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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEG E ONDER BESKERMING VAN 01 SR 

ELA 
AFRIKANER SWA T STIGTING 

A IN AT 
DIE Afrikaner Swart Stigting, wat hierdie week gestig is, is die 

uitvloeisel van maandelange samesprekings en oor-en-weer 
besoeke tussen Stellenbosse Studenteraadslede en ampsdraers 
Van Inkatha. Die volledige verklaring, wat om middernag J 5 
September uitgereik is, lui as volg: 

Die Bcstuurskomitce van die Afri 
~aner Swart Stigting maak hicrrnce die 
Illhoud van die dokurncnt hier onder 
~kend. Dit het die gocdkeuring van 
die Rektor van die Universiteit van 
Stcllenbosch en dr. Buthelezi. 

Oit is die ccrstc kecr dat so 'n 
ulliansie tusscn swart en wit gcskcp 
Word en is 'n paging am die konflik- 

MNR. MAPALALA 
Potcnsiaal van die Suid-Afrikaansc ge 
Olccnskap tc vermindcr en om inhoud 
te gee aan die Nuwc Suid-Afrika. 

Die Stigting sal hom heywer am 'n 
P~siticwe bydrac te maak tot die ont 
wlkkeling van Suid-Afrika- 'n Ontwik 
kCling wat noodwendig moct uitloop 
op 'n Nuwe Suid-Afrika. Ons necm met 
crlls kennis van die gcweldigc komplek- 

Monster 
Misluk 
))1 E M onstervergadering wat 

Maandagaand 15 September 
~ hou moes word, het verdaag 
°01dat daar ni 'n kworum vir die 
VCrgadering opgedaag het nie, Na 
ranting was daar ongeveer 130 
teenwoordiges en pogings om ver 
~ere belangsteJlendes by die koso 
lllise te gaan haal was onsukscs- 
VI' 0, Die nodigc kworum van 250 
~ense kon nie gevul word nie. Na 
d~ halfuur het die voorsitter van 
te tussentydse bestuurskomitee, 
~r Hileard BelJ die "vergade- 
I1n ' b"' , g) verdaag. 
n J(laarhlyklik sal die Studenteraad 
h~\.t VOlgens die au Grondwet v rkies 
'V{}rd I)' d . v. .' tt was die tweede vergu cnng 
(\1l1"'lr' di r it d' ... wat misluk het weens 1(. OJ 
<It da' .• k . d k ~ ar me n worum gCVlll on 

'vaord nic. Die redes vir die mislukking 
St~ die vergadering WdS grootJiks 
'die dentc.apatie en in 'n mindere mate 
de verde ling van di studentemas a 

u~ faksievorming. 
~cv .en van die aanwesiges het die 
lik ():' van di v rgadering heel mcont 
"St dIe beste opgesorn toe hy geso bet: 
di eUenbosch staan vir 'n idee. Maar in 
tl(lg d~ie jaar wat ek hier was, kon ek 

Ole agterkorn waiter idee ni ." 

se vraagstukke van die Suid-Afriknan. e 
gemeenskap en salop 'n bchoorlikc 
manicr 'n bydrae tot die oplossing 
hicrvan wit maak. 

Daar sal binne die ccrsvolgcnde 
maand voortgcgaan word met die 
ccrste byeenkoms van die lcde van die 
Stigting. Verderc inligting sal dan 
vrygcstel kan word. 

Hicrdie Stigting is '11 uitvloeisel van 
die besock wat twec lede van die 
Studcnteraad van die Un ivcrsit >i[ van 
Stc'l1cnbosch aan Ulundi gcbring het op 
uitnodiging van Inkatha. Dit was 
tydens die jaarlikse konfercnsie van 
Inkatha. 

Di pcrsverklaring is ondertekcn 
dcur die Voorsittcr van die Jcugbrigade 
vall Inkatha, mnr. MUSil Mkize, en die 
Onder-Voorsitter vall die Student'raad 
van die Univcrsitei t van Stollen bosch, 
mnr. Frans Roclofsc. 

Die inhoud van die dokumcnt is a. 
volg: 

In 'n poging om ons beho t te vir 'n 
groter Suid·Afrikllansc eenheid prakties 
te implimcntecr, haal on hier dr, 
Buthelezi aan. Hierdie g deeltc sal dien 
as die fundamentele uitgangspunt van 
die STIGTING. Die aanhaling kom uit 
die toespraak van dr, Buthclezi gehou 
voor die National Council van lnknth a 
op 19 Junie 1980 te Ulundi. 

"But we must once and 
abandon cocktail circuit relationship 
and become involved •.•. so that there 
is a black/white partnership in bringing 
about change to ensure a hI. ck/whitc 
partnership in running a changed S(}ll~h 
Africa. Only this kind of p;lrtner, hJP 
can ensur a peaceful change in South 
Africa not just superficial politkal 
clap.tr~p over cocktail tables." . 
1. Ons kom in beginsel oorecn tot die 

daarstel van 'n Stigting wat sal 
bestaan uit Afrikaners cn Swart 
mense. Hierdie Stigting salop 'n 
Akademiesc en WetenskapJike ba is 
fungcer. .' . 

2 Lidmaat: kap v n die Stlgftng !I~I 
beheer word dl u r die BestuurskOlnJ' 
tee en sal g skied op uitnodiging 
van die Bestuurskomit re, 

3. Die Stigfing sal be man uit led ' van 
Stellenbosse Afrikaner studente en 
'n groop van die Inkatha Jeugbri 
gade. . 

4. Die Bcstllurskomitcc • '\I uit vier 
lede bcstaan. Twcc 1 de sal van 
Stell n bosch wces en twee lede van 
Inkath, . 
STELI.ENHOSCII: Mnro. Frans 
Roelotse n Nick Koornhof 
INKATIIA: Mnr. MUSil Mkizc n 
mnr. Simon Maphalala• . 

5. Die Stigting s I bcke d st an as die 
AFRIKANER SWART S11GT/N(;. 

6. Daar sal 'n aanvanklik? p~riode v.an 
drie jaar wees, waarna ~lC ~ nsl.~k 
held van die ondcrnemtng 10 oen 
skou genc m sal word voordat ver- 
der werk word. . ' 

7. Die bree riglyne van die drie jaar 
programme 1,008 volg we~s: 
i) "n Dink. krurn sal voorat voor8? 

slcrewe Iitcratuur, wat d ur di ~ 
lede bestltd er moet word. ~ 
spreck. Met die !iteratunr8t~dlt\ 
as basis, sal n akadem •. , 
anaH e gcmaak word van .di 
onderwerp onder bcspre I1g. 
voorstelle sal dan geformuJ er 
word wat onder die aandag vall 
die verskillende bclangegrocpe 
in Suid.Afrika gebring sal word. 

ii) On. sal dit ons str we maak on! 

• 

iii) 

iv) 

v) 
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POLSTU SPRING RA TS WEG 
M EER as honderd studente van 

bykans alle Suid-Afrikaansc 
kampusse het die afgelope naweek 
formele beslag gegee aan 'n organi 
sasie wat hom sal beywer vir 'n 
regverdige gemeenskap wa t ge 
bascer is op Christelike beginsels. 
Die organisasie se naam is Polstu 
en die stigtingskongres het ill 
Johannesburg plaasgev ind. 

Ve r tccn woordigcrs van Stollen 
bosch, Wits, Rhodes, die Univer iteit 
van die No ordc, Porcher troorn, 
Tukkie , RAU, Kov ies en die Univer 
siteit van Natal ill Durban, h t die 
kongres bygl woon. Oil; doelsteUings en 
uitgnngspuntv van Polstu is duidelik 
ui tge pel t"11 'n konscp-grcndwct i. aan 
vaar. Daar is vcrdcr riglyne oor die 
w rk. wyse, finansiele aspekte en skake- 

ling aanvaar. 
Die belangrikstc b luite wat gc 

neem is, handel oor die doclstetlings en 
uitgang. puntc van Polstu, Dit het 'n 
lewendigc bespreking van hoogstaande 
gchalte gclewcr. Die. kerp meningsver 
skille wat by tye geheers het, is gcken 
merk deur 'n gees van opeuhcid en 
versoeniug. Die algcm 110 doels telling 
van Polstu is om '11 milieu te skcp 
waar in studcn te op kritics-wetcnskap 
like wyse kan dcelneem aan die poll 
tieke debut in Said-Afrika. Polstu sal '0 
ouafhanklike bcnader ing volg, en pro 
beer vermy om antitetics of rcaksioner 
te wcrk, Dit is beoog om 'n bewu - 
wording. pro ·C. onder studeutc aan die 
gang te sit. In sy uitgangspunte verwcrp 
Poistu enige vorm van gcweld en spreck 
hom uit tell gunste van vrecdsame 
politieke verandering deur onderhande 
lings. Vryheid van a sosiasie, godsdiens 

ell spraak is ook van Polstu se begin- uitgcspreck op grond daarvan dat 
sels. Die organi asie stel hom ook op Polstu primer polities is en s6 'n 
gelykc ekonorniesc en sosiale gelecnt- vcrcistc mcnsc van under gelowe sou 
hcde vir a lmal, a ook volle burgcrskap uitsluit, al onderskryf hulle Polstu se 
vir almal wat gebore of genaturaliscer is uitgangspunte. Na 'n lang debat, wat in 
binnc die grondgebicd van die RSA, 'n goeie gees plaasgevind het, het die 
soo s dit op 31 Mei 1961 was. Ge- kongres dit duidelik gestel dat hy 
dwonge segregasie en integrasic word Christelike beginsels, wat onder andere 
vorwerp, tcrwyl etnisiteit erkcn word die soewcreinitcit van God en Sy 
as '11 werklikheid wat deur men e en Woord insluit, eerbiedig, maar Chris 
nie wcttc nie, beskerm moet word. tcnskap nie as 'n vereiste vir lidmaat 
Volle ekonorniesc gcregtighcid is ook skap stel nie. 
een van Polstu se uitgangspunte. Hier- Dit is bcklemtoon dat Poistu wil 
die doclstelling en uitgangspunte sal skakel met aile groepe wat daartoe 
deel uitrnaak van 'n aanhcf tot Poistu bereid is, sodat kennis opgedocn kan 
se grondwet. word van die volle Suid-Afrikaanse 

Die ini. ieerders van Pol stu tydens werklikheid. Daar sal so gou as moont 
die ASB-kongrcs, het Christenskap as lik geskakel word met kampusse wat 
'n lidmaatskapsvereiste gcstcl, Hierdie nie op die kongres verteenwoordig was 
aangclecntheid het die hewigste bespre- nie. Lidmaatskap sal oop wees vir alle 
king op stigtingskongrcs uitgelok. Veral studente aan tersiere inrigtings en lede 
Stcllenbossers het hulle sterk hierteen van jeuggroepe. 

Polstu so struktuur is een van takke 
op al die kampusse, wat vercnig is in 
die nasionale organisasie. Daar is 'n 
nasionale hoof'bestuur wat uit 'n voor 
sitter, ondervoorsitter, tesourier, sekre 
taris, addisionele lid, die Hoofredak 
teur van die koerant en die voorsitters 
van die verskillende takke sal bcstaan. 
Elke tak sal sy cie koerant uitgce en 
daar sal ook 'n nasionale ecn uitgegce 
word. Studiestukke en vlugskrifte sal 
ook die lig sien. 

Die gees van Polstu word treffend 
weerspieel deur een van sy uitgangs 
punte: om aan verskillende taal- en 
rassegroepe die geleentheid te bied om 
as 'n eenheid saam te werk. 

Die Polstu-stigtingsvergadering 
is vir Die Matie bygewoon deur 
F. du Bois. 

Die nasionale hoofbcstuur van Polstu (IJ./.r.): Chris Swart; Renier Koegelenberg; Pie! Fourie 
[voorsitter]; Burger Oosthuizen; Pie! NaudetJohn van Breda. 

port op Sondae? 

B ·I.OI'Th 

,edun:ndl,; die verkit..:singsveldtog verledc jaar, h l die kandidatc bl~lowc dat 
huUe a nuag aan die ak s I ken Alhoe)Vcl dit die laaste taak van die SR sal 
wee, bly hulk etrou aan hul beloftc 1m I clkc lJPPIE sy mcning oor 
Sondagspurt kan lug. 

net voorgestel dat Polstu akademics 
moet be in oor politieke problcme. 
Stud .nte moet nie onverantwoordelik 
optree nie. 

Een van die swart sprekers het gese 
da t die swartes verandering "now and 
here" wil he want daar is nie baie tyd 
oor nie. 

MAGSBESEF 

HAUM 

POLSTU SE 
STREWE 

'POLSTU sal strewe na 'n Suid-Afrika in die toekoms waarin ons 
in vrede en geregtigheid kan lewe," het rnnr. Piet Fourie, pasver 

kose voorsitter van Poistu se nasionale hoofbestuur, na afloop van die 
stigtingskongres op 12 en 13 September gese. 

misluk as swart studente nie van (lie 
begin af lede word nie, want daar is 
begryplike redes daarvoor. Die toe 
korns van Polstu sal bepaal word deur 
die mate waartoe hy die beginscls wat 
hy stel, relevant kan maak." 

Oor die implikasies van die beginscl 
van volle burgerskap is gese dat dit nie 
noodwendig 'n een-mens-cen-stcm-rege 
ring is ie, Volgens die hoofbestuur is 
dit een van die aangcleenthede waarocr 
Poistu nog baie studio moet dt n. 

----------------- 

va'ellers 
• 'n Mosie ten gunste van goedgc 
organiseerde dans op die kampus, voor 
gcstel deur die SSR van PU, is verwerp 
deur die Raad van die Potchefstroomse 
Un iversi tei t. 

BOIKOT 

IRAWA 

Juweliersware 
Liebermann breekware 
Mandjies 
Afdrukke van tonele in die omgewing 
Skulpe, kuriositeite, kerf- en kralewerk 
Vinotique: Wynvate en Geelhout wynrakke 

SE 
MENSE 

Mnr. Fourie, wat eenparig verkies is, 
is ook die voorsitter van SUCA 
(Studente-unie vir Christen-Aksie) en 
die ondervoorsitter van die Universiteit 
van Potchefstroom se Studenteraad. 
Drie Maties is ook tot Polstu se nasio 
nale hoofbestuur verkies. Hulle is mnre 
Renier Koegelenberg, ondervoorsitter, 
Piet Naude, sekrctaris, en John van 
Breda, wat as Hoofredakteur van Pol stu 
sc nasionale koerant aangestel is. 

'n Tukkie, mnr Burger Oosthuizen 
is die tesourier. Die addisioncle lid is 

__ ----------------------------------------___.::...-----1 mnr Chris Swart, wat die SR-voorsitter 
van die Universiteit van Natal in 
Durban is en aktief betrokkc is by 
Nusas. 

Op 'n perskonferensie wat na afloop 
van die kongres gehou, het die hoofbe 
stuur dit duidelik gestel dat Poistu nie 
teenstanders van enige party of organi 
sasie is nie. By handhaaf 'n onafhank 
like benadcring en sou dit oorccnstem 
met die van ander organisasies, of 
daarmee bots, is dit bloot toevallig. In 
antwood op 'n ander vraag is gese: • Aeer as 'n derde van die tudente aan 
"Ons is nie 'n Christelike organisasie die Universiteit van Fort Hare moCS 
nie en ook nie 'n kultuurorganisasle vanjaar hul studies stank a.g.v. die 
nie. Die meerderheid van die persone klasse-boikot scdcrt Mei-rnaand, Redes 
wat hier teenwoordig was, eerbiedig vir die boikot is aangcgee as "syrnpath)' 
Christclike beginsels, maar dit is nie 'n with the coloured school protest 
kwalifikasie vir lidmaatskap nie." against inferior and discriminatorY 

Die belangrikste bydrae wat Polstu education." 
kan lewer is tot vrcedsame naasbestaan 
en om goeie verhoudings en samewer 
king tussen die verskillende rassegroepe • Op Kovsies is die studente-unie 
in die hand te werk, het die hoofbc- skynbaar ongclukkig met die kamput" 
stUUT gesc. "Dit is nie nl.:t swart stu- ,!.lUushlad, Die Irawa, en sekere stu· 
dente wat Poistu relevant maak nie. dente-leiers. Die tendcns is veral te 
Hoe meer ons kan betrek, hoc beter sal danke aan die huidige Polstu-"onduid& 
dit wees. Ons sien nie dat Polstu sal likhcde". ("Irawa" - 22/8/80). 

"W ANN · ER 'n vrou wat tot dusver onvrugbaar was, geboorte gee, is die vreugde in ons gemeenskap so 
greet dat die hele dorp se mense verheug is en fees vier." S6 voel swart studente oor die stigting van 

Polstu, het 'n voormaligc studente van die Universiteit van Fort Hare verlede naweek by die 
stigtingskongres van Polstu gese, Engelse, Afrikaanse en swart studentc van regoor die land het die 
"geboorte" van die organisasie bygewoon, 

Mnr, II Hili, Lamprechts van die • rrogan ie en g willig is om aam met 
UQVS, mnr, hristoffer Swart, stu- die ander mense te besin vir die beswil 
denternadsvoor itter van die Univer i· van Suid-Afriku. 
teit vall Natal s Durban kampus,'11 Mnr. Swart het gcsG dat Pol tu 
twee swart spreker wat hulle name hoot uuklik gernik rnoct word op Afri 
g helm wou hou, het opgetrec, Die kaan studcnte. By was dit egter 
eersr swart prekcr, wat scwe maandc daarm c ecns dat die organisasie oopge 
lank onder verhom aangehou is, het stel behoor! te word vir aUe rasse. Die 
sese dat CJuistu ook gcly het en dat under sWart spreker het gcse dat Poistu 
sy eie lyding vir hom 'n uitdaging die voetspOre moet volg van Jesus 
gcskcp het. "J ull- ouer hel mLluk - ChristllS om men. e in hullc dcnke op te 
dit is julJc ver'tlltwoordclikheid om dit voed. By beskou di Afrikan r as die Die swart studente het reeds 
reg te stel," h t hy gcse. Dit gee hom onkundigste van alma! en daarom moet hullc mag besef maar die wit studcnte 
h{)op om jong Afrikaner te sh.:n wat die organisa ie g'mik word op die het nog nie hulle cic mag besef nie. Die 
bcsig is om ontsiac tc raak van hulle Afrikaanse student. Mnr. Lamprechts _________ ---~--------------~-~~~~art~rebffl~F~~t~ 

~rlogrec~~-n~tendatdaMn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meer oor die voorkoming van 'n 
hurgcroorlog gep1'aat moet word nie, 
maar oor die beeindiging daarvan. Ecn 
van hulle het gese dat ons primere 
oorwcgings die hcropbou van Suid 
Afrika en die sk ,pping van 'n nuwe 
nasie moet wees. Sy boodskap was: 
HC.Jod is on our side." 

Mnr. Swart hct gese dat die studcnte 
slcgs op die lang termyn 'n bclangrike 
101 in Suid-Afrika k:m spec!. Nu sy 
mening is gcloof in Christus hul bclang 
rikste bate cn moot studcnte hercid 
wees om alles te gee om te doen wat 

D II.!. ot.;fening va? sp?rt op ~()nd~c o~ u.niversitcit. gr~nde is 'n saak wa?roor 
daar baie on III ,hCld by die l)Olversltelt van Port dlZ, b th be taan. Ole SR 
van lJPI~ het besluit om 'n meningsp iling oor die saak te doen, maar dit i 

dellr di Univcf'itcit raad fgek UT. 'n Interes ante alternatief vir die mening 
sp iling i to gcvind, wat die ini j. ti f van die SR hewys. 

Oit is nie die crt k cr dat 'n bl; luit V II die SR deur die Univcrsiteitsraad 
nfg k ur is nic. 

Die Raad het hul be Iuit g 11l0tivecr. Ilulle vocl uat 0 'n mening pciling die 
tudentc . at verwar en dit huUe aan onnddige konfront sic blootstel. 
Ui SR, daar"ntccll, vocl d t hul geen k ns gcgun WOI d om die teeds 

v randCT nd ,tudcnte sc huidige . iening to bep al nie 'I} 'n mosic is ingedien, I ~re~g~i~S~. ==~=====::::====it~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
w.wrin hulle hut t .Ieurstelling oor die weit.ring van die mcningsp iling uit~preck. t 
Bulle verklaaI vcrd r dat so 'n raadsbe luit die SR in die wklc ry om 
vcrteenwoordig nd te funkstOllccr en fru trasie in die studentc-unie veroorsaak, 
wat di' V( )fuitgang en groei van die VilE nadclig bclnvlocd. 

Di SR We' I.e d' vas van phn om d betrokkc saak vall Sondlgsport ond r 
di stud nte se a nda' te hring cn h t 'n r tercndum bcplan, gei"ntcgr 'crd met 
die UllW SR-vcrkiesing, Oi SR het r g, advics ing"win en is me 'gcd cl dat 'n 
refer'lldum, dit wit '11 hvolkstcmming", nie gelyksta n aan 'n mlming peiling 
nie. Die SR~vcrki singst mbri i s at bykolU tig 'n afdeling he, waarop die 
tudcntc hull' "j nitlg nor Son lagsp rt In t '0 "X" kan utmdui. 

Die student se boekwinkel 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 TEL. 

4440 
2906 Proheer ons Selfdien Muntstuk-Wassery Posbus 343 



I SOSIAAL I 

Die a[gelope week o[ twee was Il.K. -verkiesings weer aan die orde van die dag. 111 sommig koshuisc word 
hlerdie aangeleentheid nadat die name aangekondig is, omskep in 'II groat sosiale byeenkoms. Hierdie foto 
is geneem by een so 'n "verwelkoming". 

H.K. VERWEL OMING 

, 
Warm D .......... 

ALLE oud-leerlinge van die Paul 
Roos-Gimnasium word uitgcnooi 
om saam met hulle gades die AI.r 

GtMENE J AAR VERGADERING 
VAN DIE O.S. U. by te woon. Dit vind 
plaas in die J apic Krigc-saal op Vrydag 
3 Oktobcr om 19hOO. 

Na die vergader ing verkcer die oud 
Icorlinge en hulle eggenotes gcscllig 
saam vir 'n INFORMl!.LE BRAAI 
VLLIS in die vicrkant van die skool, 

ETFKAARTJ IES: R3,OO per per 
oon. R 1,00 per persoo n vir studcnte. 

Skakcl met die Adjunk- Rektor 
indien u bclangstcl. . 

Weens 'n ge brek aan ruimte plans ons 
n!c in hierdie uitgawe '11 Skaakrubriek 
rue, Ons hoop om volgende kwartaal 
VOort te gaan met hicrdie rubriek, 

ONS het in die vorigc uitgawc van ~Je 
Matie 'n meningspcilingopnamc JIl 
gesluit om sodocnde te pro beer 

Vasstel waarvan ons lesers hou, Ons 
~l probcer om so gou moontlik 
(lie bevindinge a an u bekcnd 
t tnauk. Intussen verwelkom ons nog 
voltoo ide vormpies. 

Dit 

o . k oorspronkliklzeid nie. ,t St~llenbosc)z het dit nag nooit ontbr~e a~:l .. TV-stoel »erruil vir 
/erdle twee here het die onzemak van n kos IUl~. • ok gemaak 
~e lmmer gerieflikheid van 'n koshuisbed. Voorsientnk IS 0 ' 
iii; tneer vrolikheid voor ttl andersins dooie TV- stel. 

WORD 'N 
DEBUTANTE 
KARNAVAL 1 80 \ 

t ",1 U "OR T ,,1) 

Die Karnavalkomitcc vir 1980/81 ill 
reeds volstoom b sig /it'l hul )II er 
skcie plig/£' ell h oog om m i '11 r lise 
pogiJlg vor ndag tc kom. J) ibutant s 
fewer vall die groat te enk { fill an tete 
b vdraes en om te ver ker dot di g ld 
insam lingspoglng viol sal verlo JI' i 
vroeg reeds 'rOOI mite ' do n. III 
d el t kan Ill' m verg sleg die invul 
JlOII 'II inskrywingsvorm. R levant 
lnligtin« is, soos tit', [oto aandui, by die 
Karnavalkantoor of jou k huis 
vert -enwoordiser b skikbaar. Silks 
mel die poging hung hoofsaakllk: of 1'011 
die dum s wol del lneem p rsoonlike 
fille.\'Sf ell oorredingsvi rmot; AII'~ n 
E'il1kalllerer wall v rlede iaar een van 
die suksesvolle Debutantes '11 het as 
/:('lIO{g van die gl'1WI ttl crvarlng b sluit 
om wen deel te 11 'em. Gr 01 b lan - 
stelling word reeds ondcrviu 1, maar 
belong.\'t tIlendes word st e Is baic ver 
welkom. 

rt 

. t oor.kry Rl, bill 1 

38tO/2A Fee 
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SERRURIA 
Annemarie Pio 

NUWEPRIMS NUWEPRIMS 
MONICA 

Anette Marnewick 

Anette Marnewick is '11 dcrdejaar 
B.Sc.-studcnt n wil volgcnde jaar 
11.0.0. loop, Sy wt sop die hui komi 
tee vall 1980 en is nou as nuwc 
pr imaria II. ngewy .. 

Anet tc beoog om eers net haar 
pligtc as primarla uit te voer en in die 
koshuis die leiding te ne III op die 
manier Wit sy glo dit die h 11.; en 
aangenaamste vir clke Monicancr sal 
wces, 

HOMBRE 
W v Huyssteen 

• • • 
H. VISSER 
Murray Burger 

Die nuwc primarius van Hombre, 
Willem van Huysstccn, is tans 'n B.A. 
student (Admis. ie III). 

By glo dut deur hardc wcrk die 
ko shuis '11 sinvolle bydrae kiln lcwer 
tot die studcntcgcmcenskap. Verder 
gaan Willem vall die standpunt uit dat 
daar 'n entoesiasmc in Hombre heers 
wat hy en die huiskomitce sigbaar kan 
maak: hierdic is dan ook sy eerste 
prioriteit vir die komcnde termyn, 

ERICA 
Ranel Conradie 

Huis Erica het vir Ranel Conradie as 
hulle nuwe prirnaria aangewys. Sy is 
tans besig met 'n B.A.-kursus in lig 
gaamlike opvoedkunde en is van voor 
ncme om volgende jaar 'n H.O.D.-kur 
sus aan te pak, Sy sal haar beywer om 
lojaliteit teenoor Erica by elke Ericaner 
om te slerp. Sodoende sal nie net 'n 
goeie beeld van Huis Erica uitgedra 
word nie, maar ook lojaliteit tecnoor 
die Universiteit aangewakker word. 

Murray Burger is die nuwc pri 
marius van Huis Visser en doen tans 'n 
gewone B.A.-kursus. 

Die dcrdejaar sal poog om volgc 
houe gcsonde verhoudings onder alle 
Icde van Huis Visser te bewerkstellig. 
Sodoende stcl hy sy huis in staat om 
mededingcnd op al die terreine van die 
kampus op tc tree. Op die wyse sal 
Huis Visser nie net sy inwoners dicn 
nie, maar ook die hcle Universiteit. 

Annemarie Pio is 'n Stellenbosser in 
haar derde jaar B.Prim. Sy was op die 
huiskornitce 1980 en het haar koshuis 
verteenwoordig op die Studente Parle 
ment. 

Annemarie wit probecr om as uit 
voerende amptenaar die skakel te wecS 
tussen haar medc-Serrurianers, HK-Iedc 
en administrasie, sodat gclukkige om' 
standighedc vir die huislcde geskep sal 
word. 

HI 
Piet Bosch 

OOGTE HEEMSTEDE 
Marieta Goosen 

MAjUBA 
Nico Roux 

Pi t Bosch, nuw primar ius van 
Helshoogtc is 'n per oon wat al diep 
spore in die studcntelewc g trap het. 
Nada t hy in 1972 aan die Iloerskool 
Sentraal ill Bloemfontein geman ikuleer 
het, i hy na die Universiteit van die 
Oranie Vry t at, waar hy die graad 
B.A. (Admis.ie) verwerf het. Volgende 
jaar doen hy B. h.II. Gedurcnde sy 
ve rhly f by Kovt i "8 was hy o.a. pri 
marius van Stadhuis en Sle-lid. 

Marieta Goo en is afkomstig van 
Ceres en gaan uanstaande jaar H.O.D. 
(Huishoudkundc) doen. Sy is 'n per 
soon wat die koshuisg es as baie be 
langrik beskou. Dit at dan ook haar 
doelstelling vir 1981 wees om die 
ko hulsaktiwiteite voorop te stet. 

Sy gaan pro beer om Heemstcde se 
naam or dieselfde hoe vlak te hou as 
wat dit in die verlcde was. MaTHa spec I 
ook vir die Maties netbal. 

Nico Roux, wat onderprimarius vir 
t 980 was, is as die nuwc primarius van 
Majuba gekies, Ily is '11 B.Th.I1I 
student en was op die U.S. Kleure 
komitee (1980). 

Nico wil Majuba m.b.v. van sy 
huiskomitee so lei dat elke huislid sy 
volle potensiaal tot verwesenliking kan 
laat korn. Hy glo dat Majuba nie a.g.v. 
sy meer senior studente vir cnige ander 
koshuis hoef terug te staan nie. 

NEMESIA 
Tessa Middleton 

O. MOLEN 
At van Rensburg 

Ncmesia se nuwe primaria is Tessa Oude Molen sc nuwe rrimanus vir 
Middleton, '0 Engelstaligc student af- 1 Q81 is At van Rensbu g. Hy is '0 
komstig van Somerset-Wes. As prj- B.A.-student in sy derdc jaar en bcptaJ1 
maria sal sy poog om in Nemesia die om volgende jaar Honneurs in Sosio' 
samehorigheidsgevoel te versterk onder logic te studeer. Hy speel rugby vir s'f 
die dames en sodoende 'n sinvolle wyk se eerstespan, duik gereeld en dicl1 
bydrae maak tot die kampusaktiwi- op die redaksie van Die Matie, 
teite. Voorts stel sy haarself ten doel At hoop om met die samewerkfuf 
om 'n huislike atrnosfecr in Nemesia te van sy Huiskomitee 'n ingebore trotS' 
skcp deur veral aandag te gee aan die heid onder die le de van sy wyk te 
kleiner dinge wat die lewe mooi maak, kweek. 

D A G--------- 
Phil du PI ssis 

HUIS DIV 
Jonine Wessels 

HIBERG 
De Wet Moolman 

Phil du Plcssi i D. gbreek se nuwe 
prlmarlu en doen tan H.O.D. Nadat 
hy OJ> Colesbcr I iematrikutccr hct, het 
hy hicr op Stell nOO ell die graad B.A. 
(L.O.) 1) haal, By i. van voornemens 
om volgende jaar Ilonncurs (L.O.) tc 
docn. Sport Ie hont nt aan die hurl en 
hy p clop die oornblik vir die Maties 
e tweede pan rugby. 

llhil g: an dit sy doelwit in 1981 
m ak om 0 gbreck . volop poten iaal 
tc ontwikkd en om die ko hui vc,6r te 
1I0u - wanr sy plt;k is. 

is 'n B.A. (L.O.) 
wut afkornstig is van 

Worcester en is vir die tw .edc • gtereeu 
volg nde jaar tot primaria van haar 
koshuis verkles. Junine wit haar gr lag 
beywer vir hegtcr skakeling met and 
koshuise op die kampus sn sy co haar 
huiskornitee wil graag die uiteenlopeu 
de aktiwiteit , belangstclllngs en per 
soonlikhed hannonieus akkomodeer 
in die koshuis. Bulle wi! ook Huis de 
ViHier sc huidigc toonaangewcnde 
statu. handhuaf. 

HARMONIE 
s. Hauptleisch 

De Wet Moolman (B.A. LLB. II) is Sarita Hauptfleisch is 'n B. Mus. 
'n groot sportcntoesias en het reeds in Ill-student wat reeds groot naarn vir 
sy eerste jaar vir di Matie c 0/19- hnars~lf ge~aak het. Vcrlede jaar het 
span uitgcdraf. Die afgelope twee jan! sy die Pa!)tJlo.n Jong Ster-toekcnning 
was hy lid van Helderberg se huiskomi- ontvang VlT die veelsydigste matriku 
tee en het hy die huis vcrtccnwoordig lant in Suit-Afrika 0978}. Tans is sy 
in die Studente Parl mcnt. De Wet sc lid van die Staatrnakerruad van die 
dat die koshuislcwe nog altyd vir hom Voortrekkers, lid van die Dameskoor 
die hclangri cste uspek van di studcnte- en speel sy ook vir Harmonie se eerste 
lowe was. Daarorn gaan hy pro beer om hokkiespan. Sarita wit met behulp van 
die }luis e bclangl; uit te dr op haar huilskomitec die koshuis aktivcer 
kampu'vtak en om voort te bou op tot tn positiewe bcJangstelling in en 
Helderberg roe tradisicryke verlec1c. dcelname aan studentebedrywigh~de. 

14mERTAS 
Jandri Duvenage 

J andri Duvenage (B.A. III) is gcldC;S 
as nuwc primarius van Libertas vIr 
1981. Hy is bewus van die intert~: 
P.S.O.-problcme wat te wyte is aan dl 
verspreidenheid van sy lede. Sy cerst~ 
prioritcit sal dus wees om kOlltll~ 
tussen ledc te bewerkstellig ell 0111 
gt;paardgaande probleme die hoof te 
bied. Omdat Libertas oor besondc(e 
tradisies bcskik, sal die nuutverkOS~ 
hui komitce probeer om daarop \fOof 
te bou. Daardeur sal probccr word 011; 
die Huis sc plek op die kampus t 
verstewig. 
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r hi' n ka ra k t r va 11 Volg snde ja r wi! die koor 'n under 
1 ip pro rrnm instud 'cr soda thull, 
Him III t simfonic-ork 81 k 1Il opu '. 

DlT is nie elke koor wat r ed in 
DIE Konservatorium is vanjaar 75 jaar oud en ter vie ring daarvan hulle stigting iaar tleur die V 

word 'n Feesprogram in Oktober aangebied. Die program sien soos gevra word om opnames vir be ld- 
volg daaruit: sending te mauk nie, of wat na 2 
DO. 20KT. 13h15 _ Etensuurkonsert deur orrelstudente. jaar die grootste koor van sy soort 
YR. 3 OKT. OPE DAG _ lesings, uitstallings, demonstrasies, in die land is nie. 
openbare repetisies, besigtigingstoere. 
YR. 3 OKT. 20hOO - Uitvoering deur ERIC RYCROFT (alt 
viool), OLIVER DE GROOTE (klarinet) en GORDON BEASLEY 
(klavier). 
SO. 5 OKT. 20h15 - Sondagaanduitvoering deur studente. 
WOo 8 OKT. 20hOO - Uitvoering deur KONSERV ATORIUM 
DAMESKOOR o.l.v. ACAMA FICK. 
DO.90KT. 13h15 - Etensuurkonsert deur lede van die Universi- 
teit Stellenbosch Strykensernble, 
WOo 15 OKT. 15hOO - Jubileum-kompetisie, Finale ronde (blaas- 
instr.) 
Woo 15 OKT. 19h30 - Jubileum-kompetisie, Finale ronde 
(sangers) 
DO. 16 OKT. 15hOO en 19h30 - Jubileum-kompetisie, Finale 
rondes (klavier). 
YR. 17 OKT. 15hOO - Jubileum-kompetisie, Finale ronde 
(strykers) 
YR. 17 OKT. 19h30 - Jubileum-kompetisie, Finale ronde (orrel). 
SA. 18 OKT. 20hOO - Jubileum-kompetisie: Pryswennerskonsert. 
SO. 19 OKT. 20h15 - Sondagaanduitvoering: Musiek van S.A. 
komponiste (Komitee vir Eietydse Musiek). 
WOo 22 OKT. 17h30 - Die Konservatorium-Junior Orkes o.l.v. 
LONA ANTONIADIS. 
DO. 23 OKT. 13h15 - Etensuurkonsert deur studente. 
YR. 24 OKT. 20hOO - Die U.S. STRYKENSEMBLE o.l.v. ERIC 
RYCROFT met solis LIONEL BOWMAN (klavier). 
SO. 26 OKT. 20h15 - klavieruitvoering deur JOHN ANTO- 
NIADIS. 
DO. 300KT. 13h15 - Etensuurkonsert deur studente. 

K~NMERKE 

AMBI mUSh PROt, {AM 
Op 8 Oktol cr hied di KOIt er 

vatorium in die Endlersaal '11 bait: 
opwind nde n amblsieu : program 
III t 'n rroot v r keid nheid Ian. Hull 
optredc ma k d cl ult VHII di program 
t r vi 'ring vnn die KOI1 irvatot ium van 
?ic US rc vy - nos w ntigste best. ins- 
13 If. 

Seder: die stigting v n Die Kon r 
vatorium I), meskoor in Febru ri 
1978, hct hicrdi dam net v n krag 
tot krag gegaan, I1ierdie dame. koor e 
onderncmingsgecs, en toe iasme n fyn 
afgcronde sang 'I moeilik ge 'wen ar 
word. Slogs drie maande na hull tin 
ting, het die koor by die op ning van 
die nuwe kons .rvntoriurn opgctr . 

Benjamin 

ACAMAFICK 

BAANBREKER.W!.RK 

TOEKOMS 

Ope dag 
Twecdens is di doel van die oor 

om aan die grout hoeveclh id vrou • 
stemmc die gel' nth iid t bied om in 
'0 kOOT te sing. 

Die Kon: rvntorium Dam skoor i 
voorwa I i ,(S waarnp lk ~bHc met 
(1.'8 trots kan we •. 

It' 

DIE Ope dag by die US Konserva- DIE ~epa~te.ment Duits aan die 
torium op Vrydag 3 Oktober Universiteit van StelJenbosch 

1980 word gehou om aan die bied op Dinsdag 30 September 'n 
publiek indrukke van die aktiwi- colloquium aan oor "Die vermin 
tCite van die Departemente lung Deutscher als frerndkulturel- 
Musick en Skoolmusiek te gee. ler Literature". 

Die klem sal val op die algcmcnc Die colloquium word nangebfed om 
publiek, asook die studentc en dosente dosente, studente en ondcrwyscrs van 
v~n ander departemente. Niks gespe- Duits die gc1centhcid te gee om oor die 
~Ialiscerd word aangebied nic, en alma) belaogrike onderwerp gcdagtes tc 
IS welkom om die dag by tc WOOIl. wissel met dr. Alois Wicrlacher van die 

Univefsiteit van I1eidelbcrg. Wcs-Duits- 
In die Jannaschsaal word daar o.a. land. Hy is 'n intcrllasionaal.eTkcndc 

die volgende aangebied: Hubert du dcskundigc op hierdie gcbied wat tans 
Plessis lei '0 hespreking en beluistering as bcsockcndc doscnt by die Departe 
Van "Slamsc Beeldc"; Dr. P. van ment Duits op Stellcnbosch wcrksa:un 
ZUilenburg bespreek "Aspekte van ge- is. 
hooropleiding en aanlegtoetse " en Prof. 
I, Bowman bespreek die interessante 
ondcrwerp: "How to play the piano 
alter one easy lesson." 

In die Fismersaal is daar o.a, Dr. R. 
l'emmingh met "Proefprcek vir vier 
luidsprekers", waarin die moontlikhcdc 
van rekenaar- en elektroniese rnusiek 
gcillustreer word. Dan is daar ook 
°Pcnbare repetisics van die Dameskoor 
ell ook die Strykcnsemblc. 

StU( ente word sterk aangeraai om 
van die belangrike gcleentheid gebruik 
te maak om hulle algemene musick· 
kennis uit tc brei. 

KENNER 
Bcncwens dr. Wierlacher sal prof. 

Dieter Wclz van die Rhodes Universi 
tcit in Grahamstad, 'n kenner op die 
gcbied van Middelccuse llteratuur, aan 
die colloquium deelneern om die rot 
van die oucr Duitsc litcratuur in 'II 

vreemdetaal-curriculum toe to lig. 
Die colloquium word in die J;mgcn 

hoven-studentcscntrum aangcbicd. I)it 
begin om 19hOO. 

AIle belangst llendes is hal tlik 
welkom om die colloquium by te 
wooo. Navrae hieroor kan gerlg word 
rum prof. Rainer Ku. sler, tel. 6391. Die dameskoor, o.l.v. Acoma Fick, hie afgelleem tvdens 

saam mel die b ikende sopraan, Nellie du Toil. 

oto w 
Nou is die tyd om gewig 

te verloor by Ky na 
l~ ) t III a t 

t tantpryse ( p 
j" I. HEDV SE VERSLANKING 

EN GESONDHEIDSKLINIEK 

Van Ryneveldstraat 17 
Stell en bolch 
Tel. 7·1898 

Wees slank, wees fiks, 
wees mooi 

)jt k n mo ilik 
Id rs 

gckl p word! 

• Version king met natuurlike 
dUhe en oefen ing. 

• Celluliet behandeling. 
• Sianker tone E. B.A. 
• Stoomsauna 

Onderwater-strearmasserlna in 
warm seewat .rbed 

Billik tari we vir studente 

VRYE K17US' 

Die studente h t 'n vrye k us 
die ton eel tuk wat hull op 
111 ,t ltlotiv cr W arom di 
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Ek sien 11 is nog nuut op Stellenbosch, Mev Lochner, maar daar is geen rede tot kommer nie: die meeste 
Huiskomitees is onlangs verkies - dis al. 

Donderdag 18 September 1980 

ONSEKWENSIE 

Verdelings - 
fa to e 

REDAK IE 1980 

, Een drag (Tel. 

I, PI instra t 65 

illi rsst r at (Tel. 

AND A VI-,N'j hI , Mo i Annie, Victoria tra t (Tcl. 

L UW, Buite ringw ' 17 ell IAAN 

i" lIui Mj rai en AT VAN 

'J 011', 'cndrag. 

: R. Wiid, h. nou, J .1'. 

• . M It n, L. Odcndaal, PJ. 

iI M re, G rh rd Mlill r, Andr' 

STUDENTE 
Barometer van 

• progre siewe 

.denke 
MNR. Marius Heyns is die uittredendc voorsitter van die NP-studente 

tak op Stellenbosch. Die Matie het in hierdie verband met hom 
gaan gesels. 

WAITER rol speel die NP op Stel- Bestaan daar 'n moontlikheid dat 
lcnbosch ten opsigte van SR· die NP as suiwer politieke organisasie 
vcrki . ings, monstcrvergaderings kan saamwcrk met ander verenigings 

en dies meer? op die kampus? 

Die NP specl g en rol in die sin dat 
mense sender mcer ge: toot word nie, 
met ander woor de geen verkiesing v ld 
tog word gevoer nie. Die NP is 'n 
uiwcr politieke organi a ie op die 
k mpu wat 'n voorstandcr is van 'n 
verantwoord like SR. Elke lid van die 
NP b III it elf vir wic om te stem. 
D ar is kriftelike bewy in die notule 
bo ke van Ike vcrgad .r ing dat lede nie 
voorg .c word vir wie om te . tern nie. 
I lull taan apatie in die opsig, 'n 
Knap persoon word gc tcun, en indien 
,0 'n persoou boonop NP lid i , steun 
die t k e hom soveel te rneer, Dit gaun 
steeds primer om studcntcbclang en 
nle standpunt t n op: igte van slogs 
Na ionaal nie, 

Daar bestaan 'n basiese kornmuni 
kasiepro blccm, Bestuurslcde moet van 
tyd tot tyd met mckaar skakel, Men e 
neern standpunt in . onder om te weet 
na aanleiding arvan dit is. Uitsprake 
moet g motiveer word Samewerking is 
bclangrik in die in van kornmunikasic 
om mckaar te help om sprckers te kry, 

; 

Di . tudcnt tak lie die regcri11g' 
KOMMUNIKASIEGAPING leicrs in ten op igtc van standpunte ell 

gevoelen van studente. Ons het nog 
Daar moet corder 'n verstand- nooit onvcr killig gc taan teonoor 

houding as 'n kommunikaslegaplng, studcntcdcn e nie. Daar is al by rn ~r 
en me 'ovecl afsydigheid wces as eng Ie nthcid uitncdigings gert~ 
nie. Dit sal wcnslik wee. om mcer en aan studente om kabinctsleiers te kOHl 
bet r kennis van mekaar se standpunt besoek. On rol is dus, baic bclangri.": 
re hll. krities opbouend. Die verantwoordel'f 

held rus op elke student om te org dat 
Moct die NP nie meer aktueel raak s~ boodskap by die rcgtc knJ1:1I~ 

in die lig van die akademics-politieke uitkorn. 
klimaat op Stellenbo ch nie? 

Is . tudentcbetrokkenheid by 'n 
suiwcr partypolitic e organisasie op 'n 
univer iteit kampu wens? 

J! Op konl r sovecl tc . bi I' . .. Die Nl' nooi ka inet 1 rs na 

1
m r 01' uruver It Il~ . rka k, 'nn n~ens Stellenbo ell uit omdat hulle VOOI 
lCWU.S van partypo the.. ", ,SIC tandcr is vine rrekvoering. Alma! 
kenni daaroor moet bal be lis opgo- ~ Ik Olll h1 ,r~ic gcleenthede by 
bou we rd. 1 we 0111 

t woon. 

II ien u dic rol van die VOOl ·Wr 
van die NP- tud ntctak op StellcJl' 
bosch? 

INLIGTING 

1 
Die voor. itter specl 'n leidende to' 

in die in dat hy die party verte~!1; 
Wat is die houding van die NP- woordig. As voorvereiste vir '11 IC1,e 

studentetak ten opsigte van anders- moct hy op hoogt wees van ~a" 
kleurige studente op die kampus? betreffende die party, en hom daanllli 

vereenselwig. By moet kcnnis dra ~;I~ 
, ~'. , , die docl en rcde: waurorn die rcgc.rll\ 

O~l 1~'lIld.h'lal d.te el!dc standpul~t sckere riglyne n r1. Die VOOL JltCjl 
n~ die r~g rmg. D1, party staan Vir mod 'n organisatori se aanlcg he 011 
nfsondc,rhkc b~urte ~n skole waar nu sa tc manipulcer. By moet aktuCe 
moontlik, m t magnemmg van moont- b k b al \\ I 
lik ontwikk lin i. . 's en a arorneter an epa i 

g di on 'kerhcd n knclpuntc vall J r 
. tudent i. V rd r moot die voor itt~ 
b reid ween ook in stan t woes 0 J!1 
tandpunt tc kan inn em ond 'f 0 

t noor di party in 'n wak Jig tc tel. oit ~ 
pro es- baie belangrik om die doelstelling va 

di ora li a i . t h gryp. 

Die regercndc party probeer di 
In nso inlig OOf die party se politieke 
bedrywigh d . Di OIlUS rus op jou 
as p r oon om te beslui t vir wie jy gaan 

Di uit rangspunt is om mcnsc 
en nic te indoktrineer ni • 

S LF BESLUIT 



NUUS 

Studente kia, want 

TELEFONE IS ONVO 
"DIE Iyne na opcnbare telefoonhokkies word nic gedurende spitstye 

afgesny nie," aldus mnr. Moore, Posmeester van Stellenbosch. 
Hierdie standpunt is bevestig deur mnr. E. Wiid, die hoof van die 
skakelbord by die betrokke poskantoor. 

Daar is bewerings dat die lyne na Daar i tans rncer tel foonnornmers 
open bare tel foonhokkies en dan v ral op die Stollen boo e kak lbord a wa t 
die by universitcitskoshui e gcdurende daar Iyne b kikbaai i en dit kan du 
spitstye afgesny en aan privaathuurders gebcur dat indicn meer persone op 'n 
toegeken word. gegewe tyd tip wil bell' as wat daar 

Volgens mnr. Wiid is die enig. te Iyne is, ornmig verbruikcr: nie 'n IYIl 
lyne wat deur die Stellenbosse poskan- kan key nie. Hierdie to stand ontst an 
toor ontkoppel word die sogenaarnde egt r nic baie dikwcls nie en da r word 
nag- en naweeklyne. Hierdie lyne word in elk gcval binne die komende jaur '11 
bedags aan die telefonc van beslghede CP24-eenheid g Installeer. Hierdie ce~- 'n 
gckoppel en dan snags en oor nawcke hcid sal nog 'n duisend lyne tot die 
aan privaathuurders s'n. Die betrokke beskikking van di Stellenbosse huur 
besighedc as eerste huurders moet egter ders stcl. 
eers hul toestemming gee voordat hul As g volg van die tekort aan tcle 
telefoonlyne as nag- en naweeklyne foonlyn is daar tans 'n lang wagly. van 
aangcwend mag word. poten. iele huurder. Hicrdi tocdr 

Die probleem van die studcnte het van sake al hopelik in die nabye 
ontstaan deurdat 'n openbare telefoon toekoms verander, 
'n bcsettoon gee as die gehoorstuk van . 
die rnik gelig word. Volgens mnr. Volget~ n.wT •. Moore i di di n,te 
Moore ontstaan hierdie toestand wan- na koshuise m die a g lope tyd reeds 
neer daar nie 'n lyn bcskikbaar is nie. baie verbeter. Hy c egtcr ~at die ~os 
Dit is omdat die stclsel op daardie kantoor nic open bar hokkies s.:~l ~l n.y 
oomblik oorlaai is en nie as gevolg van nie omdat hulle en d n veral ~lC 111 die 
die ontkoppeling van die betrokke lyn ko huisc, 'n groot bron van inkom to 
nie. vir die Poskantoor is. 

ekstrn geur. 
Skyvve van die sappigste 
urnatias mask 'n Burg rom 
van te droom. 

'n Groot porsie bros, 
vars slaai, 

enhondord p nt uiw r 
b osvI I frikknd I, vinnig 
geroostar om ppig 
g urig te bly. 
Dia Kolonel sa spe . Ie ou 
'0 Verloklike gaur wat jou 
mond laat water. 

tud nt ~ lou r fru tr 
'/1 telefo nil kk! . 



I . . I word daar . aans lank wakker gcle met . h die hoop dat beloftes In nuwe lewe sal 

I ant era n hri~tcr op Stellenbosch gaan elke <lag 
_ _ meedoenloos y gang. Ongestcurd en 
1 I d ' ., onaangcraak gaan elkeen voort asof die 
HI ag sc geld III t n sprunkel ~n d~c kampus on gci"soleerde eiland in die 
oog om ~It dan ~~,cr net S I III die middel van die Stille Oseaan is. Die 
hande van n beg rig vader tc g. an d t d b t de di "I' gc ag es wor esc 'u r re rcc mgs 
a go . Lungs S tlaarsweg se rommel- t vi di t d kki di G t 1 S WU vir IC vo gen C so I In rc .a 
nope wag warte op elke vragmotor S t f t d' I~ t lik I ' , ge rc moe woru. n -ecs C I C iuis- 
ko ms ?1l1 dan, ten spytc van die g«,:;vaa~ fondsfunksie word georganiseer. Klag- 
wat die tootskrnpers inhou, m t Icc t 0 k I . k eni t 
I

'd' e: or os lUIS o s g me voorrang. 
mude III I g mors te ia op sock na St d t d d I di , kl , , I . ., u en era e wor 111 ie gesig gc ap 
ietsie om to ge )T~I"'. }',n as die wind en sinvolle kornmentaar word as "radi- 
deur gcrocste sinkplaatrnure blaas, k I" Add d aa verwerp, an na aan wor 

daar in motors voor voordeure gcvry of 
'n kloekmocdige gckafoefel in die Laan 
word tot in sy laaste stuiptrekkings toe 
uitgerek. In die hcmelruim bewecg 
sateliete in hul geprogramrneerde bane 
en soggens kom die son agter die pieke 
op sonder dat enigicmand bcwus is van 
die warmte, 

Dit gebcur so baie dat personc hoe 
posisies bereik onder om die werklike 
ewn~c~u"n ~~wy~Oau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
III t minagting neergekyk op die bcdry- 
wighcde van die "linksgesinde" kam 
pusse, maar nog nooit het iernand die 
moed gchad om tc erken dat luille dalk 
op die kern van die pro blecrn afstuur 
nie. 

Andrew Boraine, president van 
NUSAS, het vir agt wekc n twee dac 
kennis gemaak met die binncruim van 
'n tronksel, maar met sy vrylating het 
hv gedetermineerd vcrklaar dat hy on 
mlddctlik sou voortgaan om al sy ener 
gie te wy aan die tuak waarin hy glo. 
Dit mod onomwonde gcstci word dat 
hierdie skrywc nic 'n advertensie ten 
gunste van enige organisasie of dit 
waarvoor so 'n organisasie stuan, is nie, 
maar eerder dat 'n mens kennis moet 
neern vall die erns waarmee die "terror 
istc" hulle bedrywighede benadcr. Of 
'n mens nou met diegene sa m: tem of 
nie: hulle GLO vas in die saak waar 
voor huUc veg en word daardeur GE .. 
MOTIVEER om daadwerklik op te 
tree. 

Dit is iuis hierdie geloof en motive 
ring wat menigmaal tekortskiet by 
baie S tellenbosse leiers. Met gatkruip, 
baantjies-vir-boeties n betroubare ken 
nlsse word daar gevord r tot 'n top 
posisi en telkcm bevind 'n per 000 
hom of haar aan die . pits van die leer 
waarvan hy (of sy) die onderste porte 
nie k n nie, 

On. het telkcn: te doen m t 1 iers 
wat ni we tan watter kant van die 
lyn hulle staun nie. Oor al die jare he n 
was hulle nog gctrouc dr. ad. itters wat 
maklik ja en am n kon I aan cnigic 
mand wat 'n konfrontasie sou uitlok. 
En as hulle in 'n hock vasgck cr word, 
word die draad gocdsmocd. g los om 
te sicn aan wattcr kant daar gcval 
word. Mel die vat Jag word gewoonlik 
h elwa t • tof opgeskop wat, sodra dit 
verdwY11, leg. 'n g tjommel in die 
wind bJyk te gewees het. 

Apatie ncutraliteit het 'n kanker 
in ons studentwee g word. 

Oral loop studente katvoet rond en 
10 r van agter hul masker. na di regte 
gaping. As daar tot eic voordeel gewcrk 
kan word, is die bereidwillighcid gou 
gcnoeg by om am tc praat. Bruikbare 
annhalillgs uit 0 rOtH geslaagde toe 
sprake word gebruik om indruk tc 
ma k en met ongckendc "ywcrH word 
daar aan Oi Idee gehou, Maar '11 
fondamcntlosc kon. truk. ie kon nog 
nooit die aanslne van di' tyd weerstaan 
nie. 

In tu n lees 011S saans vlugtig 
(ouderg woonte) uit OJ nybcl, raak 
met '0 Hdinkg bed" aan dil~ .1aap n 
word die rug g keer op die gruwcl van 

Michael di lew. 1o.,n daar buite, iewe(., huil 'n 
k indj ie . onder brood •.. 

IN Neelsie se kitsar a spuit 'n eer tejaar bloederige sousstrepe oor sy slappes en steek dit dan met 
naelvuil vingers in sy mond terwyl hy by 'n houttafel gaan sit en met vetterige vingers aan sy maat 

prob er beduie wat "neupotisme" beteken, 'n Aanvallige dametjie se wynrooi naellak vroetel koorsagtig in 
haar neu rond terwyl sy stadig voortsknif in die ellelange poskantoortou. Op pad klas toe bereik 'n 
tokkelok . e omgekrapte maag 'n crescendo en b gin hy instinktief vinniger loop om ond r die wind uit te 
kom. Prof . or Dokter kraak sy fietsketting manhaftig straat af met sy vrou se ongebor elde tandereuk 
nog in sy mond, maar stuur dan skielik koorsagtig af op die voordeur van die Carnegie om gou te gaan 
gulplo maak. n in die Conserve e biblioteek het 'n rondloperkat doodluiters sandgat gemaak van die 
volvloermat ... 

Die bchoudende Ieses vind hierdie 
"allcdaagsc" voorstclling van "die weI 
en die we van on gcliefd ·tud n t ' 
dor p" sckcrlik ieiwat ong .woon (om 
dit nou maar nie te kras tc stet nit') 
indi 11 nie crder 'walglik' 01 'obse n' 
nie, 'log i dit jui die onnatuurlike wat 
'0 maklik ali "nil daags" nanvuar word. 

Op die graspcrkstroke van die muni- 
ipale park crt err ill word 'n halwc 
bruin brood tussen es bruin kindcrtji s 
vcrdecl ell die mocder knyp in tinktief 
'1\ droe por ie af vir die kleintji by di 
hui , J) urwcekte kocran tvcrkop rtjies 
(dit rank son nat a dit rcen) ontvang 

w~teN ... 
IOo.D discovered th balcony quit unexpcct dly one night while he was 
going hom from movies. II tripp d along quite lightly, still trying to 
reacquaint him cit with that not so intriguing world out ide the movie 

hous . It wa 110t yet lat ... ill the evening; it wa young 'Hough tor lights to be 
blazing L nerg ti ally and young people to he singing in the stre ts; late nough 
for corn r to be suf iei ntly dark nd bushe: to be rustling rhythmically. The 
night still had to end, in other words. 

Strange music made its way fore fully through the streets lind between the 
building .. It ounded to Fred similar to waltz music. No, but it couldn't be, he 
thought. Nobody waltzed on Friday evenings. Fred stopped and listened keenly. 
IIi ears led him down a narrow black all y that r eked of the worst in 
overindulg nt man. Holding hi. no e and trying to avoid stepping on other 
drunkards' gar bag , he made his way to the open door I rom which the music 
emed to emanate. 

'red auld not h. YC he sn lifted 11 or untimcously out of th II y spume of 
tit bl: eke t of man nd placed more genteelly on the lighted balcony that 
overlooked the Friday night dance of the Organization. (The Organization 
danced on Friday nights! ) 111ut ls where th door had led to. A narrow balcony 
str tchcd along all four walls above th dane floor. Only two dOOl8 led onto 
the balcony. (ft red had obviou ly ntered through the wrong one.) 

The b loony had no . eemly function at all besides providing space lor eager 
pecta tors who could not afford the actual dance, b it or emotional reason or 
financial, or mayb b c us of their low statl n. (Fred was not the sole 
sp .ctator, you e.) 

Ahov, the dance floor tretched : colourful bann r on which the words had 
t n painted, U Life is a .. , merry-go-round". B low the huge ba nner the 
d. ncr hopp d and bobbed, whirl d and twirled, and those in the shadow of 
the balcony twined and twisted silently. "All that money:' an old woman in a 
moth-er ten du fel co t mutt red unci r her breath. "It makes you sick." Her 
oar' bag rubb d annoyingly again t "red's rm. Sh mclt a bit. Fred looked 
back at the garish par. d below hi feet, 

Some of til girls w re tou hort tor their elongated partn rs. So the poor 
little things stretched their arms out a t right-angles, clutching at their partners' 
hands, holding on fOT de r life, and tripping a ter them uncomfortably. These 
lanky men, in their turn, I d obliviou Iy and smiled ov r the head of their 
women, It look d improper nd Fred thought t hut the unfortunate women 
eme d s if to be. willingly cru ified to the i Ignorant lover. 
It wa a wnltz once again and th rcd, 1m ,hl orang ,sunny yellows, lively 

pinks, and III dOllS gre ns mingled to the 'oft tnin of the mllsic. Many 0 the 
WOOl n looked '0 d lcct lbl' that I'red felt like reaching out and grabbing them. 
(R 'memhcr }or d, it's only for the. t w hour in a Ii ctim' though,) 

At th' {'lhles, 'tiS() under the hadow () the gall ry, 'r d noticed silent 
('oupl's looking blankly Ollt in front ot tlll'1l1. When they walked, hand in hal d, 
tn th danl.: In)f 1h y mil d at e eh I)th r and had th 11\. elve tran. port d for 

whil . And tho walkill J to th dune' loor I'll d tho returning to their 
tnbles and Ilene '. for d aw how. ome couple!>. de per in th hadows, fought 
th Hence with embrac and tt mpt d contortion', 

It w n ring th nd of the vening and the last of the pin champagne was 
bu bbling against the Up of th pritely women. 'mal dashe' w re made to the 
beat of the t ding lOll ie. All but the c wardly had mad th ir way to the dance 
n l()[ for a f w 13 t turn on the whirligig. h m n Wt r • still ere t at this stag 
() tit night and the cotton wool ht,;ad ~ 0 their purtn'rs )eant silently, but 
impa sion d, g in t the warm ma ~ulilll! chins. It was aU the prologue to 
om thing U r, fir d elt. 

h little old worn 11 wh It d n standing tI t to 'r d had I ft aIr Oldy. 
11 hadn't even notie d h r go. Th la t dane having been announccd, played, 
nd dane d, th hundr d f b. Ilouns having de nded, the p ople having 
screamed happily, til women having tWltter d lovingly, ev ry()n~ h,ld left, 

l'red waited till th pIa' wa mpty. fh music had be n .0 pleasant Oil th 
r. If walk d lowly round th whol' balcony. JI looked down and saw 

v rything fwi h'd the night a w 11. h 1:1 t thing that PI d saw was the 
banner. It was lying Oil the floor, crumpl d and mark d, But the second part or 
it wa. mi ing. '[ d ollly read th words uti is a .•. n and, walking out into 
the II y again, h su p ctcd hat th dun or had unknowllingly trampl d the 
ixltln T in theIr X It ment to get home. 

0,1 W,n Nil", V,'e. in • • 

DIE liefde is 'n aktiwiteit, nie 'n passiewe gevoel nie. Jaloesie, 
ambisie, hebsug en so meer is gevoelens, maar liefde is niks 

anders nie as die uitoefening van 'n menslike voermoe: die 
vermoe om te gee. 

En wanneer 'n mens hierdie "gawe" onder die loep neern, 
kom jy die naaste aan die antwoord op die vraag: wat is liefde? 
Wat kan een mens aan 'n ander gee? Jy gee van jouself, van die 
kosbaarste wat jy besit. Jy gee van jou lewe. Jy gee vir 'n ander 
dit wat lewend is in jou, van jou vreugdes, van jou begrip, jou 
kennis, jou humor en ook jou droetlteid. En deur hiervan te gee, 
verryk jy die ontvanger en verhoog jy sy of haar lewende 
ervaring, sodat dit na jou teruggekants word; dit kan nie anders 
nie. 

ERICH FROMM 

EK stel voor, Sf die lid vir NAT (Naarstlgtclik-Agtiende-ceuse 
Transportryers) in sy ewig-alwyse stemtoon, dat Die Vergade 

ring soos een man opruk na Die Sirkus. Wonnerlik, on rsteun 
Gotlieb Antonie Thoonissen hom OJ verwyld, ek was stan erdvier 
laas by 'n ... teenwoordig te sodanige okkasie, korrigeer hy vinnig 
- uit hoofde - en ter wille van sy steeds-groeiende statuur. Hy 
Ieun oor na die lid langs hom. Ek is mal oor die clowns, fluister hy 
vertroulik. Die lid se wenkbroue lig. Ek bedoel, se Gotlieb verlee, 
ek is totaal gaande oor die harlekyne. 

Professor van Brakel wou nog, denkcnde mens, wat hy is, 
debatteer oor die waarskynlikheid dat daar nie kaartjies by die 
deure beskikbaar sal wees nie. Maar almal marsjeer by hom verby, 
bruisend van gees, borrelend van drif, En, ironies genoeg, neem die 
NAT-lid hulle droogvoets oor die rivier. 

In die grote saal is daar reeds twee aanwesiges. Gotlieb reken in 
sy enigheid dat hy hom seker maar verbeel het van die tent dit 
was darem lank terug. Die Vergadering neem noukeurig stelling in 
op die stoele teen die muur. 'n Takkerige kerel met 'n groot kamera 
regs van sy neus en 'n potlood agter sy oor, begin foto's neem in 
die oortreffende trap. En hy fassineer Gotlieb. Want Gotlieb mis 
iets aan die vent. Tot dit hom strike: die kere! het nie 'n houding 
nie. Maar teen sy tapel het hy darem n perskaart. 

Een van die twee originals klouter moeisaam tot bo-op die 
verhoog. Friends, Romans and countrymen, begin hy. Langen 
hoven, fluister die NAT-lid informatief. Ga, dink Gotlieb A. 
Sommige mense het ook die Ktok hOOf lui ... Die kercl op die 
verhoog lyk of hy wi! huil. Ons kan maar verdaag, se hy rooeg. 

On kan altyd iets sing, bied Gotlieb A hoopvol aan. En hy sit 
in: Vit dieptes gans verlore en wat daarop volg, terwyl hy die tyd 
hou deur afwisselend met sy regter- en linkerhand, homself teen die 
ooreenstemmende wang klap. Terselfdertyd dien die voortdurende 
konsentrasie om hom vlymskerp te hou. 

Daai ou roaak sy naam gat, brom 'n onidentifiseerbare. Die 
immer-Iojalc sekretaressetjie wip haar. Is nie nodig nie, Sf sy beslis, 
sy naam is GAT. 

Ghwaaaap. trompetter dit brullend/priemend/ontsagwekkend 
deur die runnte, sodat die eggo's vanaf die vier mure terugrol en 
hulle tuis maak op die onbesette stoele. Dis professor van Brakel. 
Hy bet sy neus gesnuit. Per ongeluk in sy' das. Vit pure, 
ongebreidelde mededoe. 

(In sy donker eenkanthoekie, gaap die GOMLASTI 'KGOGGA 
veelbetekenend. Dan forseer hy 'n glimlag. n oor 'n dubbelblad in 
sy petite notaboekie, teken hy, gelate, 'n groteske galg.) 

BARENDVOS 
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APATIE MOET 

Relevansie is nodi 
ANDRIES CALITZ, skryf: 

DIE universiteitskampus in Suid- dente-organisas~es soos ~Us:"s en di 
Afrika as versamelpunt van ASB, waar b?lde orgarusa ios .vandag 

stude te it I d' . d . ti . kwyn a.g.v. dJC groot faseverskil waur- n ui a. ie ~m fig JOgs, .IS mce hulle rclaticf tot die regering of 
vandag, soos 10 die verlede, die die wil vall die m icrdcrhcid van Suid 
middelpunt van die toeko mstige Afrikaner bewecg, crt hierdeur hul 
verandcring en handhawing in elke r~lcvan. i~ grootliks meet in~)~ t. I~icr~n 
ontwikkelende land. En teen die Ie oak die rcde en rcgverdiging vir lit 

. di k Yo ontstaan van Polstu, 
agtergrond van hier re same oms Meer oar Stellenbosch self in die 
van kulture, tale, politieke siens- laaste paragraaf. 
wyses en godsdienste vorm elke Saarn met die gclcidelikc omwente 
kampus 'n interessante kookpot ling in leierskap in die wereld vanwee 
wanneer die intellek van die die vcrbcterde beriggewings- en koiu 
student sy omgewing en die same- munikasiemcdia, die stygende p u van 

opvoeding en die gcpaardgaande hocr 
lewing probeer analiseer en eise wat aan die Icier gcstel word, It t 
evalueer- en helaas, te verander. daar ook 'n groot klemvcrskuiwing t n 

In die huidige era waar die onder- opsigte van lcicrskap op die universi 
wysstrukture en sentra vir hocr oplei- leitskampusse plaasgcvind. 01' die Afri· 
ding in Suid-Afrika in tocncmcndc kaanse kampussc hct die hi{~rargicsc 
mate in die arena van landspolitiek leierskaps- en b istuurstrukturc (ten 
ingesleep word dcur die pers, vanwee gocde) in 'n groot mate bchouc gebly, 
studente- en sko lierepro tcs, bestaan die ten spytc van die vcrskynsel dat, '00, 
bchoefte om objektief na die Suid- OJ) die Engclse kampusse, die natuur 
Afrikaansc universitcitskampus te gaan like I icrs onder die studuntemas: al 
kyk sonder die bril van eickampus- traer word om na yore to tree om die, 
vooroordeel, formelc leicrskapsrol oor to necm. 

Uit so 'n oorsig word dit duidelik Bewys hiervan is byvoorbecld di 
dat, ten spyte van die geograf'iese ver- groter gewilligheid van studcnte op die 
wydermg tussen kampussc, en kultu- Afrikaanse kampusse om in 'n kama 
rcle en geskicdkundige verskille, daar val-, lntervarsity- of trnpkarkomitce of 
vandag samebindende faktore bestaan studcnteraad te dien. 
wat die studente van die veerticn Suid- Behalwc vir 'n oorverecnvoudigdc 
Afrikaanse kampusse saamsmee tot 'n verklaring da t apatic hicr die oorsaak 
versameling van gecstesgenote. is, meet daar na '1\ mcer hevrcdigcnde 

Maar wat is dan so andcrs en cie aan verklaring vir hlerdic vcrskynsel g sock 
hierdic genootskap van stud nte? word. 
Studentc cien gr aag vir hulsclf die Die oorsake vir hicrdie omwentcling 

kan gcdccltclik gesoek word ill die 
Suid-Afrikaanse politick en verdcr ook 
in die dryfverc agter studente. 

, Teen die agtcrgrond van die bloei- 
ende Afrikancr.nasiol1l1lisme gedurcnde'---------------------------------------------- 
die vyftig r- en scstigjare en die me • 
gaande verkryging vall politicke mag vir 
die Afrikaner, het die dryfvecr v. n 
politi ke umhisie vir die Eng I. tu 
dentcleicr in 'J1 groot mat verdwyn ell 
moes hierdi ambisie waarskynlik na 
die ekonomic verskuif. 

Ong lukkig het die tocnemcndc 
sosiale liberaliscring ten opsigtc van die 
basplesiere, godsdiens en m~ralitl~it 
ook hygedra tot die verwatcnng van 
die dryfverc agtcr menslik optredc. 

Menings op hierdle bladsy 
gehuldlg is nie noodwendlg 
die van die redaksie nie. 

akadcmiesc vryheid toe om 
* vreedsame woordprotes aan te 

teken teen wat as onbillik en onreg 
verdlg in die samelcwing beskou word, 

* die omgewing te evalueer en 
analiseer, 

* vryelik (gekwalifiseer om laster, 
Opstoking en obsenitcit uit te sluit) tc 
publiseer sonder regeringsinmenging. 

Die regverdiging hiervoor Ie in die 
geslotenheid van die lIniversitcits- gl.! 
mcenskap. Geen revolusie kan uit. die 
handhawing van hierdie akadenuese 
vrYheid spruit nie, met die yoorbehoud 
dat die politiekc dagpers sy hunde 
tUishou. 

'n Vergelyking van die strominge op 
die gcbiede van ku)tuur, st~dente 
POlitiek, studentepubli ka sics, [eierskap 
en dryfvere ter studentc-optrede 
~durende die afgclopc twintig [aar, 
toon dat elkeen van die Suid-Afri 
kaanse universiteite op dieselfde golf 
bewecg, deur diescJfde prosesse gaan, 
maar met 'n faseverskil in tyd. 01' 
lltudcntepoliticke gcbicd verkeer Slcl 
len bosch tans waar Wits en Kaap tad 
teeds Yerby is en potchefstroom en 
I,.ctoria nog sal kom. K wessies . soo,s 
beswaar teen dicnsplig, f'ernt 
nismc, godsdiensherlewing, kontak met 
ltnderskleuriges en rocringc random_ 
arbeidsonrus duik almal op een ot 
ander stadium op elke kampus op. 
Maar hierin word die relevansie van die 
Verteen woordigende standpunte van 'n 
kampus nie bepaal dcur vaar of agtcr, 
cerstc of laastc nie, maar w 1 deur d~c 
sInalheid van die fascvcrskil tus.en dIe 
kalnpus en gcvocl van die Suid-~fr.i 
~aallse samelewing. 'n Oprocp twmtIg 
lanr gclede binne die ASB vir kontak 
mct swart studcnteleiers is vcrw rp 
a.g.v, die groot fascycrskil tussen slIlke 
POlitiek en die toe heersende regerings 
gevoel, en daar moes tot in 1980 gewag 
wOrd voordat rut 'n werklikheid go 
Word het. 

Ilierdie beeld kan ook deurgctrek 
word na kulturcl en politicke stu- 

nuwe baadite. Wi ou (oil kon glo da t lie 

• V 

KONTAK 
'J en Spytc van die vroeere vcr 

breking van formele kontak tu sen die 
Stellenooss studenteraad en die van 
die universiteite van die Witw tersrand 
ell Kaapstad, g s ied kontak vandag 
oor 'n wye veld. 

Met die toctrede van ook dk univer 
siteitc van Durban-Westville, Fort Hare 
en Wc~Kaapla)d tot die kampu nrena 
en die gcdeeltelike oop: t lIin~ van 'n 
aantal universitcitc, i natuurhk kom 
munikasic bevord r deurdat die bcwu '. 
wording van 'n gcmcne Suid-Al ri Iller- 
kap die deurslag bc?in go' het bo 
cni e kultuurbewustllCld. 

STUDENTEI.I() LlTI . K 
Ten spytc van vennaning in Con 

fucius style dat "he who does not hold 
the 01 icc, should not form lit 
sollcy", is die ccn na die under kumpus ..... -I 

I durende die : fg 161 d kudo ?l 
~rd r by landspolitiek 1 trek, I~I 
dcelnamc dcur univ>rsitcitsakadcllIlcl 
ell rektore aun die politlcke pros s, It l 
hicrtoc bygl'dra (die ViljOlns, I )01- 
bards, vostoos en Estcrh~YSCllS), , 

Studentc eien hulsell steeds di reg 
tot dcelname aau die politi '~c debat 
toe gcdurende di huidigc perIOd? vt~n 
ongcewenaarde politi k vcrandcnng 111 

Suid-Afrika. . 
Te midde van di 'aanvaard ckspl:r, 

mentering dl liT student .Jeiers (~~ polt. 
tiek gl:bk,d, bcstal111 dIe tradt.IOIlL'1 
noord-suid ver. kiUe en Afnkunn' 
r:' "Is verdelings ook op studc.nt vlak. l:.ng , t t Hi rdie bcihvlocdlng tcn spy, rno. 
daar tog 'n Jansie gehr ek word VI 
studentcpolitici: Studl'~te st an Va!l 
wee hut ongd')(>lld nhcld. vry om. n 
e rlike, dog verantwoordehke en obJ k· 
tiewe politieke opinie uit te. spret'k, los 
y. n die wagkragtc ~an sutans, bcvorde- 
ring en so i Ie posi. le. 

u 
ft 

r
---- --. __ . --_ .. - - .- .. - - ..... ~---_ 
SELFORDS 

-~ ..... -... ~-- ~~ '--~-"-r' _ .... _ '" 

v n 

On vorm uik 

Ond r p onlik b tuur v n di. ian r' M, r. D.W. Philp 
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I SPORT.' 

ou E A 

Leith Stewart Walters Hamman 

bbi 

Leith Stewart het benewcns die 
felt dat hy vanjaar vir die Spring 
bok-hokkiespan gekies is ook pres 
teer as afrigter van die Maries. 

Die Maties, waarvan hy die 
kaptein is, het vir die tweede 
agtereenvolgendc jaar die 
Ohlssons-skild gowen. Stewart is 
ook vanj ar kaptcin van die W.P. 
en S.A. U.-hokkiespannc. Laasge 
nocmde span toer die eindc van 
die jaar na Europa. 

Stewart het al in 8 toetse sy 
land op die hokkieveld vertecn- woordig. 1-- ---1 

Walters Hamman wat reeds 4 jaar 
lank die Maties se sokkerkaptein 
is, het ook in ] 978 en '79 die 
S.A. U.-span met groot welslae 
aangevoer. 

In Januarie vanjaar was hy kap 
tein van die S.A.U.-span na Suid 
Amerika waar hy verskeie aanbie 
dinge ontvang het am profes 
sionele sokker te speel. Hamman 
is vanjaar, weens sy besondere 
dienste aan sokker, deur die Suid 
Afrikaanse Sokkervereniging ge 
nomineer vir die Staatspresidcnts 
tockenning. Daniel 

du Toit 

C ut 

Debbie Cromhout wat tans 
saam met die Nomads, 'n Suid 
Afrikaanse hokkiespan, oorsee 
tocr, hot vanjaar bekcndheid ver 
werf toe sy die Charli sportvrou 
van die jaar geword h 1. Illerdie 
W.P.-hokkic peelstcr is ook aan 
gewys as die kaptein van die S.A. U. 
span wat later vanjaar oorsee 
toer. 

Sunley Uys 

• eon e 

Daniel du Toit was verlede seisoen 
nie net 'n uitblinker in die Matie 
span nie, maar het op die S.A. U> 
kriekettoemooi gewys dat hy dH~ 
universiteitskrieketspeler is. Hy is 
op die toernooi aangewys as bou 
ler en speler van die toernooi. By 
is ook opgeneem in die S.A.U. 
span en sy prestasies in die 
W. P.-span is bekend. 

Die Springbok-kanovaarder, Sun 
ley Uys, het vanjaar weer sy staal 
in S.A.-kanowedvaarte getoon. Hy 
is die S.A. Enkclkano-Marathon 
sowel as Dubbelkano-Marathon 
kampiocn. Daarbenewens is hy 
ook die S.A. snelroei Kampioen 
en was hy lid van die Springbok 
span wat 2 toetse teen 'n interna- r;.;=;;;:::;::===========::;;:::;;::::::~ 
sionale span gewen het, Behalwe 
dat hy die W.P. se snelroci, wit 
water en dubbelkano marathon 
Kampioen is, het hy ook die 
Transvaalse en Natalse titels in die 
enkelkano-rnararhon gebuit. 

Uys is vanjaar die wenner van 
die Presidentstrofee vir die bestc 
W.P.-kanovaarder en was 2de in 
die Wynland Bergrivier Marathon, 

Strydom 
Chris 
Gla s 

Leonie Strydom het vanjaar be 
sonder goed presteer in Netbal. 
Haar prestasies word weerspieel in 
die feit dat sy op die S.A.U.-toer 
nooi as die beste verdediger aange- Chns Glass het vir homself'bekend- 
wys is. Sy is ook ingesluit in die heid as 'n uithaler scuba-duiker 
S.A. onder 25-span wat volgende ve~erf. . Chris is. al die ~fgelope 
jaar in die S.A. spele sal deelneern. 2 Jaa~ die kaptem v~. die W.~. 
Leonie het vanjaar vir die Boland span 10 Scuba-kornpetisies, By dIe 
A-span op die" S.A. toemooi ge- S.A. kampioenskappe het hy 
speel en onnodig om te se dat sy vanjaar die derde plek beh~al, wat 
'n staat maker in die Matie-eerste- beteken dat hy sy Springbok 
span was. kleure sal verwerf as daar op inter- 

nasion ale vlak meegeding moet 
word. 

REELS 

M 
Die eerstc drie persone wat die Sportmanne en -Vroue korrek voorspel, deel die prys as volg: eerste RSO, tweedc 

R30, en derde R20. 
Al wat u moet doen is om die sportmanne en -vroue in volgorde van u eie keuse te rangskik, 
Inskrywings moet ons bereik voor 18hOO op 30 September 1980. Inskrywingsvorms moet by Die Matie-posbus 

(No. 20 in die LSS) ingehandig word. 
Die wenner sal in k nnis gestel word en ook in Die Matie aangekondig word. 
Die beslissing van die beoordelaars i finaal en geen korrespondensie sa) gevoer word nie, 

MANS DAMES 
1 1 
2 2 
3 3 
4 
S 

NAAM ...... " . 

ADRES , 

maak 
vVl/6631/Afl 



MEDIES het Simonsberg verlede week met 10-0 geklop en daarmee 
die J annie de Vllliers-trofee gewen. Dit betcken dat die 2 spanne 

mekaar gister moes pak om te bepaal wie die gesogte Sauertrofee 
gaan wen. 

Die wedstryd is gekenmerk deur berg gclewer, maar kUI1 nie verhocd dat 
oop spel waar nie cen van die spanne Medics die lynstaan tryd gowen het 
geskroom het om met die bal te hard- nie. Die rustydtelling was 0-0. 
loop nie. Dit was juis na so 'n aanva) Simonsbcrg het in die tweede heine 
deur Medics dat D. Botha (heelagter) met baie ondcrnemingsgces gcspcel ell 
mooi gebreek het. Danksy goeie keer- ~cra~ M. Siepker (flank) het goei~ spel 
work deur S. Loots (agsternan) kon In die vaste- en losspel gclcwer. Dit was 
Medics nie punte kry nie. D. Gaigher" egter Medics wat halfpad dour di~ 
(losskakcl) van Simonsbcrg het sy tweede helfte gaan druk het na 'n moot , . . 
span met goeie skoppe 'n gebiedsvoor- breek deur Andre Potgieter (skrUJ~ Andre Po II!Ieter, ~krums~~kel van MedICS, maak gerced om die bal t 
deel in die eerste helfte laat geniet, skakel). Kort daarna het ook A. Pio daarmee die J annie de Villiers-trofee, met 1 ().O gewen; 

(stut) vanaf 'n strafkop gaan druk 
(8-0). Hierna het Simonsberg verslap en r-----------------------------------------._ 
was hulle nie weer QJesclfde span as 
vrocer in die wcdstryd nic. 

D. Botha (hcelagter) het die eind 
telling op J 0-0 te staan gebring toe hy 
met 'n lang skepskop geslaag hct, 

I SPORT I 
Jannie de Villiers-trofee 

Medies klo 
Simon 

o ngelukkig 
Simonsbcrg was ongelukkig om na een 
so 'n hoe skop van Gaigher n ie pu nte 
aan te teken nie, J. Venter (slot) het in 
die eerste helfte goeie spel vir Simons- 

Gelykop 
HENNIESMIT 

IN 'n opwindende wedstryd speel ~endrag. en Medi s met een doel 
elk gelykop in die eindstryd om die hokkiebek r. . . , 

, ,,' , korthock vir die doe! kict en hy die 
Vanaf die cerste oomblik het alOOI n . die doclwagter dctlektccr. 

~anne vcrwoed aangcval en telkcns bal v~rb~. ~as dit weer Medics wat die 
~Ila·byna doele behaal. Eendrag kry Hiert a . die under g 100ds het, 

~IC cerste geleentheid om punte aan te een aa~~a~ na oeie verdedigin~ deur 
eken toe Adriaan van Eedcn op 'n I~aar a~1 SYd'; t Uiug 1- t en word die 
()ntoelaatbare wyse verhinder is om 'n Ecndrag, .Y I d die twel! spanne 
doe) te slaan. Van Eedcn slaag egter nie bekcr vanjaar cur 
daarin om die strafhou in.'n doel to gedeeJ. . n 'n cnkele gcval toe 
(lln&kep nie, en die telling bly 0.0. Ten spy to ~.lncJ.ujt ruk was dit 'n 
{t' I~nkcle minute voor die einde van humcure ~oUwc'dstryd waarin heide vt·~ eCrste helfte slang Medies sc rcgte,r-, annskoullkt n hdt waaTOm hulle vall- 
cUel, Wim de Kterk met 'n docl na n spunne g~ 00 d' J ,I het 

'In, I'd' , dtc Cllldstry go iaa ' 
, '¥ S ug van buite die sirke!, en Me res jaar I., . W'lle n D 'mr. oy- ()o lOIn die eendaagse 1 1 

P - VOOT. ..' • F ndrag Vl1rledc Satcrdag 
• Na rustyd het Ecndrag nllcs m die toernoOI het • . k dat die wntcm 
,'h""d ' d te '. sekcr g mao , -s g iwerp om die agterstan l' egret 'Id' die . OVCt~1. to [aar 
rtOheer uitwis en na 15 minute word D mps y-skl vir d sur Medics in dit, 
IUl moeito beloon met 'n docl deur Eendrag toe g an c I '11 Oil!! sien AI d 'f d tryd te ver na . 
<t I re van Niekerk, sneller van Een- hoo we s,. . die twee sp,moe vol- 
ll~ltg. Van Niekerk behaal die doel daarna uu 010'0 akslc to si n. 
,Idat die kaptein, Hanllt.~S de De r na gende jn: r weer I , 

skop. Medics II I die weds try d. ell 

AT ON GEWIL MA 
DIE Isotoniese Gam -marathon wat veri d Saterda op tellenbo <.:h,--------------- 

gehardloop is, word al hoe zewild r. Di~ marathon is in 1(65 vir 
die eerstc kccr gehardloop en edertdien het dit van krag lot krag 
gegaan. In 1979 her dam ongev er 430 atl t declg neem, .n vanjaar 
het daar meer as 600 by die beginpunt opgedaag. Hierdie marathon i. 
uniek en 'n mens kan ver taun waarom hy so g wild is. Di roet i 
haie gelyk en is seker van die mooi te in di land. 

Heemstede w n 
netbal 

OP terdag 6 ,pt mb r It t 
daar '11 pre. Hg . uetbattoernoot 

op di Wei vallenbane plar .. g • 
vlnd. Di w dstryd h t om agt 
uur di oggend 'n aanvang ge_ 
n m. Danr was spanne wat hul 
later onttr k h ~t w us di re ·n. 
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SPORT 

u e Mole 
w ns 

LOUIS JONKER 

IN 'n wed tryd wat heeltemal deur dl wenspan oorheers is, h~t 
. Oude Molen daarin geslaag om Libertas A met 3-2 te klop, Dit 
wa. die finaal van die Hartleyvale uitklopkompetisie. Hienn~e het 
Oude Molen hul derde tr~fee vir 1980 ingepalm (sien finale uitslae). 

Die wedstryd is teen 'n vinnige 
tempo begin. Oude Molen het, 
vroeg die oorhand gekry, ell Liber 
tao moes tulle aanvalle afweer. Die 
ecrste docl word egter, teen die 
verloop van die spel, deur Libertas 
aangereken. Na ontoelaatbare spel 
dcur Oude Molen sc doelwagter, 
word 'n straf kop voor die doel 
hok aan Libertas toegeken. Her 
mann Volkmann maak geen fout 
nie. ( 1-0) 

NIEL HUMAN 

Oude Molen het egter van 
nuuts af aangeval. Na goeic spel 
word Oude Molen bcloon met 'n 
doel deur Niel Human (linker 
vleuel). Hiermee word die telling 
1-', wat ook die ru tydtelling was. 

Libertas begin die tweede helf 
t met beter spcl maar Oude 
Molen neem gou weer die beheer 
oor. Niel Human tekcn met 'n 
goedgeplaasde skop die tweede 
doel vir Oude Molen aan. (2-1) 

J Berna was daar geen keer aan 
Oude Molen nie. Nicl Human skop 
sy del de doel vir Oud Molen, 
maar indien verspcelde kanse ge· 
bruik is, kon Oude Molen op 
hicrdie stadium verder voorgeloop 
hcL 

Libertas toon teen die einde 
van die wedstryd 'n skiclike op 
lewing. Hlervoor word hulle be 
loon met 'n doel deur Chris 
lmmelrnan. Die koeel was egter aJ 
deur die kerk en Oude Molen wen 
die wedstryd met 3-2. 

Bier volg nou 'n verslag van die 
jaar se sokkerbedrywighede in die 
koshuisligas en -uitklopko mpe 
ti. ies: 

UITSLAE 

Eersre semester: 
Bun Bo oysens-ultklop: Oude 
Molen Silwerskoontrofee: Pieke A 
(promoveer na A-figa vir tweede 
semester) 
Tweede semester: 
(in volgorde: gespeel, vcrloor, ge 
lykop, gewen, punte) 

A-liga: 
Oude Molen A: 
Libertas A 
Medics A: 
Wilgenhof: 
Libertas B: 
Pie e A: 
Hombre: 
Helshoogte: 

7 0 0 7 14 
7 1 0 6 12 
72149 
73137 
7 3 226 
7 4 1 2 5 
7 5 1 t 3 
7 700 0 

'n Greep uit die wedstryd tussen Oude Molen en Libertas. Oude Molen het met 3-2 gewen. 

B-liga: 
Dagbreek: 9 I 1 7 .15 
Helderberg: 9 I 2 6 14 
Medi s B: 9 .2 3 4 11 
Oude Molen B: 9 3 1 5 II 
Majuba: 9 4 1 4 9 
Huis Marais: 9 4 1 4 9 
Eendrag: 9 5 1 3 7 
Pieke B: 9 5 2 2 6 
Simons berg: 9 6 1 2 5 
Huis Visser: 9 6 3 0 3 
Hart leyvale-uitklop: 
Pikkie Blommeart-trofee: Oude 
Molen A 
W. Gartner-trofee: Dagbreek 

WILGENHOF WEN 
BEKER 

W ILGENHOr het verlede Vry- baie ~o~d op.geweeg teen Wilgenhof .. 
. .. 01t IS Wilgenhof se derde oorwin 

dag die Donges-beker gewen ning in vier jaar in die tweedc-rugby- 
deur Aurora in die eindstryd van liga. Aurora kon cgter nog nooit daarin 
die Stel1enbosse tweede koshuis- slaag om hierdie trofec tc verower nic. 
rugbyliga met 24-14 te klop. As 'n mens in ag neem dat. die buite: 

muursc tudcnte net 19 ingeskrewc 
Die rustydtclling was 10-4 tcn lede het, kan Aurora trots vocl dat 

gunste van Wilgenhof. In hierdie sta- hulle in die eindstryd van hierdie Iiga 
dium het 'n begeesterdc Aurora-span kon speel, 

Hermie Gr eff-trofee: Oude Molen 

NIGE man kan trots voeJ as hy 'n standaardmarathon in minder as 
drie uur hardloop. Verled Saterdag het 'n ne ntienjarige 

Mati -nooi die Game-marathon in 2 uur 44 min. klaargemaak, Dis vir ~~==== 
ons 'n r om vir Judy Ry: n vande sweek as ons Sportprofielgas the. 

Met hierdie vertoning het sy Maart 1 61 gebore. Sy het eers in 
Sonja Laxton e S.A.-rekord vir st. 5 aam met haar ouers S.A. toe 
die vroue-marathon met mcer as gekom. Haar skooljare het sy aan 
twee minute gebreek, Ons wens die I loerskool Vishoek voltooi, 
haar graag geluk met die groot waar sy eers in st. 8 ernstig aan 
prestasie. atJetiek b gin deelneem het. 

'n Paar weke gelede het Judy 
so til-st.il nog 'n puik prestasie 
behaal deur die S.A. 0/19 Veld 
lo optitel vir dames te wen. Sy was 
nogal self verba. soar hierdie titel 
en dit is beslis een van die hoogte 
punte van haar loopbaan to t dus- 
ver, Toe her y rneer op korter nom- 

Su es kom cgt nie vanself m rs oos die ROO meter en 1500 
nie. Die dag as II hi rdie woordc meter gekonsentre r. Sedertdien 
tees, moet u w et dat Judy voor hot sy elke jaar die W.P. Junior 
oggcndete reeds 10 km. afg draf span gehaal, Verlede [aar was sy 
het en dat sy aatmiddag maar derde in die 3000 meter vir 
weer ha r dra ko nc gaan aantrek d( gt rs 0/19 by die S.A. J unlor- 
om vcrder te 0 .fen. Sy draf tw hye nkoms. 
ms aI elke dag - gedurende di Volgen Judy is Dean Furnell 
ve Id 100 pselsoen (die winter- Cn onderwyser aan die Hoen kol 
maandc) Ie sy ongeveer 140 km. Strand) die persoon wat haar jot 
per week af, In di sorn r konsen- op hed die meeste gehelp en 
tree y meer op bat nw rk en dr f byg staan het. 
sy korter afst: n le, Judy en Patsy Sharp] s, wal op Oat daar wel spelers van sekere 

Judy is 'n tweed jaar B.Sc.- di oornblil met;n beurs ill die spansporte is wie se prestasie hul 
student en 'n lnwoner v n Huis Am rika studeer, i groat vri n- nominasie regverdig is ook so. Om 
Div. I~ .n van h. ar vakke i Reke· dinnc en h ,t altyd saamgeoefen . .-- ..J..- -:- ....... -::::-~::"": __ -_:_-...--------- -__:::;. 

naar wetenskap J b hnlwc haar lIulle kryf op nog gereeJd aan 
drawwery lI"e dag, e y dat die mckaar. Judy self !let ook al 
yak nogal baic v n rUt, r tyd in aanhiedingc gehad om daar te 
be. lag n em! . gaan stlldeer, maar sy voel sy wi) 

flier lie klciu·gcboude Matic- e r h,i3r studies hier voltooi voor 
aU t j ill ed, En 1, nd op 28 y da ra'm dink. 

;;;:;;:~;;;;i1DIE Maries se Sportman en -yrou van die jaar wor~ 3 Oktobe~ op di: 
jaarlikse Prestige-kleuredinee aangewys. As n mens die t~l 

prestasies in aanmerking neem wat Matic-atlete die afgelope J881' 
behaal het, blyk dit 'n uiters moeilike taak te wees om 'n Sportman ell 
-Vrou van die jaar aan te wys. 

Die sportredaksie het nie sy egter te bepaal watter atleet ~~ 
weg oop gesien om sondermeer verhouding tot ander sporte die: 
kandidate vir hierdie gesogte titel beste presteer het is 'n konsep Jll:t 
te nomineer nie. Ons het besluit ~ eie kriteria wat ons Hewer 111 
dat uitnodigings aan die onder- die hande van gesaghebbendes op 
skeie sportklubs om kandidate te die gebied willaat. 
nomineer die mees regverdige en 
verteenwoordigende metode sou 
wces om 'n uiteindelike wenner te 
bepaal, Talle klubs het egter nie 
kans gesien om 'n kandidaat te Die redaksie van Die Matie h~t 
nomineer nie. Dr. Craven se korn- dit goed gedink om Prof. f rikk~e 
mentaar aan my was dat hy 'n Thiart en Isabelle Nel van d~c 
span kan nomineer, maar nie 'n Liggaamlike Opvoeding Faku]telt 
speler nie, "Dit is 'n spansport", asook rnnr. Pieter Retief, Sport 
het hy gese. 'n Mening wat ek sekretaris van die Universiteit, Jllet 
geneig is om met hom te deel. die taak: te belas, 
Watter rugbyspeler sou u as die 
spcler van die jaar uitlig? Dit mag 
dalk u keuse wees, maar daar gaan 
beslis meningsverskil bestaan. 

I-IARRY VAN DER WESTHUIZEN 

PANEEL 

UlTNODIGING 

BESTE PREST ASIE 

Ek wil weer 'n beroep doen op 
verteenwoordleers van minder be- 

e '5 kende sporte, om berigte en foto. 
van hu 1 spel vir plaslng na dIe 
Matie, te bring. Op die manier ka.~ 
ons dan ook die sporte aan dl 
lesers bekend stel. 

As 'n mens met haar oor die 
dag van more gesels, noern sy twee 
dinge nor die onmiddellike toe. 
kerns: Sy sien baie uit na die S.A. 
10 km.-kampiocnskap vir vroue 
wat oor 'n paar weke plaasvtnd. 
Van die beste vroue-atlete in die 
land gaan daar deelneem. Verder 
wil sy graag die Mane-span haal 
wat aan die einde van die jaar in 
Durban aan die SAU-byeenkoms 
gaan deelneern, Veral omdat sy 
nog nooit in Durban was nie, gaan 
sy hard probeer om die span te 
haal. 

pikkiE blommaert 
mansuitrustf:r stell en bosch 


