
TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERA 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

rsyde 
r. Studcntehof het 'n skuldigbevinding van 
r J cques Joubert, die redakteur van Die 
t; le,ur lie ~ ugkOl~)it ce t ersy~te ges~ I. M nr. 
ltrt I vrocer vanjaar kuldig bevind op 'n 
d:tI hy sender oorlegpleging met die SR· 

l\JfI'r (art. 4D(e) van die Sk-reglementel 
omg Van RSOO aangegaan h 1. 
Or Joubert het verlede kwartual 'n tug 
'ht Co r II O~deTsoek aangevraom die beweerde 
v mUtlghedc ten opsigte van die Sportman 
:ou van. ~ie Jaar-kompetisie te ondersoek , 

~ ~lpetasle was deur mnr. Daan Dercksen, 
e sportr dakteur gerecl. 

1~.r, Joubert is kort daarna in kcnnis gestel 
d 1,lugkomitee hom s~ uldig bevind het 
,II ly • di . rv • nl~ I~ vereiste Iormele toestemnung 
'1 let Vir die RSOO-Iening wat aangegaan 
~()rd om die Sportrnan en -vrou-dinec te 

n.lt.'r Di S ' . g • re portredakteur het die lening 
c.&aan omdat die geld inderhaas benodig 
Vir die Sport man en -vrou van die Jaar 

d 1'1 liy hel onderneem om die geld deur 
lit. Van 'n sokkie terug te vorder. Die 
Q~ r Van die SR was bewus van die lening 
rt et rnnr, Joubert nooit formed daar· 
oeS{cmming gevra het nie. 

1,:lr, Joubert het die saak na die student - 
e nCeO). 

YcI n die Studentehofsaak her mnr. Jou- DIE Oros se vooraansig sal dieselfde bJy, maar binne 
t J regsvertecnwoordigers aangevoer dat gaan die kuierplek van baie Maties omskep word in 

~iUbCrt nie ingelig was van die klag teen kantore en winkels. Studente sal volgende semester 'n 
nle. Hyw k ni I' cg,~. as 00 me mge Ig oor sy reg op nuwe kuierplek moet soek. 
h~ ~eenwoord~~ni~DieSR~ugkomi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pp .tllt! te~n die Studentchof se uitspraak 
I eCr me. 
n htugkomitee het ook bevind dat daar 
,in e~cs~ onreelrnatighede by die aan 
~ Van die wenner van die kompetisie was 
'Vnr. Derek en i. egter tereggewys oor 'n 
rklaring. 

HIERDJE ,:t; die laaste Matie wat 
deur die huidige redaksie hanteer 
sal word. 

'bosch bly buite 
B P-besluit 

rcaliteite van die Wysigings 
wetson~werp ,~)P Uni rsit j 
I te misk n. 

By het die artik .J IIfgl luit 
mel "ons reg rings- n tu· 
denteleicrs moct hull' nie 
st eur nan di luid. pr k rs 
van die oorb ligte i iii i 
nie, Bulle mo I openlik ell 
selfs met georer promin n· 
sie di vcrligt ide van g • 
mat igheid bevorder." 

Volgens mnr, Riaan Smit, 
'n verslaggewcr van Die Mu 
tie, het mnr. Anthon RUlI· 
ben helmer, die riled redak 
t ur van Natpunt, verled 
Wo nsdag aan h m g se 
mnr, Myhllrgh h t die art j. 

TRUSTBANKSENTRUM ST LL N 0 CH 

TEL: 72939 
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a t 
ke 

r e 
• WI 

deur MariuR Do eh 

Dr kuierplek van die Maties gaan g L Iuit word, en ni m er 
as 'n hotel bedryf word ni . Kantore n winkels gaan daar 
ingerig word. Die Iasade van di gebou word behou. 
MNR. Klippies Melck, die el naar van die Oro, Die uiuog van 'Iudenl' 

'het aan Die Mali J gese di Oro. was nie meer 'vll~[lf di Dros nil 'UHler 
vir hom win g wend nl • Hy h took gese om drinkplekke her tire <Is pro- 
dl 0 i d k

' .hlemc vcroor aak, Dil' 
. e roo w n gwen te rna , hy n aan lenllkc . 1 wals" van Tolli s ion- 
kapitaalbedrag sal mo told • Hy is nle van pi n I evr de lIal tudent hut 110· 
om 'n groot verband om y n k tc h nl . Mnr. tel nou ga U\ "oorneem.' 
Melck het gese dl Oro sloh op 4 Junie, maar I 1111 het re lis versk .ie gc 
die bulteverkope sal nog tot op 11 Joni oop vcglC tussen stu 1"111 e 11 die 

"Local " pl. a gevind. 

F u 
Gr ti L ud r nkoop v n 

r (AVO uitg.) 
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r hof- te ings 
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vr n Var: itv berek n dlt net 
dat leg' Suultslecrstudente 
dit kon bywoon. Hulle het 
dit nie g 'interpret er a iet: 
wut "orr the record" wa nie, 

Ten spyte van die rektor 
e verbod het die redak ie, 
na 'n vergudering van vyf uur 
lank, besluit om weI die koe 
rant te ver prei. H ulle het ge 
voel dat die konstitusionele 
voon telle die belangrikste 
aak vir be prcking onder 
studente en akadernici i. 
"Almal in die land en in he 
onder die stud nte behoort 
ten volle ingelig te word van 
nige verwikkelinge op die 

gebi d," het mnr, Nic Boraine, 
redakteur van die koerant, 
op die d g w t di Varsity 
verskyn het aan Die Matie 
gesc. Dit is noodsaaklik dat 
akaderniese d bat hieroor 
nie onderdruk word nie. Die 
verbod van die rektor ou 
dit jui. do n, het hy ge . 

Volgens Varsity het dr. 
Koornhof in die lesing onder 
andere gese d t die grond 
wetlike voorstelle tot volle 

deelname aan die be luit 
ncming prose deur almal in 
die land sou lei. In die tu 'sen 
verkiesinus wat onlangs in 
die Tran vaal gehou is. is 
hierdie voor .telle baie anders 
voorgehou in 'n pamflet, Die 
nuwe bedeling, wat in die 
kiesafdelings van Waterberg 
n outpansberg uitgedeel 

is. 
D'ie redak: ie is die Vry 

dag waarop die Varsit ' ver 
skyn h t deur die rektor in 
g r p n verbied om met 
enige lid van die pers te pra t. 
Die Maandag daarna het die 
v or itt I' van di tudente 
rand, mnr. Anton Richman, 
'11 brief van die rektor onto 
vang wa rin ge. e word dat 
lie tudentepublika ies in 

verband met dr. Koornhof 
se toespraak verbied word. 

Dar r wa. wy r ie op 
die verbod van die rektor. 
Vier-en-dertig organi ie 
op die kampus het 'n ope 
brief a n die rektor ge. kryf 
waarin hulle beswaar maak 
teen die v rbod. 

PO CH ,ST OOM - Die beweerd drankmisbruik van 'n groot antal 
stud nte tyden Karn val n di g paard aand n g t' w publi it it, 
het veroor aak d l die SR van die U niven iteit van Potchefstroom die 
bi rtuin vir 'n proeftydperk van een jaar afge kaf het. , 
Di SR i in b gin I nie. die biertuin . f t kaf. Mnr. die hele ,f kaffing van die' 

teen drankgebruik gekant Dank; du Plessi .ondervoor- biertuin i 'n onvolwa oor- 
ni .maar vo I d t hull deur sitter van di R, me n dar reak i n hy voel dar di 
die v rskaffing vr n drank die gem nskap nie g straf SR eli w g van di min. te 
tyd ns Karnuval III dever- mo t word vir die optrede weerstand volg, 
antwo ird lik W' vir di van individue ni . 
drunkprohl em. Ander I ie v rbod moenie be- 
111 )()Iltli opl )ssing vir di' skou word as 'n sIr afmaat· 
pr hleem j g ma k, ond r r 'I nj • ma r a 'n h >ro p 
and r 'n aparle hi rluin en opdi gemc nskap.nsgevolg 
'n hcperking op dr' nkvel' van <Ii realiteil' van di nf· 
knpc p r p r oon. g lope Karn,lv I. I ie R 

Mnr. Botha 'nslin, 'n SR· mo took hulk verantwoor· 
lid, c 'n hi rluin ontne III ddikhcid ten op i J( van dic 
die Karn, v Ilkomite en R· erst jail - w It die indruk 

kry tlat dit die Puk e drink· 
tyd i cn d rop voorthou - 
>nthou. 

ommi Je sludcntc vo I 
I t h llle nk tud nt wat 
Karnavlli verlllY om III daar 
nie hier is nie, op die pia I 
wit he ni . Mnr. Luka' van 

Prob 

Die Puk min.' se re ksie 
)p <.Ii nuus i nor die alge· 
meen hai negatief. Mnr. 
'r <.Idie Britl h t s rka ties 
opg mcrk: "O( cie ding, nou 
kan Karnuval ook afg kaf 
word." Dil kan ook veroor 
suak dat mecr koshui e die 
V ligen 1 K. rnav I gnan hoi· 
kot. 

ery 

Hou Di 
on 

win oor 
Ilw,:;u~c..~ry dOPe 

: Di On h pot 
Andrin tra t 13 

Op 'n vergadering van 
rneer a 500 studente is geeis 
dat die verbod opgehef word 
en dat die redak ielede voor 
'n ope hof verhoor word. Die 
grondwet van die universiteit 
bepaal dat sulke verhore 
agter ge lote deure plaas 
vind. Algehele korsing o-- 

ok van enige ander univer 
siteit in die land - is die erg· 
ste straf wat die studente 
opgele kon word. 

oor 
Op Potch 
POTCHE 'S1 ROOM - Die 
geskil by die Potchefstroom 
se Universiteit oor die Stu 
denteraad se weiering om die 
Youth Leadership Forum 
(YLF) op die kampus toe te 
I at, het lot gevolg gehad dat 
'n arbitrere hof aangevra is 
deur me. Irma Jan en van 
Rensburg, 'n SR-dagbe· 
tuurslid. Die uitslag van die 
hofsiuing kan beteken dat 
sommige SR-} de verplig sal 
word am te bedank. 

Volgen 'n artikel in die 
Grondwet van die SR, kan 
nige organi asie, vergader 
ingof aktiwiteit verbied word 
a dit trydig is met die 
Chri telike karakter van di 
universiteit. ommige SR· 
lede will die YLF nie aan 
vaar nie, omd t die grond 
slag van di YLF g meen 
skaplike lojalitcit is, en nie' 
Christelikheid nie. 

Me. Van Rensburg s8 dat 
hierdie SR·lcdc een sal moet 
b wy dill die uitgang punt 
strydig is met die karakter 
van die Puk. 

Omdat dit 'n grondwetlike 
gcskiJi ,01 t die SR 'n rbi 
tr~re hof aan5tt:! om nor die 
saak t besli. 

Indicn dit hlyk dilt die SR· 
lede wat te 'n die mo i' (om 
die YLF to t 'Iaat), ge lem 
het, nie-grondwetlik opge· 
tree het, kan hulle deur die 
selfdegrondwct verplig word 
om te hed nk. Die grond 
w t bepaal ook dat indien 
die helfte van di SR b - 

lie hel SR moet onto 

BY RAU was daar vanjaar benewens joolpette en die gebruiklike T 
hem de, 'n nuwigheid beskikbaar - joolonderbroeke! Ligblou 
onderbroeke met die joolembleem en 'n bierdrinker daarop is teer If 
R2,50 verkoop. Oit was nie duidelik of die studente (mans en I 
dames?) veronderstel was om dit bo-oor. onder of glad nie te drs 1 
nie. 

SR-vraelys: 

UK sien diktator i 

Die studenteraad van die 
universiteit het 'n ondersoek 
geloods na die studente se 
menings oor die Grondwet· 
voor teUe. 'n Vraelys is on 
der die studente versprei 
waarin hulle kennis oor en 
houding ten opsigte van die 
voorstelle getoets word. 

In die ondersoek Is bevind 
dat 53% van die studente al 
van die Grondwetvoorstelle 
gehoor het, maar nie in de- 

tail weet waaroor dit gaan 
nie. 24% weet wat dit in de 
tail behels, terwyl12,5% nog 
nooit daarvan gehoor het 
nie. Die res van die tudente 
het nie di vraelys ingevul 
nie. 
Slegs 22% van die stu 

dente het geweet dat die ver 
houding waarin Blank es, 
Kleurlinge en Indiers in die 
nuwe bedeling verteenwo r 
dig sal word, 4:2:1 is. 61% 

Hof sit regeringvoorstelle 
YLF KAAPST AD - Volgens 'n vraelys beskou die mecrderheid van die 

studente aan die Universiteit van Kaapstad die Grondwetvoorstelle vao 
die Regering as die weg na 'n diktatorskap. 

EJndersrnoetvroeg 
van verskille leer 
LEERLlNGE moet reeds op skool bekend ge* 
maak word met rasse- en kultuurver kille, vol 
gens die rektor van die Universiteit van Wes 
Kaapland, prof. R.E. van der Ross. Hy het by 
di "Contact Symposium" in Johanne .. burg die 
voorstel gemaak. 
Prof. Van der Ross het 

gese kinder ontvang opvoe 
ding in ver killende a p kte 
van di dnaglikse lewe soos 
noodhulp, padve iligheid, 
scks en herocpsvoorligting, 
maar dat niks word gedoen 
om hulle hcgrip orntrent 
hulle mede-Suid-Afrikaners 
uit te hrei nie. 

Daar is 'n vraag op hoer 
skoolvlak na die elctnentcre 
inl iding in vakke so os sosi 
ologie, antropologi en i 1- 
kunde. Prof. Van der Ross 
se dat leerlinge re ds in Sl. 6 
bewus g 'maak moet word 
van hierdie verskille. So 
doende word respek vir di 

ver kill nde kulture van die 
gemeenskap ontwikkel. 

Spanning tuss n ra kan 
nie op skoolvlak volkome 
opgelos word nie, maar dit 
is nodig om v rtroue tun 
Blank s n Gekl urd te 
ontwikkel. In '0 'n atrnll f cr 
kan KI urlingkin IeI' hulle 
vertroue in 'n Wil-gedomi· 
neerdc gcmeen kap herwin. 
So 'n m 'tad moet gter 
po itief wccs en van hide 
kante kOIll. Vol ·ens prof. 
Vnnd rRo ida rni tyd 
vir "doello e ndvie 'komi 
tees" ni . Iliermee me n hy 
dat die bch ft an alge· 
III n heter verhouding 
( nderstrcep word. 

AGTl ·N lede van die redaksie van Va rsity. die Universiteit van Kaapstad se studentekoerant, is in 
die univer iteitshof aangekla in verband met 'n uitgawe van die koerant. Hull moet op3 Junie voor 
die hof verskyn. 

In (he uitgawe word ver 
slag gedoen oor 'n tc spraak 
wat die Minister van Same 
werking en Ontwik eling, 
dr. Piet Koornhof, op die 
kampusgehou het, Die rektor 
van di universit it, dr. 
Stuart aunders, h t die dug 
voordat di koerant verspr i 
i die verspreidin J daarvan 
verbied. In weerwil van die 
verbod is die ko rant ver 
sprei. 

In reaksie op die oortre 
din' van di verbod her die 
rektor aile publika ie op die 
kampu wat met dr. Koorn 
hof e to spraak v rband 
hou, verbied. 
Die toe. praak i gehou 

voor die er. tejaar klas in 
Staat leer. Na die publikasie 
in Varsity het die dep rte 
ment hoof van ta I leer, 
prof. Robert Schir ,ge~ dat 
hy 'n ondernerning met dr. 
Koornhof gehad h t dat die 
verg dering geslot sou wees. 

Daar is by die Ie ing ge~ 
dar di v rg dering geslote 
is, 01 ar volgens di redaksie 

OP St lien bosch word 'n biertuin nie eers toegelaat nie. Hierbo ge 
niet 'n klompie Maties bier in die Dros. 

was bewus daarvan da 
Swartes nie in die nuwe 
deling ingesluit sal word nle 

Wat hul houding ten 01" 
sigte van die Grondwetv ! 
stelle betref, het die mee! 
derheid van die studente ",BI 
die vraelys ingevul h 
(45,6%), gese dat dit die VI 
voorberei vir 'n diktalOr 
skap. 22,5% van die student 
beskou die voorstelle 8 ~ 
tap tot hervorming, terw1i 

slegs 5,8% meen I dat di 
wesenlike verandering be 
hels. 
Opinies het gewis el V r 

tentatiewe steun vir, tot n~ 
gehele v erping van M 
Grondwetvoor telle. I 

Mnr. Deon R ssouw.S" 
lenbosch se SR·voorsitter 
het ges dat hy saarn t~fII 
met die idee om 'n peiho 
oor die Grondwetvo rst Ii 
onder die studenre te doeP 
Die SP het egter besluit .fII 
eerder 'n inligtingsverg d 
ring oor die voorstelle te hoU 
waarop prek ",r op 'n k 
demiese vla kan komn! P 
taar lewer Mnr. RossoLl)l 
he kou di as 'n meer kOP 
strukti we werk wyse, o~ 
dnt die studcnte danrdeur 
breer kenni van die VOOf 
stelle kan opdoen. . t 

Die inligtingsvergaderJ~~ 
a ngebied deur SAAK, h 
op 18 Mei plaasg vind. I)~~ 
prekers wa rnnr. J)aVll 
Dennis van di Univer ilC' 
van Kaupstad, prof. Wilb 
h terhuyse van die UniVe( 
iteit van. tellenhosch endr 
oily Jassat van die Tr n 

vaal Indian Congrc . 

Girnna U 
Op hete 
kole met 
brand 
POl eH ~rS1 RooM 
Lede van di PU. e giOltl 
• 01 

(I kspan het 'n nout; () J 
koming gchad tOe 'n hr 10 
in die vragmotor w ll((lr 
hulle g'ry het, onstaan hp~ 
Oi PU gimklub en di 

junior trampolienkluh \\~ 
op pad terug Potchefsl( 0 
toe ns 'n gc laagd" vertol1l~ 
in Wolrnaran stud. Die vr 
motor i deur die kluhs S 
onderskcie afrigters, Jl111( f 
Louw en Sch cpers b . tULl~ 

Oi gimna te en hul apr 
rnat i agter op die vr~1 
motor vervocr. Die sludeJl~ 
i teen die koue met kOI J 
ol,;rse toegeru . Die hr Or 
het ontstaan toe 'n kOlll1,e f 
nfgeval en op die vragrTlotlJ 

. se uitl tpyp beland het. r 
brand is gou geblus sond J( 
dat sk de aan di vragrTlot'ef 
aangerig is of i Oland be 
i .. 



a toe 
deur 

LIZAB TH - Di 

PlAKKA TE soos hierdie een verskyn oral op die Witskampus in die 
veldtog vir In creche op die kampus. 

ukses met veldtog 
vir creche verwag 
JOHANNESBURG - 'n Grootskaaise veldtog vir 'n ere che op die karn 
pu is in April op Wits geloods. Plakkate met slagspreuke so os "0 mand 
, child-care centre" en "It's your baby, too" het die rondte gedoen, asook 
n pcti ie met die versoek om so 'n creche or te rig. 
Di SR-ad hoc kormtee dat volgcns die b gin. el van' belang en hulle plig is om 

~ ur wi die veldtog gelood~ akademiese vryheid niemand die univ~rsitcil. van 'n.c. eh 
I. h t 'n gunstige reaksie op die reg ontneern mag word te voorsien, Ow udrninistra- toekoms genocide . pr k r. 
dl vraelyste wat hulle uit- om te studeer nie, sic het vervolgens onder- '0 dkeur, 
'CSIUur het, ontvang, Aangesi n hierdie begin- neem om 'n f~mds vir, so 'n Die ond rvoorsiuer van 
M T Shaki sel onderskryf word deur creche te begin te n n he- di SP op UP}':', mnr. P ter 

dl S~ l'der~YD akmbo1vsky, Wits mcen me Shakinov- drag van RIR 000 P r jaar, Swart, beskou di b sluit as . I vIr ames e ange ., . . _---- -" ...... 
op Wits en 'n lid van die sky baie studente kan me 
kOnlitee het daarop gewys studeer nie, omdat daar nie 

, 'n pick is waar hulle hul kin- 

WI. ts ders bedags versorgd kan 
laat nie. 

Sy se veral vroue word 

hOI
• kot hierdeur geraak. Dit is hulle 

wat daarvan weerhou word 
om hul intellektuele pot en 
siaal ten volle Ie benut. 

Gandhi Die komitce het die uni- 

Swart en Wit wil 
"segregasie" behou 

versiteite se argument dar 
daar nie voldo nde finansies 
bestaan vir so 'n creche nie, 
verwcrp met di teenargu 
ment dat die universit its 
owerhede hut prioriteit 
moet regkry. Me. hakinov 
sky beskou di owerhede se 
houding as ondemokrati s. 
T II org ni i s, die 
Black Students' Society en 
Wits Womens' Movement. 
het die pi idooi vir 'n creche 
onderskryf. 

Die SR van die Universi 
teit van Kaapstad het vroe 'r 
vanjaar hul adrninistrasie 
oorreed dat dit ook in hulle 

DURBAN - Volgens 'n meningspeiling wat die 
afgelope twee jaar deur di Universit it van 
Natal geloods is, wil die m erderheid BI nke. 
en Swartes in die intierne lewensfer segr zasie 
hehou. 

Die meningspeiling toon 
duar i in die groep aan 
sienlike steun vir gem ngde 
strande en openbare verve r 
mit die b naand ho tan 
duard gchandhaaf word. 

olu n pro. L. HI Ill" 
m r, di direkteur van die 
Sentrum vir Toegepa: re So 
siale Wetenskuppe vun die 
Universit it van Natal, is die 
peiling landswyd deur stu 
dent en komm r. iele in 
stansies soos IMS gevoer, 
Sowat 50'Yo van aile Blanke. 

, 

1111 II:" 'lUlU 



4 Di Marie, Donderdag, 26 Mei 1983 

MATIETOE 

Sirku 

Toekom tige 
werkgewers , 
o ontmoet 

DIE Bum vir Studentevo )rligling reel elke jaar dar ongeveer 
7S maar kappy-verteenwoordigers die karnpus besoek. Die 
doel i om studentewerwing deur die werkgewer aan die 
werknerner voor te siel. Vanaf22 Julie lot 6 September word 
daar elke dag 'n maatskappy op di karnpus ontvang. Plak 
kat en kenni gewing v n die onder kei maat kappy word 
op kenni gewingbordc en by Studentevoorligting aan 
gebring, 

lndividuele tud rile word nie g nr Ii r in hierdi b so ke 
nie. Aile belangstellendes is welkom om die onder. kei 
maat kappye t be. oek. 
Mnr. Conradie van die Buro het gese op ander kampus e 

is'n relsel van "maatskappy -sirku " die gebruik. Dit 
betoken dat aile mautskappye die karnpus gedurende een 
w k kan b so k. Mnr, Conradie het ge di tels I van 
verspreiding van besoeke reg deur die jaar is veel meer 
effektief. Ond erhoude kan op 'n meer p r oonlike basi 
gc. kied n daar he Ulan ook nie komp ti ie tu . en di 
kappye ni . 

Tevrede 
Di verteenwoordigers 'pre dikwels tot. e rig tudent 

per dag. A di tudent revrede i m t di diensvoorwaar 
des kan hulle dadelik 'n aanso k vorm invul. Mnr. Conradi 
her g\;SC die maatsk ippye WHt die karupus tot dusver besoek 
hct was bait! t vrcde mel die relsel. 

- 

Maandlange vakansi 
word dalk onvergeetlik 
MNR. STEVE ROSENDORFF, die organiseerder van die cnigstc offi i 
Sk-erkende Matietoer van 1983, se reelings is byna gefinaliseer. Die to 
na Europa duur byna een maand lank en klink na 'n onvergeetlike ond 
vinding. 'n VoUedige brosjure is van verlede week af al beskikbaar. 

In Londen word 'n hawe- punt daar . al sekerlik die van die groter stede 
dag-besigtingstoer gercel. kanaal-rondritte deur die lief- maklik vanafBadga t in 
waarna die groep drie dae like kanale van Amsterdam reik kan word. Die d rf 
vry het in Londen. Die geor- wees en 'n be oek aan die self bied onder and 
gani eerde toer van Londen Heinecken-brouery. warmwaterbronne. 
sluit Westminister-brug, In Pary sien die groep as Daarvandaan vertrek 
Buckingharn-paleis, Hyde deel van 'n georganisecrde groep na Venesie mel 
Park Corner en die Picadilly- toer onder andere Champs waterstrate, Die oggend \I 
sirkus in. Vrye tyd kan span- Elys es, die Eiffeltoring en deels in 'n egte Vene I 
deer word by Speakers' Cor- die Louvre. Hulle geniet ook glasfabriek spande r. [Jl 
ner, in Petticoat Lane of in 'n middaguur-vaart op die sal die groep op 'n sl! 
die sogenaarnde "West End Seine-rivier. Daar be. taan . kip op die watersee vel'\ 
of Town", waar verskeie ook 'n b so k tan Versaille word en dan vir die ke 
kons rte en opvoerings te en 'n be. oek aan die Lido en and j daar nog die g n 
sien sal wees. Daar is ook sy bekende "can-can girls", las. Vanaf Venesie gaall 
addi ionele dag-toere na Ox- Die dag in Zurich word groep na Rome, met L 
ford en Stradford-on-Avon, deur 'n voldag-georganiscer- kuiertjies in Bologna, f, 
'n Verdere moontlikheid is de toer in be lag geneern, renee, Empoli en Pi 
om 'n dag in Harrods te span- want daar is baie te sien in Rome word een dag pi 
de r en inkopies ie doen. die kultuurstad van Switzer- deer aan 'n georgani ee 

ln Amsterdam is die groep land. In Badga tein bly die toer van die stad. Ollll 
die oggcnd 'n deel van 'n ge- groep in een van die beste die groep twee dae vryv. 
organiseerde toer. Hulle is hotelle vir 'n week. Wenen, inhullconderandere'n 
die middag vry. Die hoogte- Inn.5ruck, en Munchen i toer kan onderneem nn 

pels en die eiland van C~ 
Die groep sal ook die 

leentheid kry om egte 1 
aans leergoedere te k 

Van Romegaan dieS 
na Athene. Daar sal '11 d 
toer na enkele vaJ1 
Griekse Eilande (Hydrll, 
ros en Aegina) onder" 
word. 

Aile verblyf en twee 
per dag is by die toe. 
ingesluit. Die prys lUll 
vliegtuigkaartjies vanaf 
hannesburg in. Die toerl 
moet egter self vir vel'\' 
na en van Johannesburg 
Mnr. Ro ndorff se clal 
"Vlieg nou, betaal lutet 
ma" sowel Barclay 
nanvaarhaar i . 
'n Verdere R 1 00 ,(X) vir 

w k by die ki-oord on1 
en die huur van app 

te dek sal benodig word. 
toerlcde ontvang elk 'n 
sak, 'n plastiese houen¥ 
reh dokumente en 'n I 
mou , wurmgevoerd 
hemp. Sp iale a .. uf1l~ 
v()orsorg atreels w rd 
vir die tc rlede gere II 
sluit m diese-, baga ie-, ~ 
tant- en reistjek -verseke 
in. Daarword ook vir III 
like kan cllasies voorsi 
gemaak, sodat die pe 
wat kan elle r leg R~ 
verloor, 

Belang: tell ndes k n If. 
t ve Rosendorff hy 

skakel of die Stell 011) 
rei agentsk ap kl)nll1~ 
72920 en met mnr. Ri~ll 
Daneel reel, Pamflctte i 
by die Sk-karuoor be: 
baur, 

Priv t n g 

__ ... - 
fI/IIIJ--"" 

Aan:T Jothin 
070 t IJ nb h 7600. 

Vorstei 
lui 
weer 
klok~ 

TOTAAl. 

NAAM---- ----------------- 

ADHES ...__ ------------ 



Di 5 

tudente 
veg 

• apeue 
o U 

o r 
• M d ~l Anti-apatie Pro 

jek, geloods deur Die 
Matie en gerugsteun 
deur die Studenteraad, 
nader sy voltooiings 
datum. 
Die projek is verlede jaar 

op ini iatief van Die Matie 
gelo ds as 'n daadwerklike 
Ping om 'n on truktiew 
bYdr te lewer tot die tu 
dentegemcenskap. Dit be 
hel in kort die motivering 
Van die huiskornitee-lede 
Van die onderskeie koshuise 
e~ privaatwyke om hul ju 
nior lede aan te moedig om 
deelt neemaandiegele nt 
hh d wat die verenigings 
ul] hied. 
Di w nners van verlede 

Ja~r. projek, Pieke en 
Mh Inerva. se huiskomitee 

t lk 'n wis elirofee n 
RIOO kontant ontvr ng. Die 
nd k ie koshui e en v r 
ni?ing is vroeer vanjaar in 

g It oor die aard en do I 
I. lling. van die proj k. In 
di kOmende week sal briewe 
gep word aan die verskeie 
Ver niging • waarin hulle gc- 

VIr 
• 'n R U 

VOLGENS prof. Knox-Davies van die departement Plantpatologie 
is die rede vir die baie verrotte eikebome op die 80S die baie motors 
wat in hulle vasry. Die bome word op die manier beseer en infeksie 
tree in. 

Eerste winterskool 
v·nd in 
tew 

• urue 
bo c 

Univer it it v n 

iu n 

:11-3t::\1 uitbrei- 

bied 

f I 

, II • Ip 

by di toon van 

Groot ver k id nhei v n 
L dy i h II 

w 
V IIi 

t r 
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Vyw 

Spa nne 
Die tudente word in vier 

panne verdeel. Hulle moet 
die ere beplan en adverreer, 
terwyl ander kook, hedien 
en opruim. Hierdie grocpe 
roteer n elk etc od t elke 
groep die geleent heid kry 
om met die grootskaalse ver 
versingsbediening kennis te 
rnaak. 

Die studente word geeva 
lueer volgen organi tori 
. e vaardigheid, die gebruik 
van toeru. ring, die vlak van 
bedlening, en die stand ardi- 
sering van r pte. 

Variate 
Volgen me. Van Wyk 

neem die voorbereiding van 
die etc inigiet tussen drie 

OEFEN, EN ... 

ge et 
py e 

en vier uur. Die Iakulteit pro 
beer so veel us moontlik va 
riasie in di '. py kuart toelaat 
en maak 0 k v n verskillen 
d bcdiening mel odes g - 
bruik om stereotipireit teen 
tc werk. 

Spyskaart 

Die student epubliek word 
alreeds die Woensdag voor 
die Vrydagmiddagete van 
die spy kt art verwiuig d ur 
'n groot spy kat rt wat voor 
die Hui houdkunde-gebou 
opgerig word. Daar word 
kos vir owat vyftig persone 
voorb rei en volgen me. 
Van Wyk is die etc gewoon 
lik, afhangendc van die py. 
kaart, goed hygewoon. Dit 
i<; intere sant dat die me r 
konven ionele etes, b taan 
de uit 'n voorgereg, "boere 
kos" en nagereg, meer af 
trek kry us byvoorbeeld 'n 
Franse of ander kontinen 
tale aanbieding. Die pryse 
word bepaal afhangende van 
die spyskaart, maar dit wis- 

l tu: n R2,OOen R3,70p r 
kop. Die departement i glad 
nie op win ingestel nie en 
die pryse word so gehef dat 
81 gs die ko te van die te 
gedek word. Daar word ni 
alkoh Ii e v rver ings aam 
met di etc bedien ni ,maar 
die stud nre is welkom om 
hul eie wyn te bring. 

Me. Van Wyk wil daarop 
klern Ie dat die studente nic 
spe ifi 'k vir restaurant- of 
hoielwerk pgelei word nie, 
maar d It die etevoorberei 
ding slegs 'n onderaid ling 
van die oorkoepelende kur 
sus is. Somrnige van die oud- 
tudente het wei die restau 
rant bedryf betree en 'n groot 
suks s daarvan gernaak. 

Die etes word volgende 
semester hervat, en sal weer 
op "n gere Ide grondslag 

ngebi d word. 

KOS mag dalk net gevaarlik wees vir'n mens se gesondheid veral as 
dit ander mense se oafenpoqinqs insluit. 

V oorsitters gee raad vir 
eminare van die toekoms 

MIN studente is bewus dat die smaaklike etes wat deur die Huishoud 
kunde fakulteit aangebied word, dee I van 'n formele prakties is. Elke 
Vrydagmiddag word 'n sekere spyskaart as middagete aangebied. Die 
etes word deur finalejaar Huishoudkunde- en Dieetkunde-studente 
voorberei. 
Volgens 01 '. M. van Wyk 

van die Huishoudkunde-Ia 
kulteit word die eres voor-: 
berei w pr tkti e oefening 
vir die final jaar tudente. 
Dit b laan sl g 'n onder 
E Ideling van die hele kursus 
n is gelykstu mde uan 'n 

tutoriaal of praktie . Di fa· 
kulteit pong hiermee om die 
tud rue v rtroud re maak 
mel al die Iaksies van kos 
voorbercidin I en bediening 
op grool . k al. Tegelyker 
tyd k n stud nte die kun 
kry om 'n etc reen 'n mini 
male prys tc kry. 

VIR verenigingsleiers dwarsoor die kampus was daar Maandag 16 Mei geleentheid om die leier 
skapseminaar van 15 tot 16 Oktober verlede jaar te evalueer. Tydens die evaluering het belangrike 
inligting na yore gekom vir die seminare wat in die vervolg vir voorsitters gehou sal word. 

Die eerste leierskapsemi- 3. Die formulering van doel- dig, maar in die atgemeen .------------.._---------- 
naar vir vereniging-voor- stellings en doelwitte. glo ons dat daar baie baat R h Ih d 
sit(s)ters het verlede jaar sy 4. Kennis en toepassing van gevind is en dat die wenke euse- oevee e e 
beslag gekry nadat b plan- vergadering-prosedure. nuttigaangewend konword." 
ning vir die projek reeds 5.0penbareredevoering. Mnr. Smit meen dat die ge- koffi e en papi er 
twee jaar vanrevore begin is. 6. Delegering. leentheid vir die leiers om 
Tydensdieseminaarissewe 7. Moreelbou. met mekaar te ges Isoorhul. I k b k 
punre weergegee op grond verenigings, al klaar lets po- J aar i s ve r rui 
waarvan die opleiding ge- Aanbiedlng sitiefs is. 
kied h t: Behalwe die leierskapse- 
I. Megani. m s om kontrole Mnr. Faan 00 thuizen, minaar wat vir die vereni- 
te ver ek er. .. . van oudiovisuele dienste, ging.leiers aangebied is, is 
2, Hoe om die jaartaak te was die man wat hoef aak- daar ook reeds seminare 
organiseer, lik verantwoordelik was vir aangebied vir die SR. SP. 

..... ------- ..... ----------------------------- ..... ~------~----------~ die anbieding van die semi. Prim-kornitee, Junior Bree- 
naar. bestuur en Sportkapteins, 

Daar word ook 'n seminaar 
beplan vir aile eerstejaar-lei 
crs en redakteur. , asook 'n 
Studenteleierskonferensie. 

Na 'n halfjaar van prak 
tiese ondervinding in hulle 
onderskeie verenigings, her 
die leiers 'n geleentheid ge 
had om die serninaar te eva' 
lueer. 

V olgens mnr. Arnold Smit, 
die SR-lid verantwoordelik 
vir lei rskapsontwikkeling, is 
terugvoering baie belangrik. 
Oit. I veral help in die voor 
b reiding en hcplanning van 
die volgende semin ar wat 
uan di inde vun die iaar 
g hou gnan word. 

Tevrede 
Mnr. Smit vod tevrede 

m t die inligting wat verkry 
is. "Oil hly teeds l1loeilik om 
die uit cnlopende behoeftcs 
van al die vcrenigings in een 
opleidingsprogram te h vre- 

But after all. no boarding 
estahlishment is exactly reo 
nown d for immaculately 
pr pur d food in th > lin of 
Cord n Bleu cuisine. All 
they ever promi ed you was 
a rea onably nouri. hing 
squ re meal, and let's face 
it, we aren't exactly paying 
xorhitant hoteHyp prices. 

What is the food situation 
like in Slellenbo ch'! 

he most common opi 
nion wru that the fo d wac; 
" c ptablc" and "allright·'. 

Mo. t people maintllined that 
they couldn't expeCI much 

DIE MA TIE het ondersoek 
ingestel na 'n paar onbelang 
rike statistieke en die vol 
gende skokkende gegewens 
gekry: 

Die rekenaar by die reke 
naarsentrurn verbruik jaar 
liks 2,4 miljoen rekenaar 
velle en 20 miljoen ponsk aar 
teo Hierdie getalle is op sig 
self miskien nie geweldig in- 

'n ONDERSOEK deur Die Matie het aange 
toon dat die rekenaarsentrum jaarliks 2,4 
miljoen (of 952 km) rekenaarvelle gebruik. 

have food-C( llllnittces where 
grievance: can he aired 0 
that students can have more 
say in what they are provid 
ed to eat. Su h chann I f 
communicati n eem to be 
sadly lacking in some ladic ' 
residences; a fact which is 
probahly xpl ined hy th 
pr cncc of pl ter ,dver 
tising "Slimnastics" in. omc 
of the aforementioned estab 
lishm nts. 

Whilst on the suhject of 
slimming, it i apt to men 
tion the pra tically unani 
mous complain~ C lncerning 
the qu ant ity of food pre 
pured. These erie. for more 
food seem to he falling on 
deaf ear. and respon. e 
uch as Marie-Antoinnett' : 
"let them at cake" does not 
eem to he forthc mingo 
This does n It mean how- 

Studente 
van WA 
byeen 
oor ryery 
ONGEVEER tagtig Sui 
wester-Maries het onlan 
vergader om 'n Suidwes-ve 
eniging te stig. Dit is die 
volg van 'n bchoefte om h 
Ie mede-Suidwesters beter 
leer ken en te ondersteun 
Bestuur is tydens die verg 
dering gekies. 

Een van die doelstelli 
van die vereniging is om 
leenthede van en na Suidw 
te reel vir lede van die v 
eniging. Daar word ook 
plan om minstens een ke 
per kwartaal 'n sosiale 
leentheid in die vorrn van 
braaivleis, bierfees of sokk 
thou. 

Die SR het aan die ver M 
eniging 'n proeftydperk vaD I 
ses maande toegestaan wast e 
in hy homself moet beW)' rei 
A die vereniging aktief gt' ~el 
noeg is in hierdie tydperk 
sal dit amptelik erken wor~ ] 

Die suk es van die veM 
eniging hang af van die mat 
waarin die studente gaan 
deelneem, Aile studente mel 
'n vaderlandsliefde vir Suid' ~ 
wes word uitgenooi om ~ 
die vereniging aan te slull 

Daar was 'n lewendige bt 
langstelling in die stigting DI 
vergadering en heelwat stU be 
dente was teenwoordig. ~Ie M 
nand is afgesluit met die Suitt of 
wes-lied wat uit volle bOli Dc' 
gesing is. 

Nagwerk? Studeer of bestuur jy regdeur die nag? 
Kry Regmakers, die ligte opkikker-tabletjle wat jou 

wawyd wakker maak en op-en-wakker hou. 

Fac s about food complaints 
give more food for thought .. ' I 

RE .:.NTLY ther > has h~~n many complaints ahollt the food prepared in some of th resid ne 
h fact that th sc complaints ar oft n due to misunderstandings, rnisc< nccptions and a lack 

communication, is food for thought. 
How many time haven't more, hut the f(.>od was very 

you ntered a resid nce din- much your nl1ddl -of·the- 
ing hall to hear a cacophony road type of meal. Yes, dear 
of moan., groans and com- reader, the. e opinions were 
plaints about th meal at voiced by.y~ur very ow~ reo 
hand'! pre entalJves on the vartous 

house committees in the re 
sidences; but yet you still 
continue to provide an un 
ceru ing tre, m of complaint 

In Majuha the inmates he 
came so despcrate that tOO 
of them, plus another 200 in 
Dagbreek, signed It petition· 
cum-ultimatum in which they 
voiced disapproval about 
their food. 

The matter Wa.! taken to 
the Department of Admini. 
tration of the University and 
a compromi e was made ac 
cording to which complaints 
would be r cognized and 
atisfied ru far as pos ible. 
Indeed. most r~idence 

la 
&el 

. br( 
siggewend nie, maar as hlel' n 
die stati ti ke verwerk wo1 d 
word die volg nde bevio e 
Die rekenaarv lie sal. lIS ~ I 
in 'n lang ry neergele wo~ Wit 
952 km ver strek. Indien d~ 
rekenaarvelle in lang re~ 
langs mekaar neergele wOf 
sal dit ongeveer 517 rugtJr e 
velde bedek , of die veld' 
langs Coetsenburg 64laed~ 
k an toepak. Die ponskaa~ 
al as dit ber ken word 
8 van hulle , mm dik is,2 
k m hoog opgcstapel kB 
word. 

Die Neel ie bied vir 
groot aantal Maries 'n la~ ~ 
durige bron van ontspaI1l1'~ 
en bykans niks seggcO I 
praatjies. Volgcns die lJ( 
sluurd r van di Neel ie 
da. r verled> j I r 278 ~ 
koppies koffie v"'rkooP, 
totaal van )4857,5 titer. I~r 
dien elke student wat 'n kO 
fie gekoop het 15 minutel 
die Nt=el iespnnd er het, 
claar deur die loop van ,9 
ongevecr ()9 71 S studic·lI 
verlore gegaan het. of a~ 
d rs g lei, 7,95 jaar. 

ever, that we shnuld vent 
our grievanc s on our 11111 
loved "kostannics" as t~el) 
menns for effecting 11\1 
changes seem to be neat 
m limited as ours. 

They h ve to operate ~ I 
cording to strict pres~(~ 
t ions provided by tl UJ1I~ 11 II 

. ity. These include stri ~ ~ 
putation with regard H~ , ( 
the menu and quantity 
food provided. . c t One should therefor ~ 
mind those who are resp~l ~ I 
ihle for all these regulUllO ¥ 
of what William Lithg(O,. 
once wrote: "He that e£it~ 
well, drinketh welt; he t II 
drinkethw lI,sleepelhW~. 
hethat .leepethwell,sioll ~ 
n t; he that sinneth not 
traight thr )ugh P Irgal 
to Paladi: " 



fO Me. ODETTE SCROOBY, die voormalige Mejuffrou Suid-Afrika, 
f ~~S.onlangs die eregas tydens Helshoogte se huisdans ter voorbe 

._,eldlng vir hulle rennie. 'n Misverstand met die vliegtuig het amper 
eroorsaak dat sy nie daar teenwoordig kon wees nie. 

: Eet was darem ni 
;al by Minerva-fees 
~ ~IE naweek van 6 tot 8 Mei het Minerva haar kwarteeufees gevier. Om 
ie M.ondere betekenis aan die fees te verleen, is dit deur 'n aantal Oud 
d orJnervianers en 'n verskeidenheid beroemde persone bygewoon. Dit lyk 

D et die hoofgedagte van die fees was en Majuba het ook daarin gcdeel. 
aar w . . "" as egter me net te ete Ole. 

n Na. lang voorbereidings me. Steenkamp, die vorige 
d' t die ufwugting en opwin- inwonende prinsipale en ere- 
~nflllnder die Minervianers gus van die fees, se vliegtuig- 

Imak bereik met die kaartjie te betaal. 
Dilbreek van Minerva-dug. Die "Van To~ka tot Nou"· 
d Vrydag om 06h 15 het hennedinee is vanselfspre- 
1m' . 
I CISICS reeds rondge- kend gekenmerk deur mini's 
:~n en die Majuba-rnanne van die "crirnpclenc"-se' 
r rakteer op 'n pons', tigerjare tot die valletjietip 

tr' In ~r(~lletjie. en vrugte- van vandag. Ultra-moderne 
( ~ ~ Y,I. n Meingsp iling on' drag van die toekornstige 
ld (II Majuha-manne het halfeeufees is deur die HK· 
dl :Ok II dat di ontbyt onver- led ten on g ,t J. 
((i Y baar h ter was as dit Op Saterdag is 'n port- 
j~ a ra an hUlle gewoond is. dag op 'n groepbasis gehou. 
'~B Die eerstejaars het as wen- 
If ~I erugtes ners uit die stryd getrec, met 
l1) ~el ,k seksie in die koshuis die vierdejaars kort op hulle 
Id Pe n heroemd Iberugte hakke. 
j~ n . n na die middagete 
(I v I. Die uiteenlopende 
d Wei nlCling het ds.· Jan de 
2 nj ~lr.LinaSPies,dr.Hen 
~r, ly ~camp, mnr. Sunley 
• ell~ clvle ongelooflike mnr, 

PI ~ lakfloors, Carel du 
n i hi , prof. Bun Booyens, . nrd 
10 ,II :- van kafee-faam 
16 ~ I IllPles du Toit en mev. 
~t' aant ~ ese ingesluit. Dit 

~al die gaste self oorge 
nd onl t besluit of hull 

I r di Clenl I ie kategorie be- 
In l)i t. of be rug sou val. 
,(11 h t Inwoners van Minerva 
• I Pontaan bygedra om 

ReUnie-dans 
130 inwoners van Minerva 

en 'n groep oud-inwoners 
het 'n swi rige rennie-dans 
in die tadsual bygewoon. In 
tipiese reunie-tradi ie her 
nostalgie en bespiegelinge 
oor die toekoms van Miner 
va die atmosfeer oorheers. 

'n Erediens i op Sondag 
gehou en die Ieesverrigtinge 
is afgesluit met 'n teeparty in 
Minerva sc ruin. 
'n HK·lid van die koshuis, 

me. Suzan Venter, het gese 

•• • 
.In ompanJle smg 
/' bIll dans Afrikaans 
, y ,Universite' van Stellenbosch het vanjaar 

tn t ~. Afrikaanse sang-, dans- en toneelgroep 
Die ~e naam van De K ompanjie gekry. 
11& :dee van 'n groep geveer twee jaar gelede by 

hId n Yk aan die Alabama- mnr. Ted Scott, tans 'n na- 
teg 1 kap het on- gr adse mu: i kstudent,ont· 

taan. Na. ame. preking. mel 
Admlnistrasie is toestem 
ruing v rkry dat die gro p 
onder die Departement van 
Ontwikkeling kan val en i 
dadelik begin advert er vir 
dunsers en musiekmakers. 

Daar is agt angers, twaalf 
dansers n tien orkeslede ge· 
kies. Die mu 'iekinstrumente 
bestaan uit 'n kJavi r, fluit, 
saxofoon, eleklroniese or 
reI, skuiftromp lte, kitare, 
klarinette, dromme ",n per 
ku sie. Ted COlt, die r gi - 
seur, e dllt hull meeslalop 
Afrikaanse mu iek. in die 
vorm van kaharet, j zz, pop 
cn rock, kon 'cntreer. 

Die groep herlan reds 
hul eerste ptrcde vir Sep· 
temher in die H.B. hom. 

De K ompanjie i. 'n t it I 
van 'n Iiedjie waf die Stellen· 
bos e Boys. ing. Mnr. Sc , t 
hel ese hull he! lank g • 

k na 'n na tm We t by di 
A rik n karaktcr van di 

alpa. 

dat die naweek te gou verby 
gevlieg het, maar dat die her 
innering "nog lank soos 
sjampanjeborreltjies op di 
tong sal hly sprankel." 
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HH DANS VIR REUNIE 
'Vr ee'v iegtui 

erda 1 m • we 
AS voorloper vir Helsho gt r uni in Augu tu h t di k huis op 7 M i 'n form I 
gehou. Die eregas by die geleenth id wa di voormalige Mej. uid-Afrika, me. Od tt 
Dit was egter baie amper of die groot g 1 entheid h t h elternal misluk. 

Dic rcelingshet byna d ur kompeti ic. ds. Theo mit,.al ptrce : 
di matgcval toe me. croo- Madame Lub e l l e , 'n von iller. 
by haar vlug vanaf J han- ko nheidsulon • n ... Ka P' I rdagoggend 'peel 
nesburg verpas het. Sy kon . tad, her d monstra ies van Helshoogt teen 'n lk y·kos- 
egter daarin slaag om 'n later grimering gelewer. 'n I). huis 'n rugbywedstryd, Dat r- 
vlug te ha I, maar was dric monstru ivan "Iantasi gri- nil al'n jampanj ·"hrunch" 
uur laat op di lugh w . m ring" i op mnr. Jacki rehou word, wat betyds al 
Tydens die din wa: R d Iinghuy: e n van die eindie vir die Maties/Ikeys 

mnr. Colin Buitendach, 'n HK·lede, gclew r. lnt rvar ity. 
WP branderplankryer, ann Die aandber ik die r ilnie 
die syvan m .Scroohy.Mnr. Lanzerac 'n hoogtepunt wann cr daar 
Buit ndach isn inwonerv n 'n formele dine in di eet- 
Helshoogte, M . Scrooby Di midda i me. crooby a I g hou word. Die Vloot- 

• het di heildronk inge tel by . aarn met di 11 ' van 11 I· ork s tl by di icle 'nth 'id 
die geleenth id. hoogte en Nerne it na die kamermusi k versk if. 

Die lema van die dinee Lanz srac-horel waar mid- 
was "Sailing". Volgens mnr. dag te in li zte luim ' nutti 
Wilhelm Meyer, die onderpri- is. Me. Scrooby h I in N me- 
mariu van Helshoogt " was ia oornag. 
die dine 'n groot sukscs, en M . crooby het haar b • 
kan dar r ultgesien word na so k. 0 geniet d t y eer op 
die rennie in Augustus. 'n Inter vlug terug i na 

Johannesburg. Dit was haar 
laaste uitstuppie 'm j. A 
voor die kroning van h ar 0 I ' OSOV 
opvolger. 

Mnr. Chris wu«, ilK Lid 
belts met die r lillie, se di • 
reeling vir die kom nde reo 
unie vorder go d. Dit word 
beplan vir die nawc k van 5 
tot 7 Augustus. OJ Vrydag 
middag al duar vleisgebra ti 
word. 'n Ilui 'V rgadering snl 
gehou word waar di e rsre 
Primarius van II Ish gt, 

Grimering 

• VIr 

Sat erdagcggend is me. 
Scrooby onthaal op 'n sjam 
panje-ontbyt. Hierna her sy 
in die eetsaal van Helshoog 
te 'n praatjie oor grimering 
vir aile belang tellend s ge· 
lewer. Sy het ook gepruat 
oor 1)a r eie fiksheidspr()' 
gram en haar de In im aan 
die M j. SA· en Mej. He lal- 

'Barmhartigheid. aksie' 
organises famine and 
marathon for the needy 
IT seems that most Maties arc oblivious of the fact that a rroup called th 
"Barmhartigheidsaksie" have recently done much to h Ip improv 
conditions for thos in need. Th ir effort hay includ d organizing b th 
a 48 hours famine, and a table t nnis marathon. 
LAST year the Maries parti 
cipated in a forty hour Ia 
mine and subdued their 
hunger pangs to raise money 
for the needy. 
The project wa org t 

nised by the "Barmhartig 
heidsak ie" of the student 
KJA in coop ration with 
World Vi ion, which ope 
rat on a national level. The 
big weekend w from ri 
day OShOO to Septemb r to 
12hOO on Sunday . 
20% of the money raised 

was donated to World Vi ion, 
The rest was contributed to 
a feeding project at Klein 
vlei which is a Coloured area 
in Eerste River. As u . ub 
economic community with 
low income inh bitant it is 
beset with problems. To 
complicate matters the ave 
rage ize fnmily consists of 
seven or more and many of 
the childr n suffer from mal 
nutrition. Th feeding pro· 
ject aims 10 counteract thi 
by teaching housewives how 
(0 prepare and cook well 
balanced ct:onornicaJ meal , 

Motto 
R3 885 was r iscd by the 

student and hand d over at 
Kleinvlei. leinvlci'~ motto 
is"Helpu'toh Ipourselve ," 

Radio Mati and Die Ma 
lie helped with the advcrtis· VERDIEN N 

MEERTYD N 
(Niks t doen met boeke ni ) 

KAK L: 021 92 412 
7.1 
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Claerhout e ku 
is byna ~o a~r~ 
SOOS sy lnsplra 

As 'n mens in ag neem 
Frans Claerhout geen ku 
opleiding gehad het nie, 
daar tog iets spesiaal in 
skilderye. Hy het 'n 
eerlikheid en spontane~ 
in sy werke waarna bniep 
ressronele skilders stre 
Daar is 'n mate van dire~ 
ekspressiwiteit teenwoc! 
in sy werke. Hy huiwer 
om op y finale werke 
eksperimenteer nie en s 
slaag hy goed daarin. 

Die kunstenaar se dat 
baie gra g sou wou sien 
kunstenaars "eerlik" 111l 
skilder. Ongeag 'n !{Un 
naar se styl of vaardight 
kan enige kunswerk Wi 
digheid verkry as die kun 
naar net met self vert roue 
doelgerigtheid skilder. II, 

Anso "all" 

pastel en houtskool saam 
gebruik en waardeur hy baie 
interessante effekte verkry. 

Die 28 skilderye in die 
Edrich-Gallery is legs'n 
baie klein vcr arneling van 
hans Claerhout se werk. 
Die ander werke bring hy in 
gereedheid vir sy volgende 
drie groot tentoonstelling 
hierdie jaar. Die eerste een 
word vanaf 15 Junie in Jo 
hannesburg gehou, in Au 
gustus het hy 'n tentoonstel 
ling in Belgie en in Oktober 
een in Chic go. Mnr. Claer 
hout het ook al twee boeke 
vrygestel waarin hy sy 
lewensgeskiedenis en Iilo 
sofie ten opsigte van sy kuns 
beskryf word. Die boek , 
wat len volle geillustreer is 
deur die kunstenaar self, is 
vcrkrygbaar by Edrich. 

Fran Claerhout is 'n 
, Roornse priester by die 
Tweespruit-sendingstasie in 
die Vrystaat en hy skilder 
net in sy vrye tyd. Hy kry sy 
inspirasie van die Swartrnan 
se waarmee hy elke dag 
werk. Hulle lewe, gebruike 
en tradir ies Iassineer hom en 
is een van die hooftemas in 
sy skilderye. Die kunstenaar 
verkies om in 'n olieverf 
medium te werk. Op die ten 
toonstelling is daar ook 'n 
hele paar gernengde-media 
skilderye waar hy olieverf, 

l'RANS CLAERHOUT her 
'n tentoonstelling van skit 
derye gehou in die Edrich 
Uitstallingsgallery van 18 tot 
28 Mei. 

Die kunstenaar is in 1919 
in Belgie gebore. In 1946, na 
die oorlog, het hy in Suid 
Afrika kom woon en in 1958 
het hy begin skilder. Die 
selfde jaar het hy Bloemfon 
tein besoek waar hy toeval 
lig in die kunskringe beland 
her en daarna het hy ernstig 
begin skilder. 

EEN van die priester-skilder, Frans Claerhout, se skilderye wat ten 
toongestel is in Edrich. Hy streef daarna om eerlik in sy skilderkuns 
te wees en hy kry sy temas van die swartmense waarmee hy elke 
dag werk. Vader Claerhout is 'n Roomse priester woonagtig in die 
Vrystaat. .",.,,# ;# II ••• :# .. , • .,,. 1#11 

M DIA- YPE: 

Watching movies 
with eye do ed 

Wie · s nou eintlik 
die een wat mal is? 

LUIGI PIRANDELLO, "die dramaturg van die vraagteken' het Enrico 
IV in 1922 geskryf en hierdie stuk het een van die gewildste en belangrikste 
dramas van die twintigste eeu geword. In al sy meesterwerke vir die 
verhoog het Pirandello telkens teruggekom na sy basiese standpunt dat 
die waarheid wissel volgens die oogpunt waaruit dit bekyk word, dat die 
werklikheid veelvlakkig en relatief is. 

WH :.N we fork out the cash for 90 minutes of 
thrills, spills and frills in the dark, we have not 
decided to see th film. In fact, we have been 
coaxed into the queue by media-hype and the 
whimsical writings of a few "critics". 

of the film than a few bony 
triggerings of our emotions. 
'10 hell with t)e thetic - 

that's po seur t r- 
by rain, treaded by 

Hein Marais wiry pseuds who 
spurt I three-day 

_ growth and w ur second- 
o hand clothes. Nonsense. Ap 
preciation of movi s is not 
rooted in our gut-instincts, 
nor is it miraculously re 
vealed by a clinical diss c 
tion of the film. 

dat iemand die etiket "mal" 
of "gek" om sy nek moet 
dra? 

Vir Pirandello i dit on 
rnoontlik om die masker van 
die gesig te onderskei, nie 
net by ander nie, maar oak 
by homself. By verklaar: 
"Elke en van ons beskou 
homself as een, maar daar 
die aanname is vals: elkeen 
van ons i, so v cl... 0 veel 
50 os al die moontlikhede wat 
in hom opgesluit Ie. Ons ken 
net een deel van ons elf, en 
heel waarskynlik die onbe 
Iangriksre deel." 
Die Keiser (Ell rico IV) is 

vir die Dramadcpartement 
van Stellenbosch in Afri 
kaans vertaal. Die Universi 
teitsteater bied 'n opvoering 
daarvan in die H.B. Thorn 
tearer aan van 25 tot 28 Mei. 
Die produksie is deel van die 
Thom se reekskaartjle-sei 
soen en die oorblywende sit 
plekke is dus beperk. 

Rlaan Smlt 

It is a fact that film com 
panies create the hits and 
stars (a k fluttering Pia Za 
dora). Advertis- 

figure wat die Keiser se Hof 
bevolk, En . 0 lewe die edel 
man sy droom, y nagmerrie 
sy nuwe werklikheid uit: 'n 
wcrklikheid waarin die toe 
koms gekaart is, waar niks 
onverwags kan geb ur nie, 
waar more se geb ure in die 
ge kiedenisboeke nagelaan 
kan word, 

Hierdie gegewe vorm die 
agtergrond waarteen Piran 
dello die relatiwiteite van die 
werklikheid ondersoek, die 
werklikheid 500S die "nor 
male" mens dit ervaur, teen 
oor die w rklikheid wat die 
Keiser ervaar. Di entrale 
vraag in die drama word 
dan: wie i nou eintlik mal'! 
Is dit die man wat in die rela 
tiewe veiligheid van die ge- 
kiedkundige scenario lewe, 
of i dit die res van ons, wat 
in die spanninge en die on 
sekerheid van die twintigste 
ceu b staan? En wic is ge 
regtig d arop om te besluit 

By plans Enrico IV in die 
hede, vir on die romantiese 
tyd van die twintigerjare. 'n 
Italiaanse edelrnan doen 
breinskade op in 'n ongcluk 
en verloor kontak met sy 
"ware" identit it. In sy ver 
sreurde v rbeeldingswereld 
glo hy dat hy die Middel 
eeus Kei er van die Heilige 
Romeinse Ryk is. Sy liggaam 
lewe in die twintigste eeu, 
maar sy gees is di' van I {en 
drik IV, wat in die elfd eeu 
in 'n verwoede stryd met 
Po us Gregorius VII gewik 
kcl is. 

ing campaigns, 
product ion-gos 
sip and related 
novelties arc unleashed on 
an all ton gullible public. 
'I he company decides that 
me sy III lodramas ()I space 
soap op ras will be th next 
"hig thin r", Th hits If pre 
Iabrlcted - you don't even 
have to go to the trouble of 
"liking" the film, it is "liked" 
for you - hy critics and ad 
verti in' campaigns. 

Occa ionally thi plot 
fails, as with Tron, but then 
the film is given It six month 
br 'ather and another media 
off nsiv i I iunched. 

As with all art, the appre 
ci uion is the product of II 
delicate liai. on h tween th 
rational and the irration 1. 
T he film . hould not be re 
ga ded a 11 m re opp irtu 
nity to tuke our emotions on 
a rollercoa ter-ride , or to 
ati ite our (hlood) lust or a 
an excu e to mudge our 
make-up. The view r can 
not How him elf to becom 
the Iih imaker's puppet who 
. hrieks and hedt tears wh n 
prl mpted to do . We d r 
n t pro titut our individual 
p rceptions and respon e in 
order not to differ from the 
m dia-hype or th mor 
phou mumbllnus about the 
film. 

If nothing el , we have 10 
b I rt and remain indepen 
dent and criti al participant. 
in thi whirli rig of actions 
and reaction. We have to 
decid for ourselves what we 
like and ·di like and not be 
cajoled int orch strated re 
sp n 

y vriende en famili be 
sluit om hom tegerno t te 
kom in hi rdie nuwe werk 
likheid wuarin hy hom be 
vind. Hulle verbou y luukse 
villa om na 'n Midd leeuse 
ka teel t lyk, laat 'n garde 
rob vol ko tuums uit die 
periode maak, en huur be 
ro p akteurs om die rolle t 
p I v n di Middel eu e 

STU DENTE van die Universiteit van Stell 
bosch se Dramadepartemen'. repeteer 
toneel uit Die Keiser (Lui i PirandeliO 
V .I.n.r. Albert Maritz, Andre SchW8~ 
Nicola van der Walt, Belinda Richardson 
Antoinette Pienaar. 

Lik wi e, a film c n he 
stopped dead in its tra k by 
d nying it publicity, The rca 
son could be manifold: di 0 

lik for director who re 
fu e to to th lin, politi 
c I or mort I overtone 'te. 
lf you ar not awar of a 
film, it do ' not exi t s far 
a you ar concern d. Fitz 
carruldo had a low-k y re 
lea in Johanne burg and 
was hastily removed from 
the circuit. The same hap 
pened to Cat People fter it 
rec iv d abysmally ignorant 
r VI w . 

BUI we, too, arc l uult. 
Cinema is, with exception, 
art - nor m 'rely another 
con um r product. When 
we visit the dram -theatr 
w expect to b PI' ivok d. 
inspir d, disturbed. We arc 
not . urprised when Vol' 
Iller' dr tin d III I dejec 

t d. 

Film Society: Digters debuteer 
I like my coffe a I like my men 
black and strong. 
dit IA geneties ingebed in my chromosome: 
ek hou van donker mans 
hull bring die wind in my are 
en is - voorafbepaal - 
die geleiers van my senubane. 

Adriaan (met twee a's) Hoffman 

30.5.83 - My name is Stelios, Jo~8 
Bergenstrahle (Sweden, 1972). 
6.6.83 - The Girl from Lorr8i~ 
Claude Goretta (Switzerland/Fra'' 
1981 ) 
13.6.83 - The Battleship Potern~ 
Sergei Cisenstein. (U.S.S.R, 1926) 
20.6.83 - The Prostitute. 

o va 
dente en dos"nte van die 
Kons rvaloriulll 'n gratis uit 
voering van mu ick gegee. 

Woen dagaand het die 
ASVS 'n letterkundige \lit 
slallingcn besNckinggehnd. 
Oit hel oor die onderwerp 
"Prot" n Lcltcrkundc" ge 
handel. Bekende 0 s Linn 
Spi" het <lit in die Vrouc 
verenigingsaal bygcwoon. 

lei rkore, di ' Fiffelkoor van 
Oagbreek, die Kraai', die 
k< re van Huis ten Bosch, 
Hcemstcde en Tygerb rg en 
<.Ii' sk( ()Ikl)or van Kayamun 
di. 

DinsdagmiJdag is 'n etens 
uurkon crt in die ism 'rsual 
lUng hied. Die nand het tu- 

Die We k is ufge luit tHet 
'n talentkompctisi . Dit het 
in di 0\1 Kl)n crv ltorium 
plaa. gcvind en het ligtt! mu 
sick, kin sicke musk,k, oor 
spronklike komposisie, 
pra k 'n d;H1S ing luiL 
Rand, 11 Wioomh het 0 )k by 
die gelecnthei opgctrec. 

NIEL LE ROUX will be performing at the H .8. Thom Theatre fro~ 
to. 4 J~ne i~ his new cabaret, NA THANIEL JOINS THE PIA"" 
With him Will be appearing Lize Thomas (left) and Zorada L8~ 
chag~e. Th~ programme is based on the different aspects of st( 
tease to ~C?clety and promises to be an interesting evening of ~tJ 
a~d exciting costume . The show start at 20h30 every t1IQ 
TIC t for tudent : R3,OO; howbeokin , Edrich. , .. ) ",t' II , .' ~ l " I 

Juwelier ware 
Li b rmann-bre kw r 
Mandjie 
Afdrukke v n ton I in die omgowing 
Skul I kurio iteite, kerf- n kral work 
Vinotique: Wynv t n Geelhout·wynr kke 
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ERIC RYCROFT lei hier sy bekwame strykers. 

ycroft se strykers 
verdien baie .lof 

alleenlik! 
?~~ALD AGEN: THE NIGIITFL Y 
rna :O!t opgemerk ho veel het au Donald se I.G. Y. al 
(j .01. Jong hruidjies werk gehoor. Dis mos dansmu iek 

1 itt In die dorpsbiblioteek? man. Bulle spec! dit op radio 
ito jy k ., I¥itl " en me JOu omge- v ... 

g v~tl;: gaan loer hulle. Elk By kry 'n pak Garfield- 
Ni h '. n mens wil 001' The srrokies in y SOlO I. As 

I t/ly soos die mooi- F gen jou maar net laat dam •• 
Ii oor hulle uitleengoed: i. jy nie Dud gent eg om ti 
w Phat mug net deur vol- amo t e nie. Hy sing vir 

SClles hanteer word. m nse wi s hurt soos nag- 
In ,~ ely Dan het 'njaar terug klub-aande klop, Die plaat 
f r ,~rO?lS' tref- verteenwoordig 'n 
Ni Ullgehring. paar fantasi e war 

(!ecn . ()p h Snit daar- I 'n jong man in 'n 
Rth et ~rens nom mer een atgclee voorsrad rydens die 

lIal ni 0 h h 1 h V 11 S . re. ie oofsanger sestigers <talk maggc at et. 
\" 1) IS., • Donald rag n. Dis ai, glimlag Fagen. 
Y1rw' • "j I.' al hy dan tiekel'! Elkecn van die agt snme 

be) r Pa. IOU van h. lens vir is gocd. Punt. As jy lofpsalms 
lUll Ie hy die huis aange- wit hoor, gaun haal 'n paar 

A.. {~et, is jy reg vir hom. pamflette by jou NKPrp-stu- 
\V g Y Jou droe wit sassoon dentetak. 
IUd' gQoj het oor elke reg- Aile. getuig van dissipline, 
tillkfnt nou ook in ronalds van heplanning en tegniek. 
ly Vit"~' is jy reg vir hom. As Begin hy die omslag. Dit 
~Ica u~ naweck by Harmo- vertel jou van die plaat. Die 
InCI ,lIt~k n en nie . <l, m lirick ncem jou venIer en 
~i , r~tpPle terugry plaas to" die musiek ... die musick is 
Jy ~t1' JY reg vir hom. Maar so s 'n bruid in die mort:: sy 
~i r h llIo t dink oor wal jy sp el nag met die I we, maar 
I~ vir k~o.r. ~ougom-musiek sy specl met ervllring. Hei 
Ma elnille, men. . He; KatrYlltjie. h~v by my 

'4)1 h ar, my ammi I r- vall liaR. Net ek en b' ... ell 
.Y y 10 v. m k, e FUR n. 

Die lede se oud rdomme ' 
wissel van veertien tot vier 
en-twintig en hul word streng 
gekeur om sp I van 'n hoe 
standaard te verseker. Dit i 
dan ook mnr. Rycroft se doel 

, om die strykers op re lei vir 
die professie- daar is 'n groot 
kort nan. tryk rs in . irn 

fonie-orkeste dwar d ur die 
land. Musici van die kaliber 
van Abrie de Wet, Lykelc 
Ternrningh, Lindie Kaplan 
en Karin Behrens is al <leur 
die ensemble gelew r, om 
rna r 'n paar bekende name 
re noern. 

Die US Strykenscmble ge 
nict groot aanhang by die 
publiek, soos die vol sale by 
elke uitvoering g tuig, en i 
'n uitvoerproduk hy uit 
ncmcndheid vir die Univer 
siteit wat so (rots is op sy 
beeld as k ult uurdra er. 

MATIE.DIGTE 

"n Goere vergryp het 
'n haluie nood nodi 
I 'TS is f~ut m~t die digkuns in .hierdi mooi iu B land van on .. Kyk 'n m ns 118 die v rsi wat 
deur Matie-aspirante V( ortgebring word, val dit jou op: hi r is g en De V )S, geen .ng lbrecht 
geen Malan of De Lange onder hulle ni . ' 
In studentepublik asies 

slen jy woorde rond 00 
tuite wat skaars meer as 
pruim het om te se. Jy . ien 
bowenal 'n gebrek nan diept 
in die ond rwerpe wat b - 
songe raak. Ho kom? Be 
staan di Mati -digter - 
wyer nog, die Bolander - 
se pyn van die .yn dan uit 
niks meer as kapot kysc, 
kwaai pa' .onrcdelike moe 
der .. aan tu. s 11 es en w 

blue nie? 
"en onderw rpie het da 

rem in di lausre tyd "nuut" 
bygekom - to iar net by di • 
digtere e. S )W iar: ten spyt 
van koshuis in-klokke, reek 
vriend voortplunting kop uit. 
~ elis~aar nog t "I lik" om 
mooi verst ann te kt n word. 
Maar gc kan : 'n goeie v r 
gryp het In hnlwe nood nodig! 

Afgesien van hierdie pas 
sie wat ook maar SOD. 'n 
vuurhoutjie brand, is_ daar 

',1 ."" •• , .... ", 

DI US-Strykensemble is landswyd bekend vir die hoogstaande gehalt 
Van hul musiekuitvoerings. Die geesdrif en bekwaarnheid van die' jong 
trykers, onder leiding van die bekende Eric Rycroft, was weer eens 
0pvallend in hul uitvoering in die Irma Stern-museum or Saterdag 7 Mei. 
I Mnr. Rycroft is die senior volle uitvoering. die Baxter, Nico Malan, Ou- 
ktor in viool aan die Kon- Die musikale ywcr en toe- de Liberta s Amfiteater, Tuin- 
rvatorium en self 'n violis wyding van Eric Rycroft is huis en in die Kasteel op uit- ?n formaat. Vivaldi se Vier duidelik te sien in die op- nodiging van die Minister 

Cklr-getye (Le quattro stagio- trede van die ensemble. Hy van Buitelandse Sake. Be- 
n ) en die Konsert in B mi- het in 1977 die ensemble ge- kende soliste wat al sa am 
?£nlrvirviervioleenstrykers stig met vyftien lede, waar- met die ensemble opgetree 
d' me~ se~sitiwiteit en vaar- onder legs twee die viool as het is o.a, Lionel Bowman. 

~ held uugevoer. Veral die eerste instrument bestudeer Eva Tamas y, Oliver de 
~I r soliste het hul uitste- Groote, Graham Coote en 
nd van hul taak gekwyt. deur Nellie du Toil. 

d :"1 vier seisoene volg 'n Marth.J.. Ie Roux 
n b weging-gang: allegro- tJ 

k agio en allegro. met die 
,I m op . 010 virtuose passa- 

dies, Lente. met Louis van het. In 1978 was daar reeds 
r Watt as solis, was ge- 221ede en 'n jaar later moes 

I,agd in sy treffende dina- hy die orkes in 'n junior en 
~.I S kontraste, terwyl die senior ensemble vcrdeel 

lende toonvalle in So- weens die groot aantal stry- t" R r, gespeel deur M iryk ker . 'n H gtepunt i tw e 
J Ycroft, goed benut wa. jaar gelede bereik toe aile 
l~dy Schoombie was solis in talent saamgevoeg is om die 

ItS. Bamhie Heiberg, die US Simfonie-orkes te sligo 
oli in Winter, het helder Sedert die stigting van die 

-wll t rk vertoon en die fyn ensemble is reeds meer as 
,eh van die largo bo die sestig konserte gehou en vyf- 

Pl1~icato begeleiding wac; uit- tig groolskaalse werke in. tu- 
e evo . r met beheersing en deer, o.a. die van Bach, Han- 
rno lonele meelewing. del, Mozart, Grieg, Sibelius 
h AI vier soliste het tegniese en Hindemith. Daar is al 
v' Jn~el tering getoon van die werke spesiaal vir die orkes 
l~~n,g ,moeilike gedeeltes, geskryf, naamlik die Con- 
1

,1 KOllsert in B mineur vir certino vir Hobo en strvkers 
'Ier • I . 
'0 ,VIO c en strykers het met deur Roelof Temmingh en 
IIi elC samespel en ryk klank die Feestelike Suite opus 44 
, gchoort meegevoer tot deur Hubert du PIe 'sis. 
n hOoglepunt in die genet- Bulle het al opgetrce in 

~' ., " , ,.,.,,, I I I' ", I ,. 

~ATEPETALJES: 

Volwassenes 

ANDRE SCHW ARTZ, Be 
linda Richardson en ges 1- 
skap het sond r twyfel die 
stampvol Endler aal en en 
to ia tiese ontvangs van hul 
etensuurkonsert On Broad 
way op Donderdag 19 Mei 
verdien. Sowat van kleur, 
"showbusiness" en spontane 
t ) juigin I h 1 ons lanklaas 
op Stell nb h bel cr. En 
die pluimpie van die week 
kom die orkes toe, wat ge 
sorg het vir uit tek nde b - 
g leidinu n vertolkiu ' van 
v ral M ill I/Nr. 

Die keuse van liede en af 
rending daarvan wa go I. 
Belinda Richardson het , 
deur af t kop met Me;" 
Herr. gesor I dat di gehoor 
reg van die begin af op die 
punte van hul toele ge: it 
h t: 'n po i. ie wat hul d ink 
sy di • puik stemgeh tit van 
die. ngers, d eurg n 010 S 
handh .f. 

Die h g leiding het 11 U 
en dun gedr ig om die stem 
me re verdi ing, v r II met die 
uitvo rin I vun Mum" waar 

The 
what i 
THb Boswell Wilkie Circus 
calli to Stellenho ch a few 
we k. go in a totally new 
shap ,u tonishing even the 
most blase among Ih , au 
dience. 
It was tw and-a-h. If hour 

of non-stop cnt rtainm nt 
well worth th r latively 
expensive tickets nd dc. cr 
ving f all its rave revi wS. 
Mod rn Iightin ff cts and 
hooming orch tral ound. 
buffeted th en 5, though 
not in an unpleasant way. 

All that remained of thl' 
old-tim cir'-~us wa ,t h'lt sp - 
in! XCiI m nt whi h the 

,1010 t unheli vuhl I mbn 
ti s hring, th familiar clowns 
and the riveting limpse of 
vulnerabl humunity h hllld 
the:1 't make-up and 
miling fac . 

ro dway, 
OB oadw y 

hore rr lfi en kleur 
k rna , t same 01 t Anna 
Mart van der Merw tref 
fende tem, het van Hernan- 

W ctr US ain't 
used to 
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ti 

Do I hei IIg 
midd Ie • nl 

DIE bomontploffing in Pretoria moet ten sterkste ver 
oordeel word. Die ANC het vir die eerste keer middele 
gebruik wat geen respek aan menselewens toon nie. 
Dit was 'n menseslagting en moet as sodanig veroor 
deel word. 
Die ANC behoort te besef geweld van die aard kan nie 
geregverdig word deur die doe I waarna hulle strewe 
nie. Die regverdigheid van die doel van die ANC is in 
elk geval onder verdenking .alhoewel die verdenking 
moontlik gedeeltelik deur die verbod op ANC-litera 
tuur in Suid-Afrika veroorsaak word. As dit waar is 
dat die ANC van plan is om Suid-Afrika in 'n Marxis 
tiese "paradys" te omskep dan ontstaan die vraag of 
die plan is om dit met 'n diktatorskap af te dwing. As 
dit so is moet die oogpunte van die ANC net soos sy 
geweld in Pretoria, veroordeel word. 
Ons durf ons nie blindstaar in ons veroordeling van 
die ANC nie en die meestal verskuilde bitterheid van 
die swartman in Suid-Afrika as deel van die totale 
aanslag op Suid-Afrika afskryf nie. Daar steek waar 
heid in die argument dat apartheid dieselfde aan die 
swartman doen as wat kolonialisme aan die Afrikaner 
gedoen het. Oit regverdig nie die bomontploffing in 
Pretoria nie maar dit moet ons met erns laat beset dat 
ons ons vir daadwerklike verandering in Suid-Afrika 
moet beywer. 
Hierdie verandering moet so vreedsaam en funda 
menteel moontlik plaasvind. Dit moet deur diegene 
gedoen word wat gekant is teen geweld as die 
enigste middel tot verandering sowel as diegene teen 
geweld as 'n middel tot die behoud van die status 
quo. Die doelwit moet wees om 'n gemeenskaplike 
lojaliteit teenoor Suid-Afrika mee te bring en dit sal 
eers moontlik wees na apartheid nie meer bestaan 
nie. 
Gandhi het glo eenmaal gese 'n oog vir 'n oog sal die 
hele wereld blind maak. Oit is miskien 'n simplistiese 
stelling maar tog steek daar waarheid in. Suid-Afrika 
se reaksie op die bomontploffing deur 'n vermeende 
ANC-basis in Mosambiek aan te val, is verstaanbaar 
maar is dit geregverdig? Aan die eenkant kan dit nie 
van die staat verwag word om sy ander wang vir die 
ANC te draai nie maar aan die anderkant vra 'n mens 
waar die geweld gaan eindig. Oit is vrae soos hierdie 
wat on nie mag ignoreer nie. 

~ ~ ~ ~ . 
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LEONI HOFMEYER, Zimbabwe-woonstelle. 

AANSOEKE word ingewag vir die volgend poste op die redaksie van Die Matie vir die 
1983/84-termyn: 
Aktuele redakteur 
Inter·universjt~r redakteur 
Sub-redakteurs: Sport (2), lnter-univer it r 
Assist en t- t aalredakteur 
Advartensieb stuurdar (2) 
Ver laggawer : Nuus (6), Sosiaal (6), Sport (8), Kuns (2)' lnter-Llniversit r (3) 
Sekrat s 
Ver preiding hoof 
Verspreid rs (2) 
Sk kelbeampte 
Fotogr we 
Skrif1 Uk an oeke. vergesel van' n opgaw van toepaslike ondervinding, kan gerig 

word aan: 
Oie Voor ·itt r, Pubtika i ·komit e, SR-k ntoor. L ngenhoven-Studentesentrum, 
Sell nbo ch 

'It ' ," 1 f J 1/r ; 
I I 'I 't ;1 

~~~I 

I I I 

"ALL the world's a stage, and all the men and women merely players; they have their exit 
and their entrances ... " 

B te ver igtig 
oor politiek 

t II nbo ch 

HERA FFILIA SIE - VERSLA G: 

A 

• vir 
STELLENBOSCH sal meer baat vind daarby om nie te reaffilieer by 
die ASS nie. Dit is die hoofbevinding van die verslag wat die 
kommissie van ondersoek na ASB-reaffiliasie na In uitgebreide 
studie beskikbaar gestel het. Die verslag is deur die SP aanvaar. 

Die kwessie van reaffiliasie of nie het na vore gekom nadat 
verskeie SR-Iede van Stellenbosch, o.a. mnr. Nicky Barnardt en 
Panayiotis Stais, dit begin progageer het na bywoning van die 
1982 ASB-kongres, 

Die Matie het gesels met mnr. Panayiotis 
Stais, voorsitter van die kommissie van 
ondersoek. Hier is ook die gevolgtrekkings 
en aanbevelings wat in die verslag gepub 
liseer is. 

Aanbevelings 

Oat: 
1. Die SR van die US nle 

reaffilieer by die ASH nie. 
2. Die SR en SP het daad 

werkllk beywer vir die 
totstandkoming van en 
deelname aan 'n "studen 
telorum" vir Suid-Afrika. 

3. Afrikaner-studente en 
studentelelers op US in 
'n groter mate inskakel 
by die aktiwiteite van die 
ASVS~ en dat laasge 
noemde verenging sy rol 
as kultuurtuiste van die 
Afrikaner-student op US 
met groter dinamika ver 
vul. 

4. Siudenteleiers op US In 
die roekoms die [aarllkse 
kongrcssc Villi aile be 
staande naslonale studen 
te-orgnnlsasles hywoon. 

Gcvolgtrekking: 

I. Die AS B is primer 'n kul 
tur ele organ is; sic wat 
hom beywcr vir Afrika 
n er-een heid op h rist e 
Iik-nasional > grondslag t;1l 

gaan in elk iockorns wuar 
skynlik in '11 tocnemcndc 
mate politieke siundpuru 
inname vermy. 

2. St ellenbosch het reeds 'I) 
kunual vir Alrikancrkul 
tuur-bevordcr ing dcur 
middel van die ASVS en 
daarbcnewens word n 
wyc verskcidcnhcid kul 
tuur-aktiwit eit e up St el 
len bosch aangebied. 

J. St cllcnbosch b 111 'n male 
polit ics geisolccrd 'II is 
01' sock nu 'II gdc 'nf heid 
ol11.,Y politickc leierskap 
strukturecl uit re kef. 

4. Die vervkil ill h .nudcring 
fussell St ellenbo ch ell 
die ASH len op 'igt • van 
kuliurcle 1.;11 soslo'pI)litil' 
ke kwe sics hi k bet ike 
nisvol re wces. 

Dre Kommissie lid ook die 
volgeude k on sensu 1/)111/1 c 
ge/()l'fllll/eer Will {II bl'lallJ!," 
rike "skukel" hall dicn (US 

sell die gel'o/gtrekkillgl ell 
die aunbevclings. 
1. Dit word rue aanva.u tint 

'n Studcnreruad wat pri 
m~r 'nliggaalll is war stu" 
dent eoelange moet orgu 
niseer, by 'n liggaarn wut 
prinsipicel 'n kultuur-or 
ganisasic is, moet affili 
eer nie. 

2. Deur nic tc affiliccr nie, 
misken geneen sy Afri 
kunerskap en kultuurer 
r .nis nie. 

~, Vnong seu e disaifjlin ie 
bet ck .n nie dat ll. lu III 
VHIl sy Atrikaner-kuluun 
gt>llOk wi! v rvre III nie. 

Na die ASB-kongres in 
1982 het u u sterk uitqe 
spreek ten gunste van 
Stellenbosch se reaffi 
liasie by die ASS. Waar" 
om praat u nou daar 
teen? 

Op die kongres het ek 
met verskillende universi 
teite kontak gemaak en 
met verskeie SR' e gepraat 
oar verskillende aange 
leenthede. Ek het die voor 
deel van en behoefte aan 
sulke kontak by US beset 
Nou ns die verslag is dit vir 
my duidelik dat Stelten 
bosch 'n politieke forum, 
p r se. soek en dat die ASB 
nio die truktuur vir skake 
ling ls waarna US 0 k nie 

Mnr.Stais: 

Met ander woorde, ek 
het persoonlik gesoek na 
'n forum vir US en die ASS 
het vir my die beeld ge 
skep, 

Onderso kend 

Na die verslag is dit eg 
ter vir my duidelik dat die 
ASS'n benadering tot poll 
tiek het wat meer versigtig 
en behoudend is, waar 
Stellenbosch in 'n groat 
mate eerder 'n ondersoe 
kende gees aan die dag Ie. 

Tone trap 

Die ASS se beleid IS ook 
op die oomblik om nie rna 
sies te hanteer wat op tone 
sal trap nie, terwyl US nie 
wil skroom am standpunt 
in te neem oar kontensieu 
se sake nie. 

Daar is baie kritiek dat 
US in werklikheid poli 
ties ge'isoleerd is en min 
waardevolle inter-uni 
ver itare skakeling bui 
te die ASB het en kan 
he. Wat is u mening hier 
oor? Dink u dat daar an 
der werkbare alternatie 
we vir betor skakeling 
behalwe die ASB is? 

Ten opsigte van skake 
ling moet'n mens na kwan 
titeit en kwaliteit kyk. Wat 
kwantiteit betref, sou ek se 
ons he t voldoende skake 
ling oor die jare met ver 
skillende organisasies ge 
had. Die probleem kom in 
by die kwaliteit van die kon 
tak. Ek veel dat US deur 
middel van die ASVS die 
nodige kwalitatiewe ken" 
tak met die ASS self sal 
kan vekry. 

Ten opsigte van alterna 
tiewe, kan die SR soos die 
verslag aanbeveel, die Na 
sienale Kengresse van al 
die n ion ale stu dents-or 
ganisa ie bvwoon. 

MNR. PANAYIOflS 
STAIS 

Daar kan ook daadwe(~1 
lik voortqeqaan word me 
die stigting van 'n N(lSI~ 
nale Studenteforum So 
liggaam sal openlik vers~lt 
lende kampusse kan betr 
deur nie net kultuur of ee 
politieke rigting as doJ1')if1t 
rende faktor Le he nie. 

Dink jy dat die ASS ~ 
die toekoms 'n meer fBS 
levante rol kan spe~1 , 
struktulir waarbH1f1r 
kontak ter wille va" \(B~ 
soening oor 'n wye SpB 
truk kan plaasvind7 

Ek .. K I[ voel dat polltlB 
hierdie stadium in onS laf1 
die prioriteit is. As iernElI\ 
polities met my ver k~ 
gaan ek politiek met 11°( 
praat. As iemand deur V e. 
skillende standpunte f1 ~ 
verder weggedryf wa( A 

h gaM moet y maar sy 01 

gaan. Solank as wet W 
AS B gaan beoog orn A ell 
kanereenheid as priori! ~ 
te stel, gaan hy na n1y.t1'~ 
ning die hoogste prionte e 
nl. politieke gesprek ell ~ 
wuswording, verwaarlo 

Irrelevant 
air 

Ek voel dat die AS ~I 
daardie opsig irrele~~r' 
gaan raak In SA. Ek 111 

ook dat die ander KIlOII 
pusse gaan besef dat Ol~ 
ASS nie kan aengaa~ e~ 
nie politiek te gesels niB ~' 
kontensieuse mosies t~ 1/ lit 
my nie. Ons prioriteit fS I 
meer kultul;lrsake nie. 
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PROF. WILLIE ESTERHUYSE (tweede van regs) aan die beurt om 
sy saak te stel tydens die SAAK~vergadering waar die nuwe grond 
wetlike voorstelle bespreek is. Volgens hom is die voorstelle '''n 
tentatiewe stap na magsdeling". 

DR. ASSAT OP: 

'U itooerende Preside t 
soosHitlerofMus 0 ini' 

Skakeling tussen 
Die Matie en 
I oshuise bespreek 
NADAT al die star en die storms rondom die Monstervergadcring vroeer 
vanjaar gaan Ie het, is besluit om 'n vergadering te bele tussen die Prim 
komitee en die senior redaksic van Die Matie. Die eerste punt op die 
agenda vir die vergadering was: Skakeling tussen koshuise en Die Mutic. 
en tweedens: Kanale wat gebruik kan word om klagtes bekend te maak. 

1 ydens die vergadering is 
op die volgende konsensus 
pUnte besluit: 

Daar moet een verslag 
geWer vir elke drie koshuise 
aangcstel word. Die porte 
r uljc Die Matie moet aan 'n 
HK·lid toegeken word. Daar 
Inoct 'n naamlys met die be 
tr.okke vcrteenwoordigcrs in 
dlc koshuise asook die ver 
siaggewers verskyn. Gedu 
ronde die Prim-It.:ierskap 
seminaar sal Die "'1alie-re 
dakteur 'n spreekbeurl he. 
'ormele klagtes sal aan die 
PUblikasiekomitce gerig 
Word. Die Matie het aange 
tlring op betcr reklame in 
d~e koshuise vir bydraes in 
(lie vorm van briewe en by 
draes vir Meningsaktueel. 

Mnr. Gert Barnard, die 
voorsitter van die Prim 
komitee, het na die vergade 
ring gese: "Ek was baie op 
gewonde daarna; die manne 
is tevrede, Die Mutie is nou 
weer uanvanrbaar, dis nou 
weer 'n studentekoerant - 
graag verkondig ek nou weer 
dat dit my koerant is," 

Godsdiens 
MnT. Barnard het leSe 

duar is wei op III kllnr se 
lonc getrap en heide partye 
het gc'irritcenl gevoel. Sy 
twee grootstc hl.!swarc teen 
Die MaliC' was dic manicr 

. van omgang met godsdicns 
en die swak koshuisdckking. 
Hy het erken dut sou daar 
weer probleme mel Die Ma- 

lie wees, hulle 'n ander weg 
sou volg en met die redak 
leur gesels. 

Me. Ilse de Villiers, die 
voorsitster van die Prim-ko 
mitec, het gesc vanuit haar 
persoonlike hocdanigheld 
voel sy "dar ons definiticf 'n 
fout gemauk het. Ek was 
vroeg reeds ongelukkig en 
die idec' was nooit om 'n 
mosie van wantrouc in te std 
nk". Die partye vcrstaan me 
kaar nou 'n die Prim-komi 
lee hel al klanr IUltI wee! wk 
hulle vcrte nwoonligl'rs is, 
het sy hygevol:g. Mc. J)l' 
Villiers het kk~1lI gch: duurop 
dat die verskillclHIl' v rtel'n 
woordigers Illekuar formel'! 
op 'n vast' hasis moet sicn 
sodat dic skakcling dfckticf 
kan Wl:es. 

geneem word. 
Volgens prof. E. s tcrhuy 

word die voorstelle uit die 
reg. e oogpunt beskou as in 
tegrar ie en uit di Iinkse ge 
ledere word dit b skou U 'n 
v rder verskan: ing vr n 
apartheid. Die implikasie v m 
die wetsontwerp i. grot r be 
dingingsmagte vir Asiers en 
Bruinmense. 

Oil is 'n tentatiew tap 
na mag: doling. Vir die: NP is 
dit 'n moeilike oef ninu om 
uit die apartheidstruktuur 
hornself t hervonu 101 'n 
h .rvormingsparry." Prof, E - 
terhuyse h t verder g se di 
p rsoonlikh id van di St: at - 
pre ident gaan vir hom 'n 
d urslugg w nde \'01 peel 
by di uitvo ring van y funk 
sic . J Iy het geen probleern 
met die magtc van die Presi 
dent nie. By he: verwys 1\ 
die huidig tekort nan per 
So mlikh id in die Kahin t. 

Prof. E I rhuys h I ge 
die ontwerpgrondwet j Sllg~ 
'n tentutiewe htlginputll. 
Konf'hk kan ontstaan us £lit 
Wit mecrd irheids party <lit 
k on: t itu: it' vir cit.' g 'win 

die wet her. is dat di me 'I' 
derheid van Suid-Afriku se 
bevolking nie in aanmcrking 
geneem is toe dit opgesrcl is 
ni . 

Volgens dr, I-s .op het die 
Asiervcrteenwoordigers op 
di PI' sidcntsruad gcen on 
derst unin J onder die Asier 
geme en knp nie, "Di lndier 
bevolking verw rp kat go 
ries hierdie m t-die-hund 
uitgesoekte individue,' het 
hy ge: ~. Die voorgestelde 
grondwet is'n tap I rug '11 
word verder deur ul die 

MNR. DENNIS DA~ 
VIS: "Die grondwet 
versterk slegs die 
blanke baasskap . , " 
Blank" oppn tisi partye rc en 
ge'itann. 

Dr. ~SS()p hel gcsc di' 
grondwcl i. 'n klas i 'ke voor 
h 1<1 n 'I ulifanl ,II'" 
llIuis v·lsclruk. Daar "nn ni' 

junior vcnnore in di Nasio 
nalc ondernerning." 
Dr. Essop her gcse tauts 

instellings word nie deur sy 
mense aanvaar ni . 'n Voor 
beeld hiervan is di stem 
persent asie van 10% in 
dl I ndi 'rkongresvcd ie 
. ings in 1982. Onderhand • 
lings kan slegs pluasvind ius 
s en gelyk 'S. Dit kan slegs 
plausvind us apartheid afge 
skaf word, aile di. krimine 
rcnde wette geskrap word 
en alle politick gevangcnes 
b vry word. 

"Om vrede in Suid-Af'rika 
re v r ek r sui ulmal 'n de 
mokraties se moet h en 
al dar I fundamentele ve r 

and rings moct pluu: vind 
wat (lite menslikc aktiwitc ite 
rank," 

Prof, Willi .... sterhuysc 
hct g~'s" hy prohee r ni die 
gr ndwet verkoop nie. "Ek 
is nic op relci III die tegniek 
om yskasre an di skimo's 
tc verkoop nic." Di ~ groud 
wet is <lit: versre Wilt die Nl? 
in die huidigc politick he 
stet kon gaun, vernl as <lit: 
opmars 'an die K P en die 
halfrnars vall di • IINfl in a~ 

ASB: 
(Vervolg van hI. 1) 

ander. Hyistengunstedaar 
Van dat 'n waarnemende af 
vaardiging na die AS B-kon 
gres gestuur word. 

Mnr. Chris van Zyl was 
Van mening dat met dieweg 
breek van die AS B twee pole 
geskep is Stellenbosch en die 
A.SB, 

Daar is gedink dat duar 
Ole~ die wegbreek heter ska 
k 'hng met die Engelse kam 
PUsse verkry sou word. Die 
breek Was egter vir die En 
g.1 e kampusse nic relevant 
nle. Stellenbosch word nog 
~esien a~ "rcgerings-ondcr 
~teuners". Ab,vat geheur het 
~as dat Slellcn bosch gc'iso- 
ecrd geraak het. Stellen 
~?SCh moet weer affilieer by 
Ie ASB, want dan kan die 

~\V~e polc mekaar positicf 
)Ctnvlocd. 
Mej. Annami 00 ·thllizcn 

~as van mening dut polit ie 
. e g pi ck die belangrikste 
'lspck van verkcer tussen 
o.;t Udent e leiers is, Sy het gese e~~f. Tussenius van die Jeug 
clcrskaps Forum het die 

~ersckering gegee dat hy 
, telJenhosch sal help om 
nlct enige groep te skakel. 

Stellcnbosch het dus die 
ASB nie nodig nie. 

Mnr. Nick Myburgh het 
gevra: "Hoe lank gaan daar 
nog mense wees wat maak 
asof daar net Afrikaners in 
die land is'?" DicSR verteen 
woordig die hele kampus, 
nie net Afrikaners nie. SR 
deelname aan 'n Afrikaner 
kultuur-organisasie is dus nie 
bevredigend nie. 

Mnr. Braam Hanekom het 
hom sterk ten gunstevan re 
affiliasie u itgcspreck. "St cl 
lenhosch is al 15 jaar nie 'n 
lid van die ASB nie en dit 
het nie groter kontak met 
ander groepe mecgebring 
nie," hel hy gesc. Oil is Stel 
lenhosch sc plig om eerste 
na Afrikaansc un'ivcrsiteitc 
Ie gaan om 'n platform vir 
gcsprek Ie skcp. 

Mnr. Eddie Alhcrtyn het 
gesc hy gee nie sy koshu is Sc 
mening oor reaffiliasie We r 
nie omdat hy sck'r is dat 
daar nic vyf personl: in sy 
koshuis, Simonsherg, is wa! 
die ASB-verslag gelces hel 
nie. Hy is b I cid om sy nok 
daarop te sit. lIy het gcwys 
op die swak skakeling wal 
daar mel Wits, dic lJnivcrsi 
tcit van Natal en di Univcr 
siteit Wt:s-Kaap heers. "Die 

Help ondersoek 
?tIE moontlikheid dat die ., Ud· t k en e'ume weer die SR 
Gao kies1 word tans deur die 
k~o~dwel- en Reglemente- 

;l1.ltee ondersoek. 
)Ie vraeJys kan ingcvul 

:oord om die komitee te help 
b V?or Donderdag, 2 Junie l die SR-kantoor ingehan 
~ Ig Word. s';: sien u die rol van die 

Is di . SP 'n ~rf 'kti~~e ~a'- 

naal om te beantwoord uan 
u behoeftes'! 
Wat isdie verhouding tu. sen 
die SR en SP? ..... 
Hoe sien II die rol van die 
SR? ., .... 
Voelu u wi) weer u SR kies'! 

Hoekom'! . 
Het u enige aanbevclings 
van hoe dit binne die hui 
digc stelsel kan geskied'! 

Ikeys stel net hclang in sku 
kcling wanneer ons vir die 
kos cn drank hetaa)." Die 
nuwe gespreksrigl ing het 
niks vermag nie. Duarom • 
moet daar na die ou ge 
sprcksweg, naamlik die AS H, 
tcruggckcur word. Mencer 
Kobus du Toit Bosman ht:l 
gese dat alhoewcl hy nan 
vanklik gcvoel het dat die 
AS B-konuniss ie hevooroor 
dceld was, was hy aangc 
nHam vents met die wySt~ 
waarop hulk hul tnak veri, 
het. Mill'. Bosman is gekunt 
teen reaffiliusic en het ge 
wys op die nuwe forum wat 
geskep is tusSen die Univer 
sity van Slcllenhosch en die 
Univcrsileit van Zul!lland. 

Mnr. Panayoiti Stais het 
die bcwerings (lor dic b - 
v()oroordeeldhcid VUlI die 
kommissie hevl aagtckclI om 
dat di ' hewcrings gcmuuk is 
voordat dk hevindings van 
die kommissi hck nd ge 
nlUnk is . 

"ONDI.:.R die nuwe voorgestelde grondwetlik bedding sal di Uitv icrcnde President, as g 'volg 
van sy uitgebreide magrc, met Adolf Hitler of Benito Mussolini verg lyk kan word," Hierdie 
stollings is deur dr. Yassat sssop, voorsitter van die "'I ransvaal Indian ongress" gernaak op 'n 
SAAK-vcrgadering verl cd Wocnsdag. 
Dr. sssop, mnr. D nnis 

Davis, 'n senior lektor in die 
Regte aan die Universiteit 
van Kaapstad en prof. 
Willie Esterhuyse van Uni 
versirelt van Srellenbosch 
het die voorgesteldc grond 
wetlik bed ling bespr ek. 

Mnr. Davis h 't die voor 
gcsreldc grondwet ult di 
oogpunt van 'n regsgeleerde 
besprcek. By het ge: c die 
enigste manier OIH die ouro 
krutiese magte van die Pre 
sident te b ik lT11p i 0111 'n 
handves van Mcnseregtc op 
tc stel en dit dan in di 'W I 
re verskans. Verdcr het mnr. 
Davis () lk gese: die grondwet 
word gekenmerk deur die 
skeiding tussen die verskil 
lende huise van die pnrle 
ment, Daar sal gecn sprakc 
van 'n alliansic tussen die 
minderhcklsgn pc wecs nic, 

"Die moorn likhcid van 
groepering word sodo cnde 
uitgesluit. Die Iunksics van 
die ondcrskeie huise van die 
parlement sal somtyds 'n 
mate van verwurring veroor 
sank, veral orndut cic sake 
deur die betrokkc huis self 
behccr sal word. So sal dual 
byvoorbeeld 111 die geval van 
Waterwesc 'n Dcpartcmcnt 
van Wit Wat .rwe c. 'n De 
pnnemeut van Bruin Water 
west: en 'n Departcm mt van 
AsicI' Waterw 'sc wces. Die 
watcrprohleme vall Stad 
swartlllcnsc sal onder Alge 
m ne "\k' val 011 deur di 
Pari men! hehe 'r word," 
"Die rcgshank hly no' so 

hepl'rk snos nit yd. IluJle kan 

b swa 
twee oogpu be ou 

DR. VASSAT ES 
'SOP: "Die Asiers en 
die Kleurlinge is slegs 
junior vennote in die 
Nasionale onderne 
ming." 

TWbE damcstud~ntc aan die Universiteit vnn 
Stellenbosch is op Vrydag ) M i in die Strand Se 
Landdro. hof skuldig b vind op aanklagte van 
die besit van dagga. Die vonnis is op vooJ\VHar 
de van goeie gedrag uitgestel. 

Die landdro~ het <lit' ~cldsumc uitspraak verduiddik dcUi 
te se dal di hof die III 'isies '11 vcrderc kans wit gl'(' om hul- 
self Ie b 'wys. 

Mnr. A.M. Slahher, wat numens die h. skuJdigt!es opg:· 
tree het, het in sy pi idooi om die versllgtmg val.1 dl ~~ml~ 
aungcvocr d II <lit 'n uitsondt rlike gcvul ~us. O~ • Il1clSlcS IS 
hak jonk en is eerst!.! onrtrcders. Bulle IS ()I~ til" 'x:trokkc 
dag, toe hulle by 'n vulstasie in Gordmlsi>m Iw"g stllgehou 
het, uitg lok om Jie dagga te koop . . 

Die saak teen 'n dercl ,b ,skuldigdc IS tot R Jume ultg 
Die man wat die d gga nan di meisi s verkoop he,l, i. in'n 

tweede hofsaak t\ t agtien ma, nde tronkstr r g vonnls w I:Il 
die h ndel in dagga" ,i' ,. I: f j 

Moll 
Mnr. J l'lel Moll h ,( Iii, 

Wumbo's 

Mnr. Moll Il"l gtlS( h ' lit i 
'y di Ilsplig gcdoll1, IHIHlr 
h 18 wt'i r 01\1 m!li 1 (flo 
onhlsll' ukticf It W't. in dit' 
W , ~mal' liy is It) op 't'. 
. lUI( 111 (f! .. delell it har lH 
wourvtlll hy 'n 1.H1!-' 'yd it~ 
Ct 11 IHih pslUIIIIlj) dcurge. 
hring h ·t, 

n VI erhl'Sph'king he! it ~ 
\'l 19. \Va Iii \ I 101+11 tel' ~'Il 
Vt IV\ r 'jogs 'L·lli· t ht.t. I 
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n 
b 'NS op 'n tyd was 
ons almal akneegesig 
hoer koolkinders wat 
oopoog gesit en droom 
het van e' ndag . . . 
eendag wat ons saam 
met 'n bemuste bende 
B Kners di berge 
sou inseil om die rota 
le aanslag van die 
waIgJike hakea te gaan 
be k am p. Ons sou 
volksliedjies sing oor 
ons inhe mse blom 
meprag, en ons dr un 
sang sou die utopiese 
Bolandse valleie vul. 
Miskien sou ons so die 
m isie van ons drome 
raakloop. On, sou ons 
self voos vry op die 
wane van die 'crsteri 
vier tot die groot dag 
van ons Wit Huwelik 
sou aanbreek. Ja, dis 
nou maar wors - stu 
dent wees en liefde 
sou lekker wees. 

oe kom ons hier. 
Of moer ek liewer, die 

onderwerp in ag geno 
me, se: so het ons ge 
arriveer. 

Ons eerste ontrnoe 
ting met die nooientjies 
(of jongetjies, afhan 
gende van jou perspek 
tiewe en jou dinge) 

vergadering het 'n Mil 
ky Bar Die Matie hier 
voor blamecr, maar ek 
weet darem nie so 
mooi nie.) 

Vir 'n jaar lank het 
ons gesoek, hard ge 
sock en uitgevind dat 
daar 10 mans in die 
Dros uithang vir elke 
meisie. Dat sokkies ons 
nie gaan voorsien van 
die romanse waarvan 
ons gedroorn het nie. 
n dat daar bitter min 

eerlike bruidc-in-wit 
oor is. 
Toe het ons ons ge 

wend tot die radical 
chic. Weer eens 'n 
swak move aan ons 
kant, want die van ons 
wat weI 'n maatjie ge 
kry het, het 'n angst 
vervulde maand of 
twee en etlike aande 
in die Filmvereniging 
gehad om vir hulle 
moeite te wys. 

louis 
de 

villier 
was tyd .ns dooptyd. 
Ons mating calls was 
dinge soos Tas ... Tas 
... Tas ... Libertas! en 
Sjjj Oe ka ... 
oe ka Eendrag! 
Ons gesprek ke was 
bondig: Wie's jy? Wat 
swot jy'! Hoe's julle 
doop? Ja, ons s'n is ook 
maar taai. ... 

Nodeloos am te se, 
bitter min van ons h t 
weI by die BTK aange 
sluit. (Op die monster- 

Bob ylan 

DIE rais na U het ek reeds duisand maalaanvaar, 

maar jammerlik nog steeds gefa81: 

in droom var ink die bu halte verbygery 

of agtarlosi9 die verkeard trein geha I. 

ret 

En toe begin die era 
van one-night-stands, 
depressie en bowenal 
eensaamheid. En 'n 
besef dat die era van 
stereotipe rornantise 
ring vir eens en vir al 
tyd verby is. 

Die groot vraag wat 
hiermee gepaard gaan, 
is hoekom ons dan hoe 
genaamd strewe na die 
tipe van opset, terwyl 
ons goed weet dat "die 
romantiek dood is". 

Omdat romantiek 
nie dood is nie. Ro 
mantiek sal bly voort 
bestaan solank as wat 
daar 'n nood voor is, 
en daar sal 'n nood 
voor wees solank as 
wat daar iets soos 
image bestaan. So lank 
as wat daar .emosies 
bestaan. Solank as wat 
mense nie net bestaan 
nie, maar lewe. 
Die ou romantiek 

moet egter dood. So 
lank as wat dit be 
staan, sal dit die vorm 
aanneem van 'n frus 
trasie, omdat dit dag 
drome in ontnugterin- 
ge omskep. Vroue 1---------------------------- 
moet gelyk gestel 
word, of liewer: moet 
bevry word. Die impli 
kasie is dat daar 'n ge 
lyke bevryding aan die 
man verskuldig is. 'n 
Bevryding van sy ver 
pligting tot allerlei 
niksseggende gebaar 
tjies en sy eeue-oue rol 
as voorsiener van die 
vrou. 

Liefde as sulks be 
staan nie. Om daarvan 
tc praat asof dit hier 
die totaal abstrakte 
rondswewende iets is, 
is belaglik. Liefde met 
die eerste oogopslag is 
niks anders as daardie 
lelikc ou woordjie, Ius, 
nie. Liefde is 'n meng 
sel van empatie en be 
sorgdheid en Ius. En 
na 'n jaar of wat byrne 
kuar kom gewoonte 
ook op die prentjie. 
Eerlikheid omtrent 

al hierdie dinge is 'n 
dringende noodsaak. 
Eerlikheid daaroor dat 
'n vrou 'n vrou is, en 
nie 'n dame nie. (On 
der andere dat sy vir 
haarself kan betaal, 
om 'n bietjie soft-: ell 
aan geharde manlike 
ch auv in ist e af te 
smeer.) 

En as ons mekaar 
dan, ien soos ons werk 
lik is, kan ons mekaar 
se waarde as man en 
vrou behoorlik peil. 
sn ten spyte daarvan 
dat ons miskien nie 
drakedoders of Ves 
taal e maagdc is nie, 
kan ons vir mekaar 'n 
mengsel van mpatie, 
besorgdheid n 1 s 
voel, en kan ons m - 
kaar se t enwoordiu 
h id geniet. 

Ina Rousseau 

a- • • 
• 

gr 
DIE kwe sie rondom ASB 
reaffiliasie het die SP-ver 
gadering van Maandag 24 
Mei oorhccrs. Die SP het 
teen reaffiliasie besluit. Die 
skokgolwe van Vrydag, 20 
Mei se bomontploffing in 
Pretoria het ook in die SP 
ernosies laat sidder. 

Mnr. Johan Rademan net 
ook 'n rnosi voorgeste1 dar 
die Studentcbe)angekomite0 
en die LSS-komitee in op 
drag van die SP ondersoek 
instel na die behoefte aan 
gereserveerde parkering vir 
'privaatstudente,. Volgens 
mnr. Rademan keil karnpus- 
beheer die privaatstudente 
op omdat hulle na b wering 
op ongen~agtig~ . plekke 
parkeer. Ole mOSJe IS eenpa- 
rig aanvaar. 

Warm patat 

Die 10 iesprobleem is 
steeds 'n warm patat. Mnr. 
Phillip Meyer het 'n mosie 
voorgestel dat die SP die Prl 
mariae/ii komitee versoek 
om die kriterium van) ies 
toekenning in Universlteits 
koshuise te bepaaJ en om vas 
te srel of die kriteriums toe 
gepas word. Op 'n vorige SP· 
vergadering is die bewering 
gemaak dar befaarnde klub 
rugbyspelers onregverdiglik 
bevoordeel word in die toe 
kenning van privaatlosles. 
Twee mosi s is a nge 

neem wat die daad veroor 
deel. Die eerste is voorgestel 
deur mnr. Hendrik Ver 
woerd, maar in y afwesig 
h id' die motiv ring daar- 

van gedoen deur mnr. Johan 
Radcman. 

Die betrokke mosie het 
die verfoeilike daad veroor 
decl en simpatie met die 
naasbestaandes van die slag 
offers betuig. Steun is uitge 
spreek teenoor die SA Weer 
mag en Polisie in hulle po 
gings om soortgelyke mis 
dade te voorkom. Enige per 
, one of groepe wat deur ge 
weld en rewolusionere me 
todes die samelewing pro 
beer ontwrig, is kerp ver- 

oordeel. In die finale punt 
van die mo ie is di hoop 
u itgespreek dat daar meer 
pogings tot begrip en same 
werking van aile groepe in 
Suid-Afrika sal korn ter wille 
van vreedsame verandering. 

Aanslag 
Mnr, Chris van Zyl, SRlid 

vir Tygerberg, het gese die 
bomontploffing moet 'n Ie 
wees vir persone wat nie g10 
dat daar 'n total aan Jag te n 
S id·Afriku is nle. 

Mnr. Johan Rademan her 
ook 'n mosie voorgestel d~JI 
die SP.sy steun toese aan P 
verklaring wat deur "studell 
te-organisasies van Suid·Af 
rikaanse universiteite" uilgC' 
ee sal word. Die verklariog 
spreek sy skok uit oor dJl 
gruweldaad in Pretoria CO 
veroordeel geweld uit enig' 
cord war ons vreedsame nll~~' 
bestaan kan belemmer. \je!' 
der verwerp die verklariJ1~ 
die ANC in soverre die .A1"'l, 
verantwoordelikheid vir die 
ontploffing aanvaar her- 

GeYnlsieer 

Op 'n vraag het mnr. R~' 
deman geantwoord dat dl~ 
verklaring getnisieer is dell,. 
die Students' Moderate A 
liance van Wits, rna. r dat hY 
nie weet watter ander org~ 
nisasies al hul steun daarall 
toegese het nie. 

Albei mosies is algeJl1ee~ 
aanvaar. 

Die ASB-mosie w'lrd or 
bladsy een en in Mafie·G' 
sprek gedek, 

Tydens die lewendige ~1~; 
spreking het twee du idell~ 
standpunt na yore gekOOl1 
Aan die een kant is geVOes 
dat die huidige gespr,e~ 
forums met die meer h~ j' 
rale kampusse nie net f}11~r 
m al is nie, maar ook Jll1e 
betekenis het. Onder snder 0 
mnre. Braam Hanekon' C,' 
Nelis van Rem burg bet 8;1 
noem dat dit gesprek III dl 
ander jong Afrikaners is'll 
saak maak. 
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IN die internasionale media neem aantygings dat Suid-Afrika sy 
buurlande destabiliseer, toe. Hierdie is byvoorbeeld die voorblad 
van 'n onlangse New African. 

Aansoeke ingewag vir 
stemhuskomitee 
AANSOEKE word tans ingewag vir poste op die Sentrale Stem bus 
kOmitee vir die komende SP- en SR-verkiesing. 
Vyf poste is beskikbaar, en aansoeke, vcrgesel van rclcvante onder- 

vinding, moet gerig word aan: 
Die Sekretaris, Studenteraad 
SR-kantoor 
LSS 
Sluitingsdaturn: Donderdag 2 Junie J l)tG om 

BOEKRAKKE, te 
koop, 2 m X 1,2 
m, verstelbare 
rakke, R40. 
Beperkte voor 
raad. Tel. 9216, 
Nuwerus 10, 
Dorpstraat 99. 

Hierdie is die 
laaste Matie 
wat deur die 
huidige redaksie 
hanteer sal word 

-- 

man?, went hy hom tot die onverstoorde 
Kobu. 
M ar nogeens Is daar tn onderbreklng. 

Die keer Is dlt 'n bemodderde, erg-moe 
rlge Bloeddrlk Verward wat die Verga 
derlngsaal In.trompel. Bloeddrlk my 
maat, roep Godleb b sorg ult, I Jy or- 
raalt? 
Bloeddrlk nulf dlkbek en wy. met .y 

vlnger na Flllup Weier: DIs by, verklaar 
by en verduldellk. Ek bet egter Kana 
Verder op die carrier geslt toe ry Oem 
kobusroolposman d ur 'n dip toe wI) 
Kana afneek toe gtyp ek b ar va to 
klap Fillip my. En bartltogtellk gaan 
Bloeddrlk aantt ween. 
Ole waamemende Voorsltter drlng 

aan: M neer die Rool Po man, vanwa r 
dle'l, en by bedule woes na dl plenk flets 
met die lang carrlen en die b teut rd 
Sanctum Retorlcum wat nog Immer ,tok· 
styf en IngerYI sit. 
Elemeoter, my Ilewe Waarnemend 

Voorsltter, se Ko us met 'n wye I baar. 
I was taking the complete anetum Re 
torlcum for a ride! 
En by druk 'n knleserlge Frisco B - 

smeerden dummy v rwoed terug I lIy 
bek. 
(In die dae van p poorte n rei Igen- 

tJ ks, kon die GOMLASTIE GOGGA 
hom verbeug In die gry. van dl ot r. 
En by was gou om die Imboll k te snap. 
Sodat by bom by voorbaat kon ult tr k 
n die IOn van die som r). 

BARENDVOS 

'Militere 0 
A 

t ed 
Ian e , 

AANTYGINGS dat Suid-Afrika sy buurlande destabiliseer genie: toenemendc aandag in die inter 
nasionale media. Die Scychelles-debakel en di Lcsotho-inval is die nuutstc in 'n lang re ks voor 
valle van beweerde dcstabilisasie waaronder ook die volgcnde tel: Militere Opt rasies in Angola, 
die dood van Suid-Afrikaanse soldate in Zimbabwe, di • opblaas van strategic 'C punte soos di 
Bclra-olietcnks. en beweerde steun aan tcrroriste-organisasies wat hulle huidig bewind m t ge 
weld teensraan. 
Volgens laasgenoemde 

uuntyging verleen Suid-Af' 
riku substansiele . teun aan 
die MNR (Mozambique Na 
tional Resistance), UN1TA 
en di LLA (Lesotho Libera 
tion Army). Op 'n direkte 
vraag of Suid-Atrtka die 
MNR en UNJTA steun wou 
die Eerste Minister nie ant 
woord nie (Hansard, 1 Feb 
ruarie 1983, p. 152). Som 
mige waarn mers i. egter 
oortuig dat 
dit wei die 
geval is: 
"Then.! is 
no doubt 
that South 
Africa is 
involved in 
several of 
these countries in support 
ing movements which are 
hostile to their govern 
ments." (John Barrett, Di 
rekteur van die Suid·Afri 
kaanse Instituut van Inter- 
.na: ionule aangeleenthede in 
Financial Mail, .24 Februa 
ric 1983, p. 802). 
In die lig van hierdie voor 

valle word beweer dat Suid 
Afrika sy buurlande "desta 
biliseer." Dit is onnodig om 
te se dat die regering di nan 
tygings verwerp en di 
"kommunistiese aanslag" as 
'n bron van d srabilisasie 
identif t: r (S'A Forum PM; 
{ion Paper Vol. 5 19R2 no. 
IS). 

Beleid 
Destabilisasie kan om- 

skryf word ,IS 'n pros S waur 
volgens die reikenl ind ge 
dwing word om 'n seker he 
leid en optrede re aanv or, 
of horn te weerhou van 'n 
sck re beleid op optr ,d 
(Sien Geldenhuys, O. in Poli 
tikon De. emb r 198\ p. IX). 

Die toepasslng van hier 
die omskrywing sou 'n nil 
lise van di verhoudings tu. - 
sen Suid-Afrika n elk van 
sy huurland nfsonderlik 
vereis. Eers dun kan daar 
vasgesiel word of daar ten 
o igte van 'n spe ifieke buur 
land spr ke is van 'n heleid 
van de: tabili u. it, n war 
die inhoud daarvan is, by 
voorbeeld die he uryding van 
Marxisme. Athocwel so 'n 
uitgebreide analise ni hier 
rnoontlik is nie, is da r nog 
die moontlikheid om die om 
skrywing to' te pus in die lig 
van die regeringsbel j I ie n 
oor die ANC. (Slog: \:en as 
pek van heweerde destabili 
susie word du hier onder 
ioek.l 

Landsgren' 'c 

nil is duidelik d It lands 
grcns nie gcsicn word 11 'n 
struikclblok in die hcstry 
ding van di AN' !lie. "'Ek 
sc weer dill elke land wat 
skllilplck aan ( rroristc gee 
Will ICcn Suid-Afrik 1 gerig 
i . met die Veiligh ·jdsm 19t 
van SlIid-Afriku t· do 'n sal 
kry wul daur Ii' I rrori t 
hetr ·f." (Mill'. P.W. BOlha 
in Hansard. t I'chruuri' 
1983, p. 140). 
Oit sprc k vanself dut die 

J'cgcring graag sou WOII h 
dut sy huurlundc hom 010'( 
stcun in die hc.:stryding van 
eli • ANC. "J f MOZI mhiqu 
neutrali. cd Ihc ANC they 
l!olllcl he u. Marxist u. th ,y 
likt"" het die E rSIC Minis 
ter in 'n ondcrhoud ge '. 
(lIle Argu .... 21 April 198 ). 

Gegewe di IH .~. 1 I, 

wit is daar 'n wye verskei 
denheid van metodes om die 
doel te bereik. Milil re ope 
rasies, algesien van aanv ille 
op "basisse" in buurstat , sal 
op 'n klein skaal uitg evoer 
word en gerig we sop ont 
wrigling. Op ekonomi se 
vlak kan in-en uirvoer mani 
puleer word en v rvo rf'asi 
Iiteite kan onderbre k word. 
In soverre die reg ring mili- 
t re en ekonomi middel 

kom) of aanvoer dar buur 
lande ni hulle grondg hied 
beskikbt ar mag stel vir die 
Ian. er v to uanvalle op Suid 
Afrika nie. 

Steun an terrorist -orga 
nisa. ies sons die MNR .ou 
egter heelt mal onverdedlg 
baar wees ingevolg • die vel 
kereg, 
• Die uk . van oprr de in 
iebelang moet opgewe g 

word teen di t isiko van die 
n we-err te (destabilisnr ie) 
daarvan. In sy artik J (Politi 
kon, D ember 1(82) wys 
prof. reldcnhuy. op die 
moontlikhede: Buurl nd 
mug meer vyandiggexind 
raak en 'n geh el under be 
leid I anv ar us wat van hulle 
verwag word. Buurlande mag 
hulle wend tot di ~ int rn t 
sionule gemecm kap Will 
strafrn atre Is 5005 sanksies 
tot gevolg kan he. On, tabili 
teit kan t rugvlo i lot binne 
die grense van die Republiek 
van Suid-Afrika. Daar kan 
'n afnume in internasionale 
aansien wees. Daa kan 'n 
eskulasie van g weld w es 
indien buite-moondhede Han 

I vcrvolg, 
kan die 
buurlande 
dit a "de- 

. tabilisasie" uaIlvaar. 
Die vraag agter hierdie 

toepassing van die omskry 
wing is walter grens daar 
behoort te wees nun optrede 
in die beskerming van ei be 
lang. Die volgende aspekte 
kan in orweging geneem 
word: 
• Die oorsake vir die b - 
hoefr ann so 'n uitgebreide 
be kenning: Binn 1 ndse h - 
leid het eiebclang v reng as 
behorende tot 'n d el van 
die bevolking, A 'pimsic van 
'n dee I van die hevolking wat 
so uirgesluir i , w!1rd op re 
neem in eli doclsrellings V 10 

die AN . Sommige buurlan 
de taan impatiek I enoor 
hierdie aspirasi s en is du 
he reid om die AN t akko 
modeer, Binnelnnd heleid 
impli r gcvolglik die impli 
III ntering van 'n "d . rabili- 
erende" huitelandsc h kid. 
• In hoeverre kun 'n politi - 

AL U u Vl 
Boeke 
kryfb ho f e 

Afrolwerk 
rk 
T U.U. 

H FOON 0 7 
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eri or alaris e bring 
r. able op [eite en titels 
JOHAN RADEMAN, SR 
lid: I,SS, skryf: 

Na aanleiding van die be 
rig in Die Matie van 30 Maart 
19X3 onder di opskri£ "On 
t vred nheid en verwarring 
nor salurisse in Ncdsie", ver- 
k. f k die volgende inlig- 

"'n Saak 
tusseD 
'0 ou en 
die wet ••• ' 

BEOL£END lay': 
,J.; poeJ lngeJwk. Ek het 

Au", stude r om my denke 
I verbreed. lew r. hel iets 
egler verkeer gegaan. Hoe 
verder ek stu deer. hoe nou· 
er raak die paadjies waarop 
my d nice beweeg. J.'.,~k is al 
'iO neuroties oor W(lt ek mag 
ell waf ek nil' mag aarur>k 
"ie dat ek maar $oggenr in 
die hed hly. Wal hl,t ." 01-1, e 
klere "ou juis mel hulle Ie 
doell? 8elaal hulle dalk ." 
ou re klere rekening? 

Wat my flOg v 'rder om· 
ste/, (soms dink k al voor 
on/byt aan af hierdie on 
memwaardige beperking IJ 
; ... dal die sie/erus wal pe,.. .. 
wne X Y ell Z kry "dt die 
wms onabvendbare Otlwet 
lig wb.Han.lii}/ verl'er'iing 
()Ok fllJII ond r die loep 
kom. Dis mos 'n oak tuuen 
'n 011 tI die w I en lief nik:. 
", tdieunilemak IIi . Per· 
f()Ofl X IV el mm wat die 
vour. knjt > is IVat II}' uOI'tree 
ell h)' IV 'cl ook elm /{lJI.L1~ 
lIie ver taun waaro()f dit 
glUm lIie. /)it i,\' 1't1O.~ ." Oil fe 
·ie lewe. /lull mo I 'n 011 
uitlM. 

As II vir my 'n guei ani 
wHord kan bled op hienJie 
sielevlryd fal ek miskiel1 vol 
g "de we k opstatlll en kom 
kuier. 
To' /tli 'f. 

ling: 
1. lndien die verslaggewer 
eties korrek opgetree het en 
volgens die ooreenkoms 
tussen hom en die LSS-bc- 
yuurder, mnT. Treurnicht, 
die be rig voor publikru ie 
cers aan hom Sou voorle, 
sou hierdie mispla~ le feite 
nie In Die Matt'e voor~ekom 
h t nie. Dit is jammer dilt 
vcrtrouc ( p die manier g - 
sk nd word. 

Studente 

2. "Slud 'nte" wat by Loe- 
10 raai werk kan Of twee bf 
twintig wee , maar ge n en 
het 'n versoek ingedicn om 
gelyke betaling a'i hul ceo 
nie-blank medewerk r te 
kry nie. Geen bedanking i. 
ook in die verband ingedien 
nie. Daar i reeds verklaar 
dat nie bl nke studente waf 
in Loclo raai sou werk 'e 
lyke betating w hulle btanke 
,ewcknice sou ontvang. Die 
tari f vir. tudente is die gel 
dend~ tsrief vir "studente .. 
hulp, nie toepa'ilike studie" 
en is nie b panl of geba.,eer 
volgens ander restaurante 
s tariewe nie. 
3. G en werknemer werk 
konsrant nege uur per dag 
en sewe dae per week nic. 
Vaste tye vjr tce en et s vcr 
minder die 9 ure n' . 8 uur 
werktyd. Oaar word 6 dae 
per week gcwerk en dan kry 
die werknem'r 'n dag ufo 
Die werker. k n dit ophoop 
om 'n volle naweek (2 dae) 
vry te he. Hulle kry 'n maand 
e hctuulde verlor tu . en 12 
Dc ember en 12 J. nuari 
pIt! 'n paar dae gedurende 
die Junie/Julie vakansie, 'If 
hangl.:nde van diensjare. 
4. Aftrekking t.o.v. pensi 
oen en b 1 ling geld slegs 
waar dit van to pa'iSing is. 
'cr geno 'mdc vrywillig en 
b la ling waur die werkne .. 

mer belastingpligtig is. A~ 
suransie is 'n bydrae tot die 
werkloosheldsversekerings 
fonds wat besliste voordele 
vir die bydraer inhou. 
S. 'n Eensydige b eld Lo.v. 
salarisse word voorgchou. 
U kan die volgende bydraes 
elf in kontant ber ke.n 
I) Gratis Maaltye. 
Ii) Gratis oorklere (deur 

die LSS gewas en in stand 
gehou) 

iii) pnltis vervocr vir nand 
skofper onccl na hul 
woongebiede 

iv) '0 Meriele Bonusstelscl 
wat jaarliks betaalbaar 
is. 

6. Die Johannesburgse Ka 
mer van Koophandel se 
voorgeskrewe minimum Ie 
wen tandaard word nie be 
twyfel nie, maar ons kan die 
aglcrgrond waarteen dit 
voorgeskryf word. nie ne 
geer nie. Die voorstel is vir 
'n gemiddelde hui. gesin en 
die tariewe sal ook geogra 
fi he'invtoedbaar wees. 
Enkelpersonc sal dus laer 
wee en hoeveel van Neelsie 
e werkers is die enig te 
bron van inkomste vir hul 
gesinne? Het die beriggewer 
dit in oenskou geneem en 
die werkvoordele onder 
punt 5 in ag gen em'! Ek gl 
ampcr nie. 

tudleko tes 

7. Stud ntckelne werk nie 
uit I digheid nie. ma r m 
hul tudiekostes te verhnal. 
Die loonlari W' is nie verg - 
Iykh'mr nie, w tnt cen is 'n 
"uurlarieC' en die ander 'n 
". alaris k' al". Uurtari we 
is normaalweg duurder as 'n 
vasgcstelde salris. (ndien dit 
nie logic uitval nie kan u 
geru navors oar die onder 
skeid in alari. se tus. en 
Voorman en Arb ider, Se 
nior lektor en Junior lektor. 

8. pie vise-Rektor word nie 
binne die ger spekt erde 
kring van Matie-idemltelt as 
"Mnr de Villiers" aangehaal 
nie maar wei as "Professor 
de ViUiers". Die term "nie 
beskikbaar vir kommen 
taar" is mi. plaas, want die 
beriggewcr wou klaarblyk 
lik oningelig wees ten inde 
die "verwarring" te saai. 
9. Mnr. Curry se kommen 
taar wa~ waarskynlik gerig 
op die misplaa'ltc inligting in 
die berig en dit sou meer be 
langstelling gaande gemaak 
het as aan mnr. Curry gevra 
is wat hy sy onderdane, 
werknemers, huishulp, om 
maar net enkele alternatie 
we te noem, betaa!. 
10. Sulke ongcgronde be rig 
gewing is by magte om die 
beeld van die Universiteit 
van Stcllenbosch onherstel 
baur te. kaad. Ek wil my ver 
lroue uitspreek dat die be 
riggewer hom deeglik sat 
vergewis van aile feite en 
dan 'n objektiewe berig 
saamstel. Indien daar dan 
bewyse is van ongeregtig 
heid sal ek aile. binne my 
vermoe doen om in same 
werking met die LSS-komi 
tee, onverwyld aandag te 
kenk aan diskriminasie en 
ongerymdhede. 

Bri we moet a ebUef 10 
bond I a moontllk wee 
moe. dl num, die adre. n 
die handt k nina van die 
krywer bevat, self. al word 
tn kullna m aebrulk. 01 
Idendtelt van dl .krywer In 
I ••• g noemd geval word 
.tren gehelm gebou. Brie· 
w wat nI ond r 'n kuH 
n.am g kryf word nle, .al 
te all tye voorrang genlet. 
Entg perlOon of Instansle 
wat d ur 'n br' f & ruk 
word, .. I voortaan kana kry 
om te antwoord. 

So ver as moontllk moet 
brl we getik word In tn 
kolom van 6S mm. 

"I got to have kava now, for the rain is 
falling," het wyle Bob Marley gesing. 'n 
Briefskrywer meen op die blad dat mear 
mense oor dagga na Marley moet luister en 
minder na maj. Kershof. 

BHIEWEBlJS 

F.T., Dorp traat: Nie hier 
nie. assebtief! 
H.S.: Die Ruiterwag kan 
darem nie vir {lIles blameer 
word nie. 

Oor kwotas en 
hul tuislande 

Die aangewese president 
van die tuislande het aile 
Suid-Afr ikaners verseker 
dat hulle te aile tye in die 
lande welkom sal wees, self. 
na onafhanklikheid- pas 
poorte is nie 'n vereiste nie, 
identiteitsdokumente is vol 
doende, 
Die kwotas is 'n relatiewe 

klein groep (na ber aming 
3 000 mense) - hulle stern 
sal dus nie 'n groot invloed 
in die raadsale van die Orga 
nisasie vir Afrika-eenheid 
he nie. Die kwotas bly net 
buite die grense van hulle 
tuislande, immigreer daag 
liks daarheen. en emigreer 
weer saans. I ulle bewc 
gingsvryheid word geensin. 
ingcperk nie. Di kwota,<: 
het gekom om te bly. '0 
Mens kan hulle nie sommer 
wit wegwens nie, al het die 
Engelstaligc tuislande hutle 
probcer verwoes voor ge· 
boorte. Na ons uiters be· 
skeie mening is hicrdie aksic 
van die Engelstalige tuislan 
de 'n misdaad ing .wolge die 
Wet op Vrugafd ywing.Oos 
wit nie veel v .der hieroor 
uitbrei nie a mgesien die 
saak nog su b-judice is. 

ANTI·ANTI-MARIJUANA , I. Jcur groot besigheidsbelan- 
kryf: a garoo r IS ge op dieselfde wyse as wat 

'11 Pilar woordjies aan al- :..... sintetiese dwelrns beheer en 
mal wat klou aan die "Dug- bemark word nie. 'WeI en- 
ga-i -duiw elsdingt-stigma, skaplike feite' moet dan ge- 
aan al die vgrootmense't wut ni e rni sdaad vind word in 'n poging om 
1111t:{ brandewyn in die hand dit te probeer beheer." (Delii}' 
en borteltjie Valiums langs News - IS Maart 1983) .. 
die bed) it en v mel war hul- I mel hul k inderrjles al Voer die mense maar al- 
mauk us hulle ooit uitvind I . , kohol en skryf . wetrige" . ens me eWing dwelms aan hulle voor, en dat hulle daai goed rook. ann die wetgcwcrs n hul t erwyl hulle betaal. vergeet 
en rsdenkendes. hulle ook sommer van al die 

probleempies, 
Anders as oortredings soos diefst al, hedrog, verkra l_ moontlikheid dat Julie ver- diese getuienis. "Marijuana nie." Die drankwinkels loop Die oortreding van dagga- 

ling en ., konstitueer di keerd mug wees. is nie gewoontevormcnd nie. oor van mense op sock na besit is 'n landswet - nes 
rook van marijuana nie in 'n P igiarer skryf in The Ek het nog nooit enige gc- hul botreltjies ontvlugtings- die Ontugwet, die Gemeng- 
wese 'n mi dand teen die Dailv News (18 Maart 19H31: tuienis vt n nadelige gevol- medisyne, maar 'n persoon de Huwellke-wet en die 
'tunelewing nie, Die rook "Dagga veroorsaak 'n rna- ge, spruitend uit matige ge· wat met twee daggasude in Groepsgebiedewet. Dit op 
daarvan is 'n private aange- tige en tydelike verandering bruik, gesien nie." (Bur- sy besit betrap word, kry 'n sigself maak dit nie 'n on her- 
leentheid, dit benadeel nie- in kognitiewe funksionering roughs) krirninele rekord. Shurely roeplike heilige beginsel nie. 
mund and rs nie. "Ja," roep ... wat mense help om min- "Duar is geen sweern van shorne mishtake? Dagga is Redes soos: "Hulle moet 
jy ekerlik uit, "maar dit be- der verveeld te voel en om bcwys in al die moderne nu- al vir meer as 6000 jaar 'n ook aan hulle longe dink." 
nadeel jouself, on pro beer situasies meer ongewoon te vorslngslirerutuur oor die deel van mense se lewens en (maj. Kershof in Die Matie 
vir jou help." Almal (ofhulle laat voorkom, Daar is 'n ver- gevolge van dagga, wat daar- kultuur (nie die FAK-begrip - 22 April 1983) is nie goed 
nou "marijuana" kun uit- skerpte gevoel van verheu- op dui dat dit enige nadelige nie, die w-y-e begrip), maar genoeg om rnense kriminele 
preek of nie) weet mos wat ging oor die lewe en dit is of gevaarlike gevolge op dit was slegs met die "op- rckords te gee en hulle uit 
clagg a alles kan doen. Dit een van die redes waarom mense se gesondheid kan he korns van industriele kapita- die Universteit te skors nie. 
vcroor aak ernstige verlies mense die gevolge van die nie, behalwc dat dit kan lei lisrne sedert 1750 dat dit as Die drankdeursifte barbare 
aan geheue, ontroof jou van tof genlet." tot longskade op dieselfde 'n gevaarlike dwelrn beskou wat naweke deur die strate 
jou aansporing, jou drang "Marijuana is 'n sensiteer- marrier as war tabakrook is." (Daily News - 18 Maart strompel en amok maak is 
om jets te bereik, dit veroor- der - dit veroorsaak 'n sen- daartoe kan lei. Dit veroor- 1983). blykbaar vir die owerhede 
aak dat studente en masse sitiwiteit vir indrukke, idee- saak nie "ernstige geheue- Waarom dan die groot (lands- en universiteits-) aan- 
drulp, dir kan s Irs tot terili- vlugte en lafh ld" (William verlles" ni , of dat neb haai? Dagga is goedkoop, vaarbaar, maar behoed die 
telt lei. FOllI. Burroughs: skrywer en hul w rk verloor nie, of 'n maar van die grootste geld- mens wat mel dagga gevang 

J luiwer net 'n oornblik dwelm .enner) algehele gebrek aan aanspo- makers in die kapitalistiese word. 
voordat julie verd r deur Die populere opvattings ring nie. Dagga is net 'n ge- .vereld is die medisynemaat- Wakkerword. ~rensskort 
julie dwaalbegrippe n -op- oor die gevolge van mariju- r.icflike. ondebok." (Daily skappye en drankrnaatskap- daar iets en dis nie net by 
vattings aan die neus gelei na-rook is grore k oordry- News ... Iii Maart 19S3). pye. "Dagga kan nie inge- diegene wat wierook in hul GUNGETS TUFT, skryf: 
word. En oorwe g net die wings en berus elde op me- werf word of beheer word kamers brand nie. Daar is sowat 13 swart et .. _-. __ ....- ......... _- __ ------.....;.---- ~...,..,...-------...,...-----~---------1 niese groepe in Suid-Afrika. 

Ons het 'n paar weke gelede 
'n wonderlike voorreg er 
vaar om die skepping van 'n 
nuwe groep mce te maak. 
Die kwota! Die kwotas is 'n 
unieke groep, Hulle word in 
10 tuislande gehuisves, ie 
wete UK, US, UPE: Wits, 
Rhodes, Kovsies, Pukke, 
Natal, RAU en Tuks. Daar 
word tans beoog om hulle 
tuislande te konsolideer. 
deur die beoogde inlywing 
van KaNgwane en lngwavu 
rna, Hulle kan beskou word 
a~ trekarbeiders. Toegang 
tot hu lie tuislande is rei alief 
maklik - al wat nodig is is 
die verkryging van mini te 
riele toestemming ("permit 
te moet in drievoud en in 
hooflctters ingevul word"). 
Op goeie gesag word ver 
neem dat, sodra die "tuis 
lande" hulle onafhanklik 
heid verkry. daar onmiddel 
lik met die oprigting van uit 
gebreide 'casino' -fa"ititeite 
begin ga.an word. 
'n Grot t hotelgroep stel 

blykbaar daarin be1:mg om 
die dobbelregte te vcrkry. 

~Gus Peters, your 
lip' showing ... ' 

HARRY SCHNEIDER 
WATERBERG; Rou.Uan, 
write I 

Allow me to comment on 
the article "Oorbeligtes storm 
voort" by Gus Peters (Skuil 
naam vir 'n bruin student) 
published in the May 1983 
edition of Na/pullt. 
The article attacked the 

461 . tudents who signed the 
petilion pleading for admis 
sion to univ rsity to be grant 
ed purely on < cad mic me 
rit, rather than according to 
the quota system. 

Afraid 
He accuses those who 

signed of hiding away and of 
being too afraid to come 
forward and say who they 

are. A petition is a formal 
written supplication from 
one or more persons to a 
higher authority. Depend .. 
ing on what kind of petition 
it might be, it can be open to 
all pUblic. The names on 
this petition can be looked 
up at the rector's office. 

F orgiveable 

The fact that the author 
was not well infonned about 
the use and rules of a peti 
tion is forgiveable. Thus I 
also forgive him for accus .. 
ing the "oorbeligtes" of be 
ing "jeUievisse" who were 
able to get hold of a loud 
speaker, because they do 
not come forward and say 

who they are. 
1 just wonder if the person 

who wrote that letter is a 
coloured student. He talkS 
about the quota system as 
"positiewe vordering". He 
attacks so-called "oorbelig 
tes" who fight to give Blacks 
a chance at university. 1 like 
to challenge the author not 
to be a "jellievis" and say 
who he is. If he is too afraid 
to write under his own name, 
he. hould not be "calling the 
kettle black," 

White 

Am J correct in assuming 
Gus Peters to be as white as 
th virgin snow on Mount 
Kilimanjaro? 
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wat 
van ons 
tande? 
LEONI HOFMEYR skryf: 
As voltydse student maak 

ek dankbaar en gereetd ge 
bruik van die gratis mediese 
dienste by die SGD. Kan 
daar egter nie ook dergelike 
tandheelkundige dienste tot 
stand gebring word nie? 
Toe ek onlangs 'n nood 

probleem met 'n kiestand 
Opgedoen het, het ek sonder 
sUkses aangeklop by Tyger 
berg. Tydens 'n gevolglike 
besoek aan die tandarts is 
ek vriendelik vertel om 'n 
rekening van tussen Rl60 en 
R200 te verwag. 
Hierdie bedrag is meer as 

die helfte van wat ek maande 
Ii~s verdien as assistent by 
dIe Universiteit. Ten spyte 
Van hierdie pos (deeltyds, 
maar elke dag!) mag ek nie 
by die mediese fonds van die 
Universiteit aansluit nie. Ek 
mag ook nie op my ouers se 
Inediese fonds eis nie, want 
tk is ouer as 21 en verdien 
hoonop 'n salaris(?) 1 
Sou ek die tand nou be 

~ou, sou ek egter nie juis 
lets oorhe om iets te kan 
kkooP om daarmee te kan 
au nie. 

TYDENS 'n onlangse noodprobleem met 'n 
kiestand, het die algemene pryse van 'n 
kroning in die Gat en die afwesigheid van 'n 
tandheelkundige diens vir studente 'n stu 
dent byna tot raserny gedryf. Sien brief 
hiernaas. 

ASB-besluit taai 

GONTER RIENHARDT, 
Voorsltter USKOR, kryf: 

In Die Matievan Donder 
dag,:\ Maurt 1983 her 'n ani 
kel op die voorblad verskyn 
waarin USKOR se diens 
lewering in Cloetesville be 
twyfel word. In hierdie arti 
kel word beweer dat Die 
Matie hierdie inligting via 'n 
meningsopnarn in Cleere - 
ville verkry her. Die irnplika 
sie van die opnarne i. dat, 
sou die inligting verkry waar 
en juis wees, die tud ente 
vrywilligers en USKOR hul 
le tyd en geld in Cloetesvillc 
mors. 
Deur 'n meningspeiJing on 

derneern d ur Christo Vis 
ser, gebiedsvoon itter van 
Cloetesville, bly, dit dat die 
gem enskap :\ kla: se V 1' 
teenwoordig, naamlik 'n w I· 
gestelde klas, 'n werkersklas 
en 'n minder g goede klas 
wat 'n sukkelbestaan voer. 
Dit het verder geblyk dat 
USKOR se dienste hoof 
saaklik byval vind by die 

- --------------------------; werkersklas. 
USKOR . e dienslewering" 

in Cloetesvllle is hoofsaak 
lik toegespits op die bejaar 
de, die jeug (tojaarcn ouer), 
die gestrernde en die huis- 
vrou. USK OR vind binne die 
gehied ondersteunende hulp 
van Kinder org, Stellen 
bosch. Laa. genoemde spit 
hom op gevallewerk toe. In 
die opname het die inwoners 
USKOR se dienste best '01- 
pel a opbouend en siimule 
rend vir die g meenskap. 'n 
Skoolhoof van Cloetesville, 
mnr. J.N. orneli 11 h tin 
'n onlang e ikrywe die vol 
gende aangaande USKOR 

klap vir die laer 

Np nie besorg 
() r SA nee 
~~rNUGTERDE PA- or, skryf: 
1).11l die Iyfhlad n die NP, 
fi'l! Nasionalis. van Februa 
lie 19R3 word berig: "Die 
fl ~f1ei r van die NP, mnr. 
II ,Bot hu, het op 4 Okto 
W ~ 1l)~2 gc:se: 'Die NP slre 
v,e nn die verwesenliking 
dn d' 'n Ie nasion ale aspirasies 

V llOrtuiginge van die volk 
fln t· SU' (Ie RSA mel die Icuse 

,I' ttl-Afrika eerste en daar- \lIe . , 
<.i() Volk is die Afrikaner- 
(1ll)1ll· En die Party vra nie 
nj verskoning nie, en ek vra 
nat om verskoning dat ons 
!"nlens die Afrikanerdom 
"an n' E Wil Ie. n die mense wat 

A.r ~~orgee dat die Party die 
ge~1 anerdom die rug toc 
llit Ccr het, skinder of praat 

onkunde .. li' . . 'e lerdle verklaring kan op 
w~n ander manier verst aan 
Ar r,d a~ dat die NP en die 

f1kan et:nr er se belange altyd 
leki ~e gestet sal word by be- 
I(~oorwegings nie. 

fel dotn daar nog enigc twy 
I\u aaroor b staan dat die 
"n ~e. grondwet nie werklik 
~()ttltl~breiding van die g - 
IIi\! wlekdc dcmokm. ie" is 
Veri. of dat die President as 
lik .Igle despoor geen wes n- 
1\1 d hl..'rvormingsmaatrecls 

Urs, ot Ii Ell dit l r- 

l'E~EURGESTELD .kryf: 
Olt was met hartseer dat 

ek kennis geneem het in die 
rorige Matie van die ad hoc- 
I ,ommissie oor ASB-reaffi 
Ii\!' Ix ~lJe se besluit dat Srellen- 
) ch vir nog 'n onbepaalde 
(d buile die laer van Afri- 
anerdom moet staan. 

Eenheld 
nit wall ons groot kans om 

wee' . Ar .r In die binnekringe van 
nkanerpolitiek waar nou SUlk ' n e storms woed, opge- 

r~~m te word, sodat ons 'n 
lIn sou kon speel in die 
v' oontlike) hymekaarbring st~~ Vcrskillcnde politieke 
~ IIdpunte van ons volk. 'n 
ells dink onwillekeurig aan 

die versterking wat eenheid 
onder ons mense aan ons 
mooi land sou bied. Mense 
soos mnr. P.W. Botha en dr. 
Andries Treurnicht h66rt 
bymekaar. Sterk leiers soos 
hulle salons volk skeur as 
hulle uitmekaar sou bly dryf, 
maar tot watter kragtige een 
heid sou hulle die Boerevolk 
nie kon saamsnoer nie? 

Beer 
Ons staar die Beer van 

Russiese ekspansionisme in 
die gesig. Besef ons studente 
leiers dan nie dat 'n verd el 
de volk noodwendig 'n swak 
ker yolk impliseer nie? Of is 
die besluit dalk tek enend 
van die tendens tot Iiberalis- 

wyl die NP se hcerskappy in 
gebou en va"gde is in die 
grondwet en aile mag in die 
President en sy volgelinge sal 
sete). 

me wat in die Stellenbosse 
studenteleierskorps voor 
kom? 

PRO.MA TIE skryf: 
Graag wli ek die Made 

redaksle gelukwens met en 
be dank vir 'n bale sukses. 
volle termyn. 

Te mldde van hewlge krl· 
tlek, het hulle 0.8. 'n mono 
ster oorleef, 'n KarnavaJ· 
Made gepubllseer, onthul· 
lings oor die Rulterwag en 
Broederbond gema k, as· 
ook krlde e en geslggewen 
de bcrlggewlng gehandhaaf. 

Ek weens Jacques en 8y 
redaksle 'n welverdlende rus 
toe en hoop van harte dat 
die volgende r daksle n6g 
meer krldes en ondersoe 
kend sal wee! omdat dlt In 
almal be lang sal weeSt 

Boerinne 
voete raak 
nat en vuil 
ONTSTROKE VROULIKE 
I.ANDBOllSTUDENT, 
skryf: 
Vanaf die begin van die 

jaar huisves die gebou wat 
eers die Winterreenstrcck s 
kantorc wa , die Hortnlogie 
en Skaap- en Wolkunde Dc 
partementc van die Land· 
boufakultdl. Oil isalgcmeen 
bekend dat daar ook dames 
is wat Landbou "swot" en 
ons is 'n pmll wat of in Horto 
logic Of in Veekunde belang 
Sf I en dus in bogenoemdc 
gebou moet klHsdraf. 

On wit oit gr.·Utg nn tcr 
Il1cdv·Mnti sen Adillmistra- 

e 

sic se 4landag bring dat dit 
vir ons geensins 'n plcsier is 
om elke dag op 'n himkrnis 
wedrcn en oortewingstog t~ 
gaan om hy die klas uil t . 
kom nie. 

Somer 

In die somer moet 'n mens 
deur die sand uk 1 en in 
die winter deur di ' moddc:r 
en water ptus. Menigc da 
moet 'n mens al j u skt, me 
uittrek om die sand Ult te 
skud en In t die onhmgse 
bi lJI reen wat geva1 het 

Steed • oneru id 0 
f'Werkerskla 
se las deur 
USKOR verlig' 

se kontak, 
In sy reaksie sou 'n men 

verwag dat eli, voorsitter 
ernst ig en openlik sou besin 
001' di probleme wat in di 
Matio-hcrig iangera tk is. Die 
def nsi we reaksie van US 
KOR deur die opno m van 
die "baie weldade" oortuig 
nie. Dit is e rder 'n doelbe 
WUSlc v irmyding v· n preble 
me w. t die organisasie w - 
senlik rt ak. 

Om te pram vun gem n 
skupleiers ( urry? lemur/s'!) 
wat tevredc is, i. verr .gaan 
de. Presies dlt beklemto n 
die groot ufstund tu: sen us 
K R en die geme 11. kup. 
Onder jongmens en 'clf!. 

meer krities ouer m nse 
b staan die mening dut us 
KOR as gemccnskap orga 
nis si 1';" die "bruin 111 m c" 
Sf' ryd lankal uitgedien i .. Oi 
tipie, em nt iliteit van ding 
doen vir "and rskleurig S'" 
war prominent by USKOR 
vo rkom, vind 1 mk nie III er 

nklank hy die inwon rs 
ni . 

Die jure 1976 en 1 ~O h t 
immers nie onop em rk ver 
bygegaan me. 
Natuurlik kan 'n m ns war 
rns m k met die g meen 

skap nie ekstern hulp sou. 
der meet weier nie, Do r 
moet egter 'n streep getr k 
word wanr orgnnis sie pa 
ternalisties omgaan III t no 
der m ns al word dit ni 
doelh wus g d) n 01 • us 
KOR se werk i nik. ande 
8. "trying to mop th floor 
while the tap is stlll runnin "! 
Oit i. n ,t d to r {lm di lew 
van di v rontregt 
leefb ar t m k. 

'U KO d • VI 
aanklank • Die 

by r 
, • IDWOn 

STEVEN.ANTHONY, Clo • 
te vOle, .kryf: 

Die verslag v n die voor 
siuer van USKOR oor . y 
"b drywighed " in Cloeres 
ville (Die Marie 5 Mei) geru] ' 
van arrogansie, Sy slotsin: 
'Gemeenskapsl iers is tevre- 

gese: 
"Die betrokkenheid van 

USKOR as welsynsorganisa 
sie by gemeensk psdienste 
onder die bruin men, e, i nit: 
slegs geskiedenis ni I maar 
h t wel in sy doel merkwaar 
dig g vorder." 

Uit bogenoernde kom dit 
voor dat die berig wat in DI{' 
Maire gepubliseer is, onjuis 
te lnligting b vat. La tens 
is USKOR positief ingestel 
ten opsigte van hul diens 
lewering en in die t koms 
sal daar op die Ieite van die 
~rywe voortgebou word. 

Ons besef dar daar mense 
in Cloer svill is wat nega 
tief gesind i. te noor US· 
KOR, maar on we t dat 
hulle In minderheid: gro p 
vorm. 

DIE brl we vir publlk • 
sic moet gerlg word a n: 
Die Redakteur, Brlewe1 

Die Matle, l..ungenhoven 
studentesentnam, St lien· 
bosch 7600. 

Oit kr nk ol1segou and I' 
stud 'n1C 'II IH n 1I W"itaar 
asoC jy van '11 and 'r pi In t 
af kOlll a jou skocn vol 
'and en moc1dcr is, en dll 
dOl:1l ons he Id as vroulikc 
Landboustudent skade aan. 
A I is (ms in 'n tradisiot1e I 
"manlikc" tcrrein, i .. en hly 
OilS lHW steeds dalllt.s wat 
nit' .tlmit! daarvlHl SIll hou 
0111 die omendc winter III t 
o lrpakk en W~ (rr. lew 'Is 
klas toe t' galln ni ! 

Versoek 

Ons wit 'n vcrsock tof dit' 
univt'rslteits w riled' rig 
om ass~hli ·f dk f> I I nn eti 
klas in 'n mel'1 nanv, arburc 
tocsluml Ie kry en ons nooi 
Olt:dcstudent ' nit om te kom 
kyk in wHltt'r slegte tocsllmd 
dk Icrrcin is l.'n 001 Ie he 
sluil of ulk I)W Ik ~ 'dew' 
dl Lllllvcrslteit l){ rstlck. 
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anselier het 
• vir • egrlp 

studente-strewe 
"ONS ken almal studente: Ons weet dat die oorgrote meerderheid jong 
mense bruisende geesdrif, warme belangstelling en 'n weetgierige gees 
het; dat die studiejare 'n tyd van 'sturm und brang' is; en dat baie met ie 
teoriee kom. Laat ons maar eerlik wees: Met ons, ons wat vandag die 
waardige ouer geslag uitmaak, was dit in ons studentedae ook maar s6; en 
dit sou jammer gewees het as dit nie so was nie." 
. Dit het prof. H.B. Thorn Hoe sien hy sy rol as Kan- 
In sy intreerede as die nuwe seller? Volgens die Statuut 
Kanselier van die Universi- is die KanseJier die hoof van 
teit van Stellenbosch ge C. die Universiteit. 
"Dit moet goed begryp - Hy is die simbool van die 

word dat ek glo in dissipline Universiteit, tree namens die 
en erkende norme, maar ek Universiteit op en daarorn 
pleit vir begrip van die jong- ken hy grade toe. 
m~nse wat aan die Universi- - Hy word geraadpleeg op 
teit 'n belangrike vormings- 'n openhartigemanier. 
t~d d~urgaan, en begrip vir - Hy meng hom nie direk 
die felt dat hulle die nodige in in die dag-tot-dag bestuur 
vryheid gelaat moet word nie. Aanbevelings word wei 
om hulle goed vir hul lewens- deur hom gemaak word. 
taak voor te berei." 

Prof. Thorn was student, 
lektor, hoogleraar en later 
Rektor asook Voorsitter van 
S!ellenbosch. Uit die aard 
van sy lang verbintenis met 
S!ellenbosch verkeer hy in 
dlc unieke posisie dat hy die 
studente-opset van sy stu 
dentedae (1924 - 1928) kon 
sien groei en uitkring na die 
Stcllcnbosch wat ons vandag 
ken. 

Studentedae 
In b)' studentedae was Stet 

lenbosch 'n klein geslote stu 
dent gemeenskap met 'n gees 
van hardw rk ndheid en g - 
Sonde studentelewe. Alhoe 
.~el be perk, was hulle nie ge 
Is()leerd nie want die vere 
nigings het byvoorbeeld wei 
besoekers van buite, soos 
C,J. Langenhoven genooi. 

Met prof. Thorn se terug 
kcer uit die huiteland in 1931 
(t. do ent, het hy gevind dat 
the Studentegemccnskup rui 
mer geword het. Student> 
bet meer helangstelling be 
gill toon in gebeure buite die 
studcntekringc. By kon 'n 
groter meelewing met stu 
~ llte-vraagstukke en aktue- 

ake bespeur en die stu 
dente het hulself in 'n breer 
k nr ks as deel van die go 
nlcenskap beskou. Hy voor 
sPel dat studente in die roe 
koms meer 0 'n internasio 
nale vlak sal bcweeg, dank 
sy die inperking van fi. iese 
~~ ge stelike afstande deur 
re kommunika ie n twerke 

van vandag. 

Tradisie 
Die kanseliersamp is dus 

in bindingsfaktor, en dis 'n 
stylvolle aspck van die de 
mokratiese bestel. Hierdie 
benadering is gevolg deur al 
sy voorgangers en dit is prof. 
Thom se wens dat sy opvol 
gers ook sal voorgaan in hier 
die tradisie. 

Wat impliseer "Stellen 
bosch staan vir 'n idee?" In 
191J het daar 'n wesenlike 
gevaar bestaan dat die Vic 
toria-Kollege deur 'n same 
loop van omstandighede kon 
verdwyn. 'n Driemanskap, 
he taande uit prof. A.A. Mo 
rees, dr. D.F. Malan en mnr. 
(later dr.) J.G. van der Horst, 
het met 'n beredeneerde me 
morandum na vore gekom. 
Die betekenis van die memo 
randum is dat Stellenbosch 

die opvoedingsinrigting is 
waar Afrikaners hulle tuis 
voel, en waar fasiJiteite aan 
gebied word om hulle virdie 
lewe voor te berei en hul eie 
volksgevoel te voed. 

'n Mens moet oak daarop 
let dat die idee waarvoor 
Stellenbosch staan volgens 
dr. Malan niks eksklusiefs of 
vyandigs teenoor nie-Afrika 
ners is nie. In ons heden 
daagse situasie beteken dit 
dat solank die basiese histo 
riese karakter van Stellen 
bosch gewuar bly, daar ook 
ruimte is vir andertaliges en 
anderskleuriges. 

Dat prof. H.B. Thorn 'n 
besondere mens is is seker. 
Afgesien van sy akademiese 
kwalifikasies is hy 'n man 
met 'n besondere ver iend 
heid. In 1961 was hy daar 
voor verantwoordelik dat 
Stellenbosch die eerste Uni 
versitcit geword het me! 'n 
leerskool in Drama. 
Op 'n heeltemal ander t r 

rein: Hy was 'n groot hand 
in die stigting van di Eeu 
feestrustfonds. Na y uittre 
de as Rektor i hy aang tel 
as Voor itrer van die Onder 
wysraad wat die onderwys 
stclsel op 'n nasionale vlak 
ondersoek her. 'n Groot 
pedagoog met 'n besondere 
visie - dit is on Kunselier, 
prof. H.B. Thom. 

Deb bal kan 'n 
o iale 
hoogtepunt wee 
Dl • D bsbal is be ig om al ho nader tc kom en 
dit l~ I of?m ecn van die hoogt epunte op di 
Matte .. osiale kal nder van di jaar tc we s, 

- 'n Mop d t en 'n . pesial 
pry. <leur Wynlund Suzuki 
verskaf. 

- KIt. kr diet vir di gent! 
wat meer as R t om ing sa 
mel het. 

As daar enig 0 b is wat 
ni hy die Kaas n Wyn 
nand kiln we nle.moet hul 
le as ehli -f vir mev. Roelof- 

hy die Kurnnvalkanu or 
kontak (T I: 70245; 702 ) 
of St ve Rosendorff (T I: 
4942 na lire) 

PROF. H.B. THOM. POL TU: 
KONGRE 
IN JH 

We erma 
ontstel student 
MANSTUDENTE wat w I hulle aanso kvorms 
vir uitstel van nasion' le diem .plig ing vul n aan 
mev. Van Rooyen by Administrasie besorg h t, 
mo t di bri We van die Vryst lling raad wat 
beweer dat hulle dit nog ni ontvang h t ni , 
ignore r. 
In 'n telefoongesprek het 

brig. Van Rooyen van die 
Vrystellingsraad gc t; die pro 
bleem hel ont taan a gevolg 
van "oorvleuling" tussen di 
S krctariaat en die "rekc 
naar". Ween die getall aan 
soeke wat oorweeg moe. 
word, is die briewe getik en 
gepo. voordat die S kr ta 
riaat die ontvang: van di 
aan oeke ann die rekenaar 
kon vo r. 

hulle mnr. Ziet man by Ad 
mini. (ra, ie kom . pre k. 
Brig. Van Rooyen het b - 

klemtoon dat die oponthoud 
nie di Universitcitsadrnini 
strasie se fout is ni .Di Vry 
Sidling. r ad is t n voll ver 
antwoordeIik. 

TOILETPAPIER: 

N avorsingsresultate toon 
skokkende hoe verbruik 
DIT MATIE het on lang 'n ondersoek geloods na die h e v rbruik van 
toiletpapic:r in die Langenhovco Studentesentrum. Die navor ings r ul 
tate is natuurlik van be lang vir Ike student. 
Daar i. hevind dat in die sic, Volgens 'n ruim skatring 

tydperk vanaf 3 Fehruar~ van. twee?lIi.sen~ toil tgc· 
vanjaar, bo en behalw e die hrutkcrs lilt hierdi tud C>111 , van- 
ou voorraad van '1<)R2, reeds moet elke n VHn hull gc- 
3 500 toilctrolle gebru ik is. midd >Id 1,157 m papier p r 
Vanjaar is daar dus, mel slag gehruik. 
1 756 <) 12 velletjies met 'n ge- .... ~~,....-M:~'r""1.,.I111!!!!~-.....,._,.-~- ....... ...,. ..... P- ......... 
middelde lengte van 114,5 
mrn, al 201,25 km van die 
agte p pi r in N elsie weg 
gespoel, 

Elke dag bcweeg daar na 
berarning tus. en vier- en ses 
duisend studente deur Neel- 

besluit dat 
argief moet kom 
pIE Studenteparlement van die Universiteit van 
tellenbosch het besluit dat die Studenteraad 'n 

argief op die kampus moet inrig waarin so 'n "'r sp ktrum a m mtlik van tudent bedry 
"'lghede oor die jare heen, uitgebeeld word. 
s Mnr. Hendrik Verwoerd, sone wat so 'n bydrae kan 
h R."S~kretaris, versoek aile maak, kan voorsien. 
h~ldlge* en oud-Matie om Hy se v rder: "Ons wil 
. lerm e te help deur enig- graag deur die Inrig van 0 'n 
~e~s Wat deel uitgemaak het argi f 'n vertoonven ter 
h n hul tudentebedrywig- sk p van wat alles d ur di 
Cde hier op Stellenbosch en jure op Stellenbosch gebeur 
~:t in so 'n argief opgeneem het, sod t besoekers nader 

n Word, aan hom te stuur. kennis met Matieland kan 
~y se <lit sal ook belie hc:lp maak en oudstudenlc hul 
Ind' n len persone hom van die h('rinneringe en wedcrvarin· 
ame en adre s van per- gc met and r kan kom dec!." 

die saak baie moeilik om 'n 
gemiddelde vir elke be' 
an die "parlcment" uit t 

werk. 
Uit gcsprekke met studen 

te blyk dit dat die a k hoi 
invididuaJ' tie: hanteer 
word. 'n AI m ne ver kyn 
. el is blykbaar dat die lang 
afstandpapi r ni altyd hv 
kikhuur is 0 di . tmt giese 
pick nie. Die 111( ei1ike posi 
sie word dan dl wels verer 
ger wanneer dl bctrokke 
persoon te lall! sy dilemmu 
besef. Die Matt' ' s> v .rnlO~· 
dens in die verband word 

"SLIGHTLY TOUCHED" 

PLUS 

AT THE 

BEld'()B BY 
S I ;\ 11 )( )S I { I l\ 1 
IN FHANKHYK at 

ROMA INN *TYYV 
BRACKEN FELL TEL. 9012111 

and 

COTLAND YARD" 

[rE"~1 ~~~Ies 
:g~ 
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deur Jan Hendrik Roux 

OlE puik oorwinning van Pieter Kloppers in die Don Locke-padwedloop 
het weer eens bewys dat die Maties steeds 'n kragin WP pad- en veldlope is. 

In ongure weer het Pieter hierdie kompetisie gewen, met Stellenbosch in die 
Kloppers die afstand van ~ met Victor Liebenberg wat tweede plek. 
kill in 'n puik tyd van 23 min eerste gekom het en Johan Die damespan hct ook 
5~ sek flfgele. Manus Prete- Daffue wat 'n tweede plek reeds 'n siaatrnaker verloor 
nus her net 4 sek na Klop- behaal het.' • Patsy.Shal'ples her die Uni 
pers die wensrreep oorge- versiieli verlaat en veitrck 
sIeck om ook die twceoe hinnekort na die VSA, Judy 
pIck aan die Maries te be-' Ryan gaan ook' binnekort na 
Sorg, In die derde pick was Amerika vertrek. 
Vcrsler Kriel van die Maties. Goeie nuus vir dre Maries 
Illet 'n tyd van 24 min 3 sek. Die Maries sa) vanjaar is dat diespringbok Andries 
Weens die swak weersorn- sender hierdie twee staat Krogman terug is en weer 
Standighedl: kon die Maries' makers moet klaarkorn. Vic- begin hardloop her. Hy het 
C~ler nic'n aanslag maak op t()r Liebenberg is reeds ge- hom by die klub aung sluit 
Victor Liebenberg sc rekord vestig in die 'I'ransvaul en en sal met die afrigtin ,help, 
van 21 min () sek nie. 'Johan Daffue vertrck oak 

binnekort daarheen. Met at 
lete so os Pieter Kloppers, 
Manus Prerorius, Frikkie 
Vermeulen, Stephen Do 
nald, Verster Kriel en Ger 
hard Joubert behoort die 
Maties egter 'n sterk span te 
kan saamstel. 

D deur Andre Duvenhage , 
d~c SUid-Afrikaanse Krieketunie se besluit om die Currieb.eker te her 
in ~p tot die Castlebeker het ongekende reaksie uitgelok. 01t word selfs 

I " ~ hoofartikel van die Cape Times van 18 Mei betreur. , 
k )11 IS jall1n . I asof die kosh uisrugbykom- 
l!lb<lse I' le~ dar die krie- word ook bep an, " . ,t' " > hierdie semester weer 

()lll lOt ht ~t. n(~(.h' vind hct Wat die rugby sdf betref, tPC,ls:n (!I'csdfde spanne as 
g'" lenlle st ' M' sonder lIsse ' lit, <Ill, As '11 ,: ~p (lor t sal die attespan, _ verlede . aar uitgcspuok gaan 
,Ie I1Uhlts.ll1~ns <link aan ul hcelparty van sy Spnnghok word dagbreek en ~endrag ~:'Il kri 'k 1,ltClInWat jaarliks keen WP-spel.~r. moet s~eel: (verl~de jaar se Sauer-kam- 
ki'll die h( r,\~rlcen ,wor~1. Skgs bona-tide stu~tcnl,~ pioene) isop hierdiesladiulll 
"nn, dOli hulfc ~~rkhk me ,word lo~gelaat om In (ht:: die enigstc onoorwonn 

111 'i1g ," k ,nle gcnoeg Inlt:rvarsJly Ie sped. spanne. Die k ns is goed dat 
ry tlle .. " h' , Die I keys se nuwe c- h ulle Iwe ' in di semester s' 

l", BierhUk mldering tot rugby, te~aIlle eindstryd ttl sped, 
,) met 'n Maticspnn wal nit' op 

rltg~~t~frika se vourstc volle sterkte sal wccs nic, ~~Mob·race~" 
ken,1 , ,111,pctisie st,'lan b' e- maak van hulle baie lllct:r f)' h \l IS I Mvh.-race'i viml elk!! illS· 
ckRrk(' ( It' Datsun CIJrrl',.- gedugte tecnstander' us wat 17h 1t:. I S 

" 011 ~ 'I dagl11iddag om ~ P aa .. 
~ll!t die clpetisie, Wat is fout verlcde jaar (he gcva ~~s, Almal i wclkonlolll deel Ie 
()111p,1' ,astle Curricbekl'r- Ons kan 'n baie aanskou I e nc"Ol, Oi wegspringplek is 
r" ISle'! en slnmnende wedstryd wr- ... 
Ule c: die Jannic Marais-huis en dil:. 

\he Iiln I U;riehckcr is in hier- wag, lfst'andc vir mans en dames 
~i\ki ( Inonicm met sport i. o~derskciddik scs t::1l dri ' 
~1t)1)t ~11 nlo t die SAKU . Ashmore I' d lI' en'lre - e kilometer, Met ( Ie na c~'· 
1~~ retlUktc~l<lar rna,ak 5005 Die dieptc in Matierugby cnde toetse en kSlllllens .. ls 
lel~tj(,\ VOOrst~'lvan ,<he Cape word daarin weerspiel:!1 dat dit net <.IiI,; ding vir 'n, bictjle 
I:e rde bierbll'kc c~ n gcmnn- Dav Ashmore, die slut van vars lug en l)ntspnnnmg'}l 

n .... !h, - n vcrguldc l..{ • 'n Anl'~rikaner, Tom .1,;- ... , tr f die lkcys en 'n oud-,y atle,. ... 
. 0 ee gcbruik. S 1 tr'lnoff, het verlcd . wet:k III 

I gedurend sy jare aan te - • llte lenbosch af en t< vir die die ntletiekwerdtl opslac g~- 
l Ilt 

.. varsity tll,'l,.k, Pettanoff het die. klub ,e Markott rspan ge- < 

t
Vania c;~,~rSity b ;'Ioof om specl het, N. dat hy Stellen- wereldrekord in spiesgoOl 
ell' "Yeer'n bosch verlaat het, het hy vir verpletter met 'n ooi van 
k IS te w grootgebeur- 99,72 m. Wat die pr' ta ie 
T,~~iteell'd ees. V,olgens 'n Villagers e eerste span ge- d' k 
I.I,,{ al D d specl voordat hy by Ikeys mccr tnerk waar Ig g maa 
Qi I~~liefl 'Weer abVyJ Kramer het, is dat dit 'n vcrhetcring 

~I e n n aangesluit hel. ~l' llg So va van 9,2001 op sy vorig b e tie ilnd ngs Optree. Ver- Ten tye van die skryw.e 
er v nnaaklikhedc van hierdie art ike I tyk dlt i. . 

Skofrekords 

Die jaarlikse pad-aflos 
teen Ike' , ir di , ys IS vanjaar vir te 
MW~ntiende keer deur die 
h atles 2ewen. Die Maties 
I~t ~ie Ikeys met ongeveer 
k IlHn geklop en twee nuwe 
s ofrekords opgesteJ. Ver~ 
Ster K . I h rte van Stellenbosch 
k er Stephan Donald se re 
I ~rd vir die tweede skof met 
Pe sek verbeter. Pieter Klop 
s rs her Victor Liebenberg 
~~o~ekord vir die sewende 
D' met 4 ~ek verbeter. 

tOta;e Matle-$pan het die 
teed~' roete-rekord war 
2 ,s In 1977 opgestel is met 
I)llnut ' e nllsgeloop, 

SAU.veldlope 

, Daffue 

Die liga-wedlope het ook 
•• reeds begin en Johan Daffue 

het die eerste wedloop oor 
L2 km gewen met'n tyd van 
40 min 36 sek. In die tweede 
plek was Pieter Kloppers.In 
die wed loop, vir dames het 
Judy Ryan di,\ de de pick 
verower met 'n tyd van 18 
min 52 sek, Marinda Lam: 
precht en Ronel Lou~ v~n 
Maries was onderskeidelik 
vierde en sesde, Die man- 
pa van die Mat~~ het di 
eerste ligakompetlSle gewen 
met die Ikeys in die tweede 
plek. Weermag her verras 
deur die sterk span van Cel 
tic Harriers te klop om die 
derde plek te behaal. Die 
span van Bellville het die 
wed loop vir dames gewcn 

nOMo 
ob r c 

krymiwe 
afrigter 
MAJOOR JOHN SHORT is 
aangestel as die voltydse at 
letiekafrigtcr by die Univer 
site it van Pretoria. Hy is uan 
gestel in die plek van mnr., 
Christo Stander, wat onlangs 
bedank het. , 

Daar word verwag dat 
maj. Short se aanstelling 'n 
Inspuiting vir die Tukkie-at 
Ietiek sal wees nadat die 
Tukkiespan die afgelope sei 
soen nie goed gevaar het nie.: 
Hulle het onder andere teen 
die Maries verloor. 
Di Tukkie: b .ho Irt on 

der rnaj. Short se afrigting 
binne 'n paar jaar weer in 'n 
goeie span te ontwikkel. 

Maj. Short het in sy loop 
baan atlete soos Paul Nash, 
Pierre Spies, Miernie Sny 

Ina van Rensburg 

QIE eerste twee veldwed 
lope in die koshuisliga is 
onderskeidelik deur Oude 
Molen en Pieke gewen. 

In die eerste wedloop, wat 
op 10 Mei plaasgevind her, 
het G erhard Joubert van 
Oude Molen eerste gc.;~inuig. 
Kort op sy hakke was Kobus 
du Plessis van Eendrag, ter 
wyl Frikkie Joubert van 
Oude Molen 'n derde pick 
behaal het. lsuk Vi agi van 
Piekc het vi rei g cindig en 
ill die vyfde pick was JOUW' 

Wilsun VI n -Huis Marais, 
Dagbreek moes III t 'n s sde 
pick revrede wecs, toe or 
ric Mull ~r scsd gc'>indig 
hel. 

wen 
dcur Elmarie Engelh eeht 

5, B. Conradie, Ilui. t n 
Bosch 
6. A. RIl S()Jl, N 'riJ I 

Oude Molen 

en punte Uitslae 

Die uitslae van di eel sre 
wed loop .. ir dames, wut ook 
or Dinsdag 10 Md plaasgc 
vind het, is as volg: 

Die uilslat van die IWlIl • 
W .dlo '(1 was <IS I r: 

1. M, Lamprecht, Minerva 
2, E, Ie RlHI ,Aristea 
J. S, Mouton, Oud·Stu 

deute 
t 1. van Zyl. Lydia 

M 
W 
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Vlugbal . 
. panne 
gekie 
OUOI~ MOLEN het vir die 
twecde agtereenvolgcnde 
jaar die interkoshuis-vlugb I 
to .rnooi gewen, 

Huis ten Bosch hei Miner 
Vii us kampioen in die vrou • 
uldeling ouuroon. Hui ten 
Rosch, Ihpan h 'I tweed 
Il'lindig, 
Die uitslae is soos volg: 

Mlm 
I, Oude Molen 
_, l luis Marais 
J, l lclshoogt • 
Vroue 
t. Huis ten Bosch 
2. Hub len Bosch B 
J, Erica. 

Bos 'h het d 'nie W't,: indig, 

og m 

16 i uuusrus om 

.1 til I,ucia van F .... d n 
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Toutrekspanne 

resteer goed 
d ur Gerhard van Eeden 

SATERDAG 21 Mei is daar 'n ope-klub tou 
rrekkompetisic in gur weer te Pinelands ge 
hou, In die kompetisie het die Matie-toutrek 
. pan bewys dat hulle 'n b sliste Iaktor gaan 
woes in die WP-kampiot;;nskappe larer vanjaar. 

In hi rdie kompetisic, 
Wain dil bynn aanhoudend 
gereen her, hCI St llenbosch 
hom g(lcd van sy taak gc 
kwyt d ur dl' 720 kg-, 6HO 
kg- en di (; to kg-afdeling: 
ie WI,; 11. 

I i komperisic he! om 
Ol hOO begin CII die Malic ... se 
ligrer spanne h I g sukk I 
om hy die kou aan ( pHS. 
G v ilglik is die "60 kg artie 
ling deur Pulisie g 'wen ell 
die 600 kg-aid linu dcur 
Pur w, nI ( SI .llcnb. sch ill 
die dcrde pick. 

St sllenbosch se swaardcr 
spannc is besig om hull 
iernpel in die Wi> I luat 
deurd II hull 720 g- en 6kO 
kg-spunne nog OI(()lHWOnne 
IS. nIt is verul helangw'k 
ken I as dnar gekyk word I1U 
di kOlllend Wynlaml Na- 
il lillie Kumpio nskapp\.! 

w lOp It Juni 'I Won.; 'I;ter 
!'Clilltl word. 

, .II 'rdag hc.!1 die Maries 
weer e ns die Vfugl g 'plllk 
VUIl die 'Ifgciopc vier IlHH,n~ 
de It hm(tl! oefcning. Die 

TERTIUS CARS 
TENS, die slot van 
H uis Marais, spring 
hoog vir'n bal in die 
wedstryd teen Een 
drag. Die ander spe 
lers is v.l.n.r. Alber 
tus van Zyl, Inus Ma 
rais, Schalk Olivier 
(nr. 1) en Neil Ma 
ritz. Eendrag het die 
wedstryd met 12- o gewen. 

EENDRAG WEN 

• arais verloo 

hulk swaarder pak het tot 
hul sukses in die skrurns ge 
lei. Vend die Eendragslottc 
het baie srewigheid aan die 
skrums verleen. 

Tertius Carstens en Niel 
Maritz, die slotte van Huis 
Marais, hct op die nom mer 
twee en nomrner vier-posi 
sic baie goeie balk aan hulle 
agterlyn gcgec. Huis Marais 
het met die goeie sarnewcr 
king en ondersteuning in die 
lynstane beindruk. Inus Ma 
rais en Jean du Plessis kon in 
die lynstane nie die mas op 
korn nie. 

Die losspel en vaste los 
spel was 'n baie gelykop 
stryd. By albei spanne was 
duar 'n onvermoe om die hal 
na die dryfbewegings weer 
beskikbaar te stel. Albei 
spanne her ook met gocie 
rolbewegings vorcndag ge 
kom, maar dit het as gevolg 
van 'n gebrck aan afronding 
nie vrugte afgewerp nie. 

720 kg~ en 6HO kg-spanne lyk 
a. of hullc vunjaar die seisoen 
onoorwonne kan deurgaan, 
want Saierdag is daar selfs 
nle een trek afgestaan nie. 

Die hardst stryd van di 
dag wa. in die 6HO kg-aft! - 
ling lUSS'11 vera! SI lien 
bosch, Parow en Polisie, tel 
lenhr .. ch het gocd h cgln 
d ur Polisi' tc klop nn 'n 
panr lang ell moeilik trek 
k e. Hierna her Parow III I 'n 
v rr isslng vorcndag gekom 
deur Polisie I klop, maar 
nie sond 'r om 'n rr k af tc 
.. tann -n ook 'n "g 'en tr k'' 
Ie 11 hulle It! kry nie. Die 
Marie .. WU'i gevolglik hai 
lugth; vir die Rooi Truie. 

To die Iwet..: IHlllnt: leen 
mekaar It,; Slaan kOlll in die 
finaal, wa& elit duidelik dal 
die wt;d Iryd cnige kunl 10' 
k In gilan. A IIlvanklik was 
(ling haie gdyk, maar lal r 
hel die er aring n fiksh 1<1 
aan Mali '-kanl 'y Inl begin 
CIS. Sl IIcnhosch het die 6HO 
kg-afdeling met Iwee trekke 
tccn (IJ' nul van PllnlW ge· 

GERHARD VENTER, 
die skrumskakel van 
Helshoogte, laat loop 
die bal na sy losska 
ket terwyl Willie Vi 
sagie, die vleuel van 
Dagbreek, op hom 
afstorm. Dagbreek 
het die wedstryd 
naelskraaps met 4- 
2 gewen en daar 
deur hul onoorwon 
ne status behou. 

·n harde wedstr 
deur Eric Ie Grange 

El~NDRAG het in 'n onaanskoulike maar harde wcdstryd daarin geslaag om sy onoorwonnc status 
in die Sharp-koshuisllga tc behou deur Huis Marais met 12-0 te klop, 

Weersornstandighedc en 
hank voorspelcrspel het die 
aanskoulikheid van die wed 
stryd haie geskaad. Agier 
lynbewcgmgs was baie skaars 
en nie ecn maal het die hal 
uit 'n volle agterlyn bewe 
ging by die vleucls uitgekom 
nie. 

Enigste drie 

Die enigste drie van die 
wedstryd is in die twintigsie 
minuut gedruk. Bennie Nell, 
die skrumskukel van Een 
drag, het wyd gebrcek en het 
Lodewyk Hanekorn, die lin 
kervleuel, weggestuur vir die 
drie, 

Die twee pakke voorspe 
lcrs her rnekuur goed vusge 
VHt. Eendrag was ongetwy 
fcld die sterkste in die 
skrums terwyl Huis Marui!'. 
die Iynstane oorheers het. 
Die berer sarnewerking van 
die .:.endrag-v()orspclcrs en 

Eendrag en Huis Marais 
het baie poiensiaal onder die. 
voorspelers, maar veral Huis 
Marais blyk hang te wees om 
in die aanval van sy voor 
spclers gebruik te rnuak , 
Ecndrag se drylbewegings 
om die skrum was baie 
skaars, hoewel dit beter in 
die weersomstandighede sou 
gepas het, 

, Punte 

Die verdediging van aI 
bei spanne was baie goed. 
Die kruis-en dekvcrdediging 
van Ecndrag her enige 

breekslag van die Huis Ma 
rais senters gekeer, 
Eendrag het drie straf 

skoppe en een doclskop deur 
die pal gejaag wat iesarne 
met die enigste drie hul tel 
ling op twaalf punte t c staun 
gebring her. 

Die volledige uitslae van 
die wedstryde gespeel op 20 
Mei is as volg: Ecndrag 12, 
Huis Marais 0; Dagbreek 4, 
Helshoogte 2: Simonsherg 2, 
Medics 0; Elsenburg 24, u 
bertas 0; H uis Visser X, Pieke 
8; Wilgenhof teen Dude 
Molen: Dude Molen gee (he 
wedstryd prys. 

Dagbreek wen 
naelskraaps 

deur Andre Duvenhage 
DAGBREEK het sy onoorwonne status in die 
Sharp-koshuisliga behou deur Helshoogte met 
4- 2 te klop, Die twee spanne her goed teen 
mekaar opgewceg en Dagbreek moes hard werk 
vir sy oorwinning. 

Die wedstryd het as ge- 
- volg van die swak weersom 

standighede nooit groot 
hoogtcs bereik nic. Die ag 
terlyne her nietcmin gocd 
hallie rendievleu~lshet'll 
paar mooi lopies ingekry, 
Veral Arnold Smit, die lin 
ker-vleuel van Helshoogte, 
hct met sy spoed op die nat 
veld beindruk. 

Francois Vii] en h t sre 
wige spel vir [)aghreck ge 
lewer. Was dit nie vir hom 

us- Valskermklnb word 
non amptelik erken 

deur Hugo Lambrc('hts 

Dn~ Valskermkluh van di Maties het vanjaar uiteindclik erkenning as 
amptelike klub van die Univcrsiteit van Stdlenhosch gckry. 

Die led" van die Vnlskerm 
kluh b skou die ampte~ 
likl' erkenning van <Ii klllh 
as 'n preslasie. Die klllh sal 
voorlaan as die US·valskenn 
seksil' hckcnd sfann. 

Die US-valskermscksic he 
I cik op 2 Juni' 'n verder 
mylpaal. Die kluh gaun van 
2 tot t Juni vir die eerst 
keer as Maliespan aan die 
SAU-valskermtoernooi in 
Pretoria declncclll. 

Die MHtiespan wat in Pre 
t orin gaan cleclne m hcstaan 
uil ngt I de. Die lede vorlll 'n 
vryvalspan van vier lede n 
'11 akkur atheid. prong-span 
wat ook uit vier ledc b t ann. 
Die I de van die vryvalspan 
is Wynand Coetzer, Mark 
Hudson, Phillip Meyer en 
We sel van Wyk. Hulle het 
'n gesamentlike gemiddckl 
van honderd pronge. 

Die nuwe Mnlie pan bc~ 
. kou die SA U-tocrnooi as 'n 
besondcrc uirduging n is vol 
vert roue om onder die hc 
kwamc )eiding van mnr R.II. 
Holemans die Maties se 
n3Clm hoog thou. 

Enige helangstellendes 
knn Saferdagoggendl.l kom 
. pring en kan sonder cnigc 
ondervinding by dit: klub 
aan.luil. 

Lcd geld test'tme met <.Ii 
eerste sprong k s R60,OO en 
elke verdere prong kos 
R~,OO. 

flcur Jonin , Okkenhurg 

SHAUN POY 'Y, the Mati W stern Province nd Springbok h ok r, is 
a port mi n who has worked long and hard for his porting achi vements. 

Shaun originally come, 
from the Ea tern Province. 
II was hurn in Port l:Jiz.· 
heth and matriculated t the 
(frey High I.:hool there. 

fit. Ill. d ' his rugby it but 
at the age of nine in the un 
likely p ilion of fly-h, 11'. 
Laler he played fI uk !:lnd 
ighth man, hi standard dght 

he start d pitying hooker, 
th position in which he ha 
cst hlished himself in S()uth 
Afrie' n rugby. 

SHAUN POVEY 
hy Ian Kirkpatrick and at 
• tellcnhosch he waS furth r 
,levelopcd [ s a rughy phyer 
under the wutchful ,ye 01 
oc 'rav n. 
Aftt.r sehe }1. Shatm w'nt 

to the Anny nd th n on to 
th· Univcr ity 0 POri Hiza- 

hc.:lh wh re he studied for 
one y'ar. In thi time he 
played for the Eastern Pro 
vince u!20 team. 

Shaun then came to Slc) 
lenbosch to study dentistry. 
In 1977 he made his seni I 
provincial dehut for West 
ern Province and four years 
luter, during the Sprin 'hok 
tour in New Zealand, he 
earned hi' Springhok col 
our, To Shuun Ihi WilS Ihe 
realisation of I lifelong ambi 
tion. 

His aim in life is to be suc~ 
cessful in whatever h does 
und to k ep up his. porting 
activities. lIe plays (ncarly) 
all ' ports and lov"s <livillg. 
'Ie intends to remain a good 
pringbok and tn play and 
(ljoy his rughy to the ull st. 

TWEE valskermspringers van die US-val 
skarmklub daal near aarda toe. Die val 
kermklub het onlangs amptelike erkenning 

van di U niversiteit verkry. 

nie, kon die uitslag anders 
gelyk het, 

Daghreek se punte her gc 
kom vall 'n drie dcur Pierre 
Hosman. Na 'n losskrurn in 
Hclshoogte se gcbied het 
Dagbreek 'n goeie twcede 
lase hal gewcn, die agterlyn 
gevoer en Bosman is our vir 
'n dric. Braum l lunekom, 
Dugbreck se SI L k opper 
kon mel gceneen van 'iy po 
ging pale toe lang nie. 

Johan Kirsten, die heel 
agter van Helsh, )gtc, het s)' 
pan sc punte r iet 'n straf 
kop aangctcken, Hclshoog 
Ie was '11 paar keer ongcluk 
k ig Olll nie punte flan te leken 
nie. 

Van Zyl Rossouw, dil' 
slot. het n<l 'n losskrulll am 
per gedruk en die vJcuels IS 
'n pilar k erdcur Viljo n gc 
stuit. 

Simon 
verras 
enklop 
Medres 

SIMONSBERG het vir 'n 
groot verrassing ge 'org cleur 
die sterk span van Medies 
op hulle luisveld Ie klop. Dil 
bring m e dat Daghrcck die 
gunsteling is om hierdie se 
mester die B-afdeling van die 
koshuisrugbyliga Ie wcn. 

Die wed. tryd het in nat 
weer en 'n sterk wind plaas 
gcvind. Albei spanne het 
nogtans met hul agterlyne 
probeer sped, Medies sc ag 
terlyn het haie foute gcmm k 
en dit het waarskynlik tot 
hul ondergnng gelei. 

Die lostrio van Simons 
berg het uitstekend gespeeJ. 
Neil Lourens. Gawie Steyn 
en Haan Fourie het 'n stroom 
goei balle gewen en daar 
deur die uanvalskanse vir hul 
agter1yn geskep. Medies se 
verdediging het egter gehou 
en Simonsberg S~ enigstc 
ponte her gckom van 'n straf 
skop d ur Abie du Plessis. 
Dit het di telling op 2-0 le 
st an gehring wat ook die 
eindlelling was. 


