
TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEK ERANT 
UITGEGEE ONDER BESK RMING VAN DIE R 

v D ,180 

LA 
DI :. Maestro Stell nbo his onttro n. Nie op die rugbyv ld ni , 

maardeurmiddclvan:"Wear -WeareU T.'Ni nsdi 
~la s,i ke Marie-rom-rom-rom het die ore van di hoofpaviljo n 

n.!lk nie. 
ienader vir kornm ntaur I 'n opsi 'I 
die kriri k. 

PROBLEME 

PAWIIJOEN 

, Di~ t'hcmdc was heeltemal onpraktie ' 
I~r h,lcrdie,lyd an die jaar, terwyl bors- 
II Prl S baie eff'ektiewer die klcure van I'M ' W' (lllcs na vorc sou bring. Volgens 
v lIar~cl1lcrs het die versierde pawiljoen 
I an die lk 'ys on baie beter indruk ge kep, 
nlrW~1 . tcllenbo eh kynbaar nic cens 
b oClle g doen het nie, Die kornm ntuar 
\i/~crfc~dc die sang was nil' baie vleiend 

n unlvcrsitcil met so 'n trorse inter- 
arsiIY'vl'rlcdc nie, ' 
l{oew_I' t • I' hI e n men ) ewus IS van t I pro- 

k III waarrnc so 'n organi asi t 
allll) 11'1' I' I' h '1 I) I' e • IS cue moont ik CJ( van vroeg- 
,. :g~ en voorlopige beplanning nil' uit- 
10 UII nil'. Om mecr duidclikheid hier- 
r Ie kr), is die Intcrvar. it -komilcc 

Bah: insig iewcnde Ieite is d ur di 
bctrokke komitee v r kaf. Di probleme 

11 Iaktore v rantwoordelik vir di swak 
vertoning was geh iel ell al ondcrliggend 
ell voortspruit nd uit die gcbrek U In 
hclangstelling hy studcntc en ontocreik 
endc fondse van die Inrervar iiy-komi 
tee. Jy kan 'n P rd tot by die drinkbak 
bring, maar jy kan hom nic v rplig om I . 
drink nil.': t nsy die perd vooraf dorsge 
maak is, 

KOMMUNIKASIEGAPING 

el bai 
MOTO 

lJ 
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y 

IIAAT VRYHE D VEGT R 

van di N ionalistiese regering 
ondergaan nie. A die men aanhou om 
Afrikaans te gebruik om vryheid te pro 
pageer, sal Afrikaans volgens Brink die 
val van die bestaande regering kan oor 
leer. Hy h t bygevoeg dat Afrikaan nie 
die ideologic van die r geren le Afri 
kanerklas hoef te verkondig nie. AfrI 
kaans het volgens hom die stadium in y 
o twlkkeling verbygegaan waar dlt dl 
Afrlkan rv rheerllk. Rabie,opsyb urt, 
be kou Afrikaans as 'n groot vonds in 
Suid-Afrika omdat dit deur alle ra 
praat word. 

'n 1UM m t di tit I 
Afri- 

JAN RABIE 

ANDERSEKARNAK4L 
KARNAVAL is op aile kampusse 'n grootse sosiale geleentheid. 

Soos op Stellenbosch, is die doel van ander universiteite e 
Karnavalpogings om geld in te samel vir welsynswerk. 
Net soos hier by ons, gaan Ikeys 

totale bedrag na een studente-aksie 
naamlik SHA WCO (Stud nt Health and 
Welfare Centre Organisation.) 
Di Universiteit van die Witwaters· 

rand, gee jaarliks aan 30rganisasie 'n 
bedrag, terwyl hulle nominasies van ver 
skeie ander organisasies ontvang. Oi 
organi i sword besoek en 'n p ar word 
gekeur wat die spe ifieke jaar deur die 
universiteit ondersteun word. Vanjaar 
se "Rag't-geld gaan aan 9 instansies, bo 
en behalwe die 3 permanentes. Dis In 
vereist dat die organisasi s in die Trans 
vaal moet wees. 

Ook die Tukkies ondersteun verskei 
welsynsorganisasies, terwyl die Pukke hul 
eie studente-gemeenskapsdiens h t, 
waarheen 70% van hul ingesamelde b . 
drag gaan. Die res word gelykop verde 1 
tu n Potch f troom Kindersorg.di 
G· st sg ondheid diens en die S.A. 
Vrouefed ra ie. Ashley Edwards van W'(' is vcrledCi 

Dis onwcnslik om netto-karnavalb - week in Johannesburg aangewys as M J. 
drae van universiteite met mekaar te ver- K mpu '80. Haar eer te prin. s is '0 
g Iyk, want alh w I di mewerking drama tudent van Rhod s, Karin Jerg- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vand~.tuden~endi ini ~tiefvdndi 
komitee 'n rol speel, het die totale SIU 
dentetal en ouderdorn van die univer. i 
teit n nog 'n belangrike cksterne faktor, 
naamlik Iigging, 'n bepalende invloed op 
die karnavalwin . Die hoogt punt van 
enig karnaval i die vlotoptog en blikkie 
skull en die gepaardgat nde verkoop van 
die karnavalbl d.ln die opsig i di uni 
versiteir afhunklik van die onderst uninu 
van di publick in di omg wing, Wit 
vernaarn re inkomst i di verkc op v n 
hulle blaadjie, met die Witwater rand en 
Joh nne. burg , strat tot hul b skik 
king vir die vlotoptog. Stellenbosch oor 
kom die gebrek van sy Jigging in 'n mate, 
deur di kl III t Ie op debutante n 
motorkompetisi . 

"Die Matie" het niet min 'n paar uni- 
Hoogskop 01' UPE se "tweede Karnaval". ver iteite zenader en navraag gedoen oor ---~~-~-~--~---~~-----"';;;;"-~-':"----""t'----~~~~-~--~"1 hul kamavalpoging v, n vanjaar, uk 

kies, 01 I om en by 17000 ing krewe 
tudent , het vanjaar R150000 ing - 
samel. Die Pukke het vanjaar 'n r kord 

bedrag van R52 000 gemaak , UPE kon 
v rlede ja r reed m t die bedrag spog- 

Matie ,Ik Y , en Wit studentetalk 
wissel tu n ll-en 12-dui nd. On eie 
b drag vir vanjaar is nog nie beskikb ar 
nie, maar verlede jaar se RI68 SOO is of 
reed geewenaar, 6f verbygesteek. Wil 
se bruto-bedrag tot op hede is :t: 
R287 000 waarvan ruim R 100 000 afge· 
trek kan word vir onkostes, wat hulle in 
die omgewing van R 180 000 laa t. Ike I 

wie se boeke in September sluit, se neue' 
bed rag staan reedsop R214 OOO! 

RONEL WIlD 

va'ellers 
MEl. KAMPUS 'SO 

ui I li uit my I 
I blyk." 

SAU-SPORT 

UWKOOP? 
UWK tw ede swart dekaan, prof 

Jairam Reddy van die '1 andh elkund 
Fakulteit, sal graag wiI ien dat die UIlI 
v rsiteit oopge tel word. 

UPE·STRYKER 

? • 
w n- tr t Afrikaner en 'n lojale Tukki II 

CONVI TlONS 

CON AT 
kware 

Afdrukke van ton I in die omg wing 
Skulp • kudo it it • k rf- n kr lew rk 
Vinotlqu : Wynv t n Ge Ihout wynrakke 

UM 
Die student se boekwinkel 

h. 
nd rvindin 

L. 
4440 
2906 ie Munt tuk Wa88 ry 
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1 oor 
IN 'n onlangse uitgawe van 
Rhodeo, Rhodes se tudent - 

koerant, het 'n artikel verskyn 
waarin 'n interessante onder- 
keid getref word tus en die radi 
kales en liberales, wat as die 
mees geartikuleerde groepe in 
die studentepolitiek op die 
ngel prekende Suid-Afrikaan 
e kampusse voorkom. 

N 

Andrew Boraine en sy rna, kort na sy vryiating. (FoIO: The Argus) 

KUESTA '80 

ote 

"II o tadig draai die wi I ~ 
di 0 sew?" al n I 

Matie-damestudent opm rk as 
Y uitvind dat uksdam s van 
V~njaar rs toeg laat i om hul 
I ordyne in ko hui kam rs 

op te hang! 
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Nuut: Somermodes Vlr d • e k e 

t-::=============::::::=~~~::::=:;;:=~REGS no: OIlS modelle vcrtoon 
hierdie twee pakkies uit die llUW' 
reeks van gebreide sto] vir die..-- ....;.:;::;::::;::;;;;;.;;;;;"".... .....;..;.....;.;,;;;;;;;;;;;;:;:;::;:;::;;;;;:;::;;:;;::;;:;;:;;;;;;;:J 
somer. Dit is lig en gemaklik 
vir sells die warmste dag in die 
kerk. Aile kleure is in pastel. MODELLE: MA 

# 

IE A N 
LINKS: Annemaric dra links op ANNEMA IE 
die foto ontspanningsdrag in 
hetderkleurige chintz-materiaal. 
Dit is 'n bale ligte kleedstof wat FOTOG A WE: ERIC EN 
ideaal is vir Stellenbosch se Izittige 
dae. Mariiitha /yk asof sy reg is vir 
selfs die moeilikste dae ill hierdle VER 
kat oenpak met die llawaiise 
motief. Die opgestopte jakkie is 
vir die wispclturige Kaapse w'er. 

A IN 

BO' . . '" Toe hierdie foto '.'I ge teem is, was 
ht . ~le heel nuutste modegieri . . It itdagend lvk; nog nil' 
lerdle ruimtepakkies waann ons mode e, so. u k baar in drie 

fens in die winkel beskikbaar nie. "". l~ v~ rYjwisseling kan 
°P.windende kleure, nl. silwer, blou ell plen. If a . 
tntnirompies gedra word 



FOTOVA IA SE 
6 Die Marie, Vrydag, 22 Augustus 1980 

US FILMVERENIGING 
Maandag, 25 Augustus om 18hOO 
in die Cine I: Look out, Balthazar! DIE jaarlikse uitstalling van Fokus, Fotovaria, het onlangs in die LSS ~-,!ijl~~~i~ 
Woensdae om 19hOO in die Van se leeskamer plaasgevind. . . 
der Sterr- al: The Long Search Hier volg 'n lys van die wenners: 
en Reeks oor Wereldgodsdienste) 

Goue toekenning: Dick J oubert 
EDRICH GALLERY Silw r toekenning: Francois Kruger 
1 S.30 Augustus: Konni Zander Brons toe kenning: Michael Melck 
(SWA) 

KONSERV ATORIUM 
Sondag, 24 Augustus om lOhlS: 
Laura Searle en Ian Smith (Klavier 
duo) 
Etensuurkonserte: 13hl5 tot 
13h45 op Donderdae 28 Augustus 
en 4 September. 

H.B. THOM-TEATER 
26 .. 30 Augustus: 
General (Capab) 

Inspector 

Meo M ALAN TEATER 
Mooi Maria: Open 30 Augustus. 

NICO MALAN OPERAHUIS 
TIl Barber of Seville: Open 27 
Augustus 
Madame Butterfly: Open 2 Sep 
tember. 

CINE 1 
Augustus 20·23: Sing vir die 
Harlekyn, Sonja Herholdt. 
Augustus 25-30: The Onion Fi ld, 
John Savage. 

INE2 
Augustus 18-23: Bronco Billy, 
Clint Eastwood. 
Augustus 25-27: A pecial day, 
Sophia Loren. 
Augustus 2S-30: Carrie, John 
Travolta. 

Leipoldt in 
H . Thom 

'n AND saamgestel uit die 
werke van C. Louis Lei 

p ldt is op 8 Augustus in die 
H.B. Thom-teater gehou. Die 
Rapportryerskorps het die idee 
die lig laat sien. 

Die program wa uit twee dele 
s. amg tel en if! gelewer deur studente 
verbonde aan die Dcpartcment Drama 
van di US. 

OORLOGSVERS .. 
Leipoldt e oouogsverse i onder 

leiding van mej, R. Botha, mCI die hulp 
van mnr. N. te {OUX, op zevoer n het 
die er te bredeeHc van die program 
be I an. Ole tw ede helfte het be taan 
ult Lcipoldt . ligter llefdes ver n 
I'angit m v n die getoonsette g di teo 
Di leiding wa di' keer delle me]. J. 
WoJhuter. 

Di tud nte het hull be onder 
goed van hulle taak wyt en die ott, 
ma r bondi pro ram 11 thai by val 
by die gehoor vind. 

J.V.W. 

IKW RK 
vir 

M v. .Wie 
(021) 94 .. 1504 
tin tr t 4 
Lab' an 

'Afdeling kleurskyfies: 
Goue toekenning: Rudolph Young 
Silwer toekenning: Jannic Loubser 
Brons toekenning: Etienne Nortje 

Kategorie wenn rs: 
Mense: Rudolph Young 
Varia: Rudolph Young 
See- en landskappe: Roland van 
Rooyen, 
.. Against the light": Jan Evertse 
Me r i e te toekennings: Tommy 
Brummer, Jan Evertse, Braam Hane 
kom, Loui du Toit. 

Hoogwind 
'n hoogwind het skiwwerige seile 
voor die dikmelkmaan gespan 
al sy soberheid oorboord gegooi 
en diep teue gedrink 
van daardie eenmaalnag 
se sweefduik tussen hellings 
van japonika in die mikado se tuin 
waar geen mense-oog sou sien 
of konvensie sou kettingbind nie 
lank gelede 
se swymelswieps soos witblits 
tussen pastelpieke 
en spitsvondige nuanse 
wat swartgesig by 'n skoorsteen 

uitloer 
met 'n koggel vinger 
die prerie in sy slaap loot ro~r 
nonchalant die hele Firmament 
sy glinsblink blomme laat 
in klingelstrome 
duskant die seisoendraai 
se versteende brutdskat 
en brokkeldrome' 

Afd ling wit-en-swart: 

Kategorie wenner: 
Aksie: Jappie Botha 
Mense: Dian McCarthy 
Varia: Francois Kruger 
See- en landskappe: Berni Buys 
Studentelcwe: Tina-Marie Malherbe 
Meriete toekennings: Rudolph Young, 
Jacques Kuun, Berni Buys, Bertie 
Loubser, Etienne Nortje, Chart van der 
Merwe, Talana Swart, Dick Joubert, 
Loena Kotze, Francois Kruger. 

"Last attempt" van Dick Joubert, wat die goue medalje by Fotovatia 
verwerf het. 

Inspekteur 
b oe Thont 
VAN 26 tot 30 Augustus word 

The Government Inspector 
deur KRUIK in die HB ThorIl' 
teater opgevoer. Na 'n speelvaK 
van drie weke in die Nico Malar1 
behoort die produksie op ge· 
oltede wiele op Stellenbosch aafl 
te kom, 

Die stuk is 'n klassieke komedic 
d ur die bekende Ru siese skrywer vpo 
die vorige eeu. Nicolai Gogel. Dit dr;. 
die oor pronklike titel van "Revizo!, 
en handel oar die burokratiese gckol1 
kel tussen onder andere 'n staatsinspe~' 
teur en die burgeme ster van 'n platte' 
I ndse dorp. 

Toe dit vir die eerste keer in d~1 
1880's in Moskou opgevoer is, het d\ 
die plaaslike amptenare so gegrief d~t 
hulle die opvoerings verbied het. Nad~ 
appel aangeteken is, bet die Tsaar dl.~ 
stuk pcrsoonlik onder oe gehad en d.l~ 
o geniet dat hy die verbod dadelt 
afgelas het. t 

Mavi. Taylor, die reglsseuse, pee 
hier 'n Suld-Afrikaanse interprctuSl, 
van die teks probeer maak. Voofe 
nemende toneelgangers moet dus ttl!, 
verbaas wees om woorde soos "voer t 
sek" te midde van lang Russiese na~ 
te hoor nie. Bekende spelers 8008 J(el~ 
Grenvill • Henry Goodman en Uz piC 
tree in hierdie produksie op. Michael Melck s "Slalom spray", wat die algehele derde plek ill die Fotovaria-kompetisie verwerf het. 
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chwietering 
Fick en 

PROKOFIEFf' 

• ,I k l' deur dee! te neem 
illerdie ses musiekstudent« het onlangs 0I1ue~s e.l " ,I n r 
Qan die finale rondte van die Kruik-JeuglrlllSlekjees. ill/lie is C·;' b' . 
1 dit« ( In' '0(1) DUllcan om e 
ngrid van Zweel [sopraan}. Leo LlIy~1I II ~ ~ If 'd' Pape [klavicr], 
(klarinetj, Donatella Nardari (klal'ler). A e lei 
Etienne Malan (klarine I ). 

U U.B. VIR AL U 

DIT was 'n aangename onder- 
vinding om Vrydagaand 15 

Julie na 'n uitvoering van Jurgen 
Schwietering, een van ons sg. uit 
voerprodukte (wat 'n jammerte 
klavieruitvoerings in Afrikalande 
sifikasie moet he! ) te kon gaan 
luister. 

Aanvanklik hct dit gcblyk dat try 
ietwat senuweeagtig was. 'n Mens kon 
dit hoar aan sy ietwat vinnige vibrato 
aan die begin maar wat gedurcnde die 
konscrt ontspan het in 'n Iieflike vol 
vibrato. Alhoewcl Acama Fick 'n breuk 
van 'n sekonde laat was met die aan 
vankJike inval by die sonate in Bsmol 
van Mozart, het ek net lof vir die 
kunstcnares. Sy het my gedurende die 
hele program beindruk met 'n fyn 
aanvoeling vir beide die musiek sowel 
as die stemming en gevoel van die 
violis, Veral in die Mozart het ek dit 
geniet om na 'n gocie Mozart-begelci 
ding te luister. (Sy het ook in ander 
opsigte "mooi" talente! ) 

GOElE DINAMIEKE 
Jurgen het bemdruk met sv lieflike 

dinamieke regdeur die Mozart. Sy 
strykbeheer is besonder good en dit 
kon mens opmerk aan die kort op 
stryk in die onderste helfte van die 
&trykstok. Die spel was deurgaans van 
hoe gehalte alhoewel ek dink dat 
Mozart 'n nog helderder styl vereis, 
Hier dink ek veral aan die irreterende 
vibrasic van die G-snaar op die vinger 
bord gedurende Forte passasics. I-lier 
die fout kan verseker uitgeskakel word. 
Intonasie in die hoe register was hier en 
duar ictwat swak, maar hot oor die 
algcmecn nie gehinder nie. 

TEGNIESE VAARDIGHEID 
Die Becthovensonate in Cop. 30/1 

Was met goeie bcheer en intcrpretasic 
uitgcvoer. Die vinnig passasies was 

sonder mocite gcspeel en gctuig van '11 
goeie tegniese vaardigheid. Die str 
lende Adagio cantabile is met '0 m c· 
sleurende interpretasie vertol By die 
Finale: Allegro-presto hct JUrgcn weer 
eens getoon waarom hv tans die pos 
van konsertmeester van die Queens 
Orchestra in New York beklec. Dit was 
B cthovcn by uit tek! 

Na pause het Jurgcn 'n uitstckend 
vcrtolking van Sergei Prokofieff sc 
sonate in F gclewer. Alhoewel die 
sonate in D meer b kcnd is, hied 
hierdie sonate lui tergcnot wat met 
enige ander senate vcrgclyk kan ~o~d. 
Die gebruik van 'n demper en VUHll ,.. 

toonlecr-passasies in die stadigc be we- r.::::============:=;:;1--------------------------- 
ging i briljaut uitgcvocr alhoewel 'n 
dcmpcr gewoonlik 'n "makliker" toon 
gee. In die Andante her die hoc not 
veral bemdruk terwyl die laaste hew 
ging, Allegrissimo uitstekend g speel is. w 

THE ENTERTAINER 
J urgcns Schwictering het vcrbaas 

deur 'n onvcrbcterlike uitvoering van 
The Entertainer van Scott Joplin, wat 
hy self vcrwerk het, as toegif !e speel. 
Dit is interessant am t sien hoc 
populer die stuk geword het as 'n 
viool-solo. 

Die redaksieled van Di ~ 
Matie word herinner aan die 
v rgad ring wr t. 1 plaasvind p 
Maandag 25 Augustus 1980 in 
die Wllcocks-gcbou om 18h45. 
Redcs vir afwcsigheid moot v r 
strek word. 

TUISGEHOOR 
Die konsert voor die violis se tui gc 

hoor was ongetwyfeld 'n sukse D.i. 
net jammer dat al die stukke vanaf die 
bind gespccl is, omda t dit soveel mak 
Iikcr is am kontak met die gchoor te 
maak indien sonder bladmusick g speel 
word. Dit het gelukkig nic te veel 
gehinder nie en die balans was deu.rgan. 
goed tussen uitvocrder en bcgcleldstcr 
alhoewcl die klavier h~lf .00P. wa .. 
wat nogal '11 prcstaslc IS VIT emgc 
bcgcleier in die Endler-: aal, 

Pieter Joubert 

ARM AAN 1»11 NI. h 

* Boeke * Skryfbehoeft 8 * Afrolwerk 
* Bindwerk 

PLEINSTRAAT U.U.B. 
STELLENBOSCB FO~N 70337 
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"Ag nee wat mnr. Botha ek dink nie jy hoe! JOIl te bekommer 001' adv.Roelofi e se onthullings ill 

Die Matie nie. " 

Nie magsmanie maar . • • 

rm 1 omitee oefen • 

• vloed 
hcdeUng vir 

INK u dlt Is moontUk dot dl Prim- ordinerende een. Dit verho d egter nie 
komite die lelding op St II nbo. h dat 'n primarius/primaria as indiwidu 'n 

vir 'n h trok tcrmyn kan k ap en .0- akticwc rol kan peel by die uitvoering 
do nde regeer? van bcleid, maar dan mo t dit geskied 

cleur hulle declname aan die SP, en nie 
Dit moet duidelik gestel word dat die us 'n komitee wat rc moor eli SP staan 

Prim-kornite ni net uit 'n magsrnanie nie. 
b ta n ni. it die nard van die posisi 
w t 'n primaria of 'n prim. riu heklee in 
haar of sy koshui I gee hull leiding aan 
'n haie groot getul studente. Die Prim- 
komitee i duo 'n komitee wat duisende Om die Prlm-komltee vir eers daar te 
rudcnte vertcenwoordig en wat ook in la .,watl uhoudlngtenopsigtevanoop 
nou vo ling m t die stud nte is. Di ko hul op Stell nbosch, er t n vir 
Prim-komite sou n t wou ien dat di aile fa n awe den vir man. en 
r gl I iding gegee word.en nie probeer dames? 
om 'tclknhosch te regeer nie. 

OOPKOSHUIS 

R VAN NI Kf'RK, Eendr g (Tel. 

, Viljoenshof I, PI in trar ( 65 (Tel. Oop koshuise vir aile rass i 'n vraag 
wat hom 'elf lal r sal opl . Die b "Ie it! 
van die univer. iteit op hierdi . radium is 
vir my sinvol en verantwoordelik, maar 
'n mens moet die moontlikheid van oop 
koshuise vir aile rasse in die toekoms nie 
uit luit nie. Ons mo t te aile tye r kening 
hou met die besondere aard van di situa- 
ie nl. of die tyd ryp is vir 'n oop telling of 
nie. .1 dwong intcgrasi ou dwaa 
We s. 

ONDERMYNING 

'DAKTEU: RAN OIS DlJ BOIS, • mdrag 

Sou u s~ die Prlm-komltc se magtc 
word ondermyn d ur die nuw konstltu 
Ion Ie b dcllng v n SteD nbo ch? 

1. 2nS/6!7). 

-R, Hui Marai ( I. 2234/87, 
WAAROM1 

o koms, Jan illier straat ( el. 
en opsigte van die (we de gedeeJtc 

van die vraag SOli ek graag net 'n teen 
vraug wou st I nl. I, daar enig rede 
waarom ko hui J meng 010 t we'! 

1.6S2.1). 

" Hui M r is n A'J VAN 

ndrag, 

Smith, MEERMAG 

J I H. van Ni kerk, i M as, B. 

Dit in 'n ligter luim. Dit Iyk vir my of die 
praktiese prohl III n' die moontlike 
ed like irnplikasi wat na vore : ou kon 
kOIl1 mel die oop tel van koshui e vir 
man en dames, truikclblokke is waar- 
01 daar ernstige rekening gehou mo t 
word. 

MATIE - 
GESPREI( 

MET 

MONTYSAHD 

'n L astc vragle, Is daar 'n algemcne 
vcrJonglngs tenden In koshulse deurdat 
seniors die koshul In tocnemende m te 
vcrl t1 

In s kere ko. hui e is beslis .0 'n ten' 
den .. Dit is jammer dat di senior stu' 
dente die koshuise sond rmeer verlaat 
en privaat losies gaan kry, want dit isjuis 
wat die leiding in di koshui e behoort te 
n em. Dit moet duidelik gest I word dar 
die koshuise nie Jeegloop nie. Dit blyk 
byvoorbeeld uit die waglyste aan die be' 
gin van di jaar. 'n Ondersoek na die 
redes wat a. ngevo r word vir die verla 
ting van ko huise deur die s nicrs ou 
verwelkom word, want dan sou 'n men 
weer wat die werklike redes is en of daar 
i ts aan die. itur ie gedoen kan word. 
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GES 

N AO~ T ek in die e rste artikel my 
gesig punte aangaande 'n Univer- 

iteit, leicrs en die kwaliteit van mens 
wees verduidelik het, wit ek in hierdie af 
lewering, en ook in die vierde, in die 
koelte, met minimum intellektuele pre 
tensie, met die ontleedmes diep en seer 
ny, Dit I nou die tyd dot ons ekerheld 
I kry oor ons vertrckpunt en die rig 

tings waarln hul beweeg 
. 'n Mens moet rekening hou met die 

winde van verwarring wat in toenernend > 

terkte oor ons waai. 'cr tens i daar di 
rewolusionere wind van die te nmagte 
wat dreig om die huis in te waai, al is di~ 
mense binne. Oit is dlc NUSAS-wind. 
Tweedens is daar die pragtige kultuur 
wind van die ASS wat ongelukkig al meer 
en meer politieke stofstorms opwerp 
~aarmee die horisonne toeg waai word. 
fen derde is daar die Kerk van Christus 
W~t stoei met die verskriklike vraag of 
die Kerk wind mag maak en. indien wei. 
waar die grcns tussen Kcrk en Staat b - 
staan, 

Tussendeur wil ek die besondere St I 
lenbosch-wind met sy matige heheersd 
heid uitlig en dit onderskei van die 
kampus-warrelwinde veroorsaak dcur 
d~e lise 1 rcurnicht Memorial Institute. 
die NUSJ\S-vnormann .en die ver-rcg e 
stormtroepe, wie se kultuur skynbuur 
d:laruit bestaan om altyd as die base 001' 
(he "Kaffers" te heers. 

NUSAS 
.NUSAS is 'n organisusic waarvan som 

l~lJgc clemente hul reeds ten gunstc van 
SW APO uitgespreek h t, tcrwyl hullc 
Icrselfdt:rtyd weier om militere diensplig 
re verrig, Oit laat dus geen twyfel oor 
waar hul lojaliteite Ie nie. Die afgelope 
IWee [uar probeer hul wanhopig om hul 
~elf op Srellenbosch re vestig. Die stu 
dcnte-gemecnskap het egter op duidclikc 
wysc getoon dat huJlc nie bereid is om 
die organisasic en sy fronlmanne ic ann 
vaar nie. Dit is egter opgcvolg mel vcle 
a~der skcmcragtige pogings 101 erken 
~lI1g, die jongste wat deur die SR geweier 
IS. Ons kan nle toelaat dat Stellenbo ch 
e oop forum mlsbruik word deur men. 
Wat re ds vooraf hull ele m lewlng - 
tnodel gedetermlneer het nle, 'n model 
waarvoor hulle nle eers die steun v n die 
SWartmense het nle. 'I roucns. die Swart 
Stud nte het hulle rt:eds in 1970 van 
NUSAS gedistansie r, 'n uksie wuurin 

JACQUES VAN SCHALKWYK 
JACQUES \'011 Schalkwyk is 

aangestel as Hoofr dak/eu,. 
~)all AKKERJOL 81.' [acqu ',JS is 
!l lnwoner van Dagbreek ell hy 
H ollder andere Reaataeur vall 
die Stimulus en Hoo/1JeslUlirslid 
van die Studen'epe~.wllie. 
Hy sien die Akkerjol nie as 

net maar 'n Kamavalblad vol 
Pirlighede nie, maar ook as een 
~an Maties se belallgriks/e am- 
assadeurs. Die Akker;ol is dan 

Ook vir Jacques vall uitersl be 
la!lg om die gesollde klimaal op 
die k . '" ampus Ie waerspiee . 
l!Y stel dit dan ook as sy eel:\'le 

Prloriteil om hierdie klimaat 
~elirentyd te handhaaf met die 
Oogsle kwaliteit en humor 
tnoontlik. 

Steve Biko wat nou so vuriglik dcur 
Nl1SA h rdcnk WOld) promin nt wa . 

NlJSAS het maar 'n klein gro pi 
aktiewe ondcrsreuners op die Engels 
kampu s , Oit het ek opg merk toe ek 
verlede jaar gevra is om 600 lkeys toe tc 
spreek oor die optrede van die St llcn 
bosch-SR om hul publikasies na die Pub 
likasieraud t vcrwy. k het 'n b son 
dere go ie onrvangs gekry n is die g ' 
leentheid gegllll om my sank duidelik n 
in redelikheid te stel, Die vrae '11 gesprek 
ke daarna, en ook die vriend > wal ek ' - 
maak h t (dit luit Brinn Hn k uit l, her 
vir my dui I lik g toe n an all r 'Inti .r 

kwaliteit die gewonc Ikey-Sludentc gc 
maak is. Ek her besondere waard ring 
vir hul optred • jecns Illy st Indpunle. 

'n Organi. usie wut sy kongre s us 
rubber rcmpel gchruik om voorafver 
vaardigde standpuntc dcur te voer >11 
wat opponer nde swndpul1lC nic duld 
nie, soos uit di Argus van _9/11/7 blyk, 
verloor all wind uit 'y sell . Dit Ie In 'n 
dodelike wind. tllte, wat meer gevnarlik 
as die stormwlnd i. • 

ASB 
Die tweede wind van verwarring w II 

verlede [aur stcrk om ons kampus rewaui 
her. is die ASS·wind. Di ASH isn pra , 
rige kultuurorganisasic wat helangrike 
werk doen om die Afrikaner 'n III r 
gesofistikc~rd kultuurinhoud re Ie r. 'n 
Begrip wat kulluur sal omlyn as die pro 
duk van die gcesleskwnlitcil > wut 'n III n 
vanuit 'n hepaaldc persp -kticf in stunt 
sal SId om tunksionecl te wees in die 
skake rde Suitt-Afrikaans gcmeenskup 
waar donkerder kleure nie laer beo rd '''1 

.. D Ib standaard van vanjaar : c 
otovaria-uitstalling was 

hoer as diu van v rl d jaar.' Dit 
i diu In ning van mnr. olin 
.dwards, hoofheoorddaar van 
die uitstalling wat vanaf 12 tot t 7 
Augustus in di Le skamcr, LSS, 
gehou is. 

BEOORDELAARS 



10 Die Matie, Vrydag, 22 Augustus 1980 

Vanjaar se Intervarsity-komitee wou 
graag met sy idees en beplanning 'n nuwe 
sprankel aan hierdie grootse oomblik in 
1980 gee. maar as gevolg van die gebrek 
a n inisiatief (meer nog: die onwillig 
heid) by parry "sportadministrateurs" het 
van die planne (en gevolglik ook die en 
toesiasme) kipbreuk gely.ln 'n komitec 
vir uitvoerende kunste moet die handjie 
~IAfrikaan~prekendes~"erlik~g~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hul (en die res van die studenternassa) se 
regte, maar daarvan is weinig aan ons be 
kend omdat die inisiatief wat tot optrede 
kan lei, nog ontbreek. Op die hoek van 
Hammanshandweg en Joubertstraat 
vorm vuilgoed en bourommel 'n kontras 
terende advertensie met die Nuwe In 
genieur gebou in die agtergrond. Tog is 
daar nog no it kapsi gernaak nie. Heel 
wat "klein mense" is sterk gekant teen 
die trompet wat mnr. Roelofse in Die 
Malic bias. , maar tot op hede het die re 
daksie gee~ bri~f ontvang wat verdere MET verwysing na die a~en.da voor u, Seuns en. Dogters, te m professor Van 
kleur aan die briewebladsy kan gee nie, Brakel, stel ek graag die lid van ASBAK aan die woord. • 
En in ligter trant: niemand is nog ge- Die ASBAK·lid (Assosiasie vir Sangfees Beg leidsters en Afgetrede KontraD~s- 
Yn pireer deur die puntige" ter" wat voor spelers) spring glodend orent. Dames,juig y,en Here, maar sy kom nie venier me. 
die gebou van die Departement Beelden- Reg voor die lid vir K WV spring 'n jillende jafel op die tafe!. Arms uitgestrek, on .. - 
de Kunste staan nie, want 'over bekend hul hy fortissimo: Hak hak hak, ASBAK is aaaaou, cn uitgcvlek stort hy op (he 
dra niemand kennis van die aard of oor- vlo r, 'n splinternuwe pa 'ser trillend in sy teerder anatomie. Maar hero'ies genoeg 
sprong daarvan nie. Kinderlike nuuskie- spring hy op en met 'n h . knie-tlksie verdwyn hy by die deur uit. Presto. Never to 
righeid tiekel glo nie meer die inisiatief be seen in those parts again.: 
nie! Ha. se professor Van Brakel,so 'n ou stouterd ne.Gie-gie-gie.Goediglik,geamu- 
Ons het dus op Stellenbosch te doen seerd. Die ASBAK-lid pleit vir deelname eur die Vergadering aan die Sangfees. 

met hi '(orici wat die Tmdi ie onwrik- Byval terstond. Gotlieb Antonic Thoonissen vers k 'n spreekbeurt. Hartslogtelik 
baar aanhang en wat (uit die oude doos pleit hy ter wille van diegene met uitnemende en andersins talent. Tot steun van die 
of nie) die gebaande we' laufs navolg. argument falsetto hy 'n gepaste uittreksel uit die Koningin van die Nag-tlria. Bla 
Ole verkennlng van nuwe terrelne, die tante passie. Wat opgeslurp word <.leur die immer bcw~ sekretaressetjie sodat sy 
aanbrlngvanverbelerlngeendleaanpas ongeforseenJ onder die hofic: Noetiele, en subtite!: Sangvees, kan invoeg: Hard 
by omstandlgh de peel g en rolln hul roerent. 
lewenshoudlng nle. Ironie. genoeg Nonsen, bulderdie NGK-lid en slaan m t sy vuis onstigtelik hard opdie tafe!. Te 
skre u. ommige opons ter wille van aan- hMd. Want die stapeltjie Pro-Nats voorhom, kuif tot opdie tafelrond en drup flad 
pa baarheid op politieke terrein, maar derend na benede. En niemand knip 'n oog nie. 
word aanpassing by die "doop" van Gotlieb A. gebruik die geleenth id om 'n noukeurige/allesomvattende/waardige 
e rsteja r. geweier. k kuus aan sy kamermaat te formul er oor die se nuwe passer. Omdat. Gotlieb A. 

Aan die nnder kant kry ons di kou- dit hant om dinge Ie vergeet, skryf hy sy gedagles in sy sakboekie neer. Maar selfs 
gomkouende wal te lui is om self die vir hom Jyk sy futlose verskonings te feeble. 
borrel te blaa . Hlerdle poegspattende 
lawaalmaken ta r pa I f teen hul wenk· 
brou vas n I aan die elnde van die bo 
haal eente by om ander geluk te wens 
met hul welslae o' om die Iydende party 
v rwyte toe Ie .Unger. 
Mi kien is dit wanr dat laasgenoemde 

groop die verSle in die lewe kom. Dalk is 
<lit ol)k so dat eer.genoe.nd by gcbrek 
Clan die opwinding wat nuwe uitdagings 
bi d, maagsw crloo 'n langer en ge 
sonder lewe tegemoetga n. Maardaar i~ 
nog ander wal hul elf e rd r sal wit 
bedinge. voordat daar by enige van die 
genoemde twe' klicks aangesluit word. 
HuUe is die werklike "groot men "van 
Stellenbosch - die out van die aarde 
wat daarin sla g om deur fynbeheersde 
inisiatiewe (en nie 'n tirannieke stryd nie) 
die toekoms platvoet hinne te tap. 

VANDAG word die inisiatief aan die dag g Ie om te besin oor INISIATIEF. Besinning op sigself 
kan 'n huisskoonmaak tot gevolg he en daar kan noodgedwonge gepeurer word met die ou orna 

mente wat al vir die afgelopc klompie jare die kaggelrak versier, maar wat nog deur baie van die huis 
bewoners met 'n mate van hcimwee en sentiment bejeen word. Dit is egter aJtyd goed om 'n bietjie af 
t stof - wat sorns kan lei tot die wegpak van nuttelooshede. 
To gep ste Inl • tlef I nle nou ter k nie { g, kom ons I at maar dl . kwink I e 

vlln vorlge Studenterade m t ru ), m r dit ga n hler om Ini I tlef wat an b nde 
gel word nook d ar w r dlt a n Inllatlef ontbr ek, 

Sf llenb . ch e. iudent skuil nou al r-.------------ ..... 
lank genoeg agter die nu ker van 0- 
g naamde tradi ie. Ja r na jUt r word 
daar gero m op di verlede. Met 'n ge 
moedelike kloppi op die koucr ver 
seker omrnige leiers mekaar van hul op 
r gte lojaliteit en volg dan blindelings 
di I kkereet wenre ppie, D n word 
d ar van die volgelinge verwag om goeds 
moed "Eureka!" te se en "bie ic biesie 
bame, vou die handji me" in die voet- 
pore van di -wat-beter-weet te volg. 
S lOS on voorvader (op 'n punt van oor 
drywing) honderd ja r gelede gedoen her, 
D doen ons vandag nog ... 
Mens wat onafgebroke in 'n groef 

moct beweeg, raak mettertyd g .. vol vir 
tie beperkende e ag wat oor hulle 
he rs. Een van tw e uitwee word ge 
woonlik gevolg: Of daar word gereb 1- 

gekryt. Sy voorstelle word nie oorweeg 
nie. Sy po. isie in die bedrywige studente 
struktuur staan gevaar om weggew rk te 
word. Sy stem word 'n hoI geroggel in die 
skagte van 'n rioolpyp af. 

LAGGA E 

Hierdie tendons is die ondergang van 
sckere privaatwyke waar daar jaarliks in 
dieselfde slaggate getrap word ten spyte 
van die ydele beloftes wat in beleids 
verklarings tydens HK-verkiesings ge 
rnaak word. Van diegene wat verande 
ring voor uaan, word daar vloerlap ge 
maak en die betrokke instansie strom pel 
luilekker (al ooit gehoor van 'n luilekker 
rrompclaar r) rustig voort deur die oor 
blyfsels van gister se flops. 
Ook ontbreek dlt by bale {die meeste?) 

tudente If aan die nodlge Inlsladef. 
Elkeen Is m ar te gredg om t enoor 'n 
gewllllge toeheorder te mor en te kia, 
mallr as dle-sulkes opgero p word tot 
da dwerkllke ksle, I nfemand ens van 

~"""'--------------------------~-__'hul bes an bewu nle, 
Selfs in die magtige Admin-struktuur 

is daar blykbaar nie 'n enkele persoon 
wat die vrymoedigheid het om toe te sien 
dat die horlosie voor die gebou weer tot 
sy normale funksie terugkeer nie ... 

leer teen die oorheersing van die bour 
geoi i ,of di betrokkenes verkies om 
totaal onbetrokke te raak n hulle dis 
integreer in nik cggende ko huisgesel- 
ie waarin daar baie gepraar word, maar 
weinig te i .lIulle i. dan ook vir Stel 
lenbo b verlore n wend bul potcnsia I 
op nd r I rrcine a n. 

In sek re kringe word die Eie Inisia 
tief afgekraak en gereduseer lot 'n nie 
tigheid. Ole Indlvldu lis word verpllg om 
d I van dl kllek.e word. Almal wat 
buite die gloed van die kampvuur (g - 
woonlik die kring van die spotters) staan, 
staan aIleen en word as 'n outsider uit- 

w'thiRN ••• 
ONTBREKEND 

IXTY seven!" som on houted from the b ck row. 
The chairman of the sil nt meeting banged hi hammer on the table with 

bureaucratic energy. Once the weak table had. topped quiv ring he r iterated the 
word. di believingly, "Sixty ven? Sixty seven!?" The words had come out in a 
higher pitch than he had expe ued, The chairman carefully placed his hands, 
ingers out tr tched, on th flimsy tabl . He 1 ant forward cautiously, weight 
evenly distributed on both hands, and with a deep voice, tried again. "Sixty seven, 
my good man"!" he had regained credibility among tho watching him. 

"And where might you have en on with. ixty ven pot. My heavens! Have 
you ever? Quit unbelievabl ! Sixty seven p t on a perfect. ripe, jungle-grown 
Ranan ." He igh d. The questioner sat down quietly. 

Fr d was itting attentively in the third row of the fir t general meeting of the new 
group 'Society for Predilectists of Banana '. Th y were bu y drawing up their con- 
titution nd the immaculate chairman, whose idea it had been to start th ociety, 
obviou Iy had 0 curiou expertise in these affair .. He was well-known in the 
Organization beau he headed variou assorted committ es. But hi name had 
e aped Fr d for th moment. 

"The la t time I," th chairman pl. ed hi hands on hi chest, "had the fortune of 
consuming a Banan , I wa nch: nted to come to the ob rvation that that exqui- 
ire Banana wa the lu ky barer, ladle and gentlemen.t'h pau d, "Banana Pre 
dilecti t ,of 473 pots!" He nodded and the fifty-odd people started clapping. Fr d 
did not know what the tu wa about. He r mained till, his hands embedded in his 
pocket .C mingtoth>meetingh dnotb cnca yforhim.buthefeltitwashi duty 
a. m mber of the Organization - nd h al 0 wanted to have a peep at what 
"banana predil ctisls'looked like. (Fred could not under tand th in tiable fever 
which drove member of the Organimliol1 on to join u h outrag us committee , 
you see,) 

f·r d turned f.o the mustachioed man on hi. right. "Are you a 'hanana prcdikc- 
list"?" h a ked. 

"Y ,I am a 'Banana Pr dilectist'," th man nodded formally. 
"What doe th t actually mean'!" Fred a ked ba 'h dly. 
"It means that we are people who predilect Bananas, of cour e!" And he snapped 

back into hi previous po irion so as not to mi s the curiou g nda. 
Th re wa a mall woman on Fred's other side. "Ar you also a 'prediIectist"?" 

'he looked .hylydown t h rfeeland rammer d softly, "N-oo,I'm jll 'there for the 
B nana ,It 

'. tre k 'l!" the ch irman wa roaring ag in. "Banan don't have black streaks!" 
He wa acting the part perfectly. An equitable combination of disdain and enthus 
ia m." h t'slike yingaB nanaisyellow.1t'sami onception.But,the ctionof 
Banana colour ware ving for later - after te ." The fifty-odd per onage re 
a t d rniabty t tho. I SI few word. ea br uk. wer alway the best p rt of 
'ommiu e meetin s. 
AI th t mom nt red heard a oft thu l. A woman at the nd f his row had faint 

d an I fall n off herchair. H jumped upnnd tried to lift her. 
.. he m ting," she began ftiy,' h 01 eling! h, hav I mi. d it'!" Fred 

·tarted,''Butwhya y uall Hb s dwjththesem etings'!Meeting '!Societies'! 
onunitte s'! It's a damn fare . Do you like bananas so much'! Do you even know 

what pr dile"tion is bout'!" . 
The woman looked mazed. "I don't und r tand. Alii want i I) be on thi com 

mJUe • lt11 be my rift nth lhi. year. That's quite a r cord. Soon they'll el Cl me 
onw the ub-eommitte of th Organi7..ation, what with all my experience." 

"Wh t experi n e'! Do you ever do anything'!" 
h h italed."W IIno,nolreally.Onlyth re Ifanaticsdo.Weareju.tth rein 

en .""Butthenyoud n'tbelongth r .lfy{ub Ii veinthe ociety, join it. then il 
willfunction.A. it tand n w,nllweh veintheOrg nizationnr hundred of use 
I groups, manipulated by the top boy unyway. omearedi functional.rno t~ie 
funcl." Fred stood up nd tart d to leav . "Well," the woman called after hIm, 
'how many oci li .do you belong to?" 
Frd toppedand,withi hacktoher, houtedout,'On !Myown."Andthenhe 

walk d out. 
t r u did not ~ • Uy have a penchant for b nanas anyway, you e,) 

Michael 

0, Wgn N,wI M II . • In • • 

DIT gebeur bale keer dat 'n men verstrlk raak In die standpunte en optrede 
van die men. e rondom ons. 'n Teerpad kan so maklik 'n hobbelrlge grond 

pad met slaggate en ompaale word waarin dit moeilfk Is om die rigtlngwysers te 
volg. En wanneer 'n roetekaart net 'n waardelose stukkle papler op die skoot 
van die bestuurder word, kan 'n mens dalk vasvalln 'n eul-de-sac-moeras wat 
Keen ultkomkans bled nle. 
Omdat die mens mee tal daarin slaag om hom by omstandlghede aan re pas, 

sal hy tog sy voete In 'n moeraslewe ook kan vlnd. Tog Is die moontllkheld groot 
dat dryfsand 'n beklemmlng om die bene kan word. 
Olt is dan wanneer daar probeer word om terug te draal, Gou-gou word 'n 

"Nuwe BlaadJie II omgeslaan n in die alledaagse lewe word daar beplan om "nle 
meer te rook, re drink en te vloek nle". Hlerdle gedaanreverwl . ellng duur ge 
woonllk nle lank nle en word daar weer teruggevalln die moeras. 

Rlgltng en koers Ie egter nle by 'n men. self nl ~ dlt Ie dlrek by God. Met Hom 
as roetekaart bly verwarrlng ul'gesluit. Dan aileen Is dlt moon. Uk om kommer 
vry te lee' met Sy wli a die daagllkse pUkos van lou bestaan. 

Vra julie voortdurend af of iets vir die Here aangenaam is. ell moenie 
meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duistemis nie. maar stel dit rerder 
aan die kaak, - £f.5:10en 11. (l979-Vertaling) 

HOOFSPREKER 

Soos gebruiklik, h t die voorsittende proCe . or die kat stewig aan die onnoem 
bar beet. Wie, wit hy dringend weet, wie is die hoofsprcker tydens genoemde ge 
I entheid '! En hy bord uur voort, met vryelike aanhalings uit sy eie, geboekstaafde. 
Ongelukkige Ondervindinge met Onbevoegde Oratore, 
Maar die ASBAK·lid knip hom gou kort. Wat gaan ons sing'!, wi! sy weet. Die lid 

vir NGK (Noemenswaardig Genasionaliseerde Kongregasie)voel sterk vir 'n meer 
stigtelike, beduidend-Calvinisti se verwerking van Slaap Pikaninie. Sinies val 'n lid 
van links hom in die rede: Wat van Uit die Chaos van die Eeuc met ill die laaste 
strofe 'n spesiale verwysing na die afg lope twee en derlig jaar'! 

Dan breek 'n grillnik deur y fron . En hy dink: Briljunt, GA. Om die minste te 
se, vlymskerp. En hy trek 'n streep <.leur y pogings en voeg in sy beste skoonskrif 
onderaan: Oit was 'n gatslag. 

(Bo in sy. keur het die GOMLASTIEKGOGGA die versoeking weerstuan om 'n 
slim aanmerking te maak or striking resemblances tussen die hoofkarakter se 
paraaf en die voor itter se onnoembare, miaauende mi. tasting. Maar hydink wat 
hy dink wat hy dink ... ) 

BARENDVOS 
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fE TWEEDE 
MET die afskaffing van die raad van Swart Suid-Afrikaners, sit 

die regering met die probleern dat daar geen voll dige kOB 
stitusionele voorstelle bestaan nie, 

JEREMY ZIPP, skryf 
Ek wil graag voorstel dat die beginsel 

van 'buigsaamheid' aanvaar word en in 
enige verdere strukture beliggaam word. 
Dit is duidelik dat ons 'n tydperk van 
politieke verandering beJeef: die afskaf 
fing van die drie-parlement-voorstelle. 
aanvaar deur die blanke elite in die t 977 
verkiesing: die afskaffing van die senaat: 
die polemiek oor die Presidentsraad. Die 
proses sal nog vir jare voortduur. 'n 
Konstitusionele struktuur wat die ver 
dienste het dat hy outomaties by veran 
derde omstandighede sal aanpas, sal 
knelpunte van die toekoms eenvoudig 
omseil. S6 'n struktuur is wat in 'n tyd 
perk v~n "vinnige"verandering nodig is. 

POLITI EKE MAG 
By watter veranderings sal die nuwe 

bestel moet kan aanpas? Basies kom dit 
daarop neer dat die anderskleuriges op 
'n ewolusionere wyse meer en meer poli 
tieke maggaan bekom. (Oit staan boalle 
tWyfel dat indien die blanke elite dit nie 
bewerkstellig nie,daar 'n uitgerekte, ver 
",,:oestende rasse-burgeroorlog sal plaas 
vind), Indien die struktuur s6 is dat dit 
nie verander hoef te word om die anders 
kleuriges ewolusioner meer mag te laat 
bekom nie, sal die huidige tipe situasie 
waar almal na oplossing rondgryp, sowel 
as stramhede in politieke instellings, in 
die toekoms vermy word. 

BEPERKTE DEMOKRASIE 
Dus kan 'n mens die voorstel van prof. 

MENINGS 
AKTUEEL - 
Menings op hierdie blad y 
gehuldig is nie noodwendig 
die van die redaksle nle. 

Terrt!blanche (Hoof Dept. Ekonomie) • 
beslis as 'n moontlike raamwerk vir die 
"Tweede Republiek" oorweeg. In sy 
bOek "Die Wording van die westerse 
Ekonomic" (1980) stel hy 'n "bep .rkte 
demokrasie" voor wat op groepverteen 
W.oordiging gebaseer sou w~es vanwee • 
die "groot kulturele en soslaal-ekono· 
Oliese verskille wat tussen die geykte en 
goedgedefinieerde bevolkingsgroepe in 
Suid-Afrika bestaan". Hy stel verder voor 
d~t die maatstaf wat die verteen~oordi 
glng van elke groep in die parlement sou • 
bepaal, 'n sosiaal-ekonomiese indikator 
kan wees, 01. die "per. entuele bydrae" 
wat elke bevolkingsgroep tot die totale 
retsooolike inkomste van die land maak. 

Tans is die bydraes tot die Brute Na io 
nale Prod uk , oftewel die Suid-Afrikaan 
se koek (dis die grootheid wat die r ge 
ring met sy ekonomiese gro ibel id wil 
laar vergroot) 5005 volg: blankes 70%, 
"kleurlinge" lO%,swartes 17%cn lndiers 
3%. Met die ontwikkeling en opheffing 
van die andcrskleurigcs wat naruurlik 'n 
uiters belangrike sleutel in regering: be 
leid is, sal die persentasies van di ont 
wikkelende groepe g leidelik toeneern, 
Nie net sommer nie - hulle sal hard 
moet werk om hulle bydraes tot die lund 
se rykdom te verhoog. Dus sal hull ver 
hoogde verteenwoordiging in die parle 
ment telkens presies wees wat hulle to - 
kom, maar ook 'n aansporing wees om 
hulle aandeel in die politieke "mark" te 
vergroot deurdie sweet van hul aanskyn, 
'n Groot gedeelte van die tyd en en rgie 
wat tans op politieke gebied "weggefrus 
treer" word, sal na optrede wal vir vo fr 
uitgang bevorderlik is, gekanaliseer 
word. 

GEMEENSKAPLIKE DELANGE 
Die belangriksre voorvereiste vir die 

aanvaarding van s6 'n oplossing, i om 
van die begin el van "selfbeskikkings 
reg" van elke groep te vergeet.. (Dit. is 
eintlik stilswyend gedoen toe die drie- t--------------------------------------------- 
parlementstelsel aanvaar is, in die sin dat 
daar oor "gemeenskaplike he lange "saam 
besluit sou word - die aanvaarding van 
groot oorvleueling van "beskikkingsreg 
te".) Mag die kweekskoolstudente hier 
van kennis neem, want hull voorgangcrs 
het nie. Daar bestaan geen .6 'n reg nie. 
Wat weI bcstaan, is die reg van elke groep 
om nie polities of ekonomie platgetrap 
te word nie - die "reg op nle-pfattrap- 

, , 
Nasionale Party 

Kennis word gegee van die 
volgende vergadcrings: 

Donderdag 21 Augustu 1980 
om 19h30 in die Sanlanisaal 
min. Marais Steyn oar Kleur 
lingon derwys. 

Donderdag 28 Augustus 1980 
om 20hOO in die Sanlamsaal 
min. J .C. Heunis oor die 
Schleu busch-kommis ie. 

Woensdag 10 September om 
19h30 in die voorportaal van 
die D.F. Malan-sentrum Re 
organisasievergadering. 

. . . . d. van die jaar die Matie .. toer gaan meemaak. Hull het 
DUi groep is die bevoorregtes wat aan die ft' h e'd waar hulle ook kennis gemaak het met di toer 
Onlangs ontmoet op 'n koas-en-wyn gese 19d eta, fi'lms gekyk 
leidster, mev. Le Roux. Bulle het onder an ere na I • 

VD 0 



12 Die Matie, Vrydag, 22 Augustu 1980 I SOSIAAL I 

G OMPOPPIES KRY 
WIND VAN VOOR 

Die oorgrote meerdcrhcid persone 
wat (a) gekies het, wa van m ning dat 
die Bummies onskuldig studenteprct is 
en dat dit inpas by Karnaval. Hulle voel 
dat dit die optog baie verlewendig en 
die publiek amuscer. 

Die meeste men e wat (b) gekies 
het, het gevoel dat die Bummies nie 
v, n goeie smaak getuig nie, dat die 
Medics e naam baie skade aangedoen 
word en dat die publiek meer in ag 
gcneem moet word. Ver keie mense Daar is al verskeie kere en deur verskeie kanale besware geopper oor 
het ook drankmisbruik a rede aange- die sg. "BUMMIES", soos die mansstudente se weergawe van die 
voer waarom die Bummies a fge ste 1 
behoort te word, trornpoppies bekend staan. Medies reel hierdie tradisionele Kamaval- 

Die studente wat (c) gekies het, het vermaak en op hulle Kampus is 'n meningspeiling oor hulle gewensd 
meesal a red aangevoer dat dit die heid gedoen, wat hiernaas weergegee word. 
op~g wrle~ndig en dus daHom~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
behou moet word. Hulle het egter like the rook, followed by one like the 
gevoel dat di Bummies onafgerond en bishop. In the rectangle of three by 
ongeorgani e rd is en die kwessie van two it moves from one corner to the 
drankmisbruik is ook genoem. Hierdie opposite. It moves two squares to the 
groep (wat in die meerderheid was) N, S, E or Wand lands to the left or 
voel dat, met beter organisasie, die right of that square. It always goes to a 
Bummies aanskouliker sal wees en 'n square of the opposite colour. 
integrale decl van die toekomstige by WALLY HOJEM The PAWN is the soldier of chess. It 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~op~g~s~vorm. mHch~str~~tfurward-onesquare 
Die wat (d) g merk het, h t meestal at a time. From the starting position 

gevo I dat hulle nie 'n mening wil ON the fourth of August the the pawn has the choice of moving 
uitspreek nie, omdat bulle nie die University of Stellenbosch forward one or two squares. The pawn 
optog gesien het nie, played its first league match can capture an enemy piece on either 

against the Hottentots Holland of the two squares diagonally in front 
of the pawn. After that it moves as 

Chess Club. The six points were before. 
shared between the two clubs. On It cannot move backwards, nor in 
Monday night the Cape Town any other direction. Every pawn is a 
Chess Club visited Maties and was potential Queen, for if it should suc 

ceed in reaching the eighth rank it may 
beaten by 3% points to 2%. be changed into any piece, except the 

DISPOSITION of the pieces and Kin!. capture of an enemy piece is 
their moves. made by removing the enemy piece 

The board is placed so that the and occupying the square on which it 
white square is at the right hand was standing. Captures are not compul- 
bottom corner of the player. sary. 

The Pieces are placed on the first The ultimate in a game of chess is to 
rank and the Pawns on the second, The "checkmate" the opponent's King i.e, 
ROOKS are placed on the corner the King is subject to capture and there 
squares; next to them come the i no way of preventing thi . The king 
KNIGHTS; the BISHOPS come next; is never actually captured, because 
the QUEEN goes 011 her own colour, then the game is over. You can ot take 
the KING next to her. the King and go on playing. 

The KING moves one square in any 
direction; but may never move into 
danger. When the king is "in check" 
there arc three ways to escape: 1) By 
moving the king, 2) by capturing the 
attacking piece, 3) by interposing a 
piece. The king can capture any piece 
standing next to it. 

The QUEhN is an immensely 
powerful piece. It may move in any 
num ber of squares in a straight line, 
horizontally, vertically or diagonally, 
provided it is not obstructed by l-----------~--.-_i another piece of pawn. 

Th ROOK moves any number of 
squares in a straight line at a time, 
vertically or horizontally, provided 
that it is not obstructed by another 
piece. 

The BISHOP moves any number of 
squares diagonally and obeys the same 
rules as the Rook. One only moves on 
black squares and the other only on 
white. 

The KNIGHT jumps over friendly 
or enemy pieces. It moves one square 

n~ "Burnrnies' is 'n groep 
Medie e tudente wat elke jaar 

tydens Karnaval sorg vir 'n bietjie 
afleiding (verleiding? ) wat 'n biet 
j le vcrskil van die van die tro - 
poppies. 

Hierdie groepie "Grompoppies" h t 
al in die verl de baie lof en ook baie 
kritiek uitgelok wat wi. sel van "ons 
maaklik" en ommer net "sies" tot 
"oulik" en "uitst k nd". fungus, die 
k wartaalblad van die Tygerbergse 
K, rnpu " h t in M i vanjaar 'n menings 
p iling oor die wenslikheid van die 
v o o rtbcstaan v n die "Bummies" 
g muak, Die idee h t ont t, an nadat 
die redaksie verskeie klagtcs orntrent 
die "Bummies" ontvang het. Versoeke 
dat die "Rummies" moet ophou fun- 
ioneer omdat "hulle die Medics s 
naam baie skade b rokken" en ook op 
grand van "hulle skandalige gcdrag op 
SteUcnbosch tydcns die j. arliks Kar 
naval", is ontvang. 

SA. 

OPNAME 

Di mcningsopn me het die vol- 
gende alternatiewe gebled waarvolgens 
di studente hulle opinies en moti 
verings kon lug: 
(a) di Burnmies in die huidige vorm 

dra my volle goedkeuring wcg; 
(b) di optrede van die Bummies 

behoort afgestel te word omdat 
dit 'n swak bceld van die Medics 
onder die publiek skep; 

(c) die Burnmies b hoort voort te 
gaan, maar in 'n meer g organi 
erde vorm; 

(d) ek het ge n mcning in hierdie 
v rband nie. 

V n 'n K. mpu met 'n . tud ntetal 
van ongeveer 1 000 het die teleurstel 
J nde aantal van 371 voltooie vorms 
teruggekom. Die volgende statistiek is 
daaruit verkry: 
(a) 120 
(b) 103 
(c) 126 
(d) 22 

e Harvard 

Sedert sy tigting hot di skool baie 
uitgebrei n daar word nou so 'n hoe 
tandaard hier gehandhaaf, I dat die 
sakelui van Suid-Afrika na die Bestuur- 
kool verwys us die "Harvard" van 
Suid-Afrika - 'n mcning wat deur 
ver kei toonaang w .nd oorse e pro 
fessore, wa ironder die van Prof. Roy 
R. v n Cleve van di Pa ific Univer 
itcit van Knlifomle, gehuldig word. 

Di hoofdoel van di Bestuurskool 
is om men C op te lei tot 'n Magister 
grand in Be igheid bestuur. Hierdie 
ur us duur voltyd e n jaar en de 1- 

tyds twee jaar. B new ms I i rdie kur 
sus, kan daar kur uss in KI inbe ig 
heidsb stuur, Fin n i"k Bepl,nlling en 
Be tum van nuwe ond rnemings g volg 
word, w t dan tu n n en veertien 
W' e duur, Hierdie kur u I V'l11 
groot waard vir veral sakelui, orndat 
iernand wat twintig ja r gelcde op 
univcr it it was, deur een van die ge 
no ernde kursusse y kennis lean 

oPkDn.ap·k· 0 s l' bai tren Hierbo kan 'n tipiese houding van Ie eunngspr e , . e g , ] 
en 'n kandidr at meet b halwe 'n n Bestuurskoo student wat sy 
ond rhoud, ook tr wwe toetse onder- mening willug, gesien word. 
gaan, 'n Studente kan mct nig Bacca- 
laureu gra d die M.BA- graad na 'n Bedrywig sosiale lewe is die 
u cne volle voltoo iing ontvang, terwyl Jaaste ding wat 'n voornemende mans 
'n student sender 'n graad ook di - student aan die Be tuurskool kan ver- 
lfde kur us kan volg, maar hy ont- wag, omdat daar enersyds .die ~Y~ !S 

van dan net 'n Gevorderde Diploma daarvoor nie en daar andersins me JUIS 
(B&A). bale mei ies by die skool is nie. 'n 
_____________ -..,.Onder oek wa t die skool geloods het, .... -- --_---_.,h t a:m di lig gehring dat 'n student 

huitcn di dri -en-'n-half uur p r dag 
klastyd, ook nog sowat ew ntig uur 
P r week vrywilliglik moet inwerk. Die 
v riles vir suk's (aldus di studentc 
van di skool) j Wiskt ndc, Baie V r· 

. G stand en Mill Sianp. HEDV SE VERSLANKIN Die <los nte moet baie gocd voor- 
N G SONDH IDSKLINIEK ber i wee vir hulle lesings, omdat die 

m 'ste tudente alrccds gcw rk het en 
£Ius lltyd proh> r om die dosent vas 
te vr , Beso kend<' ak d mici het hulle 
d n 0 k al I t ik misgis met die Tcden er 
v rmo" v: 11 die tud I1te! 

Die telm "kot i klas" is onbekelld 
by hi rdi skool. W· t gter '11 godc 
inst Bing i ,i dnt die b(,trokke dosent 
at die toetskandidate na 'n strawwe 
to t skiet vir iets om t drink 
natuurlik volgt:n cl cen St' eic kCllsc! 
en Go ic g woonte wat ook hyval sal 
vind ()p St II nhosch s J ! ) 

Ih r is tans reed begin m t die 
bonwerk an 'n lluwe H st lUrs oot op 
die t rrein van die Buitemuur. Af 
£I ling van St lien bosch. Die bouwerk 

I na raming in Fcbmari 1981 voltooi 
word en dan sal die Bcstuurskool 'n 
eenh id met die Buitemuur Afdeling 

DI. Universiteit van Stellen- 
b seh e Bestuurskool is 'n 

afdeling van ons Universiteit waar 
van die mceste studente maar min 
kennis dra. Hierdie Bestuurskool 
is in 1969 gestig en is tans gelee 
op die terre in van die Karl 
Brerner-hospitaal in Bellville. 

Nou is die tyd om 
te v rloor by 

wig 

V n yn veld r t 17 
tell nbo h 
T I. 7·1898 

We I nk, wee fik, 
w as m oi 

ering in 

Billik t riewe vir ud nt 

Sommig van die vakke wat by dIe 
Bestuurskool aangebied word, is baie 
interessant, bv. Gevorderde Entrepe 
neursskap. Hierin moet 'n student 'n 
projek aan die rekcnaar voer om uit te 
vind of dit winsgcwend sal wces, Op 
hierdie manier is daar bewys dat dit 
baie winsg wend kan wees om seewater 
in Sow to te verkoop - wat toe later 
ook wel die geval was! 'n Ander vak 
waarvoor die studcnte groot ontsag 
h ,t, L Bestuur: rekeninge. Die doscnt, 
Prof. Hamman, staan dan ook alom 
bckend a die 'Prof. Kingsficld" van 
die B . tuun kool, 

MATIE- MENINGS 

Die Matie het 'n bietjie op die 
Akker navraag gedoen oor wat die 
algemene gevoel onder die mansstu 
dente t.o.v. die "Grornpoppies" is: 
Pro-Bum, Pieke: "Ek dink daar is niks 
mee verkeerd nie. Hulle is tog heelte 
mal kuis aangetrek. " 
Anoniem, Helderberg: "Dit is seker net 
ou tannies wat kan kla oor so-iets." 
Tokkelok, Aurora: "Hoekom sou daar 
iets verkeerd wees daarmee? Sodra 
tudente iets doen wat 'n bietjie afwyk 
van die norrnale, word hulle negaticf 
gekritiseer. As 'n mens 'n hond wit 
slaan, kry 'n mens maklik 'n stok." 
Bene, Oud Molen: "Ek wens net hulle 
wit hulle been bare skeer voordat hulle 
huls If 0 ten toon stel." 
Anti-Opstop: "Dit is 'n token van die 
tye - net soos baie ander dinge is dit 
ook kunsmatig," 
Kung: tudent: "Mense wat kin oor sulkc 
ding , wcet nie wat pretrnaak beteken 
nie. Miskien moet hulle dit ccndag self 
ccrs probeer om die lekkerte daarvan te 
kn n ervaar." 

'n Men e behoort die cintllke docl 
van Karnaval in gedagte thou en die 
optr de van di H Bummie " in d ardie 
llg te sicn. Waarskynlik sam I hulle nog 
meer geld in as 'n individuele vlot! 

IETSIE OM 
TE DOEN 

GAT 
22 Augustus: RADIO MATIE 
-sokkie 
23 Augustus: LlBERTAS. 
huisdans 
5 September: ERIKA-dinee-dans 
6 September: MONICA-sokkie 

SANLAM AAL 
22 Augustus: TENNISKLUB 
onthaal 
23 Augustus: HUIS VISS R 
okkie 
26 Augustus: SAAK-V JRGA 
DERING 
26 Augustus: NP-Studentetak vcr 
gadcring 1 NM 
1 September: Kort SOKKIE 
5 September: LYDIA-huisdinee 
6 September: ARISTEA-sokkie 

BLOEDSKENKINGS 
25 AUGUSTUS GAT 

ANDER 
24 Augustus: CATHSOC AGM 
after Mass 
2 September: LIBERTAS ALG& 
MENE HUISV RGADERING 
2 September: PIEKE: SIRKUS 

Solution to last weeks problem: 

l.RxP+ PxP 
2 N - N6 ++ 

...- i-- 

( 

11 ! '" I 

~ * I"" , 

t 

, 0 
11 

Thi week's problem Is harder 
than jrsua], Can you ee how 
White checkmates Black In four 
moves? 

80: Huts Marais was voor verlede week baie bevoorreg om die Ikeys se 
sjampanjenooi, Ellen Erasmus, Ie onthaal. Sy is }Jir ete uitgenooi en 
oak by die Lanzerac onthaal. liierdie /oto is Iydens middagete geneem. 
Mej. Erasmus was nit die tyd baie befndruk met Stellenbosclz en veral 
Huis Marais se gasvryheid, maar dink steeds lkeymanne is "tops". 
(Elders in Die Malie verskyn 'n Iladoodse ondersoek oor die optrede 
en vertoning van die Maties tydens Intervarsity. Wat vasstaan is dat 
beide ons Sjampanjenooientjie en die "Drummies" vir die meeste been 
gesorg het. ) 
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VOEDSEL EN WYN: 

Wyo co '0 maaJtyd is nog altyd 
bcskou as ideate mctgcscllc. '0 Gocic 
wyn by 'n etc kan dit ill 'n fcc. maal 
omskep. Wyn was ook nog altyd die 
simbool van bcskaafdheid. 

Suid-Afrika is cell van die laude 
waar wyn nog gocdkoop is. AI die SOl' 
en aundag wat saam gaan met die muak 

Die Fynprocwcrsgildc pak jaar liks van wy n, word wecrspiecl in sy kwali 
verskillende projckte aan. l lullc poog tcit en kcurige verpakk ing. 
om die restaurantcurs noucr met '11 Drne wit wy n word tradisiollccl 
Hlckaar te laat saamwcrk om sodoende saam met vis en witvlcis bcdicn. 'n 
slcgs die bestc te hied. Oil' bestuUfslede Droc rooiwyn word met rooivlcis b - 
p,robcer ook om die gerecldc voor- dien en soctwync met die nugl'reg. Dit 
Stelling van vars vrugte en grocnte en is cgtcr skgs 'n hrcc riglyn. Die belung 
o.a. ook vars vis, tc waarborg. Billie hct rikstc om tc onthou by die drink van 
ook oor die laastc aantal jarc mindcr wy n, is om dit te gcnict wuarvan jy die 
bckcnde vocdsclsoortc, soos l-runsc mccste hou en ill die hui is om te 

blaarslaai, vryclik aan die publiek drink. 
bckcn d gcstcl. Daar is semi-sect en hulfdroog wit 

Danksy die Boerevcreniging, hct die wy n wat gewl)onlik veral in die dailies 
Cildc oo k 'n kornbuis waar gcrceldc sc smauk val. Dan is vonkclwy n en rose 
dcmonstrasies aun 'n bepcrkte aantal" ook vryclik up die mark beskikbaar. 

BAlE studente geniet jaarliks die 
Vocdsel- en Wynfees in die 

Stadsaal. Die vraag het na vore 
gckorn wat die Fynproewcrsgildc 
Van Stellenbosch is en hoe hulle 
funksioneer. 

Die Gildc is, strydig met die algc 
mene opvatting, nie 'n grocpie uitgc 
soekte kokke nic. Bulle is bloot 'n 
klompic huisvroucns wat byeengekom 
hct om die cctgcwoontes en trudisics 
wat eie aan Stcllcnbosch is, tc bchou 
ell uit te boll. 

Die Gildc se vcrnaamstc oogmerk is 
die bckcndstclling van egte Stcllcnbos 
sc kosse aan die publick. Ilullc wcrk 
nou saam met ver skillcnde restauran 
tours, Sodoendc probccr hullc om aan 
die tocnerncndc getal tocristc en oucrs 
van studcnte 'n voor smakic van cgtc 
Stellcn bosch tc gee. 

PROJEKTE 

Die voed s I- en wynfe sword v n 
jaar vanaf 22 - 250klol r aangebied, 
Oaar sal soos g W( onlik 'n \ yc ver 
sarneling kossoorte te koop aang hi d 
word. 

bclangstellende g lewer word. Die 
Gilde sou in die tockoms ook wo u sien 
dat mccr studente bctrek word. So SOli 
oak by hullc 'n licfdc vir die egtc 
Stell en bosch gl!kweek kon word. 

'n Uitbreiding van die Gildc sc 
dienstc word ook ill die vooruitsig 
gestcl, Bulle sou graag 'n smaukvollc en 
vcrfyndc lewcnswysc op 'n ccnvoudigc 
maar tog mooi wyse, wou uitbrci, 
Dcmonstrusics nor by. smaukvollc t afcl 
dckkings met dil~ dinge wat reeds ill die ontrnoct 
huis hcskikbaar is, sou dC1.;1 uiunauk tjies. 
van s6 'n vooruitsig, ,_.;;.--------------- 

WYN AS MEl Gl~SE L NUWE 
DAGRYLAMP 

Voels 
ly 

ev 

DIE HEDE EN DIE VERLEDE 

TERREIN 

Putt-Putt kom, Y 
Deur: A.D. KEET 

N A aanleiding van 'n bcrig wat in 
Die Matie van 25 Julie vcr 

skyn het in verband met meer 
Ontspanningsgeriewe, het die reo 
daksie gaan navraag doen oor die 
rnOontlikhede in hierdie verband. 
n' Soos reeds bckend, is die hcplan- 
Il1g van 'n putt-putt baan reeds in 

~OUe gang. Die ACSV van StelienboSch 
t;C~ 1~~. rdie proj k gcrnisicer. . ma~r 
t ~anslele hulp word deur die Ut11versl- 
Cltsowerhede verleen. Die Departe 
ll1~nt Van Ontwikkeling docn die ter 
t:IOUitleg en sal verantwoordelik W'CS 
Vir di . te instandhouding van die buan. 

kaat 
'n Probkclll met die opdgtmg vall 

sulke geriewe, is om '11 gcskiktc tc.rrcitl 
tc vind wat maklik bl,rcikbaat IS ~11 
tcrse1fdcrtyd die gcvoel skep ~at . n 
mens nie mcer op die kampus IS 1~le. 
Aanvanklik is daar gcdink aan 'n g 'bt .d 
noord van die Ecrstcrivicr. n~:tIlr d!t 
kon daik probleme I wer in dlC opsig 
dut dk . portgcricwe van Cnclzenburg 
in die gcdrang kon korn. . 

naar Is na vcrderc. samespr.~klOgC 
voorlopig besluit op n :em'll~ ten 
npordc van die IlUWC (ngelllCUrS J·akul· 

tcit. 

fINANSfES 

Die grootste struikelblok in die pad 
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Sakkieman 
• se rteuie 

H 110 Ma, 

HENDRIK VERWOERD, Transvallalaan 7, Unlepark., skryf: 

VERGUN my die gele~ntheid om t~ reageer op d!e deba~ w~t d~esdae blykbaar weer aan die 
opvlam is rondom die verwelkorning van Eerstejaars, Ott wil vir my voorkom asof daar twee 

uiterste gesigspunte ten opsigte van hierdie saak bestaan: aan die een kant is daar diegene wat voor 
standers daarvan is dat daar hoegenaamd geen periode van verwelkoming van Eerstejaars moet 
wees nie, en aan die anderkant die persone wat voel dat 'n Eerstejaar ten alle koste daarvan bewus 
gemaak moet word dat hy "maar net 'n Eer~tejaartjie". is. en ~at daar. enig~ets aan ho~ ge?oen .kan 
word om hierdie feit onder sy aandag te bring. Myns msiens IS daar 10 beide gevalle n mistastmg. 

Dit is belangrik om in gcdagte te hou 
dat Stellenbos ch 'n akaderniese inrigting 
is, 'n plek van voorb reiding vir 'n toe 
komstige loophaan. Wat egter net so 
belangrik is, is dat 'n mens hier ook voor 
hcrei word op die lewe en sy struikel 
blokke war wag. Daarorn korn jy nie net 
om jou 'elf akademie voor te berei nie, 
maar ook sosiaal, sielkundig en geeste 
lik. Die. o. iale en ge stelike aspekte is 
nie nou t r sake nie, maar weI die iel 
kundige. Vir die gemiddelde student war 
di ecr te keer hier aankorn, pu uit die 
skool of die Weermag, i dit die eerste 
geleentheid om hom. elf te leer ken onder 
verskillend om tandighede waarmec hy 
te vor nog nie te doen gekry h t nie. 

Hy moet ook ander mense leer ken om 
hom self sodoende in perspektief met die 
wereld rondom hom te kan plaa . Hier 

t-;;;=:::;==:::;;:::====:::;::;;:;:::;:::::::::::::;Idie proses vind gou plaa tydens 'n tyd 
perk van sielkundige druk. 

Een van die mee. basiese lewenslesse 
wat 'n mens tog moet I er, is dat jy maar 
altyd, wanneer jy in 'n nuwe situasie ge· 
plaas word, aan die onderpunt moet 
begin en jouself na die bopunt van die 
leer moet werk, en 'n mens se volwassen 
heid kan tot 'n sekere mate gemeet word 
aan die wyse waarop jy dit kan aanvaar. 
Dit is interessant dat die meeste Eerste 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~jaars wanneer hulle hier aankonl, vol 
was e genoeg is om bogenoemde lewens 
Ieit te aanvaar en die ort tydjie van 
"onderdrukking" kan weerstaan. 

~k gee toe dat daar in die mee: te kos 
huise wandade teenoor Eerstejaars ge 
pleeg word. Dit sou ook nalef wees om 
voor te gee dat aile verwelkomings 
komitees hul program aanbied met die 
edele doel voor oe om die Eerstejaars 'n 

mooi lewensles te leer. Dit is egter geen voor dat die Eerstejaars slegs gedurende 
redc om die verwelkoming periode heel- die orienteringsweek deur die verwel 
temal af te skaf nie, en van die voorstelle komingskomliee allecnlik gehanteer 
wat mnr. Jeremy Zipp in sy brief in Die word, en dat hulle nil hierdie periode as 
Matie van 25 Julie ("Ooop: Bespotting volwaardige lede van die koshui. beskou 
van Realisme") maak, sou kon bydra om word. Slegs dan sal hulle vind dat dit tog 
die orienteringsweek heelwat meer sin- die moeite werd was en dat daar tog iets 
vol te maak. Ek het egter my bedenkinge bereik is gedurende die orienterings 
oor die uitvoerhaarheid van 'n twee weke periode, 
lange orienteringsprogram met soveel ,...;..-----------~- 
dinge daarop soos hy voorstel. Hoe gaan ONDERSKEID 
die arrne eerstejaars hul oe oophou 
tydens al die toneelstukke, konserte, IN PO S 
lesings, toesprake en seminate? 

Daar is egter ook persone wat fana- 
tieke aanhangcrs van die doop-idee is. 
Eerstejaars moet ten aile koste tot in die 
grond verneder word, walter sielkundige 
skade dit hulle ook al mag berokken; 
daar mag geen vriendelike woord oor of 
met hulle gepraat word nie, en Jes bes, as 
dissipline nie met die mond gehandhaaf 
kan word nie, word dit met die hand of 
die voet gedoen. Heelwat is reeds hier 
oor gese en kommentaar op hierdie SOOft 
benadering is sekerlik oorbodig, 
Myns insiens is 'n goue middeweg die 

oplossing. 'n Periode van verwelkoming 
is noodsaaklik, enersyds om die nuwe 
linge aan mekaar en Stellenbosch be 
kend te stel en andersyds om dissipline 
en lojaliteit teenoor die koshuis te be 
werkstellig. Dit moet egter 'n dissipline 
en lojaliteit wees omdat daar lets is wat 
dit die moeite werd maak en nie bloot 
omdat dit van bo af afgedwing word nie. 

Aang sien die meeste probleme ont 
staan orndat die senior studente en veral 
ook tweedejaars die reg in eie hande 
neem nadat die verwelkomingskornitee 
reeds hulle werk afgehandel her, stel ek 

DIE briewe vir publikasi moet 
gerig word aan: Die Redakteur, 
Briewe, Die M tie, Langen 
hoven- tudentesentrum, Stel 
lenboseh, 7600. Briewe moet 
assebli f so bondig moontlik 
wees en moet die naam, die 
adres en di handtekening van 
di kryw r b v t, selfs al word 
'n kuilnaam gebruik. Die identi 
teit van die skrywer in laasge 
noemde geval word treng ge 
helm gehou, 

KENNISGEWING LESER, 
skryf: 

AI tog, maar mnr. Rive het 'n 
doeltreffende poskantoor 

organisasie agtergelaat! Daar is 
selfs daarvoor voorsiening ge 
maak dat die possorteerders te 
Stellenbosch 'n sesde sin aan 
leer. Die metode, na wat ver 
neem word, is soos volg: 

Poste restante briewe aan 
heersersklaslede kan by toon 
bank nrs. 3 en 4 gekry word, 
terwyl nie-heersersklaslede se 
briewe by toonbank nrs. 6 en 7 
afgehaal kan word. 0, die won 
ders van die Westerse Beska 
wing, om so 'n fyn onderskeid te 
kan maak! 

Jy weetwat Jy In 'n bank 
1Oek. Ma r wat aoek 'n bank 
In)ou? 

NED ANK 

n no: Om te sien hoe 'n Nedbonk·tjekrekening jou kon help. kry 'n eksemplaor von ons bookie 'Wot 'n 
NedbOnk·tjekbOek vlr u kon doen" As jy ernstlg Is met jou spaorgeld, onthou ons Spaordeposito-rekenlng gee jou rente 
bet ken op daaglikse soldO. 

GREY PHIlliPS SUN TON MUNDtl&BlAl(f64~71 
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...;;.;.,;;;;;;;;::;;;;;;;;;;,;;;;;;.....;...------- (flank), die bal vorentoe en De 

W Ilaenhof Villiers (haker), val die bal toe 
r-, vir Eendrag se eerste drie. Fou- 

Helshoo ate rie slaag met die doelskop en 
~ Eendrag loop met 8-4 voor. Laat 

------------- in die tweede helftc druk Basson 
Helshoogte se onvermoe om van Eendrag self nadat hy In 

die wind te gebrulk ten einde skop van 'n Mabr~-sp~ler af~e 
gebiedsvoordeel te geniet en 'n storm het. Dit het die emdtellmg 
benadering van persentasle- op 12-4 ten gunste ~a~ Eend~~g 
rugby deur WiJgenhof, het daar- te staan gebring. nit IS moeilik 
toe bygedra dat Wligenhof in om uitblinkers uit te sonder, om 
hlerdie wedstryd met die louere dat dit maar 'n bra slordige wed: 
weggestap het. stryd was. Aan die kant van 
Die eerste punte het gekom Mabre het hul losskakel b in 

nadat vleuel Arno Botha 'n druk met lang lynskoppe. Die 
steekskoppie van senter Skerrel twee vleuels van Eendrag h t 
opgevolg het en oorgegaan het baie goed vertoon terwyl h~l 
vir 'n drie. Die vervyfskop was kaptein en flank, Basson, uit- 

stekend gespeel het. Mabre se Davi~ Ashmore van E ndrag rank hoog om sy oppon 
mi~ri;nhof se tweede drie het skrum was te sterk vir Eendrag, het die harde wedstryd met 12-4 gew n. 
gekom nadat hulle 'n losskrum maar Eendrag het beter gevaar gedoel nook 'n strafskop oor- ------------ 
afgedwing het en 'n volle agter- in die lynstane en losspel. geklits. Va 
lynbeweging van stapel gestuur Na rustyd was Huis M rais 
het, Die beweging is afgerond eintlik nie me r in di pr ntjie ..... 
toe vleuel Botha, wat 'n goeie Oude Molen nie, behalw vir In de prate 
wedstryd gespeel het, oorgeduik eindpoging wat ge n vrugt afge 
het vir 'n drie wat deur losskakel H uis Marais werp het nie. Oud Molen se 
Saunders vervyf is: 10-0 verder punt het b staan uit 
Die tweede helfte is veral ge- twee dri e - een deur Keith 0 

kenmerk deur doellose skoppe In 'n wedstryd waarln hulle by "ull r en di and r en d ur 
en slordige spel. Daar was g~en tye lekker met die bal gehard· Andre Hanekom. Vir Hui 
pun~~d~tweedehelfwnw. ~ophe~~op OudeMo~nvk Mua~hctDeW t,w td fin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Huls Marais verlede week met tief sy skopskoene aangehad h t, 

E dr 2()'lO. Die Groenes e verdedig- nog 'n strafskop oorg sit om hul- en ag Ing kon net nie al die gate toe- Ie telling op 10 te: taan t bring. 

M bre stop nie - daarvan getuig Oude . , a re Molensevlerdrle#!teenoorHuls Lig pun 
Marais se een. Eendrag het die eerste helfte 2 8' __ ~·-'---:=-------I 

van die wedstryd goed gespeel Die rustydtelling was 1 - . I? Afdeling A 
Oude Molen se guns na drie en loop dan ook rustyd voor doel d W'l h f 8 

met 2-0. Fourie (senter) het met deur Dave Kramer (ge oe eur 1 g~n 0 
45 Keith Fuller) en Gustav Bester. Medler 8 

'n strafskop van ongeveer Fuller het ook met In strafskop Dagbrcek 6 
meter geslaag. Na rustyd beh~al I ag ~ls I burg 
Mabre se agsteman, Hollestem, gesyaJ'r Huis Marais het vleu 1 II lderb rg 
'n oorstootdrie wat Mabre met d k 0 1 M le Hein Arnolds 'n drie gc ru. uc e. 0 n 
4-2 Iaat voorloop. Met nog 15 Francois de Wet (Iosskak I) het ~endrag 
minute spel oor, skop Basson 

L NBO CH 
PO T 

T 
w K RKSTRAAT 

STELL N 0 CH 
T L: 4 7 

STELLENBO CH 
SE ENIG To 

DENNEMEUBEL.. lUI 
~ __ A_F_SL_A_G_W_I_N_K_E_L __ ~II~~ ~ ~ 
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DIE jaarlikse S.A.U.-toernooi 
wat vanjaur by die lkeys gt: 

hou is, is deur die Universiteit 
van Potchefstroom gewen. Stel 

........... _liIllenbosch het goed gevaar deur 
derde te eindig. Sue Voortman, 
Dehbie Blair, Elma Lourens, Eendrag klop University House 
lean a Conradie en Leonie Stry- 18-3 
dom is Maties wat gekies is vir Helderberg klop Leo Marquard 
die S.A.U.-netbalspan. 52-0 

Die sportredaksie dra ook Helshoogte klop Belsen 20-12 
graag sy gelukwensinge oor aan Huis Visser klop Smuts Old Boys 
die Boland-spcelsters Leonie .36-6 . 
Strydom en Sue Voortrnan, wat PI eke klop Opslaan Harn~rs 
vir die S.A. onder-25-span ge- ?6-3 
kies is wat in 1981 aan die S.A.- Wilgenhof klop College Old 
spele in Kaapstad sal deelneem. Boys 29-0 

Medies verloor Mukumbura 
16-21 

SOKKER: 
Dagbreek se A-span wat die jaarlikse gholfkampioenskappe vir koshuise gewen het. Vl n. r. Pierre 
de Wet. Zulch P. d. Merwe (kapt.). Andries van Niekerk ell ROIY Wolhuter. 

Netbal Stell. O.20A verloor vs U.K. 
24-30 
Dagbreek klop Commerce 8-3 
Libertas klop Medit:s 23 16 
Oude-Molen klop Bengal Har- 
riers 20-4 

Mabre klop College House 
48-0 

Fietsry 
Stell. I klop UK 2-1 
Stell. 11 verloor teen UK 0- 2 
Stell. III klop UK 3-0 
KARATE: 
Stell. I gelykop teen UK 
Stell. II verloor teen UK 
Stell. III klop UK 
SKERM: 
Mans: Stell. verloor teen UK 
6-10 

Dames: Stell. verloor teen UK 
3-13 

BRANDERRY: 
Stell. verloor teen UK 26-45 
JUDO: 
Mans: Stell. klop UK 5-2 
NETBAL: 
US klop UK 25-4 

IN die fietswedren van Bell- 
ville na Velddrif het die 

Maties weer ecns hul krag in 
W.P.-fietsry getoon deurdat H. 
Rossouw en W. v.d. Merwe 
onderskeidelik tweede en derde 
geeindig het en P. Smit en R. 
Smit vierde en vyfde was. Voor 
waar 'n groot prestasie. 

D gbreek gholfkampioene 
Dagb eek bet vir die tweede agtereenvolgende jaar bewys dat hulle die onbetwiste gbolfkam 

pfoene Is deurdat hull A- en B-spanne teen mekaar in die eindstryd kragte gemeet het. 

Dagbreek se A-span bestaan- IN die universiteitsputjie- 
de uii Zulch v.d. Merwe (kapt.), spelkampioenskappc wat in 
Pierre de Wet. Rory Wolhuter die tweede kwartaal beslis is. hct 
en Andries van Niekerk. was die Dewald Borha vir Gerhard du 
uiteindelik wenners uit 'n roraal Plooy in die eindstryd met 6- S 
van 13 spannc. Eendrag en g klop om die nuwe putjiespcl 
Helderb rg was die spanne wat kampioen te word. Borha, wat 
in die serni-Iinual die knit: voor deurgaans goed gespeel her, hct 
die Dagbrekers mo s buig. 'n voorgee van een. Rugby ___________ --:- ---------------------; Stell. I klop U.K. 13-8 

Stell. II klop U.K. 14-10 
Stell. III klop U.K. 29-9 

R ASSIE Smit, wat verlede Saterdag vir hom 'n sesde plek in die 
S.A. Padry-kamploenskap oopgetrap h t en odoende 'n plek 

In een van die Rapporttoerspannc verwcrf het, is vandeesweek 
on Sportproflelgas. Nog twee Mattes, Pi rre mit en Wimple van 
der Merwe is ook opgeneem in spanne vir die Rapporttoer. Matie 
land kan trot voel om so 'n pui klomp fietsryers te he. 

Geluk by die ongeluk. Die 
spreukwoord i. beslis van toe 
passing op Rassie Smit. Was dit 
nie vir die f it dar hy kniepro 
blerue opgetel het nie, sou hy 
s ker vandag HOg 'n veld loop 
atleet gewc s her. Op skool (van 
af S(. 6-10 was hy 'n leerling aan 
Paul Roos) het hy mt;cr as cen 
maal die Boland-veldloopspan 
gehar I, maar sy knieproblerne 
het hon laat oorslaan na fi tsry. 
Van toe af her hy nie weer terug 
gekyk n}e. 

Ras Ie, 'n derde] r B.A.-stu 
dent met hoofv ke Gesklede 
ni en Geografie, ry maa edert 
sy erste Jaar op Stellenboscb 
It -t. • Om in bykans twee [aar t 
vorder tot wa r hy nou is, gctuig 
van natuurllke talent, vashera 
d nheld en harde 0 fening. 

• S re 

B halwe di groat eer om in 
die Rapporuoer te jaag, was die 
hoogtepunt van sy kort loop 
baan die W.P. Padrytitcl war hy 
'n paar wcke gelede gwen h t. 
Verlede jaar was hy tweede in 
die wcdren. In 1978 en '79 was 
hy beide jare tweede in die W.P. 
Tydtoets-kampioenskap - 'n 
wedron oor 4() km, wat verlede 
jaar deur Pi rr Smit gcwen is. 
Rassie wil baie graag vanjaar die 
tydto ts w en om dit by sy P dry 
til I te voeg, 

Die einste Botha het ook so 
pas dic Universiteitsslagspel 
kampioenskappe gewen. Twee 
de was Francois de Goede en 
gesamentlik derde was Johannes 
van Waart en Monty Sahd met 
Zulch v.d. Merwe en Carlo Wer 
nich in die vierde plek. 

• mIt 

SPO T 
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Rassie is op die oornblik voor- in S.A. stof in die OC sal skop as 
sitter van die Matie-Fietsryklub. hy homself net beter kan mot i 
By is op S Augustus 1958 gebore veer. 
en het sy vroee kinderjare op In die somer neem Rassie ook 
~aldanha deurgebring. aan baanry-byeenkomste dcel 

Fietsry is harde werk. Bchalwe waar hy tot dusver gemengde 
die baie oefening en tyd wat dit sukses behaal het. Vera} in die 
verg, vat die sport nogal aan'n langer baannommers (20 km) 
mens se sak ook. Rassie oeten vaar hy redelik goed. 
gerniddcld 2-3 uur (ongevecr 60- Debalwe om goed t vaar in 
100 km) per weeksdag. Naweke dleRapporttoerendanmoontilk 
ry hy 150-200 km per dag - dit Springbokkleure te verwerf, bet 
kom n er op sowat 600-800 km Ra. ie nog 'n bartsbegeerte: dit 
per week. Die fi .. ts self is dees- is om die Panorama-mer te wen. 
due 'n duur artikel en ook die Die toer word elke jaar In OOS 
instandhouding (soos om elkc Transvaal in die omgewing van 
keer nuwe bande op te sit) is Sable gehou. 
nogal'n duur storie. Vir die toekorns beplan Rassie 

Die beskeie sport man erken (bchalwe om fiets te ry) om mis 
dat sy swakpunt sy naelry kien honneurs in Geskiedenis te 
( .. 'prints") is. Hy v rkies dus lang doen en dan ook HOD. Ons 
w drenne wat ni in buie skofte wcns hom sukst;s en sterkte toc. 
opged el is nie, 'n Voltydse afrig- C I 
ter het hy nog nooit gehad nie - "T . l.' . ni 
eie ondcrvinding was maar sy l~e In 1.' en lS, 
leerrneester. 'n Man vir wie Ras- Ole Sportreduksl het 'n tekort aan ver 
sic nt. ag het as fietsryer, is Hans slaggew rs. Indien u belangstel, doen 

I) .. .. M . f' aansoek by: Die Voorslttenan die Publl 
egenaar, gewe 'C ~tle- lets- kaslekomlte , SR.Kantoor, Langenho- 

ryer, wat tans oorse jaag. R s- ven-Studente ntrum. Vorige ondervind 
sit; vo I dat H ins die b ste jaers Ing is nle 'n verei te nle. 

Intervarsity - 
uitslae 

Vars gobaklo broodjlOll goguur 
met hoerllke sosorn-saad. 

Vars gokapto uie rnaak jou 
BUrger nag lakkerder. 
Dun skyfies ingelegdo 
komknmmlJr VIr daardie 
ekstra gour. 
Sk>;we van die sappigste 
IlInIltiflS ma a k 'n Burgor am 
van to droom. 

'n Groot porsio bros, 
varsslaai. 

Jy verkies IOU BurgtJr mer 
, lelia? Dis die gourigste, 

he rllkste eheduar, 

Kry jOll Colonol Burv r ROU by jou Kentucky 
Fried ChiclcllltWinkoi. TNa 8ank-sentrum. 
HIv. Andringa.. en Bayet*aat, SteJlenbosch. 

Eenhonderd persent suiwer 
beesvte' fnkkadel, vinnig 
gerooster om SIlppig 
geurigtflb¥. 


