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KOSHUISE: SO 
UV 
St te non be end IN die verlede het dit geblyk 

dat die juniors nie ten volle 
aan dieaktiwiteiteop diekampus 
deelneem nie, hetsy as gevolg 
van 'n gebrek aan belangstelling 
of die feit dat hulle nie weet hoe 
om by die aktiwiteite in te skakel 
nie. Die Junior Breebestuur wil Die taat sub id er w t die Rent en 
graag hierdie probleem van die Delging LO.V. die oprigting van koshuis- .. 1 g bou en di meubels n toeru ting 
JUnIOrS op os. daarvan, m t S()'i(,. Di bulan van di 

Die vereniging bestaan uit verskillende R nt en 0 lging en aile mder uitgaw 'S 
tweedejaar verteenwoordigers van die moet derhalwe lilt eie bronn gefinan· 
koshuise, so wei as die privaatwyke, en Is dit nog lonend om in 'n koshuis ill te woon? Lees die meegaande sier word en die primere bron van in' 
dit is juis hulle funksie om die belange berig. vergelyk die stoat met u begroting, en besluit dan self of . koms~e is nat.u~rlik die 10. iesgelde wat 
vandiejuniorstebehartig.Opdragtevan Administrasie u nog steeds die kans in 'n Ieefty d bied. van die koshuisinwoners g vorder word. 
die Studenteraad word ook deur hulle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~ n. 
uitgevoer. 

GELEENTHEDE 
Hoewel dit alreeds Iaat in die jaar is, is 

daar nog genoeg geleentheid om 'n aan 
gename jaar op die kampus deur te bring. 
Daar word nog baie beoog vir die jaar, 
waarvan die Juniordans. vroeg in die 
derde kwartual, "Inrervarsity", 'n Junior 
week, 'n Iietstoer, Juniorkaskanades 
asook 'n ware lentedagviering net 'n paar 
van die dinge is wat in die vooruitsig 
gest 1 word. 

Volgens mnr. Jasper van Graan, voor 
sitter, maak die Junior Breebestuur dit 
hul doelstelling om die geleent hede daar 
te stel, maar dan word dit van die juniors 
verwug om aktief daaraan deel te neern, 
want die sukses hang alleenlik van bulle 
af. 
Kom Juniors, raak betrokke, julie 

vorm net so 'n belangrike dee! van die 
Kampus as enige ander student. 

DIE bcdryf van koshuise deur Universit it word nie d ur die 
Staat gefinansier nie en dit word dus van di Universit ite 

vcrwag om hul koshuise a 'n afsonderlike nheid, self te b dryf. 
Dieselfde g ld ook vir Student ntrums. 

Die koshuisbegroting word op '0 'n 
wyse opg t 1 dat die v rg stelde losies 
gelde vir 'n b trokke jaar die verwagte 
uitgawes. al d k. Dnar word altyd R poog 
om die Inkom t en ultgnwes te In lit klop 
n nl om win. te ten ko te '¥ n die 

studente t mnak nf • 

Polstu begin laat 
WAT het van Poistu op Stellenbosch geword? Terwyl b rigte 

instroom van Polstu-bedrywighcde op under kampusse, is 
Stellenbosch se groep sedert die bestuursverkiesing verlede jaar, 
heeltemaal stil. 

Indien da ir egl 'r g dur nd 'n spesi 
fieke jaar onv rwagte drasties • prysstyg 
ings pia vind, soo wat die g val met die 
pry van brand tof in 1 CJ79 was, word di 
Univ rsiteit genood aak om sodanig 
addisionele ultgaw s vun di tudent te 
vcrhnll. 

Polstu is nie 'n eksklusiewe organisasie nie, aldus mnr. Tjaar Theron, voorsitter 
van die voorlopige komitee van Polstu, Daar is rwee redes waarom Polstu nog nie sy 
amptelike verskyning op die kampus gemaak het nie. 

Daar was naamlik tot onlangs nog nit: 'n Verenigingskomitee war y h stuan kon 
goedkeur nie, Die bestuur verkies ook om, noudat die stigting van so 'n tuk wei 
toegelaat is, dit eers na die algemene verkiesing ( laat plaasvind. Mnr. Theron i. 
bang dat daar van Polstu verwag sal word om partypolitieke uit prake te mnak, 
terwyl die organisasie nie sekere srandpunte wit ondersreun nie. 

Die stigtingsvergadcring sal oor die middaguur op 5 Mei in di San lam aal 
plaasvind. Voorbcreidings daarvoor het reeds begin. 

Hopelik sal Polstu hom daarna ann die Studente-uni bewys as 'n lewend 
organisasie. 

Ons ge hieronder 'n uit en uting van 
die ko I struktuur van die ku. huisr ken' 
in re wat gebaseer i or di voorlopig 
b groting vir 1 til: 

Radio Matie het verlede week nog 'n myipaal in sy bestaan bereik. Uitsendings na die Tygerb ,rw 
kampus is met behulp van 'n telefoonlyn begin. Hier is mnr. Anton Smith, hoofomroeper, besig om 
die eerste woorde na Tygerberg te lees. (Sien ook berig op bl. 9.) 

die lig van die sake wat bespreek is en 
nog ter sprak gaan kom, <lit miskien 
maar gocd is om mense met weer onder 
vinding daar te he. 

Die voorsitter van die tussentydse be- oor stuur vun die plaai like Polsiu-tnk , mnr, 
Tjaart Theron, is ook nie aange .. tel ni 

Die grootste punt van kritiek, spesi- - omdut hy nie 'n objektiew oorde I 
fi k teen die Verenigingskomitee, 1. dat sou kon floor die ufflliai it: van Pol tu 
die samestelling op grond van politi ke • t by die Studenteraad nie. Van die ann- 
oortuiging eerder as op grond van me- onn e seekers het hierdie beswaar b vraag- 
riete gedoen is. Op 'n vraag van een van teken omdat verskeie l nder aangesteld 
die algekeurdes na die gronde vir aan', . .., lede ook op bestur ~ van ver nigings dien, 
stelling op die komitee bet mnr. Willem n .Rtdc wat aangevoer IS vrr die af- en derhalwe sorm oor ake wat hulle 
van Huyssreen, die voorsitter, gese dat keurm~ va.n sekere ~anso k~;s met lang raak, sal moet stem. 
daar nie eintlik vusre kriteria is nie. Hy on~er~llldmgs)yste IS' dat die mcnse ~e. Tn 'n mosie wat voor die S tudenterr ad 
meen egter dut die kritiek nic geldig is besig I.S. om genocgsal~1e aan~lag nun the gedien het, is die kriteria vir aan telling 
nie - besluite moet volgens reglemente w~r~saam~cde va~ die kom!tee te gee. van die Verenigingskomit e bevrau t_ 

geneeOl word, en politiek kun nlevn rol DIe instutmg v.un n twe~de~aar sender reken. Twee van die oorspronklike a n 
daarin speel ~ie. "Ind.ie~ daar mense op noemenswaar~lge ,ondervmdmg was vol· stellings is dun ook afgekeur, en mnre, 
my komitee IS met di Idee dat hut hul gens hom om !emand te kry wat tyd sal Tyler en Rehrens i. hulle plek aang stel. 
politieke oortuiginge daar kan laat geld, he om in te sprtng en ook om kontinu'iteit ( 
dan maak hulle 'n fout." Ite bewerkstellig. Hy gee wei toe tiM, in (Vervolg op hi. 9) 

H EELW AT ontevredenheid 
het geheers oor die sam estel 

ling van die Verenigings- en Pub 
likasiekomitees vir hierdie ter 
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Die D »batsbestuur. wat vanjaar W 01' e I1\' 'n interkoshuis r ~dl'~ 
naarskompetisie sowel as 'II Vll.\ vrakompeiisie aaubi d. is IS volg: 
Agter tv.Ln.r.}: P .• tais (onder-voorsitt tr]; .• t YII; E. lbertyn. 
Voor (v.l.n.r.): S. Hauptfl tis h; A. Dijk. t 1'lud\ (vOlmdtsi 'r); A. 
de Brnyn (sekr 'tar ss ). In/as: 1. WlII S IUlI/\ wyk. 
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INTER-UNIYERSITER J 

u E • • rl IS 
AAN die Universiteit van Port- 

Elizabeth het daar onlangs 
'n krisis opgeduik toe die plaas- ' 
like ASY-tak sy naam wou ver 
ander na "ASB". 

waarin hulle in begin el aanvaar om 
hierdie naamsverandcring te steun. 

MOSIE 

Die problerne het begin toe die SR -voor 
sitter tyden 'n vergadering die voorsitter 
stoel aan die sekretaresse afge taan het, 
en aan die SR Bekend gem ak het dat 
die ASV van UPE graag hulle naarn wil 
verander na "ASB", In die debar wat 
daarop gevolg het, is blootgele dat die 
Nasionale Uitvoerende Vergadering van 
die ASB reeds 'n rnosie nanvaar het 

Daar is 'n mosie aan die SR-vergader 
ing voorgele wat 'n versoek voorhou dnt 
daar n ie met die voorgenome naam ver 
andering voortgegaan word nie. Die SR 
sou anders die Uitvoerende Kultuur 
komitee ver oek en ook die Universiteit 
vra om die grondwet wat deur hierdie 
"nuwe" vereniging gevorm ou word, te 
verwerp. Hierdie mosie i. later op ver 
soek teruggetrek. 

Die SR-voorsitter het die volgende 

Knuek teen 
Paksas. 

P AKSAS en die Nasionale Party se dieselfde "skryf 'n leser in 
Die Wapad, studentekoerant van UPE. Hy het gereageer op 

mnr. Werner Eksteen, voorsitter van die NP-tak en die Politiese 
Raad, se bewering dat Paksas 'n rassisti e organisasie is. 
Paksas, die Politieke Aksie vir Konser 
watiewe Suid-Afrikaanse Studente, i 
gestig om al die splinrergroepe wat die 
konserwatiewe gedagte . teun, in 'n een 
heid saam te noer. 'n V oorlopige b stuur 
is reeds gekie met mnr. Donnie Reitz, 
glo heeltemal onbekend in studente poli 
ti k, as voorsiuer. Drie NP·lede en drie 
NKP·lede is tot die bestuur verkie ter 
wyl drie SR-lede, We aronder mnr. Corne 
Mulder; die seun van dr. Connie Mulder 
op die bestuur gekoopr er i . 

beskryf het. Die term "blanke volk" skep 
vir hom problerne. Vol gens hom kan 
hulle nie goeie rasseverhoudinge bevor 
der nie. A die NP·tak se voorsitter sal hy 
egter objektief teenoor hulle taan en 
net optree as hy sien hoe hulle gaan 
optree. Mnr. Piet Fourie, Jandwye voor 
sitter van Polstu verwelkom hierdie weg 
beweeg van die apatiese houding jeens 
politiek onder. tudente. Hy sien Paksas 
sc ont taan eerder as 'n reaksie op die 
beleid van P.W. Botha as op Pol tu, Mnr. 
Fourie hoop dat Polstu en Paksas 'n debat 
sal voer oor hulle onderskeie uitgangs 
punte. 

UNP 
Die Ak. ie verwerp enige vorm van 

magsdeling en beywer hom daarvoor dat 
die seggenskap oor blankes aileen in die 
hande van blanke gesagsJiggame moet 
wees. Hulk: wil alle regsdenkende en 
behoudende blanke politieke partye" 
ondersteun. Dit willyk asof dit ook die 
IINP en die Aksie vir Bit; Toekoms in 
sluit. 

BEGINSEl.S 

Dl..ANKEVOLK 
Kritiek teen Paksa her veral g kom 

van mnr. ~kst en, wat Paksas as r ssi tic 

UCA (~ tudente-unie 
Christen-aksie) word tans 

deur die Kuratorium van die 
Teologiese skool van P.U. vir 
1-10 k rkr gtelike ondersoek. 

Die vereniging e v rhouding tot 
ander ver nigings is ook blyk 
baar at voorheen bevraagtek 1. 

Die Kommi ivan Onderso ked )el 
is om uit te vind of SUCA nie dalk 'n 
k -rk binne 'n kerk wil wee nie, Mnr. 
Pier Fourie, voormalige Pre ident van 
SUCA, wat op versoek bedank het, het 
die aantyglnge ontken. Hy meen dat 
SUCA uiwer C lvinistiese doelwitre 
nastr ef en dat da r kerkregtelik ge- 
proke nie deur hom begin elsverskille 
tu 'S n SUCA en die ACB (Afrikaans 
Calvinisties Beweging) 'n od r hri te 
like org nisa i op die kampus, gesi n 
kan w rd nie. 

SKOOLBOIKOT 
Noudat die koolboikor atgelas i lien 

di tudente g en rede meer vir di voort 
'etting v n die t likot van pOi tfusilitdte 
oi . 
Oi' tudentc crk n st \:<1. Saco n die 

enig Ie verteenwoordiger van nie-rassi ~ 
tiese port in Suid·Afriku, alhoew I hulle 
optr de in die direkte teenstclling SI. an 
m ~t die Iiggaum se i ola'iie·b .leid. 

POI,STU 

Mnr. FOllrie, ook Nw ionnle Voorsitter 
van Polstu. h. t SUCA en Pol tu duidelik 
van meka r ondcrsk i. Volg ns hom i 
SUCA 'n vercniging v n Christene w t 
hymekaarkom oln hulle Bri tenskap 
op nlle vI kke van die melewing uit te 
t cf. Polslu is slegs 'n poliLiek k ie w r 
bide Chri ten en nj Chri tcn n Ii m· 
gesel . Di nie-Chri~ ten bedreig egter in 
di geval die Christen e waarde • 

SAC OS 
Die voorsitter van Sac 5, mnr. Ila san 

H JWU, h t omken dat die optred van 
die sludcnte 'n t en i. vein teen nnting 
I en die organi. ie. "Daar i op die oom 
bli' geen eenheid onder die . tudente 
nie," het hy gc e. 

• • ASB of nie? 
redes vir die voorge telde mo ie voor implikasies meer suggereer as slegs 'n 
gehou: Daar bestaan 'n raadsbeluit wat kulturele assosiasie. 
die bevordering van spesifieke groepe se. 
belange goedkeur, solank dit nie die PARTYDIGHEID 
goeie naam van die universiteit, of die DIE ASV -voorsitter meen dat die 
gevoelens van ander groepe sou skaad voorlegging van die mosie baie ontydig 
nie. Die verandering aan die naam van en sonder insig ge kied her, en voel dat 
die vereniging sou ook moontlik die dit partydigheid aan die kant van die SR 
gelyke status van beide landstale kon iIlustreer wat die versoek, wat nog nie 
skaad en kon aan 'n buitestaander sugge- amptelik aan die SR voorgele is nie, reeds 
reer dat SR-affilia ie betrokke is, terwyl tydens 'n vergadering gekritiseer het. Hy 
die nuwe ASB later verklarings kan maak het verder gese dat die beoogde veran 
wat dit sal kan laat lyk of hierdie ver- dering nie die belange van enige groep 
klarings van die SR afkomstig is. Dit kon kan skaad nie en dat die oogmerk bloot 
tot polarisasie tussen die studente lei, op die positiewe identifikasie van die be 
terwyl die woord "bond" in sy politieke trokke studente gemik is, en om die ASV 

onder y korrekte naam bekend te laat 
staan. Hy het verder ook dit duidelik 
gestel dat die vereniging hom nie sallaat 
beperk deur bevooroordeeldes, oninge 
ligtes of partydiges nie. 

DISK IMINASIE 

In UPEN - die studenteblad van UPE 
- word daarop gewys dat daar reeds 
vroeer probleme met NUSAS en die affi 
Iiasie by die ASB was, en weens die feit 
dat NUSAS reeds deur 'n Raadsbesluit 
op die kampus verbied is, kan die voor 
gestelde naamsverandering na di krimi 
nasie teen sekere tudente Iyk. 

Die Studenteraad het onlangs 'n koffiemasjien vir die Studenteraadskantoor in ontvangs geneem. 
Hier ontvang Piet Naude, SR-voorsitter die koffiemasjien. 

VEILIGHEIDSIEPOLISIE 
LID AFGEDAN 

- 
'n VEILlGHEIDSPOLISIELID, mnr. Jerome Marshall, is deur die Universit it v n Kaapstad 

afgedank. Dit Iyk asof die universiteitsowerhedemeer as diestudentetot sy ontbloting bygedra 
het. Hy het in 1973 ingeskryf vir 'n honneursgraad in sosiale wetenskappe. Hy is later aangestel as 
junior personeellid aan die Fakulteit Opvoedkunde. 

Ikey-studenteleiers, was ge 
skok en woedend oor die voor 
val. Die onder-voorsitter van die 
Studenteraad, mnr. Nassos Mar 
tallas, het gese dat die onthulling 
van mnr. Marshall as 'n agent 
van die veiligheidspolisie hom 

Mnr. A. du Toit her in 'i brief ann Die 
Wapad h flig be waar gemaak teen mnr. r------------------------------------------ 
Ek te n e aantyging dar Pak as 'n rassis 
Ii se organisn ie is. Volgcn hom "wil 
Paksas hom heywer vir die voortbestaan, 
uitbouing en beveiliging van die blanke 
volk, met volle rkenning en gele 01- 
h ill kepping vir die Swart- en under 
Kleurgroepe van Suid-Afrik a tot vol 
waardig en oew reine entiteite in hulle 

__________ --------. eie reg." Hy beweer dat die begin .els 
presies in ooreen lemming is met die 
program van b gin Is van die Nasionale 
Pt rty, volgens artikels 1 tot 4 asook 
irtikel 13. Sy gevolgtrekking i dar Die rektor van die Universiteit men masquerading as students." 
indien mnr. "!ok teen Pak. as a russi ties van Kaaps tad, dr. Saunders, het Hy wou nie se wie mnr. Marshall 
be kou, die Nasionale Party waarvan gese hy is "disgusted by police- ontdek het, of hoe dit gedoen is 
hy If 'n lid is, ook ra i Ii s i .. ~~--_-- __ ----~--------~---~ni~ aangesiend~n~~d~toe- 

koms in hulle belang sal wees 

OIKOT LAAT VAAR· nie. Hy keur die aanwesigheid 
van polisie-informanteaf, aange 
sien dit 'n du idelike bedreiging is 

SW ART studente het verlede w ek besluit om hulle boikot van vir akademiese vryheid. "It repre 
karnpus-sport Iasiliteite te beeindig. Die besluit is geneem by 'n sents a gross violation of accept 

vergadering wat deur afgevaardigdes van dertien universiteite en able standards of civilised beha- 
kolleges bygewoon is. viour," het hy gese, 

Die konferensie het ook be.luit om 'n ,------------- 
afvaardiging na die (South African Coun- 
it of sport. e twee-ja rlik • vergadering 

te tuur. Da r. 01 dun argumente voorge 
I word vir sportde lname aan universi 
teit en Saco al verso k word om sy 
heleid oor sport ann universit it te 
h rro p. 
Srudenre aan wart univen iteitc n 
ollege het tydens die ko lboikotte in 
Junie verlede jaar besluit om nie kam 
pus-sportlasilit ite ie gebruik nie. Dit is 
gel len III 'n vorm van protes ter onder 
tcuning van die. koolkinders. 

VERDINK 

Diamante 
en Ringe .... 

w 

verbaas het. Die Sk-voorsitster, 
mej. Sarah Cullinan, het egter 
gese dat hulle mnr. Marshall al 
lankal verdin k het. Die nodige 
bewyse het egter nog kortgekom. 

BANDOPNAMES 

Mnr. Mike Nugent, wat mnr. 
Marshall as direkteur van die 
kampusradio opgevolg het, het 
gese dat hulle hom al geruime 
tyd verdink het. Die rede was dat 
mnr. Marshall 'n student was 
sonder enige merkbare inkornste, 
maar tog "a smart car, smart flat 
and a wife and child to support", 
gehad het. Hulle agterdog is ook 
gewek deur mnr. Marshall se aan 
drang om politieke vergaderings 
op band vas te Ie. 

Vir winskopies in 
di diamanthandel 
skakel Pieter van 
Niekerk in Majuba 
2010/2235/2245 

(kamer 349) 

Juweliersware 
Liebermann breekware 
Mandjies 
Afdrukke van tonele in die omgewing 
Skulpe, kuriositeite, kerf- en kralewerk 
Vinotique: Wynvate en Geelhout wynrakke 
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S" EA G E . .----.....-.. 

Anton Kruger, lakobus Pienaar, Steve Georgala, 
Rolf Behrens en Bossie Minnaar skryf: 

SP s If is onmoontlik aangesien die lig 
gaam nie meer bestaan nie. Min mense is 
sekerlik bereid om 'n laaste toegif uit die 
benerige hand van 'n reeds algestorwen 
op hulle afgedwing te ien as n finale en 
enkele alternatief. (Ver koon w seblief 
die kontradiksie in terme.) Veral die 
toegif in 'n waas van sinistere onb kend 
heid toegewikkel is wat enig redelike 
mens onrustig al : tern. 

STELLENBOSCH moet hom- 
self voorberei op 'n trauma 

tiese ondervinding na 29 April. 
Weef eens sal studente na die 
stembus stroom om te gaan stem 
- die keer in 'n plaaslikereferen 
dum om uitsluitsel te gee oor 'n 
nuwe grondwet. 

Die Studenteparlement het verlede 
jaar besluit om in sy hoedanigheid as 
raadgewer van die Studenteraad, 'n kon 
. epgrondwet op te stel. Die doel hiermee 
walt om 'n verkie sing telsel te skep wat 
gegrond . al wees op 'n breer vlak van 
verteenwoordiging om 'n moont like 
abortiewe SR in die toekoms te voorkom. 
Die konsepgrondwet is in rekordtyd 

Op die pas afgelope SR vergadering opgestel, maar is as gevolg van 'n gebrek 
het ek kennis gegee van 'n mosie wat op aan belangstelling nie aangeneem nie. 
die volgende SR vergadering sal dien. Met'n sug van teleurstelling is die lywige 
Oil handel oor die moontlikheid van 'n grondwet na verneem word vir beter due 
referendum om te besluit oor die aan- gebere. 
vaarding van die nuwe konsep grondwct Volgens sommiges het dit tyd geword 
al dan nie. dat die misterieuse konsepgrondwet- 

Ek wit graag byvoorbaat probeer om spook herrys. Mnr. Wynand Nel, gewese 
enige onduid likheid wat by studente voorsitter van die ontbinde SP, neem 
mag ontstaan uit die weg te ruim. Indien verlede kwartaal by 'n leierskonferensie 
die mosie aanvaar word deur die SR die houding in dat die SP reeds bcsluit 
beteken dit nie dat die konsepgrondwet het oor alternatiewe moontlikhede en 
op die Studente afgeforseer sal word nie. dat dit slegs 'n formaliteit is om die voor 
Die aanvaarding al dan nie berus aileen gestelde grondwet te aanvaar. Die redak 
by die Studentc-unie. V oordat van die teur van Die Matie is dieselfde mening 
Studente-unie verwag sal word om hulle toegedaan en ons haal aan: "'n Bale 
uit te spreek oar die grondwet, sal die SR moeilike verpligting word du op die SR 
org dat die Studente-unie d.m.v. inlig- gcplaa~omnamensStellenboschnabuitc 
tingstukke en insae in die grondwet op te tree ... Die dringendheid am aldu 
deeglik ingelig sal word oor die belang- die nuwe konsepgrondwet d ur te voer 
rike keuse waarvoor ons te staan kom. het on teen eglik geblyk na dj ame 
Dit spreek vans elf dat vergad ring ge- spreking met Pretoria." (O.M. 26 
hou sal word waartydens die grondwet Maarl). 
b . preek sal word. . Dit is onrusbarend dat so 'n gewigtige 

Met dank. ' besluit sonder 'n deeglike debat en pub- 
WYNAND NEL 'lisiteit geneem moet word. Verdere be 

Onder-voon ltter Studenteraad sprekinge op In latere stadium deur die 

Aantygings 
ongegrond 

EGOISTE 
Die voorstanders van die snelle deur 

voer van die nuwe kon epgrondwet tr e 
op soos bevoorregt wat weier om hull 
gcheim met die oning ligtes te de I. Oat 
die sp ie van Oningeligtes bykan die 
hcle Studenre-unie beslaan, kyn hulle 
nie veel te pia nie. Tot die tydstip van 
skrywe is daar 'n enkele inligtingsver 
gadering gehou wat deur naast nby twin 
tig persone bygewoon is. 

Die Matie het jammerlik gefaal as 
medium om studente in te lig. Geen 
relevante uittreksel uit diekonsepgrond- Die Redakteur van Die Matie het die Studenteraad op hul onlangse 
wet i gepublise r nie. Die nuusdekking toer na die noorde vergesel. Hier ontvang Coenraad Pi naar di 
vr n die leierskonferensie b sta n uit 'n tjek van mev. KOIze, areab stuurder van San/am wat die d el van 
beriggie van twee kolommetjies waarin die toer finansier It t. 
d~hcle~b~omd~~n pro~wct~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
in een kort paragrafie saamgevat word. 
Op die voorblad kry "Parkering n 
Boetes" en "Jan Marais e Gat" voorkeur: 
met darem In tjekoorhandiging Iototjie 
wat ten tye van di leierskonferen. ie 
gene m is in die r gterhoek onder inge 
druk. 

Niernand behoort te verwag dat die 
Studente-unie op hoor c 'n b luit mo t 
neem wat St lIenbo ch to k m () 
dramatic kan rank ni . On vra om 
inligting: ons sock na 'n d urtastende 
debat; ons ver oe kalm en r dclik 
oorweging van elke alternatiefw t voor 
gele sal word. 

Mnr. Nel antwoord: 

Veruioerd na Marion 

I 
'It 

'It 

'It 

I I I I l L1 

DM~ 
j,_LJ 

INSKRYWINGSVORM 

Vooltooi hiedie vorm dadelik . 
., Merk assebJief met 'n duidetike 
kruis vir watter kursus jy wit in 
skryf. 

* Sny hierdie inskrywingsvorm uit 
en pas dit aam met die regt 
bed rag aan: Bybelkor, Posbus 5, 
Wellington 7655 . 

., Die pryse sluit reeds Alg mene 
Verkoopbela tlng in. 

Stuur as ebllef vir my die onder 
staande kursu (se) odra dit ver 
kvn: 
S mil p? (ylrdl m nn) 8 

amll p? (VIr dl mill ) 

"M ak X tn die 
hetrok], bloU.1 

BY LKOR 
• STAMPIR 

___ 0 •• 00 TlQ" UM _ 

DIE BYBELKORRESPONDENSIE- EN 
SKOLINGSKURSUSSE VAN DIE 

NED. GEREF. KERK 
('N INGELYFDE VERENIGING 
SONDER WINSOOGMERKE) 

POSBUS 5, WELLINGTON 7655 

•• OIP ---- __ ------------------------------------------------ 

LLJ 
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I INTER-UNIVERSITER I 

onde 
Jool 
loep 

IN 'n onlangse voorbladartikel van Tuks se studentekoerant, Die Perdeby, is die Joolprogram 
(soos bulle karnaval-prettigheid heet) in ligte trant uiteengesit. Die artikel sluit op 'n ernstiger noot af, 
met diewoorde: "1001 is hier - wat gaan jy daarvan maak? Kom ons wend 'n egte Tukkiepoging aan." 

In '11 ander berig in di etfde uitgawe sinvolheid van Jool? Kan selfverwyte by studente se aandag te behou in die fees 
word vrae rondom Jool gevra, war stu- onsuksesvolle studie, reggestel word met dae. Om nie eens te praat van die wat 
dente maan om te besin oor die wyse 'n grootse Joogpoging? heeltemal wegbly nie. Bekommerde 
waarop daar gcjool word. Net dan kan Alhoewel 'n groot deel van die stu- ouers ervaar Jool as 'n bedreiging vir 
op die vraag of Jool vandag nog 'n reg- dente Jool dan ook ien as 'n geleentheid hul kind, wat tussen hulle ideale en uit 
matige plek her, beslis "ja" geantwoord lot onverantwoordelike uitbundigheid, eindelike sukses kom staan. As 56 'n 
word. is daar 'n ewe groot groep wat dit as 'n Joolbeeld by ouers geskep is, is net hul 

Die skrywer van die berig noem as uitdaging aanvaar en daadwerklik hul kind daarvoor te blameer. 
voorbeeld die akademiese agterstand wat dee I bydra in die liefdadigheidspoging. BIke universiteit se Joolinsamelings 
net nie weer ingehaal word n ie. As veertig M iskien is die groep studente (d ie groot- word gewy aan liefdadigheids- of welsyns 
. tudente as gevolg van)ool druip, is stcgrocp'!)watonverskilligstaanteenoor projekte en dit aileen regverdig al klaar 
di selfd bedrag as wat verJede jaar met Jool, die veilig te, want Joolvieringe en - Jool se bestaansreg. Die gee waarmee 
Jool in g samel is, gemors. Is die poging in amelings is hceltemal vrywillig. die geld in sekere gevalle ingesamel word, 
om geld vir minderbevoorregte in te Gevoelens teen of vir Jool strek egter huldig ongelukkig nie altyd die ge ind 
samel dan die moeite werd'! Hoe kan 'n veel verder til net die iudente.Dosentc heid van barmhartigheidsdiens nie. 
teleurgestelde ouer oortuig word van die raak gefrusteerd, want dit is moeilik om Wa: rom kan studente nie op 'n kollek 
_______ --------------------- tebasis die omgewing invaar, en op o 'n wyse geldinsamel nie? (debutantes 

in die kleine) Daar hoef mos nie altyd 

S e......, iets snaaks te gebeur, gepaardgaande met 
..1..1... groot onkostes en uitspatrighede, om 

insamelings die rnoeite werd te maak nie. 
Baie min . iudente ncem aktief deel 

aan barmhartigheidsdiens. (Tuks skenk 
hul Joolinsamelings aan verskeie Herda 
digheidsorganisasies. en is nie self be 
trokke by die welsynswerk nie.) Gaan 
besoek die betrokke organisasies en 
mense in ho pitale en ouetehuise in 
Jooltyd en kom so in aanraking mel dit 
waarom Jool gaan, 5005 Tuks se Jool 
komitee dit dan ook sien - Koninkryks 
werk. 

Gepaardgaande met reelingsprobleme 
wat opgeduik het tydens Maties se kar 
naval vanjaar, en kritiek teen die Kama 
val- en Primkomitees, het nabetragtings 
soos die by Tuks uitgebJy. Tog is dit 
sprekend van vrae wat ook jaar na jaar 
hier gevra en herkou word. USKOR het 
egter vanjaar direk na karnaval met 'n 
aksie begin om studente op koshuisbasis 
te organi eer. 

swa 

VRAAGTEKEN OOR 

Sowel die Tukkies as die Pukke het Karnaval vanjaar gekritiseer. 

PUK-KARNA VAL 

ukkees 'n V RAEL YS wat na die Pukke se Karnaval onder studente 
versprei is, het sekere besware van die studente uitgewys. 

Een van die groot besware was oor die wyse waardeur die Karna 
valvoorsitter aangewys is. 

VERKIESINGSWEDSTRYD '81 

Die kandidaat wat die meeste stem me op hom verenig het, Deon Pi naar, her die 
steun van sl gs 350 van die 4 059 stemgeregtigdes gehad. Die under kandidaat wat 
die paal gehaal her, h t 2St sternme op hom verenig. 

In 'n redaksioneel spreek die Tukkies se studentekoerant, Die Perdeby, sy spyt 
uit oor die lae stempersentt sic. "Dit laat jou net opnuut besef dat die oorgrote 
me rderheid Tukkie. onbetrokke is en wil wee. Die mas avergadering wat die 
verkiesing vooralgegaan het, i. ook 'n sprekend bewys hiervan, waar 'n skamcle 
honderd Tukkies teenwoordig was. Oil her jou half koud laat word om te sien dat 
die voorsit ter eer. die aanwesige moes 1 el om te. ien of daar 'n kworum was," bek la 
Die Perdeby sy lot. 

Die vraag: "Is die Karnavalkomitee se beantwoord is vanwee 'n wanindruk 
samestelling bedvredigend?" is deur 60 onder die studente dat baie meer van die 
persent van die studente negatief beant- lede uit die een koshuis, Over de Voor, 
woord. Dit lyk verder ook asof dit mees- gekom het. 
tal senior studente is wat nie met die Ook die stelsel van 'n enkele verteen- 
huidige opset tevrede is nie. woordiger per koshuis is bevraagteken 

N a aanleiding van die vraelys is 'n aan- omdat dit te veel werk op een per persoon 
beveling gemaak dat die komitee, en se skouers sou laai. Studente het ook 
veral die voorsitter, meer demokraties gekla dat die karnaval swak georganiseer 
verkies word. Die saak moet nou verder was en dat daar onduidelikheid was t.o.v. 
gevoer word deur die ou karnavalkomi- die tyd en plek van gebeurtenisse. Vol 
tee en die SR. gens die meeste was Karnaval nie 'n ver- 

Dit lyk of die klagtes oor die samestel- lenging van orientering nie. 
ling veral daaruit spruit dat die voorsitter Teen die verwagting in, het 80 persent 
sowel as die onder-voorsltter en nog S van die studente ook gese dat die idee 
komiteelede uit een koshuis gekom het. van 'n soort "karnavalplaas" weI sukses 
V an die komiteelede beweer egter dat vol kan wees. 
die vraag oor die samestelling so negatief John Kruger 

'n STEMPERSENT ASIE van 'n skamele sewentien persent, het 
die "entoesiasme" waarmee die Tukkies verlede kwartaal 

die SR-tussenv rkicsing benader her, gekenmerk. 

W EG OOT PRYSE OM TE WEN! 

1 ste PRYS : 1 BOTTEL WYN 
2 de PRYS : 2 BOTTELS WYN 

Die twee andidate vir die Algemene Ver Iesing op Stellenbosch is 
mnr, H. H. Smitt en rofessor N Olivier 

"Beinq a South African myself, born and bred in this country, and belonging to the Afrikaans-speaking section of the European 
population, I have in my own mind no doubts whatsoever that such a policy, from a human ethical, Christian and scientific 
point of view, is one which, if carried into effect, would undoubtedly improve race relations in this country and lead to human 
happiness and the creation of a spirit of goodwill between White and Black; although I am convinced that such improvement, 
happiness and goodwill could only be achieved by a sane and 'just implementation of a policy of separate development - a 

term I prefer to that of "apartheid" -". 

Watter een van die twee kandidate het as professor hierdie stuk laat verskyn in 'n artikel getiteld II APARTHEID - A SLOGAN 

OR A SOLUTION" ? 

Reels: Di opening datum van die kompetisie is 16hOO DONDERDAG 16 APRIL. Die eerste rwee persone wat die korrekte 
antwoord kan ver kaf op di~ trappe voor die Stadsaal al in aanmerking kom vir die pryse. 

Opge"tel en 0 pi d ur H.H. Oosthujzen, Helshoogt ,St Ilenbosch. 
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Doornbosch, Laborie. Branewx_nsdraai 

pADDAGANG, Doornbosch, 
Kleinplasie, Laborie, Brane 

wynsdraai . . . almal name wat 
iets in gemeen het. Vir sommige 
miskien niksseggend, maar vir 
elke wynliefhebber veelbeteke 
nend, want by bogenoemde 
plekke word wyn en voedsel 
gekombineer tot 'n feesmaal. 

ANTWOORD 

mens dan voel dat jy na die, he nlike ge- ook nog later geleentheid he om hom 
leemheid dalk nie in staat is om te be- weer te nooi vir 'n braaivleisl 
stuur nie, vrn iemand under war nie ge- Geniet wyn aam met ko soos dit 
drink her nit; om jou motor te bestuur of geni I moet word. We.;es altyd hewus 
kry 'n huurmotor. '11 Mens kun s lfs die duarvan dat 'n mens dit oordeelkundlg 
gasheer vr 10m herberg tot later. moet gebruik n geniet wyn wnarvan jy 

By al ni omge nie, want hy wil gru I' hou, Dan word wyn J V,IlIr 'n wynkultuur. 
h dar jy mo t hly leef - II dan kan jy Johan Uoyd 
Oorgene m uit Robot (Januari IF bruarie 19R1) 

In hierdie KWV·wynhuise word tradi 
sionele geregte van die Kaapse wyn 
distrikte saam met plaaslike wyne voor 
gesit. Menige besoekers sal kan getuig 
dat hierdie kombinasie van kos en wyn 
feesgenot verskaf wat selfs 'n fynproewer 
na meer laat vra. 

Met die oprigting van hicrdie wynhuise 
te Tulbagh, Stellenbosch, Worcester, 
Paarl en Rohertson het die KWV daarin 
geslaag om die wynkenner en die fyn 
proewer byrnekaar te bring en wyn en 
kos aan te bied soos wat dit moet wees: 
aanvullend tot mekaar. Want soos 
iemand eendag gese het: "Sit die beste 

kos voor, en dit is maar net nog 'n etc. 
Skink 'n glasie wyn en dit is maar net nog 
'n glasie wyn. Maar die regte ete by die 
regie geleentheid saam met die regte wyn 
- en jy het 'n godernaal." Maar 'J} mens 
hoef nie net die KWV wynhllise te be 
soek om te deel aan 'n feesmaal nie - 
daar is ook nog Stellenbosch se wyn 
roete waar verskeie wynhuise diesellde 
genot aanbied. Dink maar aan plekke 
soos Spier, Blaauwklippen, Delheim of 
Devon Valley, waar 'n mens eers op 'n 
keldertoer gaan, daarna 'n paur uitsoek 
wyne kan proe en dan daartoe oorgaan 
om die wyngenot te vervolrnaak s·· m 
met 'n heerlike tradisionele Kaapse 'ge 
reg. 

restaurant, en 'n mens kan jou vir die 
oomblik verbeel jy is binne in die wyn 
land! 

Onverrnydelik korn die vraag hy '11 
mens op: "Wut van O,OR alkohol per 100 
ml hloed, veral as 'n mens moet motor 
bestuur na so 'n heerlike maul'!" 

PERSENT ASIE 

Die antwoord is eenvoudig: "Drink 
verstandig". Met under woorde wag ten 
min. te 'n halfuur na die eerste drankie 
voordat die tweede gcnecm word, en 
duarna hoogstens een drankie per uur. 
Wanneer 'n mens wyn gesellig nan die 
etenstafcl of om die braaivleisvuur ge 
niet, en jy regtig 'n genet daarvan wil 
maak, moet jy hom proe, o bietjic vir 
bietjie, en hom rondrol in die kies en 
nadat die volle genot gesmaak is, insluk, 
En so al geselsend gnun die tyd vinniger 
v rby en word die wyng 'not lank uit 
gerck. 
Terselfdertyd word danr in lk geval 

versnaperings hedien en later word daar 
heerlike gesmul aan die dis. Wanneer'n 

Wat 'n jammerte dat ons almal nie 
altyd die geleentheid het om hierdie 
plekke te besoek nie. Gelukkig kan 'n 
ieder en 'n elk sy wyn en kos tesume ge 
niet. Skink 'n vrolike glasi vonkelende 
wit wyn saarn met '11 stukkie braaivleis 
vars van die kole af, of geniet 'n glasie 
rooiwyn saam met die beesvleis in die 

10 stukke boender 
'n spesial.e ges~van slaaie 

ofkBpokaartappel 
vir net 

Op die foto verskyn van die smaakllke g, regte wat '11 mens kan geniet 
by een van genoemde wynhuise. Elkeen van die wynhuise is bcslis 
besoek werd vir die fynproewer. 

Matie 
hul 

kie 
u bynooi 
Durban • 

Vlr 

Tydens die Paasnawe k sal Christa Blaauw dieMaties verteen V ordlg 
in die jaarlikse me}, To 'ota-Rugby-komp itisie; Sv sal kompeteer t '1/ 

l'yf antler Rugbyklubs se verteenwoordigst rs. Verled ~ iaar is 1H uies s 
inskrywing, Claudie van Breda. uit indelik asdie alg me! wenner aan 
gewys {sien [oto O[ binds)' J Z). Die ge/ukkigl meisie \WnJ ~1 reis vir 
twee na Mauritius. 

HAHWI M((,QfIMACCAH IOWN5264 2 
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Studente slaag met 
Shake peare 

Dramafee ien, en hier I wer hy ewe 
genotvolle spel. johann van Heerden, 
do ent aan di Departern nt, h t in die 
rol van Vincentio, die graaf, di opvoe 
ring baie v rst rk en Pam la Moag was 
'n heerlike I ibella, 'n "lady in di tr s", 
Maar 'n hele aantal dame peler her om 
di beurt opgetree en 'n men wit nie 
iemand verm Iding mi gun het omdat jy 
haar nie i n optre h t nie. 

MASUR OR MEA URE 
van Shak peare, deur die 

Univer lteitsteater van Stellen 
bo ch (UTS) in die H.B. Thorn 
opg vo r. Regie: Pat Harvey. 

Wil jy n u m rl 'n route verhoog 
. tuk deur William Sh ke p ar ,en vol- 

n v nd ., e tand ard , di w 1 'n 
uiters ugge tiewe komedie. Maar tog 
e n met 'n ver kil: d ur kroornl er 
Ii heid kan di dramaturg op die III n af 
wee onder om banaal te rar k. Die 
k rp innigheid van hierdie man bly 
teed ond r weer a. 

NAAKSE GEBARE 

T EFFENDE MUSIEK 
'n Law t opmerking: op 'n baie tref 

fende wy e i die produk ie van Shake 
peare a' ng vul mel mu iek van trornme 
n lektri e kitaar en orrel. 'n Puntjie 

v n kriti k: Shakespeare ver i baie kon 
ntr ie van di gehoor, veral a dit 

Afrikaan prekende is. Derhalwe moet 
rg w rd dat die oms vinni Engel 

duidelik uitg preek word. en dan kan 
ommige men e hul Afrikaan e uitspraak 
ker m ar nie verhelp nie. 
Oor die alg me n: 'n br ie genotvolle 

produk i ,goed afgerond, vol kleurryke 
karakter - een waarin 'n m n met oor 
g we kon lag. 

FRIKKIE DE JAGER 

noon TRAF 

andall "se dit" deur Sang Gerard Souzay, bekende Franse bariton. 

t nderd 9·( erling a n J n van Riebeeck 
toe hy al de ltyd in kryf by die Kaap 
stud e Musi kkollege, Op Stellenbosch 
beh ial hy I try B. c. (Honneurs) n 
hy w vir vyf jaar nderwy. r by Paul 
Ro . Hy i nou 'n tweed jaar B.A.-£tu 
dent m t die vakke Afrikaan n Ned r 
land, i lkund en Staatsfilo ofi . 

hull kerm tui in "T mpo", in 'n pro 
gram oor di ee, 'n ander oor nuwe 
Kaap licdji ,n g een, en nog een ... 
Om te edt Randall Wicomb in 'n groot 
mate 'n produk van die TV -rnedium i ,is 
nie 'n mi tasting nie. 

SOUZA Y S NG IN 
STELLEN OSCH 

ANDALL Wicomb se twee 
de langspe lplaat, " edit" 

(Shin 8(06), i pa vryg t I. 

SUlWE TENOORSTEM OP 28, 29 en 30 April 1981 
bied die kon ervatorium van 

di US in medewerking met die 
Oud Meester-Stigting van die 
Uitvoercnde Kun te 'n reeks 
meesterklasse in liedervertol 
king deur die befaamde ranse 
bariton ' rard Souzay aan. 
Di la se i hoofsaaklik bed el vir 

die jong professionel sanger en gevor 
d rde tudente, maar v orslening w rd 
ook gernaak vir toehoorders wat g en 
p ifi ke mu iekkwalifikasie hoef te 
b sit nie. 

Vir verdere navrae in verb nd met die 
klas e, kan die ekretare e van die Kon 
s rvatorium geraadpleeg word. SPONTANEtTEIT 

GROOT VERTOLKER 

INSKRYWINGSG 'LD 
Die kla e vind de agliks om lShOO in 

die Fi rnersaal van die Koru ervatorium 
pi, as. ::.Ike meesterklas duur ongeveer 
2Y2 uur. Die voertaal al ngels wees. 
Van aktiew d Inemer sal verwag 

word om drie liedere uit di Duit en/of 
Fran repertorium voor te dra. Dalton 
Baldwin s I a b g 1 i r v n all del 
nemer optre . Di inskrywing geld vir 
akti we deelneme i RJO. 

'n Aantal to hoord rs al )k to gelaat 
word om die klas. e by te woon t en 'n 
betaling van RIO vir di voll re k . In 
krywings as aktiewe deelnemer of toe 
hoorder word nie vir enk I m t r - 
kla aanvr ar nie. Sou daar egter aan 
die begin van 'n meester kin nog plekke 
be. kikbaar wees, kan toeh order dit 
t n 'n betaling van RS bywoon. Sodanige 
bywoning kan nie vooruit b prcek word 
ni . 

LlEDERUlTVOERING 
Bellew n die drie mee rer kla .se sal 

di twee kunstenaar 'n liederuitvo ring 
- hul enie re in W .-Kaapland - op 
Vrydagaand I Mei in die <ndlersaal van 
di Kon rvatorium g c. Die uitvoering 
be taan uit "Dichterliebe" van Schu 
mann, "Don Quichotte a Dulcin en van 
Rav I, en liedere van Hahn en aure. 

Hierdie lieu r nd bel of om een vna 
die hoogtcpunte in Stellenbo ch e 
mu i k zebeurteni se vanja rr re we. 

PI kbe preking kan by Edrich ge 
d en word. 

N derl d e 
VIr twee M 

J -' Nederland Zuid-Afri 
kaan e V r niging (N.Z.A.V.) 

r . I vanjaar w er 'n sg. "Jonge 
renproj ct" wat aan 'n groep 
Suid-Afrikr an studente 'n kort 
maar bedrywige b oek aan 
Nederland bied. 

As gast . van N.Z.A. V. sal d elnemer 
nie net baie b esienswaardighede onder 
oe kry nie, m ar ook m t di Holland e 
I fwy e kenni. maak deurdat verblyfby 
Hollandse gesinne gere .1 word. Dank y 
hi rdie "gasouer s'' en hulle moeite leer 
en sien 'n men veel meer van Nederland 
a wat vir die gewone toeri b kore i .. 
01 to rdatum I 24 Junl tot 2S lull r, Randall Wicomb, se jongst lang p elplaat, liSe Dit". 
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Bitterlied 
DIE jaarlikse USAT-Drama- 

fees het vanjaar weer ver 
skeie hoogtepunte opgelewer. 
Die fees is die eerste keer in die 
nuwe studenteteater in die ou 
Konservatorium aangebied. 
Cobus Bot s het die trofee vir die beste 

vertolking van 'n mansrol verower, terwyl 
Lar ine Ie Grange en Ena Naude die vir 
die beste vertolking van 'n vrouerol ge 
deel het, Maria van der Linde is as beste 
student regis eur aangewy en haar pro 
duksie, "Bitterlied van die Somer" is as 
beste Afrikaanse produksie aangewy . 

BESTE PRODUKSIE 

USA T se inskrywing, "The real inspec 
tor Hound" is as best produk ie aange 
wys, en i ook bekroon vir be te stel en 
vir humor. Alta 00 thuizen het die b ste 
vertolking van 'n klein rolletjie gelewer 
en Frikkie de Jager is aangewys a die 
b ste studentedramaturg, 
USAT kan weer eens gelukgewens 

word met 'n pulk Dr m fees e dl on 
baatmgtige dlen wat hulle op toneel 
gebled vir Stellenbo h lewer. 

TRILOGIE SOMS 
TE TRAAG 

TRILOGIE, drie eenbedrywe 
opgevoer deur die Libertas 

Teaterklub in die Libertasteater 
in Birdstraat. Regisseur: Johann 
Swartz. 
Die eerste twee stukke, Naguiltjie en 

Kremetart, is uit Engels vertaal deur 
onderskeidelik Dick Findlay en Johann 
Swartz self, hoewel geen aanduiding gc 
gee is van krywers of oorspronklike titels 
nie, 

MELODRAMATIES 
Die eerste is die verhaal van drie on 

getroude su ters, van die wereld afg - 
onder deur 'n aansteeklike siekte, en 
hul liefdesfrustrasies omdat hulle daar 
deur verhinder is om te trou. Op vi uele 
vlak gaan die produksie mank ann arrnoe 
dige tclinkleding, self een vuil rig 
kostuum, terwyl die verhaal handel oor 
welgesrelde mense. Sy oortuigingskrag 
word verder atgerakel deurdat spelers 
hul woorde vergeet en, h halwe soms 
vir Kate en Alice, maar bale ongenuan 
seerd en gefor eerd speel: uiters gepynig 
de gesig uitdrukkings en hoe stemtone. 
Gevolglik word (in geen geringe mate 
ook ween 'J} oppervlakkigc teks nie) 
wat aangrypend moes we : melodrama 
tics. 

ARSEEN EN KOEK 

Die tweede stuk is 'n komedie waarin 
'n ongewilde tante kom kuier en kon ter 
na ie veroor aak wanneer die gashere 
dink sy het arseen tam m t koek in 
gekry. Die gang van hierdie produksie is 

he Iwat vinniger, en sy redding Ie daarin 
want so werk hy vinnig op na 'n spannen 
de klimaks, gevul d ur werklik naakse 
toneeltjies, soos waar hulle die tante 
rnedisyne probeer injaag. Met die uit 
sondering van die' tante weer eens, kan 
die ander karakters nie juis vir goeie spel 
in aanmerking kom nie. 'n Men wonder 
ook hoe die oorgegrlmeerde gasvroutJle 
dlt r gkry om 'n wit sJokoladeko k te 
bak n vanwaar dl Rapport op 'n dpl 
week dag na werk. 

GESLAAGDE VERWERKING 

Die bekende Pendoring (Edms) Bpk 
van A.S. van Straaten was derde. Soos 
die bekroonde radiostuk van d tyds, was 
die opvoering die ene plesier van begin 
tot einde. Doodkalme, geleerde en 
nntuurlike spel he: dit onnodig gernaak 
om t prob r naaks we - die woorde 
en situasie sorg daarvoor, Soos die spe 
lers, verdien die rcgi seur hi r 'n spe iule 
pluimpie met 'n baie g laagde verwer 
king van 'n radiostuk in 'n verhoogstuk, 
wnar die g hoor moet sien wat geb ur en 
hoe tonele verander en nie net daarvan 
vertel hoef te word nie. Op treff nde 
wyse gebruik hy die ruimt voor die v r 
hoog. Om twintig sinne in cell woord 
aam te vat: goed! 
Die lofwaardige pogings van 'n arna 

teurgeselskap soos die Lib rtas verdien 
aandag en baie ondersteuning, Di af 
gelope tyd beleef Stell nbosch '11 fees 
v n toneel soos min en dit is jammer 'n 
klciner produksie mod saamval met '11 
ander in die H.B. Thorn-tearer. 

FRIKKIE DE JAGER 

L t ( an- 

Gobbl lei 
kla 

Peter Holden en Andrew Knight in USA T se "The Real 
Inspector Hound': wat as die beste produksie aang wys I:~ 

ty dens die onlangse Dramafee . 

11. 

b • 
h - 

H/v Andrin 
V ictoriastr t 

ST LL N OSCH 

Angelo Campana. the first foreign music student at 
with hi t ach r, prof Lion I Bowman. 

7-0712 
VIA 

G BRUIKT 
KAD MIE 80 K 

TIKWERK BINDWERK 
POST R UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH 

UNIVERSITY OF STELLENBOSCH ~ 

~ hemie 
Deeltyd 

Laboratoriuma si tent 
Pligte: Chemiese analise van plantvensters afkomstig 

VMl die Guayule woestynplant. 
Vereiste: Twee jaar opleiding in Chemie na matriek. 
Werkure: 20 uur per week. 
Salaris: Onderhandelbaar tot R2873 per jaar. 

(maksimum). 
Dienstydperk: 1 Mei tot 31 Desember 1981. 
Sluitingsdatum: 28 April 1981. 
Belangstellendes moe! prof. D. F. Schneider van die 
Chemiedepartement (tel. 71093) kontak om 'n 
onderhoud te reel. 

p OFILE • • ANGE 0 M 
M A YB' you have heard 

om body with a We t 
Au. tralian accent ask in in 
Neelsie: '''n Uitsmyt r, ass 
bli r. 

When Angelo Campana came to South 
Africa five week ago, h made hi try. 
II is the fir. t foreign uud III rc study 
rnu ic under a lectur r at th tell n 
ho ch on. rv uoire, 

JAZZGRO P 
Wh n h wa 16, h left ch I and 

formed a jazz g oup, whi h cc n. isted of 
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D IS met tn evo I v n magteloo held d t 'n mens kennis 
neem van aantyglngs teen Die Made. In 'n . krywe elders 

In hierdl ult aw word dl stelling gem ak d t Die Made 
[amm rll a Inll ting. bron van die tudente-unl v n Stellen 
bosch gela I het. Daar word ogenaamd voorbrand gema k 
vir dl po del nde anv rding van 'n nuw grondwetllke 
b deling vir St II nbo ch. Tot op hede wa die rondwet hoe- 
enaamd nog nle ter Insue deur mlddel van Die Made nle. 
Indlen die briefs ryw r werklik 0 op hoogte van ke is 

oos voorg gee, sou hulle agterg kom het d t d r reeds In 
1979 oor 'n nuwe grondwet In Die M tie e kryf Is. Ole 
Stud nt raad h t d styd 'n kommi i onder lelding van mnr. 
Renier Koegelenberg aange tel om die aak te onder oek. 
Ontwl kellng rondom die Student r d h t die kwe sl on 
nodlg lank ultger k totd t'n Stud nteparl m ntkomlte onder 
voor Itterskap van Francol van der Merwe met konstruk 
tl we voor tell na vore gekom het. 'n Nuwe grondwet i op- 
g tel na d urdrlngende same prekings en nadat v Ie getuie- NOli maar goed, jy se dit het begin toe jy heel onskuldig jou tong vir hom uitgesteek he! .. - ... 
nl voor die komml sie gelewer is. Trouen , die grondwet is 11--------------------------------------- 
min t ns twee ma I aan de kundige voorg Ie alvoren daar 
b ,sluit I. oor die toep sslng daarvan, Basles omvat die nuwe 
grondw t sleg 'n nuwe stel el van verteenwoordiging. Af- 
krift i. aan die ver killend primar ae en primarii g stuur. 
B langstellend kon die grondwet in die SR-kantoor bestu 
de r, Verteenwoordig rs In die tudenteparlement moes terug 
rapporteer aan hul ko. hulse en vereniglng . Over ge et ynde, 
die persoon wat tot op he de nog nie 'n geleentheld gehad het 
om di grondwet te b tude r nle, tel ni belang nle. Omdat 
Die Matle oveel te meer van di onlngellgt spesle op Stellen 
bo ch b wus Is wat toev lUg bale nou korre pondeer met die 
p tic , mo t vir hi rdie m nse, omdat hulle di mee te i , 

voor lenlng gemaak word. Ult die onl ngs meningspeiling 
h t dlt onvoorw ardell geblyk dat tudentepolltl k in Die 
Made by an ge n a tre kry nle. D arom I met di flnan iele 
beplannlng v n Die Mafie In oorleg met die Rektor en SR be 
luit om 'n ad hoc Mafic vir die referendum ult t bring. Die 
Mad al d n n 1m I b kikb r wee. 00 g woonlik en 
die tradl lonele Mafle sal g en Ins an leesbaarheid Inboet 
nl • 
Ten pyt v n bo enoemde rgum nt bly dlt Die Mafic se 

voorreg om an y I r te bled na die 0 ddunke van die 
r dak Ie, V rd r I dlt Inter nt om tit watt r H. tud nt - 
lelers" be waar maak oor die 0 n amde f pberiggle 
van dl I ler kon eren Ie. Die Mafic h t di lei r konferen le 
/) b I ngrlk e· g d t 'n kcrnop ommlng d arvan op die 
mldd Ihlad gcplaas Is waar 'n kon entra le van meer aktuele 
sto Is, 

Dit I voorwaar 'n kw d ddt 'n kl in ro pic aan Di 
Matle, wat In voeling I m t sy lesers, wil voorskryf wat om te 
publl. r, 

Donderda 16 April 1981 

NOG STEEDS 

REDAK IE 1981 

'n Nuwe 
Bestuursdimensie 

WAT IS RISIKOBESTUUR EN WAAR WET DEUR DIE UNIVERSITEIT GE 
KOM DlT VANDAA 11 NEEM WORD T.O.V. NOODTOE 

STANDE? 
Risik b stuur i. seker die oudste be- 

tuur t gniek wat ooit deur die mens 
ontwikkel is. Selfs die oermens het te 
doen gehad met risiko's '00. die gevaar 
vr n wildediere en aanvalJe deur naburige 
stamrne. Ten einde te kan oorleef moes 
hy dus die nodige voorsorgmaatreeh tref. 

Mel die ontwikkeling van die be ka 
wing oor die eeue heen het die rio iko's 
uitgebrei en die resultant is dat die 
modcrne men te doen het met 'n groot 
antal h g gekompli. eerde ri ike's wat 

hom en sy omgcwing bedreig. 
Daar i hoofsaaklik twee groepe risi 

ko's. sersten is daar die sakeri ike's wat 
I gnie e. 0 iale, ekonomiese en politieke 
bedreigings insluit. Hierdie ri iko's geniet 
normaalweg voorkeur. 

Daar is egter ook 'n under groep 
risiko's wat 'n meer direkte hedreiding 
vir di mens en sy orng wing inhou. 

Hierdie ri iko' word suiw r ri ike's 
genoem en sluit di volgende in: bese 
ring. brand, kuritcit, noodroestande, 
b kadiging, verrnor ing, orngewings 
heheer en ge ondheid asook openbare-, 
produk-, wetlik - en ver ekeringsaan- 
pr eklikheid. 
Ri ikobe tuur het te doen met die uit- 

kakeling, t rughouding, oordrag (ver 
sek ring) en voorkoming van hierdie 
groep ri iko' n die re ultate wat dit tot 
gevolg mag he. 

::MATIE - 
GESPRE[( 

D· W B I'k B k . ANDRIC US V.D. re et op urger lees ermmg en 
die Ordonansie op Burgerlike Be. ker- WESTHUIZEN GESELS MET 
ruing verplig die plaaslike owerheid om 
'n organi asie vir die hantering van Nood 
toestande daar te stel. Hierdie wetge 
wing gee sekere magte aan die Burge 
me ester wat op sy beurt opdragte aan die 
g meenskap, insluitende die Universiteit, 
gee en die uitvoerbaarheid van hierdie 
noodplan verseker. Die Universiteit het 
du by implikasie ekere wet like verplig 
tinge in hierdie verband. 

SAL DIE RISIKOBESTUURPRO· 
GRAM TOT GEVOLG H~ DAT 
SEKERE TOERUSTING VIR DIE 
IIANTERING VAN NOODTOEST AN 
DE AANGEKOOP MOET WORD EN 
WA TIER SOORT TOERUSTING 

WORDBEOOG? 

Toerusting aileen kan nooit die oplo - 
sing vir 'n noodtoestand wees nie. AI 
hoewel dit oms waardevolle hulpmiddels 
kan wee. is die suksesvolle hant ring 
van 'n noodtoestand direk afhanklik van 
die weerbaarheid van die mense wat 
direk daarmee betrokke i . In die mee te 
gevaUe is die oordeelkundige gebruik van 
die beskikbare toerusting voldoende 
maar dit sluit nie die moontlikheid uit 
dat die Universiteit later spesiale toeru - 
ting sal moet bekom nie. 

HOE IIET DIE RISIKOBESTUUR- 
PRO RAM AAN DIE UNIVERSITEIT WA TIER RISIKO SOU DIE MAKU • 

ONTST AAN1 STE WEES OM EG TE STEL'l 
Die voorvereiste vir 'n . uksesvolle 

Risikobe tuurprogram is 'n algehel risi 
kobewu theid en indien dit bestaan is 
die reg'tcllingsproses 'n logic e volgende 
tap. Di regstelling tegnieke bestaan vir 
elke risiko. 

S u weet het die Universiteit reeds 
dert 1976 In verlie -v orkorningpro 

gram. Die huidig Risikoh sstuurprogram 
i 'n logics uitbreiding d aryan en plaa 
eli funk ie op 'n breer ba i III I '11 meer 
wetenskaplike henadering tot die pro 
ble m, OU U GEBIEDE KAN IDENTIFI. 
HET OlE V '.RUE BE" 'E PRO· SEER WAAR DAAR BESPAAR KAN 
GRAM ENIGE R ',SUtT ATE GE- WORD? 

LEWER1 
In be lis. Dit het onder andere '11 he 

wustheid geskep om verliesc wat dcur af 
wykende insidente veroorsaak mag word, 
te bep rk. 

WAT WAS DIE TEKORTKOMINGE 
VAN DI' VERLIESBEHEERPRO- 

GRAM? 
Gecn . Dit het inderd iad die weg gc 

baan vir die huidige benadering. 

AAN W A TIER TlPE RISIKO'S IS DIE 
UNIVERSITI~IT BLOOTGESTEJ.? 
Alhoewel di Univer iteit vcrskillend 

mag wees van and r organisa ies i. dil 
noglan bloolgestel ann die volledige 
pektrum v n ri iko' wal vroeer genoem 
IS. Die prioriteile wnt aan hi rdie ri iko 
area. gekopp I word 'al d to ook Uil die 
aard VUIl die saak ver kil. 0 byv rhceld 
kan dit geno III word dat Noodheplnn 
ning '11 hoer prioritcit ulln die Universi 
teit beho rt tc g niet. 

Be! paring is 'n I gies neweproduk van 
nige Ri ikobestuurprogram. Inderwar r 
heid is die ekonomiese voordele van 
risikobestuur sb olllvangreik dat dit 'n 
primere beweegrede behoort te wee vir 
die uksesvolle bedryf van die program. 
Dit sal vir my as 'n nuweling by die Uni 
ver it it moeilik wees om gebiede te 
identifiseer waar dnar be. paar kan word. 
Ons sal egter tegnieke ann die per oneel 
en . tudente bied waardeur hul elf ulke 
probleemareas kan identifiseer. 

IS DIE VERSKEIDENIIEID VAN 
RAMPE W A T DIE UNIVERSIT ,IT 
KAN TREF NIE SO GROOT DAT 
IlAAR NIE VIR ALMA .. VOORSIEN 

KAN WORD NIE? 
Dit is '11 relntiewe vraag en kan slegs 

heantwoord word deur te e uat on ten 
aile tye maksima I voorbercid moet wees 
vir enige gebeurlikheid. Die uk evan 
die h lIltering van enige ramp, groot of 
klein, I1<)U direk vcrband met faktore 
oos die paraathcid van di betrokkenes 
en die fasiliteite tot ons be kikking. 

MNR. A. W. BESTER 

1I0E RAAK DIE RISIKOBE TUUR 
PROG AM ONS AS STU DENTE? 

Baie direk , Dit is die finule doelwit van 
die program dat elke tudent en perso 
neellid 'n hetekeni volle bydrae tot die 
program moet maak, Ek is gter nie so 
naief om te glo dat alrnal kielik gaan 
o rl op van entoesla me nie.lnteendecl 
- ck verwag dat sekere rnense die pro 
gram gaan verwerp as onnodig en 'n rnors 
van tyd. ulke per. one kan 'n mens egter 
n t bejarnmer. On hoop hull sal in die 
minderheitl wees. 

HOE GAAN U DIE BETROKKEN 
HElD VAN AI.LE STUDENT VER 

SEKER1 

i pr gr lin i () ontwerp dnt aim II 
berrokke kan rauk. Dnur word deeglik 
rck ning gehou met die vol program van 
tudente n dit word verwag dat a/mal 
legs 'n klein poging hoef te lewer om die 
program I laat slang, Almal moet egter 
b trokke raak, 

IS U.S. DIE EERSTE UNIVERSITEIT 
OM 'N VOLLEDIGE RISIKOBE 
TUURPROGRAM TE BEDRYFl 

Na die heste van ons were - ja. 

IS DAAR 'N VERSOEK WAT U AAN 
DIE STUDENTE WIL RIG? 

Ja graag - Son. u weet steun die top 
bestuur vun die Univ rsiteit die program 
heelhartig. Die leidsverklaring van die 
ReklorwnlopI6Maarl 19MI vrygestelis 
die hewys hiervan. Die program hel reeds 
over gevordcr dat studente en perso 
neel in die nahye tockom. direk belrek 
ga n word. Ek wi) du grnag vir «t die 
studcnte vrn om die begrip positid te 
bcnadcr, hetrokke te raak en daardeur 
'n hydrac h; maak - nie aileen vir die 
U niversiteit nie, maar ook in hulle eie 
belang. 



Braairestaurant : pIa ne 

LOELOERAAI 
A.P. 
van der 
Westhuizen 

DIE vorige SR-vergadering is kenmerk deur die goeie motiverings 
en beslisdheid waarmee lede hulle standpunte onderskryf bet. Dit DIT is die naam vall die beplande braairestaurant in die Lang nhoven- 

kan gesien word as 'n bewys dat die lede bulle tak nou met groot studente entrum. Dit sa] in die huidige Je skamer opg rig word. 
doeltreffendheid verrig. erken. "n Aantal ander verenigings i Die Mati« het met Mnr. Hendrik Verwoerd, Stud nt r adslid vir die L.S.S., 

Die SR-toer was uitermate sukses- voorwaardelik vir 'n proeftydperk van gaan g sels om te hoor wat die planne daarmee i Volgens horn moet die id "c 
vol. Die Raad het Mnr. Wynand Net ses maande erken. Een van hierdie voor die dcur van die vorige Studcnteraad gel word. Die pi nn vir die 
dan ook bedank vir die bekwame wyse verenigings is POLSTU. Die toekenning proje i klaar goedg k ur en bouw rk .al en van die d h gin. Daar word 
waarop hy die toer gcorganiseer het. van SR-subsidies aan verenigings sal gter nog omtr nt R20 000 k mkings benodig voor di projek tot sy volle reg 

binnekort geskied. Die grondw t van kan korn, en die werk sal dus begin sodra die geld n tenders verkry is. Hy ho')p 
die Vereniging vir 'n Vrye Samclewing dat die werk voor die a, nvang v n die tw d . m ter voltooi al w . 
is terugverwys na die op. tellers vanwce Die bra ir taurant s al pick h vir ongeve r 80 men e. Xu word d ur die 
teenstrydighede wat daarin voorkom. p r. on '1 van die sentrurn voorber i en 'n ekstra kok is ook . p sia 1 n ,f vir die 

r taurant nang stel, Die dekor v n di etplek at ruimte- .u we. n b di 
klein dan vloer I 'n rcplik van 'n ilw r ruimt kip hang. oei nun v~r die 
. tudente i. dat dlt ten volle 'eli. msieerd al we en d t die os g uh idle r Ii 1 
word. 

Di idee lyk heel indrukw kk nd en on hoop d t dit tot voll wa dorn sal 
ontwikkel. 

MATIEfOER 

OPERATIQ.N 
_ UPKEEP 0 

"WIE nie rekening hou met die krag en verskille tussen rninderheids- 
groepe in ons land nie, ontken die Suid-Afrikaanse werklikheld," 

het dr. Dawie de Villiers, Minister van Handel, Nywerheid en Toerisme 
by 'n etensuurvergadering verlede week gese , ~---- .......... ---- ..... ---- ..... ---- ..... ~ Volgens hom is die geskiedenis van 
die Afrikaner 'n gocic voorbecld van 
die krag wat daar in nasionalisme sit. 
Wie die verskille en kragte wit ontkcn 
en die taalverskille en kultuurverskillc 
as toevallig bcskou ontken die funda 
mentcle werklikhede van Suid-Afrika. 

Aan die einde van hierdie jaar gaan 
__________________ ..... daar vir die cerste keer, benewens die 

gewone toer na Europa, ook 'n toer na 

Radl· 0 Matl· e Amerika aangcbied word. Hierdie tocr 
sal Noord- en Suid-Amerika, asook die 'n Mosie van die U.K. wa rin daar 
Bahama's aandoen. Die toer word gelei besluit is om 'n kommis ie van onder- na deur Mnr. Coenraad Pieterse. Me]. soek na die posi ic van fakulteits- 
Henriette Prctor~s ~ deur d~ Raad s~dentcrade aan ~ stcl, ~ herroep~ .......... ~ ~ ~ _ Tygerberg aangewys as dieleidster na Europa. nadat mnr. Piet Naude y be lissende 

Die Joodse Studcntevereniging i . tern uitgebring het. Mnr. Callie Visagic 
Radio Matie beplan 'n uitbrciding ook nou as "n volwaardige vercniging sal met Tygerberg skakel om tot 'n 

m d~ Tyg~~~k~~. 'n ~n~v_a_n ..... d_~ ~_u_d_e_n_~_~ ..... m_·e_d_e_u_r ..... di_e-S_R_v_e_r~~_I~y_k_t_e_k_o_m_. ~ 
wat die SAUK som gebruik 1. bekom, 
en Tygerberg sal 3/4 van die huurgelde 
dra. Dit is wel duurder as 'n gewone 
telefoonlyn, maar die kwuliteit is baic 
beter. Die uitsendings b hoort vroeg 
Volgende week te begin. 

'n Groter ateljee en nuwe tocrust 
ing word ook in die vooruitsig gcstel , 

UrrvOERENDE KOMIT 

WEl~S NOiJ BETROKK ~ 

ALMAL MOET STEM 

TIlE JOB 
If, for example, an intercom breaks 

~own in Eendrag, it is Mnlntenance's 
lob to fix it. After it i. reported, the 
matter is referred to the worker and 
the job is done immediately. If there is 
a Waiting list, however, 'endrag will 
have to wait its turn. The maintenance 
of things such as water have to be 
referred to the municipality and there 
fore takes more time. 

When the sign, "Excuse the in 
tl.!rruption, we have a technical prob 
lem", flickers on the TV- creen, every 
aile groans, especially if it docs so 
dllring the middle of Dallas. Viewers 
then tend to think that if the inter 
ru,.ltion i lengthy, the t chnician are 
!)C1ng incfficien t and lazy. Sim ilarly , 
~f OUr telephones continue malfunction 
~n" we students feel that Maintenance 
IS not doing its job. As the technicians 
of SABe- TV want the viewers to see 
the remainder of Dallas, so does Main 
t n, nee wish to correct a broken 
Y. tern. Therefore the involved people 
can do nothing but plead patience and 
lllaYbe thereby obtain a virtue. 

Hy lie] 'n beroep gedoen op alma! 
om betrokke te raak en gese dat dit nie 
die crgste is om die PFP te steun nie 
maar wei om geeneen van die partye te 
steun nie. In ander lande veg mcnse om 
hut demokratlese vryhcid en om. cggen 
skap oor hulle eie toekoms te k n kry amancor Bestuursdienste [Edms.) Bpk. het onlangs R8 ,42 aan die Veranderinge in die cvolusionere • - J. 

ik Ons het stem reg en daarom moet ons Universiteit se Stellenbosch 2()OOjonds g sskenk. flier oorhandig 
ontwi keling van ons land moet ge- ook on. bydrac lewer deur betrokke te 
skied in die parlement deur middel van mnr. Nico Grobler (regs). s nior opl idin b ampt aan Samancor, 
die meerderheidsteun wat 'n 1) rty by raak. "Indien u nie u dernokratie e reg di . k di . di k /} 'kk: II IJ gebruik en beskerm nie dui dit op te tje aan te assistent- Ire teur van Ontwi e ng, mnr. enry 
die kieserspubliek verwerf. Daarom belangeloosheid en onbetrokkenheid." Visser. 
moet die party wat die veranderinge t---------------'------------------------------ 
beplcit die meerdcrheid van die blanke 
kiesers aan sy kant kry. Met die oog 
daarop moet die party sorg dat die 
blankes se regte beveilig is. 

Daar rnoet ook vertroue geskep 
word tusscn die verskcie grocpe. Elk 
een moet daarvoor werk - nie net die 
blanke en die regering nie, maar elke 
individu in Suid-Afrika. Die vertrouc is 
no dig om '11 toekoms tc bou en is die 
ba is van ontwikkeling op iustitusio 
nclc gehicd. 

VERANDERINGE THE maintenance of essentials 
in any human structure is 

very important, and it is with this 
that the University's department 
of Maintenance concerns itself. 

Maintenance deals with any pro 
blem related to the upkeep of things 
Such as electricity, intercom systems, 
telephones and such like. A system is 
Illployed to ensure the quickest 
no sible repair of a faulty system. 

DAAR bestaan 'n rcgshulp- 
kliniek op Stellenbosch wat 

gratis regshulp aan studente en 
personeel van die Universiteit ver 
skaf. 

OMIT E- 
VhRVOL T VAN BL. I 

u.u. VI u 

ELL B c 
u.u. 
N 703 7 
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i n theron I 
Stcllcnbo ch, Din dag 7 April J 981. 

18h45. Studente van die Univ r.itcit 
van Stellcnbo ch drom a m voor die 
H.P. Verwoerd-gebou waar daar oor 'n St Uenbosch. Woensdag 8 April 
kwartier no 'n toets afgestamp sal 1981. 13h25. lnwoners van die dOIP 
mo t word. Hier en daar word koor ag- Stellenbosch is rustig besig met die af 
tig deur 'n handb k of aantekcninge ronding van hut middagmaal. 'n Servet, 
geblaai. Op die toep word 'n vinnige klad die vetterigheid van die mond. 'n EK wil graag hc3 dat ander mense my verstaan en dat hulle ook van my 
dam pie gcmaak. Die afgelope vakan ie Te lepel doen sy rondte deur 'n koppie hou - dit is immers normaal om te streef na erkenning en aangen me 
is onder be preking en iemand raak his- koffie. 'n Wind word ongemerk deur om gang met jou medemens. ----~~~~============~=~======~~ m~d m~~L ~n: remme ~ro~~pm~~~w~~~~nwuriw~.h~~b.~~~ 

_C'/ skreeu, metaal kerf metaal, sternme gil kompleks en som totaal verskillend van daardie "ideale" gemeenskap wat 
~ en die lag van die ongeluk dring deur ek graag deel van wit wees. 

elk hui C muur. Op die kruising van Dit skep baie probleme, veral omdat ek beinvloedbaar i en my maklik Rb eiiJ b ~ Jan Cillier - en Birdstraat is 'n Toyota laat lei deur die menings en voorbeeld van ander, di wel sond rom cers 
W., •. iii Ace-taxi op sy sy. Die tw cd motor self scker te maak wat daardi optrede werklik behel en tot watter gevolge 

~\AI •• staan dwar in di pad.Onmidd lik lei dit uit indcli aanlciding kan gee. 
aile p i na buite. Voordeure van Hoc moet ek as gelowige, dan optree in hierdic verwarrende omstandig- 
hui swaal oop, motordcure klap toe hedc? Is daar 'n goue reel wat ek kan volg ten einde te verseker dat andere 
en Sabo Sela e eetsaal word eensklaps my sal ver taan, terwyl my optredc steeds Sy goedkeuring wegdra? 
minder gewild. Verke r manne vleg 'n "Jy moet jou naa te liedhf soos jouself" - Mattheu 22:39, "en soos 
pad (lOP d ur die bonger hordes en ver- julie wil he dat die men c aan julle mo t do en, 0 moet ook julle a n huUe 
sock teverge f dat ruimte gelaat moet docn." - Lukas 6:31. ESI'ELLE HOLL 
wrud vh d~ ambubn~ O~ re~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
"wat het hicr gebeur?" word opgevolg 
met gretige aandiksel deur sogenaam 
de ooggetuies, By 'n nabyg lee vul 
tasie het twe p troljoggic kielik 
oek geraa . 'n Vrou t I haar opge: kotc 
euntjie skouerhoog op odat hy beter 
kan sien. 'n Fro feet verkondig luldkeels 
dat ge n mens de . dae mccr 'n taxi 
met veiligheid kan gebruik nie. En in 
meni 'C woning het 'n onaangcraakte 
koppie koffie koud geword. 

,TOE die Vergadering in beginsel besluit het om 'n kandidaat uit ete 
geledere te stel en sodoende Minister Ha-Ha en sy Gcleerde Oppo- 

Stcllenbo ch, Saterd g 11 April nent die stryd aan te se, het die papaja die waaier sekuur getref. 
1981. 20h1O. ~e Inc01e~ en ~oes tou- Want die aspirant-kandidatc het op die situasie toegesak soos 'n 
ers van or die hele Suid-Af ikr volg di . . 
die Jaa. te doodsnikke van die jaarliks swe~ bro.mmers op re spreekwoordclike bol onnoembaarheid. Elk 
trapkarwedren met volgehoue spanning. sou hen minute kry om sy saak te stel. 
By die kulpe word Y kor e tegniek Daar was professor van Brakel : By was besig met punt vierhon- 
met di~ wi seling van trappers bewon- derd sewe en sestig van sy inhoudsopgawe toe sy tyd verstreke was. 
der, Ole heJ~nde warmte van D ~p Daar was die lid vir NAT (Naarstigtelik-Agtiende-eeuse Transport- 
He word vir oulaa: crvaar. In die , 
agtergrond vorm braaivlei vur '}1 an- ryers). By was nog net by punt twee en n half van sy twaalfpunt- 
loklike vlammegloed in die don cr. Die planloosheid toe die klok hom red. 
fli slamp van 'n so iale kar word na sy 
laa te rondte uitu door, maar dit is die 
onhcilspellend rooi Ilikk rligte v rn 'n 
ambulan w opecn. in die OC van 
m n refl .tcer. Oit bring 'n opmerk 
Ii e lojali it erand ring by om mig 
onde t un r teweeg. Met die be rde 
trapst r op 'n dr' gb r, votg die toct 
nuuski rig die manne in unitorm na 
hul noodvoertuig. Blykbaar word elk 
een bevr dig dcur die sensa ie wat 'n 
bring kan bied. Oomblikkc daarna 
kiink die juigkrete van spanne na die 
inde van die wedren 01' en word man 
ne die hoogte in gelig 01' pad na Ncelsic 
s w nd th 1. Di groot trap was verby, 
III ar 0111 getrap te word wa by hulle 
g en r alit i ni . 

IP en graniet. Been en vlees. 
Standbeeld ver us mens. Met 

die druk van 'n knoppie stol die 
warmste toegeneendheld tot 'n 
yskoue gevoclloo 1 cid. 

Ka pstad. Dinsdag 24 Maart 1981. 
17h05. R xlaksiclede van Die Matie 
worstel in 'n SR-kombi deur die pits 
verkc r na afloop van scs uur sc bladsy 
pink, k r ntuitleg en proeflecs by die 
ondcrn ruing wut verr ntwoord Iik i 
vir die setwerk, Bull is ha stig. Som 
mig hunker n 'n ko 'hui etc op Stet 
lenbo ch. 'n Afspraak om e uur moct 
na ickom word. Ander is bctrokke by 
r J) tisies vir die Dramafees wat om 
18h30 begin. Ry- top. I ie kombi se 
cnjin rebcllccr teen di . rooi lig. Stop-ry. 
Di v rkc r vloci bly tra g. Skielik 
stop. 'n Opeenhoping by die an lui 
ting met Lang traat dwing die motor 
rycr tot tilstand.Tem nd l~ op sy toe 
ter, 'n Jon vrou en haur dogtertjie van 
ongcveer drie jaar is omgery. Terwyl 
die kindjic teen die rant t en onbedaar 
lik huil, spat haar mocder e rug oor 
die swart t .er van di traat. Daar is 
blo d aan haar voorkop en Jape. Haar 
k rm-sk eeu lok die bart van die stad 

nadcr. Van f die sypa djie uit die it 
plekke van hut motors, deur die ven 
st rs van di. omringendc g boue slurp 
static oc elke b onderheid met be 
langstelling op. Afwagtcnd. Die skare 
groei aan sender om die ongelu ' raak 
te sien. Die bestuurder van die motor 
wat voor die kombi staan, c mond 
hang eff ns oop. Die man het heelte 
mal verg t van die robot 00 wat 
intu sen gro n g sknip hct, "A iern nd 
net han!" hand wit va hou . . ." Di 
kombi ruk 10 b wcging. Nicm nd praat 
nie, Dit is net die wiele wat in' op die 
sernentpad. 

terie a y bcpcrkte kennis teen die 
toetsvrae el opgeweeg word. Aan die 
oorkant van Victoria tra t kierie '11 
blinde student tot te n di kant van die 
pad. Verskeie keer probccr hy die 
str at oorsteek, maar sy v rskerpte sin 
tuie is telkens bewus van 'n vier- of 
cssilinder wat verby poed. A daar 
uitcindelik 'n gaping kom, volg hy in- 
tinkti f die wit stok . e ultge: trekte 
punt. Met die sypa djie veiligheid 
onder y skoensole, tik-tik by tu en 
andcr voetg ng r deur op pad na y 
b tcmmin. Die toet krywers, wat 
re d van sy te nwoordigheid bewus 
was, 10 r hom gcintcre eerd-belang 
stellend agterna. Maar sodra "juffrou 
it- it-so" opdaag, vervaag die "belang 
telling" en word die manlike ego toe 
gewyd (an die nuwe objek g wy. 

OOGG'TUI'S 

TO 'SKOUERS 

TWO weeks age, a coloured mother of four children, all four under 'he age of 
eight, was token into custody for obstructing justice. 

Lift your h nds in humble support. 
1 her' lot 01 filth to be wiped 
Away. S rdid thou h nd blatant idea 
an f 11 house. No grip s 

My hildren, know that daddy's 
Here and now. His guarding spirit 
In a mi cd-up world or cruditi . 
Will you on the TO. d '0 purpo ly lit. 

Peg up and ki sed her hand 
Thinking a childs lip . Cold lip , 
Without moth r's milk. Shut up 
In a room with 0 hers unknown to her, keep 
Plan. within her oul. She, confin d on , 
I et the tillne S of 11 r face an wer 
Other chargcs.] lome at d wn 
Sl e will be, wi h 11 gesture 
Of recomp n to those in th lonely hou 
A mpty abod i th 111 I lodging, where 
L . t word r to p opl lost. 

Hy. lay, y the man cle 0 thi hou 
I'n p' the damp ning ell kold o II h ,rt that in it corn r trap the d cd . 
Uk lhe \,:oun try, cold 
And almo t de d. No food 
L ft in the cupboards. 
Daddy tolc them barc . nu hid it aH aw y. 
Hi sway is left the only comfort. 

BE ROKKENHEJD 

Met die druk van '[1 knoppie word 
'tl pendcltujg n die ruimte ge. tuur. 
V 19cns fy prest. ie bcheer vier rek • 
naar die ruimte 'kip se bcwcging. 
Maar met die fou ticwe werkin van die 
vyfdc blikbrein word die bctrokkcn 
hdd van die mens we r en, gcopen 
baar. W nt dit i die m n wat uitcind 
Uk bctrokke is by die docn en late van 
lk der m n Dit i di unstcnaar 
wat uit gr iet tn b Id n skcp, maar 
in sy hand klou st d die koue v n di 
klip. Mich el 

0, W,,1 ''I N, 'I JI" • • • 

NASION ALE KONPIJENSIE 

Daar was die lid vir PROGS (Pupils Resistance: Organizing and 
Governing SOCiety). Met behulp van 'n swartbord wou hy sy idees 
illustreer. By kon egter nie besluit of Nasionale Konvensie met 'n 
vee of'n ef gespclle moes word nie. Toe speeJ hy veilig met 'n peehaa. 
Al die Taalbewustes het hulle toe reeds verekskuseer. 

Daar was die lid vir IINP (Hotnots No Parking!). 'n Groepie 
moes opstaan en buite op 'n bankie gaan sit. Non-Whites Only. 

Daar was die lid vir LAAN (Liefdes Anoniem en Amoreuse Nood 
dru ftighe de). Sy het gepraat oor motors en gordyntjies. Toe loop 
al die feministe en die kloosterkoeke. 

En dan was daar Gotlieb A. Thoonissen. By het gese hoe Iyk dit 
met 'n koffietjie en die verkiesing se gat. N tuurlik het hlmal saam 
gestem. 

- Die spreekwoordelike klomp brommers het dus almal pad 
gegee en die onwelriekende bol g los soos hulle dit gekry het. En 
almal het gewonder wie van Minister Ha-Ha of sy Geleerde Opp~ 
nent die bol sou kry - 

KANS VIR VASIIOUPLEK 

(Als het so skielik gebeur dat daar vir di GOMLASTlEKGOGGA 
nie kans was vir vashouplek soek nie. Hy WOll naamlik 'n arrogante 
wuif a n di skare toedeel, toe hy gat oor kop die ruimtc in geslinger 
is. Tog kon hy '11 dun draadjie vasgryp. En so het dit gekom dat hy 
begin hang het. Vir hoe lank, sou hy nie weet nie. En in sy brose 
blootgest Iheid wou ook sy wr nge ligsinnigheid van hom nie wyk 
nie. So kon hy dan weet: waar daar hoop i ,is daar lewc.) 

ARENDVOS 
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EBS A '81 'N G OOT u 
DIE 1980/81 Debutante insamelingsveldtog, as deel van die Kama 

valpoging ten bate van USKOR, is op luisteryke wyse afgesluit met 
die Debutantebal in die Mount Nelson op 26 Maart. 

Vanjaar se twee-en-sewentig Debu- Aristea-nooi buitengewoon aktief was, 
tantes wat vir die bal kwalifiseer het, en haar uiteindelike sukses het alma! 
het 'n groottotaal van net onder geval. 
R60 000 gclewer. Alhoewel die groot- Twcede was Claudie van Breda met 
totaal weens verskcie faktore, waar- 'n bedrag van RIS00, gevolg deur Mi 
onder veral die Laingsburgramp, laer riam du Rand van Huis Div met 
was as verlede jaar, is die gemiddelde R1300. Ander debutantes met goeie 
bedrag per Debutante hoer as in 1979/ bcdrae was: Hannelie Hurter (R1222), 
80. v, Marianne Cronje (R 1135), Cherri Ven- 

ter R(l 044), Nissa Vosloo (R 1001 ) 
Corneti Bell (R837.00). Erika van 
Reenen (R800) het veral die aandag 
wat op die finaliste vir Mej. Maticland 
gespits was, gestand gedocn. Al die fi 
nallste wa. outomaties ingeskryf as 
Debutantes. 

INLIGTlNG 

Tydens die inligtingsveldtog is daar 
veral klem gele op persoonlike skakel 
ing en kontrolc, deeglike administrasic 
deur die Debutantes en vinnige reaksie 
ter erk nning van skenkings. Die pub 
Ii itcit wat vanjaar aan die Debutantes 
verlecn is, was buitcngewoon gocd, 

Die Debutante-bal was 'n reuse 
sukses, wat weer getoon het dat dit Die koshuisc hct as volg geeindig (in' 
een van die sosiale gelcenthede op tcrme van eerste vyf-en-twintig kwalifi 
Stellenbosch is. Vanjaar het Prof. serende bydraes gelewer): 
Andreas van Wyk, vorigc dekaan 1) Aristea (R5000) 
van die Re_gsfakulteit, op besonder 2) Huis Div (R3700) 
kenmerkcnde wyse die vcrloop van die 3) lIarm~nie (R3485) 
verrigtingc as seremoniemeester han- 4) Sc~rurta (RI800) 
teer, Hy was ook later die aand geluk- 5) Erica (Rl~22) .' 
kig om die bcsonderse titel van mnr.' AIle kwahfiscrcnde en me: kw all fi 
Bene te verwerf. Mnr. en mev. Michiel serende Debu~antes se b~dra~s 10 ag ge 
le Roux _ oud-Matic en Besturcnde nome het vir harmonie die rneeste 
Direkteur van Oude Meester - het as Smo~gpunte bcsorg. . .. 
eregaste opgetree. Sy toespraak het' Ole volgende spesiale toekennings IS 

by al die gaste byval gevind. gemaak: .' Hannelie Hurter van Erica was die 
R3500 Debutante wat die vinnigste gekwalifi- 

Die Debutante van die Jaar het van- seer het, Annetjie Marais, 'n vloed 
jaar die totale bedrag van R3 500 00 slagoffer, is aangewys a die oorspron 
ingesamel. Sy is Barbara Folscher Iikse kollektante. Die koshuisvertecn 
Van Kaapstad, 'n B.A.-student in haar woordigster wat die grootstc ywer aan 
male jaar. Volgens die organisccrdcrs die dag gcte het, was Francis Greathead 
was dit vroeg reeds duidclik dat die van Huis ten Bosch. 

KOSHUISE 

Die swierige Debutantebal van 26 Maart 1981 is gehou in die statige Mount Nelson Hotel. Op die foto 
verskyn: V.I. n.r. Gerazard Visser (Debutante tesourier), Miriam Du Rand (Huis Dip) derdc prys, Laetitia 
Greeff(Debutante Konvenor], Claudie van Breda (Artstea) tweede prys, Kobus du Toit (Debutante Kon 
venor], Voor: Barbara Folscher (Aristea) 1981 Debutante van die iaar. 

Neem Kennis Wingerdkruln 
Wandelroete 

DI ' volgende goedere is by die S.R. 
kantoor ingehandig. dit kan by die 

kantoor afgehaal word; 
- Beursie met Krcdietkaart. (E.A. 

le Roux) 
Beursie met Truworths-krediet 
kaart. (rnej. M. Grobler) 

- Beursie met kwitansie uitgemaak 
aan J. S. Rood t. 

- Bcursie met Gcbrs, De Wet 
faktuur uitgereik aan Prof. N.J. 
Smith. 
Trust Bank Tjekboek: H.J. Ver- 
meulen. 

- Drie Dameshorlorsics. 

H.O.D. 
Kennisgewing 
DIE aandag van voorncmende H.O.D. 

-studcntc word daarop gevestig 

(a) Dat geen student van 1982 af tot 
die kursus H.O.D. (Sek.) (Nagr.) 
toegelaat sal word indien hy/sy 
nog 'n vakkursus (se) vir die be 
trokke graad agterstallig is nie, L:..~:__------------------------------"---------------------------- 
d.w.s. slegs studente wat reeds 
in b it is van 'n goedgckeurde 
graad of by die aanvuU nde grade 
pi gtigheid in Maart sodanige 
graad sal ontvang, sW in aanmerk 
ing kom vir toclating tot genoemde 
diplomakursus. 

(b) Dat geen studen wat onsukses 
vol in sy Ihaar graadstudie is met 
ingang van 1982 toegelaat sal word 
Om na die vierjarige B.O.D. - kur 
sus oor tc skakel nie, aangesien die 
betrokkc diploma met ing, ng 1978 
afgeskaf is. 

Univer lteitskantoor 
STl~LLENBOSCII 
3 Maart 1981 

NuweT MVV 
OP Donderdag 23 April 1981 om 

17hOO sal - onder die leiding 
van Dr. Leonore RJ. van Rens 
burg - die Tygerberg-Boland tak 
van die Suid-Afrikaanse Mediese 
Vroue Vereniging (SAMVV) gestig 
word. 

Alle voornemende vroulikc medici 
en reeds gekwnH iseerde dokters van 

LM. Tocrien 
RFGISTRATEUR (AKADhMlhS) 

L ( in die Igern n 
Vroulik M di i t 
b vord r. 

Karm val 

dit 
'n 

voor 
Suid 
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"Wat Stellenbosch 
vandag dink, doen 

Suid-Afrika more. u Stem 
op 29 April sal aandui 
watter opsie u ve kies" 

vir 
Opgestel en uitgcgee deur Jannie 

Gagiano, Kcrkstraat 29, Stollen 
bosch. 
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TRANSV ALIALAAN 3, UNIEPARK, 

Kleredrag word verdedig 

Oor interak 

RASSIE ERASMUS, 
STELLENBOSCH, skryf: OIT was vir my opmerklik, as 'n koshuisverteenwoordiger, dat .die 

koshuisverteenwoordigers se skakeling met die Karnavalkomltee 
vee! te wense oorgelaat het. Dit is veral die Kamavalkomitee wat in 
gebreke gebly het om notules en agendas aan die koshuisverteenwoor 
digers te stuur. Op sodanige vergaderings was daar met die uitsonde 
ring van 'n paar portefeuljes alewig 'n ocr-en-weer besluitnemery; die 
tipe van optrede wat nie by 'n liggaam soos die Kamavalkomitee pas 
nie. 

A.F. MYBURGH, ANDRINGASTRAAT 37, STELLENBOSCH, skryf: 
EK het onlangs met groot belangstelling die twee inligtingsvergadcrings wat deur die SR aangebied is, 01. 

waar min. Gerrit Viljoen en mnr. Harry Schwarz onderskeidelik opgetree het , bygcwoon. Ek is ek r 
dat al die studente dankbaar is vir die geleentheid wat die SR daargestel het , en hut doelst Ilin 1 om obj k 
tief te probeer wees. Ek se "probeer" om dat, wat objektiwiteit aan betref, min men gclukkig kan wees 
met die rol wat mnr. Wynand Nel as voorsteller van die twee spr kers gespeel het, vera) toe hy mnr. 

WE8-KAAP Schwarz voorgestel het. Dit het vir my gclyk asof sy uitgangspunt was: 'Jammer om dit aan lull t doen, 
Interessantis dic fci t dat die noorde- mense, maar ek moet." Dit was nogal em barre. rend om te si n hoedat 'n gasspr k r van hi rdi Uni 

like universiteite hulle geld onder versiteit moet se dat hy nou uitgevind het wie om te vra om sy begrafni r d t lewer. 
vcrskcic instansies versprei, terwyl Mnr. Ncl, waar het tl al daarvan ge· aan wat op 'n begrafnis gese is, is die II)' '/1 persoon is wie integriteit ell 
~cys en Maties slegs vir andcrsklcu- hoor dut een persoon 'n under in nega- van 'II lofrede, en ek is oortuig dot pa t rio tism l' ho all twyfet V(/ loan. 
ngcs in amel. Dit is nogal betckenisvol tiewe terme voorstel? Wat get: vir u die mnr. Schwarz dit eerder 0 v erst aan HII dit is 1I10S allennins 'II negati IV 
~t die Universiteit van Wes-Kaap nie reg om Stelleubosch se wit in die vol- het. voorstelling. 
luis 'n betekenisvolle poging aanwend gende vcrkicstng vooruit tc bcpaal? U 111 my bekendstelling en ill my ver- Indi II ek so sub! ktt if WOII W .\' 
fm hulle eie mensc te help nie. Dit het dit duidelik gelnsinucer. U rol wa: wysing na my mening dat die meerder- om die PFP te b nad I, II indien 
aat 'n mens nogal wonder. • • blo ot om ons in te lig van die kandi- heid lIall Stellenbosch nie .\')1 politieke dit deur sommige student vermo d 

Hieroor kan uitgebrei en gcspcku- date sc lewensgcskicdenissc, en nic om beskouing onderskry] /1 ie, WOU ek all r- word, kon ek erder persone ~'OO.\' 
Ie r word, maar die feit bly . taan dat u cie mening daarby te sleep nic, En mills mense beinvloed om pro-Nasio- mnre Borraine, ~glin of Dallin ienooi 
I(arnaval nog nooit werklik 'n sukses wat van min. Viljoen so rot as voor- naal of anti-Plil' te stem. Eerder WOII het, wat binne die Stellenboss kon 
Was van bcide die Karnavalkomitee sitter van die Afrikaner-Brocderbond, ek daardeur die objektiwiteit 1'011 die leks moeilik die indruk sou maak as 
as die studentemassa se kant nie. 'n feU wat mnr, Net blykbaar gerieflik- SR en van St ellenbosch bekJ..emtoo" ill wat mnr. Schwarz .l: maak het, Rk: wil 

heidshalwe uitgelos het? iii rdie op- die sin dat St ellenbosch altyd die dit gran duidelik stel dar ek di erste 
_____ --------~ tredes blyk vir my blatante politiese groothartigheid moet he om ook 1Ia persoon iou w es on mnr, Schwarz 

K propaganda te wees, h eltemal in stryd minderheidstandpunte te Iuister. Ek om }' rskoning te vra indien Ill' ou 

AMPERS met die Student raad se objektiewe rol her juis in mv bekendstelling die ver- vo J dut Ill' veronr \l'Q\. All' tndruk 
in hierdie verkiesing. trouc uitg spreek dat Stellenbo ell .. ir is egter dol ny b wilder tevrcd wa. 

As mnr, Ncl nou rcg tig sy politiekc 11I11r. Schwarz die eer mod ge wat en die SR Sf' uituodiglng II optr de 
oortuiginge a nons wit oordra, is daar hom toekom. opreg waardeer. Ek dink St ettenbosch 
under en mcer geskik tc forum s waarop Ek het voortgegaan ell gt'. e dat was bevoorreg om lUI 111 Ill'. Schwarz 
hy dit kan docn, en eers dan sal ck mnr. Schwarz sekerlik een l'a1l die te kan luister ell dtt was I'U III ' 'II 
luister na wat hy te SA het. beste orators in die parlcment is, dar voorr. r om hom bek lid te st 'I. 

Dit moet die kornitee ter ere gegee 
word dat hulle hard gewerk het; die 
sosiale sy is ook bygebring. Ek skryf 
die swak besluitneming toe aan te 
min ervaring. In hierdie instansie glo 
ek dat indien daar 'n persoon op to 
pennanente basis aangestel sou wees, 
die nodige leiding aan en bcplanning 
door die komitee sou kon geskied het. 
In hierdie verband sou die komitee 
baie minder kritick moes verduur en 
tcrselftertyd groter sukses bchaal het in 
hUlle werksaamhede. 

PROBLEEM 

Dit is opmerklik dat die Akkerjol 
se advertensies ten minste 80% van die 
onkostes dek. Oat 'n Akkerjol nou SOc 
tnoes kos, noop 'n mens net om te 
dink dat dit slegs 'n winsbejag is. Al die 
geld deur Karnaval ingesamel, gaan na 
USKOR. Tog is dit interessant dat daar 
nie aangebied is om enige van die 
ko huisvertcenwoordigers se brandstof 
uitgawes te betaal nie - hulle IS mos 
darem studente! 

Ly 
ONGE 

I(ALLIE skryf: 
As eerstcjaar hct ek die A.C.S.V. 

se karnp by Jo nkcrshoek by 
t:Woon. Op geestelike en sosiale gc- 
lcd was die kamp 'n groot sukscs: 

()ns kon die nuwe jaar (en alles wat op 
?ns sou wag) met goeie gcIoof binne 
stur ell tersclftertyd het OilS die 
geteclltheid gchad om kcnnis tc maak 
lllet Illcdcstudente. 
• Die verskaffing van kos was egter 
n doring in ons vIces. 

HONGER 
() Dic kos was heeltcmal te min. Vcral 
d~s mans het baic honger gc1y. Van 
Ie dames het ook gekla dat die etes 

~ngebalanscerd was. Fk self is nte 'n 
l'ettlpot nie, maar om . ulke behande 
t;ng 0P 'n kamp (waarvoor ons betaal 
t ct) te kry, is darcm te erg. am honger 
(!e ga~n slaap, is bcslis nie 'n aangename 
tvanng ni '. 
k Ek hoop dat di A.C.S.V. in die to - 
°llls hierop sal verbctcI! 

• Ie, 

en 
drange 

kuisheid 
dui ter 

VOORKOMS, band geruik, oordryf en green 
mannetjies gesien waar daar nie 

ANTI-KUBUS 
skryf: 

Met verwysing na New Look se 
skrywe van 13 Maart, kan ek net 
aflei dat hy 'n amusant of tokke 
lok moet wees. Glo my, ek het 
niks in beginsel teen hom nie, 
maar, so os hierdie nie-scnderlinge 
maar-steeds-eienaardige spesie op 
ons mooi kampus maar alte graag 
doeo, het hy weer dinge uit ver- 

:Newviews 
A SONOP DUET, writes: 
DEAR Groentjie from Wilgenhof, 

concerning your unfortunate "ob 
servation" of Sonop's residents, we can 
only sympathise with one who has 
such a dischardant view of life. But, of 
course, considering that all you hay to 
study is a view of Ad min., backwards 
through a "bekfluitjie", one can 
corne closer to understanding your ... 
er ... problem. 

m- 

o 
Hh OMMERU OP TEl.LENJlOSCn 
DIT is mat sk lk dat k k ennis 

n m I arvan dar 'n S nioi 
lid van Die Mati red rksie aang 
st 1 is in 'n uitvoer nd amp in 
die Publikasi kornite . 

Sonop is bobaas! WYNAND Nhl, allfwoord: 
111 alltwoord op die skrywe 1'0/1 

1I111r. Myhurgh stel ek graag die vol 
gende: Dit spyt my dat my bekeud 
stelling vall mnr. Schwarz negaticf 
geinterpreteer word. 

Soo« ek in my lOespraok gese lief, 
het ek aileen die /zoogste respek ell 
waardering vir die illtegriteit en per 
SOOI1 van mnr. Schwarz. 

Mnr. Myburgh SOil dalk dfarill 
belang stel om Ie weet dot dit op'm,JI 
voorstel was dol 11Il1r. Schwarz no 
Stellellbosch gellooi is. Dit was ook Of' 
my voorstel dut /tInr. Schwarz I'oor I------------------------------~ 
die lIergadering in 'n bekcllde restau· 
rant onthaol is. 

Ek lWyfel oak of Prof. Olivier ell 
spesifiek !Unr. Schwarz my no die lIer· 
gaderbzg sou lJl'dank en opreg~e waar 
dering uitgespreek het op dte wySl' 
waarop Iwlle dil wei gedven het, indien 
hulle sou gevoel het dOl ek die: spreker 
'It onreg aan gedoen het. 

Verder wil ek U ook Ofl die woorde 
valt m1lr. Schwarz wys nodat ek hom 
aan die woord geslel het. Nadat Ity my 
bedallk hel, het Ity 'foortgegoan ell 
gese: "Ek weet wie ek sal vra om een· 
dog op my begrafnis te praat". Die 
idiomatiese belekenis war gc/zeg word 

CHRISTO STUMKE, MAJUBA, LL NBO 

Foto-pret Die Matie 
STOFFEL WOLV AARDT, HVIS e 

EK skryf na aanleiding van di 
foto's wat in u k rant 

onder die opskrif "Hoogt .punte 
1980" (Die Mati , Vrydag 24 
Oktober 1980) v r. kyn h t. Dit 
is oor di foto van die trapkar. 

.k vo I g 'vl i oor II e 
Nou die intere ntheid daarvan: danki • 
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Saam met Dr. Wimpie de K/erk in Perskor se kantore. 

Aan't huis met Dr. Motlana. 

Johannesburgsc "Country Club ", en Dr. Wim de Villiers maak 
van almal kapitaliste. 

"Green Sleeves" Krugersdorp, en Nedbank betaal. 

DIESR 
OP TOER 

Die studenteraad het sowat 3 
weke gelede van 'n uiters geslaag 
de toer na die noordelike kam 
pus e teruggekeer. Daar is gekon 
fereer, geargumenteer, gesels, ge 
jot, weer gekonferecr en indruk 
gernaak. Die verteenwoordigers 
vall Stellenbosch het gesorg dat 
ons noordelike bure kennis neem 
van verwikkeJinge in die baker 
mat van ons beskawing. 

Die toer het op 'n Dond rdagog 
gcnd om ShOO vcrtrek. Na 'n welwil 
lendsbcsoek aan die Burgermeester van 
Jhb, is middagcte aam met dr. Wim de 
Villiers, Voorsittcr van General Mining 
g nuttig, Vol motivering oor die nood 
saaklikheid van k pitalisme is die 
kermeronthual daamn, u gaste van dr. 
Willem de Klerk, redakteur vt n die 
Transvalcr tcgemoetgcguan. Dit is waar 
skynlik nie altyd moontlik om vanaf 
Perskor te vertrck, sonder om deur 
dr. de Klerk oortuig te word wat die 
tcoretles c cn praktiese implika ies van 
oorhaastige politicke besluitneming 
kan inhou nie. 

Die eintlike doel van die toer het 
Vrydag begin met die eerste recks 
samesprekings met die universiteit van 
Potchefstroom. Die onderwerp was, 
h SA sc blanke politick: Reaksic na 
reg in krisistyd." Die ondervoorsitter 
van Potchefstroomse SR en stigterslid 
van Pakaas, Come Mulder het die mecs 
konstruktiewe punt gcmaak deur die 
beweging 0 reg ccrder as 'n be 
weging na links to bestem pel en die 
g. beweging na regs as '0 vakuurn 
wat gelaat word dcur die beweging na 
link Hoewel laasgenoemde stelling as 
uitgangspunt involle bespreking sou 
uitlok is hicrdie punt ongelukkig dour 
gaans gcmis, Stepan Sp! s eo Iohan vall 
Breda het tevcrgeefs probecr om rigting 
aan die gcsprek tc gee. 

Vrydagaand was RAU dic gasheer 
en die onderwerp van bcspreking: "So 
siale politieke implikasies van ekono 
miese integr sic en ekonomlcsc voor 
uitgang.' Of die hoe standaard van 
Nicky Barnard inleiding die oorsaak 
was, sou nooit vasgc tel kan word nie, 
maar gecn aanknooping. punt kon met 
RAU betreklike jong SR gevind 
word nle. 

Saterdagoggend kon geen konsoli 
dasic met Wits plaasvind nic, Die on-, 
derwcrp was: "'n Kritiese beskouing 
van die sg, "Africani ation" program. 
Net da rna het dr. Motlana heelparty 
intere. suo t stellings kwytg raak: "The 
white. should not have any fear, be. 
cau e the black people do not want to 
integrate as well. So-c, lied "natural 
. gregation will prevail in any open 
society. What perhaps could happen is 
that black boys may jump into wim 
ming pools where whites ar swim 
ming, only to ee what is going to hap 
pen. However I uppo. c that will be 
come boring ftcr two hours". 

Saterdagaand was Tukkies aan die 
b .urt met Studentc-aktiwiteite, Porte 
fculjes en Politieke betrokkenheid van 
die SR. Laasgenoemde onderwerp het 
die mees insiggewcnde . tandpunte na 
vore gebring. Pretoria het geen poll 
ti e r ol vir die SR go icn ni tcrwyJ· 
Stellcnbosch 'n stork stundpunt hier in 
g ne m h t. Die tandpunt was wat 
die hehoe tc van die rna i . Maar, 'n 
SR wat in voeling is III t die ma sa, k n 
tog di behocftc vall sy mouse peil, 

Die tocr ill afgesluit met 'n . kemer 
onthaal met koerantredaktcurs aan 
huis van mill. Tertius Myburg, rcdak 
tcur van die Sunday Times, en Maan 
dagmiddagete as gaste van mnr. Harry 
Opp nh imer, 

Die strategic vir die volgende dog word vroegtydig beplan. 

lemand het weereens die regte vinger gekies. 

Ongelukkig kon ons nie met Pretoria eenstemmigheid bereik 
nie ... 

Soms is daar gekollfereer, vera/ met Potchefstroom. . .. en moes maar toevlug tot iets anders neem. 



TYDRONDTES SOSIAAL Die skoal he! geklap en die 
van Transvaal. 

SPORT 

arfoefel wen 
twee kiste bier 

Op 11 April het die tradisionele hoogtepunt van die lngenleurs 
week, die trapkarwedren, op 'n nat en seepgladde baan plaasgevind. 

Trapkarwedrenne het in 1964 sy 
be lag in Suid-Afrika gekry, toe die 
eerste wedren in Durban gchou is. In 
1969 het die nuwe gier na Stellenbosch 
oorgewaai en edertdien 'n ereplek op 
die jaarlikse sportkalender gekry. On 
geveer vyf jaar gelede het die ander 
universiteite ook begin deelneem. Van 
jaar het ons wedren 45 inskrywings 
getrck. 

gelewer. 
am kwart oor agt het UFO die 

wenstreep eersre oorgesteek met 'n 
totaal van 158 rondtes. Tweede was 
"Granny" van Yskor en derde was 
Ratcl, met 153 rondtes. Die eerste 
Stellenbosse inskrywing om die wen 
streep oor te steck, was Wilgenhof se 
"Bliksem III", wat die algehele vierde 
plek ingeneem het met 15J rondtes. 

In die loop van verlede jaar is daar 'n Sportinstituut deur die Uni 
versiteit se Sportkomitee op die been gebring. Dr it tituut i 'n 

UFO van Tean Velie het die PRYSGELD nuwigheid in die W.P. hoewel daar oak reed sulke institute by die 
vinnigste rondtetyd, nl. 1 min. 53,5 Universiteite van Pretoria en Port Elizabeth bestaan. 
sek, opgestel en om kwart oor twee die Die prysgcld vir die wedren het Die doel van die instituut is hoof- naam uit t dra, 'n Men kan [ou voor- 
~~ddag h,: t ~ie wedre,n begin. S~gte R 7 000 b~loo~1 waarvan die wenner saaklik om sportkursu . e te org ni ecr tel dat so'n ursus 'n groot indru 
te n het die jaers gcdwing ~m stadiger R150 c,n die naaswenner,RIOO ontv~g en te kobrdineer. Die kursusse is nie op 'n skolier 1 maak n dat hy n 

ry~ ~aar ten ~yte hiervan het het .. Ole hele wedren, IS deur R~d,lO net vir deelnemers en speler nie, b luit om in di toekoms ook 'n 
b~m:lge .Jaers teen n rockelose spoed Maile gedek en daat; IS ook ~el~vlsl~ maar afrigters en skeidsregters van die Matic te word. 
y V ortJaa,g. ..,. opnames gemaak. Bale gel,uk aan ~l die verskillende sportsoorte word ook Vir die toekom word daar b 
Vera! die skcrp draai 10 Victoria- deeln~mers e~ ook aan die orgamseer- hierby betrek. Kursu se word nie net oog om, as die instituut ake glad 

straat het sy kwota ongelukke op- defS Vlf 'n pUIk wedren. vir tudente aangebi d nie, maar ond r- v rloop, die bedrywighcde uit te br i 
wysers en skoli ere in die hele W.P. sal sodat daar in s mew rking met di 
hierby kan bat. Eni c W.P.-sport- L,O.-d part ment 0 navor ing ge- 
beheerliggaam kan VIa dat 'n kur us decn kan word. 
aangebicd moct word en a dit hier 
gehou word, sal die instituut m t die 
reelings voortgaan. 

Die "social" karre het vir die 
nodige kleur en grappies ge org. Die 
wenner in die afdcling was "Hagar" 
van Helshoogte. Hulle eerste pick het 
hulle 'n kis bier besorg. "Karfoefel" 
van Dagbreek was tweede, Hulle het 
dan ook die gebruiklike tweede prys 
van twee kiste bier ontvang. 

Nadat al die karre vrocgoggcnd ge 
in pektcer is om toe te sien dat hulle 
aan die nodige spesifika ies voldoen, 
het die tydrondtes begin. Die tyd 
rondtes word gebruik om die trapkar 
e wegspringposisie en plek in die 
kuipe te bepaal. 

• nst t ut t 
REEN 

FINANSIES 

MINERVA GOED AAN 
SKAKELMAN HEEMSTEDE VAL 

GERI WE 

Die interkoshuis netbaltoernooi op 11 April te Welgelegen was 'n 
0pwindende begin vir die koshuis-netbalseisoen. 

Byna al die kot huise het twce 
~ann ingeskryf en die skeidsregtcrs 
1 geevalueer vir gradering. 1 .. Ike span 
het verskeie wedstryde gespeel. Die 
Wenners het in die semi-finaal gespeel, 

Hoogtepunte in die uitdunne was 
Huis Francie van Zyl wat Dcnneoord 
15-3 g kJop het, Minerva B wat Nerina 
B 21-4 geklop het en Harmonic wat die 
butoon oor Huis de Villiers gevoer het 
In t 'n eindtelling van 22-3. 

Neme ia het 'n besondere onder 
sk iding behaal deurdat albei hulJe 
~annc deurgedring het tot die semi 
flnaal. Minerva A het te staan gekorn 
teen Neme: ia A en het 3-2 gewen ter 
Wyl Heernstede Eikenhof A met 4-3 
gewen het. Die ander span in die cmi 
nnaa! was Huis -r ncie van Zijl. 

Die finale wedstryd is deur Minerva 
en Heemstede be. leg. Daar is slegs vyf 
minute aan 'n kant gespeel. Albei 
spanne was van die begin vasberade 
om te wen. Minerva het sterk aangeval 
terwyl Hecmstede hulle self onderskei 
het deur vinnige spel. Name wat ge 
nocm kan word is di van Jurita Jorwee, 
die senter van Minerva en Hannie 
Carstens en Alma 1 ru ter, die hoof- en 
hulpdoel van Heemstcde. 

Na 'n kort maar verbcte stryd het 
Heem tcde as oorwinnaar uit die stryd 
getree nadat hulle Minerva met 10 
docle teen 6 ver laan het, 

'n Verteenwoordigster van die N t 
halkomitee het na afloop van die tOCT 
nooi haar gcesdrif uitgespreek oor die 
res van die seisoen. 

Weer keer 
Franc"te nie 
V rlede . at erda het die int rk huish ki to rno i t n ~ yt van 
die dr ig ode w er op W 19 v, lien se han pl asg vind. 

1fl.4;S Francie stewig op die aanval in die hokkiewedstryd verlede week teen Lydia. Hier is Rhona Roelofse 
bes;g om koue mette van Huis Francie se aanval te maak. 
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