geko m. 

MODEPARADE 

In die algcmeen verki s die man dat 
die dames netjies gekle moet wee s. Dit 
bet ken nie dat hulle moct lyk asof 
hulle uan '11 modeparade dcelnecm nie, 
maar hulle moct ook nic met vuil 
"jeans" loop nic. 'n Vroulike voorkoms 
gcniet voordeur. 

Vricndclikhcid tel ook haie in die 
dame c guns. Die oorheersende men 
ing is tin 1 pon tanitci t en '11 vermoe om 
'II gesprek te vocr, baie h langrik is. Sy 
moet nie IPt oor koeitjies en kalfie 
kan gc 'I. nie, maar 'n wye bclangstel 
lingsveld d .k. 

Skoonheid i nie van oorhccrsendc 
belang nie, want di dames kan per slot 
van rckening niks aan hul uite rlik 
verander nie. Die uitdrukking in 'n 
mcisie se oe is egter van die uiterstc 
bclang, want 'n agte uitdrukking dui 
op 'n sagte, warm hart. 

VLEISBRAAI 
Die ideate dame is die een wat 'n 

fyn aanvoeling het vir die klein dinge 
tjies in die lewe. Liefde vir die natuur, 
kinders en dicre t I in haar guns. Daar 
moct sorus 'n positiewe reaksie op die 
man se Impulsicwe idees wees, sons 
byvoorb ield om twaalfuur Vry dagnug 
te gaan vleisbraai .... 

SMAAKVOL 

(,RIMERING 

SOSIALE REDAKSIE 

dcryc op die voorgrond. Met die mod 
erne tegnologic van vandag is dit nie 
meer nodig dat van die grimering aan 
die wcnkbrouc hoef vas tc sit of dat 
lipstiffic-kleure die tande versier nie! 
In sulke gcvalle is dit beter as die mci 
sie licwcr glad nie "vcrf" nie. 

IN VS, UIT 
Soos reeds gcnoem, peel die mode 

nie 'n deursluggcwcndc rol in die OC 
waarmec die man na 'n mcisic kyk nie, 
maar die gaping tussen "in" die mode 
en "uit" die mode rnoct darem nic tc 
groot wees nie. Die dame met haar 
"krimpclicn't-rokkie en droc ligpicnk 
lippies en wat onder die indruk verkccr 
dut "Looky-looky ' nog steeds 1>6 aan 
"Top Twenty" is (of dat George Zam- 

• 

phier die naam van koningin Ilizabetl1 
e Siamese kat is), al agtcrkom dat sy 
nie eens meer 'n "blind date" werd i 
nie. 

'n LAE IIALSLYN • , , 
'n Rok met 'n lac halslyn, '11 kaal 

rug in die orner, 'n vietse lyfic ... 
i aile dingtjies waarvan mans hou (aile 
mans hou egter nie van '11 Tollics 
mei ie nic), maar hierd ie dinge is nlc 
die norm nie en is bykomstighede lot 
op 'n sckcre vlak. 

Wut mans meestul wil he is 'n gocie 
vriendin iemand Dill voor lief te w es 
en wie se vertroue bewondering kun 
afdwing. Dauruit al die nodigc respek 
vunself spruit en al die vcrhouding 
'n wondcrlike opcnbaring word. 

OJ ••• and others WOI1't ... say no! .. 

WAT is be dags aarnheid? Dit kan die beste omskryf word de ur "0111 
in ag te neern" of "om rckening te hou met"; om dus rekening te 

hou met my medemcns, hom in ag te neem wat betref sy voorkeurc. 
sy gcluk, sy voordccl. 

By die } ric ke , Romcine en Jade skof op te tree. Tell diepstc vtocl 
was daar dcstyds 'n algcmene reel, wat bedagsaumheid voort uit NAASTF 
on in dic h'kl'nde woorde kan s;Ulm-.;UU~DE, wat OJ) sy hemt weer .pruit 
vat: mnenie aan ander docn wat jy nic uil die licfdc van nod in 'n mensch·lft. 
ann jou. "If gedoen wil he nie. Die Moet niles net van cen kant af 
negatiewe sy him'van het sleg ingchou kom? Moet ons nag steeds ons naa'itc 
dat 'n mens sck re dinge nie moot doell in ag lleClll al bots nns bclangc, oilS 
nie en dat jy lliemand moet bcnadeol voorkeure, OilS gcwuontcs met mt" 
nie. Positicf hall eli I egter in om ie- bar'? .In, bcdagsaamheid geskicd dik' 
manti fe help en bctckel1 dit om JOU wei ten ko. te van on. self en vra oms 
persoonlik in die tocstand van die selfvcrlocning. Wat OilS elliS vir onssclf 
mt.'dcmens te plaas ell dan 'n helpend' verlang, moe! ons ook bcreid WC!!. 0111 
hand na hom of haar uit te steek. IIUIl ander te gee. 

ORAL TUIS 

Bf'dagsaall1hcid IlOort oral luis ell 
word tcenoor :lllllal toegt.'pa .. Teenoor 
me rd 'res na wic ons npsien, maar ook 
tCCUOOI minderes wie nie mel min'lg 
ting oor die hoof gesien mag word nie. 
Sommigc mcnse trce baie bedagsaam 
op in die openbaar waar hullc g sicn 
kan word (cn waar "gocie gcdrag" dalk 
in hul guns kan tel by die ecn of ander 
verkiesing), maar tussen hul huismense 
cn vriende lek die onbeskoftheid meer 
male deur, want <lit is mos maar nct Pa 
ot Ma of 'n kamermaat "wie tog nie 
om~e nie", 

Bedagsaamheid is nie iets wat . om 
mer van ,If kon kom !lie. Oit is 'n deug 
wat bcoefen moet word, soms met 
groot inspanning. A~m die wartel van 
hedagsaamheid Ie eerstens die bcgrip 
RESPEK .... vir die pcrsoon ell indivi 
dualitcit van '0 ander, vir sy voor- of 
afkeure, vir sy reg op '0 plckkie in die 
son. Oak SELH{ESPEK omdat ek te 
veel van myself dink am sommer on be- 

Mans hou duurvan dat d unes 'n 
hi tjie III 'r moeitc moot docn wan _________________________________ -.. ncer sy die nand aam met die hcer 
uitgaan. Dit is dan wanneer daardie 
titscltjie ckstra wat "spesiaal vir .166" 
gcdoen i , 'n warmte in die hart gee en 
van di nand iets maak wat die mocite 
were! is 0111 tc onthou, 

VIr die man i dit prioriteit nommer 
cell om trots OJl sy meisie to wces (selfs 
al is daar nie sprakc van 'n va tc ver 
houding ni ). Daarom moet di meisic 
tc alle ty en in aile opsigtc smaakvol 
wecs nic net so ver 11, wat 'n mens 
kan ien nie, maar ook in haar diepste 
we c a men. 

Alhocwcl grimering gecn vcr iistc is 
nie, is dit teenswoordig vir elke dam' 

nie h lang in inskakeling by die stu-, 'n groot uitdaging om hicrdie kuns te 
dentegemecnsknp van Stellcnbo: ch nie. berne ter n om daarvan 'n ukses te 
Met die ongetroudes, is <lit egter maak. Te veel dame loop nog bier OJ) 
and rs. Hulle het byvoorb eld dcelgc- Stellcnbo ell rond met go dkoop skit- 
neern aau die laa te tuden teruadverkic- 1-------..!.---------4 ... --:------------ ........ ----------------~ 
ing, 

dentevcreniging is 'n lluwe soge 
~--~---~~~-~--------~--------~11aanldc "klcillkosllUi~' van Libe~ 

tas en sluit Somer et-Wes en die 
Strand in. Die Mat ie het met 
Kohus LOl1w en Stephan Seho - 
man gaan gc. el. (Iulle i onder 
skcidelik r dakteur van die Liber 
tyn cn primarius van die I1l1WC 
wyk. 

Di r de vir di ·tigting van (lie 
nuwe privaatwyk is slIiwcr administr 
utic . G ogra ICS is die stud'nte wat in 
hierdie wyk W(lon, afgl'sonder van 
Uhcrtas. !iulle pi ietwal meer as 200 
Iedc. { iberta ' het 'n hcl'c aantal privHat 
koshuise met ei klein J IK" W'lt hulle 
eie funk ies en interne h ,drywighcdl~ 
rcCl. Die g es van betrokkcnhcid wat 
sodoende opgebou word in die kos 
hui , wcrk deur na tn gcbondcnhcid 
met lib ·rtas. 

Die jong.~tc orgaan van I iberta. kall 
nOli amryktub' en ,ndef bcdrywig 
hcde maklikcf organis cr. Alho 'wel die 
moon lJjkheid v n < fstigting nie ul tge 
sluit is nie, orteer die wyk nog onder 
Ubertas. Finansicel sorg die klein HK 
vir y ie funksics en bedrywighcde. 

J> A RAn YS·c EI ,UK 

A hl d'lg anmheid op aile lcrrcine 
kOl1sckwent bel)cfcn sou word, 'oil. 
ongcsondc ",'dywering ell diskrimi- 
nasie uitge 'kak 'I we s. Daar sou gccJl 
huatdracndhcid of afguns w'C;S niu, 
maar cerdcr vrede en filS. '''n Bietjil.l 
meer bcdagsaumheid in my lew!.: bring 
'n stukkie puradys·gcluk in ander SC 
lewcns." 

Dit is jammer om te sc dat bedag· 
. aamhcid dikwels in ons dag skaarS 
i. Soms is elit weI te bemerk, maar 
dan kom dit nie uit die hart ni ell 
word elit slcgs bcoefcn vir die uiter 
like skyn. Die eic-belnng en self; ug 
vervang soms die bcdagsaamheid. 

Dit het tyd gcword dat die gebruik' 
like "Hello, hoe gaan d1 t? " ook weer 
nuwc betckcnis kry, want hocveel 
men. e wag d csdae nog op 'n ant 
woord ... ? Die antwoord Ie by die 
mens self, want allecnlik ge, troop vall 
aUe maskers sal naasteliefde weer sc6- 
vier. 



'B URGERBANDRADJO'S is 
nou teen goeie pryse heskik 

baar. Koo p solank die voorraad 
noul " Hierdie n uwe verskyns 1 
het in winkelvensters nou die pick 
ingenecm van die bekende ' Tcle 
visie is hier! " Finansieel h~t ons ~~~~~ 
skaars herste I van die telcvisie 
mode, of ons word gepepcr met 
die nuutste gier op die mark: 
Burgerbandradio's. Stelleubosch i 
op hierdie reel geen uitsondering 
nie. " 

'n Onlangse besoek aan Burgcrhand 
radio-kleinhandelaars het aangedui dat 
die tockoms vir cnige voornemende 
Burgerhand-eienaar roosklcurig op die 
oomblik op Stellenbosch is. Toe die 
handclaars gcnader is omtreru hul 
studente-klandisic, het die volgcnde 
aan die lig gckorn. 

Scdert die hekendstelling van Bur 
gerbandradio's, het 'n handelaar dit 
genocm dat van al die stclle wat hy VCT 

koop het, min of mecr tagtig persent 
<leur studcnte gekoop is. Sonder die 
studente, word daur gese, sal die hele 
afset van Burgerhandradio's tot niet 
gaan. 

O J E volgendc studentemcnings gebruik dit egter omdat hull nic wcet 
wat om met hulk ty d te docn nie. 

betreffende burgerbandradio's Riana Schoeman, HillS Dc Villicrs. 
is verkry. B.A.: Ek k 11 cintlik nie die nut dnur- 

Grethe Hamman, Huis De Villiers, van in. ien nie, 
B. Mus.: Ek dink dis tyd mors en geld Bernie van Zyl, Libcrtas, Tl'uln·j ': 
mors. Die tnalgl'hruik is hail 001' pi onklik, 

Graemc Waters, Libertas, 1..0.: It's maar dit moct vir bcter doelcindcs as 
a gimmick and a farce. vir ontspanning g'bruik word. 

Jurgens Pirow, Simonshcrg, B.Sc.: Anita du To it, Monica, H.I . Maat- 
Dit is baie "stupid". Daar is gccn nut skuplike werk: Dit i 'n goci lllal~ier 
daarin om oor niks te gesels nie. van komrnunikasie, v raj 01' lang r ISC. 

Lientjie Buhrmann, Monic., B.A.: STU DENTE wat burg rband- 
bit is 'n gocic ding, maar dit word radio. be it, het hul meniug 
SOms misbruik. did I Pieter du Toit, libcrtas, 8. se, gclug oor die voor c e en na 
(Suiwcr): Ek dink nie vccl da!lrvatl nie, van so 'n roestcl op Stcllcnbos~h. 
dit het goeie punte, maar die sw~k Philip N II, 8.Ing. III, Hclshoog! : 
puntc is oorwegend in die mcerderheld. Fk g"bruik dit mecr vir KOllllllunika ic 
Ilit maak inbreuk op radio's, veral op met nder studentc, bv. vir die h- 
kortgolf. Baie mcnse misbruik dit en spreek van werk tukke en toetsc. Dil i, 
gebruik selfs die noodlyn vir nltedaagsc ideual om gou hulp te kry g durend 
gcsprekkc. noodtoe. tand > omdat daar 'n spe iale 

Pcta Louw Monica, B. Vcrplecg· noodkanaal is. Ek gcbruik dit ook om 
kundc: The n;ajority of people think vir vrcerndes op Stellenbo eh rigting 
CB's are a great advantage, I agree. aan te <lui. Verder help ons met burg r 

.Thus for they have saved quite a like beskcrming, bv. die 'Re tct'-organi 
n~lnbcr of lives - especial.ly in ,th.c sasie wat net op die noodkananl inlui 
tbrection in which I'm studying. this IS sf '1' ell onmiddelik optrec tyde II nocd 
of great importance. rocstande. Nog 'n voordeel is da t jy 

Allie van der Wcsthuizen, Libcrta~. 4 hnie mcnsc leer ken oor die radio. 
R Th.: Fk voel dis 'n goeie kOlllmulll- I.:. ' .. idd ltd' p dle ()plos Kenneth Whitoborn, lUng. II, IIcI. I\dSlcnll e me re oog 0' . . I . r 
Van kti roblcme. Baie mense hoogte: Ek gehnll~ di! s cg.; VII' (I pret 

pra .ICS p daarvan- As ek hUI 10C ry, gesels ek en 
leer sodocnd' baie !lit ns ke n. Ons It t 
'J! klub hier en rc':1 braaivlcise. Di: 'nr----------------~-------------·~~--------------- 
geval van smaa vir di' ~ilt dit wil 
aanskaf of nie. Vir rondr iscnde r sr 
sone i dit bv. haic anngena.uu. OJ) die 
oomhlik is du,ll nil' gl'no~,g kanal ni '; 
dus is dit mueiJik om re kommun k ir, 

Fk r iai mcnsc a om 11011 cell te koop. 
Bulle mOl'( Hewer wag tot d: ar 111 r 
kanule toCgcstlll1l word. 

Mik Tuckl'r, B.lng. II, Simon. 1 r': 
Fk ucl Ill' I' in di .lektoniesc sy 
d: irvan hclung. I~k • bruik lit cut r 
ook us ck Ius h t vir 'C I. ~k het op 
hi rdie manicl al baic menso I er k ·n. 
Ek het ook al in 'n hel paar 1I0tl(1~ 

gcvallc gehelp. . 
Ek sou nie cin tlik m ns aanra. I om 

die ding te koop nie. Dis goed as jy 
da'lrin !Jelungstd en daavan hou om h 
gesels. J)it kos egter h .cl va,t wilskrag 
om die ding vir jou studies at te sknk 1. 
Nico Smith, B.(.bmm. II, D gbree : 

TIk gc bruik di I vir kO.1ll r~ul1 j~a. ie. 'n 
Mens kan kies met WI' ,1y wil praat. 
Daar is bv. 'n paar prof ssore W II 'n 
burgerballd besit en dit is u ngenaam 
om op informcle voet In:' hll.lle te 
gesels. Dit is ook ba!c nutttg n: jY self 
in die moeilikhcid sit met bv. n stuk 
kende motor. Dlt verb ter 0) m~n. e 
verholldlngc usook n ssev~rho~dlnge 
orndat daar heelwat klcurhngc IS wa t 
die burgerbapdradio's bcsit. 

Studente 
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warm 
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DEMOKRASIE IS DIE ANTWOORD 
DR. Ian mith het by die C.J. 

Langenhoven g d nkl~ing 
gepraat oor "die m riete van 
demokra i in Afrika vandag", 
b rig die UP ·N. 

D . IAN SMITH 

Myeie 
kroeg 

•• LEE OSHUISE WEK KOMMER 

AS jy die dranklus nie kan b 
II er ondanks ernsrlge waar 

skuwinus nie, het Libcr Factus net 
die raad vir jou g gee in Die Wa 
pad: 

n gin vandag III I; ( jou ele kro 'g. 
W~ die erugst klant want dan hoef jy 
nie 'n II I'll i uit tc Ill: III IIi '. .ec jou 
vrou H52.00 om 'n kas whisky I 
kemp. Daar is 360 sopie in '11 k S. 
Koop [ou eic drunk teen 30e 'II opie 
V;1I1 jou vrou en biune twaalf dar ul 
jou vrou R56,00 hA, plus die I 52,00 
om 'n under ka te kuop. 

As jy ticn j.WT lcwe en steed 
whi ky van jou vrou koop en jy SOli 
skic lik tot sterwc kom, " I jou wcdu 
wee R 17000 in til bank he (rent 
uug sluit). Met under woorde, g 1l000g 
om die kinders re versorg, die skulde te 
I na I, III 1 'n ord .n tlik man te troll 
en om te verg ct dat sy 001[ 
~()()S jy geken II t. 

kid i tog w I k( n bly taan word dit 
ond rmyn deur infla i ,terrorism en 
twi. 

Dr. Smith her ges· d,11 dit een man een 
stem is wat Marxi 01 oek. So het ook 
die lui en minder bevoegte burg r 'n 

A III lie r 'ering. I an kan hulle maklik 
h heer kry. Meritokrasi Iyk na 'n beter 
stel el as dem ikra ie in Afrika, maar is 
ook nie Ioutloos nie, 
Met 'n male van bitterheid her Dr. 

Smith vertel van y ntmoeting met 
sl atsrnann van die belangrikst demo 
krati sc magte. Hy her y spyt uitge- 
pre k dat staat: mann deur ek '(erne 
magt bemvloed word wanneer belang 
rik besluite geneem 01 et word. Daar 
van is die Rhodesi e aangel eniheid 'n 

spr kende v orb Id. 
Om di Rhodesie: e geskil ie besl g II 

Rhodesie moet afstand doen van demo 
krasie al is dit vir 'n stelsel wat minder ge 
wild is. Hy hoop dat die konferensie met 
Lord 'arrington as voor itter in Louden 
vrugtc sal afwerp n tot intern. sionale 
erkenning sal I i. Zimhabw -Rhode ie 
voldoen aan al ses die verei tes wat Brit 
tanje en Amerika gc tel hct vir inter 
nasionale crkenning. Dit sal egter nie 
vrcde beteken nie want di Patriotic 
Front het ges1 hulle sal met gewere w n 
en nie III ·t stemm nie. 

Dr. Smith het afg ~ Iuit deur uid 
Afrika tc waarsku dat hy die uit indelike 
doel van die kommuniste is en dat Rho 
de ie net ')1 stap is in hulle w g na Suid 
Afrika . 

LORD CARRINGTON 

Gaan hi rdie manne se meisies pRO . Chris Barnard, wat ni • 
001' lien jaar R 17 000 erf? net in die nuus kom vir sy 
1---------------1 hartoorplanting: nie, maar ook 

vir sy uitlatings oor aktuele sake, 
her sy iening oor Suid-Afrika se 
politieke toekoms aan die stu 
dente van die Universit it van 
Port Elizabeth gestcl. 

Bt~KENDSTE 

Oppo • t te 
• vIr 

Perdeby 
Y die Universiteit van Pre- 
toria, het daar geruim tyd 

, I uit v ersk ie oorde stemme op 
gegaan vir 'n opp sisi -koerant 
vir Die Perd by. Oroep stu 
d rue is klaarblyk1ik klaar ge 
organi cr t n einde so 'n jets te 
b werkstcllig. 

NOODSAAKlIKIIEIO 

POSITIEF 

og is daar cgt rook voordele ver 
honde a,tn 0 'n Oil I rneming, 

I. K lllpeti i k n Di Pcltlehy aan' 
mo dig om sy slundaard te v rhoog. 
2. Di koerant kan dien as uithatkll!p 
vir di. gene wat nie hul weg in Die 

rdchy oop ien ni , 
3. Die he taftn van tw e koerant ' kun 'tl 
wi s lwe king v'm idee tussen groep 
or die kampu. h werk tellig en. odo n i 
die b'l ng telling in veral politieke uk , 
.taut opvlam, 

K OSHU ISE wat leeg loop het 
universiteitsowerhede baie 

bekommerd op U.P.E. UPEN 
berig dat 'n SR/HK-seminaar 
gehou is om die proble m te be 
spreek en 'n ondersoekkomite 
is daar saamgestel. 

SAMESPREKINGS 

Samesprekings tussen mnr. Crause 
(A si tent Registrateur) en die uitvoer 
ende bestuurslede van die komitee het 
reeds tot konstruktiewe voor telle en 
moontlikhede gelci. Sekere voorstelle en 
aanbevelings gaan deur die koshuis 
. tudente met 'n gejuig begroet word, 
maar ander sal hulle skok. 

Inligting is skaars bekombaar, maar 

BARNARD DEEL 
S.A. IN 
TWEE 

Die UP 'N, studentckoeraru van die 
Universiteit van Port 'lizabelh, berig d rt 
Prof. Barnard ongetwyf Id die bekend 
te en mees gerc .pekt rde Suid-Afrika 
n r in di werckl i. . 

Prof. Barnard gin du: dit nooit di 
J dagle was dat Suid-Afrika 'n sosiaal 
politieke eenheid moes hly nie. By glo 
dat gebiedc mel homogene h volking , 
oos hyvoorbe ld die Transk i, reed 
vroeer in onufhunklik tate omskep 
moes gewees het. 

TELAAT 

Volgens Prof. Burnard was dit reed t" 
laut to Suid-Afriku v rund ring begin 
mnbring h l. Die Tw ed WeI' ldoor 
log was pus lets van die verled to ~ uid 
Alrika sy nuwe rassehclcid van stap I 
gcsluur het. Mel di N.lZi-grllwels nog 
VIII in y g 'h 'ue het die wercld 'n her 
haling d.tarvnn in SuiLl-Afrika g vrce . 

Hy glo ook dat die 10 stand van un 
mind °rhevoorrcgte groepe 'n plofbare 
siwasi !-Ikep ~n dnt dit go ~ic slof hied vir 
die massu-mcdia. 
Prof. Barnard glo lUI Blank Suid 

Afdkan rs nou b 'in be f dat hull" ve:r 
an luring moet aaovaar, IlHi r hy i jam 
III 'r dat dit d e:1 die: gevolg is van huit - 
lands' druk en nie sp' uit uit inncrlikt: 
oorluiging nie. By wa •• rsku ook dill, so ) 
hy dil std, ", osiule-onregverdigh id" lot 
revolusic lei. 

Soos so haie krilici van die Na ion ale 
Party sc: hcleid, erken Prot'. Barnard dal 
hy nie 'n klinkk!are oplossing het nie. Hy 
was egter hereid om 'n paar van sy idees 
oor ho' daar in die tockoms g hundel 
moel word, Ie g e. Hy stel vonrdat uid· 
Afrika in lwee: g bied v rdee! l1Iod 
word waarvan een d ur Blank s n die 
and or deur Swartes regl: r moe! word. 
Hy be, ef egter dal 0 'n, Lap nie die goed 
k uring Vi n die Blankes in Suid-Afrika 
s'! wegdnt nie. 

fly hoop gt r dat duar oor dertig j ar 
na sy voor telle tcruggekyk 'al word as 
di alternatiewc rigling wal gevolg mo s 
gewe s het . 

groot verandering is 'n voldonge Ieit 
Die owerheid sien verandering as nood 
aaklik. Moontlik v randeringe is: 
t. Sko nmaakdien te as prod by sekere 
koshuis uit te kakel. Koste sal dan 10 
tot t 5% goedkoper we s, maar dan I 
student If hull kamers ruoet netji S 
hou. 
2. Volle erkenning van di HK's en meer 
verantwoordelikhede binn die huidig~ 
ge ag truktuur. 
J. Skeiding tussen woon en voedsel 
ko teo Dit beieken dar elke student betaal 
net vir die ete wat hy eet, 
4. sen hoofmaaltyd per dug met di 
under lig en afgewissel. 
S. Daadwerklike toegewings i.v.m. so 
siale lewe in die ko hui e. 
6. H K' moe! elf probleme oplos en n~! 
rnstiges na die huisdirckteur vcrwys. 
Die HK al dan ook die r g he om 'n huis' 
lid te skors.rnaar dit i. onderhawig HUll 
bekragtiging deur di huisdirekreur. 
7. As koshui getulle nie verder atneen' 
nie sal koshuisgelde bcvries word. 

AANGENI MER 
Bogeno mde aanbeveling sal uitsluit· 

lik da rop gemik wee om gricwe uit re 
skak I. Di belange van die huislede s,11 
dus voorrang g niet. 

'11 \l1dl..'! bclungrike saak vat aancing 
geniet is om die koshuislewe . ir koshui - 
1IIdl..'I1I1.: in die ulgerneen aungenumer t ' 
nuurk CIl vryetydsbesteding op 'n geor 
guniscerd basis te kry. Die ornskeppinf 
van e tsale in gesellige bymekaarkor'" 
plekk .wa ir stu i rue aans kan lckker' 
nye koop en ges lIig v rkeer, woru 
onderso k . 

HNPBY 
AS 

TYD NS die ecrst ASB-forulll hy ·C?· 
koms vir die nuwe t rmyn, hel dl•e 

lIoofsekrcl lis van dic tlNP, mnr. LOLli 
Stofb rg, us spr k r opg Ir c. By he! 
v ral gepraut oor die: toekom van SA ell 
<Ii . ntrale gedagt was die bevorderiI1& 
van die blnnke Afrikan r se belangc. 

In y relaus het hy hom sterk uitgC' 
preek teen die rcgcring se ignorcrillg 
van djc 19)6-w t c:n ou dit, volgens mill'· 
Stonl rg. noodwendig implise r dnt tw e 
derde van die Transvaal aan die SW'lI'( s 
gcgce sal word. Di tcddike swarles suI 
Icg III I dr. tic e optr de uit blankC 
gebi de v rwyder kan word. 

W' t die Kleurtinge hetrer, e mnr. Slof' 
b rg dal dit;; nig t oplossing sal wee 
om ook nan hulle 'n lui land te gee, 1:'11 
w I in We -Kaupl md. Voorts dislan. i r 
mnr. Stofberg hom van die moontli~tl 
oWlfhanklikheid van SW A/Namib1e, 
aange ien die land, vol 'ens hom, 'n inte, 
grale deel van Suid.Afrika behoort ttl 
wees. 
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N we w 

Die SR het v rkluar dar hy h rc id i 
om onder vooworcled met 'n all oluut 
oop gemoed in g esprek te tr e oor all 
aspekte van ons S unelewiog. Mnr. R .nier 
Ko gclenhcrg het nan Di Mati g 
dat dit nie betoken dar di SR nie 
standpunt inne m nie, maar w 1 dat di 
SR 'y g spr ksg note nie hy vo irbaru 
sal afskiet ni . 

FRANS ROELOFSE 

het 'n plig 
SU E - Elke Matie 

INTERV ARSITY kan vol~ 
gende jaar dalk van die baan 

wees as die kontak tussen die 
Matie-SR en die Ikey se SR nie 
herstel word nie, omdat be ide 
universiteite se Inrervarsity 
komitees subkomitees van die 
onderskeie Stud nterade is, 
Kontak tussen Stellenbosch en 
under universiteite raak dus elke 
Marie direk. Dit is gevolglik elk 
een se plig am te help am kontak 
te bevorder. 

BEGlNSELSl ANDPUNT 

Volgens rnnr. Renier Koegelenberg 
h t kontak tussen die gcwon studente 
van verskillende universiteite die best 
kans om te slaag, omdat hulle gemeen 
skapJike belangstellings het wat a. 'n basis 
vir gesprekk kiln dien. Oil is belangrik 
dut studente van ver killende gn pe 
mekaarop~hlo~rnen~ik v~ks~lcer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ken. Volgens hom i. dit makliker vir 
gewone . tudente as vir die SR om met 
hUlle kontak te maak, omdat daar dik· 
wels etikette om Student rude se nckke 
gehang word. 

By het gese dar kontak op bale vlakke 
kan plaasvind waarvan di~ SR ma~l: een 
I • Ander vlakke is Iakult ttsvercOIglllgS, 
v renigings soos die A SV, SCA, 
r OKUS en USAT, en die mugdom under 
Vcrenigings op die karnpus. Die Maries 
he! volgens hom in die opsig bale kansc 
Wat nie gebruik word nie. 

akulteitsver nigings soo die Socra 
Ii e en Juridiese vcr nigings kan vol· 
g ns hom die maklikste met under uni 
versiteitc skakel omd It S{ ortgelykc ver- 
nigings wat duur he raan, 'n gemcen 
kaplike belangeveld hied om oor I ~ 
g cis. 

SW8 t t de 

v 
DIE tud nt raad het r d 

skouer aan die wi t g sit n 
kontak gemaak met ver k i 
swart student - dit is die b od 
skap wat Die Mali gekry her 
van verskei studentcl iers. 

SOW 'TO 

IIILGARD BELL 
Die Karnavalkomit e her op die 001l1- 

blik baie . involl koni k III t ander un i 
V rsiteite. e komitees. Die vo lr. itt r van 
di Karnavalkomit C het . ining op 'n 
kOmitee van Karnav lvoorsiuers un (lor 
die hele Suid-Afriku. Die huidige SR 
voorsitter, mnr. Hilgard Bell, w IS dan 
ook vanjaar die Nasionale loolkol)r· 
dine rder, Mnr. Ko g I nb rg din~ dat 
samewerking tussen v rskillende urnver 
!iit ite op hierdie wys di mee sinvoll 
koma is omdat almal dun uamwerk 
lllet een do I. 

VERENIGING 
Die Teologiese studentc her in die 

()psig al kontak gemauk met rudente 
van die UWK. Die Juridiese V rerugmg 
werk ook dikwels met rcgstudentc v n 
Ikeys saam, Die Vereniging vall Ekono 
~\lie en Hand I is gcaffilieer by A I . S C, 
11 interna ionale verenigin ' van Ekono 
Illie-studente. As gevolg hi ryan her hulle 
feitlik op 'n weeklikse grond. lag ko~tak 
Illet aile unlversiteite in SUlder-Afnku, 
Muties behoort hull by die verenigings 
ante luit en te heywer vir to n n~c.nde 
kOntak en dialoog. And ,r veremgmgs 
kan geru. hull voorbeeld volg en bydra 
lut die skepping van 'n g sond . klimaal 
Ill!lS n aile. rudenie in Suid-Afflka. 

f midd 1 
] o. 

I 1. 
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Dondcrdag, It Oktober 1979 

w r liewer saam 
TUDENTELEIERS wil graag politie eksperimenteer. Die 
vakuum wat 'n universiteitsmilieu skep (binne die breer 

sam lewingsop t), is 'n heerlike teelaarde vir proef nemings van 
hi rdie aard. Sommige ne m deel aan kornitee en ver nigings, 
terwyl andere hulle uitl ef in publlkasies - elkeen glo w I dat hy 
besig is om sy de I by te dra tot sy samelewing of, in sekere gcvalle, 
'n di ns te lewer het aan sy medemens, 

Studenteraad I d val ook in die kategorie. Hulle probecr 
voortdurend om po itief op te tree waar hulle dit ook al nodig mag 
vind. Hi rvoor kan hnlle w I deeglik geprys word. Die SR as 
liggaam, h t reeds deur sy verklaring van voorneme, laat blyk dat 
hy do Ig rig die toekornspad aandurf; dit kan net voordeel inhou, 

Di werk aamhede van so 'n liggaam word tot 'n mate 
weer pieel in die mo ies wat aang neem word. Daar moet wel 
gewaak word teen kontraproduktiewe optrede in die verband, Van 
tyd tot tyd word netelige mosi s, waaroor daar 'n voorspelbare 
01 ningsven ktl in di Raad kan bestaan, t r tafel gele. Sulke mosies 
wat oms opr g van aard is en soms onderlangse bybcdoelings het , 
kan groot verdeeldheid binne die SR veroorsaak. Dit kan daartoe 
I i dat inform le belangegro pe om kep word tot sterk drukgroepe. 
Kampvorming lei tot la rtrek en laertrek beteken onenigheid. 

Meningsv rskiIJe oor minder belangrike aspekte kan wantroue 
skep wanneer die S werklik oor kardinale dinge moet besin. Die 
kraki wat kategoriserende en elfs groepsbindende mosies kan 
v roor aak, 01 g dalk n t tot nadelige klowing lei. 

Die Stud mteraad het 'n belangrike taak op sy skouers geneem. 
Kontak 01 t ander universiteit is gestel as 'n hoe prioriteit. Daar is 
reeds goed gevorder op die pad van nouer skakeling met die 
Universiteit van Kaapstad en moontlik met ander Engelse kampus 
see Dit is ook te hope dat die Afrikaanse universiteite, met wie 
Stell nhosch op 'n redelik go ie voet verkeer, nie afgeskeep sal 
word ni . Hi rdie taak verg die voll ondersteuning en amewerking 
van die SR a liggaam. Onderling v rde ldheid en struweling kan 
SR·aktiwiteit aansi nli strem. 

Miskien sou dit beter wees as die Studenteraad hom hoofsaak 
lik b paal by 'n sp sifi k tema, soo dit byvoorbeeld ~ amgevat 
word in die onlangse verkl ring van vo6rn me. Dit b teken nie 
dat die SR oogklapp mo t aansit rue; 'n bietjie meer aandag aan 
een sp sifieke ond rwerp kan weI bontprat ry verho d. 

Daar moet dus taktvol opg tree word binn die Stud nt raad. 
Hoofdo lst llin mag nie skade lei onder die druk van minder 
belangrik ,mi kien tog relevante, verskill nie, 

d v n o 

Rosman en 

I'RANCOIS 
VAN DhR M ~RWE 

DI :. Ruiterwag, die Studenteraad se 
verantwoordelikheid teenoor die 

Afrikanergemeenskap en saamwonery is 
onderrneer bespreek op die mees on 
langse Rwergadering. Al hicrdie onder 
werpe is tot 'n mate kontensieus en sou 
tot 'n interessante vergadering aanlciding 
kon gee. Die groot aantal toehoorders 
was waarskynlik tcleurgestel aangesien 
die SR in gebreke gebly het om 'n sinvolle 
bespreking te voer oor enigeen hiervan. 

RUITERWAG 

In sy mosie oor die Ruiterwag, vra 
mnr. Deon d Kock dat die Raad in ge 
sprek sal tree oor die rol van hierdie lig 
gaam op Stcllenbosch. Verder wi! hy h~ 
dat Raadslede sal v rklaar of hulle hier 
aan behoort. In y motivering wys hy 
daarop dat hierdie aangeleentheid groot 
relevansie op die vlak van studente-poli 
tiek het in die lig van die beweerd bedry 
wighede van die Ruiterwag op Stellen 
bosch. Volgen mnr. De Kock sou dlt In 
die vcrlede na bewering die SR probeer 
manlpuleer het en ook van onsulwer 
metodes gebruik gemaak het om verskele 
komi tees op die kampus te beman. Ole 
agterdog wat daar bestaan, sprult hoof 
saakllk uit die gehelm. Innigheld van 
hlerdlc sogenaamde <junior Breeder 
bond.' 

Deur te vra dat lede hulle betrokken 
held by die Ruiterwag verklaar, wil mnr. 
DI! Kock die SR ho verdenking plaas us 
ook individue di geleeuth id gee om 
hulk lojaliteit aan die SR en studente 
uni bo enige geheime orgunisasie, te 
I l. Die sckondant van die mosie, mnr. 

Freddie Human, veroordeel ook die 'n erkenning van Afrikanergebondenheid 
geheimsinnigheid van die Ruitcrwag ten 'n onvermydelikheid i .. In die substan· 
.terkste. tiewe mosie erken die Raad sy verant- 
Na 'n vrugtelo e poging om die mosie woordelikheid teenoor die Afrikaner 

by wyse van 'n amendarnent ook van toe- gemeen kap, maar kwalifiseer dit dan 
passing te maak op ander geheime or- met die volgende: a) dat Afrikanerskap 
ganisasies wat na bewering op die kam- 'n kultuuraangeleentheid is en nie vasge 
pus hedrywig is, word die oorspronklike knoop i aan enige partypolitieke denk 
mosie aanvaar. Tot groot vermaak van rigting nie, b) dat dit geen tradisionele 
die toehoorders, kry elke SR-lid 'n ge- beskouing op enige andersdenkende af 
leentheid om sy betrokkenheid hy die dwing nie, c) dat dit nie lidmaatskap van 
Ruiterwag te ontken al dan nie. Ten spyte bepaalde organisasiessoos die ASB, FAK 
van mnr. De Kock se groot verontwaar- of Ruiterwag veronderstel nie en d) dar 
diging met 'n oenskynlik universele ont- dit geen beperking op die Raad plaas in 
kenning van lidmaat kap, kon geen under 'n uitwaartse beweging en soeke na op 
uitslag verwag word nie. Net soos lossings vir SA se problerne nie. 
Broederbondlede, is die jong 'Ruiters' Hierdie is belangrike kwalifikasies, 
tot geheirnhouding gesweer en is 'n veral ook in die huidige tydsbestek waar 
erkenning van die soort wat mnr. D dit duidelik geword het dat 'n starre en 
Kock verlang her, onmoontlik. onbuigsarne aanhang van veral tradisio- 

Van 'n bespreking oor die rol van die nele Afrikanerpolitieke beskouinge onto 
Ruiterwag kom daar niks nie. Gevolglik wikkcling in Suid-Afrika strern. Op die 
word 'n kornmissie aangewys om die lange duur benadeel die Afrikaner ook 
Ruiterwag op Stellenbosch te ondersoek. hom self met 'n "Afrikaner Uber als": 
Volgens die voorsitter van die De Kock- houdlng. Afrikanerskap kan en moet In 
kommissie sal daar hopelik 'n lys van 'n nuwe Suld-Afrika nlks meer as 'n kul 
Ruilerwaglede uiteindelik bekend ge- tuura soslasie wees nie. Met hierdie 
maak kan word. mosie verbind die SR homself en die oor- 
Daar Is min regverdiglng vir 'n wegend Afrikanerstudente-unie tot so 'n 

poglng om Rulterwaglede te ontbloot. rigting. 
Aangeslen daar ult die aard van die saak 
nooit 100% sekerheid kan wees nle, sal 
dit slegs lei tot groter agterdog en wan 
troue. Openbaarmaklng sal vanult ele 
geledere moet kom en 'n mens kan maar 
slegs hoop dat ernstlge besinning oor 
wat werklik In die beste belang van die 
Afrikaner Is, hierdie liggaam tot beter 
Inslgte sal bring. 
Steeds op basies dieselfde onderwerp, 

maar nou in teenoorgestelde trant, vra 
mnr. Nick Koornhof in 'n volgende mosie 
dat die SR sy gebondenheid aan die 
Afrikanergemeenskap erken. Die onge 
maklikheid wat die Raad met hierdie 
mosie ervaar, word oenskynlik mooi 
omvang toe 'n arnendament deur mnr. 
Frans Rautenbach feitlik sonder enige 
bespreking eers as substantiewe en toe 
aanvaarde mosie deurgaan. Dit was asof 

DIE Matie het vandeesweek met mnr. David Curry, lid van die 
Uitvoerende Komitee van die Verteenwoordigende Kleurling 

raad en Nasionale Voorsitter van die Arbeidersparty gesels. Die 
houding van die Arbeiders jeens die werk van die Schlebusch 
kommissie wat na 'n nuwe grondwetlike bedeling soek, is tans 
skerp onder die 'oeklig en mnr. Curry is oor hierdie en ander 
aktuele sake gepois. 
Hoe sien II enige Tluwe politieke dimen 

fie in Suid-Afrika wat die Eerste Minister 
tans mag inisie r? 

Die pogings van die Et::r te Minister 
kUIl in 'n sekere mate prysenswaardigge 
vind word. As 'n mens kyk hoe hy op 
kongress' reageer het en hoe hy dingc se 
en doen wat 'n mens nie eintlik sou ver 
wag hel van die Icier van die Nasionah~ 
Party nie, Iyk dit goed. Die prohleem is 
nOll n t of hy, oos ek in 'ngels sal se, "if 
h is going to bring hom the fruits." Dit 
moet 'n mens nog sicn. Baie blankes h t 
d ur die jare g woond geraak aan apart 
heid 'n om hulle nOll skielik in 'n seker 
mat te vra om lroom op te swem, gaan 
'n gewddige tnak weeS vir hom en die 
NP. Ons spe >1 maar die speletjic om te 
sicn - in bngcls gcse, "wail and S 't;" - 
of dit 'n werklikheid gaan word, of 'n 
mens nou basi se verand ringc in Suid 
Afrika g ~an kry; of blankcs hom om 
tuigcnd gaan viml in sy h nad ring dat 
<Ii tyd nOll gekom het vir veran(kring. 
Wat ons b tref moet da r haslese ver 
andcrlnge'kom - die Groepsgeblcdewct 
moet byvoorbceld herroep word en die 
Rasseklasslflkaslewet moet herroep word 
sodat mense se daagllkse lewenspatroon 
vernnder word. 

U praaf vall 'basiese varanderinge. I 

Maak die oopstelling ~Iml ,. staurallte ell 
die geluide oor art. J 6 van die Olltllgwet 
ell die Wet op die v rbond van rem ng 
de Huwe/ike enig ver.~kil? 

Kyk, hicrdie goed bring verandering. 
Wat 'n m~n we) kry is dat dit v r nder 
in 'e bring in die gewoont s van bl nkes. 
U wee!, Martin Luther King h t iets gese 
wat waar is: "When yOll change p ople's 
habits, you ch nge their attitudcs, if you 
change their aUitud , you change their 
politic ." Dit is dus veranderinge wat on 
verwclkom en wat ook no dsaaklik is. 

Die probleern met restaurantapartheid 
is egter dat baie van die mense nog arm is 
en dit in elk geval nie kan bekostig nie. 
Hulle. al nog basies vind dat hulle arm i , 
alhoewel dit vir hulle oop is. So, alhoewel 
dit 'n goeie verandering is, vind ek nie 
dat dit 'n basiese veranciering is nie. Dit 
is soo hordjies wat verdwyn het in Po, - 
kantore en mense dink dat dit groot 
veranderinge is. Oit is nie, want net oor' 
die straat het ons vir jar in dieselfde tou 
gestaan by die supermark. Daar moel 
ook ekonomiese veranderinge kom be 
halwe vir die politieke veranderinge. 

Die Arbeid r party het besluil om nie 
met die Schlebusch-kotnmissie saam te 
werk nie. Ons het die Du Preez-kommis 
sit:: van die V.K .R. gehud en weet wat ons 
wi! he. Ons wil hierdic gebruik as 'n basis 
vir besprcking en wil direk met die 
regering ond rhand I. Ons gaan juis na 
die Eersle Minisler eersdaags om te 
gesels. Ons gaan nie praal oor 'n nuw 
glOndwct nie, maar oor 'n klimaal wat 
ons moel skep vir onderhandelingc. Ons 
ien nie daf jy kan onderhand '1 met 'n 
kommissie nie. Ons het ook al ons werk 
gedoen oor hoe ons die nuwe konstltu Ie 
van Suid-Afrlka sal ",II slen. Die Du 
Preez-verslag Is 'n basi vir onderhan· 
dellnge want dasr sal moet kompromU! 
eendag wees by 'n Naslonale Konvensie. 
Aile groepe moet egter hlerby be trek 
wee. 

Be.vtaan daar nog ge"oeg verfroue en 
goeie wit tussen groepe in Suid·Afrika 
om 'n lipe van Turnhalle Ie laat slaag? 
o ja, definilief. By enige konferensie 

sal die manne eers baklei en soos dit dan 
aangaan sal jy sien dat hulle mekaar op 
baie punte sal vind. Een van die faktore 
wat ons eenmaak in Suid-Afrika is die 
Christelike geloof. Een van die sterkste 
kerke onder die Kleurlinge is die NO 
kerk. So ook taal - 80%, indien ni 

SAAMWOON 
Die derde interessante mosie van die 

betrokke vergadering lui dat persone op 
die Raad 'n Christelikmorele lewens 
beskouing huldig en hulle in die Jig hier 
van nie vereenselwig met saamwonery 
buite die huwelik nie, Ook word hierdie 
lewensbeskouing nie op enige mens war 
dit nie huldig nie, afgedwing. Na die 
saamwoonpolemick van vroeer, was dit 
seker onvcrmydelik dat die SR ook hier 
oor sy stem moes laat hoor. Die mosie 
wat aanvaar is, spreek vir begrip en aan 
voeling vir die problerne wat inbegrepe 
is by hierdie hele kwessie. Eensydige vcr 
oordeling van wat per slot van sake 'n 
hoogs persoonlike aangeleenth id is, soU 
nie strook met die toegesegde veran+ 
woord likhede van die SR ni 

N 

MNR. DAVID CURRY 
meer, van £.Ii Kleurlingbevolking pnHlt 
Afrikaans u. hull huistaa!. Daar is dus 
gwot faktm e wat ons saambind. Ek dink 
nie ons gaan probl Jl1~ ondervind wall' 
neer mense eendag polities moet iote' 
greer nie. 

Sien u dan 'n tolaal gei'ntegreerde Said 
Afrikaanse same/ewing vorentoe, siendi' 
dat u dip, woord "integreer" gebruik? 

Ja, definitief. Oaar is egter groot mis: 
verst and oor die woord 'integrasie, 
Mens galln Integreer oor wat bul III 
gemeenskap het en hulle ga n verdee1 
wOllr hulle ver. kll. Neem die Afrikaner 
en Engelsman in Suid-Afrika. Daar ~s 
integrasie tussen die twee, maar daar IS 
tog ook skeiding in dinge soos wo?O' 
buurte. Mense moet nie integrasie len 
as 'n spook nie. Wanneer die dug kOI1; 
gaun Blank en Kleurling nie oor die dra~( 
spring om met mekaar te trou Ole; 
Oroepe sal nog hoofsaak Iik by hu lie soDf 
hOll. 



VSA 
hoe 

" e 

Eendrag klop Libert a 

DIE Konsul-generaal en die vise-konsul van die VSA in Suid- 
Afrika, mnr. Lukens en dr. Pringle onderskeidelik, h t Woens 

dagaand by 'n besprekingskring van Eendrag 'n interessante 
be~p~eking i.v.m. die VSA se houding teenoor Afrika en di 
huidige lewensomstandighede in die USSR gelei. 
Mnr. Lukens, wat sedert 195i aan die 

Amerikaanse diplornatieke diens ver 
bonde is, het in hierdie tydperk die VSA 
in verskeie Afrika-lande verteenwoordig. 
Hy het gese dat die verhoudinge met 
Afrika vir die VSA in die jare voor 1960 
van minder belang was omdat die Naby 
Ooste toe so baie aandag geverg her. In 
1960 en die daaropvolgende paar jaar 
het daar egter 'n hele aantal onafhank 
like Afrika-state verrys. omdat hierdie 
state so 'n prominente magsblok in die 
VVO vorm en omdat hulle van groot 
strategiese be lang vir die VSA is, he! die 
Amerikaanse regering toe besluit om 
diplornatieke betrekkinge m -I al hierdie 
lande aan te knoop. Verder het toene 
mende Russiese aktiwiteit in Afrika die 
VSA gedwing om ernstig aandag aan die 
kontinent te gee. 
Die probleme in Suider-Afrikn het in 

1975 met die rewolusie in Portugal begin. 
As gevolg van die rewolusie het Angola 

onafhanklik geword wuarnn daur burger 
oorlog uitgebreek het. Tesarn mel die 
probleme wat in Angola geskcp is, het 
die probleme in Rhodesie en Namibie 
ook vermeerder. Die VSA, as lid van die 
vyf groot westerse moondhed ,het hom 
beywer vir 'n vredesformul war alit: 
partye in hierdie laude tevred sou uel. 
Ten op. igte v n Suld-Afrlka het mnr. 

Lukens gesc dat die VSA nle in politick 
inmenglng glo nle. Die VSA bcywer hom 
egter vir menseregte en I d arom ten 
gunste van vreedsame polftleke verander 
Inge wat men. eregte bevorder, Goeie 
menseregte is vir di VSA daarin gel c 
dat Ike mens die reg het om '. de 
rcgeringsvorm to kie en die reg h t or 
goeie voedsel en w rksomstundi zhede. 

Mnr. Lukens het Amerika . e 1'01 in 
Suider-Afrika 500'1 volg opg 'om: "W 
are trying to prevent racial conflict". 
Volgens hom is daur tekcns van ver nder 
ing in Suider-Afrika wat baie beloftc 

in redenaarskoDlpetisie 
EENDRAG bet op Dinsdag, 18 September die finale ultdun- '1iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii".fti.,;;fli)~~.iii:iii_iiiiiiiiii 
ronde van die interkosbuis debatskompetisie naelskraap gewen II 
teen Libertas met 'n mosie ten gunste van 'n konstellasie van state 
vir Suider-Afrika. Dit was 'n lewendige debar wat hygewoon Is 
deur 'n ultsonderllk groot groep studente. 

TEGNIEKE 
Johan 1 heron en Francois du Bois het 

vir Eendrag opgetree tcrwyl Van fleer 
den Heunis en Chris Heymans die sterk 
span van Libertas uitgemaak her. Die 
kompetisie is beoorde I deur prof. Willie 
Esterhuyze en I11nr. 1. Gagiano. me be 
langrlkste beswaar teen die meeste 
sprekers was die sangerige, onafgewis 
selde toon waarop mesprake gclewcr Is, 
asook die vcrhewe aanslag van sommlge 
sprekers, Wat verder opgeval her, is die 
verskillende redenaarstegmeke wat spre 
kcrs aangewend het. Eendrug het op 
meestcrllke wyse daarln ge laag om die 
gehoor aan sy kant te kry deur Llhertas 
se argumente te reduseer tot die absurde 
en die opponerende sprekers voor te stel 
as mense wat nle elntUk 'n saak her om te 
verdedlg nle, Van Heerden Heunis her 'n 
interessante tegniek gebruik. wat mnr. 
Gagiano "strawmanship" genoem het. Hy 
her die teenstanders se argumenle op so 
'n verdraaide wyse voorgestel dat hy dit 
doodeenvoudig kon omloop soos 'n 
strooipop. Chris Heyrnans h I min van 
hierclie tegniek gebruik gernaak en sy 
saak op 'n baie akaderniese wyse be 
nader. E ndrag se c1eurbraak he! waar 
skynlik gesetel in die feil dUI sy sprekers 
die gehoor beter kon hanteer en die 
meeste simpatie kon opwck vir sy stand 
punte, 

Eendrag her hulle argumente meeren 
dee! gebasseer op die ekonomiesc ge- 

POUTlEK-FILOSOFIES 

wrig en die handdsvoordeh.: vir die huur 
stale om ill 'n konstcllasie III , SA re 
tree, hcklcnuoon. Soos by aile sprckcrs, 
was hler nle sprake van 'n uftvocrige ana 
lise von die konsep "konstellusle" nle, 
Johan Theron het die id ologiese mngt 
nan die cen kant en eli • samcw rkings 
ingestcldhcid hy huurstute ian die and r 
kant beklemtoon. I rancois du Bois h I 
weer nadruk gde op di konomiese 
voordccl vir SA om sy murkarca te vet> 
groot. Die akademiese gt:haltc was oor 
die algemeen goed. 

Libertas se argumentc h t grot end ' 'Is 
'n politiek-filo. ofi se inslag gehud n bai • 
klern is gelc op die normatiewe asp kte 
van so 'n kon: t llasie VHn stale. Van 
Heerden Hennis het 'n anuloog g trek 
russen sodanige konstellusie n'n kon 
federasie. Mel g skiedkundige voor 
beelde van 'n konfedcrasie h -t hy pro 
beer nantoon dat dit nog nooit voorhe 'n 
g werk het nie en nooit sal werk ni . (Arist a) )ra / uth l' It" IIb(' (I' I. ) 
Chris [Ieyruans. nan di antler kant, h t 'r1",O ('1/ 1)(.(1111111 R( dlllond 

die beste defini. it: g gee van 'n kon tel- r;;;;;~~;;:::::==============-----""'---------------- 
Iasie van stalC en h t wuarskynlik die 
beste akuden)iese roespraak van die <lund 
gelewl.!r. Hy bet onder meer ge. e dat 'n 
konstellaslc van state net 'n In. trument 
in blanke hand sal wees om sy u',hultlng 
van die swarte ull te br I. Sy roespra rk 
verul her 'II st rk waard -gehalte gehad. 

osthu! '/I (Ilannon; ') 

Nederlanders be oeker 
in Stellenbo ch 

DIE week van Simon vun der Stel . e 
verJaardag, to tot 15 Oktober, word 

Stellenbosch vereer deur die besoek v Il 
40 Nederlanders wat hul ref deuiSufd· 
Afrika so beplan het dot hul op Stell en 
hosch sou wee, met die "Stichter" . e 
verJaardag. 

Hulle is lede van die "Stichting tot 
herstel van kulturele hetrekkingen 
Nederland-Zuid-Afrika". wal alles in hul 
verrnoe doen om die beeld van Suid· 
Afrika soos ons hom ken, uit te dra. 
Hierdie is reeds die vierde toer sedert 
1:\0 Nederlanders ons land verlede jaar 
hcsoek het. 

Hulle sal die gaste wees van gesinne in 
Stellenbosch se vyf N.G.-gem entes en 

sal ook die fecsverrigtingc hywoon. 
Hulle bring rwee geskcnke vir die dorp 

_ 'n Bybel en 'n pop in agticndc-ccuse 
drag. Die Bybel is '11 hcr~lruk V:Ul 'n Bybel 
wat nog ouer was a, dIC O~l, Stalchyb-). 
Daar is nou net 60 van die Bybels g - 
druk. en nom mer 16 kom na Stellen 
bosch. Die pop is nan zetrek d eur 'en 
vr n di toerled ,en die vcrsierings i v n 
egt goud. 

"Ons wil hierdie vriende va~ tel!ell 
bosch, maar veral ook van SUld-Afnka, 
, baie gelukkige v rblyf met hulle be 
n t'" oek in hierdie be on( ere Juur to we.n , 
het mnr. Andries Esterhuy , voorsltter 
van die , imon v n d r Stelhurgerraad 
g s . 
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KNIPPlE SOUT 

un JAW; van die Perdeby. Stellenbosch, die Sodo m en Gornora. Oeen ouer sal vandag sy kind no 
Stellenbosch wil st uur nie. 'n Opskrif', 'n stelling, 'n weer pieeling van kleinlike na iwitiet. Stellenbosch 

my enigste kraal. 

Di di lewe, dis die licfdc, dis 
Stcllenbo ich. Ryk a n utmosfcer en 
tradi IC. Stellcnbosch het die ver moe 
om cnige ander kampus soos die 
" humber of Horrors" te laat Iyk. Heel 
mooutlik dra die Ruiterwag daar toe 
by. l'kskuus, om and r kurnpu: c so tc 
laat lyk. Moet tog nooit vcrg et om 
clke berig in die Matie m t '11 knippie 
out to lee nie. 0 Ja, trek, die skoen 
aan as hy jou pas, I~k dink ck loop 
gevaar om ge tcnig te word na die 
vcrskyning van hierdie Matie. Daar 
moet tog iernand w es v.rut kan getuig 
van so icts. sa nou maar ek bcskryf 'n 
dag in die lewe van die kamermaat. 
Moet onder gecn illusie verkecr nie. 

Want, troucns, sonunige loop so Indien slegs ccn middag ult sy lewe 
ine ngcstrengel m t mekaar dat jy vcrf'ilm sou word, gee CIC-Promosies 
werklik ann ict soo 'n kocksister u die waarborg dat u ten minste 50% 

~=_~===....;;~=~ __ ,...._b .... g~i_n~d-:-i ... n __ k __ . __ D_u_a_r-:b_IY__,c_g_lc_'r_c_c_n~bc_I __ an ..... g __ -..,van die tyd ond r u sitplck gaan dcur 
bring. Dis nog minderwaardig in verge- 
lyking met party mense wat 'n dug lungs 
die sec dcurbring. 

VOG(,IES 

Wut '11 skrciende teen telling vorrn 
die la. ste gcdagtc ni met di res V.1I1 
di parugr laf ni '! Korn n werk m t 
die vcronderstelling dat sl g. 'n mini 
Ill. Ie h) vc Iheid van die tell n bosse 
duiw ltjies nie in d ar die III tto van di 
orig 99,9% glo nie. Is dit moontlik? 
Die in tclektuel kern van SlIId Afrika 
word he kou a die Sodom en Gomora 
van 'u hoog! ontwikkelde gebied wat 
Ig me 'n b kcnd as die be kawing is 
Sulig is die wat arm ivan gees, 
Stell 11 bosch he! nie no di J om tc v r 
gc ve ni '. l ly h t kenni genecm [a, y 
kop ill \ ysheid icskud n \\' rcen die 
vcrant voordelikh id gevo I rvaar wat 
waai op sy skouer t us. Die lcierskam 
pus grout in faam, groot in tradisic, 
groot ill gees hy l it die vermoc om 
sc -iet in swy "11 mccgevoel rc '1:10- 
nur. Almal he kik 1110 ni (lor die 
ini iaticf om 'II Ill. te vein red like 
objekti 'wit 'il _1311 die dug tc r HI '. 

Soo byvoorbccld die brandstofprys 
verhoog, spoedbcpcrkings instel en dan 
die orige br: ndstot ru Au tralie uit 
voer. 

"k wonder wic gaan die skocn 
aan trek? So III Illig , rcfleksics i. tog so 
'n getroue weergawe van 'n skuldigc 
g wet. Mencer die Burokraat, trek di 
skoen nan a hy jou pas. Soo my 
agbare hoofredakteur se: "Coenruad 

KONSEKW'NT 

begin nou regkom". Miskicn moct hy 
ook cos Henry Kis mger skry oor sy 
"White Bou Years", By sal 'n wye 
v 1<.1 mo t d k. Ook die Ii Cd ,s van 
Stcllcnbosch. "Overgcs tsyndc." die 
kocksi ters van Stcllenbosch. 

Miskicn kan daar verreikend 

M )f)·. • .Ug~I(~S III 
die N(~us 

1I0F NOU 

'n WEETDRUPPl:.L1 J I ~ rol onder y, rm uit , lungs sy sy af en 
swaal dan kerp in 'n kon ioer tot by sy nae ltjie. 

fly o fen .y g wrig en w n hy het vroeer gaan laap. Die p npunt 
rol weer en met sy under hand draai hy 'n kl in ponle-stertjic. Die se 
punt druk hy naby die haarwortels weer in sodat daar 'n klein onnette 
bollatjie it. Asof hy kan sien hoe dil Iyk, krap hy die bolla weg en 
b 'gin 'n nuwe op 'n i.wdr>r pIck. 

lIy blaai d ur die handboek en sien . Ifs die iIlu trasie van die 
CIlU-WC fsel, maar verdomp of hy kan lee. Jly maak sy OC toe en 
proh er on span; en t dig worst 1 die kennis uit. 

Di loe. ighou r is 'n bo rvrou wat saam met haar kuiergas deur die 
fynt uin ta p. Jly bewceg stadig tu en die rye dellr en kyk soms 
b lang tellend na 'n verlepte blaar. Orig ns i sy kennis min. Qula Jaap 
h'l m t 'n krom rug in lie, on ge taan en die wa ter g lei. En die vrug 
van (tie arheid w •. di I It odat Outa Jaap se kop Maandag grot r 
wa . Di boervrou hct haar h. re op die d rp laal pirok aaid. 

Met sy ks mcnpen in die h rnpsak sit hy en sy vriende om die 
I, a t ~ dop. By . tyg op en gaan hang bo t en die dak. J lullc gesel 
1 oc j Jik _ 0 os m 'f1se 1ll<)Ct ge. cis wat afskeid necm. Hy raak vervccld 
en h t hom elf net '0 daar it tangs die taf Itjic. By kruip stilletjies 
hoog t ' n die dak langs uit tot buile. 

I ie dag is al die d. wal hy op Stell nho.ch beicel het: 1l1'I1Se doen 
uan 0 k vir r dak ie en komite s. Hull Ie wakker of sit alleen met 'n 
tron op die v orkop hul toekoms en b plan. Ituiskomite prob cr 
o de h u. J)i SR·lid v I die druk van die openlmc III lling. Die' 
ko rnntr daktcur j gero pc t t objektiewe kritiek. Die een In i ie 
Iu hI ar kursu 'n and r huH na die 'Ih) ie. Die r Jgby pan wen 
en a n (J k om to lating word In cr. E !1 van die diaken. tel 'n 
R5,OO·noot p wat uil die hortji gcw~< i het en velgeet dit in sy hand. 
ie swdent i ap'dtics en 'n pamflet word beplan. Langs die rivier 

vro t I 'n pa lijie n. by die pIck waar 'n bergie gister dood is. 

'n iewcr was hy ook. 

in heweeg. By kyk oor sy 

PIETE MA A 

rike voorbehoud oor om die waardig 
heid van die koeksister te beskerm. 
'n Koeksister word tcn minste dui 
delik in 'n spe .ificke vorm gcma k. 
Maar die under torietjie het byna 
iets soos "warm patat" nodig om 
alle ledemate weer te ontrafel. lets 
0;00 as jy jou voet sock, hy is bo-op 
mync. 

Sekerlik -n van die moo Iste g sange wat ons tans be sit is een wat min of 
meer 00 lui: "Ek sien 'n nuwe hemet kom .•. 'n aarde nuut en vrv", 

Ek het al 00 gewoond geraak aan die lewe hier rondom my dat ek nie 
meer 'n werklike toekomsverwagting het nie. Ek is 'n bruilofsgas, wat 
in.die-oppad.wees-na-die-brui]of-proses is. Ek gaan na die grootste en 
hcer likste fees waarvan ek die ge lyke nog noo it erv ar het nie, Ek gaan wees 
waar die nag slegs 'n vae historiese fcit en tran 'n uitgestorwe v rskynse l sal 
wces. Ho eko m led ek dan 00 doelloos? Watter betek nis het die Lam aan 
die Kruis (On nou Verheer likte God dan vir my, as ek nog met my kwota 

I

UitnOdigings vervelig rondstaan op die strate v n hierdie wereld? Ko m, staan 
m met my in die Gees op en het die oo rwirmingslied aan: "0 n em jut 

lampe ko m - By's da r ... die Bruidcgom ..• Ons gaan Hom JUIG 'ND 
tt'g(·moct. 

VAN ROOYEN TERBLANCHE. 

Die voggie word saamgenecm en 
somm r da IT op die . trand gelcdig. 
Natuurlik mag dit mos glad onder gccn 
omstandighehe plaasvind nie .• Pligsge 
trou het ilic nlannc in uni~rnldan ook~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
toegeslaan .• - k beny die manne vir di 
ondankbare takies W'J t hulle soms moct 
verrig. Vir ommige mcnse is hulle ook 
n ( gocd wanneer die bctrokke vent sc 
I lange bcdr ig word. In elk geval, met 
die opruiming van die voggebruikcrs 
op die strand was daur, soo te wagtc, 
die trudisionele opmerkings, Nou ja, gc 
volglik mocs e 1l blikkcel die hasepad 
kies groot water toe. AI wat hom 
h rkcnbaar g m3ak het was 'n lang, wit 
kortbrock. Hoc nou gcmaak? Studcnte 
i uniek wanncer die klassiekc HGr at 
heap " hcplan word. Heel C Ilvoudig, 
blikkeel en 'n and r siclsgeooot het net 
broeke omgcruil. 

DOO u 
GRHTIG is daor gegrawe 11a grepe ell grappe uit die Matie-v i'lede en 

kOIl weinig meer gevind word as 'n ironiese streep VOlt die ge 
skiedenis. lIierdie DUDE DOOS verdien met reg die sub-litei "SR-' 
kwillte en ASB-kwellings': 

SITPLhK 

Vrydag, 17 Oktober 1959 
Die jaar 1958 het gebring, wat '0 mens kan noem '11 keerpunt in die 

vcrhouding tussen Afrikaanse en Engclse Universiteite in Suid-Afrika. 'n Gees 
van toenadering hct hom geopenbaar soos nog nooH tcvorc nie. 

Sien, daardie strcep waarvan ons gepraat het. Moontlik het ons hicr in die 
suidc maar net '11 natuurlike neiging tot huishoudelike verskilletjies. tk meen 
nou maar, miskien is dit de sdae die "in" ding om te oorrcageer! 

Fnige draaihoek. krYW'r 'a1 fanatics 
te kcrc gaan oor die potensiaul van <.lie 
gebcurc en vcral die mcestcrplan vir 
latcre v riliming. CI '-Promosios het 
ber k'n dat o-ict nte wins cwcnd sal 
wces nie omdat fliek J'mger' min ot 
me'r 80% v:m die tyd onder hulle 
'itplekk gaan dcurbring. Dit kan dalk 
net voordcJig we's om in die vcrvolg 
strand toc tc gaan. Dis geen stuiwer in 
die armh urs om die akadcmie opsy te 
kuif nic, t n spyte van die feit dat 
d. ar niks i wat 0 maklik opsy skutf 

Vrydag, 17 Oktobcr 1959 ' 
Die g kiedenis wil maar nie ophou spot nie. 'n Brief uit Natal aan "Die 

Matie" v rklaar pJcgtig dat StcUcnbosch so 'n lcidendc rot gespeel het in 
intcr-univcrsitere bctrckkillge. OIlS ouer brocrs s "welwillendheid" is vrceslik 
waardecr. 

Ook maar 'n gelol, die welwillendheid van ons. Deesdae maak dit 'n men, net 
vies! 

Wocnsdag, 22 Oktober 1969 
Die jaar was onder meer by twee geleenthede gekenmerk deur onmin by die 

tudcntc,ul1ic oor aspektc ten opsigtc waarvan die SR. volgens sy oortuiging 
uitvoering wil gee teen die wil van die unie. 

Soo. , sc nou maar '11 uitspattige gesellighcidjie of twc . 

nie. 
NAASDAS 

Van di os op die jas, Naas Botha 
het 'n rugbybal van die WP-rugby-unie 
'31l1ngeva t noorde toe. Nou wonder 'n 
men ma, r net of die WI» e rugbyball 
C) lekker kop dat hy die betrokk een 
pannanent wii hou. Oit sou bale mak~ 
liker geweCl hct om maar net 'n rcplika 
daarvan te vra. Ek is doodseker die WP 
is nie so adisti~s Olll Naas 'y plesicr tc 
ontneem as hy die hal ",a t Saterdag se 
wedstrYd gcrcd het maar net weer 0 
bi tjie wit gaan rondskop ni . Ai, die 
n Hlrde wa ook m ar n l g~lukkig. 

Vrydag, 31 Oktober 1952 
... die plig van die SR is om met ander studente dwarsdeur die land te 

kakel en nou mag hy dit nie meer doen nie omdat dit indruis teen die bcginsels 
van die ASB. 

Sicdaar! Stellcnbosch, loop jy maar tiefs jou eie paadjie oophand en 
oopgemoed. (Moct se, sommige mcnse het ook maar snaakse opvattings oor die 
pHg van 'n SR. Wat nou van blatjang in Neelsie? ) 

Vryctag, 20 Oktober 1967 
Indien die ASS hom nie sou vergewis van die regerende party se beleid nie. 

sou hy ole behoorlik na sy doelstcllings om ien !lie. 
M ·tk soos Stellenbosch en wees oop! )ns is dec. dae so oop dat daar selfs 

IN TINK sinvol baklei word oor die verskynsel van Kohabitasie ter plaatse. "Saamry" 
. ... klubs i. at so gcwild dat OIlS net owel kan begin dink aan "saambly" klubs. 

Ott I at my .0 dink aan dIe mm. - Besparing is tog aan die orde van die dagl 
hondjic wat wcggernak het van sy huis 
a. Na we sc omswerwinge en wie Vrydag, t 8 Oktobcr t 952 
weet wat e ontberings hy nie aile deur- Happiness i. vir Paul van dcr Bijl di gclccntheid om by 'n vcrgadering op te 
gem, ak het nie, kom hy eindelik by di' spring en irra. sionele v ae tc , tel. 
hui aan, mo"g. i.k en sat en afgemat. Miskien sou on, goed kon doen met Paul op die kampus. Vir. oveel jare poil 
Dad~lik wou 'y ma we t hoe hy darem ons al die gchalte van SR-kandidate dat ons ten min. te die gehaH van guitigheid 
w er by die huis uitgekom het. Sy kan vcrbeter! • 
antwoord: illstink m· • instink. KOBUS LOUW 
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SUIO-AFRIKA is op weg na 'n nuwe staatskundlge en 0 iale 
bedeling. Dit Ie egter voor die hand dat hierdie vernuwing g paard 

sal gaan met agterdog politieke opportunisme, verdagmak ry, identi 
teitskrisisse en ander groeipyne. Ten spyte van eli III riete van die 
nuwe rigting wat ingeslaan i deur die premier, is daar be paalde vra n 
knelpunte wat eers omlyn sal moet word voordat die nuwe dim II ie 
tot sy volle konsekwensies deurgevoer kan word. Die b langrikste vra 
bly steeds waarhecn hlerdic.vemndertngc lei, wat die cintlikc dry tv r 
daaragter is en in hoeverre die ver-regses die noodsaaklike I 1 idsaan- 
passings gaan belernmer? 

Die inhcrente logika van verandering 
is dat dit '0 bepaulde mikpunt en 
duel. telling moct he. 

VERANDERING 

Deur bloot te sc dat die oogmerk 'n 
"ewewigtig nasionalismc en die erken 
ning van die bcstaansreg van aile volkc 
in Suid-Afrika" is, gee hoegcnaamd 
gecn aanduiding of waarborg van 'n 
positic we mikpunt nie, Dr. Verwoerd 
het dieselfdc voorgestaan en so ook dr. 
A.P. Treurnicht. Seffs dr. Connie 
Mulder beroern hom daarop dat hy 
street' vir die crkcnning van die mens 
waardigheid van aile bevolkingsgrocpe 
in Suid-Af'rika. Dat die tendons en 
kocrs wcliswaar ver: kil van die huidige, 
is cgtcr nic te ontken nic, Steeds bly 
vcrandering bloot ter wille van vcr 
andering 'n verkragting van die grond 
beginsel daarvan. Mense sou maklik 
kon begin vrac vra oor die motivcring 
agter hicrdie verandering en die oprcgt 
heid daarvan, Is die ornmcswaai die 
gcvolg van 'n skuldgevoel by die Afri 
kaner of is <lit die uit vlo eisel van 
buitelandse druk en '11 tocname in 
binnelandse eise? Word aanpassings 
gemaak om die cintlike redc waaro~n 
dit behoor t gemaak te word, na milk 
die opregte begeerte om 'n rcgvcrdige 
en bevredigcnde staatsbestcl vir almal 
in Suid-Afrika tot stand tc bring'! 

Hierdic is tipies die vrae WJt kan 
ontstaan en waarop moeilik antwoorde 
gcbicd kan word omdat dit nie 'n 
cmpiriese gcgewendhl;id is wJarm.ce 
OilS te doen hct nie. Die cnigste manter 
om 'n direkte antwoord hierop ie 
ornscil, is deur te aanvaar dat hierdie 
strydvraag nie relevansie het vir die 
eintlike een nie, t wete die rigting van 
die verandering. Wat wei relevant Is. is 
die wysc waarop aanpassings gcmaak 
word om aan HUe bevolkingsgroeJ 'n 
mcnswaardigc bcsta: n te hied in Suid 
Afrika. 

TOEKOMSVFRWAGTINGE 

nis gaun lei, Ons ou dan t n min II; 
wect watu It n on op pu d is! II 

Ander ding waarteen on ial m t 
waak, is die tocn: me in suspi ric I 'n 
OOf die blankc as regcerdcr. 'n SJ1LHI IC 

van W31ltroUC btl aile involle dialoog 
en onderhandclinge in di wi '1' ry en 
die gcvocl laat posvat d t die blanke 
alle verandcringe n toegcwings rna ik 
bloot om stcmmc stil te maak Jl tc 
vcrhoed dat hy uiteind lik sy mags 
posisic 1110 t prysgee. 

VFR-RI·GSIi RI'AKSII!. 

'I} Geweldigc regs' r ak lc h t 
gevolg op mnr. Bo tha c nuwc rigtjng, 
Hi rdie reaksie IS in ullc waarskyn 
likheid decl van die so rcnaamde blanke 
konse rwa tiewe terugskop, wa t cnersyd 
die gcvolg kan wces van 'n oordrew 
bcdrcigdheidsgev() '1, vend by die A fri 
kaner en andersyds kan serel in die 
ras-gcorienteerd ill lag in Afrikaner 
dcnke, wat dcel geword het van ons 
tradisi '. Hicrdi ver-regsc r ak it' kri - 
talli ecr uit op velerlci wys • onder 
mccr grotcr . teun aan di liNt' tydcns 
onlangse tusscnvcrkicsings, die stigting 
van nuwc politieke groepies soos 
die Ak icfront vall Na ionul I'd 
oritcitc en die geweldig» t ceuknu tmg 
op die Wieh, hn- en Rickertkornmisslc 
verst c. 

'n Aspck waaraan aandag gegee sal 
moet word, i die stigting vall die nuw 
politieke party wa t voortgevloei h t uit 
die Ak: iefronl vir Na ionale Priori! itc. 
Dat hierdic pai iy nunkl nk vind by 'n 
groot gro'P blankes, bly k uit die r'it 
dat dr, onnie Mulder, ccn van di 
partyguru's, 'n baic gunstigc ontvangs 
gckry het by ons 'I rail vaal. n 
vrystaat e burt'. Op 4 Oktul r het hy 
sow, t I 500 studc nt van di Univcrsi 
tcit van l'rt'lOria to 'g pre k ell is hv 
deur bcide tud 'nil' en dose nte to" - 
juig toe hy sy be .':'.tr' t ~11 die."llw 
"afwyk'llde koci s van die NaslolHiI( 
Party lug. Hierdic party is 1110 ilik 
inde lbaar op di polltleke sp ktrum, 
maar Ie klaarhlyklik nud I a III die 
llNP s die Na ional Party. It)l' el 
duar sterk klcm gelc word op di "ou " 
heglnsel v III <lie Nil. D.it is 
lllodlik OIH to uauvnar dut hi nile party 
hom vir cni ric! under ,IS hi mkebaa • 
kap b ywer. 

Van die allergrootstc h lang is, die 
fcit dat bcpaalde toe komsvcrwagtlll 'C 
geskcp is by mdcr bevolkingsgfOep' 
w a t nie sondcrmecr oor di ho'bf gc icn 
kan word. 'n Koers is [ngeslaan waar 
mcc die Swart- en Bruin- mall homself 
vir die ecrste maal werkllk kan idcntlfi 
seer, waara a n hy bcrcid is om mec tc 
werk en wa rbinne hy nuwe hoop sieu 
vir die tockorns. Daar is g .cn groter 
aansporing tot gewclddadigc optrcde as 
tclcurst lling m. b. t. toekolll .ver vag 
tinge nio en jui daurorn i dit I~.ood- I ••••• 
saaklik dat ons hi rrdic ouw paadJlc oP. 
'n ewewigtig cn beduidcndc. wys 
verder al loop. Di~ mikpunt tS Olll 
kontlik en wry wing af tc weer en 
vry wi Ilig samewcrking tuSsell. 'ille 
bcvolkingsgrocpc op g Iykl' basts Ie 
bcwerkstellig. Om dit t kan doen. a1 
ons onssclf as regccrdcrs moe! "oop 
steI" tcn cinde sinvolle dialoog tc kan 
vocr met di m nse wat net soveel 
bestaansreg in hicrdie land het as on .. 

Bepaalde gc amentlikc SifC\\'~S, 
doelstcllings en mikpunte 1110 t vasg~ 
stcl word as '0 uitcindclik ideaal vir 
vrecmdsame naasbcst an. 1)3'lr is cgtcr 
twce dinge waarteell gl waa).:: . moet 
word. Die een is '0 koerlo e ,n sll110 
rigting met gccn andel docistelling as 
bIoot net die tocg e aan cksterne .en 
in terne druk nie. 'n hngc:J. tallge 
dagblad het op cffens sinie. e wyse 
kommenta, r gelewer op 0 'n. )e~cns 
houding deur tc vra wat nou clIltltk so 
sn aks daaraan i. as die vcr-reg. 
politick ons op die pad van verdoem - 

s hicrdic problccm van 'n agt ~- 
haald rcgsc' politi k' o(!.rknl1l Wll 

d . I geen ander pU'ldJtc dcug 2. wer , sa d 
di onwrikbar en vrel: lose pa v'." 
beginscls nie. Dos is be Ig om tI I lCld 
van chri. tclike rcgvC1 ~igheid l~a ~ ~ 
stre ·f en in hierdie bekldsopvaltlng IS 

1': 11 te uitst Ipr' v In 

o til 11\\ 
an lk Y 

RU lJ 
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• • /80 7 • IMS 79/80 • • • 
AU HARMONIE HEEMSTEDE ORA 
A.J. Louw Willene wd, Merwe 

MNR. A.J. Louw is die nuwe prima 
rillS van Aurora. Hy is afkomstig 
van Hrackenlell en is 'n B.A.m 

stud nt. Ily het 'n wye por tbclangstel 
ling. Sy hoo doel is om Aurora erk n 
tc kry as 'n volwaar dige koshuis. 
weed sns wit hy clke bewoner bctrek 

by die koshuis-bedrywighcdc. 

WI LI',Nh van dec Merwe hct aan die 
Hoer Mei ieskool Paarl g matriku 
lc r, waarna sy 'n jaar opleiding 

aan die Burgerlike Beskermingt Kollege 
ond rgaan het. Willcne, wa t tans B.A. 
III voltooi, se buitemuurse aktiwiteite 
wi sel van die Konserwatorium Dames 
koor tot h rgklim. Willcne se grootste 
taak tydens huar terrnyn as primuriu is 
Harmonie e 75 jaar reunieviering ecrs 
korncnde April. 

Colleen line 
HOMBRE 

George Geldenhuys 
H. DIV. 

J anine Wessels 

COLLl~I',N Kline, wat einde vanjaar MNR. George Gcldenhuys (BA Regtc 
'n B.A. Maatskaplike Werk Il l Ill) van Grabouw is deur Hombre 
kursus gaan voltooi, hct aan die tot hul nuwe primarius verkies. 

Hocrskool Nassau gernatrikulcer. As Mnr. Geldenhuys het gesc. "In same 
IOU i kli fhebber luister sy "van Bach wcrking met die huiskomitec, wil ek 
tot die Beetles". Sy speel ook graag die goeie beeld van Hombre 1aat voor t 
kitaar, Colleen. peel nctbal en stcl baie lcef en steeds daarop verbeter. Die fcit 
belang in landspolitiek, Colleen stel dit dat daar in die verlede 'n goeic grond 
voor oe om gedurende haar arnpster- slag gele is, en dat Hombre vanaf t 980 
myn "die gocie naam en gees van 'n volwardige universiteitskoshuis is, sal 
Heemstede te handhaaf." hierdie taak aansienlik vergernaklik. 

JANINE Wessels loop B.A. L.O. II 
en is op 19 jarige ouderdom een 
van die jongstc primariae wat Huis 

de Villicrs nog gehad het, Sy is 'n 
netbal, tennis en rugby entoesias, As 'n 
A. C. S. Vi-kringleid .ter en lid van die 
Junior Breebestuur, is haar hoofdoel 
stelling die verfraaiing van haar koshuis. 
Sy din k die manskoshuise het 'n ver 
keerde becld van Huis de Villicrs, en 
dit wil sy graag probecr regstel. 

WILGENHOF 
J. W att Pringle 

• • TEN 
Sandra Nel 

ENE I 
Lynne Duffy 

ANDRA Nel is 'n B.A. III· tudent. 
• y kom van Johannesburg en is die 
nuwe primaria v. n Ilui: ten Bosch. 

Sandra hou baie van mu iek, tone I en 
bul t e lug-i ktiwitcite. Sy wit haar 
beywer vir die interak ie en same 
werking tusscn al di jaargrocpe odat 
Iluis ten Bosch as 'n 11 gte eenheid as 
i' hui bo almal sal uitstyg. 

LYNNE Daffy, 'n Huishoudkunde 
'stud nt van K mpton Park, is die 
nuwe prirnaria van Irene. Sy woon 

graag teateropvocrings by, lees baie en 
hou van mu iek, Sy neern aan muurbal 
en swem deel. Me], Daffy wit inter 
koshuisskakeling verb ter, die dames- 
tud nte a: nmoedig tot grot r deel 
neeme aan universitcitsaktiwitette en 
die huisl de in 'n groter mate betrek by 
ko hui a. ngeleenthede, 

PIEKE 
J ouhert Scott 

MNR. Joubert Scott, 'n derdejaar 
regstudent, is gekies as nuwc 
primarius van Pieke vir 1980. 

Joubert j veral gei'nterresseerd in die 
politick en sport. 

Volgcns hom funksioneer Pieke as 
manskoi huis in vele opsigte uniek, wat 
dan ook hcsondere vercistes aan hom 
en y hulskomitee stel, Saam met sy 
huiskornitee sal hy poog om die nodige 
strukture t skep om aan elke huislid 
die geleentheid te bied om sinvol deel 
te kan neem aan alle ko huis- en 
kampusaktiwiteite. 

SONOP 
Elrina Pool 

ELRINA Pool is 'n B.A.(Regte) 
student in haar derde jaar. Sy korn 
van Malmesbury en haar grootste 

belangstelling is sport. Sy duik graag en 
ry graag perd. Sy sou graag haar kos 
huis op 'n tweerleibasis wou indien. In 
die eerste pick wil sy 'n goeie gees in 
die koshuis handhaaf en tweedens wit 
sy sorg dat Sonop se naam hoog sal 
word op die karnpu . 

Jo NAT HAN Watt-Pringl is 'n 
L. LB. It-student en hy kom van 
Kokstad. By speel graag muurbal 

en is 'n gcreelde deelnemer aan USA T 
se Dramafees. Verdere belangstellings is 
lees en politick. Hy wil die goeie gees 
wat in Wilgcnhof heers verder uitbou. 
Wilgenho f rs moet met oop gernoe 
derc gesels oor problcme In die land en 
op Stellenbosch. In aile eerlikheid 
moet mense oor hierdie sake gesels, 

Ann lie v.d, Merwe Erwin v.d. Watt 
H.F ANCIE 

Jane Claxton 

ANN' LlI'. van d r M rw van Johan 
ne burg, 'n B.Prim.·stud nt in h ill 
derde [aar, i ill nuwe prirnaria 

van Ilui N ethling. Sy hou van h: nd 
werk, Ie. n sport. II r ideanl i 'n 
blClukkige Hui Neethling. 

RWIN van der Watt is 'n vierde jaar 
. tudent in Medics. Hy kom van 
Hankie in die Oos-Kaap en hou 

daurvr n 0111 in die berge rond te loop. 
Erwin is 'n goei . porrman ; hy verteen 
woordig sy koshui. in u )by en krieket. 
By gaan, te ame met di • IlK van Hippo 
krates, klern Ie op samewerking in die 
koshuls. Volgens hom is dit belangrik 
om gee onder die tud mt . op te bou, 

NOV WEET ONS 
WAAR ON LE 

SKELMBOSCH skryf: 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 TEL. 

4440 
2906 

lndcrdaad sal die besluit ncerslag 
vind in di studentelcwe: ook ck sock 
alrecds ander vcrblyfplek vir my meisie. 

Met vcrwysing na die grootsc besluit 
van ons SR oor saamslapery - 

uiteindclik is die weg ons aangewys. 
Hiermee is tot 'n einde gcbring da - 
lange onsekcrhcid en sielcwroeging. 

Na vcle kriti k dat ons SR hom te A ANSOf~KI~ om die volgcnde peste 
vcel bernoci het met ckstcrne aange- in die r daksie van Die Srnoeg' 
lecnthcdc, . icn ons nou dat hy ook die word inge wag: 
Stcllcnbossc s~ud~nt s~ belange op sy _ Fotograaf 
hart dra. In hicrdic krisistyd van self- S t tt k 
ondersock is dit verblydend dat die SR - po pren e enaar 
sulkc terke lciding verskaf het. Aansoeke moet gerig word aan: 

Die Redakteur 
Die Smoeg 
Kamavalkornitee-kantoor 
Langenhoven-Studentesentrum, JANE Claxton is die nuwe primaria 

van Huis Francie van Zyl, Sy kom 
van Iloutbaai af en hou baie van 

die buitelcwe. Sy klim graag berg en 
speel dikw Is muurbal, Jane is 'n derde 
[aar tudent in arbeidsterapie en hoop 
om haar tudies aan die einde van vol 
gende jaar klaar te ma k. As sy nie stu 
d er nie (sy s Tygerbergers werk harder 
as Stellenbossers) lees of brei y graag. 
Jane sou dit haar doel wou stel om 
nouer kontak met die kampus op 
St 11 nbosch te sluit, veral op die sosi le gebied. • .. .. Posbus 343 

] I Neem Kenni 

Die volgendc poste in Die Marie sc 
redaksie is vakant: 
- Inter-universiterc redakteur 
- Sub-redakteur, Sport 
- Spotprenttekenaar 
- Verspreider 
Aansoeke moet gerig word aan: 
Die Voorsitter 
Publfkasie-kornitee 
SR-kantoor 
L.S.S. 



Die M ti III 

standpunt he • ne 
E. SWANEPOEL, VOORSITTER, aan 'n bepaaldc grocp nie. Selfs di 
STUDENTETAK VAN DIE PFP, opvat rings van minderhcid grocp 
skryf: behoort gercspckteer te word. 

WANNI~J' R daar na die funksie van 'n 
studcntckoerant gckyk word 

moet eerstcns bescf word dut dit die 
studentemassa bcdicn. Ncs die SR sou 
Die Matie cgter die reg he om stand 
punt namens die studcntemassa in te 
neem ten opsigte van sake rakeudc die 
studentclewe, studcntcpolitick, ens. 
Solank sodanigc uitsprake nit' die rcgtc 
en kcuse van '11 individucle Matic bcna 
dcel nie, sou die koerunt se ui tsprnke in 
die algcmecn aanvaarbaar wees. 

Daar moet egter onthoud word dat 
die Studcntemassa uit die aard van hul 
samestclling 'n diver e grocp is ten 
opsigte van taal, kultu ur en agtcrgrond. 
Daarom sal opponercnde dcnke en 
uitccnlopcnde kommcntare voorkom. 
In die verband bchoort Oil' Matie sy 
uitsprakc sodanig te nuanseer dat dit 
nie aanstoot gee of voorkcur verleen 

POLITIEK 
Wanneer p ar ty p o li t ie k t r 

sprake kom, behoort daar definirief nie 
standpunt ingenccm te word nie. Daar 
is tans vyf blankc politi ke partye in 
die land en dis die voorreg van elk 
Matic 0111 te bcsluit nan walter party 
hy sy st .un sal roe ·c. 

In die lig hiervan vind 'k di 

BEDIENING I 
SWA 

LSS 

MAARTHN ft,~it/l~cr 1'011 E{'~l,dra~, It~" 
OIlIOIlKS die IfIlerkos/llw vasvra 

kompctisie gewen. Tweede was C'Ohll~\' 
Kotze vall Wilxell/w! ('II Jerde S. 
Wehmeyer van Simonsbcrg. 

SR-Flater 
foutief 

NICK KOORNHOF, MULLER 
STRAAT 46 skryf: 

NA aanleiding. van .die hoof- 
artikel van Ole Matte Donder 

dag, 20 September 1979 waarin 
die volgende opmerking verskyn: 
"Verle de jaar se flater, toe die SR 
dire k verantwoordclik was vir die 
verbod op die publikasies van die 
Universiteit van Witwatersrand en 
Universiteit van Kaapstad is nog 
Vats in die gehcue" wit ek as volg 
rcageer. 

Die vorige SR was nooi t dir~k 
vcrantwoordefik vir die vcrbo d op die 
twce publikasies nie, Die SR hct wcl ~n 
mosie aanvaar waarin 'n versoek tot die 
Direktoraut van Pliblika. i s rn.b. t. 
"Wits Student" gcrig is maar Il()O~t i .lS 
m.b, t. "Varsity", U.K. Sl; pllbltka rc 
nie. 

VERANTWOORDEIIK 
Die optrede van die vor ige SI{ kan 

ook nie direk vcrantwoordclik g shou 
word vir die verbod op Wits Student 
nie omrcde die skrywcr van hicrdic 
brief weds 24 uur voor die SR vcrga 
dering waarop die mosic aang"JlI!CII1 i. ' 
persoonlik 'n klag telcfonies by die 
Dircktoraat gclf het. Die skrywcr 1l1oct 
dus direk verantwoordelik gdlOU word 
(as hy die ecrstc klaer was) maar nie 
die vorige SR nie. 

Mnr. Koornhof is blykbaar ongelukkig 
oor die woordjie "direk ". Felt bly 
staan: Ikeys se SR het sy bande met 
ons verbreek nadat 'n mosie daaroor 
deur die Studenteraad van Stellen 
bosch aangeneem is. Sou dit mnr. 
Koornhof beter pas indien ons die 
woordjie "direk" met "indirek" ver- 
Vong. Red. 

J (f, 

REINHARD HETT ASCH, EEN 
DRAG skryf: 

DAT sou 'n stud nte mussa soos 
die van Stcllenbosch docn 

sender 'n L S S of Ned i , soos 
dit by die meesrc bekend staan? 

Maar, miskien die b langrikstc van 
all's, di l i die hymokaarkornplck v 1I1 
al wat student is en ook van and ir, 
Party kom dJ ink 11 I '11 koppi lekker 
koffie, under kOJIl om die hongcrpync 
te siil en sonunig kom luistcr na die 
mu ick wannccr daar gclewe word rn 
die Gat. 

(,ROOT KLAGTI' 

Nou is daar net cen struikdblok; 
~t d esdac ilikwels 'n ondtrw'rp vil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bcsprcking is. Dit j. nie '0 kwe ic dat 
daar nou na icts gcso k word om (lor te 
kla nil', dit is net dat (lit afhrcek docn 
aan die gocie hceld vall die ISS. Soo 
u teen hi srdic tyd vir usclf uitgc maa 
hct skryf ek cintlik oor die swak 

, d .1 " • t" hcdicning wa t ns e 'sua' g me . 

STAPPI~ n 

be haa I: 

Bierv'lll kan baie slUtkllte g~ Illig. 
fndien dit lets is war SOli oorwmu, kOI1 
'n III ns dit nog verstaan, maar dit .is 
icts W'J t meet en mecr ~o ncem. Mt~: 
kicn on t hou 1I "Oic Hun IS nng hy (l."S 
vall Chris Banlllrd. Ons 'IS alltankltkc: 
kan hasi's rue i 'io; in die up I VCT 
ander 111. I'k wII d~ls h~erml' 'n 
hcro<'p docn dat daur (Ill hoer gel dcre 
stapp' icdocn sui word Oil! N elsie ook 
op hiCf(It' gcbicd lot sy .volle r J te I,"~t 
kom- Gm'll' "am' \ rking g • Uill,ll .'. 
ding tot !'ol'il' gesilldhcd' ~tl lilt IS 
hl'illngrik dal daur bo all' ~'l)H:dt:. vun 
die stud -utclcwc goci gcslndhcdc al 
wces. 

DR. ANDR' DU TOIT I.) pt. 
Staatsfllosufie , skryf: 

KANALh 

Fk is sekcr dat hierdie probl{cm uit 
<.lie weg gcruim sal word ons moet 

I d ur die regte kuuale werk, 1)11 IS 
no .' Ik enter 'n prob1cc.1ll wat inherent VI~ - 
een van on rank wat van Ncelsic s 
dicnste gebruik maak. 

roSlTIEWE REAKSIE 
Ek vertrou dat daar na .' ianleiding 
lucrdie skrywc 'n po:lttcwe ver 

van<.l • . S Illntree en dat ons sodocndc an ermg ; I 

nog trotscr sal kan wces op ons s n- 
trum. 
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WP Onderwater- 
proewe 

DIE eerste van ses WP onderwaterproew het veri de aterdag 
in die dam agrer die trimbaan plaa g vind, Johan Ne h. v n 

Stellenbosch het eerste gekom met 'n tyd van 9 minute S2 sekond " 
Johan het presteer deur al die boeie te vind asof hy 'n grondlyn nr 
hulle gehad het. Andy Ross (Springbok) was kort op sy hakke met 
'n tyd van 10:20, Hy het 'n bietjie tyd v rloor toe hy mo 0 k na 
die derde boei, Derde was Charl Cilliers, ook van St llenbos .h 
met 'n tyd van 12:20. 

Hulle is gevolg deur: Dewald Calitz, 
Dagh Calitz, Manic Pi nuar en Bruce 
Powrie. 

Daar gaan uiteindelik 'n span van vier 
vir WP gekies word plus een re rwe. 
Aangcsien dit maar nog die t rste 
proewe was, sal duar nog ge ien moet 
word hoe die Maties uiteindclik gaan 
vaar. 

Om in uanmerking Ie korn moet die 
duiker 'n vasgestelde roete so vinnig a 
moontlik voltooi, Hierdie mete is geruerk 
met hoei wat die duiker moet pluk 
wannecr hy dit opgespoor het. Om di • as f 

SR-lid wil 
luister 

Hoe verwagting vir A letiek 

IN 'n ond rhoud het Nick Koornhof, 
Sekreturl. van die SR en lid belas 

met Sport dJt ultgespcl dat hy 'n doeltref 
fende kanaal vir klagtes en aanbevellng 
van sportkomltecs, sportm nne en sport 
vroue wil skep. 

As die lid belus met Sport het hy sit· 
ting op die sportkollli1t:c van Stollen 
bosch waarvan die vlsc-rektor die voor- I------~--~----.-~----- .. ~~-.- ---------1 
sitter is. Die dod vun hierdie portcleuljc 
is hoofsaaklik 0111 US skukcl Ie <lien tussen 
die Matie-sportrnunnc en vrou en die 
Sportkomitee. 

Hierdi ortefculjc he! soms in die 
verlede geweldig bail' ndministlllti We 

take vereis en du rom i. hkrdie port - 
Ieulje hierdie jam ( an die S kreturis van 
dle Srudenreraad toegeken en nie nun 'n 
under SR lid nie. 

Liberta wen 
okkerliga 

I N In tlplt~se elnd. tryd, d.w.s.ln 'n on- 
aan koullke, maar p nnende w d 

stryd, het Llbertas Oude Molen met 1- 0 
ver hum n sodoend dl A·llga hi r.1I 
joar gewen. H, Volkmann h t cUe do lin 
dl erste he lite resklet n dol D. Ounn 
'n v rdedigingsfont henut het n die t n 
voerwerk vir dl doel gedo n h t, 

_NICK KOORNIIOF 

SKA ~UNG 

Nick Koornhof h t verd r ge c hy 
b 'oog om hierdie skakeling lus~en 
hom en die sportlui verder uirg hr I t 
kry sodut hulle 'n docltr ffend klag 
kanaal vir sportklugtcs en Illlhl,vclings 
van sportrnanne en vroue kan verkry. Hy 
nooi dUI> at die spOrlnlllnne 11 vroue 
hartlik uh om enige khgtes of gl:i WI> 

onder sy aundag te bring in die SR· 
kantoor. 

Hy beoog verder )01 'n vergndcri.ng I 
her mel al die sporlklubs S VO~)rslttc .. 
om probleem gebi d so uit re IIg 11 d~ 
probleme op t 1o,. Indien so 'n ve,r· 
gadering so gesluagd i en as <taa.r ,n 
behoefte daarvoor ontsraen k 1II (lit n 
gereelde instolling word, 

Om dus saam te vat wil hy graag 
alma] wat gemocid is m t sport op 
Stellenbosch hartlik uitnool Olll met 
hom te kom gesels jndien daar enlg: 
probleme opduik of bestaan. 



Andy Procter Atletiek k Y Rose-Innes. Andy wa: vanjaar ook lid 
van die SA-universileilespan en het ook 
vir die Suid-Afrikaanse 0.21 span 
gespecl. 

DIE krleket- en hokklespeler, Andy 
Procter, is 'n man wat al sedert sy 

ub A-due kompeterende krleket speel, 
Andy is 'n inwoner van Eendrag en is 
vandag die Mafie se sportprofielgas. 

Andy was vanjaar lid van die Marie 
hokkiespan wat die nasionale klubkam 
pioenskappe gewen het. Hy speel ook vir 
die Maries se eerstespan krieket, Daar- 

ftrek ONDER I) 

Krieket sped Andy al vanaf sy sub A 
jaar toe hy vir 'n O.ll-spannetjie gekics 
was. Daarna het Andy van krag tot krag 
gegaan. Die kroon op sy kool-krieket 
loopbaan was toe hy in 1976 vir die SA 
skolespan gekies is. Die prestasie het hy 
in 1977 herhaal. Hy het ook al die 01' 
Curriebekerspan as twaalfde man ver 
teenwoordig. Sy ideaal is om die WP 
Curricbekerspan te haal, maar erken dat 
eli! baie deurseulngsvermoe en hank 
oefening sal koso 

Andy sreln hoe prioriteit aan Iiksheid 
en glo dat dit die basis van sy sukses is. 
Hy draf gereeld die bcrgpad. Hy se hy 
oefen nie juis met gewigte nie en beskou 
waterski as goeie ontspanning, 

DII:., eerste all tiekbyeenkoms van die seisoen is verlede Vrydag- 
aand in die Coetzenburg-stadion gehou. 'n Tel urstellende 

skare was teenwoordig, Dit was die eerste Plauelandse liga-byeen 
koms, Die interkoshuisliga i terselfdertyd afgchandcl. Simons 
berg en Huis de Villiers is op die oomblik onderskeid lik voor- r.::===========:::::;"] 
toper in die mans en dames afdelings van die liga. 

SPORT 
PROFIEL 

Golf: Maties 
in eindstryd 

benewens het hy ook 'n wakker belang 
stelling in tennis, muurbal en waterski. 
Hy sou graag 'n tweeting wou wees sodat 
hy rugby ook kon speel. 

Hierdie gebore sport man is 20 jaar oud 
en is 'n produk van Grey High in Port 
Elizabeth. Hy is 'n buksie van 1,6Hm cn 
trek die skaal op 73 kg wat betoken dat 
hy net reg gebou is om sy tcenstanders 
hoofbrekens tc besorg. Andy is die 
tweedc jongstc uit 'n gesin van ses kinders 
en is 'n neef van die bekcnde krieket 
speler, Mike Procter. 

400: 1. M. Surr ndorf Ill. , B) 48,3 . 
30m; 1. D. Malan (lJS, H) k:20.4; 2. V. 
Liehenb .rg (US, Al 8:21,n; 3. P. Viljoen 
(US, AO 8:23,4. 
I)S: 1. L. Wise (WOK) 13,1. 
II,: t.L.dcLangc(US,A)SJ,7R;2.W. 
Pienaar (US, B) 49,MI; 3. J. 1 aubscher 
(US, A I 4S,7K 
HS: I. N. Koch (US, A) 2,()(): 2. '. Perold 
(U. , AII,9S; 3. A.Davids (NBt 1,90. 

VROlJE 
100: 1. I'. till PI .ssis .us. B) 12,3: 2. 1. 
Kock (US, A) 12,5. 
200: I. F. du Plessi (US, B) 24,H; 2. I. 
Kock (US, A) 2'\2. 
400: 1. '. lu Plessis IUS, Bl SS,9; 2. . 
Fourie (US, A) 60,4; 3. H. Rust (US, At 
60,7. - 
ROO: 1. F. du Plessis (US, R) 2: D,7; 2. A. 
Kuun (US, A) 2:IS,2; J. J. Vil_ioen (US, 
A) 2:25,8. 
IS{X)' I. A. Kuun (US, A) 4:.19,6; 2. S. 
Nortje (Paarl), 
100 H: I. J. Coetzee ru , HI 15,4; 2. D. 
Coetzee (US, A) 15,9. 
HS: l. J. 0 tze (U , BO 1,65; 2.1. van 
L CUW"11 rus. A) I .so. 
)S: I. S. de B er (US, B) 10.61; 

Johan Oosthuiz n her vii di > h te ver 
roninggesorgm ,,'nv rdi mstelik 74,161ll 
in die spiesgooi. 

Frieda du Plessis het 'n puik vierkuns 
ht haul. Sy het die tOOtH, die 200111, die 
H)Om en eli 800m vir VfOU gew .n. Haar 
wentye was onder k idelik 12,:-\ sck., 24,11 
k., SS,9 sek., en 2 min. U,7 sck. 
Jo-Marie 0 tzce hct ook 'n dri kun 

b haal. Sy h 'I die 100m hckkie: , di vcr 
spring Jl di hoogspring vir vroue 
I w n, 
Ander Matie-ulrblinkers was lzak 

Kotz en Annelise Kuun. 
Die puntestand in die koshuisliga na 

afloop van die by enkoms was soos volg: 

TEN spyte van die feit dat talle groot 
gholf pelers Stellenbosch verlede 

[aar verlaat het, het die spun weer eens 
deurgedrlng na die finnal van die Kruger 
Iiga. 

Die betreklik jong en onervare span 
1lI0CS sonder die dienste van manne soos 
WP-speler, Tienie Hendrikz, Springbok 
Peter 'I mit, Francois de Goede en vele 
under bckend name klaarkorn, maar 
het nogtans uit. tekend gevaar. Die eind 
stryd is op 20 Oktobcr teen Hermanus. 

Seker die grootste uitblinker was Giles 
Webb wat vanjaar die Somerset-Wes Ope 
en die Boland Geslote kampioenskappe 
gewen her. Hy is ook in April in die 
Bolr nd-span wat onoorwonne in die 
intci provinsiale kornpetisic was, opge 
neeru en in Julie is hy gekies om die WP 
by die Nusionale interprovinsiale kam 
piocnskappe in Bloemfontein te verteen 
woordig, 

"NEVER GIVE UP" 

Andy se sport neem baie van sy tyd in 
beslag, maar dit maak gcen inbraak op 
sy studies nie. Sy leuse is "never give up", 
en dit L sy motivcring as dit party dae 
slcg gaan en hy nie tegnieke kan regkry 
waaraan hy hard geoef'en het nie. Hy se 
hy he! al baie donker dae as sport man 
heleef. By het egtcr nie gaan Ie nie en 
elke keer nog die vrugte van sy vol· 
harding gepluk. 

Andy is tans 'n B.Econ. student in sy 
tweedejaar en hy beplan om 'n honneurs 
kursus in bedryfsielkunde te doen. Andy 
moet ook nog militere diensplig doen: 
hy sicn nogal uit daarna. Die Stellenbosse 
natuurskoon Ie hom na aan die hart en 
hy gaan braai graag vleis by Vergenoeg. 

Die Matie wit hierdie vasberade en ge 
dissiplineerde sport man 'n mooi toekoms 
roewens. 

HOKKIE 

Andy se hy verkies hokkie bo krieket 
en sy grootste arnbisie is om Springbok 
kleure in die sport te verwerf. Hy het 
\ anjaar reeds vir die WP B-span gespeel. 
Hy was ook lid van die WP·binneshuise 
hokkie: pan. Andy het in sy standerd g. 
jaar begin hokkie speel en praat met 
groot lof van sy skoolafrigter wat hom 
alles geleer hct van hokkie. Hy beskou 
dit as 'n eer en plcsier om vir die Matie 
span hokkie tc speel en het groot respek 
vir die hekwarne hokkieafrigter, Carl 

MANS-AFDEUNG 
Simonsb rg 12H, Huis Murals YR, Dag 

breek 67, Huis Visser 4·l, Ecndrag -'S, 
Pi ke J 1, Wilgcnho! 15. Helderberg 12. 

DAMES·AFm~UNG 
Huis de Villiers 80, Huis t 'n Bosch 1R, 

1 J emsted 22, N rina 7. 
Die hyeenkoms is gek .nrn rk deur 

swak onde rst uning 'n belangstelling uan 
koshuiskant, 'J aile koshui h I nie e rs 
'n enk I in krywing gehad nie. Veral r.:=============================================================:; 
die clam s se afw igheid WH. opmerk 
iii" Di alg nuene h .langstelling van die 
stud 'nt was ook bcsonder wak 11 III ns 
in ag ne III dar die We r idcaal was. 

J n die algcmeen kon die koshuis 
arlet ook ni npweeg Ie n die kluh·atlct 
nk. Vcrd r was dit opvallcnd d,1I die 
tudenle van WOK ell OKP me ronder· 
leun rs ,ehad het as die Maties 'If. III 
die kluhliga hel die Mali's in bcid dil.: 
lllilllS en dam's ufdclings eerste c.;n 
tw de pi k heh. II. 

Die uirslac> is: 

ligo B Moties speel • nou In Bofhsl • • 
behtng telling in hierdie sport is nie hail' 
groot nie, alhocwel daar vanjaar 'n op' 
lewing was. Staatmakcrs in vanjaar sc 
span sal waarskynlik Ernie Blomnwert, 
Cecil Read en Johnie Schnydcl wecs. 
Hulle i die enigste gercelde eerstespan 
spelers van verlede seisoen, wat 109 hy 
die US·klub is. 

Die cersle wedstryd van die seisoen 
sui op 20 Oktober plaasvind. Mnr. Read 
weet nog nie leen wie hulk gaan specl 
nie. Die kaptcin is nog nie gekies nie, 
maar mnr. Johan Goosen, Olld·Spring 
bok, hly afrigter van die span. 

In hierdie stadium is die vooruitsigle 
vir die bofbalspan redclik swak. Die 

Lidoll peel volgende jaar by Van der 
Ste!. NlIwc spanne moet saamgeslcl word 
n daar suI Iwee keer per week geoefen 

word. Volgens mnr. Read Iyk die nllwe 
sp 'Iers hai • takntvol, hoewd hulle ulma)' 
heginners is. Hy meell ook, <lal die gees 
van die spelers vanjaar betel' is liS in die 
verlcde. 

VERtEOE we k het Die Matie 'n 
onderhoud met mnr. Cecil Read, 

ekrctaris van die U. ·bofbalkluh, gevoer. 
.edurende die vorige el. oen h t die 

Sf IIcnhos e bofhalspan in die cerste IIga 
ge peel. lang onderbreklngs soos die 
Uesember vakan. ie en die feit dBt bale 
van die speier, Stellenho ch verlaat het 
ann dl elnd van v rlede laar, het dlt vir 
die span moelllk gemnuk om op dreef tc r.:=============================================::; 
kom. Die spun het ook deelgeneem aan 
die SAU-Ioernool en drle van die vier 
wed. tryde gew n. Aangeslen Ikey s 
Jople gemJddeJd een meer as die van die 
Maties w ., Is hulJe as die algehele w n 
n rs aangewys. Peter Lidoll van die Uni 
ver iteh Stellenbo ch Is a die beste 
kolw r a ngewys. 

MAN 

I(X): I. H. KotJ' (OKP) IO,Y; 2. K. Vis 
OJ', A) 11,J; J. K. Surrendorf (uS, B) 
11,1. 
200: I. II. Koll ( KP) 21,7. 
800: J. K. brasmus (US, A) 1 :S2,\2. R. 
Rein (US, A) I :S·t,R; 3. J. Marais (US, B) 
I ;S7,8. 
t 500: I. C. Loock (llS, A I 3:S4,9: 2. 
I al (US, H) 3:55,1; J. K. McArthur (US, 
Bl 3:5<), .. 
()()() II: 1..1, Donald (US, A) 9:17,7. 

40011: I.R. 'ulllpheJlIUS,A)S6,1;_ . .I. Di knlll'nde sdsoen sal die Marit;s 
Lools IUS, B) 57,2, vrywilliglik in di IH..iga sped, aangesi n 
110 H: 1. K. Vi St.;f (llS, Al 14,8; 2. . vyf eerst -spanspe1crs di Universitcit 
Fortman (U, , HI 15,0; J. W. ·ichholz v rlaat. Oic provinsialc speier Pet'r 

Krieket Iyk belowend 
STELLENBOSCH het 'n redelike groot krieket-diepte. Hier is baie talentvolle spelers, maar dis 

jammer dat so baie van hulle verlorc gaan omdal hulle nooit vanuit die koshuise na yore korn 
om tc wys waartoe hune in staat is nit;. Oit is die mening van Dr. J.A. Brink, voorsitter van die Stel 
lenhosch Krieketklub, in 'n onderhoud wat met hom gevoer is oor die vooruitsigte en problerne' 
van die kornende kri ketseiso n. ' 

'n paar baic ongelukkige gebcure uit 
eindclik derde gekom het. ~licrdic jaar 
word die tocrnooi dt:ur Wits in Johannes 
burg aangebied en volgens hom is die 
Maties e kanse die kecr miskicn nie so 
gocd nie, onder andere omdat Evan 
Gordon nog heseer is. 

Die verlics van Garth Ie Roux sjll 
vOlgcns hom nie ons kanse in die liga 
haie v rswak nie, omdat die WP-spelcrs 
in elk geval nt;t vir nagenocg die helfte 
van die Iiga·wcdstryde hc;skikbaar is. 

Probleme van die krickctklub is onder 
andere die feit clal haie van die liga·wed 
stryde in die vakansie., wanneer baie 
studcnte weg is, gespcel word. 

Die Maties specl ook nie soos die 
meeste under klubs op Sondae wedstryde 
nie en dit maak die posisic nog t1loeiliker, 
want nou is dit half onmoontlik om wed' 
stryde uit te stellot na die vakansic. 

Die krkketseisoen begin ook op 'n 
r d Iik ongemaklike tyd, want die t:k 
sam n I" n loer. 

'n Verdere problcem is dat krieket baie 
student se "tweedc;" sport is - nn veral 
hokkie of rughy. 

Op Stell nbosch kan nigeell wat dink 
dal hy die vermoe he!, homself gaan aan 
meld by die klub waar sy pOlensiaal dan 
beprocf ~al word. oit is gtcr nie net vir 
instap nie, want verlede seisoen het daM 
in 'n studium drie NuffieJd-spelers vir 
die vierde span ge, peel! 

By dink veral ook Han diegene wal nct 
so 'n hietjie krieket op skool gespeel het 
en loc nie baie sukscs behaal her nie. 
IIulle het egler genocg tulent om met die 
regte afrigting in go ie spelcrs te ont 
wikkel. Op St lIenhosch word hullt. egter 
nie raakgcsicn nie en dan verdwyn hullc 
so stil-Slit. 

BEtANGSTEUJNG 

Dr. Brink sal ook gmug '11 grotcr 
helangst 'lling in krieket onder die nie 
spclendc stlldenlc wil sien. Onderstcull' 
ing by veral die kluhspanne se wedstryde 
is altyd welkom en diegene wal genoeg 
belang. tel kan selfs as tellinghouers en 
beamplcs by wedstrydc gebruik word. 
Hullc moet hulleself net gaan beskik 
banI' stel by die klub. 

MARKIIAMS 

Sy mening is dal die Mati s 'n 50·S0 
kans het om weer die Markhams-liga te 
wen. Die tweed span spc;el die komendc; 
seisoen in die 2A·liga, nadat hulle v r 
lede seisocn die 2B·!iga met gemak gewen 
het. Krickel is so 'n onvoorsp Ihare sport 
dat <.lit baie ll10eilik i. om te voorspcl wat 
hulle kanse is. 

Dr. Brink stcl dit onomwonde dat die 
Muti 'S verlede jaar die bestc span op die 
SAU-toernooi was, hoewel hulle we ns 

/I. Katz' l'an OKP bYe k hier die lint iu die lOOrn. Op die agtcrgrmuJ kan gesien word hoe min tueskouers 
daar was. 


