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Planne nou bekend 
U ITGRA WINGS begin binnekort vir 'n nuwe biblioteekgebou _i,~~i" 

van twee verdiepings onder feitlik die hele oppervlaktc van 
die Jannie Marais-plein by die Univcrsiteit. Die plein sal egter 
behoue bly en deur 'n bekende landskapargitek heeltemal heront- 
werp word. 

Die Carnegie-biblioteek is laas in 196} 
uitgchrei om vir 5 000 studenre voorsie 
ning te maak. Die studerueral op die Stel 
lenbosch-kampus het sederrdien vcr 
dubbe). 

Die Universiteit is dus reeds geruimc 
tyd bewus van die noodsaaklikhcid van 
bcier biblioteekgeriewc. maar was tel 
kens om Iinansiele redes genoodsaak om 
die uitbreiding hiervun terug te hou, het 
die vise-rektor, prof. Roux de Villiers, 
gesc toe hy die planne vir die beoogde 
nuwe biblioteekgebou aangekondig het. 

Nadat die U niversiteit sedert 1972 aile 
ander moontlikhede ondersoek het , het 
dit gcblyk dut die terrein in die omgewing 
van die huidige biblioteek tog die gcskik 
ste posisie vir 'n nuwe biblioteek is. "'11 

Biblioteck is die hart van 'n universitcit 
- dit moet geplaas WCl:S op die mees 
sentrale pick. so na as rnoontlik aan die 
meesrc ukudemiese geboue," sc die Uni 
vcrsncn se heplanningsadviseur, rnnr. 
J.E. Potgieter. 

Nit oorweging van verskillende moont 
likhcde is besluit om, veral vanwee die 
akkommodasictekort by die Universiteit , 
die bestaande hiblioteekgebou te behou 
en dit vir under docleindes te gcbruik. 
[)il! gebou is nog in 'n gode toestund. 
Die Buro vir tJniversiteitsonderwys en 
antler ukademiese of administratiewe af 
dclings sal daarin gehuisvcs word. 
Die keuse van die Jannic Marais-plein 

hring mec dar die nuwe biblioteek naby 
die meesre akaderniese gehouc sal wees, 
Venti die van dk.fakulteite van Leuere 
en Wysbegcerre. Natuurwetenskappc, 

Regsgcleerdheid. Opvoedkunde en 
LandbouwctenskapPl:. Nogtans is sekere 
gesp esialisecrde rakbiblioteke op die 
Stcllcnbosch-kampus sl eds nodig, soos 
vir Musick en Teologie. • 

Die plcin gaan 'n nuwe aansig kry. Die 
ontwerp daarvan sal gedol:1l word deur 
'n bekcnde landskupargitek en hoof van 
die departemcnt Landskapargitektuur 
aan 'n Suid-Afrikaanse univcrsitcit. 

"Dit gaan nou nil' net 'n pick wces 
waaroor mens srap om by under gehouc 
uit te kOIl1 nie. Dit sal ook nie net '11 mooi 
tuin Wl:CS nie, maar wcrklik 'n gehruiks 
plein.' voorspel 11Inr. Potgicter. 

Die plein sal bestaan uit versk illende 
plantureas. afgewissel met oop ruimtes 
wat sal (lien as versamelpunt vir studenre 
om tussen klasse re ontspan, of waar 
hulle 1l1~1 Karnaval - of under bycen 
komste kurt hymckaarkom. 

Die gehoue sal nerens ho di ' grond 
uitsteck nie, hocwel van die ingangc, cn ~n:l:)c:n;11~~·,~s:url ~o:P~(~lic~'~h:c:n:W:lt:w:c:rp:t~p~I:'i:n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
veral die honf'ingang. duidelik bo die weer 'n crepl ik kry. Mnr, Jannic Milrais 
grond sigbaur sal wees. Die hoofingang het die voorthcstaun van die Universit .il 
agter die Adminislrusiegebou in die suid- verseker IOl' hy met . y dOl It! in 1915 
westelike hoek van die plcin, sal een van £100 000 ran die desiydse Vi toria·kol 
die fokuspuntc van die herontwerpte lege, die voorganger van lit. l lniversi 
plein wecs. Dit sal ook die biblioieek sc reit, nagelaat het. 
enigste uitgang wees, ter wille van die Ook die buitcngewone onwyx .r wat 
elcktroniese behcersrelsel wat reeds in deur C.J. Langcnhovr n ontwerp is en in 
die huidige hiblioteek gehruik word, en IY73 d IIr die Universitelt v( ir di 
waarvolgcns 'n bock slegs uit die hiblio- Lung nhoven·stlldcntes"ntrull1 opg rig 
reek vcrwyder kun word nadat die hiblio- is, kom w r OJ> die plein, 
teekgchruikcr dil by die Icelltuonhank- Die III esic gehou (Jill eli' pI ein fr 111 
kontrolepunt uirgeneem het. reeds duurh 'ell, ell di huidige Carncgi • 

Die swndhccld deur Coert Sreynberg hihliotcck, wat nou weg daarvan front, 
van die man nil wie die Murais-plein ver- Vervolg hI. 7 

NUWE s 



A 
In 'n onderhoud h t mnr. Ni mand 

g c dut di A.S.B. op 'n kon zre in 
S pternh r b sin her oor struregiese 
doelwitt nook vir hom elf 'n p sifieke 
polhi ke funksie g Iorrnulc r her, Di 
tw el dige politick funksie is om in die 
eerst pick an 'n wy spektrum Afri 
kuans tudente die g lecntheid I gee 
om op hoogte Ie wee, van die verskil 
lend politick menings ~n su ew s in 
Suid-Afrika en duaruit vir hullesclf 'n 
mening re vorm, n in die tweede pick 
om kontak nH!1 ander volke en kultur te 
h rwerkstellig om odocnde tn b rer he 
gnp en verstundhouding III s n die 
gro pe re b wcrksiellig. 
Om hierdie do I telling t verwe inlik 

al die A.S.B. versk i" projekle Vl)I)r!sit 

Natal 
los 

Nusas 
Dn.:. Universiteit van Natal sc 

Picterrnaritzburg-kampus 
het onlangs besluit om weg te 
breek van NUSAS. Die besluit, 
wat sondern referendum aange 
neern is, volg deurdat to van die 

~~----------------------------------------------------------~ 12 nuutverkose SR-Iede gematig- 
de tot konserwatiewe stand 
punte handhaaf. 

Die besluit h't groot ontevredenheid 
onder onderstcun '('S van NUSA veroor 
auk. V crskde rcues word nou genoem 
waarom daar so 'n grool anntal g matig 
des op die SR is, en die daaropvolgcllde 
keuring met NUSAS, Volg IlS student 
wat v rbinl niss mel die organisusie h t, 
is di uit lag be'invloed d ur die invlo i 
v n'n groot get I Rhotiesiers. die nciging 
tol kon rvuti m' nod r blank' Suid 
Afrikaners, n die geslaagde oproep tot 
gematigd' studcme om Ie gaan stem. 
Daarh newens rken NLJSAS dal hullc 
ni daarin g slaag het 0111 ffckticf op die 
kmnpus Ie funksioneer nie. 

PR08L .. ME 

BEtANGSTEttENDES 
A meer cn me r Sludenlcrud van 

NtJSAS gnan wegbreek, sal bclangstel 
lendes war nog by di nrgani a'iic h" 
trokk' wil wees, gcnoodsaak word om 
<leur komilecs n organi asies III t 
NUSAS kontak Ie hehou. 

fn Pielerm. rit1.hurggulln nou 'n lOla. te 
poging aangewend word om studente 
w r e ns t • maak van NUSAS e stand· 
punl , en d ur 'n "Pocu on NUSAS" 
program aan te hied. hulle gaan probeer 
om meer st un vir NUSA, Ie werf. 

Nou is die tyd om wig 
te verloor by 

HEDY SE VERSLANKING 
EN GESONDHEIDSKLINIEK 

V n Ryneveldstra t 17 
tell nbolCh 
T 1.1-1898 

Wee slank, wees fik , 
wees mooi 

• Verslanking met natuurl ike 
di 'to en oofening. 

• Celluli t beh ndElling. 
51 nk r tone E. B.A. 

• Stoomsaun 
• Onderw ter-str almas ring in 

warm se waterbed 

Billik tarieW8 vir tudente 

INTER-UNIV RSITER 

OP NUWE KOERS? 
of aanp ik, Studiestukke wat s II handel 
oor onderwerpe 00 'n ukte van III nse 
regt , die Suid-Afrikuuns orul rwys 
stelsel, stukke oor die konomi .n eva 
luering vun politi ke alt rnariew al 
gepubliseer word. Vcrder st I 'n kongres 
gehou word waar spr kers met uiteen 
lopende standpunte (ook wart s) al 
optr c en konlerensi s waarnu under 
'roepe en volke gcnooi , al word en eks- 
pli iet aan politiekc vrae uandag ge kenk 
sal word. 

Op die onlungse vergadering op Stel 
lcnbosch het die uitvoercnd • h stuur van 
die A.S.B. ook be luit om kontuk met 
w in lciers uit t b u. Dunr i n P rsoon 
anngest I l III 'n voll dig v rslag op It: 
lei oor kontukgel cnth de n wy s. Die 
men C met wie die A.S.B. sal pong om ie 
skakel sal wi . el van gernarigdc under ' 
volkig tol well ig ~ radikal s. 

Mnr. Nicmandt glo dut daar 'n We nop 
vatting hy wart s Ir di g sindh j I n 
motiew van di . Afrikun er tudent i . Hy 
glo dat dit 'n prioriteit m t di g noemde 
inisiatieC mo t wees om swart hcwus te 
rna k van die ern. van Afrikanerstu 
d rue. lIy C dat lnkaihaled wat lie 
A" .R. se kongres in Junie byg woon her 
onder hi rdie indruk gekom h t. 

KONSERWA TISME 
In hierdie uitbeweeg-aksie is mnr. 

Niernandt bewus van twee groat pro 
bleme, Eersrens h t die A.S.B. te doen 
met 'n sterk kon rwatiewc grocp in eit.: 

gelcdere. Mnr. Niemandt e dat deeglik kongr s van volgende jaar oop is vir 
met hierdi groep rekening gehou rno t hydraes van aile Afrikaanse tudenre glo 
word. Tog glo hy dut hierdie mense mnr. Niernandt wys dat die A.S.B. se 
bemvlo den aamgetrek kan word deur deur oop is. Hy glo ook dat enige kontak 
kontak met ander groepe. Drastic e stap- grocpe moe! hcrus op weder ydse r spek 
pc is nodig om die mcnse te laat wakker- vir mekaur se kultuur en dat die A.S.B. 
skrik. Hierdie men e sal ook geem ins in wese 'n blanke organisasie mod wee 
roegelaat word om, 0 b w er mnr. Ni - ten spyte daarvan dat daar waarskynlik 
mandt , die res van die A.S.B. terug te ook bruin Afrikaners i . Dit is vir hom 
hou nie. ironies dat alhoewel under volksgroepe 

Hull swan soewerinit it vir Ike volks- die Afrikaanse blanke student se reg om 
groep us oplossin ' voor. Dit is 'n nie- hom in 'n grocp te skaar erken, haie 
onderhandelbare begin el. Die grondwet blanke studente dit nie wil aanvaar nie. 
van die A.S.B. bevat ook 'n ek pli iete Mnr. Niemandt mecn dut dit verbly- 
"slegs blunkes" klousule, In di lig hier- dend i dar POLSTU ook kontak sock. 
van kan III ns twyf 1 of die A.S.B. m t 
die werklike wart Icier sal kan koruak Hy stel dit eksplisiet dat hulle inisiatief 
maak. Selfs POLSTU wat meesre van ni 'n tecnvo ter vir POLSl U wil wees 

nie. Aange ien gocie nausbestaun die 
hierdi "b perkings" nie her nie, word A.S.B. se doel is sou dit hulle verdoern as 
nog belle skcpti s bejeen. 
Oor die nie .. underhand lbaarheid van hy POLSTU wil teenwerk. Tog glo mnr. 

Niemandt dat die twee organi. asies e die soewereiniteit van elke volksgroep hasiese uitgangspunte verskil. Hy glo dat E;C mnr. Niernandt dat cnige poging om POL, 'I U s grondhcgins I s final 
sum werking ekere vertr kpunte her. konsekwcnsies een-man-een-srem is wat DIE' lik N K . Die A.S.B. is volgens hom nie be reid om jaar 1 se usas- ongres IS 
hull voorth taan op te offer ni .Sonder_---------------4 die geleentheid waarby hier- 
groepsoewereiniteit me en mnr. Ni - die vereniging sy planne vir die 
mandt ul dit w I gebeur, komende jaar beraarn. Afge- 
Oor die Blanke eksklusiwiteit van die vaardigdes word in 16 of meer 

A.S.B. en die invloed daarvan op swart 
leiers am kontak te maak, ' • I11nr. Nie- komitees verdeel, wat 'n v rskei- 
mandt dar 'n mens realisties moet wees, denheid van aangeleenthede sal 
Aile swurtes sal nie wil gesels nie. Vir bespreek - van sport tot ver- 
. ommige het die rewolusie reeds aunge- skillendc kursusse. 
hreek. A di mense dan nie wil ge cis 
nie al die A.S.B. probeer om sy deure 
wyer oop te gooi. Die fcit dat die A.S.B.- 

CULLINAN SE 
BAA 

Among the most reccnt are a NUSAS 
dossier "The Struggle for Zimbabwe", a 
pamphlct commemorating National 
Women's Day (the march of black 
women on the offices of the Prime Minis 
ter on 9 August 1956) and "A Peopl s' 
History". The October edition of the 
UCT student newspaper "Var ity" Re DI wye persdekking wat die onlangse inisiatiewe van Afrikaans- fer red to the last-mentioned as "an alter- 

sprekende studente geniet het, het daartoe gelei dat die stand- native to the history taught by South 
punte van die Engelstalige studente op die agtergrond geskuif is. African schools." 
Dit is uit die aard van die saak ook belangrik om daarvan kennis te Some of the reasons given for the 
neern en Die Matie het by Sarah Cullinan, voorsitster van die bannings are the "militant spirit of the 

publications", th way they "will encou- 
Univ rsiteit van Kaapstad se Studcnteraad, gaan kers opsteek. rage further resistance to the country" -------------- 

doel vun hi rdie hulp·verkning en hulle and the "publicity" given to prohibited 
ondersteuning van die takers ook is om organizations." 
tudenle hewus te maak vlln gemccn- The ban on an earlier NUSAS publica· 

Hi 'rdi is dus 'n duiddike b wys van skup problel11c. tion "exposing Total Strategy" wao; partly 
die prohleme wuarmee NUSA opg - lifted on appeal in that possussion, but 
ske psiI.Sdfsdi·llle~, kons rwaticwes Vandievcrnnamstekritickveralvan- not distrihution is now permitled. 'Ihe 
is h 'wus van die noodsaaklikheid van uit swart g I d re, Waf lel.:n sulkeoptred newspaper "Varsity" also mention d that 
nasionale "sum werking en kontuk" wat gerig word, is dat 'ng I e sludente self once n publication has been hanned the 
d ur NU A nage,lre r word, maar wil led is van di bcvoorregte groep en dus 1974 Publications Act "removes com- 
nil· met die organisasi' e pmgre si 'we ecrdcr moet prob 'cr om blankcs se pletely all rights of recourse to the courts 
dcnkwysc, gcassosic r word nie. '-- -. houding te verander, as om swarte s> of law". "Appeals are heard by the Publi- 

optrcde te teun. Hicroor het sy di cations Appeal Board in Pretoria which 
volgcnde te s~ gehad: "Ons gee nooil is empowered to arhitrate in tcrm~ of the 
voor om. df onderdruktes te weeS nie - Act and IS entirely autonomous or the 
ons i. elf onderdrukkers. Dit betck n courts." 
gter nie dnt ons di hui<lige b"stel mod More rcc mly, charges under the Pub 
anvaar nie; ons daa I dit uit en probeer Iications Act against four tudent editors 

om die. tudentemassa dieselfdc te laat have heen dropped. Richard Jood, 
docn." Andre Kraak, Andrew Boraine and 

Sy h t g e dut die aktiwiteite van Andrew Thompson, were cbarged earlier 
studentcleierr.op 4ngelstalig kampussc this year with producing publications 
op tw e vlakke gesien moet word. Hulle which were subsequently banned by the 
is ccr. tens lede van di wit gem "'enskap puhlications Directorate. 
n rig gevolglik hulle b wuswordingspro- In June former National Stuuent edi- 

gramme op wit studente. Tweedens is tor Bi h Russel wa<; acquitted on a similar 
hulle lede van di hr er gemeenskap en charge. The magistrate declared the 
kan hulle nie g meenskapsproblemt! ig- publication harmless and said that the 
noreer nie. Gevolglik is hulle optrcde Stale had no case again t Russel. 
ook g 'mik op di b won van solidaritcit Thc acquittal of the five student edi 
met di wart gemeen kap. As voorbe 'Id tors means that the State ha' yet to 
het sy die hoikot van die busse van 'n convict a student leader in a Durt of 
hekcnd Kaapse hu maat kappy ge- ... L_,_·lW_, a_' c_c_o_r_d_in_g_' l_o_'_'V_a_rs_it_y_"_. _ 
noem, war ook deur studente or hoar 
kampu ge t un is. 

" SE 

I SElFORDS 
ELFORD MOTORS (EDM _, BPK./(PTY.) LTD. 

ALEXANDER STR. STELLENBOSCH 7600 
POSBUS/P.O, BOX 84 TEL. 72822 

R d vir mear a 40 ja r in dien van 
tellenbosch n y studente 

On vorm op 'n trot verlede en puik 
dian ons leuS8. 

Onder persoonlike bestuur van die ei naar: Mnr. D.W. Philp 

OVER 40 student publications 
have been banned by the 

Publications Directorate this 
year. 

va~ellers 
KU'REDRAGR -:.hLS g niet groot 

aandag op RAU. Die Studentede 
kaan, Prof. Prinsloo het studente onlangs 
ernsrig belig 001' hulle kleredrag. T 
hempies. swcetpakbaadjies en sandale 
sonder kousc is taboe op die kampus. 
Die algcmenc gevoel onder studcnte is 
hlykhaur d t kleredragrd!ls aan die jong 
univcr, it it te ouderwet is. 

NATAl. DIE uitslag van die onlnngse SR·ver- 
kiesing op die Durbansc kampus van 

die Univcrsiteit van Nalal is verander 
nadat die stem me oorgetel is. Die nuut 
vcrkose SR-voorsiuer. hris Swart, het 
die voorval as "uiters ongelukkig" be 
stempel. 

Manus Visser van Stellcnbosch. wat '1/ 

lid it; !'all die ASB se Hoofbestuur. 

NUSAS 
Kongres 

Daar word hierdie jaar meer as 250 
afgcvaardigcs verwag, wat die kongres 
sal bywoon. Afvaardigings sal bestuan 
uit studente van al die Engelstalige Uni 
versiteile, Pretoria, POLSTU, verskeie 
swart kampussc en ook Stellenbosch. 
Vanjaar se Kongrcs word by WITS 

gchou. Die opening sal deur adv. George 
Bizos waargl.:neem word. Adv. BilOS tree 
veral in politicke verhore op. Die kongres 
sal duur vanaf 29 November, tot 4 Desem 
ber. Daar is besluit dat die Kongres 
vanjaar moet klem Ie op die vcrhouding 
tussen 'n dClllokrati . e opvocding en 'n 
demokrat iesc gemeenskap. Daar was ook 
'n voor tel dat sprekcrs s6 gekj s moel 
word, dat hulle die Kongres kan toe 
spreek oor demokraticsc wctgewing, 
dClllokraticse opvocding, en demokrasie 
in die algemeen. 

va'ellers 
INS'GGl:.WENDE inligting ,)Or dk 

bc:stedingspatr )Ile van di Tukkic' 
sludente is onlangs heken<, gemaak. 
Die tot ale bcslI::ding van vol yd. e Tuk· 
ki s (uitgesluit koshuis- en klasgeld) sal 
vanja,lr meer as R:10 miljncn wees. Die 
groolste enkek uitgawe vir dagstudcnte 
is behuising, waaman hulle gemiddeld 
R543 per persoon sal oestec, ctcs uilgc 
slui!. 

SASTS, die "studcntereisagentskap" 
van NUSAS het onlangs 'n rcisgids 

vir studente die lig laat sicn. Oil is propvol 
inligting oor goedkoop rcise, verblyf en 
etes en bevat 'n afslaggid vir studente. 
Daar is onder andere 10% afslag be kik 
h(.ur op verhlyf hy cnige Holiday Inn in 
S.A. Die gids beslaan 136 hludsye en kos 
sleg RI,OO. 

STELLENBOSCH 
SPORT 

WAAR 
MATIE 
PORTLUI 

TUI VO L 



I KOSHUISE] , MMM N AAAH • • 
DIE stelsel van huiskomitees is so oud soos die univ rsiteit self. Die opgewond nh id war ' 

kiesing vooraf gaan, word stcllig net Vrydae lang die rugbyv ld get wenaar, durend hi rdie 
formele huisvergadcrings kan die kandidate in 'n ligte of m er ernstige luim met vra v n div rs 
aard bestook word. 

Die doel van die sirkus tyd ens die 
verkiesing, is om die kandidate aan die 
huislede voor te std. Telkcmale wont 
daar deur hierdie vrae onderduirnse be 
drywighede op die lappe gebring en die 
voornemende HK-lid moet dan sy ware 
kleure wys. Hy moet hom dan verdedig 
cn sy optrede vcrklaar. Op die sirkus 
word hierdie persone se reaksie getoets 
in 'n situasie wat vir baie in 'n krisis 
toestand omskep kan word. 'n Persoon 
wat dan begin rondtrap, sy das regskuif Wilgenhof en Dubreck is die nigstc 
en "hmmrn" en "aaaah" om 'n antwoord koshuise op die kumpus Wilt nic 'n sirkus 
te kry, haul hornself gewoonlik die toorn hct nic, omdat hull van die randpunt 
van die vergadering op die hal en kan v, uitgaan dut huislede mekunr tog k en n 
dan met vrue bestook word. hierdie uannume is grooiliks te danke 

nan die fisiese ultleg van die tw e koso 
huise se "quads", Dit is cgrer 'n bietjie 
naief om te glo dat alit: geheure of moont 
Iik wunpruktyk ond r almal uanduu 
gebring sal word. 

In die meestc damesko: huis . word eli 
Primaria en ond r-primaria g woonlik 
verkies uit eli nuuiverkos lIK. Die 
dames voel tlat duar sodocnde 'II kelt e 
gcmaak word uit 'n h perkre a mtnl go·j, 
kandidat . 

VRAE 

Bail' keer is die vrae wat aan kandidate 
gevra word ligsinnig of sells verspot, maar 
dit dien ook 'n gocie doc). Die persoon 
wat moeilikc vrae wut nu hom geboul 
word met gemak kan ufwccr, v rdicn eli 
stem me wat hy dnardeur trek. Dit laat 'n 
mens egter net weer wonder in hoe 'n 
groot mate gcwildheid, corder as be' 
kwuamheid, 'n rol speel. 

PUBLIKASIE 
In die meestc koshuise word die ver 

kiesing vooralgcgaan dcur 'n spesiale 
uitgawe van die kosnuiskoerunt. wuarin 
die kandidate oor hulle menings aangaan 
de onderwerpe hClrcffendl.! die huis, uni· 
versiteite en polit iek c houdings getoers 
word. Die verklarings wat in hierdie pub 
Iik asies verskyn, dien dan gewoonlik as 
basis vir die vrac wat op die sirkus gcvra 
word. 

FUNKSIE 

'n Belangrike Iunksie van die sirkus is 
dat eerstejaars bctei ingclig word om 
trent die kundidutc sc ware persoonlik 
heid en houding aangaandc aktucle uan 
gelecnrhcde. Eersrejuurs word veral hem 
vloed deur die antwoorde wut die kandi 
date op "ongcnwklikc" vrne gee. Dit i 
veral van bclang in die kleiner koshuise, 
waur hullc 50% of meer vnn eli totul 
aantul huislede uiunuak. Vir hulk: i dil 
tog onmoorulik 0111 hcwus tc we 'S van 
die kandidaut so docn en late van die 

vorig [aar - v erul as di k amlklant hom 
vir '11 twe de termyn verkiesbaar st I. 

Daar is baie argumcnte vir en rc .n 
sirkusse. Baie ongerymdhede en rak 
tieke, wat die gcwone huisledc sal ver 
baas, word gedurcnde hierdi tyd I 11 
uitvoer gebring. 

GEEN SIRKUS 

~~POMPERS" 
(Jl:durl:ndc hierdie tydp crk is daur '11 

haie gt:vaarlike spesie van eli menslike 
ras ukticf. "Pompers", SOt s hulle somtyds 
bekend stuun, kun rc xls vro g uiig .k n 
word. 'n Skielike llUWC' "b .langsrclling. 
vr ienrlelik hcid en behulpsaamhcid''. is 
van die simptomc Will verskyn. 

In cell spcsifieke.: geval h 1'1\ kundiduut 
vir primarius y "spiocne" gchud wut 
huislcde se gevocl recnoor hom moes 
toeis en lIit dan nun hom moes ruppor 
rcer. Sck ere seksies mol'S dan spesiale 
aundag kry omdat daar 'n ne 'Hth':Wl' 
houcling tccnc or hom was. 

DRUKGROEPE 
'n Verdere helaugrike uspek van ilK· 

verkiesings IS die vorming van druk 
gl'ocpe war buie duid lik hull' iuvlocd 
lnut geld. Sonunige van hullc IS kultur el 
<;f politi s gcor'j niecr ell lnlmu.uskup 
hieruun kan oms 'n bare groot rol xpe 'I 
by die k 'lise van kandidulc. In "11 V,II1 
di kl iller munskoshui i die me rdcr 
heid vun die huiskomitee-ledc van 'II 

llelse Intervloer 
DEUR die inisiatief van ?ic e.erste.~aars is daar vanjaar in !Icl~- 

hoogte begin met 'n JUarhkse mtervloerrugbytocrnoOl. Na 
vele gespook en naelskraap oorwinnings, het vloere 1 n 3 
deurgedring tot die eindrondte. Hierdie laaste groot w dstryd ~at 
deur sowat 200 toeskouers bygewoon is. het amper mecr opwm 
ding verskaf as vanjaar se intervarsity teen ~ie Ikeys! M t sjampa~ 
jenooientjies en die twee spanbestuurders 10 swart gekl e, was dit 
amper asof 'n mini-intervarsity hom daar aigespeel het, . 

Die wedstryd is uiteindelik deur vloer Vorster het ook gc 'n tout met die dod- 
3 met 6 - 0 geweu, teen aile verwagting . kop gemnak nie. 
in.Teoretieswasvlocrlsespanverrcweg Die w dstry~ het plek-plek 'C 
die be. teo Hullc her Jan ook van meet af dreig om hand UII te ruk us gevol ' v n 
aan verbete aangeval. maar het bulle die sp lers St: ernsti ' , bcnulkring, maar 
vasgeloop teen die rotsvaste verdediging die skeidsre uer se. term ~ptr d her 
van vloerB. Met rustyd was daar nog verho d dat daar eruge ernsug voorvall 
geen telling nie. was. So het vlo 'r J dan die Pi ler van Ja r '. 

In die tweede hdft het vloer :.1 egter v Id.wis dtrofee verower en vir hom elf 
die krane oopgedraai en die kaptein, r I I Deon Brand, het na 'n strafskop cn 'n 'n pick oopgespee1 in (Ie rll I ly-una e 
b 

. . vun H IsllOOgtt!. 
ruto slormloop gc org vir d. eOlgste 

drie van die wcdstryd. Heclagter Alhert V r I , dellr Jlcrhard CIII "lin. 

, . .. , b I JUrder van vloer '1 ill aksi c> 

Dze sjampanjenoOielltjle ell .\/)al1 es 1 
net voor die groot wedstryd. 
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Me';' E.A. Grobler, dieetkundige 
van die universit "it. sal skakeling 
mel koshubie d. tn. l'. koskomi 
lees l'erwelkom. 

v • w • ntlt it 
'n ARTIKhL wat onlangs in COMMENT, die koerant met Christelike inslag van die Universiteit van Kaapstad, oor die gehalte van ko huiskos 

gepubliseer is, het wye reaksie uitgelok, Dit het tot gevolg gehad dat kosgehalte aansienlik verbeter het. DIE MA TIE het gaan vasstel wat 
die Stellenbosse student van die gehalte van koshuiskos dink. 

Irene se hui komitec vo r uan dut hulle 
al vir die algclope dri jnar Ike Maandag 
eli . lfde kos kry en sal 'n bietjie afwis 
scling verwelkom. Meer slauie n minder 
v tterige kos sal ook rneer in hulle smaak 
val. Hull heskou Saterdue s kos as 
pareties en veri an l teru ' na die due to' 
daar nog 010 konfyt en tumatiesous op 
die talel was. Hulle b kou egter die 
dieet as baie gebalanseerd. 

Die dam's van Serruria e dat die kos 
tipies : maak soos ko: wat op groot skaal 
herd word, Daar kun h slis meer g muak 
word van di voorrude tot he. kikking. 

Die grout. te k lugt e van mansko Intis 
i (I'll hulle nie "second s" kan kry nie. 
Volgens Mnr. Stephan Spies i daar egrer 
in Dugbreek glwind dat hi rdie houding 
<leur onkunde by studente (lor die pryse 
van koselement veroor aak word. Wat 
spyskaartsamestelling betre I, kan pro 
bleme cffekrie deur be taandc kanale 
uitgestryk word. Daar is g ivind dar waar 
die Ieire van die situa: i . gesiel word, dit 
heter beg. ip tot zevolu het en hy srel 
voor dat di dieetkundige 'n kostelys 
mo I saamsrel en ver prei - dit sal die 
b stuande onhcgrip uitskakel. 

Individuele student ' wat g nuder is, 
het uite nlopende menings gehuldig wat 
gewissd het van "aaklig" tot "haie lek 
k r". Daal" word egter oor die ulgcmccJl 

nie oor die amestelling van die dieet 
gekla nie, maar wei nor die voorbereiding 
van die koso Nie aileen word di vinger 
na die kostanni s gewy' nie, maar die 
algemene gevoel is dat die groot maat 
wuarin die kos voorberei word, swak 
gehalie tot gevolg het. Daar bestaun groot 
srcun vir die instel van 'n kaartjiestelsel 
aangesien dit tot gevolg sal he dar voedsel 
in kleiner maat voorberei sal word mel' 
gevolglike beter kwaliteit. Dit is veral 
dames wut baie sterk ten gunste van 
sodanige stelsel is, aangesien hullc dik 
wcls etes rnisloop en nog steeds daar 
voor meet betaal. 

Volgens Jo-Celene Theron, die pri 
maria van Hui . Francie van Zyl, waul' 'n 
kaartjie: telsel in werking is, werk dit 
uitstekend en bring dit groot besparings 
vir studentc mee, Gedurcnde weeksdae 
het die stelsel 'legs betr kking op aand 
etc , aange ien dit verul hierdie I is 
war die dames misloop. Gedurende va 
kansietye en nawek geld die stclsel vir 
al dri ~ ct s. 

DIE MATIf~ her met die Universiteit 
se dieetkundige. mej. B.A. Grobler, hier 
oor g an gescls, 

Volgens haar word die spysk aart so 
danig opgesrel dat dit volkome gebalan 
scerd is. AI die matrones word ook van 
dieselfde resepte voorsicn, maar almal 

OSHUISBR0 KKIES 

IE daagliks . aktiwitcit in en Olll dl 
"quad" llui daarop dal die jaar so if.; 

s· verby is en dIU di eksumens redclik 
n!tby is. Die Slrand word mcer gcreeld 
b"sol!k, Il,!rwyl <Ii toenCIlI nde gevaur 
van wat rsakkc die pallo.pc om di 
"qUl' I" in ri iko vcrander he!. l!n met 
"lJuad"-kriekel wat de sda ~ gcspeel 
~o!d. i~ ,~ugene ~erlh s~, uanhoudende 
wlc-wll- n·touchlc-mllak tOI volgende 
winter wegg pllk. ' 

Andt~r nuus i dat di Dagbreek·rughy- 
kluh St' janrvcrgndering Dnlang gchou L hNl ~ hel die Ncmesia-hloll1 sc blaar 
is. Die vcrgltd~rillg is afgesluit mel 'n tjic weer stadig laat oopgaan. Na die 

I .:1{ hy ons in Lydia het die nuw UK kaas CIl wyn, waartydens g 'Id ingesHmt:l woclinge van verledc kwarlual 5e HK 
al gcdceltelik hul pliglc begin 001'- i wal aan die Chris Burgcr-Iondsgeskcnk verkiesing heers'n rustiger, stil (lImos 

nC'lll '11 die nu UK h'l bul t nllyn (IP g, an word, Dan h I <lit! l:.iffeJkoor die feer Imiskien i. dit I • wyte aan dit: nade- 
pilslikc wysc afgesluit met 'n naw ck op afgclope we 'k weer '11 draai by al die rcnue t,;ksamens'!). 
Goudini. dame. koshllise genHwk. Die koor he- Helderherg begin nou by Nemcsia Ie 

Groot opgcwondenhdd heers 001' die stalln lIil vi r- 'n-twinlig Icde o.l.v. Lukus kuier en die feit dat die koshuis on. vir 
ski t wat nn van Mitil·~re Akudcmi Bus on en lewer, volgens al di dames, karnnval geskiel het, het groot vrcugdc 
gekry hel en hul gasvryhdd gedurendc sang van ·n bai hoc gehalt . - en 'n groot bos rooi angelicre - 
di langnuwcck hdowe reds baie. Ver- r.::::;::::;:::;:=========::;::::::::==:::::::;' gehring. Snaakse ding geh ur so om 
uris di' Kllrnavalkomirc vir 'n formc! 06hO() llld di Helderberg 19tH -HK en 
etc eel' kOfllcnd nuweck g Ilooi. A Nemesia 19~ t -HK: dink aan yskoue 
Mej. Mililer' Aka(kmis is Anne nylor roomys en yskoue koeldrunk op 'n ys· 

koue oggend . 
Na die snipp nji nuus wi! Nemesia 

nel graag vir H'e Krige en haar span ver- "Temg skool toe" - 'n interessallle lema vir 'n Eersteiaarsdulls. 
laggewcrs!slers all sterkte toewcns met Die vier Nemesianers is (agler) Rianne Kassier, Diaan vall 
die nUWe bind in Die Malie en die hoop Niekerk, Reome v.d. Westhuysen en Joanne Forbes. 
ui~preck dat dit ~ suks~voUe en inte-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
r' 'sanle inslelling al wccs. 

Heemstede 
lI:. tyd hier in Jlcclllslede vlicg in die 
vicrde kwartaal nt) vinni I 'r a~ noil 

ICVllle. T 'n PYle dnurvun clal ons iPlcr' 
kOlllstt:1 eJ gedurig dcfek is a< gcvl)lg V,lTl 
oodHding, kOI1l dil so ,If en It}' hy OriS 
lpollllyda ndi'ak'IJemicafl staan. 

e ns h'l 'I) he r1lk' huisfondsfunk ie 
oJ) KOi):') de W Hul s pinus gdnd n 19HO 
se II a I ' huisv r 'lI<icnn' IS Iwk recd 
vel hy. On nuw Prim, K 'ppic loosen 
n oIHlt.rprim Marictt • Illlt, is III haic 

gewaa ,dl; Illonderings mgclyf. Nou Ie die 
hennedinec nng voor, wat helowe 0111 

h; il.! inter s ant Ie wec . En verdeI' Ie di' 
laast· stukkie social voor en '11 hi tjie 
11 ad mi om die holt· t vul. 

Lydia 

h t nik. tll Sen die orc nic, maar m I die 
,rg lope SR-verkiesing het Lydiu eli 
tcendeel hewys dcur mel 'n stemper en 
tusie van H8,R% vorendag I kom - die 
hoogste ond I' die dame knshuise! 

Dagbreek 

Tygerberg 
DIE "new wave" het 'I ygerbergkampus 

in sy volle glorie gct ref. 
Dil was die algemcne mening van al 

die mensc wat die laasle spesialc byeen 
koms vall dil! jaar dit: "Hoenderdincc" 
van Huis f<rancic en Hippokrales op 6 
Oktohcl - bygewoon hel. 

Mel of onder musick, het die "new 
wave" 101 uiting gekom. 

Hierna het die anti-klill1aks dic.kampus 
g Iref - eksamenlyd. Die "Medics" 
hoop dat Sldlenhosch se sludente (lit.: 
kruin van die ek .. amengolwc mel sukses 
(al is dil op di • neW wave-01llnier) sal ry. 

Nemesia 

hesit ongelukkig nie dieself'de vaardig 
hede nie, 'n Ander praktiese probleem in 
die kombuise is die feit dat die kokke, 
wanneer hulle in diens geneem word, 
oor geen opleiding beskik nic, 

Sy is bewus daarvan dat die sg. "brein 
stowwe" of blokkiesvleis oor die alge 
mcen nie in tuderue se smaak val nie. 
Die rede vir die bestuan van die g reg is 
egter die feit dat die Universiteit heel 
beesk arkasse aankoop. As slegs braai 
stukke aangeloop word. sal onkostes 
noodwendig baie styg. Die gereg word 
egter hoog tens twee keer 'n week aan 
gebied. 

Die begroting is so uitgewerk om aan 
e1ke student 'n redelik e porsie van elke 
voedselitem te voorsien, "Second, .. is dus 
wat oorbly as sornmige nie kom eel nie 
en moet as 'n guns beskou word. 

Die moontlikheid van 'n kaartjiestelsel 
d p die oomblik dringend ondersoek 

en die voorstcl dien binne die volgendc 
paar dae voor die komitee. Gedurende 
die pas afgelope vakansie is 'n kaartjie 
stelsel in Sonop ingesrel en tussen hon 
derd-ses-en-rwintig dames is geruiddeld 
slegs twintig maaltye per dag genunig, 
A. die stelsel dus nie behoorlik benut 
word nic, en samewerking nie verkry 
word nie, sal onkostes nie aansienlik deur 
so 'n stelsel vcrlaag word nie. 

Sy het bevcstig dat klagre: gewoonlik 
aan onkund te wyre is. Die voedselbe 
groting b loop reeds R 1,3 miljoen per 
jaar en stygende onko tes maak dit mod 
lik om <lit te laat klop. Die prys van cell 
eier beloop 5,8 Sent, die van 'n glas melk 
10 em en die van 'n sny brood 1 sent. 
Studente besef nie dat koshuise nie deur 
die staat gesubisidic r word nie en dat 
aile onkostes dus uit hul eie sakkc gedek 
moet word. Enige eise om meer kos sal 
dus noodwendig tot groter onkoste vir 
die student lei. 

Mej, Grobler wil graag kontak met 
studente bevorder, maar dit moet op 'n 
georganiseerde basis plaasvind. In elke 
koshuis behoort 'n koskomitee te wees 
wat verteenwoordigend is van die hele 
huis. Aangesien klagtes van sodanige 
liggaam meer gewig dra as die van indivi 
duck lcde, sal dir . borer resultate 101 
gevolg he. 

Dit is du 'n feit dut daar klagtes en 
probleme is, maar dit wil voorkom asof 
die Universiteitsowerhede probeer om 
skakeling te bevorder en dat die gebruik 
van die regte kanale dit tot 'n groot mate 
uitskakel. Wat die kaartjiestelsel bctref, 
sal Maries maar moct aanhang om re 
sien of dit ingestel word - en of dil 
werk. 

iets Ie kan hoor'? 
Tyden die middagulir verlang die 

studcnlt: goeie musiek en voorsicn Radio 
Matic nie 'n wy verskcidenheid nie. 
Dam word van die stanupunt uitgcgnan 
<I a! die mu ick met afwisseling van sty I 
binne di program ltangebied moet word: 
dll s\11 he lis baie daartoc bydra dOlt dit' 
koshuisvocd. cl nh klikt:r verteer en nit; 
vashaak in di 'ke 1 SO os op die oomhlik 
ni . 

V crd r word verlang dat daar nit: 
S ,VI:: J gcpraal moet word t ussen die 
musi 'k nie. 

Du : Radio Matie, die studente wag 
vir verbet rings (ook wat die tegnicse f..Y 
helrer!) Moenk dat hulk te lank wag 
nil::, asseblief. 

adio Matee in koshuise 
ULJ···· 

, 

L. ;elia i~ vir die lallgrwwe "k lieu,. MilitlJr" Akademie omlzaal- sommer lief a~ 'n voorsmakie vi,. 
Karmwall 981 ! 

A S Radio Matic dit ten doeJ stel om die studenle tevredc te stel 
met die dicns wat daar gelvw 'r word, asook om '11 goeie hvcld 

uit I.e dra, slaag hull ni v( Ikom in hulle tauk nie. Studente in die 
koshuise is gcvra om hull mcnings te gee en daar is positicwe 
sowcl as negatiewe kritiek uitgespre k oor die in. telling. 

Di' studcnte he! sHamgeslcm dat 
Radio Math: 'n baie positiewe instelling 
is en dat daar daannee voongegaan moel 
word. Verdcr vind die studente baat by 
elk: (lUU. hulletin dcurdat hulle op hoogte 
van sake hly in verband met kampuslIuus. 
Voorslelk dat landsake ook in die mlus 
hulletin npgcnecm moet word, is ont 
vang, maar dam mocl ont hou word dut 
Radio Mati' nie die .A.U.K. is nit'. 

In £Ii koshllis word Radio Matic slegs 
Iydcns di ~ middagullr gcspcel, maar 
Eendrug ga n van standpunt uit uat die 
olllvangs so swak is dat hull uaardi tyd 
eerder aan afkondigings hestec. Die ont 
vangs is uiteraard 'n nlgemcn probleem 
hy koshuisc. Wal is die nut nou eintlik as 
die ore permanent gespits moet wces om 
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ONS TAAL? ., 
DIE mense wat toeriste van die buiteland na Suld-Afrika moet lok, 

beskryf Suid-Afrika as 'n land van kontraste. Daar is egter min 
kontraste so groot soos tussen die taal wat wel op ons geliefde kam 
pus gepraat word en die taal wat hier gepraat meet word. 

• Ie TS 
'n 

aan aile partye inspraak te verleen in 
sake van gemeenskaplike belang en om 
groter samehorigheid op die kampus te 
bereik. Daar was besluit dat al vyf partye 
verteenwoordig sou word, maar oor die 
verhouding wat die TSR met Stellen 
bosch se SR sou he, kon geen eenstern 
migheid bereik word nie. 

Op Mei 1980 was Gawie Roux van die 
GSR en Louis Lamprecht van die TSR as 
die lcde van die grondwetkommissie aan 
gestel. Op to Junie was 'n buitengewone 
Vergadering van die Geneeskunde Stu 
denteliggaam gehou om die termyn van 
die GSR te verleng. Aile GSR lede was 
dit eens dat, as die GSR se termyn soos 
gebruiklik die tweede week van die twee 
de semester sou verstryk, daar niks van 
die voorgestelde S au kom nie. Dit 
was toe - of nooit! Die mosie was al 
gemeen aanvaar. 

Op 14 Augustus 1980 was die voor 
gestelde Tussentydse Grondwet vir die 
Tygerbcrg Studenteunie deur die GSR 
en die studente, en parallel daarmee deur 
die TSR en hulle studente, aanvaar. Die 

Vir die eerste keer sedert die ontstaan 
van die Kampus sou die nagenoeg 1 500 
studente op Tygerberg saamgesnoer 
word onder een Iiggaam. 
Daar was egter ook probleme omdat 

daar twee opponerende Iaksies bestaan 
het, Een faksie voel dat die TSR outo 
noom moet wees en onafhanklik van die 
SteJlenbosse SR moet funksioneer. As 
redes ht.t hulle aangevoer dat daar 'n 
jarelange geskiedenis van swak skakeling 
met Stellenbosch is, en dat van die Tyger 
bergse studente se kant af was aile po 
gings toto skakeling was. Op die laaste 
GSR is selfs 'n spesiale portefeulje vir 
skakeling ingeruim. Stellenbosch se hou 
ding teenoor die GSR was apaties. 

Die ander faksie, die meerderheid, 
wou he dat die TSR onderhorig moet 
wees aan die SR van Stellenbosch met 
die voorbehoud dat in die grondwet voor 
siening gemaak word vir goeie skakeling. 
Die voorsitter van die TSR is die enigste 
een wat dit kan bewerkstellig, omdat 
spesifieke funksies aan hom toegeken 

25 Augustus 1980. 'n Geskiedkundige dag vir die "Medics", want op hierdie dag is die Tygerberg Stu 
denteraad (SR) verkies. Die saadjie wat oor 'n tydperk van min of meer twee jaar besig was om te onto 
kiern, het hiermee wortel geskied en begin groei. 

word in die Reglement. MAAR die uit 
voering van die pligte berus geheel en al 
daarop dat die Voorsitter van die TSR 
ex officio sitting op die SR moet he. 
Voorheen was daar voorsiening ge 

maak dat die verteenwoordiger van die 
GSR in ad hoc-gevalle deur die SR as lid 
met volle regte gekoopteer kon word. 
Dit het egter nog nooit gebeur nie. 
Op die vraag oor hoekom die Tyger 

berg Studenteunie dan nie net bulle kan 
didaat instem nie, het mnr. Cbris Fourie 
- voorsitter van die 1979/80 GSR - die 
voIgende geantwoord: "Ons het dit al 
baie gedoen. Tewens, daar is gewoonlik 
'n "Medic" op die SR - maar dit het nog 
nooit skakeling tot gevolg gehad nie 
omdat 6f die SR-Iid is nie 'n lid van die 
TSR nie en verteenwoordig dus nie 
Tygerberg nie; of hy/sy bedank as lid 
van die TSR omdat hulle nie albei porte 
feuljes kan behartig nie, en gewoonlik 
kry ons lid op die SR 'n portefeulje wat 
niks met skakeling te maak het nie. 

Bogenoemde is die redes waarom 'n 
mosie op 14 Oktober op die Sirkus in 
gedien is. Daarvolgens vra die Tyger 
bergse studente dat die TSR -voorsitter 
- die verteenwoordiger van Tygerberg 
en die enigste persoon wat grondwetlik 
aanspreeklik is vir skakeling - outo 
rnaties lid word van die SR vanaf die 
tweede SR-vergadering - met dien ver 
stan de dat die persoon (vir 1980/81 is dit 
Wim de Villiers) geen ander portefeulje 
op die SR kry nie. Die mosie is met 'n 
groot meerderheid aanvaar. 

en die gevolge? Die verandering kan 
net 'n verbetering in die wedersydse ver 
houding teweeg bring. Die sleutel tot 
h6e suksesvol dit gaan wees, Ie by die 
Voor ntter van die TSR. 

Van Tygerberg se kant af is die be 
langstelling en bereidwilligheid tot beter 
skakeling groot en intens. Die verande 
ring wat gemaak is, kan net goeie resul 
tate oplewer - maar Stellenbosch sal 
ook genoeg rnoet belangstel om dit te 
laat werk. Tygerbergers vorm per slot 
van rekening amper een tiende van die 
Maties! 

In di Paarl het S.J. du Toit, Pannevi , 
C.P. Hoogenhour en die ander I de van 
di G.R.A. [are geJede hard gestry om 
Afrikaans 101 sy reg te laat kom, 'n stryd 
Wit V rul teen 'ngels g stry is. Vandag is 
die room van die Afrikanerjeug hier op 
Stellenbosch b sig om dinge ann Afri 
kuan te doen wat Oupa SJ. in sy graf sal 
laat draai, 

Is ek besig om 'n berg van 'n mol shoop 
te maak '/ No ways! Dis genuine ernsrig, 
Check maar hoe praat die mense 01' 
kampu . Ons groot probleem is dar on. 
al .0 g woond daaraan is dat on dit ni 
me r opmerk nie. Almal skim dis spon 
t tan om so re praat, By [ongmen e, v .rnl 
tudenre, i. dit 'n kwe sic van Ii -wer dood 
as uit di mode wee . As jou buddy dan 
.0 praat, . al jy ook nie otherwise wil 
w e nie, en jy praat ma ram. 

KOIll ons gee 'n plio r voorb elde: Dis 
karl voor die ek amen, n intlik moet jy 
SW()( like hell. want die enig te mnnier 
wuarop jy deur jou werk gaan kom is 
deur te cram. lou girl i. in net .0 'n flat 
Jilin want haar Classics predikaat is ro k 
bottom Jl sy nip h urr dood, Om 'n bietjie 
weg te hr ek het julie 'n dale gereel vir 
Sarerdagaand. :'.. rs h t julie 'n 'tun 
downer in die Oms gaan drink en daarna 
is julie movies toe. Die prent was way 
(Jut. Dit het gehandel oar hierdie klomp 
weirdo's war 'n rock band ge. tig her, en 

toe omtrent elke L.P. wat hulle maak op 
die top len kry. Die storie was nie so hot 
nie, maar die music was mind-blowing. 
Hierdie paragraaf met sy negentien 
Engelse woord en uitdrukking is rnis 
kien 'n bietji • oordrewe, maar die vorige 
paragraaf', wat in heeltemal "normal 
studentetaal" geskryf i. I het sewe Engelse 
woorde of uitdrukking . 

Daar is dan ook nog party mcnse wat 
die absoluut horribale gewoonte her om t-------------------__,.----.---------------------- 
~ngelse woorde te "verafrikaans". Bier 
taun s lfs die dosente, wat on moet 
edukadeer,. kuldig. Dat jui hull sulke 
tenne aan ons introduseer is oneksku 
s erbaar. Hierdie kategorie is miskien 
sells nog gevaarliker as die direkt oor 
names uit Eng Is, want dit is oosn dief 
in die nag. Men. e is dikwels onder die 
indruk dat dit hog A rikaans is en ge 
bruik dan juis ulk uitdrukkings wan 
neer hulle korrekte Afrikaans wil praat, 
On. het darern nog vee I om op trots te 

w cs. 'n Mens moet in gedagte hou dat 
die Skotte, di Jere, die Wulliesers, die 
Au tralie. e Inhoorling en die Noord 
Amerikaanse Rooihuide almal hulle taal 
prysgegec h I ter wille van Eng t. Iter 
wyl Afrikaan: in Surd-Afrika b sig is om 
veld te wen a spreektaal, AI wat 'n mens 
kan vra n op kan hoop, is dat ons taal 
suiw 'r gehou sal word. 

GEBEURE 
t. Geneeskunde: a) Wim de Villiers 
(Voorsitter): b) Sofia Rossouw; c) Pieter 
Bosch; d) Martin Bigalke: e) Francois 
Malan; f) Izolda Heydenrych. 
2. Tandheelkund en Mondhigiene: 
g) Dittmar Eichhoff; h) Anton Crouse. 
3. Fi. iot rupie: i) Winifred Borha: 
4. Arb idsterapie: k) Ulrike von Oertz n 
S. Verplcegkunde: I) Charmaine Crouse 

Die volgende gebeure het geld tot die 
verkiesing van die TSR. 
Tot nou het twee aparte studenterade 

op Tygerberg gefunksioneer, die Genees 
kunde Studenteraad (GSR - wat die 
paramediese studente ingesluit bet) en 
die Tandheelkunde Studcnteraad (TSR) 
- wat heeltemal apart van die GSR ge- 

Satcrdag, 18 Oktober 1980, is die 30 J ste herdenking van Simon van Iunksioneer het. Daar was voortdurende 
der Stel se verjaardag gevier. Die feesvierings vind gewoonlik op die oorvleueling en misverstande wat tot on- 

nodige wrywing gelei het, 
Saterdag naaste aan die 14de Oktober plaas. 'n Item wat vaniaar vir Daar is, ten spyte van baie informele 
die eerste keer gehou is en wat bale aandag getrek net, is die boere- besprekings tussen die 1 SR en GSR die 
wors-braaikompetisic - 'n kompetlsie wat nog 'n landswye, jaarllkse afgelope [are, niks kon truktiefs gedoen 
insteliing gaan word. om 'n oorkoepelende liggaam in die lewe 
~~~~ __ ~_~_~_~_~~~~~~~~~~~_~~~~ teroepn~.Op~GSR~ergaderingwat 

gehou was op 23 Januarie 1980, was die 
sekretaris van die GSR, Piet Nel, versoek 
om die moontlikheid van amalgamasie 
tussen GSR en TSR te ondersoek - ook 
met verwy ing na huidige besware en be 
sware wat in die verlede daarteen inge 
bring was. Weens 'n ongeluk het niks 
daarvan gekom nie. 

Die volgende stap was deur Gawie 
Roux, GSR-Iid vir Ge. preksverenigings, 
geneem. 'n Buitengewone kampusge 
sprek waarheen verteenwoordigers van 
aile liggame en verenigings genooi is, 
was op 17 April gehou. Daar was aan 
gekondig dat die gevolgtrekkings waar 
toe die vergadering sou kom, openbaar 
gemaak sou word. Op hierdie vergade 
ring was besluit dat almal teenwoordig 'n 
oorkoep lende Studentcraad vir Tyg r 
berg-kampus voorstaan met die doel om 

V R I 'N AF P AAK 

A D 

y 

.eH 
(onthou om u notas te laat bind 
voor u Stellenbosch v rlaat) 

van 
Die TSR van 1980/81 i saamgestel uit 

11 lede van die vyf Kieskolleges (wat 
elkeen net vir hulle eie kandidate gestem 
het). Hulle is: 

Musiek beiinvloed hoe vinnig 'n mens drink - is dit oak waar van die studente op Stellenbosch? Twee 
navorsers van Amerika het die ooreenkoms tussen drinktempo en musiektempo probeer voss tel. 

Musiek laat jou drink 
DIE invloed wat musiek op goed bv. die hoeveelheid melk wat koeie produseer, die rigtings waarin 

blomme groei en mense se buie het , is v orheen al dikwels ondersoek. Onlangs het navorsers uitgeviI1d 
dat die tempo van die musiek wat in 'n kroeg speel, die tempo waarteen die klante drink, beinvloed. 
Twee navorsers van Amerika, mnre. l.v.rn, die aantal persone by die tafel; drinkers geneem het, ontdek. 

James M. Schaefer en Paull. Bach, het wanneer die lied gespeel het en hoeveel In hulle verslag verklaar hulle dat die 
die drinkrempo van p r. on in kroee in slukke di drinkers geneem her, het hulle uitslag ni volledig is nie, maar dat dit wi! 
Wes Minn sora bestudeer. Di kroee wat na hul kantoor teruggekcer om die intis- voorkom asof daar 'n negatiewe verhou- 
in die onder oek g bruik i , is bekend ting te analiseer. ding is tussen die tempo van die musiek 
d: arvoor dat hulle musiek speel tydens en die drink tempo. Dit beteken dat hoe 
drinktyd. OOREENKOMS stadiger die musiek is, hoe vinniger drink 

Die navorser her s6 gesit dat hulle 'n die mense, en omgekeerd. 
talel, waar drie persone gesit en drink In die ontleding van die uitslae van 
het, kon ien. Die plat wat ge peel het, drie Vrydagaande, bet die navorser 'n 
is ook neergeskryf. Gewapen met die ooreenkoms tuss n die tempo van die 
name van plate wat gespeeJ het en notas musiek en die aantsl slukke wat die 

HEALTH PLUS BEAUTY 
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I KUNS I 

Die Konservatori m Verjaar 

PUNKAFRIKAANS 
Die eerste GRAFFlER bevat nuwe 

gcdigte deur Phil du Plessis en Johan v~n 
Wyk, 'n resensie vr n Komrnas uit n 
Boomzol, 'n gesprek met Welma Oden- 

INDI N daar vandag na die 
ultra-modern n indruk- 

wekkende kon rvatorium g - 
kyk w rd, i min m ns h wus 
van hoe dit oorspronklik 7S jc ar 

I d tot tand kom h t. 

Die Nuwe Konservatorium, wat in 1978 in gebruik geneem is. 

OP 30 Augustus het 'n nuwe 
literere tydskrif, GRAF 

FlER, in Kaapstad verskyn. Die 
tydskrif word uitgegee deur die 
Kaapse Groep, 'n besprekings 
kring wat deur wyle prof. 
W.E.G. Louw gestig is. 
Slegs die jong skrywer en literator sal 

in GRAFFIER kan publiscer. Benewens 
skeppende bydraes, soos gedigte en kort 
verhale, sal ook nuusitems, briewe en 
onderhoude geplaas word. S6 wil die hlad 
uiting gee aan strominge in die ontwikke 
lende letterkunde, veral omdat die be 
staande literere tydskrifte (Stundpuntc, 
Tydskrif vir L uerkunde en onrrast l 
uiteraurd voorkeur gee aan gcvcstigdc 
skrywers en literatore. Daarbenewens is 
die tydskrifte oorvol - dis 'n bekende 
Ieit dat, in die geval van Srandpunte, die 
wagtyd tussen die aanvaardmg van 'n 
bydrae en die uireindelike plasing daar 
van tot dertien maande is. 

daal en prikkelende artikels en briewe, 
onder meer oor die verskynscl van Punk- 
afrikaans. 

DIE Pryswenners van die vyf 
kutegoriee in die landwy 

Jubileumkompetisi vir musi k 
studente was: 
lIoofpry wenners ( 1000 elk) 
Klavier: John Theodore (UK) 
Sang: Deon van der Walt (U ) 
Orrel: Annamarie Hough ( S) 
Strykers: Philip Gaert n r (Viool, 
UK) 

en 
Maya Ga rtner (Tjello, UK) 

Blaasln trument : L slie 1 ay lor 
(Dwarsfluit, U. ) 

G AFFIER DAAG WEN E 
ESTABLISHMENT 

ESTABLISHMENT 
'n Vedere motivering vir die stigring 

van GRAFFIER is die feit dat die jonger 
garde hul dikwels nie tuis voel in die 
literere establishment nie, waar die mag 
oor die boek en die tydskrif in die hande 
van 'n klein groep Ie. 

Die behoefte na 'n tydskrif soos 
GRAFFIER, wat uitgegee en gedra word 
deur jong skrywers, is dus voor-die-hand 
liggend. 
GRAFFIER sal kwartaalliks verskyn 

en landwyd te koop wees. Die tweede 
uitgawe verskyn in Desember- 
Belangstellendes kan bydraes, wat aa~ 

'n onafhanklike keurkomitee voorgele 
sal word, stuur aan: Die Redakteur, 
GRAFFIER, Postitts 855, Bellville, 7530, 
Veral studente en skoliere is welkorn om 
bydraes te stuur. Voornemende les rs 
kan inteken deur 'n tjek of posorder van 
R2,60 aan die redaksie-udres te stuur. 
Dit dek 'n jaar se uitgawes. 

Bykomende pry (R200 elk) 
Klavier: B vcrly Ann r n 
(Wits) 
Sang: Andre Howard (P.U. 
C.B.O.) 
Orreh Ad Iheid Pape (U ) 
Blaa In trument : arh rin 
Combrink (klarinet, U V ) 

Heerd n (bl 
chnlkon) 

Graffi 
'1'1 I YI)SKIUI' VIR JONG SKRYWI:as 
IRG. I. NO 1- AUOUSltJS I III) 
rays: RI IIIh'k "pry.: hlk 

HAUM 
Die student se boekwinke/ 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 

TEL. 
70315 

N 
W" ry 

Posbus 343 ,. 



lJy se nee, hy is nie geinteresseerd in brug nie, en as ons hom weer steur, sal hy miskien rede vind om sy 
krieket-kolf te gebruik. 

Vrydag 24 Oktober 1980 

VE WAGTE 

tell nbo ch het eind ten laaste weer 'n Studenteraad. Na etlike maande van 
aputl en be luit 100 held spog 011 met 'n stemp rsenta te van 40,7% n 'n 
klinkende oorwlnnln vir di meer kon crw tl we groep op di kampu .• Ole 
groot vraag I. nou: "Ga n hierdie 14 nuutverko e SR-)ede Stellenbosch lei soos 
dl . tudenre-unle van hulle verwag? llierdie verwagtlng kan kw Ilk beter gestel 
word as In die bel Id, verklaring van di pa verkose SR·voorsitter, Plet Naude, 
nl. 
"'n Nuwc tud nt raad kan 010 llik In helangrfker priorltelt kle as om die 

vertrou v n die studente-unie In die raad a liggaam, te probeer herwln. Daar 
om behoort die klem te val op die uitbouing van porter ulj s en diens aan die 
tellenhos . tudent," 
OIt I v rblydend om op te mcrk dat die oorwegende prioriteit in die verskll 

I nde bel id verklarlng v n die nuwe SR·lede die van 'n dlens en verantwoor 
d IIkh id teenoor die tud nte-unie I • Die onus rus derhalwe op elke lid om 
hi rdle doe I t lUng na te . tr cf en t verhef tot voordeel van Stellenbosch. 
H rdeu wil m nd t k nne ge d t da r geen politic e b trokkenheid mag 
w e. nle. On lecf Immer In 'n wercld van toenem nde ons kcrheld waar die 
lelersflgure In hul heslultn mlng fh nklik Is van die houdlng van ons toekom 
tlge lei r • Da rom ru daar In verantwoord ellkheld op die studentel iers om In 
In mind r of 01 erdere m t In barometer te we s van studente-ldees en ont 
wlkkelinge. Slcg. 0 al ffekti w be. lultn ming dan deurgevoer kan word aan 
owerheld k nt. Maar dlt . al bal onwys en bale g vaarlik wces om primer 
polltles b ·trokke tc raak deur middel van die SR. Indl n di SR sy status as 
presti te-ll gaam op dl mpu wU herwin, is dlt nnodsaakllk om persoonllke 
politieke oortuiging butte die R t b sic • Hoewelled r n elk die dringend 
held van 'n bevrcdigend oplo. Ing vir uid-Afrika hesef, I. d at op Stellen 
bo ch dl nodig truktur g k p w ar odanlg b hoefte tot uitlng kan kom. 
01 S i h g naamd ni van hlerdle trukture ullgeslult nle. Danr Is m t ander 
woorde g en red waarom persoonlik oortuiglng moet se' vier in die SR-raad 

I nle. Verder verho d nik die R om by wyse van 'n mo. le sy 011 noee met 
di ituldige tel I in uid-Afrlk ulf t spre k nle, , olank sodanige be, lulle nie 
te kosr v n dlens ell v rantwoord llkheld n die tudente-unle gene m word 

IE 1980 
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PFP: , igting en 
'n idee • me 

Storm Diirr is die uittredende voorsitter vall die PFP-studente tak op 
Stellenbosch. 

Om met die spreekwoordelike deur in menings vorrn vir die PFP. V ergaderings 
die huis te val: dink u die PFP studente- betnvlocd me nse wat in 'n bet rok ke 
tak her In die afgelope termyn genoeg rigting dink, m.a.w. kontak met idees is 
gedoen om die studente bewus te maak belangrik. 
van die probleme rakendc die SA poll- 
tieke situasie? "AANDEEI. 

Di Pf P studentetuk reel wei open bare Her die Pf'P-studentetak enige aandeel 
vcrguderings op ·tellenbosch. Hierdie aan SR-verklesings, monstervergaderings 
jaar is slegs twee vergaderings gehou. en dies mer? 
Klein r byeenkomste word egrer gereeld 
in die k antoor gehou in die vorm van be- '" . 
pr ekingskringe. 1 e veel publisiteit kan Ge~nsms me. Ole Jd~e wat wei g~s.k~p 
moontlik ncgarief inwerk op dit; PI'P, ~ord I~ op gro~d van eie studente-inisia 
studentetak se bedrywighcde. Tog is bah: tl~f. DII! P P wil wei betrokke raak, maar 
.mense bcwu van die PFP. Veral na die Ole mense gcbruik in die proses nie. 
\ omstrede PW Botha-ver 'adering was ~~d~en seker. personewel gesteun word 
daar 'n merkbure toeloop van be lang- IS <!ll bloo~ uu oortUlgmg. 
srellend s na di PFP-kantoor wat om Sou u se dat Stellenbosch werklik so 
me r inligting korn navfCllIg docn het, verlig is as wat voorgegee word, met die 
V rder maak die PPP vr n die Deurbruak 
gehruik om inligting t > versprei. Hi r is 
verenigings op lie kampus wat die rigting 
van die PFP ingeslaan her, war dit der 
halwe nodige maak om dubbeld te werk. 
nie. . 

VERLIG - NIE UBERAAL 

~ 
'\ ..... \ 
.!.V 

MATIE - 
GESPREK 

MET 

STORM DURR 

Dink u die PFP studentetak besit die 
vermoe om Stellenbosch se verligte bceld 
te kaap n daarmee op loop gaan? 

Stellenbosch kry baie publisiteit as v~r·. 
lige kampus. Sekere groepc is egrer hlcr 
voor verantwoordelik, asook die pef . 
Oil is egter baie moeilik om so ietS re 
doen. 

EKSKI.USIEF 

NAPRATER 

In hoe 'n mate funksloneer die Pf; 
Sou u se dat Stellenbosch werkllk so studentetak as eksklusiewe organisasle. 

verlig Is a wat voorgegee word, met die 
klem op verlig en nl liberaal nie? 

LlBE AAL Wat sou u a die kernproblerne "1111 
die Suld-Afrikaanse poUtieke situa Ie be' Om meer ult tc brei op die vorlge skou? 

vraag: dink u hier is In Iiberale n Iglng op 
Srellenbo ch? 

I. die PFP studentet k bloot 'n n • 
prater van dl PFP of vorm u ook kon 
struktlewe denkpatronc wat die PFP 
leldin , kan gee In die hantering n bevor 
derlng van die jong Suld-Afrlkaners'! 

Nee, maar wei in verg Iyking met 
under Alrikaan e universit he. In die 
verbano is daar baie ruimte vir verbeter 
ing. Tog hang eli! af vanuit walter per- 
p kti f 'n III n tellenbo: ch be kou, 
Verliu hou verskillend bet ekcnisse in 
vir verskillend , pcrsone. Baie sludcntc 
dink hulle is verlig om in die mode Ie 
we s. 

Di PI'P staan vIr 'n ri'ling en ni 
os' I 'n idee nie. 'n Nasiona!e kOJlv n'ic 
n di' afskaffin· van 'tparthcid is die 
pnmcrc van die PFP doe I I lIing. Die 
P .p 1110 't nie aanpas hy die meer hehou 
dende gar Ie nie. Indien wei, loop die 
P P gcvuM om sy gdoofwaurdigheid 
onder die Swarlmens" t • verioor. Om. is 
oop vir gcsprek, n vervul die rol van 'n 
groot sosialiscrillgsag nt. 

NAMENS STEU.EN80 ell ~k hoop Stclll!nbosch raak meer lihe 
raal. Na die Sr episode is hier egt "r 'n 
malc van twyfcl oor liberate idees. Die 
konscrwatiewe d ment is in elk geval 
teenwoordig. M.a,w. die studente vcr 
kit S HOg steeds om b houdend te wees. 
T.o.v. ander Afriku'in!> kampusse is Slel 
lenbosch h i meer lib fH.1. On. sit met 
'n sltlwsie WHar die ludent leier. libe 
r lui is, mam di mas. it nie. 

IH die PFP student tak wcrklik 'n 
m ningsvormer op die mpus? 

la, ek clink so. Die lifer'\tuur w t vcr 
prei word hdnvloed per One weI in die 
eer Ie plek, en in di , twecde pIck i duar 
bai tudentc W'lf nnmcn Stell nbosch 

In g en male nie, Ons sal verkies dill 
die party oopgestel word vir aile r: sse. 
Daar be taan geen kliek nie en lidnHt<lt· 
skap word op niemarid afgeforse r oie. 

8lANKE BOURGEOISIE 

D"d l . f 'k (w,d 1c I "oc )cstaan 111 A n Hans- k 
as . ngelssprckcnd gelcdere dal blafl " 

. bcr~l Icwt:nsom tandighcde eenvou(ltg f 
moet wces as die van nic-blankcs. [).lI~s 
word neergesien 0(> ni -blankes t::11 JI1~. 

daarom is hlank s bung vir enige "til 
andering. Die blanke het grootgewO(( r~1 
'b . - d ar hu n ourgeoisl '-agtcrgron wa Oil.' 
koppighcid d ur, laggew nd waS. id 
blank j hehoudend en du' nie be.(~ 
om af land te doen van y posisie nIL';' 



NUUS 

GEVRA 
DIE Universiteit van Stellen- 

bosch het 'n trotse verlede. 
HoeveeI kleurryke en briljante 
figure is nie al deur Matieland 
opgelewer nie? Akademici wat 
die hoogste sporte in hulle rigtings 
bereik het. Maar tog is daar so 'n 
effense wanklankie. Elkeen van 
ons as studente het al voor die 
probleem te staan gekom. J y stap 
'n klas vol verwagtinge binne, ge 
eerd om te kan leer van beroern 
de prof. So-en-so, om maar net na 
'n paar lesings te besef dat hy as 
dosent net nooit die mas sal kan 
opkom nie, Waar Ie die probleem 
dan? 

Dit is ongetwyfeld so dat die mcerder 
heid van die honderde dosente wat op 
die kampus do seer, absoluut briljant in 
hulle onderskeie vakgebiede is. Maar as 
dosente, wat hulle kennis moet kan 
oordra en die student meet kan moti 
veer, faal huUe jarnmerlik. Per slot van 
sake, elke persoon is nie noodwcndig 'n 
goeie onderwyser nie, en elke goeie 
onderwyser is nie noodwendig briljant 
nie. 

Dit is duidelik dat 'n mens hicrdie 

• • GOEIE DOSENTE HI 
probleern ni kan vaspen tot e n spe j 
ficke Departernent nic, maar dat dit 
taamlik wyd oor die kampus voorkorn, 
Luister maar net na wat die stud nte van III kaar v r: kil, "A ter a11, y u. till 
self te se hct: "Min dosent sla g g ( bad teachers". 
daarin om die studentc c bclangstel- Di 1-11 1 prekend tud nte vo I 
ling gedurende die lcsing tc b hou. Die net 0 sterk oor di 'h. Ite van dl 
dos nte is goed opgelci in hul vak- do' nt 'I hul Afrikaan 
gebied, maar be it nie die vcrmoe om 
hierdie kennis aan die studcnte oor tc 
dra nie." (Anoniern, Dagbreek), '11 
Huiskomiteelid van Buis Ten Bosch 
deel sy mening. "Kan 'n dosent nie 
verplig word om 'n kort kur us in 
didaktiek te volg nie? (Anoniem, 
Nemesia): "Dosente moet verplig word 
om H.O.O. te neem, want by dosente 
wat goed is, het almal H.O.D." "Dosen 
te wat is dit? Fk het nog nooit ecn ont 
moet niel " (B. Agric, Admin. 11). 

eding took? 

KURSUS Kapp kap terug 

Koshuise stem sterk 
KOSHUISSTUDENTE het vanjaar merkwaardig .min~er gestem ~s 

verlede jaar. Vanjaar was die stempersentasle vir h.uUe. 74fo 
teenoor die 87% van verlede jaar. Die verskil by PSO was bate minder, 
met 16% vanjaar en 17% in 1979. 

Anders as wat verwag kan word, as 
na die gedurige verwysing na die onbc 
trokkenheid by damcskoshuisc gclui 
ster word, was die perscntasie wat hier 
gestern het 73%. By die manskoshuisc 
wasdit net een meer-74%. ~--------------------------~~--------------------------------------------------------~ 

Huis Marais het die hoogste stem- Dit is rcdclik om te aanvaar dat op 
persentasie gehad, nl. 98%, terwyl die hierdie stadium een en almal sick en sat 
darncsko shuise met die hoogstc, Lydia is vir die gedurige beklerntoning van die 
(met 89% is. Daar was veral twce groot "image" van Stcllcnbosch, Ten spytc 
veranderinge in die stcmgedrag by indi- daarvan kan dit egter nooit oorbeklern 
viduele koshuise: Simonsbcrg se per- toon word nie, Want, wattcr bceld dra 
sentasie het van 100% ge daal, maar hicrdie universitcit uit as sy toiletge 
Hombre s'n het weer baie verbeter - riewe bcmors en die deure bekrap 
dit was 63%, en her vanjaar tot 92% word'? 
gestyg. lIierdie is die aangrypcnde verhaal 

Die koshuise met die laagste persen- van 'n bruin wcrkn mer wat sy tocvlug 
tasies was Erica (53%) en Simonsberg tot Die Matic gcneern Ftet, Dit is 'n 
(55%). Uiterstes by PSO was Natuur- wanhoopbcsluit in 'n poging am hom 
wetenskappc met die minste (9%) en op die volwassenhcid en intcgrlteit van 
Regte met die meestc (52%). die studente-unie te beroep. Sy verhaal 
-.:::.......::.:.::..:..:..=:...:.:::.:..:..::..:...:;....:..:...-.;__----j is skokkend, dog doodgewoon vir som- 

migc wat nog nie die ems van mens 
wecs ervaar hct nie. SIRKUS 

Vervolg van bl. 1 

Die rnosie is met oorweldigendc meerder 
heid aanvaar. 
Daar het uiteindelik negentien kandi 

date aan die Voorstellingsparade deel 
geneem, aangesien die twintigste (Wim 
de Villiers) toe outomaties, as Voorsitter 
van die Tygerbergstudenteraad. met die 
aanname van die Grondwetwysigende 
mosie. ex officio op die SR dien. . 
Aan elke kandid: at is vier minute vir 

~rae toegestaan. Geplante vrae was w~er 
In hut gebruiklike kwota teenwoordlg. 
Daar was verskeie vrae aan kandidate 
oor aktuele onderwerpe. Vir dertien kan 
didate is vrae van landspolitieke aard ge 
vra. Vrae oor 0 trede onderwerpe soos 
Polstu, die Presidentsraad, Chrislenskap 
en "oop" koshuise het groat prominen 
sie verwerf. Die antwoorde op die vrae 
het die heterogeniteit van die groepe 
waaruit Stellenbosch sy studente trek 
weercens bekl mtoon. 
Meeste vraestellers het dit ernstig ge 

had met hul vrae en wou waarlik poog 
om hul kandidate se "verantwoordi(lik· 
heid" te toets, Dit is egter betreurens 
Waardig dat daar enkelinge was wat op 
onvolwasse en onverantwoordeIike wyse 
slegs gepoog het om die kalklig re steel, 
e~ geensins belanggestel het 0111 hul kan 
dldate te toets nie. 
Met die huidige bedeling stem die oo~ 

grote meerderheid student vir kandt· 
~~Ie op grond van hul vertoning oP. d!e 
Strkus" en dit i duidelik dat mens me n 
verantw~()rdelike oordeel oor 'n kandi 
daat kan vel in die vier minute lot die be" 
skikking van die vraesteller nie - veral 
dan nie as die grootsre deel hiervan ~p 
geneem word deur ligsinnige vrae Ole. 
Die stelsel van verteenwoordiging is d~n 
en van die aangeleenthede waaroor die 
nUwe SR in sy termyn ernstig al moet 
besin. 

'n Duidclike blokstcm is by Saldan 
ha waarneembaar, met 'n 47% verskil 
tussen Johan Els (69"M en Karen Hugo 
(22%), wat respcktiewelik elfde en 
twaalfde was. 

Maties 
Morsig 

MORSIG 
As die werkers aan diens korn, is 

elkeen veronderstel om oral skoon te 
maak waarvoor die vorige persoon ook 

BERO P 
Di koonmak r wil graag 

vriendellk roep do n ip p rSCIn 
wat die toil tte bruik om waar 
moontlik, skoon en opgevo d t w rk 
te gaan in die 'bruik van die g ri w . 

LOJAUTEIT 

. i nodig? Skoonmakers in Neelsie k/a oor die morsige 
Is dit regt gn students- Dit ontsier ni alleen die Sentrum nie, maar 
gewoontes va 
lei boonop tot onnodige werk. 
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0, W,,1 

L IEWEJesu - 
Ek do n dikw Is die dingc wat U nie wil he ek moet doen nle. M estal 
pia dit my nie e ns nle, Tog sal ek graag wit verander, Sodat U ook op 

my trots al kan wee II Ip my, Here, sodat k in aile 0Plligte 'n kind van 
U kan wees, Verstcrk a blief my geloof en v rvul my opnuut met U gees, 
want ek w et dat ek clleen met U krag die toekorn tegemoct kan gaan. 

Bale dankie vir 'n jaar waarin U my so baie voorregte gebied het. 
V r 'we my waar ek U teleurg sstel het en oms sander U pro beer I we het. 
Dankie ook dat U altyd bereid was om na my t luister - 'elfs wanne e ek 
U raad en bystand wou verwerp, Skcnk my oak die v rmoe om te aanvaar 
dat U wi) vir my di beste is. 

Ek wil graag vra da t U die volle beheer van my lewe oorneem, Vat my 
hand, Her', en lei my op die pad vorentoe, Ek is jammer oor al my bai 
>t1dcs, maar k weet nou dat U ook dit al vergewe. Bail.' dankie daarvoor. 
Ek wit bid vir diegene wat U nie ken ni . Mag dH 0 w C8 dat hull oak 

die vreugde en geluk van di lewe in U I rvaar. 
Amen, 

U len/you ee, die lid vir PRO ,S (Pupils R si tance: Organizing and 
Governing Society) hier is ons al we r by die Irku./her we are at the 
circus again. Fk vertrou dit is vermaaklik/I trust it to he ntertaining, sug 

hy op sy usually bilingu l/gebruiklik tweet: ligc wyse. (Str ng oorccnkomstig 
di grondw t v n y organi asie - GG.) 

Ju, gee Gotlieb A. Thooniss n ie sinnig toe, ek rnoet b Iy ek het nogal 
hcelwat pr tan sornmige van di harl kyne - op y oulik-g formuleerde uit 
spraak, herh al hy dit - mczzoforte t r wille van die wat dit nog nie g hoor 
het nic: J It, g e Jotlicb A. Thconls en tee innig to ,ek moet bely ... 

'N 'LIEK OOR IN SLAGPAL • 

Die clowns kom v r igtig en in 'n lang. lang ry die arena ing sluip cn ga n sit, 
o so t ntad f OJ) die 8to I . Gotlieb vergaap hom aan die kouspel. 1 wers wit 
'n klokkj~ by hom lui in verband met 'n fli k wat hy op skool g slen h t. Oor 
'n 81ag(>al-. Maar sy geheue kep kop hom :;0 ,fte. 

Jou werklik. ne, se professor Van Brakel vcr tom, twec Skot. nnrre oak. 
Nou't ek alles gesien. Ag nonsens, hull is almal go ie Afrikan cs, Got! 'b 
vinnig/aggress eflv r I onkundig. Daai tweetjies het dan rokke an, hou di 
prole or vol GotUeb A. maak groot ot! vir die II kretar etjie. En hy n em 
die profe sor p ternalistie. aan die rm, I i hom e nkant n tig hom deeglik 
dog' 'aaklik in aangaande Di Feit. 

I m nd vra 'n vraag aan 'n clown. Wag 'n bictjie, se die lid vir SUIP 
(Same 'allg cn Uit rmat Int n. i f P.mrti hou) "k k n nll daai vr ,t U r. 
By het 'n wink I. la, vlll Gotlicb an, hy h took 'n Standpunt. Ne, se die lid 
hly,verrn" wat i di v r kit? Groot, . Gotlieb lim, sy wink 1 i duUT. 

TWINTIG STOKMANNr'TJI ~S 

(Die GOMI,ASTJEKGOGGA vou sy druppend mbrcel to . By ncem 'n 
kcrppuntpotl d uit sy boonste sak ell sock n y 1980-sakboekie 'n 
dubl Iblad. Matig-ontstemd moet hy tot heel agt r blaai voor hy 'n skoon blad 
vim!. JIy tekcn twintig tokmannetjies. Onder elke figuurtjie skribbel hy 'n 
kriptie. e kOJUment artJic. By cen skry f hy: hy h t 'n Stell, by 'n ander: hy het 
'n Stmnbool1l, by nag ell: hy is 'Il Stollterd. Soos di and vorder, t ·ken hy 
oak c graf tn, od t hy op die ou end van di figuurtjie. knn nc 01 n 
we 'moedi· t ruste Ie. En op lk gTa st n gr veer hy. ni sonder I edv rmaak 
ni, .I.P. 1st, 1 Pref r. 

Die boeki is nou vo). N~t die bllitcbl d 1S no' koon. OnwiUig rk n hy die 
konsekwen jan hom If. Fn hy 1 drie rna mde i deftien wek j 
c n-cn-n 'cntig dae. Met 'n dik viltpcn ,yf hy dwars oor die knon bllH bl td: 
PrOS1L En hy keur die boekil) in yn konf·tti en stro j dit wyd, da t dit 
lang aan neer it op di kar ondl::r hom. lin die GOMLASTII'KGO J'GA vryf 
n vryf aan di jcuk in y linkeroog}. 

llARJ'ND VOS 

r 

BOODSKAP 
Op die voor toep van y here 

woning sit die ei naar van 'n wing rd 
pIa s bitter bedaard terwyl hy ujg aan 
'n dumpie Be t IUaar_ Sy bruin weT 
ke s bcwerk brom-brom di . grond tu - 
n di druiwe tokk , kyk af en toe 

op, poeg 'n pruimstrepie op die grond 
ell bre k bitt r byklank op oor die 
BI ddi Bo re wat al te Ickker die 
koclte opsoek. Maar as daar kemer 
aand blikbekertji s uitgehou word na 
die warmte van die voggie , breck baie 
'n Ian ie vir die Buitengewone,Ba 8 wat 
die Blye Boodskap m t 'n 0 mpie Tas 
hul harte indra. 

Stell nbos e privaat tudentll word 
'clloodsa k om N cl ie s Bullbr nd 
et behaaglik te v .rorber. Daar is al 
gekla () r die "Brilj. nte Rer iding" van 
die kos, B ter B di .ning by die Bocre 
wor 'n-Broodeol toonb' k en Bep rk 
tc Belg riew by die tclefoonkio k, 
maor a nb veUngs voo die Belang tel· 
lende B ht.erkomltee het tot du vcr 
nog net 'n Bmaksel van Bittergal ver- 

bababoudiie eens meer kans om van die 
toilette op die univer iteitsgrond ge- 

KAMPUSBETREKKINGE bruik te rnaak nie, want die Bevuild 
Gedurende die afgelope jaar was ons Bakke het 'n daring in die vlees ge 

op die karnpus betrek by die Burgerlike word. 
Bell-en-Bull-beswaddering en met die 
verkiesing van die nuwe SR word daar 
met Bevangenheid na die Belof'tes van 
elke kandidnat g skyk. Of hierdie veer 
tiental Bevoorregtes bevoeg sal wees 

oorsaak. 

GRAFIEK 

Oit is ni nodig om die Basuin 
verder te Blaas nie. Die BB-grammatika 
is 'n spel van kontraste: sy grafiek kan 
maklik wissel van 'n Belewenis tot 'n 
Blatantheid, Dit is el keen se eie pre 
rogatief am Basaar te hou, of om die 
Barb ri me daaraan verbonde voor te 
aan, 
Uit die oogpunt van 'n Bedrernmel 

de Buitestaander, net dit: mag een en 
alrnal vanjaar Begenadig wees om 'n 
B paalde Begar fdheid in die vorm van 
Boles enheid tydens die ksarnen te 
toon. Probcer Benarde Beswaardheid 
Beteuel en begin vroegtydig om blanko 
tjeks uit te skryf sodat die Betalings 
balans die Belastinggaarder sal Be 
haag ... (Bravo! en Basta). 

Bye-bye! 

DEESDAE word ons sam Ie- 
wing al ho meer geteister 

deur die Baie Beg esterdes wat 
met 'n Begeerlike Behaaglikheid 'n 
aandeel in elkeen se Brood en 
Botter wit opeis. Hierdie DB's 
slaag daarin om hulle oral onop ig 
telik in te grawe om ons arme, 
onskuldi wesens vanuit '11 onbe- 
kende ho kie te tempteer. I 

So het die Bcgeerlike Behaaglikheid 
van die eens geroemde Brigitte Bardot 
at menige jong man (a ook 'n he le paar . 
'vintage' modclle) in hul voetsporc laat '------------- 
tol odat die bcgeerltkhede van die 
vic y loop kon neem. Barbara Bach 
sc B sondere Ben en Belowende 
no zoem is self 'n faktor wat menige 
tud nt c kamerrnuur v rsier, terwyl 
haar Bcsondere Brons vel ekere son 
brandolie-agente laat ril van lekkerkry. 
'n Mens kan natuurlik ook nie Kaap 
stad s ele Barbara Barnard agterwee 
laat nie in die Goue Akker is haar 
BB-boctiek dikwels die teiken van gul 
~F ouenswatkam t~op oekisna~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pikante Bro k-en-Bra as kersgeskenk 
vir hul eggenotes of beminqes, Daar is 
egter geen sprake van 'n Bereidheid tot 
B taling nie, want die betrokke kliente 
verlaat die winkel gewoonlik Betreklik 
Blitsig as dit by die aanpas en nornrner 
pas kom ... 

TEENVOhTER 
Gelukkig het ons 'n lekker teen 

voetertjie vir ulke Bclaglike Ban ali 
teitc. 0 nkie tog vir die rustige behaag 
Iikheid wat ons geeerd I tterkunde 
no' kan bicd. Ten spyte van die Be 
kl mmcnde Scheer soos toegepus deur 
die g agte lede van die Sensuurraad 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ounk ~I hul kw~ in hul ~or~), kan 
ons darcm pog met Opperman sc 
Blom en Baaierd, Brink e Boeke wat 
in on land Beklad word, m ar oor, C 
Berocmd is en Betta Bloo bos se 
Boomzolle in Brandewynbekers ('n in 
dring nd onder oek na die motiver ing 
van die Afrikaanse krywcr) wat binne 
kort eksklusi f op die gterblad van 'n 
onge tigte Sondagkocrant sal verskyn. 
Ell terwyl skoolkinders The Conse 
quences of the Atomic Bomb tuis 
bestudeer, bid Breyten Dr ytenbach vir 
sy vriend in die tronk. 

Die toppunt van behaaglikh id vir 
ill Transvaler wa om tc hoor of te 
ien hoe die magtige pak voorsp 1 r 
v n die Blou Bull daarin gc laag het 
om die WicPi behendig te beheer. 
Klap-klap-klap, dit was be Ii 'n llomens 
like Beleg op die Suide se Beperkte 
Bc s t a n d h e.ld teen o n g e ewe 
naarde Boot- n-Ballmam kap oos uit- 
gevoer d ur Breker Botha, maar volgen 
de jaae (soos alreed vantevor voorspel 
is) 1 die Blair-Brigade dalk daarin 

J ag om die B tow rdc B ker huis toe 
te bring. 'n Mens kan maar net hoop 
dat die B faamdc Binnelanders in so 'n 
geval bewustelik hul bewondering I 
toon en nie die Kapenaars blo dbek 
(my pologie) hui toe sal tuur nie. 

ian theron 
am 'n Bewuste Beweging te lei in die 
rigting van Besproke Baanbrekerswerk, 
sal legs die tyd kan leer. 

Intussen gaan sekcrc Beterwetende 
Bendes voort om Stellenbo sch se naam 
belangeloos te beswadder, Borde langs 
die pad getuig van die Belhamels se 
Beheptheid met 'n Basterhumor. En in 
Wilgenhof se "quad" is 'n Brand Bestry 
sodat die vonke 'n Bederflike Beeld na 
buite gelaat het. Verder sien gecn 

w~~ ... 

Fair Delilah in the water, why are you weeping? 
Because my brother himself to the shore is keeping. 

IT was like midnight to Fred. That time when he peruses the tract of his 
mind and discovers more problem than he c res to solve. But it wast 't 
night. The sun tc tined to that and so did all the people. They were in 

their hundreds and were milling about the candidate. It was election time 
again in the Organization. And the sea on brought out th best of those 
cynical brainless dr gs in the Organization who car d to st: nd for one of its 
more prestigious councils. "I stand for the man in the street," quoted one 
lanky, fair-headed man. "What do you mean the "man in the street"? sorncon 
a iked. "I mean," the candidate b gan hesitantly, "I'll do my best to make life 
in thc Organization enjoyable, even fruitful." He rniled and the sun reflected 
off his gold ti clip. "Well," the questionner carried on, "I am the man in .he 
stre t and I don't see how your council, ineffectual as it is, c n help me. ou 
yourself don't cv n know what you're standing for. What' your real pol y?" 
The oth r listeners were annoyed because t ey knew tha t mo. t (f the 
Organization wa going to vote for this candidate. lie had a good name and he 
had served the Organization fastidiously. Hi. shoe w re clean. 

The people started nudging the questionn r to th back. Fred saw the man 
make his way across to a candidate who was tanding at a distance from the 
rest of the crowd: obviously a dark horse. For women take little opportunity 
to say their piece in the Organization and the woman who stands as a 
ca ndidate is competing with a staid male elite. The man mov d closer to her 
and had to bend oyer a little because the candidate was rather small. "Yes, I'm 
for the man in the street." Over and over the meaningless words poured forth 
from one candidate to the next. Each one WdS bathing in the affection of his 
admirers and revelling in being able to deliver a soliloquy to eag rly silent 
listcners. Fred wondered if anyone was taking in the meaning of the words or 
the meaninglessness of the situation. More people were moving to the woman 
candidate and Fred lost sight of her short frame. 

Looking around at all the quiet groups, 1· red could see the candidate who 
would get in because of his handsome stature; the one becau e he had stood 
unmovedly in the last ejection; the one because he looked a solid kind of chap; 
the one becaus ,.. . F red was becoming dilZY. Each candidate looked the 
sam to him. It eemed to be the rule rather than th exception and most of 
th people (except that motley group that bustled about the little woman) 
were prepared to accept the ituation in aU it, mundane convention lity. They 
had done so before and they would do so again. 

Fred moved over to the excited group. Amazedly, he heard not the people 
a 'king the odd question, but rath r the short candidate asking que tion of 
them. "What do YOll want from the council? " The people answer d h r from 
all sid So I~liciting respoJlsc wa her ole aim. She talk d bout the problems of 
the Org nization and th apathy that wa so rif among all it member. She 
compar d the Organizatiun to a sinking ship. "It's only an aile ory," she 
added. "But We must, each one ot u realize our individu I importance in the 
Organization." Whispers were passing back, nd forth excitedly as'the woman 
carried on. "It's not me alone who is going to change it," she held her hand 
out to the crowd, "It'. you as weU." They all started clapping. The women in 
the other groups realized what was happening and, in rehear d movement and 
annoyance, gazed at her and then turned avariciously again to the adorable 
candidates who continued their soliloquies. 

At the polls the following day, Fr d cast his ballot for only one candidate 
and when her name came up as part of the new council he was jubilant to the 
Point of frenzy. But he only had to rem mo r the other candid t s whose 
names had been on the Toll and the ilent people who hud voted them in, and 
he f It nauseou . Was one person enough'! A singleton on a council, a ew 
more in a crOWd, and 0 it carried on. Ther were too f w like th, t little 
candidate and I'red wondered, late one night, whether what sh had said 
would corne truc. The time I ft to save the ship wa truly in their hands, but 
still everyone was slowly sinking. 

Brother. why look you so anxious here on the shore? 
For Delilah, my friend. I can see her no more, 

Michael. 



I MENINGS EN BRIEWE I 

Stellenbo ch en y 
politiek 

CHRIS HEYMANS skryf: 
'n BESONDER aktuele vraag 

wat deesdae op Stellen 
bosch en elders gevra word, is wat 
die kwalitatiewe en ook kwantita 
tiewe inhoud van die "verligte" 
beweging op Stellenbosch is. In 
hierdie artikel sa) primer gefokus 
word op die gebeure van 1980 ten 
einde die vraag te probeer be ant 
woord. 

Oat 1980 'n b sonder jaar op die 
politieke front was, spreek vanself. 
Daarvan getuig die "Bell-en-Bull 
drama", die beso k van 'n groep stu 
dente aan Soweto, die betrokkenh id 
van 'n groot groep St lIenbossers by 
die stigting van Polstu, die Inisiatief 
rakende die Afrikaner-Swart alliansie, 
die SAAK-konfercnsie ocr 'n grondwet l...-_~~_~LJJ-AI_ 

en die veelbesproke vergadering van 
mnr. P. W. Botha op SteUcnbosch. "verligte" b weging word deur di 

infiltrasie van hi rdic mense n die wat 
KARAKTERTREKKE "links" is tcr wille daarvan om links te 

Aan die hand van hierdie gegewens, wees, gcstrem. uaar is nog t v I 
kan die volgende bree politiekc karak- studente wat eers wil kyk wat die 
tertrekke aan die studente-unie toege- Regering doen, voordat hulle self. tand 
skryf word: punt jnne~~. Daar is ~og te ve,ol 

• Die bereldheld tot kennismaking 'Jrverheerllkmg, persoonlike vendetta 
met 'n wye spektrum van menings in teen ander, sen.sa. lebelu theid en vc! 
Surd-Afrika, het die "oop tradi ie" van sigtigheid. D~r I te min men ~at die 
Stellenbosch herbevestig, Dit was nog lewensbelangnke vraagstukke m on 
altyd deel van Stellcnbosch - self in sameiewing met oorgawe en ern 
die jare in die ASB (1948-~968) het aanp~k. . " . 
Stellenbosch onvoorwaardehk na ge- VII bate studente beteken verligt- 

heid" om. trede uitsprake oor die Ontug- 
wet, Gemengde Huwelikc Gro psg 
biede, haastige konsensus met Bruin 
en Swart studente en die "pr at" m t 
andere. Wanneer hull euigsins blo tgl; 
stel word aan konfronta i met die 
ow rhede, trek hulle hul kopp uit. 
Bai studentc se "opcnheid " en .. w - 
wigt igheid" weerhou hulle van 'n 
bydrae in die . tryd om 'n l ter am 
lewing. 

Die kleinsielige politi k tydcns die 
Bell-episode, die SR se g skarrel in 
die' lfde tydperk om tog Nasionaal t 
Iyk, die Student parlernent e moo i 
praatpolitiek na die Botha-v rgr derin ' 
en die . kinderstories oor di Sow to 
besoek is bcwyse daarvan dat all s nic 
tc weI is ni , Die nuwe eise vir 'n me r 
"sosiale" ,tudentekocrant i ook 'n 
bewys van die trask-my-ni agtigheid 
van sommige studente. Die Malle ~ 
potensiaal om 'n opvoeder te, wee.s. IS 
veels te groot om daarvan n ligte, 
alledaagse snert- n kinderko rantjie 
te maak. Di eise van on tyd i to 
omvangryk om op "gcmoedelik-Iokaal 
re altstiese" ontvlugtingsto rtji It t 
gaan. Gee die "sosialei .. hulle d~ ltji. I 

maar moot om v dersna m 111 die 
koerant de-politiscer nie, 

Wat moet dan gcdocn word'! 
lenbosch sal altyd bcsig mo t w e met 
'11 hcrwaardcring van die waard s van 
di sam -lewing, Die . tud nte m~ t 
waak teen 'n cilaudbc taun n beidc 
ak demies en emosionect b ·trokk 
raak by di pogings tot die her struk 
turering van Suid-Atrika, Oaa~ word 'n 
stryd gestry om die konomi s ko k 
van Suid-Afrik regvcrdig T t my, 
St llcnbosch e stud nte mo ,t h Juit 
110' hull dit wil laat gebeur en dan 
betrokk raak by die poging. 
die idcaal to b reik, 

MENINGS 
AKTUEEL 
Menings op hierdie blad 
sy is nie noodwendig die 
van die redaksie nie. 

sprek met "andersdcnkcndes" gesoek 
_ in kontras met sy noordelike kol 
legas wat hut afsonderlikhcidsbeginsels 
as voorwaarde vir enig kontak g stel 
hct. 

• Op twce nasionale fronte het 
Stellenbossers laat blyk dat hulle die 
noodsaak van snmewerking in Suld 
Afrika besefen dan wei strew na'nbeter 
bcgrip en die afbreek van ou verdelings 
faktorc. 

• Die StcUenbosse student' is oor- 
wegend Nasionaal-gesind (die Bell 
episode), maar daar is studente wat ni,e 
meer bereid is om wcg te skram Vir 
sekerc kontrontasic-situasics wannccr 
hulle dit nodig vind nle (die Botha 
vergadering). 

Oaar is ook 'n groat groep wat 
wcgskram van die probleme, m ar 
ander verskonings vind om gclecnthedc 
te ontduik om die stryd vir betcr 
rasscverhoudings ten volle tc stry. Hi r 
verwys ek veral na die valse gerugte C~l 

suur: tories oor die barge en partY)lo)t 
tieke lnvloede rakendc die Soweto 
besoek. 

Kortom, met 'n vJek hier en daar 
tussenin, is die beeld van St Jlcn.~ h 
die van 'n kritic9'lojal "vcrligt stu- 
dentegcmeenska p. . 

Ongclukkig ie cell van d1e groots,tc 
probleme egter juis in hi rdi "verhg 
tc" bceld. Dit is 'n opvalJende pro b 
teem dat "verlig" so 'n modewoord 
geword het, dat daar ~e? "yerkr m~ 
tes" meer oor is nie. Dit IS so dat If. 
die sogenaamde "regtervl uel" me r 
liberaal is as vele studentc op and r 
Afrikaanse kampuss . "Regsc" StC,lIen 
bossers is al as "Prog ", "nco-Murxiste" 
en "liberallste" by SSD-kampe n ASB 
kongressc bcskryf. Die ASVS: w~t op 
Stellenbosch allermins aan die linker 
kant staan, is gereeld by ASB-kongrc' r;:;;;;;;;;;;;;,;;,;;;;mmmiiiiii;.;;;;iI 
deel van die linkervleu I. 

REGERINGSoPAS 
d' ? • Die vraag is egter: wat beteken It. 

Kwantitatief-gesproke is. die student 
wat werklik aktief veg V1r meor regv r- 

nd • & • 

SENDINGWERK 
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STELLENBOSCH kan opspraak- 
wekkende optrede van die 

nuwe SR verwag, maar dit sat in 'n 
ander sin as in die verlede or 
spraakwekkend wees," volgens 
mnr. Piet Naude. 

Mnr. Naude is verlede Donderdag 
op die eerste vergadering van die nuwe 
Studcnteraad as voorsitter nang iwy , 
en het met Die Matie gcsels oor die 
afgelope verkiesing en planne vir dic 
toekoms. Hy sc da t die vcrkiesing ni 
dui op 'n swaai na regs of da t die nuwe 
SR uiters konserwatief is nie. "Oris sit 
hier met 'n stern weg van politick af - 
'n stern teen die saak van oormatige 
politieke betrokkenhcid. Die ill nie vir 
of teen 'n bcpaalde politieke standpunt 
nic", 

Die verskynsel om politieke sake op 
die agtergrond te skuif, val saam met 
bepaalde politieke strorninge op die 
kampus. Die SR is cgter nie 'n druk 
groep van sekere clemente nie. Daar 

moct in gcdagtc gehou word dat 'til 
bclange nie ewe tevrcde cstel kan 
word nic, Verskill moot ni men 
uitmekaarjaag nie, maar erder m nsc 
saambind odut di saak wauroor dit 
guan, betcr uitgcpraat kun word. 

'n Stemperscntasie van 40% i 'n 
verdcre simptoorn van tocnemend 
studente-apatic. Mm. Naude betreur 
die situa ie, maar verduidelik dat die 
tyd van die jaar ell die r eks mislukte 
monstervergaderings wat 'n psigologie 
se moegheid vir stem tewceggebring 
hct, in aanmcrking gcnccm moot word. 
Hierdie trauk-my-nie-agt igc houding 
kom ook op and r karnpussc voor. 
"Die uk es vall di SR word gter nie 
bepaal deur die stcmpers ntasie ni , 
maar dit hang af v n wat hy as Ra d 
ga n docn om studentc van hom bewu 
te maak en am mcnsc op hom trots te 
maak, Ek i. n ic afhanklik van 10 000 
stcmme om '11 goeie Icier te wccs uic, 
Ek is dit of ek is dit nie! " aldus mnr. 
Naude. 

POLSTU OOR 
ALLE GRENSE 

VE 
ALM 

N 
TEL 

DIE onlangsc stigting van POLSTU het ~aie reaksie onder sommige 
studente ulrgelok, veral met betrckking tot party-affiliasie en 

lede-keuring. Daar kan miskien gemeld word dat twee van di huidigc 
SR lede, Piet Naude, John van Breda, asook 'n vorige SR lid, Renier 
Koegelenberg, op die POLSTU-Hoo{bcstuur (lien. 
POLSTU beoog om 'n selfstandigc be 
nuder ing re volg, wit gecrtsins aan 
enigc politickc party gekoppcl word 
nie, l!11 hct nic die doclstelling om of' 
cnige wyse rcaksioncr van <lard tc wecs 
nie. POLSTU sc doclstellings is twe ' 
Icdig van nard; cerstcns om die mili 'U 
onder studente te skep waar hullc op 'n 
kriticse,wetenskaplikewy.cdcelkanhc Dua r word beoog om vel 
aan die politieke deba t in SA. En cnigings op II' h langstellcndc kum 
twccdcns, die gclccntheid skcp vir po li- pussc tc srig, en daar i. klaar bcmocdi 
t iekc oop gesprck, waar stundpuntc gendc tekcns dat 'n paar Swart kam 
wcdcrsyds geslyp kan word en daur PllSSC bclangstcl. Behalwc vir plaaslike 
tersclfdertyd ook 'n politicke bcwus- en naslonnlc publikasics, streekbyecn 
makingsproscs kan plaasvind. kom: tc, nasionale k ongrcss ~ en ., b '- 

Baie studcntc staan skeptics teen- oog POLSTU ook om navorsinu te 
oor die sogenaamdc Iidmaatskapsvcr- docn op 'n seminaar bl sis. dour hcur . 
eistes, en die 'gcslotc' karakter van die heskikbaar tc stel vir nagraadse stu 
vercniging. Hicrdic gcslotenheid kan op dentc oor spcsifiekc onderwerpc, Addi 
vcrskcic wyses geintcrpretcer word. Ge- sioneel word ook plaaslik gernc 11- 

slotcnheid bestaan daar wei ten op: igte skup projekte bcoog, wat tors I dertyd 
van die feit da t ledc aan sckere lidrnaat- as· 'n inligtingsbron sal kan di II ten 
skapsvercistcs mod voldocn, anders 
SOli die doclstcllings van PO LSTU gccn 
sins bereik kon word nic, Maar gcslo 
tenhcid betekcn nie dat vergader ings 
gcslote sal woes nie. Bywoning is vir 
almal wat bclangstcl. . d d k ) . ...1. I Die uitgangspunte van POLSTU is Die deurlopende stan aar van SR· am Iu< t let v I t w n 
soos volg: oorg laat. 
i) reg op bVOllC St.A bUrtgersl~ap vir adllJ.ee'. Die afgclop SR-verkiesing was die swakst haut r oor 'n tyd 
pcrsone ge ore 0 gena ura isccr op . 
grondgehied van RSA. vouc burger- van ong veer 4 tot 5 jaar. 
skap wat impliscer: gclykc ekollO~.icsc. PoJstu skep die indrnk van 'n eksklu j we organi asi , v r I op (vi) 
en sosiale gelcenthedc, gclyke pohtlekc 
scggenskap en vryhcid van bewcging, Stellenbosch. 
spraak en ussosiasic. • Stellenboseh is 'n regte "social" univ rsiteit. 
2) PO LSTU verwerp cnige vorm van • 
gewcld, en is ten gunste vall vrecdsamc • Almal op Stellenbo. ell moet voll Matt . we: . 
en spocdige verandering d· lIT onder- • Inkom rye vir dames is onvanpas en me gerl' op di 
handeling met en deur aile bctrokkc- van wat almal vree s ni . ~~~ ----------~----------------------4 

is 'n rcaliteit wat deur mcnse en 
deur wet tc beskcrm ka n word nie. 
4) Die gelykstelling van oriderwys 
gcle nthcdc, 
5) Die ill .luiting van 'n handvcs ell 
mensercgtc in die grondwet wat tocge 
pas word deui 'n onat hanklikc reg 
bank. 

t mhu: kon 

Die studente A see 

nes. 
3) POLSTU v Itwerp gedwongc s grc 
gasie of gedwonge intcgrasic: etnisitcit 

run 
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omerson en 
affier 

is weer lent en dit betoken dar die Mali S 1110 t (begin'!) 
studeer, Dit is maar moeilik om t i studecr as die wereld daar 

buit so mooi begin word, maar troos julle daaraan: dis oor 
minder as 'n kalend rrnaand alles verby. Dan is dit net die son. se r 

en sand wat tel. 
Van ryd gepraar: navorsing b .wys dat 

tyd wut jy uan iou ludic he tee. van di ' 
bclangriksre Iaktor 'is Will gllci > en swak 
stud nte van mekaar onderskei. Moet 
n I nie dink soos die student war nie kon 
verstnnn wunrom hy so wuk vaal' nic, 
want hy studeer dan self 'n hulluur per 
dag! 

TRUNK 
In die cksumenryd Iouleer studenic soms 
deur re lank aaneen re studcer. Mocnie 
meer us 'n uur op 'n ke r stud er nie, 
Mauk dnn '11 pousetjie vall hv. S min .. 
stude r we eru uur m t 'n halfuui pOUS' 
duurna. Dis beter nn s6 re onrspan, as 
0111 [ou p iotuit re studcei en dan te rus, 
want dan mors IY tyd. Jy kiln ook nie 
s 'we Hil die sewe due tudeer me. Dis 'n 
g sonde hegins 10m hv. Sundae glad nil! 
I studeer nie, 
Std vir jou verder 'n doel vir elke uur 

ell stude r so vinni r, maur volledig 
moonrlik. 'n Mens kan nie halfspo id stu 
de r nic dun docn jy hinn 'kurt v11I 
spo ed nik .. Jy kun slegs bail! innee III as jy 
al jou aundug hy jou werk bepaal. 

:::k wil die stclling maak: baie studenre 
studecr hard, maur berei hulle gcensins 
vir eli > eksnm .n voor nie. r n die eks.uuen 
word daar vrae en probleme aan iou 
gc Id war jy moet beuntwoord. Jy 1110 't 
dus ill slum wees om van '11 vraag in di ' 
rigting vall die ttnlWO()ld te dink, A'i jy 
van jOIJ hoekc af opstaan en jy kan me vir 
jousclf rt.:kenskap ge vun hoc JY gaan 
dink om by hicrdic feitc uit t> k lUI nie, 
dnn h'l jy iou nog nie vir di' 'ks:lm n 
voorhel d 11 ie, 

Dit r wnder tc:1 till d!ll jy self vrae en 
prohh.llll' sal j"nrllluiccr. ~k wil WI.; 'r 'n 
sl "'lIing m.mk: as 'n fcit (I '" dt: >1 Vim 'II 

hcwcrking nic die llntwoord op 'n vrall " 
I I 'n d> 'I vun '11 probkellloplos ing vorl)) 

'I ~LLJ·NnOS II, mel sy s rni. tad 
IIlrnosfe r en grool stuucnlc-hevol 

king, he! r 'litti 'f min nmplclik bronnc 
h 'skikhaar vir p rs 1rI will pcrsl)ontik • 
prohlem ondervind en hufp in die vcr 
b.lnd v dang. 
Midi· oog or hierdi h(!h flC, ne III 

KI ... INf"K ANONII~M n aanvang op J 
Novernh rIM. Dil sal beman word deur 
opgdcide person en die di os i. b sk ik 
haar 'an die hel gemeen kap van St I 
Icnrn)sch. Pcr one WUl hulp v"'dang sal 
n l wcrksure Ie woord gestann word, 
odat aile w I kende III n e ook daarvan 
gebruik knn maak. Anonimiteil en vcr 
tTl lulikhcid k III uan all pc one verseker 
word, 
KLINlbK ANONlhM 'n aanvang op ) 
A pruk kiln vouraf 'cm'l< k word by 
1 I "foonnolllnlcr 71009 (werk. ure). 
Tyd: Maandag en Dondenlu' 

17hOO - 22hOO 
PI·k: Ou MUlu, log hou, kamer R, 

E lSi' Vloer, Birdstr tar 
(gebruik noordelik ydeur J. 

nic, (lim bereken dit vir jou niks in sal iy 
dit ook baie moeilik ks n onthou, 

Jy moet verder ook beset dat die in 
name van Ieite nie die weergawc daar 
vall wuarborg nie. Almal het ul die onder 
vinding in 'n ek: amen gehud dat .iy wcet 
wal dut jy die antwoord op 'n vraag g leer 
het , maar dit wil iou n I nie byval nie. As 
jy die iksmueulokunl vcrlaut , dan skier 
die antwoord jou re hinne. Jy het dit du: 
nie vergcct ni .. maar jy hct net nie geweet 
hoe ( III te dink om by di i antwoord uit re 
kom nic, Jy moct leer hoe om weer te Jammer professor, ck het nie genoeg tyd gehad om te studeer nie ... ! tl.;e:- di: kom ni . vanself nie, self'> nic ul 1------------ _ 
srudcer jy lire lank rue. 

Kn iop f ire aanmekuar met 'n logiese 
gedngtcgang, Dtt sal dikwels daarop 
ncerkom da: jy die Ieite moet vcrwerk. 
herrangskik, hergro peer - iy 1110 'I <Iii 
np jou eie man; r logics onthou, want 
di ~ skrywer c logika en joune is nit: 
noodwendig dieselfde nic. 

Mocnie jou probleem-tipe vnkke (bv. 
Wi kunde, Rekeningkunde, Hlosofic) op 
'11 mcganics wysc uanpak deur net voor 
heelde uit ie w rk ni . Jy guun nie w er 
duunlie hesondere probleme in die eksa 
men kry nie. Jy sal eersrens die soort pro 
hleem moet kan ultkem kyk dus wnaraan 
jy eli bcpaalde probleem kun herken, 
Die metode wat jy gebruik moe! tweedens 
vir [ou 'n logics' reda ·tcgang Vl)r111 en 
nit) hloot '0 opeenvolging VUIl syfers, 
irnbole of uitdrukking nic. Leer verder 
klassifiserend: Die vak b 'hels hierdit: 
soon problem , wal ek so kan herken, 
vii die oplossing waarvoor ek hierdie 
III tod gd)nlik, waarvoor ek die 01- 
'endt' f ilekennis, stdlings, kcnnis van 
werk wyses ns. III dig h t. 

In di Ian Ie plek: nlOcni Hlks.1 
al onderlike, oJls'llllchangcndc feilc pro 
Il!.: 'f ( IItholl nie, wdnt <Ii onnlO(lntlik. Jy 
IJlocl konden ercnd silldcer III IlIr 

kotldcnse ~r (nldat jy legs di lIhsolul 
nllnimulll oorhou wat jOt! knn h 'rinncr 
a.tIl will .IY reeds ken. Oit kOIll dikw Is 
d'wrop n\,:cr dUI jy net <Jgl tot tien nodig 
ht..:l WHlIrVHndaan jy SlilpS_gcwys kan dink 
IOldal jy weer by uie volle inhoud Uilkolll. 
fy Ill{ eI till I cr d ur te kundenscer. 
maar lInk <leur uit I hrei - ook hoc om 
lIit Ie hrel. 

I:k kiln no' haie kryf oor hoc om te 
leer, maltr I )()P Ie r noulicw 'r! Nc.use ill 
die hneke - en alh: sukscs! 

OM te dieet is harde werk en universele pyniging. "Baaikostuum-psigose" word die verskynsel gcnoern 
van man en veral vroue wat in aller yl daardie vetjies wit afskud wat in die wintermaande nog onder 

die dik baadjies en jasse verdoesel kon word. ",.. 
Die kortpaaie Will mense in die stryd van die eerlus nie, maar voedscl word 

teen oorgewig probcer volg, is legio, en eenvoudig gcwcier om skrualheid te be 
die meesre daarvan i Haie gevaarlik. kom. Aile gcgcwens dui daarop dat dit 
Blits- en frutsdiere stel altyd teleur - die nie nicer langer 'n seldsamc sickle is nie 
rninst war jy kan oorkorn, is om jou geld - anorexia nervosa is onlangs bcwcer 
in die water te gooi en die ergste, om mer om 'n epidemic in Johannesburg Ie wees, 
[ou gesondheid en in uiiersre gevalle met Die eetpatrone van pasiento is relutief 
jou lewe daarvoor te hoet. norrnaal voor die ontstaan van anorexia, 

Sulkc uiterste, verhongerd gevalle maar dikwels is daar ook 'n voorgcskie 
van tnt nsc wat te vee I wil dice!, kan as denis van eienaardige ectpatrone. Die 
anorexia ncrvosa-pa Wnte h!::skryfword. pasii!nlc kOI1l dikwds uil f .. unilies met 'n 
Hicrdie gevreesde siekle, sowcl us vel- geskicdenis van vocd. c)vcrsteurings, vet 
sug, is waarskynlik die vcrnnamste eet- sug en anorexia. Dikwels is die pers()on 
problem' wuarmee iong adolessente cffens oorgewig ("ou vettie") hy die onl 
dnen kry. Waar vctsug Ie doen het met slaan van die toesland en dcurJal sy (lor 
die oorinname van vocdsel, is ,mor >xia sensilicf raak daaroor, hegin sy Illet 'n 
ncrvosa weer '0 tocstand waar dIe per- dicel wat uitcindelik I'i lot 'n patroon 
soon voedsd weier n langsamerhand van volgehollc verlllindcrde vocdsel 
hccltemal verhonger. innUIllC onr 'n uitgestrekte periode, of 'n 

Richard MOl ton wa die eerst per- patroon wal wissellllssen fases van kOlll 
snon wul anorexia a 'n sh..:ktellleslund pulsiewt! ooreel gevolg deur braking. 
beskryl hd en hy l10em dil "a nervous Indicn sy sums hon 'er voel. Sal sy iets 
'on 'urnption". Lasegue van Frankryk wat nie vI maak nie, .oos bv, 'n blokkit! 
noem dit "anorexia hysterica". Vandllg ys, suig. Daar is dlls 'n kenmcrkcnde, he 
word dit Hlgcmeen aanvaar dat dil 'n wuSlc CII hurdkorpigc ontwyking van 'n 
psigomaliese . icktclo stand i waar die erkendc hongergevod, sowd us 'n on 
liggaamlike probteem vcroorsaak word toepaslike wyse waarop hierdic honger- 
d ur sielkundige faktore. drang hantcer word. 

Die hoofsimptooJll wat anorexia ner- 
vosa tOI gevolg het, is die begeerte om 
Illacr en skraal te wees en die pasientc 
het 'n fobie omlrenl die vermyditlg van 
vctwee . Daar is nie 'n werklikc verJies Dr. 1.F. van Nieke k 

na 

'n Lac kalorie lieel word gevo1g mel 
'n gebrekkige koolhidratl.'-inIHlm •. Vleis 
word verllly en voorkcur word ~ 'ce :wn 
grocnte, vrugte en slmtic, sowel'ls kaus. 

Die hehandeling is uilers delikaat en 
Die Oller-kind vCl'houding specl 'n moeilik. Mt:did, vcrpleegstcrs, diectkun 

hdangrike wi hy anorexia ncrv()sa. Deur diges. siclkundiges en psigialers moet 
nie te wil eel nit:, kry die adolesscnt 'n saamwerk om die gcwcnsde resultate Ie 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ hevrcd~ende gevocl van kontrok oor verkry. D~ anorex~ pa~Cnt word h~ 
haar dominerende ouers, wat onder- kans altyd gchospitaliseer - vir fisiese t ro e drukte aggrcssie by haar vcrwek. Dikwcls en siclkundige redes. Aarvoeding en buis 
is die vader of moedcr ook aan alkohol voeding is soms nodig ~n slreng toesig 
verslaaf. Dcpressie en seksucle konflik is mOd gehou word oor die diect van die 
ook oorsaaklikc. faktore. 'n Assosiasie pasient, 

D IE M ' h L R 'S k k I . russen eet (voedsei), seks en vr~es vir Dames, om dus 'n vietse Iyfic Ie he, 
' aile t met mnr. e 01 teen amp, arnava voorsltter swangerskap kan ontstaan. moel 'n mens minder eel, moet jy gesond 
vir 1981, g . els oor sy mikpunte vir di karnaval van 1981. Die mosionecl mag daar groot skomrne. en g ect. Die enigste ware verslankings 

l mu van di karnaval is Karnastrof s - 'n tema wat deur Vera linge plaasvind deurdat die pasient aan middelle opgesluit in die woordc: "Nee 
Orff r en George St yn uitgedink is tyd ns 'n byna katastrofiese dankie, ek het genoeg gchad!" 
t ru~ogvanafPMow.Karnav~be~ofomwo~renbct~a di'~~~~~~~~-u-N-w-rn-s-m-I-tv-A-N-sn~~-N-B-O-~-H~~~~~~~~ 
van vorige jure te weeSt 0019 

Die kurnavulkomit c beoog om 'n daar musiek vir die res van die dag vcr- KARNAVAlKOMPETISIE 
n no win. van R225 000 Ie lll'lak teeno r skaf. 
die R 172 om w. I in I'}HO g 'Inll'lk is, Di Saterdag'wnd sal daar minstens es 
motivering hi rVOOf i, d,llIk ys en Tuk- karnavaJdun e g 'hou word en ill Somer 
kie se winsr v njaar onder k id"'lik sct-W get II 'n gcma. kerde hul gehou 
R219 000 en R2 J 5000 was, tellenho ch word. 'n Massa sokkie word waarskynlik 
behoon nic prohl m t he Olll hierdie by di t 'nnj bane agtcr Dagbreck gehou. 
bcdn Ie oortr f nie. Oi vcrwlIgting is Koshuis word Hongcmoedig om 
d l dil, d hutllnl. l{ 100 000 II di' lIlolorkornp tisieknartjie toere t onder- 

R 110 om nit m ncelll, omdat geno rude toere s Smocg- 
waltI'd VUIl 400 na I 000 verhoog is. 
A.g.v. 'n nuwe fondsinsnm lingswet wat 
VUIl krug g tan word, is dit v.mjilur Std 
lenbosch s lasste kan om fondse land 
wyd in te same!. 'n Prys van RSO,OOwonl 
uitgclo f ann individude pcrsone en kos 
hui vert cnwoordigers wat die meeste 
kuartjies k,m verkonp. 

Lc Roi docn 'n bemep op die studente 
0111 die motorkolllpetisie en die debu 
tantes te ondcrstcun, sodHI 'll r 'kord 
he drag ingesamel kan word vir US OR. 
Mans moet onthou dut hull a.ssist 111- 
d hutant..:: kan we s. Mt:cr hesolH.lcr 
h d' hi r or kan by hul koshuiskarnu 
valverte IlWOOH1ig r uilg 'vind word. 
bnig n waf voorst 'lie of problem LV.Ill. 
di" kurnuvnl h t. kan dit m't Le Roi 
hespr' k in sy kantoor in die L.S.S. of 
hom skuk I hy 702 lS of hy 6214 (huis). 

A.g.v.diebouh drywigh d"opdi ']'S. 
Mar is pi in, S" die kermis op di '\lk· 
k 'rvcld agler Ot tz nbuig g hou word, 
Tydcns die kern i g.lUn 'n pretlnop phil s· 
vind wa Il"voor api!' I Rudin di . g< sheer 
gown w . Oi Vlotl)ptOg gaull by eli 
okk rvcld indi' en 'n Ump )rke slll 

, 
• • • • 

die een kant byna uparies kan wees en 
glad nic kan verstaan waarom daar so 'n 
bohaai gemank word nie. Sy verloor heel 
temal pcrspektief oor haar eie gewig en 
voorkoms en sal steeds ontkcn dut sy 
maer is, Solank sy gewig verloor is sy op 
gewek en elke keer as iemand daarvun 
praat is <lit vir haarn verdere verstcrking 
om voort Ie galln. Sy geniet <.IiI as mense 
sr:: "0, maar jy het maer geword!" Na 
een vun haar cethuie of sodra sy hegin 
vetter word, rank sy hmi! depressief. wat 
saamgaan met skuldgevoclcns en selfs 
elfmo(lfllgedagtes. 
Di reIUIICw' oorakliwitcit ... III die 

anorexia-pasilint hly steeds 'n brIan .rike 
diagnostics simploom. Hulle sal Jiewers 
staHn as ii, loop Cll hanllo lp so veel as 
moontlik en dnen hail: ocfcning - wanl 
Ilog Illccr kalonec gaan op die wysc vcr 
lore. HICrdi pasicnle is wal hul personn 
likhcid hetrd, dikwcls nng onvolwasse 
en loon ook neurotics!! neigings; veral 
ohsessionel!! trekke. 

KONFLIK 

TEN BATE VAN USKOA (W 0 3077) 01 

lat. Prys 
en 

2d. Prys 

DONA I R2 
Voorslen In 
samewerklng mel 
CLDAT UN 

Ole volgende pryse IS verkry v n 
3de: Oraagbare TV Slel 
4de Oraagbare TV Siel 
5de Oraagbare TV Slel 
6de Motorradio en Kassetspeler 
7de MOlorradlo en Kassetspeler 
8de: Kenwood Cheffelte 
9de Koffie·outomaat 
rroospryse 10 Kt te Roolwyn 

10 Kist Wllwyn 

E 'LS, 
0 .. Ilulllngadalum van die kcwnpelllie I 31 .art1 81. 
Ola 011 nn"l vln die lIomp 11111. "I die In .. na "W n die rill :111 korr.llla 
oplo .. lnOI w lop 2 April 18 1 oopg.m.lk Old. Ole n"." HI ""lOonllk In 
k.nnl. " .... '_rd an hull n m ... l ooIlln dill PlrI ve1lkyn. 
D •• ' II .. n bapa,lIlng op die .,nlal Inllluywino. pa, 1»'100., nle. 
'., tn,k,v-lno.fool ... n "2.00 moet elk'ln,krywlno vettt .. 1. 
Poaordefl n '"kl moat uhoemuk word un U.I .• Kltnlvllfond •. 

lIierbo kan gesicn word hoe 1980/81 ~e Karnal'olkompetisiekaartjie" 
lyk. Die pryse wat gewen kan word, word op die kaartjie aangetoon. 
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ofbal 

Vlu bal 
Die Mattes wat ill 1980 Stellenbosch se naam op die rugbyveld hoog gehou bet, verskyn v.l.n.r. ogler: D.ScOII, R. Louw, J). LOiter, 
.I.P. Oeldenhuys, K. Ferreira, A. Potgieler, C. Beck. 

2de ry: J. Durr, G. Gant, A. Pienaar, S. Naude, B. de Wet, M. van Blommenstein, A. Barna.d. 
3de ry: J. aoete, K. de Kock, 1. Buys, J. Catitz, L. Buys, S. Pavey, C. du Plessis, 1: Hanekom ell E. Werth. 
Voor: H. du To it , G. vall Schoor, II. Bekker, Dr. D. Craven {afrigter], 1: Oosthuizen (kaptein}, A. Ba .011 (be. tuurder}, R. ltlatr, W. 

Schmidt, F. von der Merwe. 

Die Matie-rugbyspan was vanjaar weer die toonvenster van Stellenbosse sport. Hulle het die Groot Uitd 
die neerlaag vroeer vanjaar teen Villagers by die klubkampioenskappe gewr ek. 

Die Matics het vanleer altesaam 
1108 puntc aangetcken wat bcst aan 
het uit 110 doele, 73 dr iec, 42 strut 
skoppc en 8 skepskoppc in 10 wed 
strydc ingesluit, Robbie Blair wat die 
twecde mccste punte aangetckcn hct, 
hct in die wedstryde gcspcel. Blair se 
173 puntc het uit I drie, 56 docl 
skoppe 18 strafskoppe cn 1 skcpskop 
bcstaan. 

Agio Koch hct altesnam 21 dricc Victorlunc uitgcdruf in 23 w dstryde, 
gcdruk. Die under dricdrukkers was G. Juhan Durr was ook hler die grout 
van Schoor en C. du Plessis, met 15 puntcmaker dcur in 10 wedstryd 1 J 2 
elk, B. de Wet en E. Wl'rth met 10, punte aun te token Wit bestuan het uit 
terwyl D. Scott, M. van Blommcnstcin 1 drie, 24 doclskoppe, 17 straf koppc 
en F. Ebersohn elk 9 dr iee gcdruk en 3 'kepskoppc, P. Burnard het alt • 
het. Altesaam 55 spelers het vanjaar vir saum 10 driec gedruk terwyl T. Eber- 
die Matics uitgedrnf. sohn en E. Fb rsohn elk 5 dl ic' g dru 

Altcsaam 65 spcler s het vir die her, 

Koos Pretorius voer hier 'n goed afgcrolldc draal uit. Pretoritls her verlede Saterdag b ' K () ilbaa! die Mali 
se nuwe Branderrykampiocfl geword 

Kort-Sport 
Op 6 Oktober het die boksklub sy 

jaarvergadering gehou, By die vcrgad: 
ring het mnr. D.J. Martheze hom Die 
weer verkiesbaar gestel as Voorsit~erl 
afrigter van die klub nie, Hy het 18 jaar 
lank die pos beklee. Ons wil gtaag aan 
hom en mev. Marthczc - wat ook - 1 ~ 
jare sekretaresse was - baie dallkie se 
wat hulle vir die boksklub bet ken het. 

WATERPOLO 
By 'n "Round Robin"-tocrnooi het 

Matics 800S volg gcvnur: 
Stell J klop Vikings 
Stell Lklop UK 
Stell I klop Vineyard 

6-3 
8-3 
7- 3 

kry 1,8 bllJ n 

10/2A -rc 
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E SP TMAN 
J OEPIE Loots wat ~ir Pieke deelgeneem het, het verlede naw ek 

Mati land sc erste int rkoshuis- sup rsportmankomp tisie gewen. 
Oi' kompetisie is deur Huis Marais georganh er en is g borg deur 
Witz nberg Wyne. 

1 weede wa Tom Me Donald (Huis 
Marais) en Lieb Loot wat 'n indivi 
duele in krywing was, het derde ge 
korn. 

Die eerste drie nomm rs is re ds 
Vrydagmidd g af rehandell: Skoppe 
pale toe met 'n rugbybaJ (beid voete), 
sokker en basketbal. Aan die einde 
hi rv n was Der k Lawrence (Oud 
Molen) di voorlopcr mel Gavin de 
Kiewict van M dies in die twcedc plek, 

Satcrdag h t die prcntjie egtcr heel 
t mal v randcr. Die laaste uomm r IU;1\ 
Sat rd igmiddag was 'n 1500 meter 
hindcrnis en daarna wa dit 'n mo c 
klompi mil nne war van Coetzcnburg 
af we )lestap het, 'n M ns kan hull ~ 
ook uie blame r nie, want die oggend 
kwart oor agt het hulle al begin wo "I 
n kyk net wa t hulle ulles gedocn: 
swem, fietsry, 100m, fiksh idsoefe 
ninge, hokk ie, ) swigopte] en toe die 
hindernis w dloop (1 500 m). 

Twee wek gclcde het J 0 epic Loots 
(di S. A. Ticn kampkampioen) d r de 
gekom in 'n I, ndswye supcrsportman 
komp tisie wat ill 'fran vaal g .hou is. 
Hier 01' Stell nbo ch het hy g wys wat 
in hom steek deur gemaklik te wen. 
R tis voor die laa te nommer nfg - 
handel j kon hy nie meer v r by re- 
t k word nie. fly he: uiteindclik met 
'n puntetotaal van L52 gewen. 

Di stryd om die twecde tot vier de 
pIc k was cgtcr baie iuteressant, Hier 
het die mantle mekaar goed opg dreun. 
Tom Me Donald en Lieh Loots was 
voor diu laaste nornmer nog gelyk 
twcede met 119 punt elk. maar am 
het voor Lieb ill die hindernis gecindig 
en daarmee die twe de pick verowcr 
met 'n totaal van 137 punte. 

Neil Fourle (Helshoogtc) wat die 

hindernis gowen hct, hct daarmec stork 
na vore gekom, maar sy groottotaal 
WdS steeds drie punte minder as Lieb 
s'n hy hct dus die vierde plek 
v rower. 

Saterdagaand i die pryse tyd ns 'n 
geselligheid in die Sanlamsaal oor 
handig, Benewens die pryse wat die 
wenncrs self van die borge ontvang het, 
het hulle onderskeie kosliui: cook 'n 
kontantprys gekry. AI die deelnemers 
hct alke nook 'n handig atleticksak 
met sy ci naarn da rrop Il;druk, out 
van. Joepie het 10 t sy oorwinning 
ook gesorg dat die wi sclt rofee vir die 
volgcnd jaar aan Pieke bchoort, 

Huis Marais sc organiseer der vcr 
dien 'n pluimpie vii hulle gocie organi 
sasie. Volg ndc j, ar word weer 0 'n 
kornp uisic b plan, maar dan gaan die 
U.S. Sportklub dit organis cr. Daar 
word hcoog om '11 interkampus-korupe 
ti ic l re 'I, lUI Ike karnpu y eic 
super portrnan gekics het. 

Verlede nawcek ' finale puntestnnd 
wa: 1IS volg: 
Jo pie Loots (Pieke) 152 
Tom Me Donald (H.M.) - 137 
Ueb Loot (fndiv.) 132 
Neil Fourie (H/hoogte) - 129 
Gavin de Kiewiet (Medics) 119 
Danie J aco b (Libertas) -) 1 8 
M rk Taylor (Simon berg) - 116 
Derek Lawrence (0. Molen) 115 
Riaan Vlok (Huis Viss r) - 113 
Jacques Hattingh (Majuba) - 113 
Pi rre Lombard (Dagbreek)- 109 
Leonard Kingwall (Wilg.) - 102 
JO<.k du PIe is (Lendrag) - 88 

Deur die loop van die dag hct Fanic 
Bekker (Aurora), Danie van der M rwe 
(Indiv.) en J cques Keyser (Helder 
berg) hull onttrek aan die kompetisic . 

Joepie Loots in aksie in die gewigoptel nommer. Loots lWS die algehele wenner vall die Sportman 
ko mpetisie verlede Saterdag. 

ANTON TAUTE 

• DIS opvallend hoe min huidige Matie-rugbyspelers die afgelope seisoen die Sprinbokspanner gehaal het. 
In die eerste reeks teen die Jaguars was dit net Willie du Plessis wat 'n Matie was. Sedert Junie is hy in 

die Vloot en dus is daar in die toerspan wat nou in Suid-Amerika is, net een huidige Matie, nl. Hempies du 
Toit, Tu sen-in was dit net Colin Beck wat 'n reserwe vir een van die toetse teen die Leeus was. 

In die laa tc drie toetsc teen die 
Locus was daar gccn huidigc Matic in 
die span nie. Hoewel nic baie nie, hct dit 
.1 voorheen ook gebeur. Dr ar was cgt r 
nog nooit 'n Springbokrugbyspan son 
der dat daar nie minstens 'n oud-Matie 
in die span i nie. In die toerspan wat 

Neil Mu('(/mzald l'er/cde SaJerdag ill abie ill die I ietsrYllomrn r by die 
Spnrfmankomp 'ti~il' waf dellr lIuis-Marais g 'fi'el is. 

Hrende Krc gmann het die 800 vir 
vrouc gew n m t 'n tyd van 
2: 15,4. Andre hanken wat 4,50m 

n. oeie individuel pogin~ i in die paalspring hehaal hetJ en 
Vrydagaand g lew r ond r taam- Neil Kl eh met 'n wenhoogte van 
lik go i w on tandi h d . 2,05m in die hoog pring vir mans, 

Oi Mati ·aLleet lJanli otze was die 'mder uitblinders. 
het 'n nuwc W.P.- kord iI die Die Maties se A en B spanne 1---------------"---::::========:::::::::-- ......... -------------- 
g wig tt ot vir vrou gel wer, m t h t deurgedring tot die eindstryd 
'n wena st nd VI n 13,95m, 6cm van hi rdie platlclandse liga. Die 
b ter as ~liz Eng lbrecht re· hyecnk m WI S ulters swak ( nder· 
kord. Alhei 800·wedlope W" P' steun en atlcte van Ol'P en WOK 
winded. )anie Goo, en h t die let waarskynlik hierdie bycen 
man nommer in 11: 51,6 gewen. koms ger d met hul deeJname. 

PI 
KERKSTRAAT 

STELLENBOSCH 
TEL: 4337 

STELLENBOSCH 
SE ENIGSTE 

DENNEMEU8£L' 
A FSLA GWINKEL 

nou in Suid-Amcrika is, is daar v yf die under ccn: "As die Springbokke 
huidige of oud-Maties:' Morne du gcko m het om vir om rugby tc leer, vir 
Plessis, Divan Serfo ntcin, Willie du wat sit hulle dan sulkc krickct tellings 
Plessis, Rob Louw en Hempies du To it, op" " Dit was sekcr voor die cerstc 

Syndc by rugby, laas wcc~ hct ck tocts, want daar het dingo d arcm nie so 
die cell gchoor: Een Suid-Afr ikaner aan maklik gerloop nie. 

Paul Avis 
pAUL Avis wat homself in 'n paar maande se tyd as een van die W.P. 

se top-tennisspelers gevestig h t, is vandag Die Matie se Sportpro 
fielgas. 

Dil~ bctreklike nuwc Matle so tennis 
ideale het reeds op lacrskool b gin. By 
het van die begin af met toewyding 
gcocfcn en hot reeds op negejarige 
ouderdo m sy ecrstc groot kampioen 
skap gewen. 

Springbok gckics is. Net na sy skool 
loopbaun is hy vir agttien maandc 
oars e. Hy het cers 'n jaar in Amerika 
dcurgebring en die res van die tyd in 
Furopa tennis gcspccl, In die tydjie het 
hy aan vcle kompctisi s deelgen em. 

Die wcdstryd wat hom tot op hede 
die mce II genoegdocning vcrskaf hct, 
is die oorwinning wat hy vrocg in 1978 
oor Johan Kriek behaal het. 

Nadat hy tcruggekecr het van oor 
sec, het hy· sy twee jaar diensplig 
voltooi. Gedurendc die tyd het hy 
voortgcgaan met sy tcnnisloopbaan. Na 
sy uitkluring is hy weer vir es maande 
oors , 

SPORT .. 
PROFIEL 

Paul is op 14 April 1958 op Springs 
gebor . Daarna het hulle gcsin na di' 
Vrystaat vcrhuis, toe hy in St. 1 was. 
Daar het hy vir die ccrstc kecr aall 
komp li ill begin declne III en hel 
goeie ondcrvinding opgcdoen. 

BESEER 

Aan die begin van 1980 het hy hom 
ingeskryf aan die U.S. Hy volg 'n 
B.A.-kur. us met Sielkulldc a. een van 
sy hoofvakke. Op die oomblik speel hy 
vir die Mali s S"' cerste tellnisspan. 'n 
Panr wek gclcdc was hy ook di W.P. 
'e 1I.0,I.-SP ler op die intcrprovinsiak 
tenniskarnpioenskap wat op Kimberley 
gehou is, Ongelukkig het hy op die 
toernooi sy skoner beseer en dit was 
ook een van die hoofredes waarom die 
W.P. nie so goed gcvaar het nie. 

Paul se groot ideanl is egter om 
Springbok tc word en Die Matie wiJ 
hom stcrkte en voorspoed toewens in 
,y loopb. an vor ntoe. 

KAMPIOENSKAP 

To' hy in St. 9 wa , h t . Y ou rs 
wcer Springs to g trek. Daar het hy 
op sewcntienj:lrigc leeftyd die Wcs 
Transvaalse--Scniorkampiocnskap gcwen 
en du sy toetredc tot die senior-liga 
g muak. 

In 1975 hct hy nog e 11 van y 
id ale vcrw senlik toe hy a. J ullior- 
---~ -- 

pi kkie 'blomm aErt.· 
mansuitruster stell en bosch . I 

TIIIOtv.NO·W(8~ 


