
TWEEWEEKLIKSE STELLENBOS E STUDENT KOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN 01 SR 

Jaargang XXXIII Nr 18 PRYS roe, 

s 
DIE Studenteparlemcnt vir 1980 het voorverlede we k vir di 
. eerste keer vergader. A$ slegs die twecde parlem nt sedert 

die ontstaan van hierdie Jiggaam sal die SP homself deeglik moet 
bewys in die komende jaar. Tot op hede het dit nog nie tot sy volle 
potensiaal ontwikkel nie. 

Die ampsdraers vir die nuwe termyn is 
tydens die vergadering verkies. Die nuwe 
Voorsitter en Ondervoorsitter is onder 
skeidelik mnre. Jan de Wet en Francois 
van der Merwe. Me]. Rosina Roelofse is 
as Sekretaresse uangewys. Daar word 
reeds beplan vir die nuwe termyn van die 
SP. Oil word op 6 Maart 1980 deur 'n 
spreker van buite geopen waarna die lig 
gaam amptelik met sy werksaamhedc 
begin. Volgens mnr. De Wet word ver 
anderingc in die werkswyse van die SP 
voorsien. Dit sal daarop gernik wees om 
hierdie SR-orgaan verder te stroornlyn 
en groter doelmatigheid te gee. 

Die SP is 'n uitvloeisel van die monster 
vergadering van verlede jaar oor die poli 
tieke betrokkenheid van die Studente 
raad. Bike koshuis en erkende verenig 
ing word vcrtecnwoordig 01' die SP sodat 
dit besonder vertecnwoordigend van die 
studente-unie is. Uit die aard van sy same 
stelling kan die SP 'n get roue refieksie 
wees van die studcntemening op Stellen 
bosch. Die moontlikheid bestaan dat die 
struktuur van die Sf' kan verander in di • 
nabye toekoms len einde dit sells nog 
meer verteenwoordigend te mauk. 
Tydcns die laaste SP·vergadering is die 
SR versoek om 'n kommissie van onder 
sock aan te stel na die vcrtcenwoordiging 
van studente op die kampus. Die Stu 
denteparlemcnl sal ook deur hierdie 
kommissie ondersoek word. 

DRUKGROEP 
Mnr. de Wet het vandeesweek beklem 

toon dat die SP nie 'n drukgroep of oppo 
sisie vir die SR is nie, maar eerder 'n uit 
stekende geleenthcid bied om die stu 
denternening getrou re pei!. Die SP het 
geen uitvoerende mug nie en kan slcgs 
na goeddunke aanbevelings of vcrsoeke 
rig aan die SR en ander Jiggame of 
individue. Nogtans is mnr. De Wet van 
mening dat die SP sy stem kan dik muak 
deur vcrtecnwoordigende en sinvolle uit 
sprake oor 'n wye vcrskeidenhcid van 
onderwerpe. Volgens die reglcmente v 1I1 
die SP stcl die liggaam hom dit tell doel 
om onderwerpe rakende lands- en stu 
dcntcpolitiek en die studentc·unie te he 
spreek. In hierdie verband is dit nood 
saaklik dat lede ter saaklike onderwerpc 
voor die pariement sal bring vir h sprc- 

king. Die ultelndcllke uk evan dl P 
sal bepaal word deur dl kwallt It v n 
mosles wat voor hom dl n. In hi rdle op 
slg kan volgcnde [aar se parlement be I 
verb ter op vanJaar se eer te poglng. 

Di . P sal waarskynlik volg n(1I.: [unr 
twee kecr per kwartaal vergad r in plans 
van legs cen keer so os vunjaar dl g 'val 
was. Verder voorsien die nuwe Vo )1' 
sitter ook dat daar blitssiuings oor die 
middaguur gehou kan word wanncer 'n 
dringcnde saak dit vcr is. Op hierdie 
manier kun die SP miskl 'n me I' doel 
treffcnd reageer op akru sle geheur '. 'n 
Daadwerklikc poging gaun aangewend 
word om groter deelname nan bespre 
kings te verseker. Mnr. de Wet her dnar 
op gewy. dar hierdie vernntwoordelik 
heid egter eweseer op elke lid rus. 

TERUGVOER 

ANM 
N 

Mnr. Francois van der Merwe hCI die 
belangrikheid van tcrugvo r na "kies 
afdelings" beklcnuoon. Nie aileen is dit 
noodsaaklik len cindc te verseker dat 
lede verh;:enwoordigcndc Sl indpunt ' 
huldig nie, maar ,I dit ook di gewollc 
student by die P bctrek. Die verte II 
woordigers van koshuise en vereniging 
behoort gerecld hulle "kiesers'' te ralld 
pleeg en moontJik mosies vooraf h '- t---------------~ 
spreek. A. die SP enlgslus rei vant wll 
wee ,sal dit sin moet mask vir die deur 
"nee student dcur onder andere y 
menlng korrek we r te ge . 

Volgcns mnr. Van del' M rw verdi '1\ 
die rol van SR-Icdc 01' die SP ook pe 
si lie aandag. Studentcraadskdc is ip '0 
facto lede van die SP. Souder om afbre k 
te wil muak Han die positiew hydrae van 
SR led gedurende die Ifgclop' t rmyn, 
het hulle ongelukkig dikwels 'n oorh .er- 
ende rol gespeel en daarrleur under de I 
nam ond rdruk. Aang ien die SP ook 
uanhcvclings tan die SR muuk, sal dil 
miskien beter wees as SR-Iede hulle weer 
hou van oordrewe de lname odat die 
,tudentclllening heter kan blyk. 
Mnr. de W .( her hulde ) hring nan die 

erste voorsitter van die Sp, mnr. Pi t 
Naude war vanjaar te midde van moeilik 
omstandighcd' uirsrekcnd da irin geslaag 
hct om die Sf> op '11 goei koers I '10 tis. 
Volgende jaar se parl'ment kun met 
vcrtrolle hierop voortbou. • ruin vra VI 

Di tri 

Die ampsdraers van die Studenteparlemenf vir 198(~ is voorv~r 
ledeweek aangewys. Bulle is vlnr. Jan de Wet, voomtter, Rosina 
Roelofse, sekrefaresse ell Francois van der Merwe. 01! derv 0 or 
sitter. Die SP, wat volgende jaar sy tweede termtJ1 hinnegaan. 
skep 'n ideale forum vir sirzvo/le en verteenwoordlgcllde gesprek 
op die kampus. 



2 Matie, Dond rdag, 1 Novemb r 1979 

BY die lee van die Oktober- in 'n riel verander het om hom te geplooi, tc slim, om wcrklik as verhaal 
uitgawe van Pen. eel, kan 'n ontwyk. of "stori "te oortuig. As id e slaag di t, 

men oor twee ake heel verheug Net so 'n nctjicsc g dig is "derdc- as vorm kom dit nog veel kort, 
vo I: dat die samestellers daarin rnansliedjic" met sy paralleli me vall Weens gebrek aan spasie kan ek ni 

strofebou, en funk .icnelc afwyking, uitw >j oor die ander werk nie, behalwe 
geslaag h t om bydraes in te sluit Die "derde man", die een wat nie die om die tweede deel van "Outsider" 
wa t tot baie be pre king en "ooi", "gevoorde land", of "klinknael deur Kcric a Botha en "Van Gogh" van 
polemiek kan lei, en dat die Stu- toom" hct nie, se sinies: hul "gaan tog Dirk Landwehr as verdien telik te 
d nteraad wyslik b luit het om altw witvingcr wys/ soos daai orng - vcrmcld. 19. gedig rocp die benouendc 

dopte krcmctartboom". wcrklikheid van Van Gogh in sy lauste 
die bladjie met 'n tewig subsidie Wi Ihe 1m Lie ben berg sc twe kildcrye voor die oog: 
te steun. parodied, "Eenmaal cell" '11 "Berceuse Uit die ruikende iprcs 

On' lukkig i die papicrgehalt '11 Nr. W', is slim bcwcrk, met 'n paar die gckleurde lande 
alg mene tegnie e ver orging minder "t rloopse" vondsics, by. "Per vcr. kan en golwend lug 
go d .IS vorig uitgawes. V rblydend soen'l " en "slaan aan die lig om tc Die SWdTt raw van die werklikheid 
egter i s krywers wat hull' debuut lee" wat aan 19. gedig bctckenis by eli fladder asof vcr krik 
mauk, en daarvan 'n prosateur, Victor klankspcl verlcen, Anders as Van op op 
Munnik, Ostaijen se wiegelicdjie i bier inversie, om elder tc kel. 

A.D. Pienaar toon we r ccn 'n en die persoon word wakker met 'n vae VARfASlE 
bewussyn wat vra: "Wie roep? ,. 1) I bi d ' . 1 soud re hantering van woord met cnsee rc n goeie vanasre van 

becldryke ugge tie. Hocwel "con- "Die vcrhaal van die engel oor die skcppende aanslag, en tussen verskeie 
uad" van Victor Munnik is hoogs no 1 r t-nozi kId kt noisseur" ubtiele segging v rweef met g-t iaa -ne -pogmgs, en e e pro u e 

~ c~sodewaar~ tw e nrenscbctrokkeTI_C_CS_I_m_rc_'_p_ro_s_a_,_n_lli_,,_r_i_s_tI_c_t_te~~_'d_a_g_'_~_'~va_n~ne_t_te~k_w_a_Ii_~_i_t.~~~~~~~ 
word, is dit a gedig nie 0 afgerond 
soos "par tyd" m t y vernuftig vol 

houe meta OOT van die druif .. en 
wynbeeld nie: "die son dans donslig 
aan di korrel van jou wang n, win 
gerdkind, dan mo t my hande mandjie 
maak", 

In "Mynbcdryf" probcer ,ti nne 
van Heerd n die skryfproses saam met 
'n primere b eld, ontginning van steen 

Die Alba studente-handwerksentrum bied nou die geleentheid aan kool en maak van papier, gclyktydig 
student -. om geld te maak uit hul stokperdiics. Handgemaakte artikels kulmineer, Die gedig doen egter te 
word hier uitgestal en verkoop; die winkeleienaars neem legs 'n klein g maak aan, en fewer ook nie die stork 
kommissie up die mre wat hulle verkoap. Leerwerk, kun werke, woordkrag van y andcr gedig, "Johan- n sburg", nie, met die ontstellende 
juwele, ornamcnte. breekware en klere is ond. 'r die artikels wat vall die slotreel: "hoe moker moker die miere 
hand gesit word. Op die toto v rskyn Johan Alheit (links) en Henry al nader aan die fondament kom", 
Bower, eienaars Vall die sentrum, Ius ien sommige "all die artikcls wat Die wereld van die jong kind, en 
te k op aangebicd word. spc ifiek die illusie-verbreekt , onseker, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ciFn~ w6reW wn ~ kwu~~ ~ 

meisietjie word helder getck n deur 
Jo: n Han bidge in haar prosateks, 
" eetyd". Die ou bekende bangmaak 
refr inc van kind wees krik die af'gc 
slate mci ietjic ocn kynlik nie af nie, 
maar ein t1ik is y bai bang. Daarom 
ga n y ni huite. peel nie. 

ulnri 

Bat soor kry R1 600000000 

n ee ver Iy 
tile nuwighe 

DA WID DE VILLIERS 

t 
e 

ANDERSE NOAG 
IS ERVARING 

N OAG", geskryf deur Andre Obey, is die afgelope twee nawe ke 
deur die derdejaar- drarnastudente in die H.B. Thorn .. teater 

opgevoer: Die opvoering het 'n projek afgesluit wat Jannie Gildenhuys 
as gasregisseur onderneem het met al die derdejaarstudente en drie 
dosente van die Dramad parte men t. 

"Noag" is in die dcrtigerjare geskryf handel dan uite indelik oor alles wat in 
en het dus in die klimaat van ver- die ark gebeur - die menseverhou 
nuwing van die twintigerjare ontstaan. dings, gesin krisi se en die vrae wat by 
Daar word teruggcgaan na die mens en Noag se gc in opkom. Prominensie 
sy. ek. istensiele situasie. Die inforrnali- word ook verleen aan die teenstelling 
teit gee aanleiding tot 'n revolusionere tu sen Noag en Gam (sy . ddelste 
opvo rtcgni 'k: daar is nl, van minimale seun) so karakters, 
dekor, kostuums en rekwisiete gebruik 
gemaak, Jannie Gi.'denhuys lie vertaling GOEfE SPEL 
was ook nntuurhk n sell's in heel 
hyderwetsc Afrikaans. Obey het 
"Noag" geskryf met die doel om die 
verhoog a. sodanig te laat leef. Daar 
word dus baie van die spelers vereis, 
wat ook feitlik sonder uitsondering 
allcs uitgehaal het. 

Die stuk het di Byb lse verhaal van 
Noag as afspringplek. Obey laat hom 
sel egt r groot vryhed toe in dic 
hantering van sy terna, Die drama 

Noag (gespcel deur Herman Pre 
torius) glo fe itlik blind in God se plan. 
Herman Pretorius, hoof vall die Drama 
departernent, lewer hier sterk, maar tog 
aard: • pel. Sy pel wa. waarskynlik 
groat aan poring vir sy mede-spclei . 
;am is van die begin af reb Is n sillies 

en opponeer Noag. Dawid M' maur hct 
oortuigende sp 1 g lower, I I ar stereo 
tip liggaamsbcwegings wa hindcrlik. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Noag ~ 1ndc. tw e seun~ Sern (~lriS 
van Jaarsveld) en Jafct (Niel le ROllX), 
word bcurtellng 1 invlocd deur onder 
kcid lik Noag en Gam. Karakteruit 
be Iding i dus hi hier 'n preble m 
ni . Dies Ifdc geld vir die dric mcisie 
in die ark; Selin (Hiz Britz), Naomi 
(Gaynor 'alitz) en Ada (Elmari van 
Niekerk), Christa Kotze het as Mev. 
Noag die vee! i. endste vrouerol gdlad. 
Sy moos vrou, moeder en egg note 
vcrtolk en is ook rond 'cslingcf deur 
N'oag n Gam se vcr kille. Sy het hanr 
goed V'U1 Iwar taak g kwyt, alhocw I 
die toncel met hanr kat tc pateties wus. 

PAUL 'IUJ'RS 
Paul Cilliers i v rant voordelik vir 

'n nostalgic e kwatryn, "syrinx", waar 
ill di tit I slaan OJ> die naarn van 'n 
fluit at Pan, die herdergod, uit riet 
gemaa h 1. Di' naam verwys egter na 
'n nimf wat Pan lie gehad het, en wat 

Complete photographic deal rs 
Ryneveld Str t 

DIFR 
1 wee and'r do en te, Ben Dchacck 

(dIe Becr) 'n Johann van llccrdell ('n 
Man, di' Olilant en dic Bul) het met 
gemaklike spel 'n groot bydrae tot die 
g slaagdhcid van die produksie verlcen. 
Die and r derd jaar-dramastudcnte het 
di' dier in di ark g~,spcel. Hulle moes 
d ur mimi en klank mecr 3. net hut 
identiteit oordr en het sond r uitson 
d ring daarin e la g. I neHe Ro . ()UW 
as die Vol trui. het veral :mdag g tr k. 

,BEl JGTlN(, 
Alhoewel daar g en "kostuullls" in 

die wale sin van die woord wa. nil.' kon 
'11 mellS "Iain Aucump shand. i J1 in 
die keuse van veral Idem maar ook 
ontw>rp n tckstuur van doodgcwot11! 
klerc. J)i groat lc', vcrhoog is Illak 1- 

Illilll b 'nul met he 'I indrukwekkl:nde 
chnreografie. Die bcligting het opg v I 
a 'n belangrike bydracndt: taktor tot 
die uk es van die tUk. Daar word 
v'ral hoe ci aan beligting ge tcl as dit, 
00' in "Noag", f·itlik die enigste 
hulpmidd I is. 

In die geheel gesien WdS "Nong" 'n 
buitellg 'wone opvoering wat miskicIl 
cerd r a. "tOll 'cl rvaring" vermctd 
m et word. 



Barclays-Nasionaal verstaan die probleme wat 
In student vanaf sy eerste dag op un iversit it 
ondervind. Daarom het ons 'n spesiale aanbod 
om jou deur jou studiejare te help. 
Soo p i I I r nteko r -I ning om 
boeke, elektron iese rekenaars of In teodol iet te 
Koop. Geld om jou deur noustroptye te help en 
miskien 'n vliegkaartjie huis toe te betaal. Selfs 
bystand met studiegeld. En hierdie spesiale 
laerentekoers-Ienings kan oar 'n ruim tydperk 
terugbetaal word. 
Tjekrek ning n p i I I k · 
Met In tjekboek het jy een van die beste 

resi 
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en Vlooie 
die Nico • In Verander ten goede 

STELLENBOS II I t w r eens 'n goeie jaar beleef. Allerwee sal 
dit seker bekend staan a 'n jaar van verandering. Hopelik sal 

ie ski nis bewys dat dit v randeringe ten goede meegebring 
I t. 

Een van die belangrikste veranderings was seker die nuwe rigting 
wat die Stud nteraad ingeslaan het. Na die monstervergadering van 
1978 (nou re ds 'n jaar en 'n half gelede) het die nuutverkose SR 
dru dw rklik gepoog om polities betrokke te raak, Gevolglik is die 
Komitee vir Politicke Studies en die Studenteparlement in die lewe 
g roep, Die grondslag vir verdere ontwikkeling is gedurende die 
afg lope j ar g Ie. Sukses hang af van die energie en entoesiasme 
waarm e werksaamhede in ill toekoms aangepak gaan word. 

Die ASB-referendum kan ook beskou word as 'n waterskeiding 
in di politieke opset van Stellenbosch, Die vraag of Stellenbosch 
moe! terugkeer na die ASB blyk nou finaal beantwoord te wees. 
Die antwoord wa n e: 00 in die verb nd is 'n n iwe rigting 
ingeslaan. Aanvoorwerk vir inter-universitere kontak, op 'n infor 
m Ie basis, I t reeds y kruipstadium ontgroei. Hoe ver daar 
vord r sal word met die stigting van 'n gematigde organisai le, sal 

afhang van daadwerklike pogings op hierdie gebied. 
'n Nuwe rektor en vis -re ktor is ook rum stel. Hoewel daar 

kl in naderingsverskilletjies bestaan tussen die huidige en die 
vorige rektor, behoort daar nie ingrypende veranderinge plaas te 
vind nie. Prof. De vries het reds te kenn gegee dat hy van plan is 
om voort te bou 01) die grondslag wat sy voorganger gele het; 'n 
po. itiewe re ultaat kan dus verwag word. 

Op die sportgebied het Stellenbosch ook verander. Die Maiies 
II t vir die eerste keer op 'n splintemuwe veld rugby gespeel e 
bei Intervarsities gewen. Verdere sportkornplekse is ook in 
aanbou; die to koms lyk dus taamlik rooskJeurig wat dit betref. 

Sommige meen dat Stellenbosch ook veranderinge ondergaan 
h t wat skade gedoen het aan sy beeld. So is daar die wat glo dat 
di Maties te liberaal geraak het, of miskien te verwyderd geraak 
h t van dit wat die Afrikaner na aan die hart le. Hierdie verand ring 
moet ni g isoleerd gesien word nie; net soos talle ander, ook binne 
[die Ie re van die regering, volg Stellenbosch die. reali ticse 
siening' van veran ring n aanpassing by omstandighcd . Ons glo 
dat di "verligte" rigting wat ing slaan is, 'n verandering t n goede 
is. Daar word immers, hoe wei op klein skaal, positief opgetree om 
die problemc van Suid-Afrika di , hoof t bied. 

D r word ook gese dat St llenbosch sy mor le standaarde 
verander h t. Gedurend die afgelope jaar h t 'n hewige d bat 
rondom saarnwoon en saamslaap ontstaan. 'n Stud ntekoerant van 
die Noorde het Stellenbosch selfs met Sodom en Gomorra 
v rgelyk. Die berig h t geimpli er dat ou rs nie hul kinder na 
Stell nbosch behoort te stuur nie. Dit is duidelik dat Stellenbosch 
in der waarh id g en verand ring, as sodanig, ondergaan het rue. 
Do noemde praktyke kom hed ndaags m er algem 11 in 011S 
;' m I wing voor. Dit i. glad nie goed te praat nie en behoort so ver 
moontlik afgeraai t word. Op di ~ g bied is Stellenbo ch beslis nie 
I, I gter daaraan toe a enige and r plek in die land nie, selfs nie 
ni and r unive siteit nie. Die trapkarwedren hct vanjaar 
Alles in ag genom, bly Stellenbosch ste ds di beste universiteit weer groot belaugstelling gewek. 

i Suid-Afrika. Deur verandering en aanpassing is hy van plan om Bo vcrskyn Helderberg se inskry 
dit t bly. wing, Spanner Ill, wat die resies 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Wffi ~tl~~e~~n~~ ,: jaarlikse ills telling. 

KRUIK-TONEEL bied volgende maand een van sy minder be kende 
stukke aan, wat as "Flikkers en Vlooie" deur Pieter Fourie self 

vertaal is. 
Soos 'n mens van die titel kan aflci, 

handel die stuk oor die liefde en die 
kaskcnadcs van 'n jonggetroude dokter 
wa t 'n verhouding met ecn van sy 
aantreklike pasicnte wil aanknoop. 

Dit speel af aan die begin van die 
eeu, en Dicky Longhurst het vir 'n 
uiters elegante en kwistige stcl kos 
tuums en pragtige dekor gesorg. 

Om die opening van "Flikkers en 
Vlooie" op 'n paslike wyse te vier, het 
KRUIK besluit am 'n gala-geleenthcid 
daarvan te maak. Gevolglik, het hulle 
met Geraldine Pickel en ·rica Gold 
stone van die agentskap Topmod in 
verbinding gctree en versoek am 'n 
halfuurlange modevertoning voor die 
cerste opvoering op 2 November te 
reel. 

'n Klomp vooraanstaande mode 
ontwerpcrs is gcnader en het almal 
ingestem am oorspronklikc ui trustings 
vir die aand te antwerp. Onder die 
groepe is bckende name soos Errol 
Arcndz, Sandras Lykiardopulos, Mark 
Bouwcr, Dave Flctcher-pelsers asook '11 
reeks ingevoerde ui trustings wat deur 
Jane Says verskaf word. Die mansdrag 
word deur Carducci voorsien, Die korn 
mcntaar is deur die bank in Afrikaans 
en word deur Jan Cilliers behartig. 

Weennag 
tree op 

Prof II C [Christo} Viljoen is on 
langs aangestel as dekaan van die 
Fakulteit Ingenieurswese. Prof 
Viljoen, een van die bekendste 
e lektriese ingenieurs in Suid 
Afrika, word selfs oorsee, in veral 
die VSA en Brit tanje, ltoog aange 
skrewe vir sy navorsing ill hierdie 
verband. FIy 'volg prof Roux de 
Villiers, wat pas aangestel is as 
vise-rektor van die Universiteit van 
Stellenbosch op. 

'n LEKKER verskcidenheldspro- 
gram word dcur die Suid 

Afrikaanse Weermag, in samewer 
king met die Suiderkruisfonds 
onder leiding van Majoor George 
Hayden, aangebied. 

Gashcer: die bckende radiopersoon- 
likheid, Pe ter Merril 

Dansgroep: o.l.v. Beryl Saayman 
Popsanger: Gerry Lotering 
Trornpctspelers: Ilymie Baleson & 

Fernando Coelho 
The Olson Brothers (Sirkus) 
Buikspreker: Norman Scott 
PLEK: H.B. Thorn-Teater 
TYD: Maandag, 5 November am 

t8hOO en 71hOO 
Toegang: Studente Rl,50 
Bc s p r e ek by Teaterbesprckings 

(Fdrichs) tel. 6168. 
Ten bate van die SAW Fonds W 0 

3150 

LYl1n Hugo, wat haar in skerm 
onderskci het, hct die Sportvrou 
J'Q1l die Jaar-toekenning ontvang. 
Garth le Raux, bekende krieket 
spcler, is die Sportman van die 
Jaar. 

OI'NRAAD PWII'RSL, I, ndrag (tel 

OIS VAN nLR MER WI'" Huis Marais 

""'.'1'1' R VAN NIFKI· RK, l.cndrau 

Bosman ell 
'n Laaste hoogtepunt van die jaar is natuurlik die vakansie na al die 
IUII'de werk. Hierdie man is nie van plan am Januarie terug te kom vir 
'/1 her nie! 
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PUNT , 
SI '1/ inbosclt mooistes! At i 

Matieland. Til/a I.OIlW, middel, 
verskyn hier III ~l haar twe prin 
sesse, A /1('1" Marais, lin] \, ell 
Kosle weidcman. 

Na die bedanking van prof 
Jaunic de Villiers is pro]. Am eel 
Vries aangeste! as nuwe r. '1,'101' POll 

die Universiteit. /11 lie pl k van 
prof De Vries is prof ROll' de 
Villiers as pis t-rektor aangewys. 
Op die Jato verskyn die pas 
aangestelde professore by mnr . 
John Vorster, kans IiI'/' 11011 lie 
Universiteit. 

Die energickrisis lief 
ook geruk. Student lms verplig 
om IIlII stortg , WOO II tcs drasti s in 
tc kort, 

Vitliers wa';, me I hut suksesvollc 
buitclandsc tocr, ware ambassa 
dcurs vir die Uuiversiteit 1'011 Stet 
lcnbc isch. 

Vir Deon de Kock, .. R-lid he- 
11I'( Radio Matt , was dit 'n 

grootse oomblik toe amptelik 
begin is met iii rdie stud nte 
uitsaaidicns. Binnc die eerst iuar 
hct Radio Matte reeds 110 die kos 
huise uitgebrci. 

Stellell!) isah 1I10),"i vaujaar besluit 
of 10' WOIl terugkt er na die if S'B" 
of uic. Theuus Mofl: dcstydse 
President van die ASH, Sid ,\)' 
saak by 'It SAA K.» -rg« kn ing. 
Die £1/1(/ Jr spreke r. \Vt/~ Jan de 
WeI, lis' Treurnlch { en Ililgan! 
Bell. Stel/eubosdl II f teen aff 
ltiasie besluit. 

Met 'n telling 
Mattes vir Ikeys ill die Jill 'rPQI it ' 
geklop; dit nogal ill die uu t" 
Danie CraJlell·statiioll. Tukkie: het 
ook swaur dt'urgeloop. 

Op die kunsfront \Va,~ USA T s 
aan bieding I'lIlI fie Moulin Rouge 
aand en van die hoogtcpunte. 
Hier tree Rolf Behrens 
"Mime at Ma tim's. II 
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u w N 50 
JE landwye mter-universitere da t Stellcnbosch 'n kultuur-sentrum 
va vra wat deur die SA UK bly, want 01) hicrdie gebicd was hulle 

nic vas te vra nic, Met koue cnsiklo aanuebicd is, het so pa tell einde 
1:> pedie: e k ennis hct RAU die cerstc plck 

geloo p II Srellenbosch so span het VCIOW r en nl het hulle teen Stcllcn- 
hulle baie gncd vall hulle tank bosch V rloor, hct Bloc III font in die 
g kwyt , Herman Jansen van Wil- twccde plt'k ingenecm, In '11 finale 
genhof en Paul Cilliers van Dag- uitkloprondte hct ons span die span 
brcek het vir die Maries 'n dcrde van Pretoria vcrsluan, am daarmce 

R500 vir die Univcrsitcit IC well, 
plek verower. 

PRESTASIE 
xlureudc die reeks hct clkc univcr- Die organisasie is dour die Debats- 

siteit teen elkc and r cell te staan vereniging gcdoen ell hulle wil graag 
gckom en is vrae -oor enigc denkbare hicrme vir Paul Cilliers en Herman 
ond Twerp ge tel. On span hct bcwy Jan' n gclukwcns met hulle prestasie. 

H.HOOGTE 
Willem W ust 

WI LLEM Wtisl is die 11 11 we primaries 
van Hclshoogtc, By kom van 
Durbanville en is volgcnde iaar +--------------...,. 

finalejaar B.lng. (L). lIy glo 'n gesonde 
liggaam huisves '11 gesondc gees, speel 
rugby vir die koshuis ell nou ell dan 
necm hy ook dcel nan atlctiek. 

Willcm se ideaal IS om voort te bon 
Oil die grondsls g wat dour sy voor 
g nger gelc is, maar hy wil vcral pro 
beer om mcer vir sy senior huislcde te 
doen. 

(Willem is die cerstc militerc student 
wat in die kort geskiedcnis van Hels 
hoogtc tot pr imarius van die koshuis 
verkie: is.] 

K • 
• U is 'n finale jaar mansstudent (B.Comm. BSe 

of BA.) HI AAN Smit; Primatius van Libertas 
is 'n derdejaar student in die 
Regte. Hy stcl bale belang in 

politi ik en sport. }ly was ook vanjuar 
kapt in van Libcrtas se cerste rugby 
span, By ko m van Somcrsct-Wcs en is 
dus 'n gc bore Libertasser. 

lIy sal hom bcy wcr om voor t te bou 
op die uitmunteude prcstasics van 
Libertas gcdurende die algclopc jaar, 
die koshuis het op aile tcrrcine skit 
tercnd gcprestcer. lIy sou graag wou 
ien dat Libcrtus, as pr ivaatkoshuis, in 
alle opsigte gclyk behandel moct word 
met residcnsiele koshuise, 

• U MOET Junie 1980 vir militere opleiding 
rapporteer. 

• U WI L egt r u teoretiese kennis tydelik in 'n 
toesighoudende betrekking vanaf 26/11/79 tot 
i 26/5/80 toepas. . 

ONS BI ED u hierdie geleentheid teen 'n goeie 
salari aan. 

SKAKEL die Person eel Beampte (Langeberg 
Kooperasie Bpk) by Tel. no. 0251 ~23081 om In 
ondehoud te reel. 

Daniel Batt 

DANrt~L Batt is h srkies tot primartus 
van die privaatwyk, Oude Molen. 
Hy kom Van Durbanville en is 'n 

teologiese student in sy voorlaaste jaar. 
Dani 'I het 'n wyc belangstclling in 
sport; clit wissel van rugby en krie] e t 
tot rnuurbal. By glo ook" daaraan om 
betrokke te wees by so vecl knmpus 
a tiwiteitc as moontlik. Dit sal sy 
doclstclling Wl'CS om Oude Molen, 
tusscn di nder PSO·wyke tc plaa , 
om odoeudc 'n leidcude rol te specl. 

As gevolg van die groat aantal netbalspeelsters en die hoestandaard 
wat gchandhaaf word, is daar vir die eerste keer 10 spanne vir liga 
wedstry de ingeskryf vier in die eerste, pier in die tweede ell twee 
ill die derde liga. Aan die einde van die seisoen is daar ook 'n nuwe 
netbal-komitee verkies waarvan die ledetal van 7 na 8 uitgebrei is. 
Die stap is geneem weens die felt dat die 1980 S A Kampioen 
skappe in die Boland gehuisves gaan word en dus baie van die 
nuutverkose lede sal verg. Hulle is van links 110 regs: Erna Joubert 
{apparaat-versorging]; ROlle/ Conradie (sosiaat): Hannetjie Coetzee 
[tesourier). Leonie Strydom (verversings}: A/marie Pruyt (sosiaal); 
Elsuna Malherbe [klub-kaptein}; Janet Myburgh {sekretaresse}; 
Margot Smit (reklame]. 

g 1OO'.1erom8llppt9 
geurlQtebly 
Doe KoioncIlil pesiale SQUs. 
'n Verloidike goof V'oIlIt IOU 
mOlld ilIMII9I 

'n Groot por bro, 
VIIrS&Iaai 

Jy Y8f'tUes jou Burger met 
kaas? Dis dIE! geurlQ51l1, 
heerti~ste cheddar 
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'n TOTAAL T1UWe vlak van die stuucntepoliti k i onlangs oop vi k 
deurdat 'n ondersoek op Sk-vlak aangevra i na dle 10) en 

be drywighede van geheime orgauisasies op Stell nbo: ch. ,In aile 
waarskynlikheid sal hierdie be pland ondersock nog late.r llltgl:W~, 
word as die regte ding op die regte tyd, vera! a 'n III ns dink Hall d, . 
moontlik vcrtroucnsbreuk tuss en student en y leiei skad r wat as 
gevolg van so 'n organisasie kan ontstaan. , ' 

So min studcnte is bcwus van die kan he in die studl.!nt hcc.1~ywl~h id, 
be s t a a n van 'n organi asie soos Wal juis di rn'~ t ,ph IS Oil' g - 
die Ruitcrwag ell die gcwcldige be ding- wcldige gel.lcilllsi~lnlghctd ." ' to~ I~ 
ingsrnoon tlikhedc wat so 'n organisaslc held van dF' RlIlt~nv'lg. I)" ~cvo,cJ tS 

on afwcu dbaar dat II orgarn sa IC \ 'at til 
----------------: die duister opcrecr , moon tlik net sulk 

S'D led t duistcr moti 'we 11 do I t '1lIng kan ~\... e Tltoe he. Hicrdie afgcslotcnhcid knn ook die 
g evolg wees van hi ttere sc_lf Ugtig~lcid, 
siende d t net 'n gesondc lilt raksie en 
uitruil van idees hydra tot 'n waarde 
volle debat. Di Ruit rwug w eerhou 

PIETSTOFBERG, EENDRAG: hom daarvan om idees op openljke 
wyse uit te ruil met Ill~dc tudcntc n 
verkics om in die duistcr tc wcrk.I------------------------------------------- 
Gevolglik het die organisa i 'ccn 
waarde vir die brce student .gcmcen 
skap as sodanig me; hoogtcns vir '.11 
eksklusiewe, uitvcrkore grocpie. Is dit 
nie clfsug in sy sui werste VOTIll ni '? 

Ek het geen bcswaar daurteen as 
mense pcrsonc ui t ic gclcdere rugsleu~1 
by die vcrkiesing van stude ntcvcrcni 
gings of -radc nie; di simmers 'n vrye 
reg en gcsonde stll~ ntepollti sk, I?it 
gcbeur tewens clke jaar dat ko~hlll~ 
kandidate in die veld stoot Vir die 
SR.verkiesing of Die Matie se redak: ie 
en niemand het nog ooit kapsie gemaak 
rue. Nou is my vraag: 110 diep het 
hierdie organisasic at wortel gc kiet ~n 
die studcntelewc op Stellcnbosch en III 
welke mate het dit invlocd by die 
verkiesing van liggame soos die SR '! 
Kan 'n mens werklik 'n Icicrsgrocp 
vcrtrou as die tlloontlikhcid b staan 
dat sy lcde moontlik or geh il11:intli~' 
wyse vooraf bcpaal is of dat daardie 
lcde moontlik net marionette is vall 11 
vecl magtig'r grocp mense? Is dit t~all 
wat die Ruiterwag cintlik i '! Indicu 
nie, dang ek hierdie organi sa i . I~i t om 
sy bona fides aan die studcnte-uni oo.p 
te gooi n be wys t lower van sy gOCle 
bedoclings met di> studentc van SI'I- 
lenbosch. 

o k s e 

VONK DE RIDDER skryf: 

slim uees 

OP sy laaste v:rgadcri~g vir d~e 
jaar, het die Sf{ 11 mosre 

verwerp met ses stemme teenoor 
vyf, waarin gevra word dat SR· 
kandidate onderworpe behoort te 
wees aan be paalde ukade miesc 
standaarde. Hicrdie beginscl is 
werklik op ons kampus nie iets 
nuuts nie Huiskomiteclede 
word aan bepaalde rmnnnum 
standaarde onderwcrp alvorcns 
hulle hul in koshuise verkiesbaar 
mag stel. Op ander karnpusse, bv. 
RAU word hierdie beginsel ook 
op SR-vlak toegepas. 

JAN GROBB'LAAR, 
kryf: 
EK wil graag 'n P 'II opm rking 

maak na aanl idi ng v n die 
bcrig ill Di Matte v: n 1 I Oktob r 
1979 onder di o pskrif IINP by 
ASD. Iloewcl eli , feitelike inhoud 
korrek is, WOJ d s k r [I it likhed 
verswyg wat be lis kan lei uot 
wanindrukke. 

Ek reken dat die Studentc-unie, ter 
wille van die goeie beeld van sy hoogste 
liggaam, die reg het om van SR-kandi 
date wat uit sy gel derc kom, bepaalde 
standaarde te verwag, 'n Mens sock nie 
'n SR vol akade micse wrakkc nie, maar 
ek dink dis minstcns logics cn reg dat 
'11 SR sal voldocn aan die akadcmiese 
bepalings wat geld vir Huiskornitees .. 

Ek wil dus die SR versoek om 111 
belang van die Studcntc-unie sy besluit 
te hcroorwccg om so sy eie selfrespek 
bo verdcnking te hou. 

(Elk t 101 t t)eV81 Kedl Sit u m J Kelft Alk 0 nllJ) 

'Lertma 
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DIE Studenteraad het onlangs 'n waardebepaling van Karnaval soos 
hy tans be taan deur middel van 'n vraelys gernaak. Korumentaar 

het gewissel van "Karnaval is 'n klug" tot "Karnaval is fantasties, hou 
so vol". I at die studente nog altyd Karnaval wil hou, blyk duidclik uit 
die feit dat 98% vall die respondcute nie dink Kamaval is uitg leef nie. 

V;Jn die re pondente is 87% dit en Karnavaltyd te verleng n: •• '11 week 
dat daar geuocg gclcenth id is am van lee en vreugde". Die be tuit beru 
huls I uit te leef. egter by die owcrhcde, 

Di Kerrnis (68%) Sokkicjcl (68%) Baie studcntc is van mening oat 
.n die vlotoptog (66%) is die gewildste Karnaval sy "oorspr onklike " doe l of 
b' dry wi ihe de. Die Mod vertoning id e verloor hct. Dit Is egter nie 
(6%) geniet (he swakste bywoning, waar nie Karnaval het vanaf 'y 
maar 'n III n moot in g dagte hou dat ontstaan nog altyd twee doelst 'llings 
di funk i slogs vir 'n uitgcle G grocpie gchad, nl. die van gesonde stud nt pret 
mens" 'n aantrekkingskrag hct, en jolyt en om daardeur '11 bydrac te 

mauk ten bate van welsyn, Karnaval 
USKOR kill nooit regverdig word as dit bloot 

Die student i .kynbaar ' red lik om pret ell plesier sou gaun uic. ing lie oor USKOR aang sien sleg: 52% ) .1.- --. 

mcer wil wcct van die organisasi . Die A k k · l '80 h l k Hombre ell SOIlOP is die houers 
res wcet dalk genocg 01 wil dalk niks erJo aa nuwe stre e uit vall die Bloeddiensbekers vir die 
weet nie. " t ermy 11 1978 1979. III die 

Dam is al baie ge C our di drunk- IN t telli .. ON eewone voteorde verskyn Georee mi. bruik tydens Karnaval, Tog dink die cens C mg Jl1 t vorrg jare S STR ·KE. Die Akkerjol- Akkerjol '80 is Kobus Sicbcrhagen van /:>. o· 0 

mecrd rhcid van die responden te nie gaan die inhoud van Akkerjol re daksle hoop om 11ierdeur wyer Eendrag. Karnaval is 'n gcsamentlike Geldenhuys (Primarius Hombre), 
dat die verkr op van bier saarn met 'n '80 rondom een bepaaldc tema bclangstclling uit te lok. poging van aile Maties ell daarom is dit Ilennie Roos (SR-/id Bloeddiens), 
braai die oor ak van drankmishruik is sentreer nl: DIE STREKE VAN ook die plig van elkc Matie om nie net R ie t te ROLlx [Huiskomiteelid 

. . 50'>' I· t 1 Versk ic bekcnde skrywcrs i" reeds vir homself 'n Akkerjol te koop nie, me, aangcsren O/() (t .1 aanvuar iaar SOIl0p) en Mnr A.J. de la Rey bes .ou het. genader am ar tikcls te skryf waarin maar ook om reklarne daarvoor te 
Die id e dat Knrnaval die. tud nte hulle op 'n humoristiese wyse met die maak. "Akkcrjol '80 sal sy prys werd {Streekbeantpte vall die Paarl- 

"mclk' is die nekslag tocgcdien, lend kenmerkende g bruike en gewooutcs wees". aldus die rcdaktcur. worcester-streek}. 
dut 62% van ilic rcspondcnle "linder as van ~1 spc~ficke streck pot. Dit be- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
RlO nan Karnaval spandccr. teken nie dat danr nie grapples in 

Akkerjol '80 gaan wces nie, maar wei 
cia t die grapples aangepas sal word om 
by die terna aan te sluit. 'n Verdere 
vcrandering i da t daar nie vanjaar 'n mcj. 
A kkerjol-korupetisie gehou is nie. 
Fo t o s van die mej. Maticland 
komp tisie se finaliste al in die plek 
van die mej, Akkerjol-finaliste geplaas 
word. Daar sal dus nic 'n mcisie op die 
voorblad wees nic, maar ecrder 'n 
ontwerp wat by die tcma sal pas. 

• r IS nog 
• op In 
v I 

VREU OEWEEK 
'n Sterk, tern het ook opgegaan 0111 

J. OR 
IG G 

'n NUW", Junior Rapportryerskorp: 
is onlnng: op Stellenbosch gc 
stig, Die korps se naam is Mar 

(liter. nit gaan .pesifick kampusgerig 
w 

Daar was scstien stigtersled , onder 
wie heelparty stud enteleicr , t enwoor 
dig. 

Die voor itt r van die korps i NIck 
Koornho. Die res van die bcstuur 
bcstaan uit Sakkie Ru t, onder v iorsit 
rer, Olivier Muller, Bennie Fra er, 
Riaan Smit n Joubert Scott. KOBUS SIEBERHAGEN 

tud nte moet help 
met bewuswording 

Dfl:~, Sosiale Aksic rro prig 'n versoe k uau aile enters van 1980 wat 
bereid al we s om die kornitee in sy werk .aamhede tc hclp.Hiejdie 

vcrsoe k i in verband met '11 bcrig ., itudcnte wil help met eie 
'ck o pvocding", wat in Di Matt v. n J ondcrdag 23 Augustus verskyn 
h t. U moet as eblief hierdi vorm invul n by die SJ -kantoor inlewer 
voor en lot <) November 197{ . 

By ons kry u die beste behandeling teen die billikste 
tarief. Ons karners met badkamers is van die mooiste in 
die Strand. 

DIE ASTEHUIS 
Korn bly oor by 

BYDRAE 
Omdat die Akkerjol hoof aaklik 'n 

studcntepublikasie is, het die rcdakteur 
versock dat enig Matie wat '11 bydrae 
kan lewer dit aan hom moet stuur. Vi! 
kan staaltjies, spotprente, fotos of 
grapples wecs. Die rcdakteur van 

Afrikaneroord 
KUSWEG, STRAND. 

Skakel 024 - 32819 vir besprekings. 

WEN 'N SPLINTERNUWE VW GOLF 
EN VELE AANLOKLIKE TROOSPRYSEI 

DAARBY KAN U 
R1000 VERDIEN IN SES WEKE. 

WERK IN AANGENAME 
OMSTANDIGHEDE - WEES DEEL 

VAN 'N WENSPAN KAN VAN EIE 
TUISDORPE AF WERK. 

VIR ONDERHED 
KO TAK 

M V.L ROUX 
BY R-KANTOOR 

'~.' I / > «~r: ~ BWEBS .. ,~ .. ~.~,?y Dorpstraat 145 

Die geskenkwinkel 
met alles! 

Outydse drukkersblokke 
vir briefhoofde of voor in 

jou boeke 

DaOOG KOONMAKERS 
H/v Andringa- en Kerkstraat 

O~ SE 
MENSE 

III r ldwillige al in C. p. n word in die komit e pogin om die grootstc 
gedcelte van Stellenbo ell .' tudentc by y bcwu wordingsprogram te betrek, 

Die crste fa V'Il) die program is gcmik op di ersteja rs tydens die 
OTt ;nteringswe . 0 1 te v rhoed dat die wa In] v n le: ing wat in hterdie druk 
tyd gelew r word, h ell m I v rlore gaun, t dit noodsaa lik dat daar 
skakeln ense sal \ ees tu s n ecrstejaar n die deskundig s vcrantwoord ·lik vir 
die Icsillg '. 

Senior tud nte word henodig om lucrdic skakeling t behartig. Oi gen" wat 
wil hlp, 'at 'n kllISUS moe! bywoon om die nodige agt rgrond t kry. 

Bulle al 00 a tapp Ulte dien in hul daaglikse oHlgcwing. Mede·senior en L::====================~:;;====:::~~~~~~~~~~=~~~ 
junior tudente W'o:tt 'n beho ftc h t ,an pmfessiollele hulp, kan vall hierdie Ir 
PI; r on g bruik maak. Di skakelmensc s primcre veran twoordelikheid sal nie 
d'larin r om med -studcn te van inligtlllg te voor jell nie, ma Ir Olll a. 'n aanloop 
t· dl n lot prate ion I men e vir advi . 

( ns v rlang tli volgend he ond 'rh de: 
N· m: ••••••••••...••••••.••••••••.••••.•••..•.•••••••.•.•••.•• 

dr' : 

el. nr.; 

Jaar ns: .••••..•••••••..•..••.....•••••.• - •.••••••••.••..•••.• 

Kur us: ..•..• _ ••••..•••••••••..••.•••..•.••.••.•.•.•.•...••..•. 

AF LAG 
VIR 

Nuwe voorrade mandjies 
Laslappie kussings 

Lieberman - koop 'n hele 
eetservies of slegs 'n 

pieringl 

Probeer ODS Selfdien M untstuk Wassery 
Unlcning~r ,rub pen ;am~)onopSte"en~sc~ •.•••••••..•••••.•. I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~------------------------~ 

TEL. 
4440 
2906 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 

Posbus 343 


