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ANTON KRUGER 

DIE oorblywende lede van die vorige SR het hulle bedankings 
ingedien na verlede Donderdagaand se omstrede monster 

vergadering waar 'n mosie van wantroue aangeneem is. Onseker 
heid bestaan oor die wyse waarop 'n nuwe SR aangewys sal word. 
Voor die monstervergadering is 'n 

mosie deur die gewese SR aangeneem 
dat lede hul administratiewe verpligtinge 
sal voortsu totdat 'n nuwe SR aangewys 
Word, indien hulle gevra sou word om te 
bedank. Lede het egter nou besluit om 
ook hul administratiewe verpligtinge 
n~e~ te teo Die besluite is geneem na aan 
~eJthng van die wyse waarop hulle gevra 
IS Om te bedank. 
Mnr. Hilgard Bell, gewese SR-voorsit 

ter, her sy ontevredenheid uitgespreek 
?or die verloop van die monstervergader- 

d
ing. N sy menlng Is dit onbegrypUk hoc 
Ie hele SR gevra kon word om te be 

dank. Hy het gese dat dit uit die voorstel 
ler van die mosie en die eerste sekondant 
se toesprake geblyk het dat besware en 
aantyglngs elntUk teen hom gemlk was. 
Gerugte het die rondte gedoen dat 

daar drie alternatiewe wyses is om 'n 
n~we SR aan te stet. Dit is moontlik om 
(lte datum van die Augustus-verkiesing 
Ie vervroeg of om 'n tusscnverkiesing te 
hou. 'n Derde moontlikheid dat dertien 
~u~e lede deurdie rektor, prof. Mike de 
.nes, gekoopteer sal word om die admi 

~~stratie~e verpllgtinge van die SR te 
anleer, IS deur hom ontken. 

St Prof. De Vries het gese dat dlt in die 
, udente,ullie se bclang is dat daar so 
f~u 1D00ntilk 'n nuwe SR aangestel word. 
~ :tIal eers die saak met studentelelers 
\¥ preek voordat 'n finale beslul. geneem 
Ord. 

Die mees omstrede asp k van di mon 
stervergadering is mnr. Jan de Wet, SR 
voor: itter van 1979, se bantering van die 
stemmingsmosie. Daar is diegene wat Van 
mening is dat mnr. De Wet sy diskressie nlliliiIijllliililiiiil STELLENBOSCH se massas staan op en die mosie van wantrou 
as voorsitter moes gebruik het om die 
voorsteller van die stemmingsmosie te word aangen J m. 
versoekonJdienlO~elerugtchousodat ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mnr. Bell en ander Slc-lede hulle stand 
punte eers kon stel, Mnr. De Wet her 
hom by vt:rgaderingsprosedure gehou en 
geen verdere bespreking toegelaat nic. 
Na die stemming is 'n vcrsoek tydcns 
"Varia cn Vrae" dat mnr. ReB sy stand 
punt stel deur die ernosionele vertrek 
van studente verswelg. Dit Is 'n jammerte 
dat mnr. Bell se standpunt noolt deur 
hom persoonlik oorgedra Is nle - 'n 
Jammerte vir belde sy teenstanders en sy 
ondersteuners. 

Beriggewing deur beide die Afrikaanse 
en Engelse pers na afloop van die mon 
stervergadering het studenteleiers tot na 
denke gestem. Dit wit voorkom asof ver 
slaggewer nie behoorlik huiswerk ge 
doen het voordat hulle hul tot pen en 
papier gewend het nie. Waninterpretasie 
van gebeure en vooroordeel wat Stellen 
bosch se naarn asook die van indiwldue 
skade berokken het, spreek uit verskeie 
berigte. 

JAMMERTE 

, t 

SENATOR Adrienn Koch is 
van mening oat vroue hul 

rol met oortuiging moet . peel in 
enige verkiesing. 
Senator Koch het 'n SAAK-vergader 

ing oor die onderwerp "Die vrou in Suid 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Afrika en op kanlpus weet nie wat op 

politieke gebied aangann nie." 
w 

SUZMAN-SIUAKMA T 
DA ~ die gedagtes rondom die daarstel van 'n politieke oplossing 
b ~lr die Suid-Afrikaanse probleemsituasie reeds skaakrnat Mre1k het, het baie duidelik na vore gekom in 'n toespraak van 

ev, Helen Suzman op Donderdag, 21 Maart 1980. 
liie I' "S rc ie toespraak met die onderwerp ,OUth Af . ' gelee .nca and Y u", is gelewer by 

gad ~Iheld van die eerste openbare ver 
den~nn Van die Stellenbosse-Pl'PrStu 
get. ftak, van 1980. Sy het aun diegroot 
wat~ Studente teenwoordig voorgele 
hoC) er rot elkeen van hulle kan, en be 
kan rt te speel in'tlie huidige Suid-Afri- 

IlSe politieke klimaat. 

1\1EV • HELEN SUZMAN 
Mev s kategO~' ~zman het hoar gehoor in vyf 
A.'p ]1. ~ verdeeJ, naamlik: h 0 ttl S . , aarni' e tipe, n groep wat volgens 
'n G e In politiek gemteresseerd is ole. 

n ,I in r~.ep wat geinteres seerd is, maar 
sekere ie .n.late dat hulle hulself aan 
ltnk r :a~htleke sieninge en beginsels 

armee hulle groot geword her, 

en is dus ge nsin oop vir die verandering 
of oortuiging nie. 

Die groep - met 'n baie sterk r dikale 
inslag - wat van mening is dat blanke 
politiek as sodanig heeltemal irrelevant 
geword het, en dat daar tans net plek is 
vir 'n meerderheidi besluit in Suid-Afrika. 
Die drle genoemde groepe i volgens 

die spr ekster nle daarop tngestel om 
polltieke reallteite raak te slen en te ver 
staan nle, en sys If is meer gei'nt res 
s erd in die volgcnde twe groepe,omd t 
hulle werkllk b lungst I n vatbaar Is vir 
argllm ntasle n oortulglng op redcllke 
gronde. . 
Di vierde groep is onseker oor die 

huidige heleid, besef dat veranderinge 
nodig is, en hulle is op oek na 'n borer en 
sin voller oplossing. Daar is, volgens haar, 
baie faktore wat nou 'n atmosfeer van 
bclangstelling kep, en 'n grntcr aantal 
van di ' algemene publiek i. be reid om 
realisties oor kwelpunte te besin. 

Die finale kategoric dek die aan 
hangers van die PFP-beleid, en is haar 
"favourite group". Bai van hull ~ word 
gekwel deur vr e, n Mev. uzman ver 
klaar haarself ber id om hulle t help om 
die on. ckerhede uit di wcg te ruim, Sy L----__,..--...,.._.-------~ 
her haar sterk uitgesprcek teen die tui - 
landbeleid, en met mening b 'klemtoon 
dat enige mens regte wi! he,waar hy bly, 
en dat dit onaunvaarbaar IS om omg , 
koop te word met regte op.ander gebiede 
wat aan hom geen werkhke heenkom 
bied nie, 

w 

EMOSIONEEL 
S Ifs al word nOlle emo. loneel uit- 

It kryt is dlt hul pUg om 'n bydr tc 
lewer en hul stem ult re bring. 

Senator Koch het die g rroude vrou 
gemaan om dit w arvoor sy hn r be· 
kwaam her re b 'ocr n. Suid-Afrika het 
tlnardi kenni en werkkrag nodig. Ge 
troude dam s verrig van die noods 1 k- 
likste en h langriksre werk in ( laud. 

BEKOMMERD 
Sy is bekommerd nor di feit d t so 'n 

groot getal vrou hulself onttrek u. n die 
akti we .amelewlnn na hul rroue. Hulle 
besluit om e rd r die remreg fl, n hul 

elf g , in ggcn- 

Nam ns Dagbreckp r hi dons 
verskoning aan vir dl fout op die 
SR-groep1oto soos gepl:las in ~ie 
vorige ultgawe van lit Matte. 

VER 0 NIN 
Mnr. Heymans het len op I 



2 Die Matie, Woensdag, 26 Maart 1980 

Nic Vergunst 

H B THOM-TEATER 
11, 12, 17,18 April: 'Stemme" 
Susan Griffin; en "Dameshand 
werk" J C Danaud. 
22, 24, 25, 26 April: "Denker 
werk, Konkelwerk" Peter Shaf 
fer en "E} Grande de Coca Cola". 
29 April - 3 M i: "Die Fisici" 
(KRUIK) 

BAXTER-TEATER 
Tot 29 Maart: -n I land" 
Fugard, Kani, Ntshono 

BAXTER-KONSERTSAAL 
26 Maart: David Earl I cci tal 
28 Maart: Rag Royalty Show 

A 
EV RY person strives to express himself, to release the inner soul of 

his individuality. The Art School of Stellenbosch University has a 
young artist, Nicolaas Vergunst, intently engaged in this quest for 

2<) Maart: Quartet Recital 
( 1 ShOO) 
29 Maart: Youth for 
(20hOO) 
KONS ~RVATORIUM 
11 April: David Geringas (tjello) 
en .I ulian Dawson-Lyell (klavier) 
18 April: Orrcluitvoering deur 
Swit cr e orreli , Lionell I ogg 
(Besprcking vir bide uitvoerings 
b gin op 26 M. art by Edrich) 

US KUNSMU 'UM 
Tot 5 April: Berenice Michelow 
skilderye en sifdrukke 

oue 
I h premiere van die eerste op- 
veering van die Univer iteits 

teater vanjaur op 11 April is in 
baie opsigte uniek. Vireers het <lit 
'n dubbeltitel: "S1 hMMb en 
DAM ~SIIANDWl;,RK", wat twee 
enbedrywe anndui wat elkeen dle 
helfte V'1Il die aand in beslag 
neem. lloewel altwee stukke 
basics op die tema van vroue 
ernansipasie gcbOll is, is hulle tog 
totaal verskillcnd wat die aanslag 
en hehandeling van die terna be 
tref, S hMMI~ is ernstig en oms 
fllosofies, maar DAMESIIAND 
Wbl K gaan van die komies 
groteske tot 'Hill die rand van die 
absurde. 

an is daar die feit dat da r in 
altwce tukk net vrou optrc. 
Sn.MME h t vyf en DAMESlIANl) 
WEItK drie vroulike dramastud .nte, 
Ik m t 'n hoofrol m tc vertolk en 'n 
reput: i om te verd dig. 

In Ilieldie stukke van vrouJike pro 

AUM 
Die stlldcllt s ~ boekwillkel 

ru than g bou 
Andri ngas t raa t 
t lIenbos h 

7600 

Poshus 343 

Ilicrmcc wil die Malic sy nice 
gcvoel uitspreck teenoor die 
naasbcstaandcs van Me]. Karin 
Vermeu len, ku nsverslaggeefster 
van die Matte. wat onlangs 

tragies verongeluk het, 

- 

The concealed item, representative 
of an emotion. I attitude, was If-con 
tained, no longer naked or vulnerable, 
but the need e. istcd now for the arti: t 
to lay bare the ohject, to e 'pose it to 
the world. 

Because this concealment approach 
lead to tagnation, and becau e an 
artist IS continually cek ing new ways 
to express himsel ,Nicola'i soon began 
using triptychs as a continuation and 
ex ten ion of the cmot ional a ttitudcs he 
wa interest din. 

The triptych is a wooden panelled 
construction with hinged doors open- • 
ing outward to rev al a central panel. 

'I he typi al folding triptych, in 
traditional usuage, allows the contents 
o the pan I to he expo cd sequential 
Iy, enahling the viewer to c tpcrlcnce 
first the externalized attitudes of 
appearance and th n the intimate tti 
tud s COllC alcd within. 111e viewer 
must search through the initial decep 
tion of appearance to discover on the 
panel the truth, the essence. 

MOTIVATION 

ote 
teo is die da me volledig in bclicer van 
s k en dit geld ook die beligtings 
Opel at r is n di verhoogbcstuur. 
Voorwaur 'n produksie waarin die a 111- 
de -I van ons vroulike tudente moeilik 

ewcm nr I word. 

STEMME 
S EMMI~, oorspronkhk "Voice" 

van die Am rikaan dramaturg Su an 
Griffin, is in die idioom vall die eman 
slcpa i stryd en die Vroueregtebewe 
ging soo dil in Amerlka verloop hct. 

Vyf VTOU word voor die verhoog 
gedaag om hul lewensverhale te vertel 
_ hopelik odt t die g hoor uit hull 
ervarings kan leer, or onder kraging 
k. n bled. 

hike VIOU hied h ar cie protes: di 
een i' d .ur om. tandighede vcrnietig, 'n 
and r bl: meer haar vrouwee . Ook die 
verkuegting van mocdcrskap, die af 
hanklikhcid van mans en di vooroor 
dele van die . am I wing kom onder 
skooi. 

Uit di verhale hlyk 'n basicse 
konflik til en "wat moontlik wa .. en 
"wat nOll is". Wit het veroor aak dal 
hulle jcug-a pira ios nie vcrwesenlik 
kon word nic? 

Die op ningsrcels van die stuk vat 
'dagteg ng J d v : "t· k het tw e 

kinder had, ncge·en·ve rtig min rs, 
en huwelik, twce Iiefdesvcrhouding 
n nou vra jull van my wat aan c 

do ,n'! lIere ons! So 'n vraag ion 
m nsli wend", 

MEN E 
lfd' 11 M nt tuk·W 8sery 

What is it that motivate' this young 
arti t? 

A major concern of his and the 
content of hi work originates in hi. 
interest in life, birth and death, crea 
tive impul es and destructive forces, 
which he sees in a religious context. 

'11 Produk van Vergunst sc insp ira sie. 

'I here exi t in hi philo ophy a fasci 
nation in thc dualities and polarities 
exi ting in belief and superstition. His 
real driving forces are found in the 
specific concepts of Christian religion, 
crucifixion and re urr ection, There re 
main much of his preoccupation with, 
loosely termed, 'spirit' to be explored 
and utilized. His latest interc t is ill 
presenting the nakedness of an unpro 
tected 'treasure', and the changes our 
modern world ha brought ab rut in 

the e religion 'treasures', lIOW dcvo 
of intimacy. 

This is what Nicolaus Vergunst is a 
about. '10 many his work may app 
abstract and irrelevant (though that i 
general criticism of art). It is iI 
inten expression of a young aru 
justifying his works through a SoCI 
political approach where crucifixi 
represents martyrdom and its sub 
quent resurrection. 

EXHIBITIONS 

Nicolaas is currently studying 13, 
Art IV. Some of his works were e 
hibitcd in '979 at the Cape To 
Bicnnale and at various group exhi 
tions, including Visio I. '80, held h 
towa rds the end of last year. He 
been invited by the S.A. Association 
Arts to exhibit at the Cape To 
Festival thi year. 

• In die Tholn 
radikaal ell hard gc: tel nie, maar danr Die eerstc koshuis wat 25 dubbcl 
word self oplo sings aan die hand kaartjics teen R3- koop sal 25 dubbel 
gcdo n wat die lags pi re van albei kaartjics gmt is daarby kry, Dit betoken 
gcslagte d eglik op die proef sal stel. dat die wcnn mde koshuis 50 dubbel 
Maar die stuk is nie net 'n klug nie, dit kaartjics ann halfpry s sal vcrdicn. 
is ook 'n riller w, aroor dar r om goeie Die 25 dubbels moet natuurlik deur 
redcs nie verder uitgcwci kan word nie. die koshuis self bymekaargemaak word ..-------------- 

Di dialoog i tipi Fran, peds, en die bctaling moct in een bedrag (d.i. 
onge irg n ... stout! Ann die hoof R75.-) by die Sekretaris, Departement 
va n d i weerstandsbeweging teen Drama inbet aal word, wat dan die 
manne-oorh ersing taan 'n onwrik- toegangkaartjie sal voor ien. 
bare, alleswetcnde en onstuitbare 
weduwee wat in haar weduwce-status 
die toppunt van vroue-emansipasie ge 
vind het. 

Per one wat ongcmakke mo t vcr- Op die aund van die "Dames-premiere" M aandagaand 7 April: Reitzsaal 
duur wanne r bulle lug, rnoet liewer nie van II April sal daar ook 'n addi ionel 19hOO: Thoma Imposteur. rrll 
die Dameshaudwcrk kom kyk nic. bonus vir die drie bes-gckJcde pnartjics ryk 1969. J 

WF..RELDPREMli~RE we. 'n HIm van Georges Franju, gel 
Die U:l.S.-opvo·ring is verd ,r ook Om in aanmerking te korn vir hier- seer op 'n verhaal van Jean Coct 

uniek d urdat altwee stukke Afrlkaan- die bonu hoef u slcgs die volgende in Cocteau se obsessie met die intcrf 
sc w 'reId premieres is. Di Universiteit - gedagt te hou: ta ie van werkllkheid en skyn w 
tearer sal die eer ste toneelgcsclskap 1. Aile paartjies wat by die p r mierc hier op hongs suk esvollc wyse verbl 

wees wat hierdie twee tukke in Suid- aanwesig is kan vir die Bouu mee- met die Frunju se uitbcelding vall ' 
Afrika op die planke bring en ons is ding; verskrikking van oorlog. 
scker daarvan dat daar na dese heelwat 20h30: Les Carabiniers. 
navolging al wee. 2. Paartjie wat meeding b wee l ge- 1963 

Die twce stukke is natuurlik deel durende die pouse op die boonste 'n Film van j an-Luc Godard 
van die R ekskaartjieskema maar die wandelgang, voor die glasvenstcr en in hy 'n Brechtiaanse visie bied ap 
Univer itcitst ater verwag 'n groot toc- in die gastekamer vnn die teater lotgevalle van twce jong sold 
loop vir die pr miere op 11 April onden'/yl hulle 'n koppie koffie tksperimeteel wat tegniek betref, i 
w nile r y inisiati f un die oordcel genict. 'n Kenteken sal aan die man film aanvanklik kritics ontvang, 111 

van die public , ell vera} V'JI1 die verskaf word wat hy op sy haadjie bIyk by n h fragting 'Jl ontwikkc1 
studente, gctoclli snl word. moct vertoOll. in Godard se werk te vcrteenwoof 

'n Spesiale inter·Dame. ko huiskom- 3. Die b oordelaar. beweeg gedur nde Woensdaga:lI1d 26, Maart, 19hOO Rf 
p ti. ie vir bywoning van die premiere die pOll ondcr die deelnemcrs en al 
\mrd uitgcskryf. Die besonderhe<ie I'ell puntc toe. (a) The splendour falls (6): Bac~ 
d arvan verskyn hierondcr en word busines handel oor die her! efde 

DAME:nANDWERK ook aan aile Primariae van die Dames- 4. Die gelukkig paartjit,; word Illl di lang I lling vir ka tete in die 19c 
ko, hui t~ gcstuur. opvocring vunal' die vcrhoog bekcnd (h) Henry Moore at home (BrittS 

Die tw cd\; h Iftc, DAMI~SIlAND- J Uerdie kv r hring die da IllCS die gCllIaak en word form I gCllooi 0111 1973): 
WI'.H.K, V(ln die jong Fr'lIl e skrywcr mans leater toc. die prell1i~rc·onthaal saam m t die '11 Kenni making met een VllI1 

an. lalule I :Il1:1ud, het 'n totan1 " 'I' s 1 te t I'et b I ·k t b Idl d' 0" II April i eli premier van 'n spc cr l~1 ga (.~ gcn . c angrt 'S e ce 10tlerS van Ie 

and r hcnaderin' v, n die Vf{ lIercgtc- . t 'kk I' k n toncel-a no wat vollcdig ill die hande Al ooit 'n premiere-onthaal byge- CCli waarm sy. on WI e Ing as 'U 
prohlecm. Nie aileen word die protes t I' d ~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~~v3n ons Urumn-da"le~udelltu isenwat woon? Moctilitn~Jni~oopnk!! naar ovge~~r . 

ons ~n ook ·mag a ill Dallle-r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
prirnicre van die Inar wit bckeml ste!. 

Om die 11 April-premiere van !lier 
die 'krikkeIJaar,' Wfl3TOP di' vroue 
cmansipa il' sb t rk b 'klcmtoon word, 
h kcnd Ic st I en lui tcr by t sit h t 
tlie I) pflrl ment Dr, Illa '11 prys uitg - 
skry vir 'n intel'-dames·kosilui-;·Inm 
p ti k wat soo v 1, w n kfln word: 

STEMME EN DAMESHAND 
WERK SE PREMIERE OP 11 

APRIL 

w 
Juwelielsware 
Liebermann hreekware 
Mandjies 
Afdrukke van tonele in die omgewing 
Skulpe, kuriositeite, kerf- en kralewerk 
Vinotique: Wynvato en Geclhout wynr kke 



Maties kry hul eie "Cines"! 

SIMONSBERG EUNIE 

Die gees a n 
hoog vlam! 

" SIMON why do you smile? " Simonsberg het rede om te glimlag. 
Vanjaar vier di' koshuis sy vyf-en-twintigste bestaansjaar. 

Die reiinic word met verskeic ge 
I cnthed g vier n is he tern om 'n 
hole naweck lank te duur, DI. Pict 
Koornhof is genooi om die aand van 17 
~pril "let aundctc die fcc viering 111 t 
n tocspraak te open. Die eer: te byecn 
kOIll is '11 gholftoernooi op 18 April. 
Verskelc cud-Simon bcrgers sal hieraan 
declnccrn, onder andere Willcm van 
Drumm len, Picrri Goosen en Rarnpi 
S~ander. Op die Vrydagaand vat die 
SI1nollsbergcrs hullc dettig uit vir die 
ampt like dine waar to prake deur 
oud-primaria en inwoncnd hoofde g - 
I wer al word. 

VERRIGTINGE 

Sat rdag 19 April word die tradi. io 
nele "M t " vo or Simon berg gehou, 
Souder hierdie bye nkom s. I die ver 
rigtinge ongctwyf'eld g brek ly. Di 
word afgcsluit met 'n formele dun in 
die stadsaal vir aile oud-Simon berg rs. 
Die feesvicringe word dcur In pesial 
dien, Sondagogg nd, 20 April, afg - 
sluit. 

Die viering sal ong .twyfcld ill die 
rcgte Simonsbcrg-gces verloop, of'soos 
die huidigc primarius, Monty Sahd, dit 
stel: "Daar al 'party' gchou word." 

On:. Matic hct 'n besock aan die 
I'iksheid- en Ccsondheid 

Iltrum in Van Rhyneveldstraat 
~bring. 

, Dic hoofdocl van die sentrum 
I . verslanking. Vcrslanking sonder 
fie regte oefening is egter nic 
lceltemal geslaagd nie en dus 
'Wcta°rd daar ook aan fikshcid aan- 

g geskenk. 

VI R die bio koopli fhebb rs 
onder ons is daar goeie voor 

uitsigte. Na '11 hel kwartaal van 
"fliekloosheid" open daar ge 
dur nde die vakansie, op 31 
Maart, twee bioskoopteaters op 
Stellenbosch. 

In die lig van wat alles aangebi d 
Word is die prysc heel billik. Vir cen 
~~ll behandeling ko dit leg R 15. 
I{~Ct behandelings, vir een maand, kos 
. O. Vir en be handeling en oefeningc 

Vir 'n maand kos dit R 35 en vir die van 
l;, Wat net wil gaan oefcninge docn, kos 
lit R20 per maand. 

PRYSE 

Di twee teat rs, b kent! as "Stell n 
bosch Cine I en 2", is gelcc in die 
Tru t B nksentrum ann di . hokant vall 
die roltrappe. ,·Ik til van die tenter • 
wat baic modern ingcrig is, sal sitpl k 
bied aan 154 Il1 Il • 

3fi i'ba)l ®ahtrtf 
2 LOVELY LADI • S 

FOR YOUR ENTERT AINM • NT - HOT OFF 
THE BOLIDA Y INN IR urr- 

NOW AT THE 

.inb~ammer 
PLUS THE GREAT SOUNDS OF CADILAC 

··,tnr(\HlJ 
PARTY NIGHT WITH CADILAC FEATURING 

YOLANDA ON KEYBOARDS & VO AL 
ttl dm es (\ m 

WINE CRUISE 1h PRI E WIN 1 AND 
DANCING WITH MUSIC BY UNDERDOG 

'l'1,UfS(\ !? 
LADI 'S NI nrr 

8 to 9.30 FREE ENTRY, CHAMPAGNE 
MALE CABARET 

GENTS W LCOME AFTER 9.30 

Jy kan jou dan pa 
'n japtrap opknap 

• 

• 

DIE St II nboss Dan skool 
Coetzen burg Hot I. In die Masonic Lodg word grid 

kla s aan die tud nt g m n kap, . ow I a di publi k, 

Dt 

VI·RTONIN(,. 

I i film wa t vcrtoon 

n 

n • 

k n 



Tegniese uitklophou 
flou Stellenbosch 
DONDERDAG se mon terver derlng was voorwaar 'n 

turksvy vir di onlngellgte student. Soveel uit enlopende 
argumente i gebrulk om die Studenteraad nit die kusslng te 
I , ommlge emlk teen Bell per oonlik, sommig teen dit 
w t oor ebly het van dl S , ommlge gebas eer op polideke 
ult pr k n ander blot op morele gronde, dat dlt later on 
moontl k w s om t be lult w arvoor die SR nou elntllk ge- 
for °er is om t b dank. 

Ari. tote I , Ie Gr se I 0 , r v le mens s 'n 
upolltiek dler". Verwarring en massa-hlsterle het hi rdie 
"dlee" byna wild emaak, Oit wa onmoontlik om di gevoel 
v n dl gehoor te p II (voor die temmlng). Sprekers Is gelyk 
tydig to gejuig en ultgeJou; dit h t nle g Iyk of daar veel ag 
g slaan I op die t ndpunt a od nlg, nl • Dit h t veel 
erd r gegaan oor die enot wat uit persoonllke a nvalle en 

k tterlge nmerkin geput kon word. 
In die rlgtinglos chaos h t die doel van di vergadering, om 

te be In 00 dl toekom van Stellenbo h s Studenteraad, 
totaal ver ete g bly. To die stemmingsmo Ie onverwags ter 
sprak kom, val die ma a daarvoor, onder om die konse 
kwen. le d rvan t be ef. Voor die skare sy o~ kon ultvee, is 
die oordeel ge el, ~er daarna het die vr g opgekom: " ••. en 
w va Bell?" Dlt was t Iaat, 

Di ultslag van di temmlng sou moontUk nle veel verskll 
het Indi n mnr. Bell wei die geleentbeld gehad h t om sy 
t ndpunt te stel nie Die Malie vlnd dlt egter jammer dat Stel 
lenbo h homself laat mi lei het d ur so 'n Babelse verwarrlng 
en, tuurllk, die temmlngsmosle. Laasg no mde w s, sonder 
twyfel, 'n tegnies ultklophou. , 

aar werk 
DELL VI J~ ~BO Ii! naby die noordgrend v n Frankryk, in 

dl vallet van die ommesrlvler. Gedu ende die erste 
w reldoorlo het t II v Id lae In hierdi omgewin plaa 

vlnd. Die meei te Suld·Afrik ners w t In dl evegte gesneu- 
w I het, I hler b grawe. 

N dl I g van Dellvlll bo het daar nik 00 gebly van di 
low roen plantegro i van die omgewmg nle; een enkel 
b om, w t v nd g nog let eh dra, het die drama oorleef 'n 
M ng I v n m nsbloed, modder n met I i. al wat oor bly 

t, 
N 

hom b yw r vir 'n tn. en· 

ollcord 24 (tel 73845) 

OI'NRAAl) P'hTI' [ SI , hmdrag 

RAUTL 

oi Annie, n/v Bo n\'in en 

D IT was 'n betreklik gespan- 
ne SR wat vandeesweek in 

'n gedempte atmosfeer ver 
gader het op die vooraand van 'n 
monstervergadering wat· op 
daardie stadium soos die swaard 
van Damokles oor die Raad se 
kop gehang het. Tog het dit ge 
blyk dat dit die oorblywende 
lede se opregte strewe was om In 'n mosi wat gedwing het om te ont- 

aard in 'n emosionele bespreking en die 
hul plekke tot op die laastc vol rondslinger van duister beskuldiging be 
te staan, soos dit ook voorgekom treur die Raad die wyse waarop hy in die 
h t uit die mo ies wat voorgestel openbaar in diskrediet gebring is. 'n B - 
en aangeneem is. sonder opgewonde mnr. Human het die 

mosie gernotiveer en gepraat van 'n vuil- 
spel waarby persone en instansies betrok 
ke is; 'n be. onder logiese stelling gesien 
in die lig van die feit dat 'n vuilspel sonder 
odanige akteurs nie bra moontlik is nie! 
Hy het gepleit by die Studente-unie om 
hom nie te laat manipuleer nie. Mnr. de 
Kock wou-wou 'n hou mik in die rigting 
van ekere vorige koUegas toe hy buite 
orde gereel word. Toe moes hy maar 
praat van "mense" wat dan van 'n "ver 
skoonbare daad iets groots" sou gemaak 
het. Hy het ook gekap na die oningeligte 
primarii en primarae wat mislei 1. en 
beswaar gemaak teen die feit dar poli 
tieke motiewe sekere mcnse geskaak het 
in 'n bepaalde rigting en gewys op die on 
etiese element in daardie motiewe. Op 
daardie stadium moes mnr. B 11 ingryp 
om te verho d dat di bespreking ont 
aard in 'n emosionele uitbarsting. Mnr. 
Melck het nugter opgemerk dat die mosie 
nie vanpas i nie omdat die SR behoort 
te bewy dat hy bcreid is m kritiek t 
aanvaar, hoe oneties die kritiek ookal 

OPTIMISME 
In 'n mosie wat spreek van ooglopende 

optimisme het die Raad onderneem om 
sy volle organi atoriese v rpligtinge na 
te kom "tot tyd en wyl 'n SR -tussenver 
kiesing plaasvind." Klaarblyklik het mnr. 
Andri s Calitz, wat di • rnosie voorgestel 
het, nie in gedagte gehou dat ake moont 
lik nder kon verloop nie en dat 'n 
[nterimkomitee moontlik die SR kon ver 
yang nic. Mnr, Rautenbach het tewens 
opgemerk dat die mosie impliseer dar 
die SR sal voortbestaan na die mon t r 
vergadering, waarna dit gestel is dat, 
ongeag die uitslag van hierdie vergader 
ing, die raadslede teeds voort sou gaan 
met hul pligte tot tyd en wyJ alternatiewe 
reelings getref is .. Mnr, Calitz her verkies 
om dit te ien as 'n "grootmoedige aan 
vaarding van verantwoordelikheid" ter 
wyl mnr. Melck hierdie gebaar gcsien 
het as verhewe bo doodgewone groot 
rnoedigheid: di SR sou dan kwansuis'n 

morele verpligting" he om aan te gaan 
met sy taak! Mnr. Human het besluit om 
hom liewer uit te laat oor die moontlik 
heid dat die Studente-unie kan bcsluit 
am sy SR die trek pas te gee, 'n aange 
leentheid wat hom besonder emo ioneel 
gestem het. As dit die geval moes wees, 
sou hy op sy beurt die grootmoedigheid 
he om die Unie sy onkunde te vergewe! 
Op die keper beskou wll dlt voorkom 
asof admlnistradewe sake, wat dwlngend 
aandag nog vereis, skade kan lei deur die 
verlles van 'n SR en wit 'n mens vrywel 
aanvaar dat so 'n verlies vir die studente 
tot skade kan wee. Mnr. Bell kon onge 
veer nie die stigtingsvergadering van 
'n nuwe tudente-organisa ie van Engel 
se, Afrikaanse en Anderskleurige stu 
dente bywoon nie. 

DlSKREDIET 

mag wee . 01 wit voorkom of die S 
verkl s om die p narle waarln hy Is t 
gool oor die bo g v n die oningelfgtheld, 
onkunde en kortslgtlgheld van and r 
men e en hom elf op daardle wyse te 
verontskuldlg. So 'n argument hou nie 
water as 'n mens kyk na resente gebeure 
rondom die SR nie. Tog wil 'n mens jou 
met mnr, Roo vereenselwig as hy hom 
uitspreek teen die "wyse" van kritiek en 
nie so eer teen die kritiek self nie. Dis 
net jammer dat die SR e disposisie weer 
by wyse van 0 'n mosie klem moes kry 
en dat die Raad moontlik die indruk kan 
gee van naiwe hardnekkigheid. 

USAT 
Die re van die besprekingspunte he! 

gedraai om administratiewe voorstelle 
en mo: ies, waarvan die oar USA T se 
po isie rakende 'n teater die belangrikste 
i . Ole Raad het hlerdle verenlglng Ior 
meel toestemmlng gegee om voort te 
gaan met die verkryglng van kwotasles 
vir die omsk epping van die Kon ervato 
rlum aalln 'n studenteteater. 'n Ander 
onsinnige mo ie het gevra vir '0 adverten- 
ieveldtog om2 April te verklaar tot rook' 
vrye dag: onsinnig om hierdie dag in die 
vakansie val en omdat dit buitendien '11 
nasionale rookvrye dag is. 'n Stokende 
lid het duidelik laat blyk in soverre hy 
afhanklik is van sy darnpie en buite 
stemming gebly. 

DIE TOEKOMS 
Op 'n monsterv rgadering daarna het 

die Maties oorweldigend besluit dat sy 
SR hom nie meer aanstaan nie. 'n Mens 
hoop net dat 'n les geleer is uit hierdie 
hele ervaring en dat die Studente-unie '0 
poging sal aanwend om 'n meer ewewig 
tige SR aan te stel. Stellenbosch is in die 
knyp en net 'n baie ernstige poging kar' 
die wa deur die drif trek. Dit aileen kan 
hierdie universiteit se beeld na buiie 
bepaa!. 

KOBUS LOUW 

DEWETHOU 
•• 

Y REELS 
N A aanleiding van sekere 

sng lse persbewerings dat 
ek as voorsitt r van die Monster 
vergadering verkeerd opgetree 
het deur nie aan Hilg rd Bell ge 
leentheid vir 'n . preekbeurt te 
gee nie, net die volgende: 

OORDEELSFOUT 
a) Nadal Mnr. B II die vergadering se 

goedkeuring vcrkry het dat ek as voor 
.itter mag optre en hy die sloel aan my 
oorhanuig hel, w s MnL Bell nct so 'n lid 
van die v rgitd ring s enige van die 3 000 
sludemc teenwoordig. By het tlus net 
so os enig under student die reg gchad 
om aan dit:. debat deel te necm. Hierdic 
geleentheid het hy nie benut nie n hy 
het s 'If, na afloop van di vcrgadcring, 
erken dat hy 'n oordedsfout b gaan het 
deur lIit nie te doen nie. 

PROSEDURE 
Ek i ber id om Illet nige i Oland oor 

die hantering van hi rdie vergadcrin .r in 
gt,spr'k te tr e milS sodanige per oon 
bereicl i rn v rgadering pros durereels 
a' norm t neern. Ek vertrou dat die ann 
'eleentheid hiermee ietwat verh Ider is. 

lAND WET 
I10FMEY TRAAT 11 
T ~LL NBO CD 

A e 

STEMMINGSMOSIE DIS snaaks, ek weet nog nie wie ons teen die SR gelei het nie. 
b) V rgaderingsprosedurevcre~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'n stemming. mosie sonder enige verdere 
bespreking a In dl v rgadt:ring voorgeh~ 
moet word vir hesli ing. Ole v rgaderlng 
h ,t h lult om tot stemming oor te gaan. 
A voor itt r h t e g en reg geh d om 
op hi rdie tyd tip san Mnr. Bell 'n preck 

uri te e nf • 
c) Dit was na my mening sinn loos 

om na di stemming, tyden. Varia en 
Vrac, aun Mnr. ell'n spreckheurt t 
gee, aangesien die saak toe reeds hesleg 
was. 

DIE regering se beleid van 
detente en dialoog het 

duidelik misluk, het mnr. Jaap 
Marais, ieier van die Herstigde 
Nasionale Party, verlede week 
tydens 'n vcrgadering van die 
Politicse Raad van die PU vir 
CHOge.e. 

In 'n skerp bewoorde aanval op die 
regering, het mnr. Marais ver keie pro 
blem van die huidige politieke beleid 
uitgewy . 
Yolgen mnT. Marais, hetdie rnislukte 

poging. van welwillendheid op die. port- 

• luk 
g hied begin en al wyer uitgekring J1~ 
ander scktore van die samelewing. VI 
sportb leid bellgg am tan die algemell 
fIIosofle van die regerlng, en Integrasll 
op s~rtgebled het die r everboudlng' 
net vcr leg. 

T n einde die I, nd e huidige probl III 
en v rhouding mel sy buur tate te ve( 
bet r, dring die HNP aan op di takiJ1~ 
van voedselhutp aan die lande. met die~ 
verstande dat die lande d n gouer Io! 
under insigte sal kom. 

Volgens mnr. Mar is, al dit die rege 
ring nie minder nie a. RSO 000 miljoe,t 
ko net om apartheid afgeskaf te kry e,' 
die geld sal s gs genoeg wees om dl( 
loningsgaping te oorbrug. 
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Trouens nou ontstaan die belangrike 
problcem. Rugby word verafgod. Maar, 
word die mitologie verufgod of word die 
spel verafgod? Dir is geen wensdenkery 
aan my kant nie, want, die cliche led 
voort, as .iy nie rughy speel nie is jy niks. 
Ek is jammer, miskien stel k dit testerk. 
Eufimisties gestel, daar word neergesi n 
op jou en jy word grootliks uitgesluit uit 
die lewensproscsse waarvan goeie 
menseverhoudinge die basis is, Dit is 
byna soos 'n voorgestelde konstitusion le 
bedeling. 

Wat alles einlik op neerkom; dit is nie 
nodig om met uiters neerhale I' 
arrogansie te verwys na persone wat ni ~ 

H ET u al ooit gedink wat Stellenbosch sou wees sonder rugby? Byna soos die politiek struktuur 
sonder 'n Koornhof en 'n Treurnicht. 

Jy kry hoendervleis by die blote ge 
dagte daaraan. Net so behoort enige 
persoon se hare te rys by die wete oor 
wat die algemene gevoel teenoor rugby 
daarvoor en daarteen is. Trouens dis 
skrikwekkend. Ek het by 'n vorige ge 
leentheid na rugby verwys as die "edel 
sport", die parudigrna van Suid 
Afrikaanse sport. By _9ieselfde geleent 
heid is daar uitgewei oor die middelecuse 
cn kongolese metodes wat gehruik word 
om opponente te elimineer. Dit is slegs 
'n afgewaterdc bcginsel waardeur die 
tydlike met die ewige verwissel word. 

KRITIEK 
Kom ek wys u op aanhalings uit kritiek 

wat van heide kante gekom het. Terloops 
dit was my heskeie poging om toenemen 
de "vuil spel" w laakbaar af te maak, cn 
daarvoor was die dank bare erkenning 
ook gegee. 

EDELSPORT 
In elk geval, een persoon het 'n vraug 

gestel na aanleiding van Dr. Danie 
Craven wat by geleentheid na rugby 
verwys het as "0 hooligan s game " Nou 
hoe op dees aarde bring jy die kloutjie by 
die oor as rugby andersyds beskou word 
as 'n "edcl sport"? Ek sou se dit is baie 
maklik, drink warerverf en Ianraseer in 
"t chnieolour". Seker die treffcndste 
brokkle wat gevcg rugby tlpeer was die 
een wat gese het: "Skoon en aanskoulike 
rugby Is by ons slegs 'n mltologle". 

coenraad 
pieterse 

rugby specl nie. "Skei uit man", jy is 
kleinlik. 
Wat alles elnllk op neerkomt dlt Is nle 

nodlg om met ulter neerhalende 
arrogansie te verwys no persone wat nle 
rugby speel nie. "Skel ult man", Jy Is 
klelnllk. Heelwaarskynlik is jy die eerste 
een wat 'n vinger na my gaan wys en die 
beskuldiging aan my voet Ie dat ek besig 
is om antagonisrne te kweek. My liewe 
vriend, haal eers die balk uit jou ei oog, 
jou rasionelc visi skier ver te kort. Hulle 

"BULL" 

Kan mens mekaar nie uitlos nie? Die 
groot filosowe n denkers van toentei tyd =~~ beskou die mens as busies egofsties, 
selfsugtig en s Ifverryk nd. Ra lonel 
waarnemers sal dlt v nd g afm ak . 
bloot 'n "neukery". W r cens, basi ., 
egotsrnc en s lfsug. As 'n "lot of hull" 
.ovcel publisit it b 'nrg is dit hoogiyd 
dill daar ann soortg Iyk "bull" h gin 
dink word om .oortg I k publisit it t 
verkry. Party men h t nogal di 
vermoe om 'n "lot of bull" kwyt t rr rk 
en daarvolgens te bepl n vi, 'n 
reaksionere "lot or bull". Miskien moet 
mens [ou denke en houding in 
heroorwcging neem ttl) jy emmosi ne I 
rank oor 'n "lot of hull" en heclt maal op 
hol raak daarm c. V ral as di inisiati I 
dun nog uit jou hande g ne III word. 

MOET dames se stemreg op Stellenbosch ingekort word tot 'n 
derde in gewig, am as balans te dien vir hulle groeicnde apati , 

soos gei'llustreer deur hulle onkunde t.o.v, die SR debakel? 

Ja, dam s in die algemeen, (let wei, 
daar is baic dames wat weI me r as baie 
mans van politick weet), is baie oningelig 
aangaande politick, en bogcnoemdc 
sielling is niks mindcr as regverdig niel 
Hannclie van Rhyn - Harmonic. 
. Pro beer eerder by dames die belang 
rikheid van sinvolle stemming aan 
l1\oedig, as om almal "t straf" a.g.v. 'n 
klein persent asie oningeligt s, 
Anonicm - Serruria. 
Min meisies srel wcrklik belang in 

politiek, en daarom is hull g neig om 
soos die een of under meerdere van hulle 
te .tem. Myns insiens is tx-,genocmdc 
stelling niks minder as reg nie. 
Marietjie Jacobs - Harmonie. 
Nee, bcslis nie, Alma! is geregtigom te 

st '01. VolgeM my mening is dames en 
mans se gemeenskaplikke kennis die 
selfde. 'n Beter oplossing is om hierdie 
~n aander soortgelyke aangelecnthede 
In te weer by die KI ure- ksam en, wat 
ecrstejaars moet skryf. 
A.S. Burden - Pi ke. 
Dit is moeiJik om I e veralgemeen hy 

die dames, maar dit is egter wel 'n feit dat 
dames oor die alg III en nie veel weer r.::=====:::====:::====::::::,l 
aangaande SR-aangelecnthede nie. Ek 
self sal egter beslis my stemreg wit 
behou, 
J. Neethling. 

Nog nooit! Ek wil my de stem he! 
lise Goldie - Lydia. 
Nee, all dames het net soveel reg om 

te stem as die mans w. nt dit g an oor 
sake wat hulle ook raak. 
n rnard de Witt - Dude Molen. 

k stem saam, dames is gans te apaties, 
Miskien sal dit hul belangstelling 
prikkel. 
Cecilia van der Vyfer - Lydia. 

. Ek stem glad nie saarn ni . Dames he: 
d1eselfde redenaarsvermoe as mans. Om 
bloot op grond van hulle sogenaamde 
onkunde. hulle te ontneem van twce 
derdes stemreg, sa) nie neerkom op 
r 'sedi ikrlmin sie nie, maar op ge 1 g, - 

diskriminusie. Is die manlike chauvin iste 
dan hang vir die dames se volle st m 'l 
Gert Naude - Pieke. 

Dis bdaglikl Ons leef nie in die IHd 
eeu nie! Na aanleiding van, let w I; 
sommig mans; se optred op die 
monstervergad ring, kan ek my glad nie 
vereenselwi ' met so '11 st lling nie. 
Paula van Schalkwyk - 'D Oude W rf. 

.k dink dis 'n onreg aan oris dames, 
want ons mod altyd di mindere wees, 
dis twak! En die vrou kan net so '0 d 
haur d el hydra as di man, indien ni . 
heter ni . 
Louis Louw - 'f) 011e1e Wer . 

DUI die dames op St ellenbosch se 
stemreg ingcboet moet word, is myns 
insiens immoreel en 'n "lot of bull", Hulk 
is net sulke studente soos die mans, 
dikwels meer briljant. Die onkunde nan 
gaande die S.R. debakel is m er as glwoig 
van die Ieit dar die meeste studente, mans 
en meisies. bang is om rusloneel en vir 
hulself t dink en dan maar die "stroom" 
volg. 
Piet M yer - Oude Molen (J.B.) 

I' lti, 
T 
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V AKANSIEWERK 
Vir alle verdere inligting mo t 
geskakcl word mel Mev. le 
Roux by eli Studenteraadskan 
toor, Langenhoven-studentesen 
trum, Stcllenbosch 7600. 

Aangesien gekonsolidcerde aan 
soeke vereis word, sal dit waardeer 
word indien u met 111m. C.lI. 
Badcnhorst van die F. kulteit van 
tngenieurswcse sal skakel indien 
u enige navrae sou ontvang. lIE I ~ ZI ,T M N 

)tl it ? 



v rw rp. 

AU LY IN ASB 
PLElDOOI 

Hi rby h di HFRA T in y 
hoof. rtikel 'n pleidooi gelcwcr "om 
tui t vo 1 in di ASB". By skryf .41.: 
"Elke tud nt wa t in kryf ondcrt k n 
ook dat hy die Afrikaans ge s en 
karaktcr van di RAU al uitbou, wat 
ook d ur di ' ASH ger ali eer word. Dit 
i ook'n kcnrncrk van die Afrikaner, 
o o k Afrikaner tud nt e, dat hulle 
onderling hard kan baklei, II< rdkoppig 
kan wccs, maar tog 'n ecnheidsfront na 
buitc toon. Is dit nie waarvoor die ASH 

DRUKGROEP 

t h 
Mulder 

t un KIESRAAISEL NO 1 SlMON-MEISIE 
WEN 25 ' FOUT 

P Potchefstroorn het'n torm 
1 isgebar om die kop van mnr, 

orne Muld r, s un van dr. 
Connie Mulder. J Iy is daarvan 
b kuldig d t hy sy pa e party, 
die Nasionale Konserwuticwe 
par y, opcnlik steun, t rwyl hy 
nog amptclik die Nasionale Party 
p di kampus se voorsi ter i . fly 

i verder daarvan beskuldi dat hy 
sy P 1 I as Rvlid mi bruik h t 
ten ein t plakkat nwcttig p 
keunisg wingbord te pi as. 

ADRES: ........................................ 

K wil net ten sterkste beswaar 
maak teen Simonsberg se ver 

kiesing van Mej. Onderhoud, en 
weI om die volgende redes: 

1) Die nuam wat vir die kornpetisie 
uitgedink is, i n van die swak te. 
wat ek in ja re g hoor het. I· '11 damctjic 
het dit glad a Mis Maintenance vcr 
staan. Ho kom "M j." 111 lk geval oral 
angelus word, we t ck nic. lets soos 

Ge I mei le ou clfs 1 ter gcwee het ' 
(al klink dit net so b laglik). 

2) Die feit dat die Mej. Matieland 
finali. te g bruik is, w rp 'n swak Jig op 
bg. kornpeti ie, 'n Groep meisies wat 
klaar bcoordecl is, i. in elk geval nie 
veronderstel om "n twecde kcer beoor 
deel t word nie, maak nie , aak wat die 
kriterium i nie, Miskien kan die marine 
van Simon b rg dit uit hul fout leer. 

3) Die rneisies is klaarblyklik onver 
heeds betrap en in "n kornpetisie inge 
lei onder valse voorwendsel. , ommigcs 
sou nie d .elgencem het as die ware 
toedrag van ake aan hull b kcnd was 
nie. Verd r i die onderhoudc op 
enk I afg dwing deur op hulle privaat 
heid inbr uk t maak. 

4) Di gcbru ik van 'n boon (! ! ) 
om Mej. Ond rhoud aun tc ys, kep 
die indruk dat 'n auder krit cnum as die 
ocn kynlik "oudcrhoudc" gcbruik is. 
Die kroon is t rndixionc I vir knoll 
It idskornp Ii ivan vr ttcr aard oo k- 
al, en dit was ni imon h rg s id 
nie, of' \,1 dit? lndicn voorkorn gctcl 
h t, maak k BAlI. tel k be waar! ! 

Mag dit a b. ill di to .kom nooit 
\ -e r gcbeur nie. 
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ELS: 
Ecn kontantprys Van R25 kun gcw n word. 
I nig ant II inskry ings kan ingestuur word. 
Elkc in krywing 1110 t verg cl wces van 'n dona ic vall nunsten 50'" 
en kan restuur word uan: 

DII~ !l.S.V. POSBUS 374 STI- LLI NBOSCH 7600 
ol kan III die II.S.V.-posbu in die L.S.S. wand lgang gcplaas word, 
A daar me r.. e n korr kt ill krywing is, sal '11 wenuer gekie word. 
Die uit la OIl in di VI I' nde uitgawc V.11l die Mati vcr kyn II die wcnnci 
sal p r oonlik in k nnis restel word. 
lib Ii in) van cit Bcoord laar al fin tal W' "i. 
Sluitiug datum: 10 APR IL 1980. 

NAAM: 

I L Suzuki-maut kappy vo r 'n 
nuwe veldt: g wat bet en oat 

di karnavalpogin J I let '11 paar 
h nderd rand opg loot word. 

AI 

..................................................... 

..................................................................... E.L. Uys 
ndrag 

raad 

D ASIE 
T L.NO.: _ . 

ern a i, a die Univcrsiteit dit 
u nv tar, b skikbanr vir 1980 11 her 
iudcrh: ndelba:u vir volg nd J ar. 

Verd r iuligting kan bekom word 
V'IJ1 mnr, teve Sw 11 po I by Po bus 
768 Spring, or ret. nr. (OIl) 812-1320. 

L 'IORADE: 
A': 
I. Afkorting: Liggaamlik opvo 'ding 
2. lnhoudsmaat in Pale tina 
3. Tarcntaal 
4. 'I'roue 
5. Crondtoon V'1Jl 'n toonladd r 
6. Outomatie e kunon 
7, Uitroep 
8. Intclliz n ie kwo 'iellt 
( W' rklank 

A korting: Eskudron 
A 'orting: Po te Rc tunt 

TA , 
• 

GLEN diskrirninasie at voortaan 
mecr op die kampus van die 

Universiteit van Pletermaritzburg 
to gelaat word nie, het die stu 
denteunie verlede week eenparig 
besluit. 

Lede van di J oolkomitce hct 'n 
ernstige b roep op die studente gedoen 
om nie die auna leenthcid as 'n grap te 
b skou ni , maar die erns te b scf, 

GOH' KANS 

MANS Nhl' M DFFL 
Die tyd dat mans uit csluit is van 

'111 kampusbcdrywighcde, is finual vel 
by en in die tocko ms sal ook hull by 
wcdstrydc bctrek word. Dit geld 
natuurlik nie net vir port" d tryde 
IIi" maar ook skoo nhcid ko mpet isi 
s () o S die J 00 I k () n i 11 gi n en di • 
debutantes, mag voortuan spog m t 
manlike dcelncmers. 

u AF 
T 

Pro. n g nUllr het <In rot> g wy 

bring. 
Mnr, If 'yd .nry h wa t 'n pro f rif 

"skry II t nor die sosiale implikusics 
van art ikel 16 vall die Ontu w t, h I 
oor die wet gcpraut. J ly het daarop 

wys dat dit baie duidelik uit eli 
dating van di hocveelhcid v rvolging. 
ill' volge hierdi wet blyk dat dit ni 
meer treng to gepas word nie. Al die 
aanwesigcs wa dit eens dat die wet 
a gab hour t t word.umd t gcslags 
v rkcei oor die kl ursk idslyn ni' a 
odanig mored.1 ' LIT n waardig 1 ni '. 

1'1'01, ITO/) (regs) kyk iii I aam f1I I V a si. tent, 1l1111'. Mario Galli 
nn die l taliaan ell mie 'C [lnnu 'arlo tirbu, ('11 een van die kur: us 
all '1', III i. J lune[ Zi I'll 'I pall Kuopslad, tla 'II ka/JiIl'r' gla k 10m. 

WIT-SWA I T p o larisasie en 
metod s om dit or te los hot 

t I .prake g kom 0) die eer tc 
dagseminaar wat deur US- ,e. prek 
ang bied i. Prof or Degen ar 
van di Dep; rtement Staas filoso 
ie en '£1 so i 100g van die Univ r 
iteit van Wes-Kaapland, was die 
spr ke . 



ns verwag 'n pa ret 
vir ete vanaa d ... d r~ wy 

f 

it. 



8 Die Matie, Woensdag, 26 Maart 1980 

D IE bekende tennlsspeel ter, Minette 
de VlIIlers, Is vandag Die Made se 
sportproflelgas. Minette Is Stellen 

bosch se nommer een tennlsspeelster en 
'n Inwoner van Huls ten Bosch waar sy 
die onder-prlmarla Is. 

Sy het aan haar eerste toernooi deel 
geneem toe sy 10 jaar oud was, en so os 'n 
mens van 'n toekomstige kampioen kon 
verwag, het sy gewen. Sy was haar skool 
se nommer een tennisspeelster van stan 
derd 6 tot 10. Sy het ook die W.P. en 
O.P.-tltels In al die ouderdomsgroepe v n 
0/12 tot O/lSlngepalm. Minette was 16 
toe sy die W.P.-seniorspan vir die eerste 
keer gehaal het en was alreeds twee keer 
die W.P. se senior geslote kampioen. 

Die hekende tennisafrigter, Gerrie 
Berner, was vir 10 jaar Minette se leer 
meester, Sy se Berner het die verrnoe om 
'n speier geweldig te inspireer. Nadat sy 
aan die Hoerskool n.F. Malan gematri 
kuleer het, het sy 'n jaar lank oorsee pro 
fessionele tennis gaan speeJ. Gedurende 
haar verblyf in Engeland het sy daaglik. 
tussen 5 en 6 uur geoefen. Sy het ook die 
bekende Jimmy Conners ontrnoet. Sy het 
'n besondere bewondering vir sy spel. 
Groot was haar teleurstclllng egter toe 
sy In die kwaliflserende rondtes van 
Wimbledon ultgeskakel Is. Na haar ______ ----------------------------------------1 tcnnlswedervarlnge In die bulteland, het 
sy haar as student op Stellenbosch Inge- 
skryf. Sedertdien het sy diep spore in 
Stellenbosch se tennis getrap. Sy het al 
drie maal die Suid-Afrikaanse Universi 
teite-span gehaal, en was in 1976 en 1977 ,.--------------- 
die inter-universitere kampioen. 
Minette skryf haar sukses in tennis toe 

aan haar geweldige konsentrasieverrnoe 
en se, "daar is nie 'n ding so os 'n maklike 
pad in tennis nie. Jy rnoet bereid wees 
om te werk, werk, werk." Sy se as sy 
tennis speel, konsentreer sy so hard, dat 
sy nie bewus is van wat om die baan aan 
gaan nie. 
Minette, wat 'n bekende in B.T.K. 

geledere is, verteenwoordig ook haar 
koshuis op die Studenteparlement. Sy is 

Downing (strafskop), 8. de Sousa en J. dat Libertas meer doele kon aantcken. 'n goed gebalanseerde student wie se be 
Swr inc (2) vir Oud Molen do Ie nang - langstelling van sokkiejolle tot studente UlTBLlNKERS ieken, terwyl H. Volkmann 'n do I, vanaf politick strek. Haar groot liefde bly egter 
ongeveer 45 Ill, vir Libertas h ehaal her. Behalwe bogenoernde spelers het G. die natuur en sy her al verskeie staptogte WILGENHOF het Saterdag die jaar- 

STRA.'SKOPPE Verder het J. Rust, doelwagter van Oude Tingle vir Oud Molen en D. Jacobs, F. saam met die B.T.K. ondernecm. likse Sewe-n-Kant toernooi gewen 
Na die volle speeltyd was die telling Molen, III ,I 'n gOCJC vcrtoning verhinder Saieva en G. Park vir Libertas uitgeblink. Sy is 'n Liggaamlike Opvoeding stu- deur Pieke in die eiridstryd met 

1_ t en Oude Molen her met strafskoppe .- __ ---------------...-------------"-------------------4 9-6 te klop. Die wenpunie is in die 
gewen. In die ander halfeind tryd het ekstra tyd wat toegelaat is, aangeteken. 

Liberta vir Wil renhof, die verdedigcnde 
kampioen, met 2 0 versluan. 

Libertas verdedig met aile mag teen Dude Molen in die eindstryd van die Bun Booy ens-sokkertoernooi, 
Oude Molen he! uiteindelik met 4 - I gewen. 

OUDE LEN WENNER 
v S ERTOE NO I K 

IIERMANN VOLKMANN 

OUDE Molen A en Libertas A het in die eindstryd van die Bun Booysens-sokkertoernooi, wat 
verlede Saterdag plaasgevind het, gespeel. Binne tien minute het Oude Molen vi r doeie 

behaal en dus seker gemaak dat hulle die wedstryd wen. 
Dude Molen her die eind rryd gehaal 

deurdat hulle M die in die een halfeind 
stryd geklop het. 

m:LUKKIG 
Vroeer die; dag wa Wllgenhof iet 

wat gelukkig om die halleindstryd re haal 
deurdat hulle . aam met Libertus II bo 
Han hulle groep geeindig het en toe met 
strafskopp die knoop moes deurhaak. 

BENNIE ZIETSMAN 
DIE jaar bet al ver gevorder, en dit is beslis nodig dat "Op die Kantlyn" weer sy verskyning in 

Die Marie maak. Die lesers wat die afwesigheid van die tradisionele rubriek in die afgelope 
paar Maties gevoel het, moet my maar asseblief verskoon, aangesien 'n feitlik splinternuwe sport 
redaksie hierdie jaar oorgeneem bet en dinge nog baie deurmekaar was. Daar sal egter van nou 
af gepoog word om die rubriek weer 'n gereelde een te maak. 

ONAANSKOlJUK 

In '0 onaan koulik eindstryd wat 
Dude Molen met t -1 gewen het, het 1 . 

Matl 

dent en haar ambisie is om 'n onderwyser 
es te word en haar veral op tennisafrigting 
toe te Ie. 

Die Marie wens Minette baie sonskyn 
dae op die tennisbaan toe. 

SPORT 
P OFIEL 

MINETTE DE VILLIERS 

W1lows 
wen 
Sewes 

FINAAL 

Reeds die Vrydagaand het al die kos 
huise op 'n uitklopbasis teen mekaar 
te staan gekom. Elkc span moes drie 
wcdstryde spcel, Koshuisc kon elk 
twee spanne inskryf, waardeur hullc 
scs wedstrydc moes spcel Gocie 
verdediging was 'n kcnrncrk van die 
wedstryde en hct die tel lings laag 
gehou. 

Vilgenhof en Pieke het Viydagrniddag 
hut onderskeie afdelings gewen en daar 
deur na die finaal deurgebring. 

die kompetisie gewen deur die eerste vyf 
te wen. Die laaste vier het Oagbreek 
redelik maklik gewen, maar dit was al 
reeds t laat. OJ'' uitslug betnvloed egter 
nie die feit dat die twee koshuise vanjaar 
die beker deel nie. r---------------- 

BEGINSELS 

Die toernooi het getoon dat baie van 
die spanne nie die basiese beginsels van 
sewe-man rugby ken nie. Uit 'n toe 
skouersoogpunt bly <lit egter 'n opwin 
dende spel vol verrassings. 

bane agter Helshoogte en Simonsberg 
pia sgevlnd het, het Wynand We sels 
Stcllenbo. ch se nuwe man -enkelspel 
k mploen geword nudat hy vir Ryno 
Seeger In die flnaal uitgeskakel bet, ter 
wyl Minette de Vllliers ons nuwe dame 0 

nkelspelkampiocn I dcurdat sy vir 
Estelle Montgomery In die elndstryd 
g klop her. Rozanne Stlrk en Aletta 
Marais het die dames-dabhelspeltltel 
v rower. Die mans dubbelspel is nag nie 
afgehandel nie. Baie geluk nan al die 
wenners! 

Rugby is al in volle swang, En op Srel 
lenbosch is daar 'n groot leenue in rugby 
gclaat deur die uittrede van Jan Boland 
Co tzee uit die portsoort. Hierdie vete 
rnan WP-f1ank en kapieln van die Mati es 
is allerwee as een van die b sre losvoor 
spelers, 0 d .ur he Twa! kenners as die 
b te, in Suid-Afrika beskou. Maar dit 
hoef ni mand eker vir cnige Marie te 
vertel ni ,want Jan Boland is al klaar '1\ 
legende op die 'Bosch. On. neern met 
groot spy, afskekl Van een vall die groot 
ste sportmarme W3( Stellenhosch nog 
opg slew ,r her, en namen die sport 
r daksie wit ek hom alit; voorspoed vir 
die toekoms ioewens. 

BEROEP 
·k wil ook net 'n b roep do en op die 

inwouer van die nuhygeJ c koshuis dat 
hulle die sp lers op die tennisbane in 
aanm rking mo I neem as hulle enige 
aktiwiteit by hull koshui e beo fen. 
Tydens die kampk nskappe het dit meer 
as con m al gebeur dat 'n spel r amper 
d ur 'n kri ketbal getref was wat van 
oorkanl die heining afkom!,tig was. Ook 
die vcrhygnngers wat aamnerkings nluak 
qor die spekrs/spedsters, moet bescf 
dat hulle di spclers. e kons ntm ic hed· 
lemal verhre k. Dit is uiters onregv rdig 
out iCllland hom weke IlInk voorherci vir 
'n wedstryd en dat sy spcl dan <.leur sulke 
onbenullige nietighedc naoeJig hC'invloed 
word. Die tcnnisond r. tuner wonder 
ook wuarolll die p Iwiljocne hy die tennis 
hane;: verwyd r is. 

FAN/E VERMAAK. van di:.o 
US-SloeisparJ, heL homself lIiLge- 
onder dellrd,,1 hv no di SA 

proewe, waf aan ~/i ~ eind van 
verlede jaal' gehou is, vir die 
Suid-Alrikaanse span gekies i'l. 
Die SA-spall sal hierdi jaar nog 
t en In oorsese span meliding. 
Die finale re'llings ill verballd 
mel hierdie kompetisie i~ flOg 
nie h kelld nie. 

STOEI 
Nadat Dagbreek n Ecndrag (wee 

w ke gelede die stoeibcker gedeel het, 
het Dagbr t!k vir E ndrag uitg daag vir 
'0 tocrnooi tu sen die twee koshlli ,om 
die uiteindelike wenner te bepaal. Oi 
lIitduging is in _cndrag se "quad" beslis. 
Da' r was ncge gevegte en Eendrag het 

Tyd ns dl 
skappe wat dl 

T nnl .Klubkftmpio n· 
fgelope drle w kc op die 

L 

SINVOL 
Ten slotte wi! ek net sc hoe bly ek is 

dat ek oor sport berig moetlewer, en nie 
gal hoef te braak oor so baie van ons stu 
dente se politieke realisme nie. Mag ons 
sport sinvol bly! 

TELLENPI 
KERKSTRAAT 

STELLENBOSCH 
TEL: 4337 

STELLENBOSCH 
SE ENIGSTE 

DENNEMEUBEL 
A FSLA GWINKEL 

ONSHERSTEL 
ALLE 

FABRIKATE 

TV 
Radio's 

Ilo~trolistellc 

Bal1dsp~krs 

CONTACT 
RADIO 

RYI1I.'vl'ldslra;lt 40 
1\'1. 43X3 
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