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, 
Protes teen "belaglike koshuisreels en die feit dat studente feitlik ge n inspraak het in 
besluitnemingsprosesse op hierdie kampus nie':, H~lshoogte het net weer eens veri ~e 
DOnderdag aan Admin studente-ontevredenh,eld hieroor te, kenne 9 gee, Behalw n 
belofte dat daar in die vakansie daaroor gedlnk sal word, IS daar ook gewaarsku dat 
"betogings nie die Afrikaner se manier van doen is nie" , 

DIE kompetisie vir Stellen 
bosche koshuisblaaie is vanjaar 
in twee kategoriee beoordeeI. 

Beste kampuspublikasies wedywe 
om gesogte toekennings 

Min srva se blad Palla 
V" Unitat s was ondersk 
en derde. Palla mh ul wa ed, 
m ar di blad g h Ikon nie vir Pi k 
s'n kers v I hou ni . 

In die afdeIing vir jaarblaaie h~t 
Majuba gewen. In die ufdeling vir blaate 
\Vat twee of meer keer per jaar verskyn. 

hct Pieke die be ... te gcvaar. 
Een van die hoofoorw gings by di 

beoordeling was die kwaliteit van 'n blad 
in verhouding tOI sy produk. i ko te. 
Pieke wa in hul afd 'lin 1 die klaarblyk 
like wenner, want hul blad wa prikke 
lend, die uitleg was go 'd en die taulver 
sorging bo g middeld. 

Manipuleer die 
Ruiterwag 
tellenbosch? 

'N PAMFLET wat verlede week 1967 word genoem dot die Junior Rap 
V di k p rtry r "s sekretaria t d ur. on be 
ersprei is, beweer "dat re a~- heer word." Daarvolgens tree till dus as 

PUs op bedenklike wy e gemam- frontorganisasie vir die RW p. 
Puleer word deur die su bver- Die mate waarin die kampus " J mani- 
i We optrede van die Ruiter- puleer" word, i onseker. D.it is egter 
Wag. Hierdeur word aile inisia- duidelik dat die goed J organise rde or- 
. ganisasie baie invl ed kan uitoefen. h. fen leiding vanaf die kant v.an ~==-=:"':':'=~~::::-::~::::::-::=:!'~~~;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_~------------'-::--==;,;===r 
die Studente-unie summlcr 
doodgedruk. " 
, As gevolg van gissinge die laaste ty~ 
OOr die Ruiterwag (RW), het Die MalIC 
P~obeer om inligting oor die. aak in !e 
..... In. Die geheim van wat pre ies die 
Urganisasie se aktiwiteite op sreuenbo ch 
~' kon egter nie opgeklaar word nie. 
)llar moes derhalwc by boeke oor di 
(frikaner Broederbond (A B). wat n- 
0gs verskyn het, aangeklop word. 

R Daaruit hlyk dit dat die Uitvoer nde 
aad (DR) van die AB in 1954 'n eie jeug 

Organisa ie in vooruitsig ge tel het, n~ct 
die doel "om die Afrikaanse jeug ktief 
eDIl doelbewus by ons stryd in te kak I." 
ie RW is in 1956 deur onder meer 

Pr f. H.B. Thorn, toe r ktor van US, 
g tig, na 'n deeglike ond r oek deur die 
"8. 
d' Di RW se struktuurstem met die van 
I AB ooreen. Oit i ook in, ell wat 
~agpo te genoem word - ingedeel. Aan 
ijt hoof van elke Wagpos staan die 
h OOfwag wat 'n Broed r is. Dit is 0 k 
?of aaklik deur hom war die AB beheer 
lJltoefen. 

DEHEER DEUR AD 

b .In November 1974 is daar 'n omsend- 
tl f getiteld Die Ruiterwog. in die AB 

g irkuleer waarin ge e word "Die Hoof- 
\1,0 di ~ g tree asn skakel tussen die AD en re 
b Wop, onder dit ooit aan die RW 
\I; k nd gemaak word .... Die Hoof 
h 8te moet eker rnaak dot daar die 
d?og te mate van samewerking tu sen 
c/ AD en die RW bereik word, nder 
at die Ruiters besef dat hulle ingesluil 

III a k' " We in 'n groter plan van a SIC. 
l)j RW moet ook versing ann die All 
DR lewer. n o'n ver lag van Mei 

"OlE tudenteparlement ne m 
kennis van die verwagte prys van 
die Mati baadjie in J982 en g e 
aan die Sludenteraad opdrag om 
die aak t onder 0 k." So h~t 
di mosie gelui wat e nparig 
deur die SP op sy jongst v r 
gadering goedgekeur is. 
Ver keie berigte in Die Matie asook 
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Sommige van hierdie nuwe werkers het 
egter ook in simpatic g taak toe hulle 
bescf wat aangaan. 

Die unie onder teun 'n landwye 
boikot van Wilson-Rowntree-produkte 
om sodoende die bcstuur te dwing om 
die werkers weer in diens te neem, en 
ook om met die unie te onderhandel. 

Volgens gerugtc word die takendc 
werker: "geviktimiscer" vanaf drie 
kante. Die SA-Veiligh idspoli ie, die 
Ciskeise poli ie owel as die hestuu r 
van Wil on-Rowntree doen hul bes om 
die unie in die wiele te ry, Altesaam 60 
werkcrs i al aangehou terwyl alle 
stakers op 'n swartlys geplaas is en hul 
verblyfpermitte ook geendoseer is. 

Dit i egter duidelik dat die boikot 
wei 'n cffek toon. Wilson-Rowntree 
hanteer in sckere area, tot 50% minder 
be endings per week. Sekere lekkers se 
pryse is al verlaag en die produksie van Hierdie tekening het in die 
ander lekker-tipes i gestaak. 

Die eenheid tussen die worker en Rhodeo, studenteblad van 
die gcmeenskap i ooglopend uit die Rhodes, verskyn. 
rnanier waarop ander unics, studente- FORT HARE - Aan die buitewyke 
organisasies en siviele organisasies hulp _--------------1 van Alice in die Oos-Kaap, skaars 
vcrleen hct aan stakende werkcrs in die •• 'n 100 km van die Universiteit van 
vorm van kospakkies en soms selfs Regse Wltsles Rhodes, het 'n nuweling in 1916 
finansiele hulp. sy stem laat hoor. 

Ten spyte van hoc werkloosheids- 
syfer: kry Unie-werk aarnhcdc dit reg in optog Die Universiteit van Fort Hare ht:1 
dat workers nie aansoek docn vir die reed gesorg vir baie lciers. Dink mnar 
vakante poste van stakende workers nie. aan mense soo dr. Kaiser Matanzi01i1, 
Die lag preuk van die SAAWU is: JOHANNESBURG Die "Stu- Sir Seretse Khallla, Hootman Gat.hD 
•• An injury to one is an injury to dents Moderate Alliance", 'n kon- Buthelezi, dr. Phatudi (..1 nog baic 
all". meer. 

serwatiewe polltieke organisasie Fort Hare bled '11 wyc vcrskeidc'" 
van die Universiteit van die Wit- heid van grade en diplomas aan, en tan 
watersrand, probeer om skake- i daar ong veer twecduisend ingc 
ling met eendersdenkendes van krewe studentc. Voorgraadsc studic he- 

d U · .. b loop ongcveer R240 en nagraad e 
an er niversiteite op te ou. stu die R160 lot R 190. Studcntc moet 

In die jongste uitgawe van hul in ko huis hly en slegs in pesialc ge 
nuu blad, 'l'Hli STANDhRD, word valle word uitsonderings gcmaak. 
die Studcntcraad hcftig hcskuldig, en Die meeste studente <tudeer met 
word die vcr-linksc grocpe oak aange- beurs . Die Staat vcr kat studieleninf 
val. Bulle kritiseer die bclcid van die an onderwys .tudente, 
Studcntcraad en het reeds met die Navorsing bly ook (lie agtcrwce ni~ 
Potchef ir oomse Universitcit probeer Die Opstcl van 'n Xho a-woordebock 
kakcl. 'n Nasionale organi asie word is een van die projckte, Hiervoor kent.: 
bcoog as gevind word dat 'n hehocfte die R N R12 000 per jaar. 
daarvoor bcstaan, Die universiteit probcer om die te 

Daar is op inter-universitcre skake- kort aan gcgradueerdes op te klaar. AI 
ling besluit omdat SMA op so 'n verligte hoewel dit 'n moeilike taak is, is wnar- 
kampus is. devolle werk reeds gedoen. 

[KEYS: 

oetig eid ge 
i bitter try d 

onfiskeer 

KAAPSTAD - 'n Ad hoc-groep studente van die Universiteit van Kaapstad het vroeer in die kwartaal 
gedurende 'n stroop tog aIle Wllaon-Rowntree-produkte uit twee kafeterias op die kampus gekonfiskeer. 
Fedics (spyseniers by UK) het besluit om aUe lekkers van genoemde handelsmerk uit die universiteits 
kafeterias te verwyder. 

Volgcns 'n woordvoerder van die ewe maande gelede begin toe 'n 
universiteit hct daar ontevredenheid voorman by die Wilson-Rowntree 
gchccrs ond 'r studente oor die verkoop fabrick in Oos-Londcn blykbaar drie 
van Wil on-Rowntrec-produkte op die werkers beveel het om 'n masjien te 
kampus. Die tudenteraad het na be- herstel, 'n taak waarvoor hulle nie ge 
wering vro cr met die verversings-meru e kwalifi cerd was nie. Die workers het 
ooreengekom om die verkoop van hier- egter skriftelike toestemming gevra 
die produkte op die kampus te staak. aangesien werkers al in die verlede be 
Fedics hct egter nie woord gehou nie rispe i oor so 'n angeleentheid. Die 
en voortgegaan met die verkoop van skriftclike toe temming is nic tocgc 
die produkte. staan nie en die werkers het du ge- 

'n Groep ontcvred . tudente, (on- weier om di taak te verrig. Die voorman 
g veer 30) gewap n met baniere en lee het hi rna at dric werkers afgcdank 
houers, het opgeruk na die twce hoof- sender om gebruik te maak van die 
kafeterias op die k mpus, Aile Wit on- firma se klagtepro: edures. 
Rowntrce.lekkers is met militere presisie Nog 92 ander werkers het hul ge 
gekonf kcer en in die houer geplaas. 'n reedskap in solidaritclt neergele cn 
Kwitansie vir die lckkcr is ann die daarop gchoor dat hu1le daardeur hut 
ka siere uitgercik en die lekkers is self afgedank het. Die res van die 
inderhaas vcrplaas na 'n brundkluis. werkers het nou 0 ik begin staak en i. 

Fedic cn di Universitcit. -ower- deur die poli: ie uit die fabriek gedryf. 
hed hou vol dat die aangelcentheid Altesaam vyfhonderd workers is afge- 
legs van tydclike aard is. Dr. & unders, dank. 
die rektor, het sy tecnkanting teen die Alhoewel die SAAWU nie die cnigste 
optrcde op kampus-k nnisgcwingborde unie is wat die werkers vcrteenwoordig 
laat aanbring. Tell spyte van die feit dat nic, geniet die unie die ledetal van 90% 
die Wit on-Rowntree boikot in die v r- van die fabriek se workers. (Die ander 
Icde wcinig per. dekking ontvang het, unie, die SWU, bied ann swart werkcrs 
was die pers so reak .ie buitegewoon legs hegrafnisvoordele.) Die bestuur 
cntocsiastics OOT die konfiskasic van skryf die toenemend wrywing met 
Iekkcrs. Die SAAWlJ (South African hullc en die werk r toe aan die werk 
Allied Workers Union) hct die SR per saarnhede van di SAAWU. 
brief bedank vir hul po. itiewc houding Die workers versoek teeds 'n onvoor 
jccn dl po isie van die takers. Die waardclike hcrlndicnsncrning en cis 
SAAWU IS dankbnar dat daar nuu - verder dat die bestuur al ondcrhundel 
dckking is wat die "verw rr nd " mel di unie sc dcmokratie -vcrko e 
propaganda van die he tuur tcengs an. komitec. Wens die hoc werkloo h ids- 

Die taking en gcvolglike boikot syfer in die Oos-Londense area kan die 
van Wi! on-Rowntrce-produkte het bestuur die mecste wcrkcrs vcrvang, P.N. MULLER 

TRUST EIENDOMSKORPORASIE 
(EDMS) BPK 

TRU T PROPERTY ORPORATION 
(PTY) LTD 

EIENDOMSADMINISTRASIE (MANS) 
Trust Eiendomskorpora ie (Edm ) Bpk is 'n Multi-Miljoenrand Eiendomsmaatskappy 
met eiendomme bestaande uit o.a, winkelsentrums, kantoorblokke en woonstelblokke 
versprei oor Suid-Afrika. Vanaf die hoofkantoor en streekkantoor te Goodwood word 
die administrasie van hierdie geboue behartig. 
As gevolg van herorganisasie in die Maatskappy bled ons uitstekende geleenthede aan 
gematri~uleerde blanke tweetalige mans. Hierdie uitnodiging staan ook oop vir blanke 
gegradueerde mans. (Veral in die handelswetenskappe.) Vorige ondervindlng van 
Eiendomsadministrasie word nie as 'n vereiste ge5tel nie, alhoewel dit as'n aanbeveling 
sal dien. 
Van die suksesvolle applikante sal verwag word om nie later as 4 Januarie 1982 te 
Goodwood diens te aanvaar nie. 

PLIGTE 
1. Skakeling met huurder 
2. Bemarking van v rhuurbare perset 
3. Afsluiting en hernuwmg van kontrakte 
4. Verskillende rekenkundige a pekte 

5. Begrotingsbeheer 
6. Kontrole oor instandhouding van geboue 
7. Beheer oor gebouper oneel 

ON BlED: 
1. Volle opleiding vir di t k 
2. Go ie salari 
3. 13de Tjek in Oesember as bonu 
4. 5 Dag werk week 

5. Ruim jaarlik e verlof 
6. BehUlsing voordele vol gens Maatskappy 

reels 
7. Lidmaatskap van 'n uitstekende Pensioen 

fonds, Groeplewensversekering en Med 
iese Hulpfonds 

KAKEL MNR. J. SWART Y 59-1101 (KAAP- ~ 
TAD) OM 'N ONDERHOUD TE REt:L. 1t 

Die Maties steur hulle nie juis aan die boikot van die 
"verbode" lekkers nie. 

Fort Hare 
laat 
stem hoor 

Students urged 
to take action 
GRAHAMSTOWN "Time is running out for South Africa, ticking 
toward ultimate destruction". 

This w s John Anderson's message Mr Anderson encouraged the South 
last term to the 800 student. African youth to work for the di~Jllaot 
assembled in the Great Hall to hear the ling of the racist society in South 
former third USA presidential candi- Africa. Referring to the 1981 NusllS 
date's view on our country. theme Students for a DemocratiC 

Mr Anderson voiced his di appoint- Future he said that Nusa. is making 
ment with Prcsid III Reagan's policy the be t effort it can to work toward 
on SOli th Africa. II maintained that change in a situation which 1. "not 
America hould "continue to put lea y". 
pressure on the Government of this John Anderson's words indicate 
country 10 change". one America's awareness of the ncellS" 

If the Govcrnmcn i does not take sity for change in Sou th Africa: "'f]lC 
the neces ary steps to achieve equality tragedy is t~~at the clock i ticking, 
ill South Africa within a given period tune IS short. 
of time, then the disinvestment threats ~------------- 
should be carried out. 

Mr Anderson was not keen to 
"appear unduly critical of another 
country and system," bu t he be 
lieved it was his respon"ihility as a 
memher of "an incrca ingly inter 
dependent world" to voice hi mis 
givings on the state of affairs in South 
Africa. 

Referring to Gl:rmany, he said 
that "the Bcrlin Wall is a grim and 
tragic reminder of what can happen 
when' an atiempt is made to divide 
people." TIle South African equiva 
lent of the Berlin Wnll is constituted by 
"countless laws and regulation neces 
sary to carry ou t the system of ap'lrt 
heid," 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 TEL. 

4440 
2906 Posbus 343 



~OSIAAL I 

riory-party 
as 'n 

jolige su ses 
OP Satcrdag, 10 Oktober, is 'n Tuinparty by Priory gehou om Karnaval 
1982 op 'n hoe noot in te lui. 

LIke student wat bercid was om op 'n nuus is die vcrkic ing van die nege M i. 
", Ierdagoggcnd formcel ann te trek, Maticland-fillalistc Dondcrdagaantl, )5 
on die Tuinparty bywoon. Dank.sy die Oktober. " . '" 
irygcwighcid van die borge het die toe- Daar wag n he igc program VIr II,ICI- 
(angsgeld clke student sc sak gepas. die negc finaliste tot en met 25 Feb- 

Kaas en wyn is bcdien en dicgene ruurie wanncer Me], M:1tleland'tydens 
IVat wou, kon hul cic vleis saambring die Kroningsbal aangwy.s sal. word., se 
om daar to braai. halwc 'n modeparade 111 die Sanlam- 

Die Tuinparty het om 1 t hOO begin. sentrum in Parow, sal hulle blomme vcr 
rerwyl die mense gekom en gcgaan he.t. koop in die Hipermark en ook op ander 
, daar gcdans op musick wat deur die plekkc. 
Jrkes Baroque verskaf is. Alhocwcl die finalistc nie D hutan- 

Om 18hOO het die laaste gaste vcr- te. is nic, meet elkccn die minimul~ 
trek. Almal wat daar was, is dit :e~s bedrag van R50 msamel. So he~p dl Die finaliste vir Mej. Matieland is onlangs finaal gekeur - Agter v.l.n.r.: Analise Schr eoer, 
dat dit 'n hcerlike dug was en daar IS n mooistc van Matlelnnd om van Kurn· Gera Malherbe, Gisela Rode, Tina Kalamaran. Voor: Nicole Head, Cecile d Jager, Jackie 
aefinitiewe plan om die Tuinparty 'n vall982 "n sukses to maak. Grobler, Louise Coetzee. Afwesig: Tania du Toit, Antoinette Carstens. 
aarlikse instelling te muak. . LlDA DE WET .------------------------------------------- 
Nog'nbclungrikc,tukklcKarnaval. USKOR hou boeresport by 

Cloetesville 

Vloer 
teen vloer 

Wicomb tree op by 
lIelshoogte 
~ONDAGAAND, 18 Oktober, net na koshuiskerk, is meer us 300 
llense vergas me t 'n I uisterry ke kOI'~s:e~rt~i~n:_I~I~e __ ls-h-O-o:g-te-s-e-c-e-t-sa-a1--:. ============----'tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--;;Ji 

Die verhoog, wat kubisme as lema 
la~lau het, was die agtergrond vir 'n 
ie xoed gebalanscerde program. I 

Ahic Venter het 'n profl~sionclc 
V~rtolkillg van Chopin sc Nocturnc .. ge 
wcr en Iticrna het twcc [ong dnmctJles, I 
ntoinctte Pienaar en Karin Sahlertz, 
~:))al so harte verowcr met hullc ligte 
l~gC\VCkte sangnommers. Ons cie plaas 
~ e "King Singers", die Stellenbosse 
!)Ys o.l.v. Arne Lcuvcnnjnk, het vir 'n 

~ Ie aangcnamc verassing gesorg met 
~I~c meerstemmige vertolkings van ver 
,{!IC Negro Spirituals en o.a. "Viva 
alllour". 

VO LKSKULTUUR 

~. Laastc, maar nie die mlnste nie, was 
~t hoofkunstcnaars aan die beurt: 
ij et hut spitsvondighcde en "Africana- 
()(jjics" het Randall en Koha Wicomb vCe . tc 

~()l I ccns bewys watter skat van tL.: 
Vet k kultuur ons hct, Rand~ll .. so 
fl Werkings van tradisionele hcdJles 
It] Os "Ou Sontjie sak mos weg" on sy 
eCr . b "KI " ~et modcrnc vertolklllgs v. cur 

~() bcsondcre byval gcvind Hierdie 
~isn ert Was bcslis 'n lInieke.ge~curtc 
eben alma! is dit eens dat (lit dlc w~g, 
jtf,) an het vjr soortgclyke konserte In 

tockoms. 

••• b I 
d"D OlD D t • • 

TRUST BANK CENTRE, ~70482 
STELLENBOSCH 





I KUNS I 

n reughel 
yanga Ate tr 

BRUEGIIEL, based on the European concept of cafe-theatre, has been operating for om tim in th 
?rcade opposite the Pizzeria. Dr De Haagh, a lecturer at th US Drama Departrn nt, tabli h d Bru gh 1 
In the hopes of providing the opportunity for artistic expre sion in the arm of mu ical an dr mafic 
programs. Successful Sunday night features have been pre entcd, and their latest attn cti I wa: p rform- 
ance arranged in conjunction with the Nyanga Art entre. 

1 he Nyanga Art Centre was esta- used .IS a ho pital and a pre- clio 1 
bli hed in 1979 when a group of artist. centre. They s t about tidyin up the 
came together to form an organi ation place and b an th ir pro 'ram. 
which would alleviate the lack of The Art entre cxi t for all people 
facilities for positive art in the town- inter Sled in pur uing th ir particular 
hips. artistic talents. Based on the vorkslu P 

Having approached the Administra- meth d, they offer tudlc in sculpture, 
tion Board, they were given the us of drawing, dram, mu i~, jazz and mu 1 

n old run-down farmhouse, pr viou sly theory. The ntrc relic on p .oplc \ ho 

rr luitvr lin 

p R4 prJ I r 

voo o D II , 
DI 'GB 0' wo,' 

VOOR U V RT 

ir. Jr 

RI·T h/v ndrin 
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nth: In 



HY is een van die land se voorste skrywers en 'n felle kritikus van 
die Suid-Afrikaanse stelsel. In hom brand die vlam van bitterheid en 
diepe ontnugtering. Adam Small is ook Direkteur van die Wes-Keap 
landse Stigting vir Gemeenskapswerk. Die Matie het onlangs met hom 
gesels. 

Hoekom dink u is deer so 'n verwy· Ons het geen aanduiding dat apart- 
dering tussen bruin en wit in Suid- heid sal verdwyn nie. Ek bedoel apart 
Afrika terwyt die mense gelyktydig in heid as sodanig, nie 'n dingetjie hier en 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~e ~~ ~n ~~ndontw~k~ 'n din~~~ dMr n~. Solank ~ wat 
bet? daardie versekering nie daar is nie, 

As 'n mens na die geskledenis kvk, Iyk dinge vir my onplesierig. Dis nie 
is daar baie redes. Wat die moderne tvd die soort land waarin 'n ouer sal wit 
betref, het die bitterheid seker ont- he sv kinders moet grootword nie. 
staan met die wegneem van die beperk- Wat is u mening oor die RGN- 
to stemreg vir bruin mense. Die jaar versloq? 
1948 was seker 'n soort weterskeiding, Ek dink nie dit was nodiq om onder 
hoewet apartheid v66r dit reeds be- soek in te stel nie. Mense kan hul tvd 
staan het. Daarna het ons die skandale so mors en soveel geld bestee aan dinge 
soos die V KR gehad. As mense so os waarvan ons reeds kennis dra, Ons weet 
mnre. Curry en Middelton leiers- wat die antwoorde is of behoort te 
eienskappe wil beoefen, waarheen wees. 
moet hulle nou gaan? Moot hulle nood- Of die RGN-verslag nou daar is of 
wendig Robbenciland toe? nie, ek wil graag sien dat goeie skole en 

Ole blanke, selfs die blanke hberalis onderwysinrigtings vir my kinders oop 
het dit so maklik, want die Parlement is. Dit is waar mense mekaar ontmoet 
is nag dear. Hulle praat so maklik van- en hul intellek ontwikkel. 
uit hul verskansde posi ie en dan word Vir mense wat oar geld en ekono- 
die manse vir Nobelorvse benoem. miese faktore gesels, klink ek seker 

Wat is u besk ouinq oor die woord naief. 'n Mens wit graag hoor dat werk- ADAM SMALL 
"identiteit" wat so baie in die politiek lik belangrike dinge ges~ word. Soveel 
gebruik word? dinge word doodgepraat met wat ek is, Ons behoeftes is nie net enorm niB; 

Ek dink identiteit is 'n belangrike "jargon" noem. Elke oggend word oor drs skokkend en skandalig. 
woord. Dis natuurlik oak 'n woord mannekrag gesels en wat alles gedoen Uit 'n welsvns- en filosofiese oog 
waarmee men e te veel te koop loop, rnoet owrd. So bitterlik min word punt wek dit kommer om te vernaertl 
m ar as maatskaplike werker dink ek werklik gedoen. dat ons ons kinders so nalaat. AS 'Il 
aan adolessente kwessies. Wat dink LI van die hete kwessie wat mens sien hoe min ons ons kinders il'l 

Wanneer 'n mens oor kulturele random die SteJlenbosch·referendLlm gedagte hot, kan 'n mens nie verb~85 
identiteit binne politieke konnota ies ontstaan het? staan oar die probleme in ons land nl~K 
praat, moet daar versigtiging gewerk Dit is jammer dat sulke dinge nou Wat my betref, word die kind werldl 
word. Daar is niks waarop die mens nog moet gebeur. am die waarheid te gevorm gedurende sy eerste ses jaar. 
sy vinger kan I~ nie. Dis 'n subtiele se behoort die referendum nie eens ter Hoe staan u teenoor die pasafgS' 
soort ding. Die probleem is dat mense sprake te wees nie. Die eintlik paten- lope Springboktoer? Dink u dit waS diS 
(soos somrnige rassistiese politici] die ties dat so iets nog geopper word. moeite werd? 
begrip so baie gebruik en voorgee dat Wat is die doe/stallings van die Wes- Suid-Afrika staan so in die brandi~g· 
hulle meer weet as wat 'h mens moont- Kseptsndse Stigting vir Gerneensksps- Die hele saak is miskien nie die moeltB 
lik kim weet. Hulle pen identiteit heel- work? I te werd vanwee die prvs wat individ~e 
temal in terme van bloudrukke vas wat Ons is 'n geregistreerde welsynorga- moet betaal vir hul vernedering nle. 
net nie in die werklikheid hestaan nie. nisasie wat in die behoeftes van voor- Hierdie hardkoppige houding van onS' 

Wat is u protetiese b/ik vir SA vir skoolse kinders wit voorsien. DIS sal-die-wereld-wvs gaan my verstand te 
die votqende twintig jaar? natuurlik dagsorg. 'n Paar jaar gelede bowe. Wanneer meelbomme en goed ~o 

Ek dink dis baie moeilik. Op die het mnr. Renier van Rooyen ongeveer oor die veld gegooi word, wonder d 
oomblik sien ek nie 'n mooi gesig nie. 'n halfmiljoen rand bewillig met die mens wat van die mense in die werel 
Wat kan 'n mens s~ wanneer jy eerlik oog op projekte vir kinders in die geword het. 
moes wecs? Wes·Kaap. , Dis vir my h,artseer ?m te s~en, d?~ 

Stedelik terreur en gewcld sal toe· Seden ok in 1977 direkteur van die sake wat teen die regenng gemlk IS rl 
neem. Ek dink baie mense het 0 twoe organisasie geword het, het ek aange- draal loop by die individuele mense V8 
jaar gelede hul ore gespits toe mnr. dring dat ons in die rigting van voor- die land. Ek dink dis skandalig V8~ 
Bothe begin praat het. In maande en skoolse dagsorg spesialiseer. As ons na politici om van hul sportmanne to ve(e 
jere het baie min daarvan werklik ge- die hele voorskoolse bevolking van SA wag om ambassadeurs van die land ~e 
word. Geen onder~e~in9s i~ ~og gegee k~k, word daar net vyf per~ent van die w~es. Di,s darem, to ~Iak. Die h~Il 
dat w tte wat werkftk verntetlgend op ktnders by dagsorg bctrek. DIS skokkend episode IS seker n bitter aff~re s 
mense inwerk, bv. die Groepsgcbiede a 'n mens dink dat daar in sommige Errol het toe boonop nie te waffef 
Wet, sal verdwyn ni . kontinentale lande dagsorg van tot 99% !JC peel nie. 
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Presedent met mosie 
geskep 

DIE SP se aanvaarding van 'n mosie rakende Die Matie skep 'n 
presedent wat dit in die toekoms makliker sal maak om Die Matie 
weer in die bek te ruk. Oit bevraagteken ongelukkig die werkswyse 
en motiewe van die liggaam omdat niemand kans gesien het om 
vooraf op 'n eerlike en bill ike wyse knclpunte met die redaksie te 
bespreek nie. 

Tydens die afgelope vyf uitgawes van die koerant was dit telkens 
die tendens dat klagtes aqteraf gei'nisieer is sender om die redaksie 
ooit daarin te ken. Die deur van Die Matie was nog altvd oop om 
deur enigicmand betree te word, want ons glo daarin dat GESPREK 
, n groter wapen is as konfrontasie en dat geen mosie daarin sal slaag 
om die een of ander duister doel te verwesenlik nie. 

Feitelike onjuisthede word met groot erns hanteer en regstellings 
in die verband word onvoorwaardelik gepubliseer. Wanneer dit 
egter gaan om interpretasieverskille kan daar nie van 'n redaksie 
verwag word om deur 'n spesifieke bril na gebeure te kyk nie. En 
selfs 'n negatiewe lens vergestalt nie noodwendig subjektiwiteit nie, 
want 'n stelling soos "Stellenbosch is beter as Kaapstad" kan ewe 
eens negatief gei'nterpreteer word as II Kaapstad is slegter as Stellen 
bosch" . 

Ons wit dit duidelik stel dat dit nie hier gaan om die verwerping 
van kritiek nie - inteendeel: die redaksie is self baie krities ingestel. 
Oit gaan egter om die wyse en motivering waarop te werk gegaan is. 
Oit sal gewis 'n kwade dag wees as Stellenbosch se students nie 
meer bereid is om met rnekaar te kommunikeer oor aspekte van 
gemeenskaplike belang nie. 

Lewensuitkyk 
DIE jaareinde dwing aile mense opnuut om verantwoording te 

doen. Oit is nie sleqs studiewerk wat onder 'n vergrootglas geplaas 
word nie, maar ook elkeen se verhouding tot sy medemens. 

Goeie onderlinge menseverhoudings is die basis waarop elke 
individu se gelukkige voortbestaan gebou is. Dit is die kern van elke 
Suid·Afrikaner se reg om as mens erken en behandel te word. 
"Want om te lewe beteken nie net om te bestaan of om asem re 
haal nie. Oit beteken om aan 'n doel te beantwoord; om iets te 
doen en iets te wees; vir jouself en vir ander" - (J.A. Heyns). 

Mag dit ook elke student se lewensuitkyk in die nuwe jaar 
begrens. 

OP versoek van die Studenteparlement word die volgende regstellings 
onder lesers se aandag gebring. 

hulself" : 
Ole doel van die.eerste punt van cite 

manlfes w t anvaar i , is nie om die 
SP to beskerm nie, maar om 'n kader 
d ar to stet waarhinne by kan boweeg. 

Daar is van die tweede punt van die 
mosie afgostap aangesien die vergadering 
govoel het dat hierdie spek onvolledig 
beskrvf is. 

Die Matie: 15 Oktober 1981 
P.l. onder opskrif "Hoar else aan 

vereniging go tel". 
Dio tesourier kursu vir verenlgtngs 

tesouriers vind uitsluitlik plaas op 
inisiatief van die Verenigingskomitee. 

Hnningh en De Vries is nie 'n 
kompakte weergawe van vergadering . 
pro edure nie. Die handleiding w t 
l eplan word sal slegs 15-20 blausye'·---- 
hesl an. 

P.10. onder "Uit die Studenter ad": 
Die doel v n dio Open bare Betrek 

kinge komitee i om die beeld van die 
Studenteraad en Univer itcit uit te bou 
dour skakeling intern, op nasionale en 
intern sionale vlak. 

LS ·KOMITEE 

Die LSS·komito& gaan nle kvk rta 
"dia rnoontlikheid van die NeelSle s 
Loeloeraai-braairestaurant" nie, maar 
wei na die daarstelling van 'n eksterne 
verkoepspunt van die LSS, 

Die LSS·komi tee sal ook me 
ningspeiling, opnames, ens. doen 
ten opsigte van die Lo .Ioeraal·br ii 
r staurant 00 dour die LSS·beh er 
komi tee angevr. 

P.3. onder "Nuwcr skaal al weeg": 
Daar is nooit enige be luit geneem 

d t: "'n Komitoe van gt al b staan 
uit vyf SP-Iede cn drie Icde wat deur 
die misicerder van die referendum 
angcwy al word nie". 

Hicrdie ondersoek i wei aan di11'_'.-~- 
Komit e vir Politieke Studies opgedra~ Danie Keet, , n H.O,D.-student, is 
Enlgo parsoon wat vorbonde i n di aangestel as 1982 se Akkerjo/· 
Unlver iteit i welkom om 'n skriftelik~ redakteur. Hy is ook Sportredak 
bydr e tot eli onder oek te lewer. So 
danige byurc e moet die SR.kantoor teur van Die Matie en beoog om 
voor of op 10 Mart 1982 ber ,ik. volgende jaar die Honneurs·graad 

P.11 onder "~SPorn nife b k rm in Joernalistiek te verwerf. 

I HOOFARTIKELBLAO] 

lEn dan praat jy 
uit die wit 
ve~ kan ing 

, 
• • • 
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should 
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The group vi~ited the Ciskei to see the connection between the urban squatter problem and 
the homelands. There they found greater deprivation and poverty. 

Geslote geledere teen vrye 
markekonomie 
"~IT blyk dat geslote geledere, deur die beperkings wat dit op die vryheid van die individu plaa , bots met 
die beginsel van die vrye-markekonomie. Deur hierdie vryheid nan ban de te le, kan dit dan m ontlik 
nadelige invoed uitoefen op die optimale ontwikkcling en aanwcnding van die beskikbare mannekrag." 

Dr. Hermie Reynders, Voorsitter O1t is onder andere 'n manier om erkcn 
van die Nasionalc Mannekragkommissie, ning daaraan te gee dat vakbonde 
her op Vrydag, 16 Oktober, in 'n lesingj bdlOcftc hct aan die ccn of ander 
aan studente van die Fakulteit Handel bcveiligingsmaatrcel. Hierdie sicning is 
en Administrasie verduidelik waarom uit die oogpunt van die gcmeenskap 
heirdie praktyk tog in lande met 'n rcgvcrdigbaar op grond van die rot wat 
vrye-markekonomie 'n taamlik wyd geslotc getedere speel in die handhnwing 
Vcrsprcide tocpassing vind. van arbeidsvrcde. 

Dr. Reynders s6 die bestaan I 'n Bcsonder bclangrike (.)orweging is 
van geslote gelcdere moet teen die dat 'n verbod op geslote gelcdcrc, die 
a~tergrond van die basicse filosofie van rnoontlike meriete daarvan ten spyt, r:::----:---------1r===:::=::::=::-:=:--:=;;~;.==.::.=:----------- 
die vrye-markekonomic beskou word, diepgande ontwrigting sal mcebring in I'E d 
met deeglikc inagncming van die die groot aantal bestcndige werkgcwer- en rag aan 
bestaansgronde vir 'n geslote gclcdere- werknemervcrhoudinge waarvan so 
oorccnkoms (GGO). Daar moe! bcpaali danige oorccnkomstc del uitmaak. di bi · 
~ord .of die gcvolge van geslote gelcdcrc ' Dit is cgtcr ewencerlS duidelik dat 1 e 0 el 
tndrulS teen hierdie beginsels, maar ook 'n onbehcerdc of onbeheerstc toe- 0: die nastrewing van hierdie heginscls passing van geslotc gcledcrc tot allerlei 
rue moontlik juis die vOlHtbestaan van wanpraktyke aanleiding kan gee, te 
gcslote geledere regverding nie. mcer in 'n land SO) Suid-Afrikn met 

lIoewel daar stork bcswarc op bevolkinsgrocpc van lilt enl )pCllek 
f1losofiese en prakticsc grond teen I kulturelc agtl:fgrond en, selfs hinnc 
geslotc gelcdcre bestaan, is dit 'n lang disclfdc grocp, vcrsklllcnde stadiums 
gcVcstigde praktyk (ook in Suid-Afrika) van ontwikkeling. 
waarvan die bchoud by vergelyking In die voorsicnc nuwc arhcids- 
Waarskynlik meervoor-asnadcleinhotl., bedeling is dit, !log Tll or as in die 

verledc, egtcr nodig dat da r 
rcikende mnntrecls rno t .. 
wcrkgewers en werkn m r 
moontlikc wanpraktyke by di 
pas ing te be kcnn. Die be taand 
Afrikaanse wctgewing bevat reed 
s kere maatrecls in die verband. Daar 
is by baie wcrk 'ewer. n werknemer 
en mcer nog by die algemcne publlek, 
heclwat onkunde hieroor IS. 

Gedagtes oor seks, 
dood en 
nasionalisme gewissel 
DIE senior redenaarskoIllpetisie 
Van die Universiteit van Stellen 
bosch het op Dinsdag 6 Oktober 
plaasgevind in die J annashsaal van 
die nuwe konservatorium- 
I Die ondcrwerpe was intercssant en 
let gewissel van seks voor die huwclik tot 

vanjaar, as vcrtel!nwoordiger van die 
US Debatsvercniging, dcelgcneelll aan 
die rcdenaarskolllpetisic van die Uni- 
vcrsitcll vun Pretoria. 

Die onderwcrp is dour die organi- 
seerdcs v()orgeskryfen het gclecs: "Geld 
nasionalistllc as grond-premise?" Jeanne lmt ge~ dnt na~onalJ me ~Id~ ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
omdat dit 'n ideologic i wat in die 
verledc gegeld hct, vandag nog geld en 
die tockoms nog steeds as primdre 
uitgangspunt van tocpassing sal wee. 

Jeanne i. as cen van die finafistc 
aangcwys maar vanwcC finansicle om 
standighede kon sy pie aan die finale 
rondte dcelncern nic. 

Wie kan almal 
op Matieland 
studeer? 

ATKB 
StellenboSch hct vanjaar di tw edc 

pick vcrowcr in die landwyc ATKB - 
Rcdcnall rskom petisie. 

Aletta Dykstcrhuis he! stcllcnhosch 
vertcenwoordig. Me]. DyksterhulS , 
onderwcrp was: "Suid-Afrika het 'n 
kcuse om to maak". Die klem het gevul 

CH R IS STEYN op Suid-Afrika sc kcuse tussen politi kc t: geldigheid van nasionalismc as anargic en chaos of vrccdsamcnans- 
undamentele premisse- bcstaan. 

" Chris Steyn, wat oor die onderwerp: Hcndrik Boshoff van Tukkics is as 
Gcnadedood: 'n nuwc sluwe ctiek." die wenner uangewys. 

gepraat het, was die wenner. sv toe- ,-;:=======================;===:::;::==11 
sPraak het getuig van decglikc voor- ~ 
bereiding en wcldeurdagdheid. By het 0 N H 
onvOorbereid gepraat oor die vraag of 
ll1ans en dames in dieselfdc koshuisc - - ----- 
ll10et bly. 
t Herman Koks van Hombre het DROOGSKOONMAKERS 
,~ce geeindig met die ondcrwcrn: K 
I tudente ja of nee?" Sy Ollvoor- H/v Andringa- en erkstraat 
lCrcide toespraak het gehundel oor die 
O()Pstclling van die Univcrsiteit. Estelle 20'*· AFSLAG U SE 
Van Dam het die derde pick vcrower 
met ha.r toespraakoorgckwalifiescerdo VIR MEN E 
stcl\ucg. Probeer ons Selfdien Muntstuk- W assery 

TUKKIES 
J~ Th~~ ~ ~ 18 JU~I~_--------------------------~' 
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Baie ondergaan egter net 'n 
toneelverskuiwing. Hulle verlaat 
byvoorbeeld die koshuis waar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hulle 'n ha~e dekade deurg& 
bring het. Weer eens is daar die 
persentasie wat met. groot blyd 
skap die kloosterorde sal verlaat. 

In die tye 
van kruisvaarte strand toe 
vall tee-hemde en tangos 
vall het ig-hoii hormone 
verpoos ons een oomblik 
voor die dragtige akkerbome 
en besef uit die bloute: 
die dae ell weke is uitgesuip 
en die jaar staan lceg 
soos 'n bierblik ill die nanag. 

- dan lui ter ons na die bergie : 
die paartie is poegaui 
die plesier-paartie 
die pyn-paartie 
in sy peetjie 
poegaai. 

Aan aile goeie dinge kom 'n 
eindc. Of 1981 'n gocic ding was, 
kan elkeen maar vir homself be 
sluit. Ek mag miskien die jaar se 
stuiptrckkings ietwat vroeg be 
gin soek, maar tog loop elkeen 

van ons rond met een of ander brandkluis toesluit: die Pieke wat 
"einde' in sig. fallies na die lug gryp; die Eerste- 
Vir baie het die einde aan- rivier wat deur die dorp borduur 

gebreek van studie op Stellen- en alles wat hy sien aan die In 
bosch. Die gordyn sak dus oor diese Oseaan gaan vertel Mis 
nag 'n bedryf in die drama. iTyd: kien sal hulle die byspelers ont 
drie-plus jare; Ruimte: 'n doek hou, 5005 die bergies. 
waarop groen, wit en wynrooi Party is so gewalg deur die 

toneelstuk, dat hulle die saal 
vroeg verlaat. Hulle is verbitter 
oor dit wat hulle moes prysgee 
ter wille van 'n beginsel of hul 
gewetes. Omdat hulle luidkeels 
beswaar maak teen wat op die 
verhoog aangaan, word die 

waterverf vervloei). Die ruste- "spotlights" op hulle gedraai. 
loses is v.erli~ - vcrveeld met d!e Soos beeste word hulle gebrand 
eenselwlgh~ld ~an tema. en die merk en moet hulle met hul 
oppervlakkigheid van (he teks. kains-tekens'n bestaan probeer 
Hulle is teleurgesteld met die maak. Moeg gestry, gee hulle die 
swak toneelspel van die perso- stryd gewonne. 
nasies, bestaande uit akademici 
en studente. Hulle sal slegs die 
decor onthou en iewers in 'n 

japie 
• pi naar 

"Geseen is iv onder die vroue' - sy woorde - 
0/ was dit winde? - vermis nog in hoar oor. 
toe hy teen die SOil in goue vlug verdwyn ... 

Hulle sal wil vergeet dat hulle 
hulself op die altaar moes plaas Sy het haar neergebuig en half-vel' moorde 
vir "groepsbelange". Hulle sal klein snikkies in haar hart gehoor, 
mense wil vergeet deur wie hulle vall verlossing reeds die vreugde ell die pyn. 
vir eie gewin as "vriende" aan- W :E. G. Louw 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gehou, en dan bedrieg is. Die res 
sal meer selektief dink aan posi 
tiewe dinge: aan lawwe eerste 
jaarsekskursies, aan "diep ge 
sprekke" in die laatnag, aan huis 
danse en ander jovialiteite, aan 
die handjievol "Friends for life" TYDENS die vorige Sk-ver 
wat hulle onverdeelde lojaliteit gadering het lede hul verbaas oor 
geskenk het. die aantal sluitkassies wat in die 
Ander, weer, is geboei deur ~ngenhoven - studen~esentru.m 

. wat op die verhoog aangaan. vir r d~gs~u~ente ?eSkl~b~ar I~. 
Diegene het betrokke geraak. paar IS slegs dertien ~assles vir 
Hulle het 'n deel van hulself hier n studentetal van tussen 5000 
verloor en daarom sal hulle suk- en 6 000. 

b d S· Panayiotis Stais her voorgestel dat die 
kelom an e te sny. omrmge LSS-komitee die PSO-sluitkassies per 
het hul goed-bewaarde indivi- semester toeken, Piet Bosch het hom uit 
dualiteit verloor deur in 'n oom- gespreek teen die RIO per semester war 
blik van waansin verlief te raak. die PSO-studente moet betaal. Studente 
Ander se onskuld Ie tussen Ver- wat die kassies huur, moet voortaan 'n 

tweede sleutel aan die LSS-komitee oor 
genoeg se gras begrawe. Hulle handig. Sommige SR·lede was bekom- 
gaan nie nonchalant die stof van merd dat daar so op huurders se privaat 
hulle stewels afskop nie. heid inhreuk gemaak kan word, maar 

Stais he! verseker dat die ander sleutel 
Maar hoe reageer die meeste op dien om beter heheer toe te pa .. 
die "einde"? Dis juis hier waar Sarita Hauptfleisch h t 'n aantal ad 
die spelers se grimering begin ministratiewe mosie deurgevoer, Onder 
loop, waar hulle maskers van "Iig- meer word die leierskapseminaar vir 

eersrejaars verskuif van die portefeulje 
ironiese beskouing" afvaL Dan Siudente- en Akaderniesc Bclange na die 
wy die sentimentaliteit en nos- hetreklik nuwe Leierskap ontwikkcling. 
talgie wat altyd so heftig ontken Venier is die kultuurkomitee uitgebrel 
word. Hul goed-afgerigte stem- na scs ledc en die SR-lid as voorsitter 
me en perfekte artikulasie ver- sodut sy haar werksaamhede makliker 

kan deurvoer. 
brokkel en die stemmetjies slaan Willem van Huyssteen het voorgestel 
deur. Hul spitsvondigheid en dat RSO aan die Publikasiekomitee he 
"oorspronklikheid" dro g skie- willig word om twee bekers nan te koop 
lik op en die kcrslig-en-rooiwyn- vir ~~shuis.hl<ld- e~ verenigingshlad~om 
k It eem oor. Skaamteloos p~tJ.sles. DI.e saak IS .deur I~us Marais .gc- u us n, ' misreer. Die! Voorsitter, Stephan Spies, 
sal hulle n traan stort as n pop- hct versoek dat Sk-lede nie in die toe- 
groep, wat taboe is (op inteUek- koms ongekwalifiseerde bedrac in mosies 
tueel-snobistiese gronde), sing: moet aanvra nie. 

Jan W nest se mededeling 0 r Karnaval 
Times of joy and times of sorrow het uitgeloop op 'n in camera-sitting van 
/We witt always see it through/ I d!c SR o?r di~ aang~leenthei~. Hy her 
don't care what comes to- (he R~ad JIlgehg.oor n~e-ampt~hke sa.mc- 

. sprekings wat die SR In daardie stadium 
morrow./ We call fa~e It iO: met die Karnavalvoorsitter gevoer het 
gether/ the way old friends do. wat betref die voorgestelde terna, "Totale 
More sal hulle spyt wees oor die Aanslag". .... 
bietjie emosionele eerlikhcid. Lede her hulle versigtigheid ~or die 

saak laat blyk en wou keer dat die lema 
nie 'n verleentheid vir die Universiteit 
sal wees nie. Op voorstel van Hendrik 
Verwoerd en Deon Rossouw is die verga- 

I 

Uit die Studenteraad 

The wind is not blowing. Anyway, there 
are no graves through which it can blow. 
There are no children in the shadows, and 
should there be, they will stay there, 
content. 
Therefore, do not remove the leaf from 
the loins. Either there is nothing behind it, 
or, if there is, it might just hurt some eyes. 

Anonymous 

dering in camera voortgesit om die aan- 
geleentheid re he preek. Drie lede hel 
t.g.v. 'n in camera-sitting gestem, Iwee 
daarteen en die res het glad nie sten1l11C 
uitgebring nie . 

Deon Rossouw, lid vir Vereniging , 
wil toesien dat drie groot kennisgewing 
borde uitsluitlik vir amptelik erkende 
verenigings aangebring word. So wit hY 
verhoed dat studente se eie kennisge- 
wings oor geleenthede, verlore goe~ere 
en beskikbare dienste die kennisgewJl1g5 
van erkendc verenigings helemrner- 

UITDlE SP 
Die SP het 'n verdere toevoegins oO~ 

die rot en funksie van 'n studenteleie" to 
sy Manifes gernaak, Volgens die yoO~ 
stellers van die mo ie, Hendrik Verwoe~ 
en Willem vall Huyssteen, is die adminls- 
tratiewe, inligtinggewende en pol!lie~:, 
aspek te van die tudenteleier slegs 11 Og 
tinggewende aanduiding vir die SP. 
Hulle maak geensins aanspraak or yol 

ledigheid nie, maar probeer 'n hasisskcr 
waarop die SP se standpunt tans ruS. 

'n Uitgerekre debut oor die implikl1: 
sics van die SR se reglementere vera~d 
rings is gevoer. Die feit dat die SR ~Ie s~ 
reglernentere veranderings nan (he S _ 
voorle nie, is vol gens Thomas Tyler ger 
Iyk aan onkonstitusionele optredc delJ 
die SR. Verskeie SR-Iede, onder ander~ 
Sarita Haupftfleisch, Hendrik Vcrwoer ( 
en Willem van Huyssteen het geredenetj_ 
dat die reglernentere wysigings re I~\: 
rowend is. Hulle glo dat die SR daar I 

administratiewe reelings behoort re be 
hartig. 

'n Mosie soos deur Nicky Barnar~~ 
voorgestel, bepaal dar SP-Iede skriftehn 
besware nor reglernentere wysigings kdll • 
indien wat by die volgende sp-vergll e 
ring bespreek sal word. 
Die SP het na 'n lang besprekins oO~ 

heriggewing in Die Matie 'n mosie allil 
vaar wat die koerant vra om nie poshicwe 
en konstruktiewe voorstelle uit die sr ~~ 
SR in 'n negatiewe lig te plans nie- D'I 
koerant word ook versoek om 'n aaoll1 
regstellings te maak, 

deur Annaml Oostbuy",11 
The Carnaval is over, 
We may never meet again. 
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VERHUJS 
Eerstens verdeel dit Suid-Afrika in drie 

dele, nl. swart nasionale state, nie-voorge- 
skrewe (of hoofsaaklik landelike) gebiede 
~n voorgeskrewe (of hoofsaaklik stede 
like) gebiede. Hierbenewens word dit dan 
vir swartcs baie moeilik gemaak om van 
ego twee gebiede te verhuis na Ig. gebied. 
~~ikellO( I) van die (Stadsgebiede) Kon 
soltdasiewet bepaal bv. dat slegs sekere 
kategorie~ swart persone vir langer as 
72 uur in 'n voorgeskrewe gebied kan 
b~y. Daar word ook voorsiening gemaak 
Vir die verwydering van sg. ledige en 
O?gewenste swartes uit die "Blanke ge 
blede" na 'n "swart nasionale staat". 
Hierdie kategorie is baie wyd en omvat 
o.a, persone wat werkloos is, drie keer 
agt.ereenvolgend werkaanbiedinge ge 
weier het, ens . 

. 'n Tweede belangrike steunpilaar van 
die wetgewing is die stelsel van urbeids 
hum's. AUe swartes wat in 'n voorge 
skrewe gebied wil werk moet hulself by 
'n arbeidshuro laat registreer. Werk 
gewers wat swart arbeid wil werf moet 
dieselfde doen. Die arbiedsburo hesluit 
dan watter en hoeveel swartes elke werk 
gewer in diens kan neem. A. on onthou 
dat. 'n werksaanbod slegs drie keer ge 
weier kan word is dit duidelik dar 'n '-------------- ..... 
,,:,art werknemer nie self kan besluit by Dit was die stand van sake tot vroeg in 
wie hy in diens tree nie. Dit heteken dat die 1960's. Intu sen het daar egter sekere 
o?S in Surd-Afrika 'n stelsel het waarop veranderinge ingetree. Hierdie verand - 
d. vraag na en aanbod van swart arbeid ringe is in die Riekert-ver.lag en die 
deur die staat i.p.v. deur die vrye mark Regering se witskrif daarop. heliggna,,?, 
met mekaar gekorreleer word. Vir die- Breedweg kom die aanbevehnge van di 
gene wat geglo het dat Suid-Afrika 'n Verslag daarop neer dat gevest igd 
vrye mark-ekonomie het behoort dit as swartes (m.a.w. die met artikellO(t) a, b 
'n verrassing te kom. en c regte) groter bewegingsvryheid ver- 
Die laaste belangrike element van die kry. Hulle behoort ook l.t.v. die aanbe 

Wetgewing is die bepaling dat aile swartes velings voorkeur te geniet bo kontrak 
by die ouderdom van 16 jaar in hesit werker. en "onwettiges" vir s vcr dit 
moei wees van bewysdokumente wat.op behuising en werk gelcenth de aanbe 
aanvraag aan polisiemanne en admlm- tref. Lg. twee groepe sal gevolglik meer 
.. trasieraadsamptenare getoon moet kan en meer sukkel om werksgcleenthede 
Word. Op hierdie dokumentc verskyn buite die nasionale nate re bekorn. In die 
daar inligting oor die houer daarvan se pros s sal werkloo iheid onder die geves 
ple,k van indiensnerning, vergunning om tigdes bekamp word en hul lone styg 
In. n v.oorgeskrewe gebied te wees, ens. omdnt hulle nie meer soveel teen trek 
lhe d k arbel·(ters en "onwettiges" vir werk hoef 

r re dokumente is 'n soort "hac -up 
system" wat verseker dat die hepalings re kompeteer nie. 
van die instromingsbeheerstelsel nage- Die veranderinge wat die Rickert-ver- 
kom word. slag aanbevcel kan sleg versiaan .word 

'n Mens kan [ouself nou seker afvra indien dit binne die konteks van dteper 
waarom die hlankes elke jaar rneer as liggende verand rlnge gelnt rprete r 
R.IOO miljoen be tee aan die instandhou- word. Ons her sedert die sewentigerjarc 
ding van 'n stelsel wat hulle weet haie eerder met 'n probleem van werkloos 
O~gewild is by die swartes. Die antwoord heid as 'n arbcidstekort te doen. Die 
hlerop is baie ingewikkeld en gevolg1ik mobiliteit van arbeiders hoef nie meer 
sal ek net op enkele aspekte wys. Dit aan hande gela te word om die mync en 
blyk dat daar veral vier belangegroepe boere teen kompeti ie te beskerm Ole. 

onder die blankes was wat op die imple 
mentering van die sielselliangcdring her, 
n1. die groot mynmagnate, blanke boere, 
dele van die blanke werkersklas en die 
burokrasie wat die stelsel administreer. 
Die eerste twee groepe was aanvanklik 
die belangrikste en ek sal slegs aan hull 
aandag gee. 

Hierdie twee groepe h t annvanklik 
met 'n groot arbeidstekort geworstel. 
Hulle kon om verskeie struktur Ie r des 
nie lone betaal wat hoog genoeg was om 
die swart kleinboerc in die naturelle· 
reservate aan te moedig om hul plase te 
los en vir hulle te kom werk nie. Hull 
kon du nie van die normale markbegin 
sel gebruik maak nie in die vree dat die 
onderlinge kompetisie lone te hoog ,I 
opjaag. 

Gevolglik het hulle van die staat v r- 
wag om te sorg dat in hul arbeidshc 
hoeftes voor ien al word en hul politieke 
invloed was sodanig dat die staat dit d 11 
ook gedoen het, Swartes is op allerlei 
maniere geforseer om trekarheiders re 
word en op die myne en plase te gaan 
werk.ln die proses het die staat die mark 
se funksie om te bepaal hoeveel arb iders 
elke werkgewer gaan kry, oorgcncem en 
het die instroming. beheer relsel tot I nd 
gekom. 

et 

es se repatriasie 
is sinloos 
DIE Regering se hantering van die Nyanga-plakkerkwessie het weer opnuut die probl 
die instromingsbeheersteL'iel vir ons na vore laat kom. 

lnstromingsbebeer is die naam wat vir 
'n ~itgebreide kompleks van wette, ar 
h~ldsregulasies, beleidsverklarings van 
d~e Regering en ad hoc-maatreels van 
die burokrasie gegee word wat nlmal 
beperkings op die bewegingsvryheid van 
,swartes plaas. Die belangrikste hiervan 
I~ die Swartes (Stadsgebiede) Konsolida 
slewet, Swartes (Afskaffing van passe eu 
k?ordinering van dokumente) Wet en 
die Wet op Swart Arbeid. Daar kun veral 
drie aspekte van hierdie wetgewing uit 
gesonder word. 

• I 
NRY GR ... EN, BI.AC Hlt,A TH, nit : 

] would lik to comm nt on 
th letter of "001' Paradis "in 
your 1 t t i ,U • 

l uph ld by 

DIE MEES ROMANTIESE KOOP VAN U 
LEWE MOET OOK DIE SLIMSTE WEES 

DIE DIAMANT WAr u KIE5 MOET so BRILJANT EN MOOI 5005 U 
DROME WEES _ WANT U SAL OIT VIA 'N LEEFTVD ORA. 

OAAAOM MOET U SEKER MAAK OAT U DIAMANT. ONGEAG SY 
GROone. DIE BESTE KWALITEIT IS WAT U KAN BEKOSTIG. 

MONEX DIAMAI'ffMAKELAARS (EDMS) BPK 
"ONS WAAABORG DI HOOGST KWALITEIT T EN 01 
BE T PRYSE' DR P PRINS (8 stut nde Dff 'ict ur). Dlamantkennor wat u drom in 'n toekom b logging om k p. 

Grondvloer, Mobllgebou, Kaapstad, h/v Hans Strijdom en Langstraat. Tel. 21-1200. 
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Die doel van die godsdiens is na my 
mening die regverdiging van die mens se 
bestaan, terwyl die doel van sy seksuali 
teit weer 'n manilestasie van sy bestaan 
is. Godsdlens bepaal die raamwerk waar 
binne die optrede van die persoon wat 
daardie godsdiens aanhang, moet val. Die ~------------~ 
seksualiteit van 'n persoon vind uiting in 
sy oprede en die optrcde van 'n homo 
seksueel val definitief nie binne die aan 
vaarde Christelike gedragsraamwerk nie. 

Laat 
Hans 
sterf 
GRIET, skryf. 
EK as "gay" in Stellenbosch is 
van mening dat die polemiek 
random Hans se brief sinneloos 
is en slegs kwade gevoelens wek. 

Om jon tot die oor ake van 'n persoon 
se god. dienstige orientasie; of nog meer 
sy seksuele gerigtheid, te wend wanneer 
jy met hierdie persoon te doen het, is 
myns insiens irrelevant, omdat danrdie 
persoon alreeds sy besluite aangaande 
die sake geneem het met 'n spcsifieke 
doel voor oe. 

REGVERDING 

SEf,F BESUJIT 

Omdat be ide god dien tige oortuigings 
en seksuele gerigtheid uiters persoonlike 
aangeleenthede is, moet die homosek 
suele persoon self besluit of sy godsdiens 
of sy seksualiteit vir hom die belangrikste 
is, en een van die twee aanpas, om so 
doende die konfJik uit te skakel. 

SOSIAI,E AANV AARDING 

Die hele polemiek behoort myns in- 
iens dus nie te gaan oor die godsdienst lge 
(en ulten persoontike) sy van die sank 
ni , maar wei oor iets wat die hele maat 
skappy rank, naamlik die sosiaJe aanvaar 
ding van die "gay" persoon. 

Hiermee word die debat oor 
IIHans" afgesluit (Red.) 

Rapportryers 'organi eer' nie 
PIERRE BREDENKAMP, JAN GROBBELAAR EN VAN ROOYEN TERBLANCHE, 
van Junior Rapportryers-korpse, skryf: 
DAAR het in die onlangse ver- troleer word. Verder bestaan daar geen 
lede berigte in die Engelse Pers interne struktuur waarvolgens so 'n aksie 

., d d' geloods sou kon word nie. Vir al die ver- 
verskyn, waarm n stu ent te gaderings vanjaar was daar sprekers wat 
bewering gemaak her, dat die die hele spektrum van die Afrikaner 
Junior Rapportryers op Stellen- kultuur behandel het. By al hierdie ver 
bosch 'n wesentlike aandeel in gaderings was daar besoekers en nie-lede 
die terugtrekking van die ver- en dit aileen sou al genoeg wees om effek- 

tie we "organisering" in die wiele te ry, 
soek tot 'n Referendum sou ge- Geen persoon wat aan hierdie beweging 
had het. Hierdie aantyging kan behoort, word polities voorgese of ge 
egter nie onbeantwoord bly nie. bind nie. Die doel is om die Afrikaner- 

Die Rapportryers as beweging kan kultuur in die breedste sin van die woord 
hulleself nooit nan sodanige aksie of uit te bou. Indicn daar pcrsone was wat 
organisering skuldig maak nie. Die' hierdie Referendum teengestaan het, en 
grondwet van die Rapportryers- terselfdertyd ook lid van die Junior 
beweging laat geen ruimte vir aksies van Rapportryers is, gee dit onses insiens nie 
hierdie aard nie. Hierdie feit kan gekon- mand die reg om die totale beweging te 

Voorsitters 

pro beer verdag maak nie. 
Om vir u te toon, hoe 'n lamlendige 

beskuldiging dit is, kan die volgende 
gekonstateer word: Op Saterdag 10 
Oktober 1981 het die besture van die 3 
Junior Rapportryerkorpse op Stellen 
bosch vir die eerste keer in die geskiede 
nis van die korpse se bestaan, bymekaar 
gekorn om '11 koordinerende liggaarn te 
stig. Sodanige skakeling het nooit voor 
heen bestaan nie; selfs nie eens op in 
formele vlak nie. 

Wat interessant is, is om daarop te let 
dat die redes vir die terugtrekking van die 
Referendum-versoek wat aan die 
Studente-unie voorgehou was, en die wat 
agterna in die pers deur sommige meOSC 
gehuldig het, aanmerklik verskil. 

DIE briewe vir publikasie moet 
gerig word aan: Die Redakteur, 
Briewe, Die Matie, Langen 
hoveu-studentesentrum, Stellen 
bosch, 7600. 

Bankrot? 
VOETSEER, skryf: 

UNIVERSITEIT van Stellenbosch 
bankrot? 

Ek het begin wonder of ons univer. iteit 
dalk op die rand v n bankrotskap staan, 
Kampu bcheer is besig om op groot 
skaal kaartjies uit te skryf. 

Ek sukkel met 'n ernstige voet 
probleem cn leen '11 motor om my kla te 
kan bywoon. Na die klas ontdek ek 'n 
kaartjie teen die ruit, terwyl ek op "be 
soekers" geparkeer het. Die geleende 
voertuig 1 hy knmpusbeheer 
geregi treer. 

Kampusbeheer het geen hegrip van my 
probleem getoon nie en net beweer dat 
voertuie met geel en grys skyfies nie op 
die kampus toegelaat word nie. AI 
waarin die man belang gcstel het, was in 
di betaling van die boete, 

Nou, kan da r nie 'n pamflet met al die 
moets en moenies van bestuurders op die 
kampus beskikbaar ge tcl word nie? Of 
kan Kampusbeheer nie die afname wat 
dit sal meebring in boetes dra me'! 

A thletic Club snubs 
participants 
DISSA TISFIED "SECOND", write: 
THE Stelleribosch Game Marathon was run on Saturday 12 

September on a new course, and what a great event it was for the 
runners! The course was good, the weather was perfect and there 
was no wind whatsoever. 

No econding was allowed, which was 
a good thing, a there were many runner 
on the road, and there were enough re 
fre hment u lions along the whole route. 
However; quite a few of these refresh 
m nt station start d closing down or 
"drying up" at 10.30 urn, although the 
official time et tor th end of th mara 
th It wa only 11.00 am. 

1 his meant that the In t ± runners on 
the course had to look after themselves 
and rely on helpful people ( econds'?) for 
something to drink, as the last few water 
tables and sponge-r tat ions had been re 
moved. A few cup standing de olately 
on the ide of the road do not m ke a re 
fre hment tation! After having run 
ibout 36km, mo t runners are not in a 
tate to bend down nd earch for water 
next to the rond! 

What I found most infuriating was 
that even fter 1 had told the helper (who 
were in a hurry to leave) that there w re 
quite a few runner. still to come, they 
told me that the "agteros en would just 
have to help them lves. I found this 
shocking. as the last runners are u uaUy 
the ones who need the most attention. 
Even a well-known runner like Mavi 
Hutchin on w s treated in this w y. 
Doe n't the Stellenbo ch Athletic 

Club ttach too much import nee to per 
formance rather than participation? 

JUT A & KIE BEP RK 
MEDIESE OEKE-AFDELING 

Tel: 22-4571 
Regisgebou, 5e vloer, Kerkstraat, Kaapstad 8001 

5deJAAR 
TUD NTE 

Ons hou voorrade van aile voorgeskrewe en aanbevole teksboeke vir die 1982 
Akademiese Jaar aan. 

Hierdie boeke sal te koop wees gedurende Januarie en Februarie 1982, maar kan 
vooraf bestel word deur on te skakel by 22·4571 

Bestelvorms en aansoekvorms om rekeninge te open salop versoek aan u gestuur word. 



[NODS I Di Matic, Dond 

Smulpa 
tree aan! 

'2 d blessi g? J 1 e 
wag tevergeefs' prof. 

deur ledc van die Uitvoerende Komite 
van die Srudenteraad nan die Akademi 
te Saldanha. 

Dit is die invloed wat Nerina se 
USKOR-projek in Cloetesville op Elirea 
Borneman. die koshuis se projekleidstcr, 
gehad het. Nerina wat saam met die 
projekleier van Hui~ Marais, Henk Smit. 
ge,,:erk het, was saam met die Wilgenhof- 

I 
Huts de Villiers-groep (met leiers Johan 
van Rensburg en Hester Meiring) eerste, 
en elke groep het 'n prys van R 150 ont 
yang. 

~ic tweede prys van R 100 het aan 
Ma~uba en Monica gegaan, Hombre en 
~~lS t~n Bosch was derde, met Pieke eo 
-nca In die vierdc pick. 
Gcdurende die vorige SR-termyn het 

DlT is belangrik dat skakeling 
tussen die M ilitere Akademie en 
Stellenbosch op datum gehou 
word. Omdat die Akadernie en 
die U niversiteit eintlik in noue 
verband tot mekaar staan, is dit 
ook van belang dat eersgenoem 
de by die studentekaperjolle be- 
trek word. 

Brig. Mulder het kl m el op die or 
eenkomste tu sen die Ak dernie n die 
Ilniversiten wat studente-aan el ent- 
h de bel ref. III ar h t 0 die w nlik 
verskil aangedui deurd t "die room van 
die room by Militere Akadernie tu- 
deer". 

Die mening is gehuldig deur brig. '.S 
Mulder, bevelvoerder van die Milit~rc 
Akndemie, tyd ns 'n amptelike bcsoek 

Nuut uit die VW-stal: 'n rasegte 
vul, tog sotreffend anders. 

Om uit te vind presies hoe treffend, 
moet jy verder kyk as sy spesifikasies. 
Sy prestasies. En bIote woorde. 

Ry hom en jy beny hom. 
Want op pad bewys hy gou hy's die bakste 
rycling. . . 

Selfs dan is dit moeilik am al sy opwmding 
tebeskryf. 

Want so eie en so anders, waarmee 
vergelyk iY hom eintlik? Met 'n spo~tmotor vir 
wilde terrein? 'n GTS met 'n tamaai afslaankap? 
'n Piekfyn atleweringswa vir die stB:d? 

Hy's gedorie nie een daarvan rue, en tog 
iets van elkeen. 

Met 'n pronkvoorkoms om alIes te kroon. 
Soos ons se, IV hom en jy beny hom. 
Wie weet? Dalk vul hy nag daardie gevoe) 

in jou wat so wyd en opwindend wink, maar 

waarvoor daar nag nooit die regte 
ryding was ni . 

Verbruiksyf rs sao gemeet deur die 
SABS op volvragvoortuie' : 
l,6tP trol 
~ 

6,7t1100km t n 60km/h; 
7,2t/l00 km te n 90 kmlh; 
10,9Ul00 km vir elike b tuur; 

1,6i Di s 1- 4,4t1100 km te n 60 km/h; 
model: 5,9Ul00kmt en90 /h: 

',3Ul00 krn vir steel like b 

1, e 
TELLENBO CH VOLKSWAGEN 

BIRDSTRAAT 11 
POSBUS19 TEL. 71000 T LL NBO CH a t tad nUt" by •• 1.-. 

) I 
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MATJE-RUGBY: 

Oorsi gebou 
or 'Sl-sei soen 

Kommentaar d ur PIET SMIT 
DIE rugby-seisoen van 1981, met al sy opwinding, swaarkry en 
teleurstellings, is iets van die verlede. 

Stellenbosch word baie jare al geasso 
sie r met rugby. Suid-Afrika, en veral 
oud-studente, wou nog altyd gehad het 
dat Stellenbosch rugby rnoet peel, en 
dit goed moet doen. Die Maties het hulle 
slag vanjaar weer vir die soveelste keer 
in die klubkompetisie in Durban gewys. 

Die klub het vanjaar egter ook teleur 
gestel, Hulle her nie vanjaar tradisionele 
Marie-rugby gespeel nie. Hulle kon nie 
die Ohlsson-skild en die Groot Uitdaag 
beker behou nie. 

Hierdie feite her jui di ~ belangstelling 
in Matie-rugby nog meer ge timuleer, 
want niemand hou van 'n span wat aan 
houdend w n nie. Die doel van die klub 
j immers nie om te kyk hoeveel bekers 
hulle kan wen nie, maar om die spelers 
die geleentheid te gee om hul liefde vir 
die sport te toon. Aile cer kom Villagers 
en W eermag toe wat vanjaar die segetog 
van die Mat! s gestuir her. 

Daar moet in gedagte gehou word dat 
die Maries vunjaar bitter min as 'n sp til 
'a mgcspeel het. Die pelers wat Suid 
Afrika en die WP verteenwoordig, saam 
met die wat beseer is, het partykecr 'n 
rotaal van 21 b lop. D.w.s. dat eers die 
twee-en-twintigste speier weer eens in 
aanmerking kon kom vir Maries-A. 

Ko huisrugby was vanjanr weer van 'n 
hoe gchalte. Dit bly een van die merk 
waardig re produkte van tudentelewe. 
Indien die eerste-li J3 wed tryde sou plaas 
dae op ander plekke in die lund ou plaas 
vind, sou dit groot opwlnding veroorsaak 
het, 
Die goeie ondersteuning van die ver 

keie ko huise weerspieel die houding 

van die studentemassa teenoor rugby. 
Buiten die goeie rugby wat gespeel is, 

was die kompetisie vanjaar uiters interes- 
ant. Swakker koshui e wat tradisioneel 
nooit 'n kans gestaan het nie, het vanjaar 
ontpop as rugbyspelende koshuise. Veral 
in die tweede semester was die kompe 
tisie baie straf. Tot by die voorlaaste 
wedstryd het niemand nog geweet wie in 
die eindstryd ou speel nie. 
Daar wa weer vanjaar baie kritiek 

teen die koshui reels, veral in die begin 
van die jar. Spelers voel dat die identi 
teit van rugby deur die reels ingeboet 
word. Proefnemings i.v.m. nuwe reels 
moet gedurig gedoen moet word om die 
spel aan die lewe te hou. Die huidige 
geslag sal nie die vrugte van hierdie eke' 
. perimente pluk nie, maar hulle seuns 
weI. 
Die belangrikste doel van koshuis 

rugby is nie om gees in die ko huise te 
bou nie, maar wei om elke speler belang 
rik genoeg te laat voel om sy liefde vir die 
spel te behou. 

OIC gevaar bestaan wei dat koshuis 
rugby s6 'n sterk beroep op die lojaliteit 
van die onderskeie koshuise doen, dat 
dit kan afhreck doen aan die oorkoepe 
lende Matiegees. (Is dit nie miskien een 
van die redes vir die wak Jntervarsity 
nie'!) In die eind tryd tussen Dagbreek 
en Huis Marais was daar meer srudente 
in 'n gro p verteenwoordig as by die 
Intervarsity. 
Rugby is 'n integrale deel van Stellen 

bo ch, ook van sy heeld na buite; en 
almal len met verwagting uit na die nuwe 
eisoen. 

OP Dinsdag, 20 Oktober, het die Suiker' 
raad en die versengende somerson 'n 
verenigde front gevorm en gesorg dat 'n 
paar honderde mense en studente h~1 
werk en klas e verruil het vir die broer 
warm Braak. Televisieopnames van SUI' 
kcrkaskenades is hier gemaak. 

Om halfdrie het die verrigtinge begin 
met Rene Parker se fiksheidsklas wat 'n 
vietse vertoning op maat van vrolike 
musiek gelewer het, Hierna het die vier 
spanne wat uit bekende sportpersoonh'" 
hede saamgestel is, hulle opwagting gc' 
maak. Die Oostelike Provinsie, Weste' 
like Provinsie, Suidwestelike Distrikte en 
Boland het die speletjies entoesiastie 
benader en sowel kommentator Jan Sny 
man as die toeskouers he: vir luide aan' 
moeding gesorg. 

Die prettigste speletjie was seker die 
Wurmjaag. Hiervoor moes een deel' 
nemer van elke span 'n potsierlike kana' 
riemondering aantrek. Elke span her :n 
beurt gekry om die wurm te dra en die 
res moes hom dan oor verskeie hiner' 
nisse jaag. Die taak is bemoeilik deurdill 
die uiters lomp en onbeweeglike kos' 
tuums telkens neervellende aksies tol 
gevolg gehad het. Dit het egter n~e 
S.W.D. se Louis Liebenberg afgeskflk 
nie, want onverskrokke het hy die skare 
kort-kort op 'n sierlike duik vergas en 
so os 'n wafferse kapokhaan sy teenstan' 
ders, Willie du Plessis, Deon van Blom 
menstein en Danie Gerber, se voele 

By die geleenthede waarby hy gepraat rekord van 3:53,7 in die my I - sy laaste onder hulle uitgeslaan. 
het, het hy gewys dar die oorsese pers wedloop in S.A. tot op hede. Oie wenners van hierdie uitdunrondte 
van hom 'n gesoute spreker gemaak het. As hy vandag moes ophou met hard- was die Westelike Provinsie, wat binne' 
Volgens mnr. Naude Klepper, verteen- loop, wat sou hy doen'! "Ek kom dadelik kort op RAU aan die finale rondte s,11 
woordiger van Blue Circle, die maatskap- terug Suid-Afrika toe," het die antwoord deelneem. Kykers sal die televisiepro- 
py wat Sydney borg, het hy die oorse: e vinnig gekorn. gram vroeg in die nuwe jaar te siene kry· 
pers s6ver gekry dat hulle as't ware uit sy .-----------------' 
hand eet. By het al die vrae met die 
grootste gemak geantwoord. 
Sydney het gese dat hy ook glo soos 

die Amerikaner al vir hom gese het: een 
maal 'n Suid·Afrikaner, altyd een. Hy is 
een van die beste ambassadeurs vir Suid 
Afrika in die buiteland. Sy kort onder 
houd met die Amerikaanse televisie net 
nf, sy oorwinning in die geskiedkundige 
Fifth Avenue Mile her hierdie gesind 
heid onderstreep. Teen die einde he! hy 
opgemerk dat studente binnekort die 
geleentheid sal kry om teen die res van 
die wtreld deel te neem, 

ydney Maree praat 
tellenbosch 

SYDNEY MAREE, derde beste mylatleet van die wereld het 
Stellenbosch Donderdag besoek op uitnodiging van mnr. Jan Mom 
berg. v orsitter van Stellenbosch se atletiekklub. Sydney Maree 
het onder anderen oefening op Coetzenburg bygewoon. Eendrag 
besoek en ook 'n braaivleis ter ere van hom bygewoon. 

Suikerkaskenades 
boikot 
klasbywoning 

OVElT 

Op 'n vraag wat Steve Ovett gedoen 
het nadat Sydney hom op September in 
die my I geklop het, het hy gese dat Ovett 
die hele middag op sy rug gele en na die 
wolke gekyk het. Toe het hy na hom 
ge top en vir Ovett gese dat hy 'n goeie 
atleet is, maar dar hy ter elfdertyd hoop 
dat hy nie weer aan ander Suid-Afrikaan- Die "steen des aanstoots", word hierdie speletjie genoe(l1· 
se atlete sal d )enwathyaanhomgedoen Die WP-span struikel oor die wenstreep. 
hetn~.(Oveuh~byverskciegeken~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hede M ree venny deur te weier om in I 
dieselfde wed loop te hardloop.) 

REGGEHOU 

lIy her ook bygevoeg dat hy vandag 
verstaun waarom atlete SOOS Danie 
Malan opgehou deelneem het. Oil het hy 
besef toe hy, voor hy Amerikaanse bur- SPRINGBOKKLEURE is vir 
gerskap gekry het, bale maal maande 
lank geoefen het om dan op die dag van elke sportpersoonlikheid in S.A. 
die byeenkoms te hoor dat hy nie mag die mikpunt in sy lewe. Daar is 
deelneem nie. Hy se egter dar hy hom egter persone wat dit makliker 
reg gehou het om enige dag as hy die bekom as andere. 'n Sprekende 
k ns kry, dit aan Ie gryp. Dit was ook so! 

Volgens hom hang dit van die studente voorbeeld van laasgenoernde 
van Stellenbo chafofMatielandnogdie stelling is Aletta Vos. Op die 
"Mekka van Suid-Afrikaanse atletiek" ouderdom van 15 jaar het sy 

SEDERT die stigting van die In 1981 her Stellenbosch vyfde geeindig gaan bly, want dit was die ge van die begin swemlesse neern om na 
U S -vlugbalklub in 1975 her die in die SAU-toernooi wat vir die kJub bale studenteskare wat hom en sovecl andere . . twee seisoene Op 'n J' eugdige ou- 
kl b al b 10 ende spelers onde betoken het. aangespoor het tot die Suid-Afrikaanse u e w . , 11 r~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~derdornvan16jaarhaarSprin~ 
.andere die Springbokkaptein, d bokkleure te verwerf in een van 
opgelewer en is vlugbal vir die Nerina- arne wen weer die mees veeleisende sport- 
erste keer ook op interkoshui - 1 V ~ soorte. 

vlak beoefen. 
Vlugbal is 'n vinnig pel Wul 'n h e "'C.J' l' A b k t· · 

mate van fiksheid,klordinasieen blit- .l.le Uer ercy- ornne lSle 
si e reak. ies verei . Die tyd verbonde b r 
a n In wedstryd is onbeperk. Die wenner 
v n 5 tellc is die wenspan. 

'n Span hestaan uit ses pelers a ook 
drie reserwes, war gedurende die wed 
stryd ander peters vervang indien hull 
wak spec). Die nethoogte verskil ook n 
i by mans 2,43 m en by dame 2)5 m. 
Tans be kik die klub oor een baan, maar 
d ar word beplnn om nog 'n baan te bou 
wat h( pelik vir die SAlJ·to rnooi in 
gel ruik al wee . 

Liga-<leelname het eer in 1976 b n, 
toe die klub in die eersle liga gesp el het. 

Dis net Matie-Bokke waar jy kyk! Hempies du Toit. J.P. Gel 
denhuys, Div Visser en Flippie van der Merwe in vroeer dae. 

M atie-vlugbal toon 
ontwikkeling en potensiaal 

ANN MARIE VAN DER MER 
WE, inwoner van Nerina, het 
gesorg dat die eer om Helder 
berg se Supersportvrou te wees 
vir die tw ede agter envolgende 
jaar Nerina toe korn. 
Daar i begin met ba ketbal waarin 

Ann m rie tweede geeindig het. Daarna 
i 'n reek fiksheid. to tse nfgele en hierin 
het y di beste gev ar. Di hinderni en 

tOO m is op Coetzcnhurg heslis en in 
be ide hicrdie nommers was sy derde. 
Wat die swem betref. was Annemaric 

nie die wenner nie, maar sy is nogtans 
tydcns 'n middagete by Helderberg as 
die algehele wenner aangewys. 

Annemarie is alreeds 'n geruime tyd 'n 
provin. iale netbalspeelster en alhoewel 
y haar spykerskoene opgchang het, het 
sy net soveel ukses op die atlcliekbaan 
gehad. Sy peel ook in die ko hui. se 
ecrstc tennisspan. 

Aletta is in Parow gebor~ en het aan 
die HoC!rskool D.F. Malan in Bellville 
gemalrikulcer. Na haar skoolopleiding 
het sy haar as jokkel-Sludent bekwaam 
en is tans besig met haar Honneurs in 
Liggaamsopvoeding. 
Alhoewel haar sporHoopbaan binne 

'n bestek van twee seisoene 0 seepglad 
verloop het, het dit harde werk en deur 
settingsvermo8 vereis. Sy het van die dag 
wat sy vir haar 'n doelwit t.O. V. haar swem 
daargestel het, die vereistes nagekom wat 
aan 'n persoon gestel word indien hy 
sukses wil bereik. 

Haur absolute loegewydheid word be 
aam deur die (eit dat sy elke dag an die 

week gedurende haar skoollopbnllo 
vroegoggend en laataand, van Bellville 
na Langstraat in Kaapstad of na Nu.we· 
land moes ry vir professionele afrigllng· 

Vir Aletta het die opoffering van haM 
ouers se kant as motivering gedien ortl 
haar swemverm e tot die ulterste te onl- 
wikkel. H ar afrigters, Clare Aurik, he! 
volgens haar ook 'n groot aandeel in ha~r 
sukses gehad maar bowenal skryf sy dlel 
sukses en motivering van haar loopbaan 
toe aan die Skepper van haar talente. In 
die lig van bogenoemde motiverings kan 
'n mens sien hoek om sy haar Bokkleure 
in borsslag verwerf her. 

I AGTING 
As 'n mens met per. one gesels wat 

daagliks deur haar afgerig word, se huJle 
dat alhoewel sy streng is, sy beskik Dot 
die gawe om steeds nog dee) te wees Vtl.t11 

die studente. Die agting wat hulle v~~ 
hanr het as afrigster spruit ook uit die Ce1, 
dat sy met die oefensl;ssies eksperiOleJl 
teer voordat sy dil implimentecr tydenS 
klub-oefeninge. 

Betreffende die Stellenbosch-sweJ1" 
klub het Aletta groot aspirasies vir dj~ 
Matiespan wat vanjaar aan die SAU-toe~ 
noui gaan deelneem. Sy glo ongetwyfel 
daaraan dat hulle vanjaar die beker k~~ 
verower as dil van die potensiaal van dl 
swemmer afhang. -- 


