
:1 
" 

TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUOENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

Jaargang XXXV Nr. 5 PRYS tOe MAANDAG, 4 MFJ, 1981 

.. I have taught literature all my 
life and feel it is rather a 

good thing," said Professor L.C. 
Knights of England, at the first 
meeting of the revived English 
Society last Thursday. Professor 
Knights is a world-renowned 
expert on literature who is visit 
ing Stellenbosch University. He 
spoke not only in defence of 
literature but also of the impor 
tance of the existence of such 
organisations as the English So 
ciety. 

LITERA TURE AND LIFE 
need rh challenge of informed informal 
minds. e mdly, students n ed to dis 
. over modern literature, ltd develop 
their own tal nrs th mselv . Finally, he 
suid that il is through informed, y t not 
gossipy, talk that w ; I am to sharpen 
nd trust our own judgement. During 
this proc 'S we must not he afraid of 
making mistakes, be au e through this 
we can grow in our own way. 

Literature, as Professor Knights put it, 
"portrays specific experiences, the vision 
of life and value of minds of uncommon 
power." Literature is charged with mean' 
ing renewing words forever and forever 
and as Coolridge said. "poetry calls the 
whole soul of man into activity." It is 
through reading the works of a man like 
Shakespeare and not through reading an 
article, that wishes to manipulate your 
thoughts, that you really feel what is 

being de cribed, 
A po m of great work can become a 

real part of your own experience becaus 
the writer can arouse you to activity 
through the realisation of a particular 
situation. Professor Knights expre sed 
the belief that literature ha direct bar 
ing on our moral sen e by m king us 
aware and not through preaching. There 
fore literature is a rock of defence for 
human nature. 

OCIETY 

GEE 
00 

DIE verkiesingsveldtog, en di hoogtepunt daarvan vert de 
Woensdag, is uiteind lik verby. "n Salig stilt na di storm. 

vandat die uitslae b kend is en di heildronk-sjampanje - en 
trane - g vloei h r, s I waarskynlik gehandhaaf word totdat die 
aandrang van nakom v n verki sing beloftes weer in Ielheid 
toeneem. 

openb ire vergad ring, direk 10 haar 
g SId is nie: "Jull III )1,:1 nou nie agter 
m v. Suzmun e rug vrae 001' h mr gaun 
vra, wuar jullc di > releentheid gehad het 
om huar dam mee re konfronte r nit." 

U it op n bare to r pruk • en onder 
houdc met Die Mali hlyk dil tint h .id 
puny t n opsig! v rn di under s ker 
punt V In kriti k oor di algelope v r 
ki sing .veldtog het. 

NI'-Bf:SW ARE Somer, Son en Saffier. Rugby, Sonneskyn en Chevrolet. Dit bly maar eie aan die Suid-Afrikaner. 
Ongelukkig is dit eersdaags Toets, Predikaat en Eksamen. 

WEEK 
BELOOF 
BAlE 
DAAR is vanjaar, so os elke 

jaar, 'n Handelsweek wat 
vanar 9 tot 15 Mei sal plaasvind, 
So os aangebied deur die Ver 
eniging van Ekonomie en Han 
del. 'n Baie interessante program 
Word gereel en die tradisionele 
Me], Handel sal ook gekroon 
Word. 
Die program vir Handelsweek 81 Iyk 

as volg: 
at rdag 9 M t: Handel okkie in die San 
lamsaal. 
M and Ie 11 M It Handelsete met a. g IS 
Jlrof. Swart van di Nagraadse Bestuur 
skool oor "Marmekragtenderu e vir die 
1 agtigerjare". 
llin dag 12 Mel: Sanlambesoek met die 
tema "Die kantoor van die toekoms". 
~oensdag 13 Mel: Handelskongres oor 
"Arbeid in die toekoms van S.A.". 
Vrydag IS Mel: Handelsdans in die Gat 
en kroning van Mej. Handel. 
Verdere inligting oor al die aktiwiteite 

gedurende Handel week kan by die Ver 
eniging se kantoor op die negende vloer 
Van die Schumanngebou verkry word. 

REFERENDUM 
ylaag binne 
beskikba 

Waar • al ons lS 

eetgerei heen? 
N A aanleiding van die berig verlede keer oor die koshui e e 

finansies, waarin die studente versoek is om v rmorsing t 
beperk, het Die Matie 'n ondersock geloods nu die posi. ie van 
eetgerei in die koshuise. Daar is op verstommende feite afg kom. 

Selfs soveel as negentig persent van 
aile sout- en peperptjies rank in di kos 
huise weg, Daarom ry on vanaf van 
jaar ons sout n peper in klein pllpier· 
. akkies. 

M j. AE. Grobler, senior die tkundigc 
van die Universiteit se koshuise, e dru 
feitlik ul di teel pels ook w graak, Die 
koshuise her g volglik vanjaar plastiek 
ieelepels gekry. 

SELF BET AAI. 
"Die studente besef nie dat hulle self 

moet betaal vir die goed wat hulle vat 
nie. Elke ding wat weg i. , moet weer aan 
gekoop word. OP. die ou end m~ ( die 
studente rneer toslesgeld betaal, aldus 
mej. Grobl r, Die koshuisinwoners kiln 
en moet, in hulle eie belang. kost s so 
laag as moontlik hou. 

• 

AANDENKING 
By somrnige koshui e moet die voor 

r lad breekgoed en messegoed elk jaar 
met tot J)% aangevul word. Volgens me]. 
Grobler is die grootst ondaars srudente 
in hulle finale jaar. "Elkeen wil graag iets 
he om hom a n sy ko huis te herinner, 
en wat is nou bet r as 'n teelcpel of 'n 
koppie m t die lJS~te~lp I daarop?" Dit 
is hierdie aandenklO&Jagter. wat bydra 
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RADIO TUKS 
RADIO TlJKS was recently SRC member in charge of Radio 

accused of playing John Tuks, denied the accusation and 
Lennon and Yoko Ono's r cord claimed that he personally for 
"Kiss" with its "heelwat sugges- bade the playing of the record 
tiewe geluide, in sy volle lengte." during mealtimes, one wonders 
Although Christoff Heyns, the where the rumour originated 

from. Perhaps we will soon have 
Radio Tuks playing "Get down, 
make love", "Biko" and other 
naughty "communist-inspired" 
songs, interspersed with "Sarie 
Marais" and "Ek verlang na die 
Boland!?" 

" olitieke" UPEN 
gesensor 

10 stukke hoender 
'n spesiale g~van slaaie 

of~ok~~ 
Vlrnet 

HARK!: R McCORMAC CAPr TOWN5264 2 

SCANDAL 
Christoff Heyns had denied the accusa 
tion and that, according to the results of 
the investigation, all the accusations can 
be disproved by referring to the minutes 
of Radio Tuks's Executive Committee. 

DIFFICULTIES 

TUKS SE PERDE 
UP het sy eie Nooitgedachtperdestoet 

met sow at 25 perde, terwyl daar ses 
bloedlyne bestaan. 'n Paar Tukkies is 
verantwoordelik vir die afrigting en ver 
sorging van die perde en daar is reeds 
groot sukses met hulle behaal op die Pre 
toria Skou. 

NUSAS 
• 

Since most of the complaints concern 
the domestic affairs of Radio Tuks, Chris- 

The accu ation is one of several con- toff is reported to have said that he was ....- J_._A_L_L_I_S_O_N_ 
cerning "unconstitutional" behaviour very disturbed by the fact that the com 
with re pect to the financial affairs of plaints were made directly to the SRC 
and appointments to Radio Tuks which chairman before they were discussed 
were presented in writing to the Tuks internally. He conceded that an organi- 
SRC-Chairman, Johan Kemp. zation of such scope, which begins from 

D IE redakteur van UPEN - hulle instruksies ~ntvang het van d~e nothing, will inevitably meet with diffi- 

d di rektor Professor S J Schoeman om me INVESTIGATION culties, but stressed that they should be die studentebla van Ie.' : . '. DIE ASB word dikwels daar- . .. . met die druk van die blad te begin voor- 0 . discussed within the organization itself. 
Universiteit van Port Elizabeth dat hy hom van die inhoud daarvan ver- wing to the extensive rumours and van beskuldig dat dit 'n poli- 

A h b the seriousness of the general situation, 
- mnr. Malcolm ston, et eo. gewis het nie. Na bewering is die blad "Die Perdeby", the Tuks student news- COMPLAINANT tieke organisasie is wat onder 
dank nadat die uitgawe van daama ~eur hom gesensor. . paper, took immediate action and insti- The person who made the complaints, die vaandel van 'n kultuurorgani- 
OPEN wat kort voor die alge- Daar I verder. ~k verwarrend~ berig- tuted an investigation into the impro- is himself a member of Radio Tuks Exe- sasie vaar. 

, ki . k h t te aangaande die inhoud van die blad, priety, It subsequently reported that cutive Committee, but is reported to have menever.le~ngsouve~ yn e1 aookd~~e~fiekerede waMomdit~~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ Inro~"ell~g"~kdauwclwaa~ 
gesensor IS. gesensor is. 'n Student s8 dat die blad Meer Tukki es heid, al is dit oak dalk net 'n bietjie (?), 

geen kommentaar op die verkiesing be- 00 r aangesien die ASS homself verplig voel 
Volgen die "Argus" van 25 April 198J , vat nie; maar 'n woordvoerder van die om polities betrokke te raak, aldus die 

word daar verwag dat die res van die universiteit 58 dar die tydskrif nie ver- S AMEWERKING op hoe vlak tussen Hierdie ooreenkoms is beklink toe die definiering van sy politieke rol deur die 
redaksie ook hul redakteur se voorbeeld ban is nie, slegs dat die redakteur daar- Suid-Afrika en Chili is 'n werklik- vise-rektor, prof. D.M. Joubert, Chili be- hoofbestuur, 
g Ian volg, en bedank. van in kenni gestel is dat hy vir nile poli- heid op Tuks. UP en die Pontifical Kato- soek het. Dit blyk verder ook uit die program 

Volgens berigte het mnr, Aston van tieke kommentaar wat daarin voorkom, Iieke Univer iteit van Chili het 'n oor- Skakeling sal veral op Wetenskaplike- wat die organi asie setoekoms-aktiwiteite 
die drukkers van die blad verneem dat verantwoordelik gehou word. eenkoms van samewerking aangegaan. akademiese gebied plaasvind. Aangesien uitspel: 
-~-------~~~~--~~~~~-~---~~~.....&._-----~~---~--Suid-A{rika en Chili geografies baie in 'n Aktualiteitskonferensie word vir van- 

gemeen het, sal bevindings wat uit na- jaar beplan, op J en 2 Mei by Huis-en 
vorsing gekry is, vir beide toepaslik wees, Haard, waaraan lnkatha ook sal deel 
en die kontak hou dus vir albei univer- neem. Gazankulu se Kabinet word op 5 
siteite voordeel in. Mei deur die ASS-dagbestuur ontvang. 

Qua-Qua se Kabinet word ook op 22 Mei 
ontvang. 

In 
Oos-Kaap 
NUSAS het onlangs 'n semi- 

naar-konferensie in Katburg 
in die Oos-Kaap gehou. Die kon 
ferensie is bygewoon deur onge 
veer 80 studente van verskeie 
kampusse. Dit het geduur vanaf 
die tiende April tot die veer 
tiende en was veral daarop ge 
mik om Nusas aan nuwe stu 
dente bekend te stel. 

Verskeie betangrike onderwerpe, o.a. 
die oorsprong van mag en konflik, poli 
tieke geskiedeni , opvoeding, die vrou 
se po isie in die gemeenskap en die 
arbeidskwessie, is bespreek. 

Die studente was in groepe ingedeel 
waarin etke student die geleentheid ge 
had het om sy mening te lug en voorstel 
Ie te maak, 

attended only a party of one of the mee 
tings. 

UNDERMINE 
From the scandal it is evident that the 

mere existence of "unconstitutional 
songs", tends to undermine the very 
foundations and integrity of our univer 
. ity in titutions. 

ASB beplan 

SAAK bied aan: 
7 de Mel Donderdag - 7.30 - W ilcocks 
gebou. Debat oor die nuwe grondwet. 

12 de Mel, Dlnsdag - 7.30 - Wilcock. 
gebou. Prof. Piet Cillie. Po iti ke moont 
Iikhede vorentoe, 
14 de Mel, Donderdag - Dr. Eschel 
Rhoodie - 8.00 - Wilcocks gebou . 
Moontlikhede vir verandering in Suid 
Afrika en die implikasies binnelands 
sowel a buirelands. 

Een van die plakkate wat op die 
NUSAS-kongres, wat in Novem 
ber 1980 gehou is. ten toon gestel 
is. 

MNR. LARDUS ERASMUS, voormalige SR-lid van die Univer- 
siteit van Pretoria het sterk kapsie g maak na bewerings dat 

hy betrokke was by 'n omstrede politieke vergadering. Die 
bewerings, wat dit wou he dat mnr. Erasmus by HNP-agitasie 
betrokke was, het in "Die Perdeby", die Tukkles-studenteblad, 
verskyn. 
"Die Perdeby" het onder andere beweer dat mnr. Erasmus aan sekere HNP 

aktiwiteite deelgeneem her, gekleed in 'n Tukkieba djie, saam mer 'n groep HNP 
ondersteuners. As verweer het mnr. rasmu "Die Perdeby" en die beskuldigers 
daarop gewys dat hy nie eens so 'n baadjie besit nie en dus onmoontlik een kon a, n 
geh~d het, Hy se verder dat hy nie in 'n groep was nie, maar wei die vergadering op 
sy ere bygewoon het. 
Volgens mnr, Erasmus is dit ook onwaar dat hy met die Polisie in 'n argument 

betrokke was. Hy was, om spesifiek te wees, in geen argument betrokke nie. 
Alhoewel mnr. Erasmus se ontkenning van hierdie bewerings dit onmoontlik 

maak dat die naam van die Univer iteit in die gedrang kon korn, ondersoek die 
Tukkie-VSR nog die saak. 

"Die Perdeby" het dan ook verskoning aangeteken indien enigiemand deur die 
berig te nagekom is. 
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SCULL Y SKILDER 
FOTOGRAFIE! 

het onverrnydelik geword toe fotografie 
as kunsvorm aanvaar is," skryf Joyce 
Ozynski in 'n resensie oor 'n uitstalling 
deur Scully in Pretoria. Reeds in IH74 
het die Fransc skilder Courbet Ioto's as 
grondslag vir sy skilderye gebruik. Dela 
croix het ook belanggestel in die medium, 
terwyl veral Andy Warhol en David 

Prof. Scully is in 1922 in Gibraltar ge- Hockney in die 20ste eeu esteti s ekspe 
bore en vestig hom in 1938 in Suid-Afrika. rirnenteer met fotografie. 
H~ stu deer kuns by die Universiteite van Prof. Scully beskou homself nie as 'n 
WItwatersrand en Pretoria en word in fotograaf nie. "Ek gebruik eenvoudig 'n 
1?66 hoof van die Kunsdepartement by beskikbare medium. Skilder het my foto 
(he Johannesburgse Onderwyskollege. In grafie beinvloed. eerder as andersom. 
1976 word hy hoof van die Kunsdeparte- Hy het egter agtergekom dat die gedaan 
ment hier op Stellenbosch, asook direk- te van sy multibeeldvertonings. waarin 
t ur van die Kunsmuseum. Studente ken hy etlike doeke gebruik, die muurskil 
Prof. Scully waarskynllk die beste as die -dering wat hy in die Stellenbosse Konser 
skepper van die MandorJa-muurskUderye vatorium voltooi het, beinvloed het. 
In die Konservatorlum. 

IN die Kunsmuseum van die 
Universiteit van Stellenbosch 

is daar tans 'n besondere uitstal 
ling van fototekeninge deur 
Larry Scully, hoof van die De 
partement Beeldende Kunste. 

OORSPRONG 
Oor die oorsprong van Fototekeninge 

e prof. Scully self: "Die fototekeninge 
?p hierdie uitstalling het hulle oorsprong 
In die honderde vroee tekeninge en dui 
sende kleurskyfies van my multibeeld 
Vertonings. Die gebruik van die twee 
media, nl. pen en foto, spruit uit my on 
levredenheid met my eerste uitstalling 
Van skyfies wat in Julie 1980 by die Shell 
g?lery in Kaapstad gehou is. Na daardie 
Ullstalling het ek verplig gevoel om die 
{oto's op te knap. Dit het gelei tot die 
ontdekking van 'n radikale transforrnasie 
deur die kombinasie van lens en pen wat 
twee van my fundamenteel belangrike 
kunsbelangstellings verenig het, nl, lyn 
tckeninge en fotografie. Aanvanklik het 
ek nie juis afgewyk van die fotografiese 
Voorstellings nie. Maar nou laat ek my in 
loenemende mate vryheid toe om die af 
gedrukte beeld as basis te gebruik vir die 
eksplorasie van estetiese en ander waar 
des." 
"Die huwelik tussen kuns en fotografie 

SOEKENDE MIDDEL 
Prof. Scully het reeds wye lof inge-oes 

met sy fototekeninge. In 'n resensie van 
die uitstalling in die Shell-galery, skryf 
Brian Barrow: "In Scully se hande word 
die kamera 'n deurdringende soekende 
middel wat ons oe open vir die subtiele 
skoonhede gelee in die dinge wat ons as 
aUedaags en aards mag aanvaar. Die 
Ioto's toon die aanvoeling vir visuele 
intelligensie van die ware kunstenaar. 
Hulle I nle .legs pragtlg saamgestel met 
dlnamJese vorm en subdeJe kleurpatrone 
nle, maar hy alaag daarln om hulle te be 
klee met gevoel en stemming". 

VISUELE DRAMA 

Oor die afdruk "Kuns en Argitektuur" 
(elders afgedruk op die bladsy) skryf 
Barrow: "Hy omskep New York se wolke 
krabbers tot 'n visuele drama. Daar is 
een toneel vanaf die grond afgeneem 
deur die blink oppervlakte van 'n groot 
beeldhouwerk, waarop twee wolkekrab- 

DIE VOLKSIE-SP SIALI 
BELLSTRAAT 

STELLENBOSCH 
TEL. 4238 

VIR DIE BESTE DIENS & HERSTELWERK 
AAN U VOLKSWAGEN 

Kuns en Argitektuur New York I, In afdmk waarna in meegaande artikel verwys word. 
bers duiselig ineenloop in 'n blou lug. 
ierin sien ons 'n wonderbaarlike pre. iese 

verfyning van hoekige ruinue." 

Andrew Verster teoretiseer ook oor 
hierdie onderwerp: "Enige skeppend 
persoon wat met die visuele taal werk, 
het 'n keuse van media en moet di gc- 
skikte een vind om aan te sluit by die g - 
dagte wat hy wil uitdruk. Dit behels aile 
vanaf die potlood tot die videokamera. 
By tye vind Scully verf die gc. kikte draer 
vir sy gedagtes, by under die Iotografi c 
beeld, en dit is betekenisvol dat wat hy 
op doek uitbeeld weinig oppervlakkige 
ooreenkoms toon met sy kamerawerk." 

"Die betowering in al hierdie pr ente is 
nie slegs in hul innerlike saamgestelde 
hoedanighede en inhoud nie, maar in die 
wyse waardeur Scully nuwe maniere vr n 
waarneming aan die hand wil doen van 
bale dinge wat ons as vanselfsprekend 
aanvaar in die wereld random ons." 

8 MEl 1981 
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REFERENDUM S TELLENBOSCH staan nderm I aan die vooraand v n 'n 
ref rendum. U a tudent gaan in die woorde van minister 

Chrl lIeunls u magtlg te w pen, na milk u tem gebrulk om 
aan te dul watter pad Stellenbosch In die toekom gaan loop. In 
die vorige ultgawes van Die Made I genoeg aam uitgewy oor 
die merlet van die komende besllssing. W t egter bo aile 
twylel vermeldlng verdien I die modverlng an u kant om 'n 
stem ult te bring. Trouen , 'n lae stemp rse~tasle I op die 
lange duur kontraprodukdwitelt in die hand werk. 'n Stemper- 
enta Ie van 40% en mlnder al 'n weerspiel!ling wees van 
hoev el mense w rkUk bel ngstel in 'n konstruktlewe bydra tot 
die herorg nlserlng van die Stellenbo se stel el van verteen 
woordlglng. Dlt al skandallg wees Indien StelienboSch nie 'n 
hol!r temper enta Ie behaal nle. Veronder tel 25% ult die 40% 
ondersteun die nuwe grondwet, k n dit kwalik a 'n verteen 
woordlgende mandaat voorgehou word. Hoewel so 'n toestand 
onwcnslik I , be taan die moontllkheid dat 25% en self 'mlader 
hepalend vir Stellenbosch se toekoms kan optree. So 'n verloop 
van omstandlghede moet ten lie koste vermy word. Die onus 
rus ten volle op u om a 'n geheel 'n stem uit te bring wat die 
verloop van omstandlghede op Stellenbo ch sal bepaal. Dit is 
tog na aile di meerderheld e plig en onvervreembare reg om 
a beleidmakers op te tree. Streng ge proke, watter basi het u 
vir optrede odra een 0 ander ak Ie van f die Studenteparle 
ment of die Studenteraad u ole aanstaan en u boonop nle 
ge tem het nle? 

SWAK GED AG 
V rkle Ing tyd i dJe strawwe toet waardeur vrlendskappe 

. en verboudings beproef word. Gewoonlik is dlt ook die baro 
meter van elke persoon s opvoeding. Laa genoemde wys nie 
op die keu e wat Ike pcrsoon gaan maak nle, maar die se 
optrede ten tye v n panning en on ekerheld, Ongelukklg 
bestaan die nelglng om p none t etlketeer en volgen gedrag 
In tn bepaalde kategorle te plaa • Hlermee word verwys na die 
wak optrede van 'n groeple persoae tyden die onlangse open 
bare vergaderlng v n die Naslonale Party In Stellenbosch. Dit Is 
bale Jammer dat die groeple w arskynllk aan die PFP 'n n am 
besorg het wat die party op daardie stadium nle verdlen het nle. 
Dlt I begrypllk en men Ilk om van mekaar te ver kU. Daar Is 
egter manlere en metode n manlere en metode waarvolgens 
'n mens verskll. Vao volwa mense verwag jy egter nle laak .. 
bare gedrag nle. AI dra die bctrokke persoon nle die algemene 
goedkeurlng weg nle, preek dlt Immers boekdele vir '0 persoon 
e lotegnteit om op 'n be kaafde en opgevoede wyse teenoor 
odanlg pe oon op t tree. In Igg wend Is die feit dat hlerdle 
aantal persone feltllk nlk konstruktlef ultrlg t r bevorderlng 
van '0 aanv arbar blnnel nd e Itua i In Suld·Afrika nie. 
Vergelyk bloot die vrugbar rol wat SAAK vervul om 

forum Inllgtlng aan die tudeote·unle oor te dra. Ole Afrikaner 
Swartstlgdng wat v rlede nawe k fltt al afgehand I I , dlen 
v rd r a lUu tr Ie yah wat ra looele en toe om gerigte denke 
kan verw g. Mag h1erdle twee voorb elde die nodlge insplr Ie 
en be Inning teweegbring by p r on wat hulle kuldlg maak 
an ondeurdagte optrede. 
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Ek vermoed dit beteken: nee, hy wil nie gou vir jou voor sy volgende skuif se wat hy van die konsei 
grondwet dink nie. 

Politieke standpunt inname 

SR STEL TELEUR 
DIE Matie het vandeesweek met Francois van der Merwe gesels. 

Hy was verlede jaar voorsitter van die grondwetkomitee van 
die Studenteparlement wat die nuwe konsepgrondwet gemisieer ANDRICUS V.D. 
h t. Met die oog op die komende referendum is hy gepols oor die WESTHUIZEN GESELS ME" 
nuwe grondwet en studente-leierskap in die algemeen. 

Sou Jy a dat di buldlge grondwet die jaar geeindig. Ek kan dus nie vir ander 
oor ak Is van die apade houdlng van verantwoording doen nie. Was daar egter 
Itudente J ens die stud nteraadsverkl 'n gesloer gewees, glo ek nie dit was ten 
Ing? kwade van enigiemand nie. 

Ek ou huiwerig we om 0 'n stelling Die beeld van die Sft Is em tIg geskucl 
kategories te erken. Apatie teenoor ver- deur die gebeure van die afgelope drle 
kos e instellings is sekerlik nie eie aan Jear. Hoe kan hlerdle be Id verbeter 
Stellenbosch nie en j waarskynlik die word? 
gevolg van 'n verskeidenheid van faktore. Dit is 'n komplekse probl em waar 
Ek ou eerder wit s~ dar die Studente- voor ek nie sal wil beweer dat ek al 
raad tans besig i om 'n nuwe rol, en van die antwoorde ken nie. Vir my persoonlik 
politieke leidinggewing, vir horns If uit ou leiers van integriteit en kwaliteit, 
te kerf. Tot die mate waartoe die huidige sinvolle en realistiese politieke stand 
tel el gebtyk het ontoereikend te we. puntinname en effektiewe administrasie 
vir hierdie doel, kon dit mi kien stu dente- die probleem grootliks verlig, 
apatie bevorder het. Oaar II al gese d.t Stell nboseh nl 

m er ware Itudente-Ielers het nle. 
Naas inherente kwaiiteite, word leiers- NEEM KENNIS 

cienskappe en veral leiersgesindhede .l.A JNSOEKE . 'r 
aangekweek. Enige. amelewingsgroeper- n . word m~ew~g Vi 
ing wat goeie leien vereis moet dus elf die volgende poste 10 die r~ 
hiervoorsorg.Stellenbo chhetware tu- daksie van Die Matie vir di 
dente-leiers, maar dit beteken nog nie 1981/82-termyn: 
dar daar nie verbeter kan word nie. (.) H f 

J 00 redakteur 
APATIES (ii) Assistent-hoofredakteur 

W t Is daD dl rede wa rom 10 min (iii) Redakteurs: -Nuus 
Itud nt bulle vir lelenposlsl besklk- - Aktueel 
baar It I? - Sosiaal 

'n Apatiese samelewing kan kwatik -Sport 
wens om 'n oorvloed van leiers te he wat - Kuns 
be reid is om die open bare arena te be- - Interuniversiter 
tree. Niks is meer demoralise rend vir 'n . - Taal 
leier as 'n apatie e gevolg nie. Oil is (IV) Sub-redakteurs: Nuu ~2 poste) 
natuurlik 'n boo e kringloop, want sonder -Soslaal (2 po te 
dinamiese leiers moet 'n men 'n apa- -Sport (2 post e) 
tie e gevolg verwag. Hier word weer -Kun . . r 
beweer dat 'n apari gevolg 'n gebrek =-Interunlversite 
an leiers veroorsaak. Daar i du werk (v) Hooffotograaf 

aan beide kante. (vi) Ver laggewers: -Nuu 
Is tn moontllke red al dalk dat onl - Sosi al 

on. v rko lelers te makllk krltls r en - Sport 
veroorde I nle? - Kuns 

Kritiek, in teenstelling met veroor- .. -Interuniversitef 
deling, is noodsaaklik aangesien dit een {V!!~ Fotograwe 
belangrike manier is waarop leiers die (~IIl) Spotpren!tekenaar 
"grass roots"-gevoel kan agterkom. Hier- (IX) Advertenslebestuurder 
by is geen Icier bo kritiek verhewe nie. (~) Sekret,":~e 
Die kritikus moel egter altyd sy motiewe (x~~ Versprel?mgshoof 
duidelik kan verantwooTd. (xn) Versprelders . 
In retro pek geslen: Dink u dat dl Aansoeke moet vergesel wees van d~ 

Unlverslt It gebaa. het by die g beur nodige relevante ondervinding. Ap~ 
rondom die Stud nter.ad v rl de tor? soeke.rs, vir (i) en (ii) moet . hulle ~ere~ 

Op hierdie tadiuOl moet elt e: Ne . hou ~Ir n onderhoud met die Pubhkssl6 
Wat Is die oorsaak dat d •• r so lank ToekoOl tige gebeure kan egter later 'n komltee. 

met die kOlllep- fondw t g toer Is? I and r antwoord noodsaak. Verlede jaar Sl~ dngsdatuml Vryd IS M 10m llitd 
dl bew ring dat dJ vorlge R m t ver· se gebeure het Stellenbosch tree laat RIg aan oeke aan: 
traglngstakdek bealg was, ger gverdlg? terugval. Twee palk tussen leier en Die Voorsitter 

Ek weet nie w t u met "sloer" bedoel volgelinge, verat in gevalle waar dit groot- Publikasiekomitee 
nie. My ete betrokkenh id het kort na liks kunsmatig geskep en aangevuur i , SR-kantoor 
die op tel van die cerste kon ep van die vir watter redes ook al. kan niemand ten LSS 
nuwe grondwet in September verlede goede strek nie. Stellenbosch 

ONTWAKENING 
Wat I Jou enlng van die politi eke rol 

van dl Student raad? 
Dit i vir Oly baie duidelik dat die SR 'n 

politieke funksie moet vervul, Vir sover 
die to kom van on land en sy nagenoeg 
28 miljoen inwoners in die politieke 
arenas uitgemaak gaan word, i dit elke 
landsburger e plig en reg 001 hiera n 
deel te he. Die student-wees-t se is dik 
wels die eerste geleentheid vir politieke 
ontwakening en self tandige standpunt 
inname. Oit is gevolglik 'n funksie wat 
die Studenteparlement en Studenteraad 
hul elf nie mag ontse nie. Die huidige 
Studenter ad tel erg teleur in hierdie 
op ig. 
DI prim-komi. het v rled tor'n 

beduklend rol g p 1 In die gebeure 
wat tot die val van die Sft & I I het. Wat 
I n. Jou m log die rol wat die komlt 
op Sa II nhotch te e I h (l 

Vir soverre die priOlarii in 'n formele 
hoedanigh id opgetr e het, betreur ek 
hierdie toedrag len e rsle. Prims word 
angewys deur die inwoners van hulle 

koshui e en b taal, deur die adOlin~ 
tra'iie, as administrateurs van hune kos· 
hui. . Prim-komite was at in die vcrlede 
merkbaar ontsteJd wanneer die SR na 
hulle Olening op hulle gebied oortree 
het. Na die gebeure van verlede jasr, 
skyn hierdie arguOlent huigelagtig te 
wee .. 

SLOEft 
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MENINGSVE SK L KAN LEI N 
NUWE GRONDWET 
GEDURENDE die eerste semester van 1978 het 'n meningsverskil ontstaan tussen die SR-voor- 

sitter en verskeie ander SR-lede oor die aard van die leidinggewende rol van die Studenteraad. 
Daar was gevoel dat studenteleiers nie bloot administratiewe beamptes is wat slegs hulle portefeulje 
verpligtinge moet nakom nie. lndien daar werklik op die naam "leier" aanspraak gemaak wil word sou 
die SR polities kreatief leiding moes verskaf aan die Studente-unie o.a. deur standpunt inname oor 
aktuele sake . 

. 'n Keerprobleem wat tot vandag toe 
d~e SR in hierdie opdrag konfronteer is 
die feit dat 'n SR lid dus die Studente 
unie op politieke gebied moet verteen 
Woordig sonder dat sy eie politieke stand 
Punt duidelik aan die Studente kiesers 
b kend is. Die probleem van die Stu 
dente·unie is dat daar geen doeltreffende 
manier bestaan hoe hy sy instemming of 
afkeuring van die SR se standpunt in 
n.ame kon demonstreer nie. Die enigste 
noodmaatre~l wat b taan is 'n massa 
vergadering waartydens die SR tot ver 
antwoording geroep word. 

WANTROUE 
Die mosie van wantroue in verlede 

. [aar se Studenteraad het bg. probleme 
onderstreep en daarmee ook duidelik 
die noodsaak van 'n nuwe grondwet 
beklemtoon. 
Die Studenteparlement het opsigsell 

ook die dooiepunt in die huidige grond 
Wet gelllustreer. Hierdie liggaam is na 
1 ~78 se gebeure in die lewe geroep om 
die SR behulpsaam te wees in die uit 
vo ring van sy opdrag. Die probleem 
Was egter dat hierdie liggaam slegs raad 
gewend van aard was en oor geen uit 
voerende magte beskik het nie. Die 
gebrek aan bedingingsmag van die Stu 
denteparlement het hom sodanig geknie 
halter dat die Studente-unie weinig status 
en aandag aan SR uitsprake verleen het. 

In 'n poging om sy eie dilemma op te 
~o het die Studenteparlement verlede 
Jaar 'n kommissie aangestel om na 'n 
oplo ing vir hierdie probleme te soek. 
Onder leiding van mnr. Francois van der 

Merwe het die kommissie gefunksioneer 
deur die aanhoor van getuienisse van 
verskeie studenteleiers. Dit het gou dui 
delik geword dat die SR se probleme nie 
in isolasie van die SR gesien kan word 
nie en dat 'n oplossing vir beide in een 
grondwet vervat sou moes word. 

GRONDWET 

Die SP kommissie het 'n konsep grond 
wet uitgewerk wat op sy beurt verwerk is 
deur die Bestuurskomitee van die Stu 
dente-unie war deur die Rektor aangestel 
is. Op konsensusbasis het hierdie komitee 
bestaande uit mnr. Hilgard Bell, Frans 

Wynalld Nel, skrywer vall hier 
die artikel. 

Roelofse. Nick Koornhof, Renier Koeg 
lenberg, Monthy Sahd, Lizette V' er en 
ekself die huidige kon P grondwet efi 
nalis r. Dlt is nagegaan deur Prof. 
Erasmus van die Reg f kulteit en 'n voor 
aanstaande regstudent, mnr. Thoma. 
Tyler. 

'n Monstervergadering is d arop bel~ 
sodat die Studente-unie uit prank kon 
lewer oor die aanvaarbaarheid al dan nie 
van die kon ep grondwet. Weens 'n 
gebrek aan 'n kworum is hi rdie uit 
spraak nooit gel ewer nie, 

BELOFTE 
Tyden die SR vergadering van 22 

April 1981 het die SR besluit om d.m.v. 
'n referendum die kon ep grondwet Ran 
die Studente-unie voor te I " odat nie 
mand anders as die Studente-unie self 
kan bel luit oor die aard van y verteen 
woordiging, 'n Belofte wat deur verskeie 
SRkandidateinverledejaar ev rki ing Tydens die inligtingsv rgaderlngs kan aile knelpunte geopper 
aan die Studente-unie gemaak is. word. 

REFERENDUM 13 MEl 
BESLUIT 00 TELSEL NUWE 
VAN VERTEENWOORDIGING 

I N die kort opsomming van 
die Konsepgrondwet wat 

yolg sal daar van die volgende 
Indeling gebruik gemaak word: 
eerstens word die onderliggende sy administrasie. 
Vertrekpunte van die opstellers Dit is egter onwenslik om die uitvoer- 
So ende en verteenwoordigende organe 

getrou as moontlik weerge- teenoor mek r te stel as liggame wat 
gee; tweedens word daar kortliks met mekaar kompeteer. Vc~1 eerder 
verwys na die formele struktuur behoort beide as noodsaaklik aparte 
van die Grondwet; en laastens funksies van dieselfde regerlngseenheid 
V?lg 'n bondige weergawe van gesien te word. en hierdie idee kry kon 
dIe. belangrikste nuwe bepalings krete gestalte deurdat die Ie de van die 

Studenteraad terselfdertyd ook lede van 
\Vat voorgestel word. die StudenteparJement is. 'n Vergelyking 
(I) Vertrekpuntes Binne 'n demokratiese met die Westminsterstelsel, waar kabi 
rfeger~ngsvorm' moet die uitvoerende netslede ook Parliamentslede is, sal in 
~nksle geskei word van die verteenwoor- hierdie verband insiggewend we s. Dlt 

d( I~ende funksie. Die uirvocrende orgaun moet voorop gest I word dat wanne r 
die Studenteraad) staan ann die hoof I.g. die voorgestelde nuwe bed ling ver 
~an. die'administrasie en is noodwendig wys word na die I'Student r ad", da r 
b1cm en in 'n mate diklntoriaal: die bo g .naamd nle v rwy. word na die 
sluite wat hy aan sy amptenare rig is IIggaam IlOO by tan da rult len nl , 

g wOonlik nie onderworpe aan interne ma r n 'n boof akllk ultvo r nde or- 
~ rSiening nie, en moet dikwels deur- g n. - 
opend geneem en uitgevoer word. Hoe (II) Formele .truktuur van die Kons p- 
g~oter die liggaam wat aan die hoof van grondw tl Die Grondw I besta.an uit 'n 
dIe dministrasie staan, hoe moeitiker aantal artikeJ. en twee bylae . Ole onder 
t 1 dit wees om uitsluitsel oor 'n kwessie skeid is belangrik, want die artikels kan 
e kry, en gevolglik hoe lomper en meer slegs gewysig word deur 'n m~nsterver 
ondoeltreffend sal die administrasie self gadering· of referendumbeslUlt, terwyl 
We . Aan die ander kant moet die Ilg- die Studenteparlement self die bylaes 
RaalD \¥at dl gem n kap vert nwoor- mag wysig. Die a~ikeL s beligg~am onde~ 
~Ia en nam ns bulle b lult neem (die me r duardie basie e voorsknfte wat die 
.!udenteparlementl tn brei basis he. vorm verkiesing. magte en pligte van die 
ueUr mlddel van sy lede mo t by In .taat versk~ie organe orden. Die eerste bylae 
OW om de gUk kennl te nee van, en is 'n Jys waarln die verskillende kiesaf 
doettreR nd eatalt te gee aan BOdanlge delings angedui word, terwyl die tweede 

oeltea, klagt a en Ita dpunte wat I bylae uit 'n aantal reels be taan wat die 
411 gelDeelllkap mea be .... n. prosed~re be~aa.l wat gevolg word by 
, V oons, omdat dit annvaar word dat in veral die verklesmg en ont. lag van Stu 
n demokrac;ie die gemeenskap finale g_ denteparlement. - en Studenteraadslede. 
g~nskap het oor sy admtnistrasie, behoort (IU) Inboud van dl Kon pgrondw h 
~Ie verteenwoordigende orgaan dan ook Enige stud?nt wat langer ~s een s~mester 
In staat te wees om volkome beheer uit 'n lid van die Studenteounte wu~. IS gereg 
te 0 fen oor die uitvoerende orgaan en tig om re stem. Elke stemgeregtigde word 

• • • Konsepgrondwet • • • 
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Eerste skrywe: 
V oordele en N adele 

MNR. Chris Heymans, tans 
cud-student, het alreeds twee 

jaar gelede 'n nuwe grondwetlike 
bedeling vir Stellenbosch bepleit. 
Hy het naamlik in 'n artikel wat 
in Dispuut van April 1979 ver 
skyn het, geskryf oor "enkele 
gedagtes wat ek gekoester het oor 
die moontlike toekoms van die 
Studenteparlement" . 

Mnr. Heymans het as volg gespeku 
leer: 

Daar kan gedink word aan 'n studente 
parlernentsverkiesing in 'n verskeiden 
heid kiesafdelings (al die koshuise). Om 
get aile te bereken en reg aan die getalle 
kwessie te laat geskied, kan groot kos 
huise meer as e n vert enwoordiger M. 

WYSE 
(Byvoorbeeld 1 lid per 150 inwoners). 
Interne reelings kan dan deur die kos 
hui. e self get ref word om te verseker dat 
geen Kieser meers as een stem kan un 
bring nie. 

KABINET 
Die studenteparlement sal dan meer 

gereeld moet sit. Die verkiesing van die 
Studenteparlernent is dan die vernaamste 
verkiesing op Stellenbosch. Geen Stu 
denteraad-verkiesing word dan meer 
gehou nie. Die Studenteparlement moet 
dan op hul eerste sitting 'n uitvoerende 
komitee verkies, bekend as die Stud n •• 
ra.d. (M t ander woorde die "kabinet" 
van die Studenteparlement.) 

Die Studenteraad pro beer dan rigting 
gee aan beleid en administreer ook die 
ver killende aspekte van die belange van 
die studente-unie. Hulle bly egter direk 

verantwoordelik an die Studenteparle 
ment, wat oor die bevoegdheid sal beskik 
om Studenteraad-lede af te dank. 

VOORDELE 

Die voordele van so 'n stelsel in verge 
lyking met die huidige, kan legio wees. 
Om 'n paar te noem: 
t. Meer direkte verteenwoordiging van 

studente. 
2. Die eliminering van die sirkus, wat 

benewens die pret wat dit jaarliks aan 
'n bloedb luste massa bied, geen illus 
ies laat oor die onwenslikheid daar 
van nie. 

3. 'n Besondere sterk meganisme om die 
Studenteraad op hul tone te hou. 

4. 'n Liggaam wat studente gesagbeb 
bend polities kan lei en aktuele sake 
gereeld moet bespreek. 

5. 'n Wyer geleentheid vir die skolihg 
van srudenteleiers. 

Die Van der Merwe-kommissie wat getuienis oor die verandering van die grondwet aangehoor het 
verskyn hier saam met die Rektor en Vise-Rektor na a/loop van 'n vergadering. V.l.n.r. verskyn 
voor: Rosina Roelofse, Prof. de Vries, Henriette Pretorius, Prof de Villiers. Agter: Nicky Barnard, 
Wynand Nel, Francois van der Merwe, Deon van Niekerk en Coenraad Pieterse. Afwesig: Thomas 
Tyler. 

Aanbevelings voor die 
kommissie gelewer 

NADELE 

Daar kan ook nadele wee, oos: 
1. Die gevaar dat 'n groot gros van ver 

teenwoordigers onkundig kan wees. 
2. Indien die regulasies vaag is, sal daar 

wanord ad InOnltum wees, 
3. 'n Oordrewe klem op die politieke 

aspek van verteenwoordiging. (as 0 
lets moontlik is.) 
Hierdie gedagters is baie spekulatief 

en ontbreek heeltemal aan detail. Mag 
dit egter herkou word en moontlik, wan 
neer die tyd en die mense daarvoor ryp 
is, ondersoek word. Almal weet dat die 
huidige stelsel oneffektief en uitgedien 
is. Sommiges hoop dat daar spoedig iets 
aan gedoen sal word. Die gedagte. in 
hierdie arrikel sal hopelik 'n stimulus 
wee om konstruktiewe denke aan die 
gang te sit. 

STUDENTE STEM 
NIEMEERNIE 

IN diesoekena 'n nuwegrond- neem of selfs sulke mosies te bespreek. denteraadsledeverkies. DieStudentepar· 
wet het die Studenteparle- Die SP sou dan ook 'n selfstandige lig- lement se waarde het vir hom onder 

mentkommissie verskeie stu- gaam word, wat dus glad nie onder die andere gele in die goeie ondervinding 
beheer van die SR val nie. wat potensiele SR-Iede daar kon opdoen. 

dente-leiers se aanbevelings aan- Mnr. Piet Naude het gereken dat die Daar kan dus gesien word dat die 
gehoor. politi eke rol van die SP oorbeklemtoon grondwetkomitee 'n moeilike taak gehad 

word. Ook hy het die stelsels van kiesaf- het om 'n redelike alternatief te vind. Dit 
Mnr. Kobus Pienaar het die Studente- delings voorgestaan, asook die prosedure is ook duidelik dat daar heelwat uiteen 

parlement as 'n "kieskoUege" vir die dat die Studenteparlement self die Stu- lopende menings was. 
Studenteraad gesien. Tog wou hy nie he .----------------------------- 
dat die SR net deur die Studenteparle 
ment gekies word nie. Hy het ook 'n 
stelsel van kiesafdelings voorgestel. 
Yerenigings sou volgens hierdie stelsel 
nie meer in die SP dien nie. Die SP en die 
Studenteraad behoort gelyke mag te he. 

In teenstelling met mnr. Pienaar het 
mnr, Frans Roelofse gevoel dat vereni 
gings log 'n belangrike rol in die Studente 
parlement kan speel. Yoigens die ste)sel DIE doel van hierdie skrywe 
wat hy voorgestel het, sou die SP·voor- is om die mees pertinente 
sitter outonoom wees. Die SP sou 'n besware wat deur Stellenbosse 
korrektiewe funksie ten opsigte van die 
Studenteraad het maar tog nogsteeds 'n studenteleiers ge-opper word 
sub-komitee van die Studenteraad wees. teen die voorgestelde grondwet 
'n Verkie ing telsel waar slegs die lede saam te val. Vie besware is nie 
van die Studenteparle~ent vir Studente- meer nuut vir die opstellers van 
raad lede stern, was vIr hom onaanvaar· . .. . . 
baar aangesien die algemene student dit die gr~ndwet me, maar In die lig 

sy demokratiese reg beskou om direk van die komende referendum 
betrokke te wees. 'n Stel el van geselek- word hierdie probleme duidelik 
teerde keuring, waar die SP 'n voorver- heidshalwe kortliks vir die Stet- 
kiesing hou en die kandidate daarna deur b . d . . 
die Studente-unie tot die vereiste getal len osse stu ent uiteengesit. 
verminder word, is deur hom voorgestel. 
Mnr. Chris Heymans het gese dat die STUDENTE STEM NIE MEER NIE 

Studenteparlement ontstaan het uit 'n Die hoofbeswaar teen die beginseI van 
behoefte aan politieke gesprek en dat die voorgestelde grondwet is dat die stu 
die SP 'n aanduiding van die algemene dente nie meer direk vir die studente 
denk trominge op die kampus moet weer raad sal stem nie, en dus nie direk be 
gee. Die Studenteraad moet by wyse van trokke sal wees by die SR-verkie ing nie. 
die grondwet gedwing word om aandag Daar bestaan groot voordeel in die vorige 
te gee aan die politieke aanbevelings van kiesstelsel waar die studentekieser tot 
die SP. betrokkenheid en kennisname gedwing 

Mnr. Wynand Nel, daarenreen, het is in die stemproses van die SR-verkie- 
aanbeveel dat die SP die politieke funk- . Die gd n met die tradisionele Massahisterie bereik 'n hoogtepunt tydens die laaste suksesvolle sing. 1 we oe . d sie van die Studenteraad totaal oorneem. SR-sirkus sal ook bydra tot die vergrote 

monster vergadering waar die vorige SR uitgeskop is. Was dit ie Die Studenteraad sou verbied word om kontakgaping tussen die SR en die stu- 
spreekwoordelike "power to the peoples?" mosies met 'n politieke strekking aan te dente-unie. ------------ ..... ------------------------------------------~--------------------------~ 

o .M.W. 
DlSPROPORSIONELE 

VERTEENWOORDIGlNG? 
'n Yerdere beginselbeswaar teen die 

voorgestelde bedeling is dat minderhede 
hul kollektiewe bedingingsmag sal ver 
loor vanwee stemverdeling en derhalwe . 
nie proporsionele verteenwoordiging sal 
geniet nie. Dit is moeilik om hierdie stel 
ling te fundeer omdat die wiskundige 
modellering van die verkie ingsproses b - 
sender kompleks is, maar dit wit tog Iyk 
asof dit 'n wesentlike gevaar is, veral 
omdat die meeste koshuise net een SP 
verteenwoordiger sal he (en in elk geval 
nie meer as 3 nie). 

Die basis van verteenwoordiging is 
steeds vir sommige studenteleiers 'n 
probleem. Die gevoel bestaan dat die 
grootste of aktiefste fakulteits· en alge 
mene verenigings ook op die SP verteen 
woordig moet word. 

DORP STREET 
TELLENBO CH 

T LEPHONE 
72924 (02231) 
A/H 34697 (024) 
JOHN TRAUSS 

SHEER 
DRIVING 
PLEASURE IMPLEMENTERINGSPROBLEME 

Behalwe vir die beginselsbesware be 
staan daar verskeie probleme met die 
implementering van die voorgestelde 
stelsel. Hierdie probleme moes groter 
aandag geniet het voordat die voorge 
stelde grondwet in 'n referendum aan die 
studente-unie voorgehou is vir oorweg- ~ ----------------------------~I ing: 

AND 
YOUR AGENCY 
PHONE: (02231) 70492 

Andries Calltz 
• Privaatstudente word disproporsioneel 
verteenwoordig, vera) as gekyk word 
na die groot aantal SR·lede wat in die 
nabye verlede uit die privaatwyke ge 
kom het. 

• Daar bestaan tans geen vaste komitees 
van die Studenteparlement nie, en daar 
word ook geen voorsiening gemaak 
dat SP·lede enige bydrae hoef te lewer 
op enige SR·komitees nie. 'n Verplig 
ting behoort in die grondwet ingebou te 
word om SP·lede te dwing om deel te 
he aan die werkproses op die kampus. 

• Ten spyte van die bogenoemde pro' 
bleme is daar ongelukkig besluit om 
die voorgestelde grondwet as geheel 
aan die studente-unie voor te Ie. Dit 
sou veel praktieser gewees het om die 
hoofaspekte van die voorgestelde wy' 
sigings voor te gehou het, eerder as 'n 
volledige konsepplan. Hierdeur sou die 
studentekorps die keuse kon maak oor 
die basiese verskille tu en die bestaan 
de en voorgestelde grondwette. 
Indien Stellenbosch in die referendum 

die voorgestelde grondwet instem, sou 
daar geen praktiese meganisme bestaan 
om die nodige wysigings aan die grond 
wet aan te bring nie. Sommige van die 
probleem spekte verdien dus beslis aan 
dag voor referendumdag. 
Ten spyte van die bogenoemde pro 

bleme is daar ongelukkig besluit om die 
voorgestelde grondwet as geheel aan die 
studente-unie voor te Ie. Dit sou veel 
praktieser gewees het om die hoofas 
pekte van die voorgestelde wysigings 
voor te gehou het, eerder as 'n volledige 
konsepplan. Hierdeur sou die studente 
korps die keuse kon maak oor die basiese 
verskille tussen die bestaande en voorge 
stelde grondwette. 
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Die PSO-wyke bestaan meestal uit 
senior studente wat juis na afloop van 'n 
paar jaar in residensiele koshuise hul 
privaat gaan vestig het om hulself te 
vrywaar van enige verdere studente akti 
witeite. Ek motiveer deur Libertas ali 
voorbeeld te gebruik aangesien ek ver 
troud is met die PSO-wyk. Libertas is die 
grootste manskoshuis en bestaan uit :t 
870 lede (1980-877). Met die huiskomitee 
verkiesings vanaf 1978-1980 is daar nog 
nooit 'n hoer stempresentasie as 25% 
van die tot ale ledetal verkry nie. Met die 
eerste huisvergadering van 1981 daag 50 Dit ~s ~~ie inter ~san~,om daarop te let 
lede op, wat 'n relatief hoe syfer is, dat die ongelukkiges t.O.V. PSO·ver 
inaggenome huisvergaderings vanaf teenwoordi.ging die gene is wat d!e minste 
1978-1981 (jaarlikse huisvergaderings belangsteJhng toon t.o.~. k~shuls ~n stu 
uitgesluit). Pieke, Oude Molen, Aristea d~n~e .aan~eleenthede m dIe algemee? 
en Aurora is geen uitsondering nie. Dit IS 10 die algemeen lede van verskeie 

verenigings wat hulselt as studente-leiers 
beskou na aanleiding van hulle affiliasie 
by die verenigings. Dit blyk diegene te 
wees wat nie bereid is om hulself as leiers 
in hul groep (koshuis) te bewys nie. Die 
koshuis is tog die primere i teem vir Ek doen ook 'n bero p op PSO-stu 
studente aktiwiteite, en di men begin dent om hulle nie te teur aan die nega 
tog met sy opwaartse mobiliteit in die tiewe aftakeling van die voorgest ld 
samelewing op die laagste vlak. Die grondwet deur die faksi nie, Hulle doen 
uitgediende studenteraadssisteem het dit aileen om hulle eie po isie te be kerm 
hierdie sg. "leiers" tegemoet gekom en - hulle het hul elf reed getd ntifi. eer. 
selfs bevoordeel. Usien geagte Ie er, die rr==============:el 

BELANGSTELLING nuwe bedeling mask daarvoor voor- siening dat 'n potensiele leier die lang 1\ Tee m Ke · Om hierdie probleme t oorbrug h l 
Die praktykl Die belangstelling t.o.v, pad moet loop om homself te bewys. Dit 1" i nln/~S di Stud nteparlem nt 'n kommis ian- 

studente aktiwiteite in die algemeen skakel die maklike toegang tot die hoog- 1'-.---.-- ...... ------- ........ gewys om 'n nuwe grondwet op te stel n 
ontbreek en daar bestaan klaarblyklik ste leierskringe vir veral eie eer en po . ie Vir emge B.S~-stu~enl wat belangstel om beraad I ging met verskeie bel nge- 
ongelukkig faksies in PSO wyke wat nie uit. Die ongelukkige faksies is ten volle gedurende die wintervakansie 10 Kw groepe op di kampus. Op die b vindlnge 
belangstel om deel te he aan koshuis- bewus van die Ieite, vandaar die aftake- Zulu te gaan klas gee, i. hier 'n g leent- van hierdie kommi sl het 'n komitee 
aangeleentheid nie, of om die leiding van ling van die nuwe voorgestelde grondwet heid 0,:" a . oluut gratis na Natal te reis van die Studenten d voortgewerk n 
die instansies te aanvaar nie. Jandrl Duvenage wat hulle deel mon ter deur kap. ie te en gans verblyf te ontv ng. Studente, het die Bestuurskomitee later 'n nuwe 

l
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ••••• iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii •• iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilri.liiiiiiiiiiii •• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiriwat julie moet doen is om onderrig in grondw t gefinali eer. As gevolg van die Wiskunde en Natuur en Skeikunde aan gebrek a n 'n kworum by die Monster- 

matrikulante in Kwa Zulu t gee vanaf vergadering van 15 September i di 
die 29 e Junie tot die 7 e Juti . grondwet ni voorgehou nie. 

Tr onmiddellik met adv. Fran Roe- My aanbeveling i. dat di nuwe SR 
lofse by tel. no. 70419 in verbinding. Self welu poging aanwend om die grondw t 
eerstejaars kun in aanm rking kom. aanv r t kry. 

P.s.o.- Hoe verteen- 
woordigend 

IN sekere PSO-kringe staan 
die nuwe grondwet vir die 

studente-unie onder verdenking 
en wel oor die volgende rede: te 
min studenteparlementsverteen 
woordigers veral toegestaan aan 
die PSO-wyke (kiesafdelings). 

Deur 
I. Duvenage 

Indien hierdie prakticse belangstelling. 
voorbeelde in ag geneem word kan ek 
geen rede sien dat PSO·wykc op meer 
studenteparlementsverteenwoordigers 
kan aanspraak rnaak nie. Die nuwe voor 
gestelde grondwet maak dus voldoend 
voorsiening, wat verteenwoordiger b - 
tref, vir PSO belangstelling. 

Teoreties gesproke, as ons numeries 
redeneer, is dit duidelik dat die PSO 
wyke ook wat die demokrasie betref nie 
vir voldoende aantal studente parlements 
verteenwoordigers in die nuwe bedeling 
beskik nie. Ek motiveer: op Stellenbosch 
is daar min of meer net soveel privaat 
wonende studente as studente wat in 
residensiele koshuise woon. In 1980 was 
daar 4 799 PSO-studente, en die totale 
getal studente op Stellenbosch is ± 
11 000 (Tygerberg bygereken). Die PSO 
studente beskik egter oor slegs 15 stu 
denteparlementsverteenwoordigers 
teenoor die 29 van residensiele koshuise. 
Hierdie situasie is onaanvaarbaar in 
terme van regverdigheid tensy die prak 
tyk in ag geneem word. Dit is daar wan 
neer regverdigheid in 'n omgekeerde 
verhouding met PSO verteenwoordiging 
staan. 

ONGELUKKIGES 

k II 

nkl' 'n H I kam r vol kl 
Die grootste verskeidenheid klanktoeru ting in 
geisoleerde kamer bymekaar. Voeg ons ver 
koopmanne se kundige advie daarby en jy sal 
nerens 'n beter plek kry vir die uitso k en 
verkryging van jou gunsteling tel nie. 

M u 
H/V ANDRINGA .. & KERKSTR. • STELLENBO CH 

TEL. 4337/3621 

Oud-Voor 
beoeel aan 
MNR. Hilgard Bell het hom 

sterk ten gunste van 'n nuwe 
grondwet uitgespreek in s1 jaar 
verslag as voorsitter van di 
vorige Student raad. 

Paragraaf 4 v in sy verslr g lui as volg: 
Die gebrek in die bestaande grondwet 

m ak teen die "onregverdi ze" verteen- het gedurend di termyn weer duidelik 
woordi ing tel el. geblyk. Kortlik kun dit opg om word 

.k i 'n voorstaander van die nuwe ru die volgende: 
voorg telde gr ndw t angesien ek glo 
dar P O'ko huise en die studente-unie 
in die algemeen daaruit voordeel kan 
trek. Dit kan 'n wy e wee waarop die 
"potensiele 1 iers" (en verbitterd ) nou 
er betrek word by ko hui nktiwiteite en 
die maklike to gang tot die studenteraad 
uit te . kakel. 

DUgard Bell 

FAK IES 

GRONDWET 

GEBREKE 

(i) 'n Verwydering tu: sen SR en die 
studente-unie: 
(ii) Gebreke in diemegani mes om kon 
tak gedurende die termyn ie behou i 
(iii) Probleme met die v rvulling van die 
SR e politieke Iunksie: 
(iv) Onvoldoende verteenwoordiging 
om die mening van di tuderu unie te 
bep al; 
(v) Gebrekkige kakeling met die 1 yg r- 
hergkampus. 
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N .A.Y. '0 besluit deur die 
Studenteraad, sal daar op 

WOENSDAG, 13 MEl 1981, 
'n referendum gehou word waar 
tydens die Stud nte-unie van die 
Universiteit van Stellenbosch 'n 
besluit sal neem oar die aanvaar 
ding, al dan nie, van die YOOR 
GESTELDE NUWE GROND 
WET van die Studenre-unie van 
hierdie Universiteit, soos op 22 
April 1981 deur dieStudenteraad 
goedgekeur vir voorlegging aan 
die Studente-unie. 

HOE OM TE STEM 
STEMMING tussen 09hOO en 17hOO op 
WOENSDAG, 13 MEl by die volgende 
stempunte plaa vind: 

1. Koshuisinwoners stem by hul onder 
skeie koshuise. Hippokrates en Huis 
Francie van Zijl tern by Huis Francie. 
Hierdie stembus bly oop tot t~hOO. 

2. PSO Studente: 
2.1 Teologiestudente stem by die 

K week kool (09hOO tot 13h30) 
2.2 Ingenieurs- en Bosboustudente 

stem in die voorportaal van die 
Aigemene Gebou by die Fakul 
teit Ingenieurswese. 

2.3 Aile ander PSO-studente stem in 
die loopgang van L.S.S. 

2.4 Tygerberg stem by die kafeteria 
(09hOO - 16hOO). 

2.5 Militere Akademie stem op Sal 
danhabaai (12hOO - 14hOO). 

2.6 'n Spesiale stembus sal tussen 
18hOO en 19h30 in die SR -Raad 
saal oop wees vir studente wat 
om die een of ander rede nie 
tu sen die bepaalde tye by bg. 
stempunte kan . tern nie. 

kopiee van di voorgestelde grondwet 
waaroor gestern sal word, is ter insae by 
die Prirnarii/Primariae van die ver kilo 
lende universiteitsko huise en P.S.O. 
wyke sowel a. by die Studenteraads- en 
P.S.O.·kantore in die L.S.S. Op die dug 
van die referendum sal daar ook kopiee 
hy die verskillende stempunte ter insae 
wee . Die Studenteraad het met die aan 
vt arding van die b trokke mosie geen 
uandpunt m.b.t. die meriete van die voor 
gestelde grondwet ingene m nie en wit 
du: geensins 'n nuw grondwet op die 
Studente-unie ufdwing nie. Die taak van 
die Stembuskomitee en die Inligtings 
veldtog wat ond r die kornite e toesig 
van stapel gestuur word moet ook in 
hierdie lig gesien word - die komitee se 
tauk is b1001 om toe te sien dUI 'n geldige 
referendum g reel word odat die Stu- 

'n Brecdvo rige inligtingsveldtog word 
mel die oog op die referendum beplan, 
waarvan hierdie bylae van Die Marie 
moontlik die belangriksle deel is. Inlig 
tingsvergaderings word gedurende die 
tydperk 4-12 Mei in die onderskele kos 
huise, in die LSS en op Tygerberg gehou. 
Die inligtingsvergadering vir PSO-stu 
dente salop Maandag, 11 Mei om 13hlS 
in die Sanlamsaal in die LSS plaasvind en 
die een te Tygerberg word beplan vir 
Dinsdag, 12 Mei oor die middaguur. Op 
Donderdagaand 7 Mei sal 'n open bare 
vergadering in die Wilcocks-saal plaas 
vind waar ruim geleentheid gebied sal 
word vir bespreking en debat oor die 
voorgestelde grondwet. Verder sal Radio 
Matie op gereelde grondslag inligting aan 
die Studerne-unie bekend maak. 

Op enkele uitsonderings na, sal die 

dente-unie 'n keu e kan maak tus sen die 
huidige en die voorgestelde nuwe grond 
wet, en dat inligting op verskillende wyses 
aan diestudente be kikbaar gcstel word, 
om hull in, taat te tel om 'n objektiew 
besluit te neem. 

SELFDELIG 

Di voorgestclde grondwct waarna 
verwy word i , behalwe vir 'n aantal 
klein tegnie c wy. igings, die konsep 
grondwet wat in 1980 deur die Studente 
parlem nt goedgekeur en daarna deur 
die destyd. e Be tuur. kornitee van die 
Studente-unie verwerk is. en wat op 
onsukse volle monslcrvergadering aan 
die Studente-uni voorgele is. Volledige 

Die mosie wat op Donderdag, 23 April 
eenparig 0(> 'n g samentlike vergadering 
van die Primarii- en Primariae komitees 
aanvaar i , waarin steun toegese is aan 
die Studenteraad met die neem van boge 
noemde besluit, sowel as aan die Stem 
buskomitee met die hou van inligtings 
vergaderings en met praktiese reelings 
m.h.t. die hou van die referendum, moet 
ook in hierdie Jig gesien word. 

teltaai en waterdig genoeg 
vir'n dolfyn se s~elding- 
dog akkuraat tot 60 sekondes 'n jaar! 
On het D _LFIN Wat rkampio ne In die onstuimige 
to 5t nde van 'n dolfynt nk getoets. Die rat Itaai horlosie: 
het met vii end vaandel anderkant uitgekom - kwarts- 
akkuraat tot en minuut 'n jaar. En hull is boonop so 
sierlik gestil er dat aIm I dit oral met trots kan dra, 
Oi Switserse Dclfinreeks mans- en dameshorlosies 
i net by puik juw liers te kry. Van f R 130 . 
• Bo tuk met dubbel pakking n ver terkte dop 
vir b t r wet rwe r tand. 
Ho gehalte vlekvrysta Idop n 'n binnevo ring 

vir kstr b kerming van die Swits rse presisle 
kwartsm ganism . 

V rst rkte mlnerealqles, ekstra bestand teen water 
en krapm rk . 

I 
Net'nhor iedop sogoed soos di ~ waarborg ons wat.erdig vir 5jaar 

5631 

MNR. NICK BARNARDT 

GEEN PAMFLETTE of vlugskrifte wat 
betrekking het op die referendum mag 
. onder die Stembu komitee se veri or 
versprei word nie. Die ver preider se 
naam en adres moet op sodani e pamflet 
of vlugskrif verskyn. 

Geen belnvloeding word tJy stempunte 
toegelaat nie. 

Die ongeoorloofde verwydering of be 
skadiging van enige referendum-kennis 
gewing sal in 'n baie ernstige lig beskou 
word, en sal by die Studenteraad e Tug 
komitee aanhangig gemaak word. 

Belangrik 
'N STUDENT WAT NOG NIE EEN 
SEMESTER 'N INGESKREWE STU. 
DENT AAN DIE UNIVERSITEIT IS 
NIE, MAG NIE STEM NIE. 
NICK BARNARDT 
Voorsitter: Ref rendum-sternbus 
komitee Studenteraad 
Universiteit van Stellenbosch 

Diamante 
en Ringe .... 

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

(kamer 349) 
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Redakteur • sak en 
Mnr. Die Redakteur dit sou interessant wees om deur middel 

van 'n teekproef (deur Die Mati gelei?) 

EK voel genoodsaak om te vas te stel hoe doeltreffend die inligting 
by die Studente-unie uitgekom het. U 

reageer op die publisering Referendum-Matie is dalk heeltemal on- 
van 'n brief deur myself en andere nodig. 
geskryf onder die kop .. 'Leiers' Om terug te keer tot "Leiers" en "wat- 
reageer Verbitterd" en die brief ter 'studenteleiers' ". Wat b doel u met 

die aanhalingstekens wat u so geredelik 
van rnnr. Wynand Nel wat langs- gebruik? U sal saamstem dat 'n persoon 
aan gepubliseer is onder die kop in u posisie nie beswaddering (of lof 
"Aantygings ongegrond" (O.M. uitings'!) ten opsigte van person in u 
16 April bl. 3). Hoofartikel genoem bloot in die lug kan ,-- 1 

laat hang nie. Wees ass blief eksplisiet 
"Briewe word gepubliseer onder kop- indien u die vraag gaan beantwoord. 

pe deur die redaksie van die koerant self Die positiewe bedoeling van beidc 
uitgedink. Dit is 'n algemeen j ernalis- mnr. Nel en die skrywers sc skrywes, het 
tieke norm dat die kop bestaan uit In u klaarblyklik misgekyk. Mnr. Nel ge 
greep uit die brief of 'n objektiewe sinop- die versekering in sy antwoord dat d ar 
sis van die inhoud - objektief in die sin wel'n debat sal wees, asook voldoende Gcagtc rncneer 
dat dit die skrywer se bedoeling weer- ....--------------....j 
gee. Mnr. Die Redakteur, ek neem aan Di Afr. C.S.V. vo 1 dit sy plig am t 
dat u aan hierdi norm voldoen ten reage r op die bri fvan "Kalli "in "Di 
opsigte van bogenoemde koppe (u maak Matie" van 16 April 1981. 
nie in u Hoofartikel of enige ander plek Ons vind dit om di volgcnde redc: 
melding van 'n afwyking van die norm jammer n eienaardig dat "Kallio' y 
nic). Ek glo dit is so, want u is 'n EER- weg oop gcsien h t om op hicrdi WY'I:- 
BARE man." bcswaar nan t teken oor die ko 01' di 
Dit is opmerk tik dat daar nerens sprake Af C S V . k r. .• . s eerst jaar amp: 

is dat die skrywers van die brief hulself as leiers beskryf nie; allermins as "Leiers". 1. Dit is [ammer omdat daar by elk 
"Verbitterd" kom ook nie in die brief etc op di kamp kos oor ebly het, en hy maar net kom vr het vir 
voor nie en blyk 'n emotiewe verdigsel van die verbeelding te wees. Die peletjie nog koso Dit w s du nie vir hom 
word veral gevaarlik as u die ondervoor- nodig om honger tc gaan slaap nie. 
sitter van die SR woorde in die mond Ie 2. Ons vind dit eienaardig aangesien 
wat eweneens ook nie in sy brief voor- elke groep eer tcjaar: 'n ak. ieleler 
kom nie. as vert enwoordigcr van di Afr. 

"Briewe waarin persone by name ge- C.S. V. het, by wic besw re of prob- 
noem word, word met groot sorg hanteer 1 me gelug kon word. 
aangesien reputasies en persoonJikhede 3. 
in gedrang kom. "Egoiste" as tu senkop 
kan deur lesers gesien word as van be 
trekking te wees op mnr. Wynand Net. 
Ek wit glo dat dit nie is soos u dit be doe I 
het nie, want u is 'n EERBARE man." 
Weer eens kom "Egolste" nie in die 

brief voor nie. U het persoonlik teenoor 
my erken dat u self vir die koppe verant 
woordetik is. Ek beskou dit as onvanpas 
om mnr. Nel te betrek in die waarde 
oordeel wat u oor persone in die brief DIE briewe vir publikasie moet 
genoem, uitspreek. gerig word aan: Die Redakteur, 

Laat ons nou maar die Brutus-gek- Briewe, Die Matie, Langen- 
skeerdery agterwee laat. hoven--studentesentrum, Stel- 

Die Hoofartikel (D.M. 16 April) ver- lenbosch, 7600. Briewe' moet 
dien vermeld te word. Daar is nie fout te asseblief so bondig moontlik 
vind met u feitetike bewerings nie. Irnpli- wees en moet die naam, di 
iet erken u dat daar nog geen relevante adres en die handtek ning van 
uittreksels uit die konsepgrondwet ge. die skrvwer bevat, Ifs aI word 
publiseer i. sedert 1979 nie. U b skryf 'n kuilnaam gebruik. Die identi 
breedvoerig al die kanale waarlangs teit van die skrywer in laasge 
terugvoer na die Studente-unie moes noemde geval word treng ge 
plaasvind (aim I behalwe Die Matie) - .... h_i_m__;;"ge-h-8-U-.----------+ 

publii iteit. Die kryw j in oorleg met 
m ka r ge 'kry£ Cn feit wa rvan u b wu 
was) en her doel 'n ge onde op d b t 
waaraan almal kan deelneem. Hi rdi 
debat het reeds by die Leier. konf ren ie 
begin met die skrywers inter alia a de I 
nemers; sodat ons presi weer h- I 
skeperig die " ogenaamde af keepb - 
riggie" werklik is. 

Laat ns nie in 'n III rint van on nodi e 
redekawelry verval nie - Korns on gaan 
voort met die Deb t!! 

as. In 
MNR. ANTON KRUGER, lonkershoekweg 29, Stellenbosch skryf: 

c.s. V.-kos Die flinkst jong red maars op die kampus. Di 1 onlangse r denaars 
km~lpelisi vir irstejaars is gewen deur Nic M rburgh van Libertas 
(middel]. Wimpie K llerman vall Ilelshoogte (links) en Hans Muller 
van Dagbreek (regs) wss onderskeidelik tweed en derde. 

Die Afrl. C.S.V. kryf: 

"FIRE NEELSIE" 
NEELSIEK, . kryf: 

DIS DALK WAAR 
Coenraad Pleterse antwoord: 
N A aanleiding van u bevelende 

versoek sal ek so eksplisiet 
moontlik wees ten opsigte van 
die genoemde probleemareas in 
u skrywe. 

'n Objektiewe sinopsis van u brief 
(D.M. 16 April) toon tog duidelik die 
volgende aspekte: 
1. Die konferensie wa 'n lelenkonferen 
sie, waar u as skrywers inter alia deel 
geneem het. (Of het u dit nie as leiers _--------------1 
bygewoon nie?) N C S V k 
2. Onder die briefskrywers i twee voor-· 0 g .. · - QS 
malige SR-kandidate asook leier en 
vOorsitters van verenigings in Stellen- BONNY SKRYF: DIE Stud enter ad het op Y 
bosch. Leiers i derhalwe 'n vanselfsprek- vorige vergadering b luit om 
ende afleiding. (Tensy u be ware het om Geagte men. . ' " .,' di konsepgrondwet, wat v rled 
as 'n leier bekend te staan.) N 1 d g van Kall e e 3, Sinsnedes SOOS: " ••••• misterieuse . a .aan ~l In . 1. j ar opg tel i , by wy evan 'n 
konsepgrondwet~pook herrys .. , .,reeds brief In Die Maile van 16 April, referendum n die student -uni 
besluit ..• , dat die aanvaarding slegs 'n w!l ons eerstens saa~st m dat voor te Ie. Mnr Wynand Nel het 
formaliteit is ... " laaste to gif uit die die A.C.S.V. se eerstejaarskamp dit bestempel as die belangrikste 
benerige hand van 'n reeds afgestorwene 'n grootse sukses was. mosle nog deur die huidige SR. 
. . . ., waas van sinistere onbekend 
heid ... " bevoorregtes wat weier om 'n Op geestelike en sosiale gebied was dit 
~eheim met die oningeligtes te deel. , .. , baie leersa m en het 'n mens geestelik 
J~mmerlik gefaal .... Of en vele meer dui baie verryk geword. Ons het ook inder 
vir my onteenseglik op verbinering. waarheid die jaar voorbereid, met die 
4. Mnr. Nel se houding (volgens u skryw ) krag van Chri ru tegemoet gegnan. 
~at aanvaarding van die grondwet slegs Die feit dat ons honger gely her, k n 
n formaliteit is, en die voorstaanders egter ten sterkste afgewy word. Indien 
van genoemde grondwet as bevoorregtes die persoon of persone honger gaan laap 
Optree wal weier om hul geheim te deel het, was dit hulle eie skuld gew es.Daar 
..... ek weet nie, sover my betref is dit w b ie beslis voldo nde ko gewee., 
aantygings. (Is dit dan nie jut waaroor waarvan baie kan getuig. Ons dink dat 
meneer Nel se antwoord handel nie'n die A.C.S.V. hul baie goed van hulle 

Egoic;te is 'n tussenkop wat die bevoor- taak gekwyt her, en is baie dankbaar. 
regt 500 u hulle beskryf het aamvat. (Hi rdie brief is ondeneken deur agt p r- 

Na 4 j ar en etlike ma nde op die kam - sane) 

pus en byna 'n volle termyn s Redak 
teur van Die Matie behoort men op 
hierdie stadium 'n redelike oordeel oor 
studenteleiers te kan Iel. Da.r leler. en 
da.r Is elen. Sommige bring blywende 
result ate oos die Afrikaner-Swart tig 
ting, en 'n nuwe grondwet tot tand. 
Ander gaan tekere sonder om lets kon 
struktief te bereik. Laasgenoernde kan 
vergelyk word met Hoofminister Buthe 
lezi se woorde: "Claptrap over cocktail 
parties." Hulle kom en gaan OOS mis 
voor die son. 

IZEN 
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LAKKAAT. Die borg: LION. Die bewoording: FYDO ALIVE AT THE DROS. Skuinsdruk: TONIGHT. 
Die kleur kema: swart letters teen 'n rooigeverfde agtergrond. Die onderskrif: DOWN A LION AND 

F J! SATIS JED ... Die uitnodiging: pret. 

0, w" ;, N,,,, 1'",. • • 

Woorde wek, maar voorb clue tr k. 
Du :" 0 nd ee for your If, mate!" 
Die gevolg? Sk p Saterdag di boeke 
• f en dros dorp to . Die ge 1 kap: 'n 
oning ligte tudent en 'n opop igt - 
like meisi . Die verwagting: onbekend. 
Die gem oed toestand: dood-dollies, 
dankie. 

Han Ten- andale, jeans n 'n T- 
hernpi org vir die regt voorkorns. 
Di houdin : "cool c t"? 

terra". Di pick krioel van die mense 
en eff ns elfbewu word die tweetjies 
enood uak om by 'n groep drinke 
bro ran t luit. Lee bott ) en half 
gevulde glase vorm 'n rnengelmoesutt 
. talling op di ruwe tafel. Sigar t tom 
pic lyk oos mini tuur gr f teentjies 
in di sand van di a bes sb kk . Drie 
vIi . speel a P, ai 001' 'n nut kol 01" die 
leiklipvloer, 

R ~SPhKl'ABEL 
I n theron 

dig sy laat oc met een teug. 'n Hans 
wor illu treer nog 'n ,cntleman Jim 
grap met vcclvuldige gebare en lag vir 
die ovcelste keer self daarvoor. . y 
g willige toehoorder hang aan y lippe. 
Jon v nuit die bondel b gin 'n lleen 
lop r "For h' a jolly good fellow" 
ing, maar niemand t ur hulle daaraan 
nie. 

Op 'n blikskinkbord kom twee 
biere, twe limonadcs en twee wak af 
gedroogde gla flink aan e tap. Die 
klcingeld word vcr. igtig afgetel en die 
Oningelige hied etiketshalwe 'n fooitjie 
aan. Die onopsigtlike giggel spontaan as 
y in haar onhandigheid op die tafel 
mor. Met 'n pienk snesie word die 
nattigheid geabsorbeer en uit pure 
senuweeagtigheid ledig sy haar neus 
ook nog in die papiertjie. Saam word 
leeuples i r soos min ervaar al is dit 
dan 'n afgewaterde weergawe daarvan. 

Die aand e pret is han op 'n einde 
en meni e jong ruiter kon die perd net 
nie bloots ry nie. Toe 'n lie n: it ten de 
dametjle vir hom oogknip en kalks 
met hom la , b luit die Oningeligtc 
om hui toe te an. Met di Onop ig 
telike bereik hy die deur. By kyk terug, 
Die Ie . bottels, I e gla s by hul itplck 
b w voor 'y 0", Di ork e kl nk 
ham r in y kop, Die en me dametjie 
het intu en afieiding gckry, Sy wuif 
vir hom. n tu n di m nigte hewe g 
'n rooj bandji ko Ikop d ur om in nog 
'n behoefte te voor ien. 

Twe tudente op leeptou deur die 
trate. flul gewaarwording: "little free 
dom" 00 rvaar deur Richard Harris 
in "A Man aUed Hor c". Di nagevolg: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h tielnandmi kienv~hu"c'npillcijic? 

Ode bebrildes trek een kapse die 
a ndag. Die houtpanele voor die selfop 
gerigte dennehoutverhoog word tuk 
stuk verwyder, Geklcurde kolligte 
word aange kakel en 'n verskeidenhcid 
in trurnent breek deur die don 
ker na vore. Kitare. Afrika-trornme. 
'I tries kitare. 'n Viool. Outomatie e 
rim hou r . Die drie here word eitlik 
agter al di tocru. ting verberg terwyl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hul~ "~t knopp~ peu~~ ukkoorde 
piek n mikro one toot (te ting, test 
ing, te ting, on -two-threc). lliermce 
word die Oningeligte se ervaring en visie 
duid Iik v rbr d en a die tw • reu 
wart konstru tsie luid preker blyk te 
wees, word di p ri taltic bewegings 
in y slukderm h eltcmal vertraag en 
begin hy stik aan y bier. Dit hcrinner t---~-~--~~---~~~ __ ~ __ ~_~ ~_ 
hom ann let nd r . 

Soos dit r sp ktab Ie men e beta m, 
word die H rberu Dro tdy (een t t] 
TYYY) v 11 die voord ur kant be 
nad r. Die [uffrou gter di ontvangs 
toonbank i be ig om haar naels e vyl 
en dit met leurscl te ver terk, Hulle 
gro t. Sy antwoord nie. Hulle vra (be 
leefd) 0 y dalk weet waar di ork 
gewoonli optrec, Sond r om op te 
kyk b duie sy met ha r nat n I in die 
rigting van di plufon. lIuUe besluit 
(b noud) tecn die versoeking om m t 
die trap op t ga n, want 'n lie de intuig 
waar ku die mei i oor di drogbeelde 
wat 'n moon tJj ke laapkamertoneel 
kan inhou ••• 

JIul id word 'n rooi bedreiging aan 
die onderent van di tafel, Die Oninge 
ligt diep y laa te tienrandnoot vanuit 
y geld ak en ontvrommel dit OJ) Y 
koot. By kyk na di Onop igtelike en 
y knik kaarnpi . Twe van d i met 
limonade, ,blief. Die green verdwyn 
in '11 rooi sak - en hull wag. INSTR UMENTE 

S ~UBEWUS 

ILLUSlh? 

Die to vlo i tot di biertuin word 
hewiger. Stellenbo ch vriendelike 
men is nle net 'n iIlu ie nie, Daarvan 
getuig di uitbundige vrolikheid by elke 
t rei. Eintlik mo t ek nie, C wit ver- 
lank, t m 'n t wige dame en druk 
t rselfteryd 11a r lipp deur di kuim 
in haar glas, Ha r merges cl 'liming 
Jocdig, laan sy arm om h ar lyf en le- 

D · ESDAE is ons almal besig met so baie dinge - vcrgaderings, opvoe- 
rings, en moontlik selfs swottings. Maar ons gesel ie , ons kontak met 

ander mcnse, is dikwcls oppervlakking, Ons is 0 be ig dat min wat ons 
doen werklik ons volle aandag kry. On raak net aan mekaar, ons doen alles 
half. 

Laat ons by die kleinere in on w reid I er: by die w t hulle so ten 
volle aan die nietigste aktiwiteit kan oorgee, wat kan wegra k in 'n spele 
tjic, wat alles inten belewe; by di' wat nik omtrent huUcself weg teek nie, 
en daarom diep binne 'n mens kan indring. Laat ons ons so oorgee aan dit 
waarin ons glo, so konscntreer op dit waarmee ons besig is, onsself so vir 
j mand anders oops tel - want n t dan i dit die moeite werd om enig ins 
i t te do n, om nog ons mondc oop te maak om te praat, 

DAWIE BOSCH 

EWILD 

Ek mo t gou gaun dinges, fluist r 
hy (hulp loos) aan die Onop igtelik . 
Ek weet, e sy bed. g aam en kyk vinnie 
w g as hy op ta n. By volg die wegwy- 
er noukeurlg en korn gter dat 

, Jent" nogal 'n gewilde bymekaar 
kornplek is, Die tou beweeg tadig 
vorentoe. A hy uiteindelik 'n gerieflike VIR DIE VERGADERING was die voorverkiesingstyd traumaties. 
staanpl k kry (daar is parkeerplek ook), Almal was in hul private en rile-so-private hoedanighede betrokke 
m rk hy jarnm rlik op dat i Il_land y by die kaperjolle. Die lid vir PROGS het help vure aansteek die NAT- 
byna verte rd > aandcte op die vloer . . . . , '. 
verge t h 1. Om die mislikk tevoel f ltd het he.lp vure doodgooi .en ~le ~NP.lld was n general nuisance 
te sluk, be tel by nog twee biere met sy stinkbomme, Net die lid vir SUIP het onverstoor sy gang 
(sender limonade) en om mer Wit Perd gegaan. Hy het vroegtydig gesorg dat hy aan 31 die beskikbare partye 
ook (hy was nog altyd baie lief vir behoort vir soveel as moontlik gratis kaas-en-wyn en so. 
perdnI?')' kes i 1 I t kk ) Professor Van Brake! sou, as hy genoeg hare had, met sy hande ie or e I op IU U C en s aag daari . h S di h h t " , sl 
daarin om hul aanhanger m t super- aann gesit et. OOS It was, et y oe maar met sy vinger In n eg 
onie klank te oorrornpel. Die in- plek gesit. Sy klaarblyklike probleem was om al die Ie de geinteresseerd 
vloed i kata. trofics. Op di maat van in die verrigtinge van Die Vergadering te kry en - te hou. Want die 
IllU iek ne m die oorvloed, die wellu - gemoedere het h66g geloop Toe alles 'n skielike punt bereik en 'n 
ti hede n di traak-my-ni -agtigheid .' Go li b Thooni . 
to . Gla c br ek, 'n m isi e kel-lag arme: onnade~ende vent Vl~ t l~ Thoonis en beskul~g van kroek 
vcrtolk ha r emosics, 'n midd Ijarige met n pot snep en G.A. die ou Iigweg vermaan, het die professor 
m n kud y bierpen in po i i n be- besluit genoeg is genoeg. Want net na die grootste gedeelte van die 
t I nog 'n rondte n di. On~p igtelike ongelukkige kerel se ver plinterde bril uit sy linkeroor getrek is en al 
het probl III om haar giggel in b toom sy tande opgetel en versigtig gebere is het professor Van Brakel 'n tc hou. , 

bom gelos, 
En na die ritueel van vensters oopmaak, vuurhoutjies trek en deur 

die-mond-asemhael, het die professor gese dat hy besluit het op 'n 
gasspreker, 

En sy het toe opgedaag. Met 'n lang swart rok en lanfer tuitkappie. 
En in 'n somber staccato Die Beginsels gebraak: Die Kaffers se ek u 
moet van 005 hande af van ons werf af van ons vroue af van ons 
gewete af. Uit ons huise uit sf ek u en - sydelings - meneer die voor 
sitter waar bly die meid dan met die beloofde koffie en - fortissimo _ 
Gam se nageslag het na die toring van Babel ... En so het sy Eksodus 
op 'n galop gery en net so af en toe uit Deuteronomium gevloek. 

- Op hierdie stadium was die ganse Vergadering al by LBW Howzat 
se byeenkoms in die stadsaal waar die moedswillige Gotlieb vir LBW 
gevra het meneer waar is jou boks en LBW Howzat via die voorsitter 
gese het dis 'n lac hou meneer. - 

(Vir die GOMLASTIEKGOGGA was die verrigtinge, ten spyte van 
sy awkwarde posisie, heel ondcrhoudend. Soms selfs prettig, sodat 
hy soms 'n suur smile amper ongedwonge kon plooi.) 

OOGKNIP 

BARENDVOS 
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HERFSSKOOL '81 
Die heelal en die mens e plek daar 

in was 'n aktuele ondcrwerp op die 
vooraand van die Ian ering van die 
Amerikaanse ruimtetuig Columbia. 

Referate is gel wer oar Die onto 
staan en ontwlkkeling van die heelal, 
Die aarde en die ontstaan van lewe, 
Die ontstaan en ontwlkkeling van 
plante en diere en Die mens as natuur 
en kultuurwese. 

Die Herfsskool is oop vir die pub- 'n Hoogtcpunt was 'n bcsigtiging - 
liek en geen toelatingsvereistes word toer van 'n gcdeelte van die Kaup 0 
gestel nie. Dit kan beskou word ru 'n Skiereiland, Prof. W.J. Verwoerd hot 
vorm van voortgesette onderwys; 'n die Herfs koolgangers ingelei in die 
geleentheid wat die Universiteit skep wonderwereld van gcologiese for 
am 'n diens te lcwer aan die gemeen- masie en afsetting . 
skap waaruit hy ontstaan het en waar- Persone wat ernstig is oar die 01'- 
a n hy bale verskuldig is. voeding van die kind het in die Donder- 

Vanjaar e Herfsskool is by "die dagoggendsessie oar Die kind ell sy 
M diese Fakulteit in Tygerberg ge- ontwikkeling puik inligting gckry oar 
hou. Die eerste onderwerp het ge- die bydrae wat hulle kan of behoort te 
handel oar Die skryfster en hoar leef- lewer ~ot die n?rma.le liggaam~ik en Mel Truus Pienaar ontvang pan 1J1ny II Lubb , Besturend. Direkteur vall EDRI 1, '/I bell" lint jaarliks 
:ere~~~g R~uns~~: !:ns~emhaetDi~u~~:~ ~~:~~e~:r ~:~~~~~:gd~ea~nv~~~dj~~~ ~~~~h:d :;t/~~e ~~.~ 'fi'fl frbf!lSkar/I': ffserk Haar rlg(til7g e!, b fallgstelling is ill die nees 
Blignaut betoog dat die boek oar literatuur, die radio, rolprente n TV If l¥e ts 7) leer VfJ ie 0(0 IS 00 • fer Lategan h el links) ell jW )J Le Roux (he I regs) 
taal-, kleur-, politieke en religieuse op die kind se ontwikkeling. Prof. van die Departement. 
grense heen 'n beter begrip en verstand- Bets Nel van die Departement S I- r-------------------------------------------- 
houding tussen mense bring. Anna M .. kundc aan U.S. en kenner op hierdi 
Louw, Petra Muller en Rona Rupert gebied het die mening uitgespreek dat 
het interessante gesigspunte op die 'n positiewe gesindheid tcenoor hierdie 
letterkunde toegelig en die gehoor werklikhede ingeneem moet word. Dr. 
het geleentheid gehad am vrae te stel, Bea trix Wiid van die L.O.-departcment 
AI vier spreker het gcwys op die het gepleit dat die spel- lenient 
belangrikheid van 'n lewende letter- beklern toon rnoet word by sport. 
kunde, veral in die problematiese Ontspanning is die vernaamstc uit 
SUid-Afrikaanse situasie. bauer van 'n kind se paten iaal en 

Die Maandagmiddagses ie het ge- persoonlikheid. Mnr, Dilkie de Villiers, 
handel oar The artist on his own work. bekende musiekkenner en komponi , 
Drie kunstenaars, nl, Larry Scully, het die aankweek van goeie musiek 
r!lik Laubscher en May Hillhou e het smaak d.m.v. voorbeelde bepleit. Die 
met skyfies hulle werk verduidelik. waarde van goeie ligte musiek Ie veral 

Gesaghebbende teoloe soos prof. in die egtheid, natuurlikheid en bodem 
Salman Nadvi ('n kenner van die Islam), vastheid daarvan, 
prof. Hennie Rossouw (teoloog- Die laaste ondcrwerp was Voeding 
filosoof van U.s.) en dr. Jannic du en Gesondheid. Subtemasoo Dieet en 
Preez (dosent in Sendingwetenskap op koronere hartvatsiektes, Die vegetariese 
Stellenbosch) het Dinsdagoggend ge- leefwyse en Koop vir gesondheid is 
praar oar die tema Geloof en he- bespreek. Die boodskap van prof. 
trokkenheid: die dilemma van ons tyd. A.R.P. Walker van die S.A. Instituut 
Daarna het 'n paneelbespreking gevolg vir Mediese Navar ing was dat ons ons 
Oor Die Kerk in 'n politiek-veranderen- eetpatrone sal moet aanpas by die van 
de S.A. met dr. Sam Buthie, ds. J. arm mcnse 'n eeu gelede; by die van 
Mettler. en prof. Willie Jonker as deel- mense van die Derde W8rcld vanda J om 
nemcrs. 'n gcsonde cn gclukkige lewe tc kun lei. 

DIE Universitelt van Stellenbosch 
bied jaarliks gedurende die 

April-vakansie 'n vier dae lange 
Herfsskool aan waar 'n aantal ak 
tuele onderwerpe onder 'n oor 
hoofse tema bespreek word. Hier 
die jaar se tema was: BETROK 
KENHEID. 

Klagtes geregverdig? 

N eelsie Op verdediging 
DIE Langenhoven-studentesen- I di 

trum word weer kwaai ge 
kritiseer. Studente dink dat veral 
die styging in die pryse van warm 
etes en die kits-area se bra i 
geregte buitensporig is. 

Die sentrum se tot Ie ond rhoud 
word deur die k feteria gedra, 'lek 
trl iteit vir die kantore van verenigin 
en elfs Radio M tie mo t deur sy 
verkope gedek word. Die entrum ant 
vang geen .ub idi van di Univer iteit 
of die Regering ni , en h t geen by 
komende bran van inkomste nie. 

KLINIEK ANONIEM 
VERLEEN HULP 

8ULPVERLENJNG aan die publiek van Stellenbosch het in Novem 
ber 1980 'n nuwe tydvak betree met die totstandkoming van 

Kliniek Anoniem. 
Hierdie die~ is ingcstel nadat daar 

~evind is dat daar oak op Stellenbosch 
11 defini tiewe behoefte is aan persone 
war hulpbehoewendes met raad en 
hUip kan bystaan. 

Die persone wat hierdic kliniek 
ve- org, is maatskaplike werkers wat 
SP~s.iaal opgelei is vir die han tering van 
kn I toestande. Indien die dicns 
do nende personeel nie die nodige hulp 
kau verlccn nie, het hulle ander gesag 
h.ebbendes soos kliniese- en pastorale 
81elkundigc waarheen a 'n persoon 
verwyS kan word. 

Die persone wat tot dusver die 
meeste by die kliniek am hulp aang - 
klop het, was die eensames. La as 
genoemde persone word oak al hoe 

rncer in die s lfsugtige- en 'cjaagde tyc 
waarin ons tans leef. 

Daar k n egter met probl me van 
cnigc aard na die kliniek g gaan word, 
selfs al is dit net am te pruut met 
i mand wat bercid i. om te lui. ter. 

Die werkers by Kliniek Anoniom 
wat in die Ou Mutual-gebou in Bird 
straat gehulsve word, waarborg die 
anonimiteit van persone wat die klinick 
besoek, Gcsprekke word ook hoog 
vcrtroulik beskou, 

Studente, of enig per. oon wat 
v n hierdie gratis diens gebruik wil 
maak, kan 'n afspraak reel d ur die 
kliniek te skakel by Tel: 71009, of 
kan dit besoek op Maandae en Donder 
dae tussen 17hOO en 221100. 

tuur v n 'n"N 

2,47 
5,80 

20,80c 

margarine 

Die sentrum vr 

20hOO of 19h30: 
maak dit verskil? 

()p Stellenbosch het ons die vreemde verskynsel dat meisies, meer 
spesifiek Eerstejaars, in die eerste kwartaal 20hOO moet j it wee , 

terwyl hulle van die tweede kwartaal af reeds om 19h30 agter slot en 
~rendel is. Waarom? 
. "Die hele idee is sick" en "Ek gee 

nle om nie, want ek swot in elk geval 
g durende daardie tyd" i twee uit 
e~nlopende standpun te van dame 
d Udente oar die feit dat hulle geduren 
k e hut eerste jaar saans vroeg in die 
o hUise moet wces, 
~e.ens die afwesigheid van 

otahstle e getuienis is dit onmoontlik 
III te bepaal watter een van die ge 
~oemd~ standpunte die meerdcrheid 
ames vertcenwoordig. Dat d. ar wel 
Ontevredenheid bcstaan, staan vas. 

Selfs diegene wat kan nanvaar dat 
hUlle vroeer as eniors tuis behoort te 
\\lees, kan dit nie kleinkry dat daar 

tussen winter en somer ge~iskrimineer 
word nie. Ter illustrasic die volgend 
merungs:"Klastye, etcnstye en kof II> 
tye i dwarsd ur die jaar l~icsel:de - 
hoekom moet ons nou JUIS wmters 
aande 'n halfuur vroeer terug wee T" 
"I. hulle bang die wint rkoue laat ons 
dinge docn tussen hal fag en aguur?" 

Ter vcrduideliking (of t r verder 
deurmekaarmaak) net die ampt like 
standpunt: "Di heel eenvoudig, want 
in die somer is dit om halfag nog hider 
dagH en in die winter is dit d n reed 
pikgit. wartdonker. Die dam s is dan 
baie veiUger in die ko huis as da r 
buite.' 
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KOSHUISRUGBY 
SPANNE BAlE 

GEL K 
Ten spyte van die weer, het die eerste spanne van die onderskeie 
koshuise op Donderdag 23 April teen mekaar te staan gekom. 

ei n i , want daar i 'n paar on- 
nod' e fout gemaak ann b id k nte. 
Dagbreek. Ii ie p k voor peler h t 
later in die w d tryd hut teen tand r 
met oei pel b gin oorh r. Tot 
ru tyd het die twee . panne bai goed 
teen meka r opgeweeg. Dagbreek het 
goed gcbruik gemaak van hulle b I 
be it en h t dit in puntc omg it, 
terwyl Elsenbur miski n ni 0 baie 
k n e gckry het nie. 

Vir Da breek het die tw e enters 
Smit n Van Gr an, en ill vleuel Jones 
dri e gedruk. Tony Potgi tcr het met 
twe do lskoppe en tw e traf koppe 
g Iaa • E1 nburg e fl nk, Stark 
n g ternan, Melc hct elk 'n drie 

gedruk, Kriel h t die r van die punte 
met .y voet aan eteken, 

o Molen 
ieke 

Pi k het Oude Molen met twaalf 
punte te noor agt ver n op 'n koue, 
nat Co tzenbur Die ru tydt lling w 
agt Ik. 

Weens nat weer wa di pel ge- 
kon ntrecr op di voor peter en dit 
. jui daar w ar Pieke oorh er het. 
In die lynst ne en krums was die pak 
van Pick die dorninerend faktor en 
hulle het ook die 10 bal v ertien k er 
gewen t noor di agt van Oude Molen. 

Oudc Molen se punte is aangetckcn 
deur di gsteman Pauw (e n drie) en 
10 k k 1 Chri to Sp ng nb r wat 
vervyf h t en gesla g he t m t 'n tra~ 
kop. Vir Pieke het Gorge Wit nach 
(regt rvl uel) en die krum ak 1, A 
V Ibrecht, elk 'n dri edruk. Con 
r die, die 10. kakel van Pick , het 
hulle nder vier puntc met die koen 
liang t ken. 

D gbreek 
nburg 

Vir die eerste keer in die afgelope poor jaar, he! Eendrag 'n openingswedstryd in die Sauerliga gewen 
Die cr te punte het in die ewcn- Ween. die swak weersomstandig- deur mooi b wcgings aan bide kante, 

tiende rni nuu t van di eerste helfte hede kon die spel nie behoorlik op a g Wilgenhof daarin om Mabre met 
ekom toe Kirsten (senter van Hel - drcef kom nie. Na 'n aanvanklikc do I- 10-8 te klop. 

ho~gte)'n trafskop ~or it. Die rustyd- ~ose ~ondmalery, het Hui Visser later In die eerste helfte wa dit Wilgen. 
telling wa ook 2-0 m He} hoogte se 111 die ecrste helfte sterker na vore hof wat met goeie, konstruktiewe 
guns. Kort na rusty d word Barnard getree. Voorspelerspel was gro tendecls rugby vir Mabre in hul halfgebicd va - 
(senter van Eendrag) laatg vat. 'n op die voorgrond omdat die nat veld gepen het. 
Strafskop word voor die pale toegeken agterlynlopies geboikot het. 
en Barnard kop oor. Die telling het Nadat Simonsberg gefouteer het, 
2-2 gebly tot in die laa te minuut. het Johan Henn se skopvoet vir Huis 
oe Hel hoogte 'n beweging aan die Vis er twee punte be org, 'n Rukkie 

gan it, onder kep Fr ncois Michau later was dit Simon berg wat vir hul 
(agsteman van Ecndrag) om oor te gaan self vier punte ingcoe het Illi 'n krag 
vir die wend ric. B rnard slaag met die tige voorspcl rlopie oor die doellyn. 
do 1 kop, Dit bring dan die eindtclling In die tweede helfte wa dit veral 
op 8-2 in Eendrag se guns te staan. Simonsberg wat die Iynstane en die 

krums oorheers het, in t enstelling 
met die cerste helfte toe die spanne 
baie goed m t mekaar vergelyk het. 
Simon verbrou hul wenkans dcur te 
foutcer en Henn teken die laaste 
pun te aan deur met 'n strafdoel te 
slaag. 

Simo 
uis Visser 

In 'n on an kouUke wcdstryd 
het Sim on b g en Hui Vi er 
Vrydagmiddag g Iykop peel en 
met vier punt elk van di veld 
cloop. 

Mabre 
~~~~~~~Wilgenhof 

,::l.. __ _"_ 
1.,- ....... iJIirII!I· .. 

In 'n wedstryd wat ten spyte van 'n 
nat veld en gladde bal gekenmerk i 

In die twcede minuu t van die wed 
stryd lang Wilgenh of se heelagter, C. 
Reid, met 'n skepskop. Mabre ant 
woord in die lOde minuut met 'n skep 
skop deur Van Zyl. 'n Rukkic later 
druk N. Barnard van Wilgenhof die 
enigste drie van die eerste helfte. 
H elagter Reid maak geen fout met 
die vervyf: kop nie en die telling word 
8-2. 

Mabre veg mooi terug en Van Zyl 
tref die kol met 'n strafskop, Net voor 
die einde van die eer te helfde slaag 
Reid egter met 'n straf kop vir Wilgen 
hof en rustyd breek aan r t die telling 
104. 

In die tweede helfde was dit egter 
'n b geesterde Mabre wat een anval 
na di nder op die Wilgenhof-doellyn 
Ioods, Hulle word dan ook vroeg in 
die tweede helfde beloon met 'n drie 
deur M. Ludendorf', regtervleuel. Van 
Zyl mi luk met die vervyf kop en die 
teUing word 10·8, w took die eind 
telling wa . 

Die SteUenbo h Stoeiklub j d ur Prof. Matie Taljaardt in 1942 
stig. Daar is op die oomblik 27 ing krcwe I de waarvan 12 alreeds 

provinsiale kleure verwerf bet. Die kJub h t tot op hede alreeds twee 
Springbokk en 'n b tuurd r van 'n Springbokspan na die OIimpiese 
Spele opgelewer. 

Die klub is geaffilieer by die W.P. 
Amatcurstocivereniging. Volg n die 
klublede is daar "n kwynende belang 
telling in amateurstoei in Suid-Afrika 
en ook in die W telike Provinsie. Die 
rede hiervoor is dat die publick nie die 
verskil tussen amateur- en profe ioncle 
to i si n nie en ook omdat profe . on 
Ie toci bitter min bor kappe (g Jd) 
ann am tcur toei oorlaat. By bai 
portlicfhebbers het profe ionele toei 
'n Indruk van ldmaa en vermaak 
elaat. So 'n geveg i vol "vuil spel" en 
die skare geniet dit, Amateurstoel het 
ge n volstrui skoppe of ander dr m 
tie e grepe nie. Die hoofdo 1 i om m t 
fi i e krag jou tcenstander se kouer 
vir 'n tyd lank op die mat Val te pen. AUe sterkte anal die stoeiers vir 
Hier i. dit nog Jiefde vir die sport en 'n a ngename en voor poedig eisoen. 

di enkel p ltite w g tap in cUe 
W.P. e ge ote tenni toernooi wat oor 
die Paasnaweek pl gevind h t. Paul 
Avis (cer te gekeur) h t vir Harold 
Barker m t 6-4, 6-3 klop en so di 
man titel verower. llilda van Rensburg 
het di vrouetit 1 ew n deur E te11e 
Mont ornery (ook 'n Mati ) met 2-6, 
6·2,6-2 t klop. 

o 
VAA 

Eendrag 
Helshoogte 

In 'n p nnend wed tryd ag 
Eendrag daarin om II I hoogte met 
8-2 te klop. Die w npunte het e rs in 
die Iaa te minuut v n die we tryd 
gekom, n dat dit lank 2-2 w • 

Alhocw I daar min to kies war 
tu s n die wee spanne, het ~ndrag 
by tye tewi vcrtoon in die va te 
. rum . Di meest anval werk het 

In hul tw d Sau rb k r-wedstryd ook van Eendrag s kan t gekom, 
verlede DOl dcrd g het Dagbrc k vir Wannccr Hel hoogte a ngevs I het, i 
EI coburg m t 20-12 kJop, na 'n hulle t Iken terugg dryf deur lang 
rustydt Uing van 12-10. lynskoppe v n Badenhor t (10 kakel 

As die reenwee in ag gene m word, van h ndrag). A1 n albei kante i agt r- 
W dit 'n go ie wedstryd. Mens kan lynbewe ing ortwi k d ur die nat, 
egter i n dat dit nog vro g in di w ar bal. 

lORAN DAPFUE 
nie soseer geld wat jou laat deelneem 
rue. 

Ons klub is een van die sterkste 
enior klub in die W.P. Twee lede, 
. nie Vermaak en Martinus Coreeje 
i genomineer vir die Springbokprocwe 
op 2 Mei 1981. T ndien hu lle die pan 
h aI,. al hulle op die S.A. Sp le toei, 

On klub sc oefendae is Din dae en 
Dond rd om 17hOO by die ou tennis 
lokaal agter Coetzenburg e pawiljoen. 
Die ledegeld is R20,OO p r jaar. Die 
in krywing kan by die sportkantoor 
g doen word. Die W.P. Sto iliga begin 
or 8 Mei en eindig cers laat in Septem 
bcr. Alle bel ugstellendes is wclkom. 

U.U • • VIRALU 
* Doe e * kryfbehoefte * Afrolwer * Bindwer 

Elke Sauerliga-spe/er het die potensiaal om eendag die Matie-trui oor 
dt kop te trek. 
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