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Eksamens: nou 
moet dosente 
vrae antwoord 
DIE Studente-oorlegkomitee van die universi 
teit het besluit dat aile dosente in die vervolg , 
b reid moet wees om na eksamens studente se 
antwoordskrifte met hulle te bespreek. Studen 
te mag steeds nie self hul skrifte sien nadat die 
nagesien is nie. 
Oit volg op jarelange he 

Weringe van studente dat 
mmige dosente vermo de 

Ilk nie aile vraestelle deeglik 
n. i nnic,ofgladniena ien 
nl en bloat predikaatpunte 
n O)aatstaf gebruik, 

Aandag 
.l)ic vermoedens is p di 
tud ntc-oorlegkomltee s 

\' rgadering van 23 Maart 
Onder die aandag van die 
~dmini tra ie g bring. Se 
n, )r amptenare van die Ad- 

Rillini tra ie, onder wie die 
. ktor, Vi e-Rektor en R 

dl trateur (Akademies), stu- 
ntv rteenwoordigers van 

~~I fakulteite en lede van 
k I • P e Studentebelange 
nllte , dien in die komi- 

Bereid 
I In 'n omsendbrie aan aile 

(A nte e die Registrateur 
kad mi ), mnr. R.P. Con 

~adi .' dat die uitvoerende 
"d!l1Jtee van die universiteit 
d It noodsaakllk ag d I 'n 
, ent bereid mo t we om 
n tUdent wat hom daarom 
~r fin le-eksamen-ant- 
<>Ord met hom/haar te be 
Pr kit 
'I, VOIS ms dl brief mag dit 
I 11 student se oortulging 
n7e, I dat die eksamenpunt 

n get roue weergawe van r !haar prestasie is nie", Die 
b Udent mng ook "n opregt 
geene [h I om te I er uit 

yilt ar foute. It 

Studente in S enaat? 

Die uitvoerende komit e 
vra aile dosente am die b - 
sluit aan hul studente be 
kend te maak. 

IN 'n mosie wat by die SP 
ingedien is, versoek mnr. 
Lorenzo Bozzi, karnaval 
voorsitt r, dat die tudente 
unie vert enwoordiglng in 
die Senaat verkry. 

Mnr. Bozzi motiveer sy 
verso k n.a.v.dle hel kwes 
• ie om die karnavaldatum 
vroeer vanjaar. Die S n at 
het reed in April 198.1 be 
sluit dat die karnavaldatum 
vervroeg ou word. Die Kar 
navaJkomitee vir 1984 h t 
eers in Augu. tu 1983 van 
hierdie be luit verneern, Op 
hierdie stadium wa. die kar 
nav Idatum ste d nog nie 

May Day in 
Matieland 
THE new 'red plain' above the KGB (Ko i Gericke 
Biblioteek) was the venue for a 'May Day' parade. 
Traditionally the first of May (May Day) i the day of 
the worker. This has its orientation in Marxist ideology. 
The day is celebrated in Russia with military parad 
on the Red Squar . 
In Stellenbosch a chauffeur-driven Mercede arriv 

ed on the plain and everal students in military uniform 
e rged. They marched smartly across the plain to the 
statue of J.S. Marais where they laid a wr th which 
bore the inscription: "Honouring com de J .S. Marai 
who watches ov r Red Square'. 
The organis r. of th parade have tr s d that th y 

were not responsible for the p inr thrown on rh statue 
(See page 5). 
The 'May Day' parade coincid d with th official 

op nin ' of the new library, 

LEES BINNE M Gesprek met Dene Smuts 
redakteur van FBir LBdy 
................. p8 
Verduideliking van die 
oopstellingsmosie p 11 
Koshuisrugby . . . . p 16 
Fotografie-uitstalling in 
die Kunsmuseum .. p 7 
Verkoopstoere kan vln 
nige geldmaak wee p 3 
Posisie van die stedelike 
swarte be preek .. p 9 
Atletiek ei oen eindig 
met nuwe rekords p 15 
'n Vroued ka n vir Stel 
lonbosch? . . . . . . . . p 9 
Gekla sifiseerde dver 
tensies . . . . . . . . . p 13 
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Westhuizen, het aan Die 
Matie gese dat hy nie teleur 
gesteld is deur die resultaat 
nie, omdat hy "min waarde" 
geheg het aan die resultate 
per koshuis. "In die meeste 
koshuise is 'n nee-corwin 
ning met slegs 'n klein meer 
derheid behaal. Die opname 
het ook tot gevolg gehad dat 
daar vir die eerste keer 'n 
bespreking oor die onder 
werp was," aldus mnr. Van 
der Westhuizen. 

Vier 
dosente Radio Matie- Week 

14-19 Mei 
KOSHUISE 
(vervolg van bl. 1) 

Ander studente het ges 
dat hulle "ongelukkig en te 
Ieurgesteld" was met die re 
sultaat van die opname. Vol 
gens hulJe het dit nie op de 
mokratiese wyse geskied nie. 

Minerva 
Daar was veral kritiek op die 
feit dat by een van die kos- ....----------0000I VIER akademici van die 
huise, Minerva, geen stem- KULTUURFEES Universiteit van Stellen: 
ming gehou is nie, maar slegs bosch is onlangs vereer met 
"op grond van die algemene 15 en 16 Mei toekenning deur die Suio' 
gevoel" 'ngevolgtrekkingge- Afrikaanse Akademie vir 
maak is. • USAT-toneelstuk Wetenskap en Kuns. 

Volgens ander studente IIWie is Leopold?" 
was die hele opname ook deur Hulle is proff. W.P. Ester' 
"swak beplan"en isstudente T I H tfl· h huyse, J.1. Degenaar, r.c emp e aup el C F h d I J d r "nie ingeJig oor wat op die ens am en r. ., van e Ou Canserve M spel is nie." erwe. 

V ld I 
Eten uur Prorr. Esterhuyse en De- 

er es ng genaar het albei die Stals 
Volgens me. Annami • Uitstalling prys vir Wysbegeerte ont 

Oosthuizen, SR-lid vir Publi- Die Gat vang, en dr. Van der Merw 
kasies, was dit slegs 'n me- die Stalsprys vir AardrykS 
ningsopname en nie 'n ver- kunde, Prof. Fensham w~ 
kiesingsveldtog nle." • Kon ert die wenner van die Toth» 

Die voorsteller van die Sang en Dan prys vir Teologie en Grond' 
mosie, mnr. Le Roux van der 16 Mei tale van die Bybel. 

wen 
pryse van 
Akademie 

RADIO MATtE-WEEK word vanaf 14 tot 19 Mei gehou, 
Op Woensdag 16 Mei vanaf 13hOO tot 14hOO word daar 'n 
modeparade in die Gat gehou. Die Radio Matie-sokkie salop 
Donderdag 17 Mei om 19h30 begin. Op Vrydag lR Mei vinci 
die Radio Marie-dans in die Sanlarnsaal plaas. Almal is 
welkom by hierdie gele ntheid, en kaartjies is by die SR 
kantoor beskikbaar teen R20,00 (duhb I). Pryse ter waarde 
van R 1 000 sal by die geleentheid gewen kan word. Gedu 
rende die week word pryse ter waarde van altesaam R3 000 
uitgeloof. \ / 

~~ . .r- 

RADIO MAllE mpt like Top Twintlg I : 
1. Banonarama: Robert de Niro's Waiting 
2. Madn s : Michael Caine 
3. The Animals: Th . Night 
4. Cyndl I. up r: Girls ju t want to huve fun 
S. Eurytb.nlcs: H re COOlt s th rain again 
6. L1ntoll Kwe t Johnson: Making History 
7. Charlie Danl I : The devil went down to Georgia 
8. Gloria Gaynor: I am what I am 
9.1 wclv Ilrumm r. Drumming: We'll be the 1 ton s 
10. tie KI oon: Penny Lover 
11. Robert GiSrh Darling don't leave me 
12. I lew zls No more money 
13. P t B natar: Love i n Battlefield ~ 
14. IIU. h Ma k I : Don't go lose it baby 
I!. t v K k n I African Power 
16. un 40: Cherry oh B iby 
17. Simple Minds: Waterfront \ 
18 The Cure: Love Cats ~~ 
19. Tracey Ulima 1: Move over Durling r... 
20. I()ho COU art Pink Hou es 
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ISOSIAALI 
Di Matie,Dond rdag, to Mei It 84 

ONDERSOEK 

Verkoopstoere hied 
geldmaakgeleentheid 
TERWYL jy tydens vakansies jou afsloof agter 'n toon bank, is daar van jou medestudente wat tot 
soveel as RIOO daagliks verdien met vakansiewerk! Maar hoe, en wie kontak jy vir so 'n geleentheid? 
Studente-verkoopstoere word gereeld voor elke vakansie op die kampus geadverteer met die 
grootste beloftes van geld, ervaring- en reisgeleentheid. . 
Die Matie het met Anton doen. nie "wit olifante" beskikbaar 

van Wyk, Marie-student en Groepe van tien studente, te stel nie. 
eienaar van Duplex-invoer- mans ~n dames, reis per Studente gaan van huis tot 
ders en -verspreiders gaan kombi na hulle bestemmings huis, demonstreer hulle pro- 
gesels om al die gissings onder leiding van bekwame dukte en neem slegs depo- 
rondom die saak op te klaar. toerleiers, waar huUe huis- sito's op hulle bestellings. Op 

Duplex-verspreiders bied houdelike produkte aan die toer betaal die toerleiers dan 
jaarliks aan ongeveer 1 SO tot pubJiek bekendstel. Die pro- 7% van die studente se ver- 
200 studente die geleentheid dukte word onder andere kope as bonus aan hulle uit, 
om dwarsoor die land, inslui- vanaf Duitsland, Japan en terwyl hulle die orige 15% 
tend SWA·Namibie, te toer. Holland ingevoer en veral in kommissie ontvang by terug· 
Terwyl hulle yslike somme die plattelandse gebiede, keer van die toere. Tydens 
geld verdien kry hulle ook waar die verskeidenheid van die Desember 1983-toere, 
die geleentheid om die land produkte allerwee kleiner is, was die mees suksesvolle 
te sien, asook om wye mense- bekendgestel. Duplex poog kandidaat Marcel du Toit, 
en besigheidskennis op te so om gebruiksartikels en 'n B.Comm. (Regie) student 
------------------ van Eendrag, wat binne 3 

M ti wekebykansR1BOOverdien a les wen weer her in SWA·Namibi~. Van 
aJ die studente in diens oor 

• • dieselfde tydperk, was die egsintervarsity gemiddelde inkomste by- kans R700. Hierdie inkomste 
is gebaseer op 'n gemiddelde 

te Ik werksdag van ses ure. en eys Volgens Anton van Wyk 
is al wat jy benodig 'n klein 

DIE twintigste Regsintervar- kleineishowe en die status bietjie selfvertroue en die wil 
ity teen die lkeys is op 1 van regshulpklinieke korn- en motivering om te kan vol- 
Mei weer eens deur die mentaar gelewer. hard met jou werk al word jy 
Maties gewen. Die braai wat volgens tra- telkemale weggewys. Hy sl! 
Jacques Blignaut en Pet- disie sou plaasgevind het, het ook dat die ervaring wat 

rus Kellerman het die saak, in die slag gebly weens die berusopsamewerkingonder, 
Black Administration Board reen, maar die sport kon moeilike omstandighede be- 
V Sekwala, suksesvol ver- plaasvind. Die Ikeys het slis bydra tot jou vorming. 
dedig teen die twee Ikeys, wraak geneem en beide die Die toere vind tyd ns elke 
julian Pulvermacher en Ed- sokker en die rugby gewen. 
die Shalala. Die saak was ge- Die Juridiese Vereniging, 

univer iteitsvakunsie deur 
die hele land plaas. Hoewel 
SW A-Namibi~ die eintlike 
afsetgebied is, het Santie van 
Rensburg in Junie 1983 on 
geveer R1200 in die Trans 
vaal verdien en Loui van 
Wyk ongeveer R500in Sdae 
in George tydens die April 
1984-to reo 
Oor die aantygings met 

betrekking tot uitbuiting van 
die publiek, was Anton se 
kommentaar: "Daar bestaan 
glad nie so-leu nie. Inteen 
deel, die publiek kry die 
voorreg om nuwe produkte 
vanaf dwarsoor di wer Id 
in sy sitkamer bekendgei tel 
te kry d ur iemand wat by 
derhand is om vrae met be 
trekking tot die produk te 
beantwoord. " 

Duplex kies hulle toer 
leiers om na elke toerlid e 
be lange om te sien. Daar 
word ook geleentheid ge· 
skep om sosiaaJ te verkeer. 

Per. on wat belangstel in 
die vakansiewerk moet net 
die plakkate op die kampus 
dophou en daardeur met die 
regie persone in verbinding 
tree. "Duplex se deure staan 
oop vir enige . tudent. n 

MET di.e verkoop toere .wat deesdae gedurende die Univer iteit ~ 
vakansies deur Duplex-invoerders en -v rspreiders ger 01 word 
h~t elke stud~nt die g~leentheid om sakgeld te verdien. Oit is du~ 
Ole meer .nodlg om al JOU aardse besitting te verp nd om geld te 
kry om uit te gaan of om jou studierek njng te betaal nie. 

appo try 
DJ . Junior apportryerhe 
weging se vc rtiende IW e· 
jaarlikse Na ional Kongr s, 
bek nd a Die B ra ul, h t 
op 6 en 7 April op die k 01' 
pus van die Univ r it it van 
di OVS in Bloemfontein 
plaasgevind. 

Tema 
Sowat 300 Junior Rapport 

ryers, verteenwoordigers 
van die 267 korpse dw rsoor 
die land, her by die gel enr 
heid die 25ste v rjaarsdag 
van die b weging g vi r. Die 
tema was "25 jaar van di ns." 

Die Stellenbo e tud nt - 
korp is verteenwoordig 

v 
d ur Theo d J g r en Ockie 
Grundling, Ander Stellen 
bo ers op H beraad wa 
I11nr . II nni van lerM rw 
v n die Dept. Alri nuns" 
Kultuur- n Volk kund (wat 
die afgelope iw e jaar die 
P isisie van ondervoorsitter 
van .n Rupportra d bckl 
het, Leon G ustyn van die 
Fakulteit lng nieurswe e.en 
Andre d la Harpe wat ty 
dens di b raad tot die Rap 
portruad verkie i . 

VROU 
IN 
AGTIGS 

ARISTEA bied nog steeds 
perdryle e aan. Belangstel 
lendes kan besonderhede 
uitvind by die Ari tea-kan 
toor. Vir balletliefhebber 
word 'n uitstappie na die op 
voering Spartacus op 26 Mei ' 
in die Nico M, Ian gereel. In 
ligting op die kennisgewing· 
borde. 

DIE Damesbelangekomitee 
se Vroueweek sluit op 11 
Mei af met 'n modeparade 
en 'n sokkie. All tudente is 
meer as w 1 om. 

Aurora 

OP 12 Mei bied Auro 'n 
a en wyn en disko op 

OmoConr die pIa n, 
Die op op se lema i "Class 
of '84"en be inom 7.30nm. 
Die pry per p, ar i 6,00. 

Ken-jou-ka kursus deur 
Damesbelange aangebied 
W AT saljy maak as jou olie 
drukliggie kielik begin 
brand'! Of a jou enjin ski lik 
by di stopstraat sluk en 
summier doodgaan '! 

As jy die Ken-u-kar-kur 
sus van die Damesbelange- . 
komitee, wat vanaf Ifltot 12 
April gehou i , bygewoon 
het, sou jy miskien somm r 
dadelik die ou foutjie kon 
identifiseer, of ten minste 
lets onstruktiefs probeer 
doen het. 

Bedrewe 
h~seer op die onlangse onder voorsitter kap van 
Rlkhoto-saak insake instro- Leon Sloth·Nielsen, beplan 
Illingsbeheer. Regter Marais groot ding vir die mondig- 
Van die Kaapse Hooggeregs- wordingsgeleentheid volgen· 
hOf het die saak aangehoor . de jaar. ~~npn~ev mn~~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l<wala beslis. 

Dr. Hugh Corder van die 
Fakulteit Regsgeleerdheid 
h?t 'n toespraak gelewer oor 
dIe Hoexter-kornrnissie ver- 
lag en h t op ommer der 
Wy onder andere op die 

Mnr. Kriek, verbonde aan 
die Departement M ganie 
se Ingenieurswese, was die 
man wat di kampusdames 
op bedrewe wyse meer be- 

almal is bale w lkom en 
pry sal uit eloof wo~ ann 
die besgcklede paartjr n 
g Iukkige nomm rts). 

Fllmfees 

DIE filmfees luit af oor die 
naweek.Stud ntewatgo ie 
vermaak sock mo t b slis by 
Cin 1 en 2 aandoen oor die 
naweek. 

ASVS 

wus van die hantering van 
hul motors gemaak h t. Die 
liefde vir sy vak het duidelik 
vorendag gekom en kon di 
dus des re bet r aangebied 
word en lewendig oorgedra 
word. 

Op de I 

tud n K nd n 

Ide- 

word oor onder ander wiele 
omruil, tydstel en lui rm ng 
el regul cr. 
Die t tstyd het 'n hot! by 

woning yfer gefnui , maar 
die dam s wat die kursus by- 
ew on her, i v I wy er 

daar w fl. Veral die pr ktie 
se demon tra ies is t rd l! 
geniet, 

I I 

t 

tud nt orp. 

f 

S8 
o k 
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Ikeys Ida: 
Te veel 
dop regte , 

Wut di stud nteveralom 
krap j g ru I dat Romein e 

. Reg I gebruik word om SIU 
dente uit t ,if. Di Lc) dink 
dit i onnodig om siudente 
o srr '11 ' Ie k ur gedur nd 
hulle eer te kcnni m jng 
m I die r g. 

Alho w I 

HET Stell nbosse studente dieselfde probleme as hut ewekniee by 
die Universiteit van Kaapstad? 

ight Movement: 
mi . handel by 
di fakulteit 

• I r 
s 

AAP 'I AD - Iedurende die afg lop twee w ke het daar 'n hewige dehat oor die tocstande en 
h hr 11<1 ling van di proefdi rc in die Medic. e Afdeling van die Universiteit van Kaapstad 

I INTER-UNIVE~~\TEITI 

UWK studente 
hervat klasse 
BELLVILLE - Die 118 teologie-student van die Universiteit van WeS 
Kaapland het hul klasse hervat nadat hulle dit uit protes van 11 April tot 
27 April geboikot het. 

Die studerue het op 11 
April uit die klas van 'n ge 
nooide dosent, ds. Neels 
Lambrecht van die NG Kerk, 
gestapas 'n "prot soptrede" 
teen die untwoord van die 
NG K rk e Bree Modera 
tuur op die NG Sendingkerk 
(NGSK) St: Belhar-besluite 
en belydenis. Die studente 
se optrede het gelei tot 'n 
algehele boikot van hulle 
do. ente verbonde aan die 
NG Kerk (NGK) se klasse 
vanaf 13 April tot 27 April. 

Belhar 

Die voorval spruit uit die 
Status Confession is en die 
Belhar-belydenis wat die 
NGSK aan die NGK gerig 
her en laasgenoernde Sc reak 
sie daarop. In sy belydenis 
verklaar die NGSK dat die 
morele en teologiese regver 
diging van apartheid teen die 
gees van die Evangelie is. 
Die Bree Moderatuur van 
die NGK her hierop geant 
woord deur eerstens te ont 
ken dat die kerk skuldig is 
aan teologiese kettery. Twee 
dens het die Bree Modera 
tuur "afsonderlike ontwikke 
ling" teologies geregverdig 
en derdens het huJ1e die 
NGSK versoek om sy Belhar 
belydenis te laat vaar. 

Apartheid 

die dosente bloot deur hul 
lidrnaatskap in begin el nog 
die leer van die NGK, wat 
apartheid moreel en teolo 
gies regverdig, onderskryf. 
Dit i. juis teen laa genoern 
de I er wat die NGSK die 
Status Confessioni uirge 
roep het. Die studente het 
verklaar dat hullc wantroue 
het in di do ente se "lojali 
teit" ten opsigte van die 
NGSK se standpunt dat mo 
rele en teologiese regverdig 
ing van apartheid as kettery 
beskou word. Die tudente 
het terselfdertyd geeis dat 
die do ente voor of op 27 
April moet se of hulle die 
NGK 51;; legitimasie gaan 
opse al dan nie. Die eis is 
egter later verander tot 'n 
dringende versoek. 

Dosente 

Die dosente het net soos 
die studente die erns van die 
aak ingesien, Hulle voel ook 
soos die studente dat di 
NGSK die implikasies van 
die Belhar-belydenis duide- 

lik moet deurtrek en dat die 
antwoord van die Bre~ Mo 
deratuur nuwe dringendheid 
in die twee Kerke se verhou 
ding gebring het. Hierna her 
die dosente hul bereid ver 
klaur om hul legitimasie deur 
die NGK op te se, maar dan 
betoken dit terselfdertyd dat 
aile predikante van die NGSK 
hul toelating tot die bed ie 
ningdeurdie NGK moet laat 
vaar en 'n nuwe legitimasie 
eed afle, waarvan 'n vierde 
belydenisskrif deel sal uit 
maak. 

Onsekerheid 

Altwee partye is dit eens 
dat 'n buitengewone Sinode 
sitting van die NGSK aange 
vra moet word om "volslae 
on ekerheid" oor die impli 
kasies van die Belhar-be 
sluite op te klaar. 

Die. tudente kon dus deur 
hulle optrede simbolie weer 
gee wat besig is om inter 
kerklik plaas te vind en hulle 
her terselfdertyd die drin 
gendheid van die saak onder 
streep. 

Tuks-S 
• rue waarne m 

wil 

bruik om die wonde toe re tlngsarea gesien her nie. Sy 
werk en die verdowingi mid- voel ook dar sornmig van Tydens hierdie gebeure PRETORIA - Die Studenteraad van die Univer- 

het die studente dit as nood- dels to te dien. Waar hier- die vrae wat I ur die pers siteit van Pretoria het onlangs op 'n vergadering saaklik beskou om self die die men e ni s k r van die ge tel is, hcwustelik v rmy 'n duidelike houding van teenkanting teen 
k irrekte dosi was nie, h >( wa. . impliku ies van die kons p- 
hulle blykbaar 'n dubbel belydeni. vir hulle in eie kon- NUSAS ingeneem. 
dosis gege om die dicre Bewerings dat di Diere- leks te plaas. Hulle het ook Oit het plaasgcvind met 
he It mal uit te Silo Verder be kerming vereniging die besluit dat waur hulJc die die SR se verwerping van 'n 

"Animal Hou c .. v rhul be- Status Confessioni onder- . I Ii SR hewer sy dat daar to I mosie (at ere waar- 
g doen word, war ok oor- ke in kennis tel, en dar kryf, huJle hul elf di tan- nemers na NUSAS se be- 
s e ged n wor I, maar wei d. ir dan voor di tyd opg .. ie r van instansies of p r- drywighed moet stuur, Met 

ndei die gebruik van diere. ruim word, j ontk 'no Verder sone "wat apartheid morecl die vcrgad ring is eer duide- 
is aanname dar diere mel )f teologi well gitimeer", Iikheid gekry ten op igte van 

In I n telling met 'n be- uith: ngende organe n t 0 Dit wai vir die studente dus wat NUSAS is en WUI die 
rig ill 'n pIa like ko rant he- g laat word n dar die diere onm ontlik om kla t loop liggaam se verbinding met 
we r sy oat di p rs geen onnodig Iy na di ek peri- hy die dosent wat nog lid- Tuks was vanaf di stigtings- 

_h_o_h_h_t.:J_·a_f1_o_p_d_ie_o_o_rp_lu_n_- __ fl_lc_l1_te_,_o_o_k_o_n_t_k_c_n_. -'--I-ll-ut-e-v-u-n-d-ie-N-, K_is_,_o_n_ld_d_t_. jaar in 1924. 

En else "gemati, des" 
tig nuwe front 

ASB en Inkatha 
I 

MNR. NIC BORAIN, SR-voorsitter van 
Ikeys, het die nuwe Studentefederasie 9e 
kritiseer. 

I I i tot titt uing VitO di AS l· 

mnr, Ni ' Borain, Ily h t ver 
kl, ar dal sp sifiek politick 
figur , ond..::r andere di 
Eer fc Mini t r, mnr. P. W. 
Ilolhll, \.tic org( nil! i ~ op n· 
lik t' un deur hyv (rb Id 

feit dat dnar g matigde poli 
tieke denke op sy kampus i. , 
muar volg n hom he taan 
duar huidig nit.: 'n gcmatigd 
stud nlcligg am op sy k. Ill 
pu. nie. 

ASB 

Die oorspronklike primerc 
d I van die liggaam was om 
"belange van student e op 
Suid-Afrikaan Universi 
reite en Kolleges re bevor 
der", In 19:\3 het Pretoria n 
Potchefstroom cgrcr weg e 
breek om uit ind elik hy die 
ASBingelyftcword. NV A 
is later oopg SI "I vir aile 
kleur roep . 

Demokrades 

Op eli v .rgadcrlng is 'n 
n gail w sowel as p itiewe 
tern ten opsigte V'Ul N SA. 
gehoor. Di SH-Iid vir ASB, 
Francois srasmus, het NU 
AS sterk veroordeel, onder 

andere omdat die ligga III 
geaffilieer is by die United 
Democratic Front. Volgen: 
hom moet skakeling op na 
sional vlak plaasvind. Daar 
is gler ook verwys n I die 
posit iewe f it dat NUSA ... 
studentebel ng verteen 
woordig, L x Middelb r r 
wat die punt ond teun h t, 
het die mening gehuldig dat 
ns war in 'n demokruti . I;; 

land leer, toenadering tot 
and r politieke partye moet 
,0 k en dat aile politieke 
standpunt i aang hoor m t 
woi d. Di ,R h t hierna die 
mo. i vcrwerp III I net drie 
stcUlme wat vir die mo ie 
was. 

Di ASB self Vl el tlat 
am w rking m I Nt) AS 

h er ook '0 uitnodiging na ttl 
ASR·kongrcs geweicr. I ie 
AS B is wei bereid om gv 
spr kk til I NlJSAS It voer 

tudente 
tem:Puk 
bly toe 

ug necm. 
Op di oomblik is danr 

legs enkcle nagraad c all" 
der kl urige ludellt· 



[Nuusl" --- .. - .. , 

Demp toe b nkdeure iou geesdrif? Met 'n 
Bankmonkoort kon iY nou 24 uur per dog, 7 doe per 
week, kitskontont by die Bonkman outomatiese 
tellennosiien in Neelsie se deurloop kry ........ 

RISIKOBESTUUR 

anranding: vroue 
word gewaarsku 
RISIKOBESTUUR het voorligtingsessies oor aanranding en verkragting 
by die onderskeie dameskoshuise gehou. Die voorligtingspan het bestaan 
uit mnr. Francois Sieberhagen, SR-lid belas met Risikobestuur, die hoof 
van Risikobestuur, en die Hoofkampussekuriteitsbeampte. 

Die voorligtingsessies het voerdiens wat kampusseku- in 'n gebied soos Coetzen- 
die optrede en selfmotive- rite it aanbied vir vrouestu- burg van groot nut kan wees, 
ring van die aanrander, die dente se aanvraag het ver- aangesien baie vrouestuden- 
Optrede van die slagoffer hoog. Daar is aanbeveel dat te saans aan sportaktiwiteite 
tydens konfrontasie, die op- een kombi van die vervoer- deelneem in die area. 
trede nli aanranding en na- poelsaansbeskikbaargestel Ten opsigte van swakbe- 
org beskikbaar vir die slag- word vir die diens. ligte gebiede, sal dit goed 
offer behandel. Voorko- Die versing het versoek wees indien fondse vir addi- 
mingsmaatreels op kampus, dat die aanbeveling vir die sionele beligting beskikbaar 
veiliger roetes asook onvei- gebruik van patrolliehonde gestel word. 
lige plekke op karnpus is ------------------- 
bespreek. 

In die SR se verslag word 
d nr genoem dat daur meer 
uanrandings en verki agtings 
plansvind op kampu as wat 
angcmeld word. Met die 
vOorligt ingsessies her nog ge 
valle nan die lig gekom, In 
en van die gevalle is die 
Oleisie verkrag deur 'n man 
~tlldcnt. 
Na afloop van die verga 

derings is daar sekere aan 
b.eveHngs gemaak. Aange- 
len kampussekuriteit se 
m nnekrag beperk is, kan 
daar van studentehulp ge 
brUik gemaak word. Die ver- 

GEDURENDE die nag van Dinsdag 1 Mei 
het onbekende persone rooi en groen verf 
oor die standbeeld van J.S. Marais op die 
plein van die J.S. Gericke Biblioteek gegooi. 
Tot op hierdie stadium weet Kampusbeheer 
nie wie dit gedoen het nie. Volgens mnr. E. 
Oberholster van Instandhouding is dit nie 
noodwendig die werk van studente nie. Mnr. 
Oberholster sa dat die koste verbonde aan 
die skoonmaak van die standbeeld nie te 
groot was nie (die werksmense word onge 
veer R50,OO betaal). Die skoonmakery het 
egter baie tyd in beslag geneem. Dit het'n 
hele dag geneem en selfs toe was al die verf 
nog verwyder nie. 

I 

SPbesoek 
Saldanha, 
verbeter 
skakeling 

ndre 
nkmon- 

1 , 
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meeste foto's op die uitstalling preek van 'n intense gevoel vir komposisie en orde. 
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Lecturer produces yet 
another children's book 

ure in 
pen. pencil and watercclour, 
Mr Bouma's favourite me 
dium, with light pastels, 
m tly cream, turquois md 
pink. 'I h layout I neat, and 
thc generallmpre ion i that 
of disciplined, yet vivacious 
illustrating, 

When the vi itor lea ve 
and C therin falls leep 
011 the last page, Mrs Bouma 
reverts toa more Iif like, I s 
iIIu ~tnttivc tyl ,to Indies te 
the return to r ality. 
1 he cone pt of the book 
imila to her previou 

PADDY BOUMA 
on ,Nicola and the night 
bears, in that ih y both in 
volve a ehild who i vi it d 
by imagin ry nimal b fore 
[ailing a leep. 

Mrs Houma thinks th It 
South African childr n will 
rei. ie to and recognis the 
European picture-book eh l 
ract rs, 'ince th y ad hooks 
trom over as, becau th 
. outh African chiklr n's 

VIR: 
KAM RAS 

ILM ONTWIKK LING 
KUN MATERIAAL 

PO TEAS 
AAMWERK 

UNKSIE FOTOS 

10 NTITEITS 
OTOS 

book market is still relative 
ly mull. If they do not, she 
hope' tha t their curiosity will 
b stimulated so that their 
parent will gel the hooks 
ar d read them with their 
children. 

"I hop parent will enjoy 
A knock 011 til ' door with 
th ir children, I think it is 
ahs lutely e ential 10 have 
th hikl and parent read to 
g th r. If the childr n do not 
~'H h on to th reference 
to the orh rchildr n'sb ok , 
I hope the story will uffi e 
a ju t ordinary farmyard 
animals visiting ath rin ." 

MIS Bouma h Ii v s that 
all hiklr n are naturally 
curious about P ople and 
cultures other than th ir 
own, md like 10 r ad • bout 
interesting new things, there- 
ore they might njoy {hi. 
hook. Sh . h w her draw 
ing (0 her children and their 
fri nit s e whether th y 
h. ve general appeal. 

A knock on the door ha 
h en transl ted into Afri 
ka n .Th high-quality, full 
cc lour printing w s don in 
South Africa, nor overseas, 
H i. usually the cnse, 

Thlsinnovative, thorough- 

Iy delightful hook, might, in 
my opinion, very well be 
nominated for the next Ka 
trin Harriet Award for 
children's hr ok illustrating. 

Wedstryde 
beplan vir 
Kaapse fees 
VI • R wed tryd w ird be 
pla n om die d rie- ue-I e. 
van di geboorte van kom 
poni t Bach, Handel cn 

, rlatti l vi r. Hulle isdeel 
van die Oude Me ester Fees 
5 wat die Kuapse Orr Igild 
vanaf It tot 191anuarie 1985 
hoofsaaklik in die Baxter 
Konsert < al sal aanbied. 
Gevi rde orreli res Simon 

Pr ston, Gillian Weir (Enge 
land) en Martin Ha lbock 
(Wen n) sal as oliste optree 
en ook onder die beoorde 
laars w swat ,.1 be luit wie 
die pry geld van R3500 al 
los. P I. 

Die h langrik: te van die 
wedstryde is die Oude Mees 
ter Orr lwedstryd. 

Ins rywing vorrns i ver 
krygb: ar by Die Fee organi- 
e rder, Posbus 3329, Kaap 
stad 8000 en moet vo r 1 
Oktober vanjaar ontvang 
word. 

eeldende Ku ste 
word mondig en 
vier met fotos 

kuns) e modefoto's toon 
sensiti we aanvoeling vir die 
plasing van objek en kombi 
nering daarvan m llyn, lig 
en skadu ter bevrediging van 
sekure on twerp en vloeiende 
beweging. 

Ander uitstekende 
stukke is gelewer deur 
Johan van Aswegen (fo 
tografiese studies van ju 
weliersontwerp), a ook 
Fiona Calder en Marius 
Senecal (kleurfoto's). 

Vir diegene wat be 
langstel in nie net Ioto 
grafiese aspekte as ulks 
nie, maar ook in kuns en 
ontwerp, is hierdie ten 
toonsteJling 'n meet. 
Stephan Co tzer, do 

sent van die Departe 
ment Beeldende Kunst 
en organiseerder van die 
tentoonstelling, verdien 

I 'n hesondere pluimpie vir 
sy weldeurdagte aanbie- 

'-- -J I ding. 

Die tentoon telling is r---------___,~=~-~ 
deel van 'n program ter 
viering van die mondig 
wording van die Depar 
tement Beeldende Kun 
ste (1963--1984). Die werk 
is uitsluitlik deur stud 
dente van die de parte 
ment gelewer, waar foto 
grafie deel uitmaak van 
hul kursus. 

Die foto's wemel van 
beweging en vitaliteit. 
Die meeste spreek van 'n 
inten gevoel vir kom 
posisie en orde. Alhoe 
wei die foro's in spesifie 
ke kategorlee geplaas is, 
soos: Lig en skadu; lnte 
rieurs; Details from na 
ture,' Man made struc 
ture; en Fashion, getuig 
die werkstukke elk van 
'n eie individualiteit. 
Milene Rust, Milan Cronje, 
Marius Senecal, Johan van 
Aswegen, Eduard Haumann 
en Fiona Calder se fotogra 
fie verdien spe iale vermel 
ding. 

'n FOTOGRAFlE· TEN 
TOONSTELLING deur stu 
d nte van die Departement 
B Idcnde Kun te, In die US 
Kunsmuseum, h/v Dor ... en 
Blrdstraat, van f 24 April tot 
13 Mel 1984_ 

Milene Rust, senior stu 
dent in die skone kun: te 
kornbineer haar werk met 
bykorn tigh de, wat getui 
van gevoelvolle individuele 
tegniek, Dit is veral haar 
Series Il Zlmoran: Warriors. 

EEN van Milan Cronie se 
modefoto's. HANLlE MALAN 

met onder andere Hunting 
en On the way to become a 
warrior wat tref. 

Milan Cronje (grafie 

TYGERBERG 
KINDERKOOR 

MAANDAG 12 MEl 
ENDLERSAAL 

.# 

HIERDIE foto van 
Eduard Haumann 
(derdejaar sko ne 
kunste-student) i 'n 
sprekende voorbeeld 
van die hoe gehalte 
van die werk op die 
fotografie-tentoon 
stelling in die US 
Kunsmuseum. 

FIIJMS 
14 May: A Midsummer 
Night'<j Sex Com >dy(Woody 
Allen, USA). 
24 May: Land WithoutBread 
(Lui. Bunuel, Spain, 1932). 
The Passion of Joan o] Arc 
(Carl Dreyer.Fran e, 1928). 
28 May: Umherto /) (Vitte 
rio de Sica, Italy, 19~2) - a 
touching film about 01 tag. 
Pre ented by US Film So 

ci ly in the RJ. Vorster 
Building, 
FOTOG AFIE 
Tento n t lling d ur Stu 
dente van die Depart III nt 
Beeld nde Kunste in di 
K til smu um, h/v Dorp- en 
Birdstraat, vanaf 24 April tot 
13 MeL 
KUNS 
Terherdenking vandi zrste 
verjaarsdag van die D parte 
ment van n eldend Kun re, 
sal 'n aantal vooropge telde 
lesings gedur nde die jaar 
gelewer word. Die lesings is 
oop vir I de van die puhliek 
en studente. Programme b - 
. kikbaar by die D parte 
ment, 
se omend ling: 25Juh : 
Prof. Johann Dcgennar (Dc" 
partement ·ilo of ie, US) - 
Nietzsche: ofu:epl of th 
Aestheti ., 
MU IEK 
1 t Mei: Krui rkes o.l.v. 
Christopher l)owd rwellm t 
1 hn t\.ntoniddis (Klavi r 

rtlam l dit jy? 
Hi rdie pa atgelop produksi van die 

Jnlversiteitsteater verI ag die standa rd 
wat deur die teat r bereik i met cpvoerings 
OOS Equus en The Crucible. 

n kornm nikl" 
# , • Iff 

tusst:n die 

spel wat vererg r word deur onsekere 
bew inas. kom veral na vore in die ont 
moetin ) tone I in die laaste b dryf. 

su t v Geldenhuys en Casper d Vries 
v rwcrk hul klein rolletjies tot in eerlike 
poging om ware komedie uit te b eld en 
ontwikkel tot 'n mate s individue binne die 
r amwerk van die opvoering. Geen karak 
ter i egter t n volle ontwikkel gedurende 
eli produk i nie. 
Di rol van di or nse dien mel ie kan tot 

'n hoogt punt in die komedie gevoer word. 
Dit word in die In t te hedryf mel 'n mate van 
gevoel d ur Rouxnette du Pr ez veriolk. 

Drie buit speler is ~k g bruik , maar 
g en n v n hulle het betndruk nie. In die 
geval Chri Buchanan vat sy natuurlike ta 
J nt in iii onb he r d toneel op. Hy is 
andersins 'n 1. gotfer van die hinderlike 
dramati e elem nt in di spra k van die 
me st drama tudente. 

'n Men kan le hoop d t produksi ' 
van die gehalt nie weer vir bywoning d 11 
di publiek 0 )pgest 1 sal word rii . 

OMIN SAA YMAN 

.olis) - En llersaal, Konser 
vatorium. 
12 Mei: 'I ygerberg Kinder 
koor, Endlersaal, 20hOO - 
be prekings by Cornpu 
ticket. 
27 Mei: Kamermusiekkon- 
rt ,Oude Liberta Arnphi 

teater. 
17 M i - 14 lunie: Her 
lowing I'un die Romantiek, 
Kaap: imfoni -orkes, Stad- 
nal in Kaap tad, 20h1S. 
OPERA 
16 Mei: Tosca (be. pr king. 
o n 1 Mei - kaartji s by 
omputicket) in die Nico 

Malan-Skouhurg, 
BAI.LET 
4 - 26 Mei: Spartacus (be 
sprekings open 12 April) in 
di Nico Malan-Skouburg. 
6 - 16 Junie: Coppelia (be 
spr kings open 17 Mei) in 
die Nico Malan-Skouburg. 
8 - 18 Junie: Romeo and 
Juliet (be rpr kings open 17 
Mei) in die Nico Malan 
Skouhurg. 
Navrac: 21-78'\9/21-5470 
Ni o Malan) . 
TEATER 
17 Mei - 2 Junie: The 
Importance of being Oscar 
- none-man 'how about 
the life and work of Oscar 
Wilde - Baxter. 
26 April - 27 Mei: To III I 
Onslaught (la-no-Orwell 
. in ). Mel Pict I Dirk-Uys 
- Aa rcr. 
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PROF. J. DE VILLIERS 

a agt jaar i 
iuree oeilik 

NA agt jaar as koorleier van die Stellenbosse Universiteitskoor is dit vir prof. Johan de ViI1iers 'n 
moeilike besluit om aan die einde van die jaar uit te tree. Om dirigent te wees, is 'n voltydse pos en 
gun hom nie genoeg tyd vir navorsing in sy vakgebied, Toegepsate Wiskunde, nie, se prot. De 
Villiers. 
. Die afrigting van 'n koor 
" vir hom iets baie persoon 
Ilk . Omdat mensc so verskil, 
rig elkeen 'n koor af volgens 
sy eie idee en metodes. 
'Mens moet jou eie konsep 
vorm en nie probeer om 
nder se tegnieke na te volg 
nie. Jy moet jou persoonlike 
Stempel daarop afdruk.' 
By se ook dat 'n mens nie 

'~ dirigent word deur oplei 
ding nie. Op universiteit het 
hy vir die Kraaie van Wilgen 
hof gesing. Hy het uitgehelp 
to daar dringend na iemand 
g soek is om hulle af te rig. 
~mdat hy geen ondervin 
ding van koorafrigting gehad 
her nie, het hy by die Uni- 
~ ••• ,.#, # II 11."'. 

Groep voer 
Noag op 
()IE Breughel-teatergro p 
~an die Hoi!rskool Cloetes 
"Ille bet verlede Jaar die 
landswye drama-kompetlsle 
In Athlone gewen met die 
gedrQmadseerde weergawe 
~an die Reisverhale van 
KOllliki. Hlerdle Jaar gaan 
hUI die. elfde probeer do en 
.... er die ekspresslonlstlese 
tuk Noag, 
Die regie van die stuk 

\Vord deur dr, B. de Haeck 
van dle Departement Drama 
b. hartig. Sy belangstelling in 
ll~e grocp het ontstaan uit 
d~e vroeere poppekasverto 
lUngs wat hy by die skool 
gegee het. Teater het toe 
nelllend gcwild geraak in die 
skool. Dit het tot hulle deel 
name aan die kompetisie in 
A.thlone gelei. 
. Vanjaar word 'n fragment 

pit die stuk Noag van die 
;ranse skrywer Andre O'bei 
(~ur die groep opgevoer. 
~Ie vertaling is deur Jannie 
d.eldenhuys behartig. Weens 
Ie ekspressionistiese aard 
van die stuk, is Noag nie 
r~ ionele godsdiensfiksie 
III. 
I Volgens dr. De Hueek val 
(Ie klem op die spel r wat 
lIlet emosie en ritme kom 
~Ul1ikeer op 'n kant ver 
b QO~. Realistiese spraakge 
k rUlk en intense belewing 
enmerk die stuk. 
Die eerste uitdun het 
aterdag in die Paarl plaas- 

& vind en in Juniezkom die 
~r()Cp in die finale uitdun in 
A.lhlone te staan teen groepe 
Vfln regoor die land. 
d' Dr. de Haeck meen dat 
11 Breughcl-teatergroep 'n 
1~~langrike funksie in die 
r ruin" gemeenskap ver ul 
l:~d t hut die reater "lewen- 
Ig"hou. 

versiteitskoor aangesluit om wat mens net verkry deur 
te sien hoe dit gedoen be- oefening. Hy het groot ge 
hoort te word. word met musiek en dit het 

PROFIEL sy aanvoeling vir mu- 
. SIck van Jongs 

deur Erika Hefer 'af ontwikkel. 

Na die voltooing 
van sy Doktors 
graad in Toege 
paste Wiskunde, het hy 'n 
koorafrigtingskursus in 
Amerika gevolg. Dit was vir 
hom beter om eers ondervin 
ding in koorafrigting op te 
doen voor hy sy kennis daar 
op kon toepas. 

'n Goeie oor vir musiek is 
baie belangrik vir 'n dirigent. 
Om te luister of die balans, 
intonasie en aksentplasing 
reg is, is vir prof. De Villiers 
die grootste werk. Dit is iets 

Sy besonderse manier van 
afrigting val 'n men dadelik 
op. Vir hom is dit belangrik 
om nie soos 'n diktator op re 
tree nie. Daarom probeer hy 
die goue middeweg volg. 
Alhoewel hy streng is, is 

hy nie dominerend ni en 
daur is altyd tyd vir humor. 
Dit het tot gevolg dat daar 
saamgewerk word in 'n ont 
spanne atmosfeer. "Hy be 
handel ons as gelykes, maar 

VIR prof. De Villiers is die afrigting van 'n 
koor iets baie persoonliks. 

Godsdi ns, i 
en literatuur 

I #"1. 

ons het tog respek vir hom", 
is die mening van sy koor 
lede. 

In 'n koor is gro psgee: 
baie belangrik omdat 'n koor 
us eenheid moet f'unksio 
neer. Volgens prof. De Vii 
liers kan 'II toeskouer dade 
lik agterkom wanneer daar 
onenigheid hers. Naweek 
kampe en die Ieit dat hulle 
elke nand saamwerk, ver 
sterk hul onderlinge bande, 

By 'n ocfening vereis hy 
die voll aandag van die 
koorlede. "Ons werk vir 'n 
uur aan moeilike mu. iek en 
hy bewys mens kan baie ge 
doen kry in 'n uur. Hy hou 
aan totdat iets n::g is al neem 
dit langer a die vasg steld 
tyd," se een van die koor 
lede. Ily gaan soos 'n wi - 
kundige te werk om al die 
komponente te formuleer 
tot 'n eenheid. 
Om 'n repertorium saam 

te st,el, verg baie harde werk 
orndat die man op straat so 
wei as die musikus bevredig 
moet word. Die program 
moet ook 'n sinvolle en be 
vredigende Iyn he met g - 
noeg afwi soling. Hy pro 
beer ovcel style en tydperke 
as moontlik in luit, met g - 
noeg Suid-A rika ns tuk 
ke daarhy. 
Omdat prof. D Villiersn 

gesinsm III is, wil hy nou 
me I tyd afstunn aan sy g - 
sin en ook meer betrokke 
rank by sport. 

Die US-koor het groot 
sukscs onder sy leiding b - 
haal. Benewens hul talent, 
kan dit sekerlik toege kryf 
word aan die hegre band wat 
da ir tus. n prof. De Villier 
en di koorlede bestaan her. 

eal 
• • 

DlEskryfsler, Anna M. Louw, het Woensdag 2 Mei die ASK toeg spreek 
oor godsdiens en liter tuur. Sy het ge. e dit is haar ideaal om 'n groot 
godsdienstige roman te skryf, maar sy dink nie dit is moe ntlik nie. Di 
werklike groot roman is "strydbaar" - dit be ld 'n worsteling uit en h t'n 
tragiese einde, wat nie in die suiwer godsdienstige roman moontlik is nie, 
Me. Louw maak 'n onder 

skeid tussen religieuse en 
godsdienstige letterkunde. 
ReJigieuse leuerkunde is aile 
god. diensrig lctterkunde 
wat sy wortel het in die maar 
sk Ippy. Aile boeke, hoe on 
eerbi dig of godslasterlik 
ook al, wat gebllsecr i. op 
Bybel simbole, kan b skou 
word IS religieu. e literatuur. 

VERLORE 
Ek wonder nie meer waarom jy 
skeef-skeef jou dragmas uit- 

bordeel nie. 
Jou siel het skuins gaan luier 
wagtend op die kruin van wakker 

word. 
Ek kon nie meer jou gebarste lippe 

miskyk nie, 
en tog was ek vir 'n tydjie bly 
dat jy kon glimlag in jou waan 
van pyn-plesier tot pynstil dood. 

HANLIE MALAN 

Godsdienstige letterkunde 
is die letterkundige uitiug 
van die oortuigde gelowige 
waarin die intierne verke r 
tussen die men en sy God 
tot uiting kom. 

Sy het verduid lik waar 
om dit skynbaar onmoontlik 
is om enige groot godsdiens 
tige letterkundc I skryf. Sy 
h et T .S. Eliot nnngehaal w t 
ge. het dat di godsdi n tig 
digt r verhinder word om is 
skepper op te tree omdat hy 
reeds bestaande simbole 
moet verwerk. 
Eliot het ook be w er dat 

geloof in God 'n skrywer s 
bewustheid van die w8reld 
laat krimp. Sy gevoeligheid 
vir God sluit gevo ligheid vii 
sy medcmens lIit. Die god. 
dienstig men s gcvo ·Is· 
lew word beperk tot ncde 
righeid, eerbied, Hefde ... 
en daanne aam word sy 
taalgehruik ook h perk. 

Sy het verder vir Samuel 
Johnson aangeh al wat gese 
het: "thanksgiving is to be 
felt rnther thun expressed; 
religiolls poelry loses luslr" 
find power because il is IP 
plied to something more 
exalted; the ide IS of hi L - 
tinn th ology nre too simple 
for eloquence," 

lie 1 hruik te mank, By 
'moet verstaan word in eku 
I .re t rm ,maar t ds y 
g d Jienstig b gin I h· 
hou. 

Me. Louw het g e dnt sy 
in K r(Jlliek vall Perd'1Joot" 
en Op die nlg van die tier 
nie (0 pr uts kon we s ni . 
'Om die bos Ie b v g, mOel 
jy y wap 'n k '11," het sy gc 
sc. 

Sy h t haur tocspraak f· 
g luit dent' Ie vm vftn w, tt I 
nut Icuet'kun 1e is It 'n skry 
weI' nie aan sy mec. el men 
tere v flange - vcrlnttg fla 
God - kun uitdrukkitlgg e 
nie. 

7 

PROF. JOHAN DE VILLIERS, koorlei r van die US-koor, tree a n 
die einde van die jaar uit en sal deur me. Acama Fick opgevolg 
word. ,FOlO; An 0 van ZVI 

lNTRODU "S: 
CHARLES MONROE 
SCHULZ 

In It • en h rli Schulz 
b came It millionaire hy not 
thinking like one. H ppre 
c i It. prosp rity hut j tar 
t rom being pr 0 upled 
with mon y or th III kin 
of it. 

. noopy wristw t h s, leep 
ing bn ,pins, rug and so 
on (pr sumubly into infinity) 
arc on 'uJ ev rywhere. '1 h 
r II ts Il w in by th thou 
and: . 
To Charlie Schulz, itting 

back there in his. tudio in 
Sebnstapol, Californi , all 
these activities e med re 
mote. Behavin 1 unlike either 
an author or n eel brity, he 

AL 0 
tudent h n w r 

VIR HANDGEMAAKT L RWAR, 
ERD WERK. ROKKE, GE K NK , 

SNUI T ·RY . 

·UUR OI.N VIR PR NT .. 
N TAPt S RI RAAMW RK N 
ALLE HANDW RKVOORRADE. 

* it ... * 

v 
R 
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i rede 7 
DIE uitslag van die meningspeiling oor oop koshuise i geen 
verrassing nie. W t van belang is, is die redes wat aangevoer 
word. 

Motivering sentreer om "praktiese ultvoarbaarheid" en 
die "huidige konteks". 

Die oorweldigende nee-stem en aantygings van rassisme 
vanuit die kampus elf i groat gepubliseer in die dagpers. 
Oit was voorspelbaar en te verstane dat die pars soveel 
aandag sou gee aan die uitslag self. Dit is wei baie sleg vir 
Stell nbosch se be Id as 'n liber Ie en vooruitstrewende 
univ rsiteit. In hoeverre die aantygings van rassisme waar 
is, bly 'n ope vraag. 

Afge ien van die redes wat aangevoer is, bly dit teleur 
stell nd wat daar ni duideliker gese kon wor.d dat daar met 
die baginsel van oop koshuise niks verkeerd is nie. 

te 

DIE probleme rondom die huidige kiesafdelingstelsel is 
weer een uitgelig deur die afgelope meningspeiling, 

Die mening verteenwoordig marendeels die van koshuis 
tudente. Die meningspeiling het gehandel oor die oop 
tiling van oshuise en aile studente-aktiwit ite. Die raak 
aile studente. 

Uit die 33 kiesafdeling wat gestem het, verteenwoordig 
legs we daarvan studente wat nie in koshuise is nie. 
Koshuisstudent het du baie meer varteenwoordiging 
(beide in die SP en in die uitslag van so 'n meningspeiling) 
terwyl hulle ver in die minderheid is. 

Volgens verlede jaar a statistieka woon 4 872 studente 
in ko huise terwyl daar 7 365 priva t tudente is. 

Die huidige tel at lei op hierdie manier tot "skewe" 
verte nwoordiging, 

23 n CAROL CHRISTIE 

R : FRANS AS ON, Majub ; ADRIAN LOUW, 

- ~ ~ ~ ~ - - -- - - - - 

Aansoeke ingewag 
AAN 0 KE word iog wag vir 5 poste op die Uitvoer nde 
Karnav l-komitee. 

A nsoak mo t verge el wees van: 
- n am, adr I telefoonnommer 
- relevante ond r vindin , 
A n k moet voor 15M i 1984 by di SR·kantoor inge- 

h ndig word. 

NEE, natuurllk is ons oop, maar, " . 

roep en man 
I v r oenb ar 
SESDE vloer, Heerengracht 40. Redaksiekantoor van Fair Lady. 
The Woman You Are. Me. Dene Smuts, redakteur van Fair L8dy, is 
die verpersoonliking van hierdie slagspreuk - pretensieloos. As 
Matia-student was sy ondervoorsitter van die SR, oud-redaksielid 
van Die Matie ("Wa r kan ek Die M8tie in die hande kry?") en pri 
maria van In dameskoshuis (sy maak vriendelik beswaar teen die 
woord "dames") - 'n vrouekoshuis. 

Oit word eers moeilik 
wanneer ' n men kinders 
kry, want tot op daardie 
stadium is daar nie werklik 
probleme indien beide man 
en vrou werk nie. A 'n 
vrou . n po bekl waar y 
som mo t weggaan dink 
ek moderne mans aanvaar 
dit. Kinder vereis en ver 
dien egter baie tyd. 

Pr kties 

Kind r 
Nog'n opl ing i om 

te b fult hoe Jv jou kind 
9 n pa io r, ommige 
vrou I moontlik hul kin 
der vinni op meka r h 
n dan'n paar j r ult di 

arbeidsmark tree. En an 
der sal weer hul kinders 
drie jaar uit mekaar h&. 
Laasgenoemde word deur 
Kindersorgkundiges 85 in 
elk geval' n goeie ding be 
skou sodat jy wei nog tus- 
en jou kinders deur kan 

werk. Oit gaan werklik oor 
logistiek - die praktiese 
oorweging - en daar is 
maniere om reg te taat ge- 
kled aan jou man en jou 
kinders. Oit beteken bale 
harde werk. Oit beteken 
ook dat jy baie min tyd so 
genaamd vir jou elf het - 
daar bestaan nie so iets vir 
jou nie, want jy wy hierdie 
tyd Ban jou gin. 

Eerder as om te praat 
van "problema" sal ek d 
wat nodig is en wat ideaal 
i is dat ' n pa r altwe baie 
duidetik oortuig is dat dit 
tot almal se voord 1 trek. 
dat beide man en vrou wei 
werk en dat d ar geen 
sprake is van die vrou se 
reg om haarself ook uit te 
I ef buit ha r hui nie. 

S m t m 
Ek dink olank hul a In- 

tem dat hul altwe die reg 
h om' n profes ionele 
lewe te lei sat hul maklik 
geno g verby die moeillke 
tye kan kom. 

J . Ek dink daar best an 
ek r die ide v n man 

vang, maar wat my weer 
pi is die aanname wat 
be taan dat net aoos 'n 
men skool toe gaan net 
o gaan jy ook univ rsit it 
toe. Oit betek n dat daar 
studente i wat nie gemo- 

tiveerd is tot die graad soos 
hul werklik behoort te 
wee nie. Toevallig i dit 
veral in die geval van vroue 
waar dit geld. Ek sal my 
nie graag wit ultla t oor 
vandag se geslag vroue op 
universiteit nle, want ek 
dink hulle is anders as wat 
on w s. In my tyd het die 
aanname wei bestaan, 'n 
Mens sal graag wil sien in 
'n land soos hierdie dat 
mense gemotiveerd is en 
jets wit lewer - jet pro 
fessioneels - aBn die so 
melewing. In die lig van die 
beperkte geld beskikbaar 
sal 'n m ns graag wit sien 
dat wi ook al die voorreg 
het om universiteit toe te 
ga8n, gemotiveerd is en di 
beste daaruit haal. En nie 
net uit hut studies nie, maar 
uit die hale geleenth id tot 
persoonlike ontwikkeling 
wat kampuslewe jou gee. 

G Ie nth id 

Nee, ek k n nie & dat 
dit ooit gebeur h t ni . Oit 
i nle te s dat dit ni go 
beur in diew&reld nie. Oaar 
i II Y tematic discrimino 
tion" wat wei voorkom. 

o nk 
Ek dink die US h t nog 

Ityd ' n goei8 tr ep onaf· 
hanklik denke gehad n in 
my gaval w hulle greed 
om • n vrou in Qi ond r 
voor itter toel tEt aanvaor 

yh r If nbowy. 

DENE SMUTS 
Ek wit u n: vr of u 'll 

f mini i ilie, ... 
Ek i . Jy's welkom. 

Verondar tel jy i nlS 
'n feminia ni n Jy I' 
beaig om II 'n vrou in '~ 
oorw gend manlik gO' 
domine rde m I winG 
'n loopb 8n t bou, he! 
'n m n wel'n knippl' 
f min.am nodlg? 

Ja. Ek kan nie sien hoe 
enigiemand nie' n femil'll! 
kan wees nia Men e i noO 
baie verward oor wat di! 
betaken om • n feminis tS 
wees. Wat dit eenvoudig 
op neerkom j dat ' n fen"t 
nis glo dat enige vrou die 
reg het om die oort vsr 
lewe te lei w t sy gr8ag 'IJ~ 
lei en wat die b te vir h sf 
i. 

V rw gting 
Oaar moeni 9 ter~ 

tipe rde v rw gting van/~ 
vrou w bloot omdst S'i 
'n vrou is nie. Hoe enigi6' 
mand ni daarme ksr 
s am t m nie weet o~ 
werklik nie. Baie mense 6' 
hulle is nie fem!ni te oje, 
maar ... Ek dink hulle ~ 
men e wat net afg it woro 
deur die meer ekstreme f8 
mini te van wie dear bl.lit 
is en baie van bulle pr8v1 
baie nonsen e. Jy i ,~ 
feminis solankjy ssamstcfll 
dat enige vrou die reg ,,81 
om met haar lewe te doe~ 
w t sy wi!. Aa Jv dit tJJl 
saamvat kan ' n aanhalit'l~ 
uit Janet Radcliffe Richard 
e boek, The Sceptic IF' 
minlst gebruik word: "Ttl' 
mo t u efut s n e for ttl' 
word feminism i to m8(~ 
the simple conviction th,l 
women uffer vst mati' 
inju tiee becau e of the~ 
sex". Ek vind dit vree!'11° 

(Vervolg op blsdsy 1 tl 
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ONTEVREDENHEID 

K oiJrdinering knip 
K ultuurfees kort 
ONTEVREDENHEID is veroorsaak deur die feit dat Radio Marie-week. Kultuurfees '84 en die 
inhuldiging van die Kanselier so geskeduleer is dat die drie geleenthede saamval. Veral Kultuur 
fees moes baie ingekort word as gevolg van die koordineringsprobleem. Mnr. Gerrit de Vos, orga- , 
niseerder van Kultuurfees '84, het in 'n brief aan die SR sterk te velde getrek teen "gebreke in hul 
kan toororganisasie. " 
lIy het In dleselfde skrywe 

ook die belangrlkhcld van 
k06rdlnerlng tussen die Stu 
dente-unl en Admlnlstr Ie, 
volgens hom op die oombllk 
"nle na wense nle", beklem 
toon. 

Borge 
Vir Kultuurfees wat van 

16 tot 17Mei 1984plansvind, 
is Die Gat in die LSS vroeg 
in Februarie bespreek, Ver-: 
skeie kunstenaars en instan 
sies is genader om 'n aandeel 
te he aan die geleentheid en 
reelings is onder andere ge 
tref in verband met barge 
vir die vervoer en betaling 
van die kunstenaar . Die be 
trokke datum is ook reeds 
verlede jaar op die SR-jaar 
beplanner aangebring. 
Die eerste probleme is on 

dervind toe mnr. De Vos 

skriftelik by die Uitvoerende 
Komitee van die SR aansoek 
gedoen het vir toestemming 
dat komiteelede die Slc-tele 
fone mag gebruik om hulle 
pligte uit te vocr. Hy is on 
tevrede omdat die sekreta 
ris van die SR hom eers om 
trent twee weke na sy aan 
soek meegedeel het dat daar 
net aan sekere lede magti 
ging verleen is. Hyisook nie 
in die "siftingsproses" geken 
nie. 

Slftingsproses 
Mnr. Chris Jones, voor 

sitter van die SR, het ge e 
dat ten spyte daarvan dat 
moeite gedoen is om mnr. 
De Vos in die hande te kry, 
hy nie dadelik opgespoor 
kon word nie. Die sogenaam 
de siftingsproses is gedoen 

ASB-PROJEK 

wartes hier 
om arbeid 
te verkoop 
DIE ASB (Afrikaanse Studentebond) het op 4 
en 5 Mei 'n aktualiteitskonferensie in Stellcn 
bosch gehou. Die tema was "Die Stedelike Swar 
te." Die konferensie is deel van 'n ASB-projek 
om studente te laat gesels oor aktuele sake. Die 
ASVS-tak van Stellenbosch her die konferensie 
gereel. 

Sprekers van die verskil 
lende politieke partye, mnr. 
Percy Qoboza, redakteur 
van die Sowetan, en prof. 
S.P. Cilliers van die Departe 
ment Sosiologie, hei opge 
tree. Die studente het ook 
verskeie groepbesprekings 
gehou. Die konferensie i af 
gesluit met 'n P neelbespre 
king waarnan al die spreken 
deeJgeneem het. Daar was 
geleentheid vir vrae aan die 
paneellede. 

Konsultasle 

Die hoof. preker by die 
konfercnsie was doktor Pier 
Koornhof, Minister van 
Samewerkin n Ontwikke 
ling. Volgens dr. Ko rnhof 
het geen land 0 In kolossale 
potensiaal oos Suid-Afrika 
nie. Die p Iitieke aspirasies 
Van di swartmense is egter 
die helangrikste probl em. 
'n Kabinetskomitee i. aan 
gestel om samesprekings te 
voer met die leier van die 
nasionale state. Die swart lei· 
ers meet b trek word in die 
soeke na 'n oplo sing vir die 
probleem. Medeverantwoor 
deUkheid meet aanvaar word. 
Die sleutelwoord ikon. ul 
tasie, 

Fondament 

Dr. Koornhof meen dar 
plaaslike b sture nie na 
waarde ges at word nie. 
Hulle Ie 'n vaste en hegt 
fondom nt na die weg van 'n 
oplos sing. Die be ture vol 
doen gter nie nan die poli 
tiek a pira i van die w' rt 

mense nie. Hoewel die rege 
ring nie te stadig sal handel 
nie, sal daar nie onder druk 
oorhaastig opgetrcc word 
nie. 

Vree 

Tydens die paneelbespre 
king het prof. Nic Olivier, 
Volk raadslid van die PFP, 
gese dat geen groep ek klu 
siewe politieke elfbeskik 
kingsreg kan he in 'n plurale 
gemeenskap nie. VoIgens 
mnr. Qoboza vrees die blan 
kes die numeriese gevaar 
van die swartm n e. Suid 
Afrika i. nie 'n blanke vader 
land nie, nog minder 'n wart 
vaderland. Hy beskou 'n fe 
derate telsel a die b ste 
oplo sing. 

Vad rland 

In teenstelling met mnr. 
Qoboza, glo mnr. Daan van 
der Merwe, Volksraadslid 
va~ di KP, dat die grootste 
de 1 van Suider-Afrika aan 
die bl nke behoort: "Suid 
Afrika is 'n blanke voder-' 
land. Die w rtmense het na 
die land gekom om hulle ar 
heid te verkoop." 

Mnr. Nothnag 1 van die 
NP se dat sy party glo dat 
almal politieke regte moet 
M. Prof. Cilliers meen dat 
politieke regie nie net stem 
reg in. luit nie, Die onder 
skeiding en vas telling v n 
wat politieke regre behets, 
allei tot die enigste langter 
mynoplo ing. Instromings 
h he r ontn em die swart 
van In bu. ie. politieke r g. 
nl. vryheid van beweging. 

om die komitee in staat te 
stel om intussen met hulle 
reelings voort te gaan. Mnr. 
De Vos sou van sy kant af 
meer gepa te persone kon 
aunwys, maar hy het g meen 
dat dit nie die geval was nie, 
aangesien die sifting nie amp 
telik "voorloJ!ig" was nie. 

Verregaande 
Teen die einde van Maart 

het mnr. De Vos toevallig 
op die SR ·jaarbeplanner ge 
sien dat die Radio Marie 
week verskuif is en in die 
selfde week as Kultuur '84 
val. 

Mnr. De Vos meen dit is 
"verregaande" dat e n in 
skrywing bo-oor 'n ander ge 
maak kan word sonder dat 
die betrokke SR-lid in ver 
band daarmee geraadpleeg 
word. Hy se egter uitdruklik 
dat hy slegs teen die begin 
sel wat toegepas is gekant iSJ 
Hy beskuldig ni Radio 
Matienie. 

vleueling" is nie en daarom 
is sy aanval op die SR . 
kantoororganisasie "ong - 
grond", aldu: mnr. Jone .. 

Om sake vir mnr. De Vos 
verder te bemoeilik, i di 
komitee op 28 Maart mee 
gedeel dat die Gat op 17 M i 
bespree k is vir die noenmaal 
nft die inhuldiging van die 
kanselier. N6g mnr. Treur 
nicht n6 J mnr. Fechter kon 
e waarom die komitee eers 
omtrent drie weke nft di 
vassteJling van die datum 
d arvan in kenni ge tel i. . 

VERTEENWOORDIGING van vroue deur middel van 'n 
dekaan i deur me. Annami Oosthuy n voorge t I. Sy i di 
vir Spog en Publik sie . 

v r Simp de 
Mnr. Jones het simp tie 

met mnr. D Vo wat hier 
die ." k betr f. Die inhul 
diging van die kanselier kan 
uit die aard van die sank nie 
verskuif word nie. Daar is 
nie In aJternatiewe plek om 

i die uit tailings te hou nie, 
aangesien beloftes teenc or 
uitstallers op gee" ander ' 
plek gestand gedoen kan 
word nie, Omdat datums 
veran ler mo sword, kan tie 
kultuurkornite ni vaste 
reeling tref met enige kun 
stenaars nie. Ve keie borg 
het boonop hul bydr ge- 
kans lJeer. 

Nogtans gaan die kultuur 
komi tee voorlopig voort met 
re ling vir Ku1tuur '84. Be- 
lof'tes an insran ie I 
ver moontlik nag kom w rd. 
Die Kultuurkomitee 1 hul 
plann na die h te van hul 
v rmoe deurvoer. 

vrou a 
Gat 

Alhoewel die RM-wcek 
en Kultuurfees '84 wei in die 
selfde week val, voorsien 
mnr. Jones geen probleme 
nie omdat Die Gat op ver 
skillende dae vir die tw e gc 
leenthede bespreek is. As 
mnr. De Vo: met di betrok 
ke SR-Jid gc kakel her, sou 
hy besef het dat da rr nie 
werklik sprake van 'n "oor- 

probleem 
ders. 

• Par nn 
proble 
PARKERING op kampusse is 'n landswye probl m. 'Op St llenbos h i 
da r genoeg park ring vir student en dosente," h t mnr. 
Vervoernavorsing gese. 
Die Matie h t kl gte van 

tudenteontvangoordl on 
vold nd park ring 0(1 dl 
kampu: en di "ho boetes" 
wat tudente ontvan a ge 
volg van "desperate" parke 
ring op plekk wat nie vir 
tudent tot b skikking ge 
stel is nie. 

Mnr. B.C. Floor het aan 
Die Matie ges Ihoew 1 
da r te min park ring langs 
die verskiltende g boue en 
in die strafe i ,cia r genoeg 
'parkering op die kampus i . 
Di P rk .ring by oetzen 
burg is byvoorb eld tot 
beskikkin van. tud nte 
as hut b reid is om 'n nt te 
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mite, die Redaksie nie. En' hy dink nie 
van Die Mon(d)ster vooruit nie, behalwe 
(laaste lettergreep ook soms (dis nou wanneer 
gelees I STER I wan- hy nie apaties is om sy 
neer (d) ingevoeg Stellenbosch-neurose 
word), 0, en per slot te oorwin nie) oor poli 
van rekening die ad- tiek maar veral aan 
junk-voorsitter van die seks. Iemand het een 
Beeldboukomitee. dag heeltemal tereg 
Tussen die beeld- opgemerk dat hy nie 

bouery deur kom die 'n sosiale sukses op 
Akademie short en so- Stellenbosch kan wees 
wat tiende op die prio- nie, want hy is nie goed 
riteitslys. Dis nou te se in Wiskunde nie! Die 
indien daar in die be- abnormale hoe eise 
sige tye tyd is vir sulke wat sulke verhoudinge 
dinge soos prioriteits- stel, het meer as net 
lyste. (Daar is immers Wiskunde aanleg no 
belangriker dinge oos dig. 
am rubrieke vir Die Dis natuurlik uit om 
Mon(d)st r te skryf, as sulke aardse vakke 
om te sit en prioriteits- soos Wiskunde te 
lyste op stel.) neem. Die snobistiese 

Met akademie tien- rna's tuis sorg dat hulle 
de is daar darem of kinders vakke neem 
liewer beslis, plek vir wat hulle menswaar- 
'n koffiedrinkpartner/ digheid verbreed. Ten 
laanlopermaat / fliek- minste een of twee tale 
company / restaurant- en natuurlik iets filo- 
metgesel of gewoon sofies. Dis net die ding. 

dan e rs K weekskool uitlaatklep vir die ge- Daar word haar kin- 
of dalk Regte, Daarna frustreerde Akaderni- ders geleer am te dink. 
is dit eers tyd om te kus. Dat daar nie 'n (Solank hulle net. bly 
dien wie gedien moet hoer egskeidingsyfer in dink soos sy dink, is 
word! S.A. is nie, is net hier- alles goed! Hulle moet 
- Dien? Het iemand aan toe te skryf: Op binne die Raamwerk 
ge edi n'?Wel,diseen Stellenbosch leer pas.) 
van die g wildst mo- mense om met druk (Ken jy nie die 
delle waarvolgens die programme en druk- Raamwerk nie? Sies 
beo gde beeld vir die programme te cope en vir jou, hoe kan jy: dit 
beoogde plein iewers albei baas te raak en kom al 0 'n ver pad 
in die verbeelding ge- met albei natuurlik vol saam met jou!) 
kap word. Dis al wat te hou. Verder sal niemand 
komitee is. Dis nou Progn m? Nee, in die pad van die 
die Inter-paar/parti- nooit! Die tipie e stu- toegewyde student 
sity-kornitee, die Ad dent het nie 'n pro- staan as hy sy ideale 
Hoc- ubkomit e van gram nie. Hy leef van wil v rwesenlik nie. 
die Studentebesleg-ko- dag tot dag. Hy beplan Hy kan soos hy luskry 

------------------------------__, sy eie beeld bou. Sy 
ei b eld van die Ti 
piese Student kan hy 
oprig op die pleine van 
sy verbeelding, net 
waar en wanneer hy 
wil, 

MAA R: Die Beeld 
van die Tipiese Stu 
dent bestaan nie. Dis 
jammer dat 0 bale stu 
dente soveel tyd op 
offer en soveel geld 
sp ndeer op sock na 
di Beeld. En dit nooit 
vind nie. 

Men probeer b ie 
hard om een te skep 
terwyl dit in 'n b urde 
spel ontaard, 'n speJ 
waarin niemand weet 
wie i wi nie. 

Die Tipies Student 
i die student wat horn 
s If kan bly. Die Tipie 
se Student indien dit 
dan weI bestaan of lie 
wer die Ideate een, is 
die een wat. waarheid 
soek ten einde sy ken 
nis te v rrneerder. 
Kennis aangaande 
hom, sy omgewing en 
die m nse in daardie 
omg wing. Hy soek 
die waarheid tot hy dit 
vind. Dit bring beg rip 
en waardering. By 
sock, al is dit vir ewig. 
Die Id ale Student 

bou besli nie beelde 
nie! 

DIT h t ni veel me r 
as 'n paar predikate en 
die opoffering van hul 
Ie identiteit gekos om 
te begin bou aan die 
B ld van die Tipies 
Student nie. 
Di stomme ding be- 

taan nou al dekades 
en ni mand weet hoe 
hy Iyk nie. Tog is daar 
so bai sub-kulture op 
di plek wat alma) in 
die waan verkeer dat 
hulle eendag die voor 
reg sal he om iewer 
op 'n plein hulle beeld, 
hulle Beeld van die Ti 
piese Student te kan 
oprig. 

Daar word hard ge 
werk aan die Beeld 
van die Tipiese Stu 
dent. Vergeefs kap 
kreatiewes aan die 
marrnerblok waaruit 
die Beeld rno t kom. 
Intussen offer deur 
die-Idee-rneegesleur 
de studente hulself, 
hulle liefdes, hulle pre 
dikate, kriti se denke, 
kr atiwit it, ini iatief 
en p r slot van r k - 
ning hulle identiteit 
ann die god van hulle 
verbe Iding. 
Dl uwe was self 

redelik verward toe hy 
b sluit om hom t be 
g ef op di terr in ( m 
oor di B eld berig te 
doen, Sommige seksis 
tie mondstukkc hier 
p ampu voel vre s 

lik g ro pe om die 
. d s van die moeders 
v n die vc Ik te bewr ar 

n 
(sender styl!). Ander 
voel weer dis belang 
rik om styl te he en 
probeer dit dan aan 
kweek. Dit misluk een 
voudig soos die kweek 
OJ) die Rooi Plein. 
Terwyl ons by bi 

blioteke is: Party meen 
akademiese voorkoms 
is die Beeld. Dis nou 
die 9-to-S-tipe wat tus 
sen die Bib-klas-en-Bib 
beweeg en so af en toe 
in die rookkamer gaan 
weg dose. (Dlt egter 
net by grade van hoe 
uitputting). Grade. Ja. 
Bale grad. U iters 
akadcmies! Dit begin 
met B.A. (lets), daar 
na Honneurs in lets, 
dan M as die fondse 
(of beursc) dit toelaat, 

MIINNII 

"Ek kan nia saaml Ek hat varraad gaplaag 
an ongaragtigheid ... " - "Kom, in Sy naam. 
Ek, wat hier aenmaal in dia tyd an vleas 
ook was, neam jou in Sy genade aam." 
D.J. OPPERMAN (Joernaal van Jorik) 

p r 
y 

Ernstige mosies 
ter tafel gele 

DIE Studenteparlerncntsvergadering van J 7 April het in 'n ont.spanne 
atmosfeer begin. Die rnosies onder bespreking was oor die algemeen van 
'n meer ernstige aard en daar is aktief aan die debat deelgeneem. Die 
voorsitter se roomysklokkie het gehelp om die vergadering in orde te 
hou. 
Mnr. Le Roux van der 

Westhuizen het 'n mosie in 
gedien wat vra dar die SP 
lede in hulle onderskeie kles 
afdelings die lede tot stem 
ming moet bring oor die toe 
lating van anderskleuriges in 
hulle residensiele eenhede 
en die volledige en gelyke 
inskakeling van anderskleu 
riges by aile gepaardgaande 
studente-aktiwiteite, Die stu 
dente moes hul redes vir 
hulle besluit uiteensit.sowel 
as aile voorwaardes of bcpa 
lings wat die betrokke be 
sluir moontlik kan kwalifi 
seer. In sy motivering het 
mnr, Van der Westhuizen 
gese dat 'n besluit hieroor in 
'n gee van versoening staan. 

Realltelt 
Volgens hom is Stellenbo ch 
'n eie. oortige gemeenskap 
n moet ons bereid wees om 

di realit it in die oog te 
staar, Dit sal ook jammer 
wees u. studente nie daaroor 
'n standpunt het nie. Die 
mosi i. eenparig aanvaar. 

'n Mosie van mnr. Tiel 
man Roos her veroorsaak 
dar 'n vorige 010 le van mnr. 
John Schneeberger terugge 
trek is. Mnr. Schneeberger 
se mosie het gevra dat die 
51' 'n korniree opdrag gee 
om die menings van senior 
studente, eersteja r. en laas 
genoernde se ouer in te win 
or die beperkings op eer 
tejaars (damestudente, en 
gedurende orlentering), aka 
derniese verwagtings van 
eersrejaars en hul ouers, en 
enlge onder probleme wat 
aandag nodig het. 
Mnr. Schneeberger WClS 

ongelukkig hieroor, veral 
omdul die prims (wie voel 
dat die ondcrsoek in hulle 
hl:li, houdelike sak inm ng) 
twee weke g(;aarsel het voor 
d t hulle tot 'n beslissing ge 
kom h t oor <.Ii' aak, maar 

hy het ook gese dat daar nie 
genoeg tyd is om die onder 
soek binne hierdic termyn 
te voltooi nie. Die terugtrc k 
kingsmosie is met 'n meer 
dcrheid van sternme aan 
vaar. 

Mnre. Cameron Kotze en 
Theo de Jager her gesarnent 
lik 'n mosie ingedien wat lui: 
"Oat die SP die Adrninistra 
sie dringend vcrsoek om 
deurgang aan rnotorfiet: e 
tussen Dagbreek en Majuba 
te verbied. In mnr. Kotze se 
motivering het hy daarop ge 
dui dat as gevolg van die ge- 

mas die akademiese studen 
te nie op hulle werk kan kon 
sentreer nie en een student 
het self. y pi tool uitgehaal 
en gedreig om van 'n motor 
Iiet bestuurder ontslae te 
rank. Volgens mnr. Francoi 
Sieberh gen gebruik Maju 
ba se kostrollie die paadjie, 
dus kan dit nie gesluit word 
nie, Die mosie is uiteindelik 
met een teenstem aenvaar. 
Uulsgenoemd was van mnr. 
John Schneeberg r, wat ge- 
e het dat die mosie te n sy 
wese is, omdat hy self 'n 
motorfietsryer is. 

Belemmer 
In 'n mosiedeurme.Annn· 

mi Oosthuys n ingedien is 
gena m dat die Groep ge 
biedewet die noodsaakhk 
heid van versoening in ons 
land belemmer, dat 'n onder 
soek or die verJigting van 
knelpunte verwelkom word 
en dal 'n berocp ged n word 
op die deeln mers aan die 

nuwe grondwetlike oestel 
.om in die toekoms re mik na 
menswaardigheid n gereg 
righeid. Me. Oosthuy en het 
gese dat ons met die nuwe 
bedeling onherroeplik op 
die pad van verandering ge 
plaas is en dat die SP hulle 
gewilligheid tot verandering 
in die openbaar moet erken. 
Mnr. Nico Wilkens her egter 
bevraagteken of dit 'n poli 
tieke saak is wat by die SP 
hoort. Die 010 ie is met 'n 
meerderheid von stemme 
aanvaar. 
Mnr. Nic Myburgh het in 

'n mosie (wat aanvaar is) ge 
vra dat ondersoek ingestel 
moet word na die moontlik 
held van iet SODS 'n 'Hansard' 
vir 'n skriftelike rekordhou 
ding van die debatte en alge 
mene verrigtings van die SP 
vergaderings. In 'n lighartige 
bui het mnr, B.F. de Villiers 
toe opgemerk dat dit sal ver- 
eker dat 'k lein John Schnee 
b rger' al kan lees wat sy pa 
aile gese het, 

V rsla 
Die Studenteraad het op 

26 April vergader. Op die 
vergadering is heelwat tyd 
in beslag geneem deur 'n 
kort bespreking van elke 
portefeuljc se halfjaarlikse 
verslag. 

On Ir was egter ook die 
gewoonlike 'sports'. Mnr. 
'rancois Sieherhagen het 
ten sterkste "eksepsie" ge 
neem dat hy nie na die nuwe 
kanselier se inhuldiging ge 
nooi is nie. Net die Uitvoe 
rende Komitee het tot op 
daardie stadium uitnodigings 
ontvang. 

Daar is weer eens beklem 
toon dat kakeling nodig is, 
veral met die Tygerhergse 
SR, die Buitemuurse. R, El 
• cnburg en We -Kaap. 

MARISA HONEY 
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• I gs pnam 
groot 

DIE betrokke meningsopname het lot groot kontroversie op die kampus gelei. As.SP-lid van di~ 
kiesafdeling wat die voor tel ingedien het, sal ek graag 'n paar aanmerkings 10 (he verbat~d ~ll 
maak. Dit was die gevoel in die kiesafdeling Wilgenhof d~t in plaa~ daarvan o~ bespre~1Og 10 
verband met die Groepsgebiede-maatreels te beperk tot die SP, bale konstruktiewe en sinvoll 
gesprek op kiesafdelingbasis gevoer kan word. 

Bepalings rakende groeps 
gebiede is by uitstek maat 
reels waaroor daar onder an 
dere ook op huishoudelike 
basis besin moet word. Stel 
lenbo ch is dan ook 'n stu 
dentegerneenskap wat oor 'n 
eiesoortigheid beskik soos 
dit tot uiting kom in 'n ti 
piese lewenstyl. Ons as stu 
dente beleef 'n unieke le 
wensfase - die vormings 
[are van die skoolonderwys 
is agter die rug en nou berei 
ons uitsluitlik voor op 'n po 
sisie in die beroepswereld. 
Omdat 'n universiteit verskil 
van 'n gewone gerneenskap 
is dit ons verantwoordelik 
heid om 'n eie besluit oor 
oopstelling te neem, wat ons 
eie omstandighede in ag 
neem. 

... dit is on ver .. 
antwoordelikheid 
om 'n eie be luit 
oor oopstelling te 
neem. 

Met die nuwe grondwet 
like bedeling, waar die oor 
heersende klem geplaas word 
op 'n beleid van versoening 
en van gedeelde verantwoor 
delikheid word dit allerwee 
aanvaar dat die grootste her 
vorming in die gesindhede 
van die onderskeie bevol 
king groepe moet ge kied, 
Die vraag ontsu an: Wat be 
teken die: gesindheidsv ran 
d ring vir Stellenbosch se 
Studente en die po isie van 
anderskleuriges wat reeds 'n 
h le paar jaar toegelaat word 
om kursusse op ons kampus 
te volg. 

Die doel ... is nie 
om getalle te oek 
vir 'n JA of NEE 
antwoord nie. 

Die doel van die rnenings 
opname is nie om getaJle te 
soek vir 'n JA of NEE ant 
woord nie. Dit.l jammer 
wees as die pers Tuitsluitend 
Die Matie) dit so sal inter 
preteer. Die doel is om 'n ge 
sprek op die karnpus te Iaat 
ontstaan wat ook as opname 
kan dien van die verskillen 
de argumente en opinies wat 
gehuldig word oor die saak. 

Ekstreem 
Daarom is die mosic opge 
stet in die ekstrerne vorm. 
Di t vra: "Oorweeg volle 10- 
siestoelating, volle in. kake 
ling." Daarom is di . aanb - 
veling van 'n stemming ge 
doen, Oit j aile. om tu 
dente betrokke te kry by die 
gesprek , I ndien die pers 
hierdie uitslae om die groot 
klok gann hang dun al dit 
juis kontra-produktief wees 
en die studente van hulle 
vrymo digheid om deel te 
neem ontneern, Ons wil nie 
geetiketeer en in 'n denkrig 
ting gedwing ~ord n~e: Ons 
besef die 'auk IS sensitief en 
sock gesonde debat. 

Maatre~ls 
AI b s f ons omdat ons 

funksionecr binne die maar- 

reels van die Groep gebiede 
wette en die bepalings van 
die Departement van Nasio 
nale Opvoeding dat die sig 
bare praktie: e nu van die 
meningsopnarne minimaal 
kan wees, weerhou dit ons 
geensins om 'n besluit oor 

LE ROUX VAN DER 
WESTHUIZEN, 'n 
Honneursstudent in 
Kliniese Sielkunde is 
die skrywer van hier 
die artikel, 

die beginsel van die sa k t 
neern nie. Die vraag hly of 
on ons en ydig neerle by 
on. omstandighede of neem 
on deel daaraan 111 t di 
vrye wil use waaroor ons 
be kik. AI se ons ook Stel 
Ienbosch i nie ger d hier 
voor nie, us on niks doen 
nie sal dit nooit gereed wees 

VIR enigeen wat nie met bottoe oe deur 
die lewe gaan nie, wa die ski Ii e Ampte 
likheid wat die S nctum Retoricum op- 
luit die naweek in Pretoria m6es gaan 
pi g, erg deursigtig. Daarom was dit wei 
nig van 'n verras ing toe die TV -kamera 
die Saterdagaand in die 'kilpad aal non 
Chalant die nooitvolprese groepie uit die 
SUide raakfokus. Aandagtig het hulle ge 
lul ter. 

Oom Careltjie her die vergadering dap 
Per begin. Maar enigeen kon sy vlakliggen 
de beswaardheid met 'n stok aanvoel. En 
toe die emosie hom onderkry, her hy getas 
oa'n akdoek, Vir die sagmoedig Vatlap 
Pie was dit to veel: Ag fooooitogt het sy 
Ontfermend uitger p n vorentoe gehard 
loop en haar tweede laaste tis ue in Oom 
e reJtjie e hand gedruk. 

Witjaap had dit oor bloed en derm en 
Oorlog: Die Afferkaner se ge kiedenist 

hraak hy loop dcur 'n blo dplas. WaalOp 
Frisco Besmeerden terstond uhpaas. V n 
Y dag af had hy mos die swak vir bloederig 
h id en so. ...wentewil, dit was tn hele aar 
digheid soo daar probcer i om Fri co by 
t kry. Maar vergeefs. otdat Ji Bone 
(Sielkunde III, cum I ude) hardop 'eWOll 
der h t of 'n klompi emp tie e klapp nie 
die ding sal doen ni . W atOp Frisco met 
bekw m . po d sy {Joule If eJ het. 

nie. Last ons nie oningdig 
en besluitloos oor aktu Ie 
aangele nthed wee. nie, 
Ons le f in 'n amelewing 
waar dit fataal kan we. 
A on hoor dar die tye 

vlo ibaar is d n i. dit juis die 
tyd vir ini iatief. Ek wil al 
mal bedank wat b reid was 
om deel te neem en sy stand 
punt re nel. AI leer dit ons 
net om mel respek van me- 

A on hoar dat 
die tve vloeibaar 
i dan i dit jui 
die tyd vir ini ia 
~i f. 

kaar te vcrskil en om di 
klem te plaa: op di idea I 
wat ons dee! - 'n liefde vir 
ons land en al sy mensc. 

Voor t lie 
·k al grang wilaf luit m t 

'n P tar voor tile: Kom on 
beywer 011 vir di gr f r 
vryheid van elke univer. it it 
om be luit te neem r II 
u n el enth "de wat 
dente r ak. 

1 I 

KAMPUSDEBATTE was nie altyd so kontrover ie I 005 di on .. 
langse debat oor die oopstelling van koshuise nie. Daar is ook al 
baklei en betoog oar koshui e se koue water, kaartjie vir Inter 
varsity en Eddie die vrugteverkoper. 

DIE SP vergader 
binnekort om 'n mo 
sie gebaseer op die 
uitslae van die me 
ningsopname te be 
spreek - Red. 

PmOSl 

Komon telv n 
di univer iteit - 
ko hui e oop op 
, n pro fondervin 
d lik b i. 

EK n m aau dat ubi' hi rdi tvd r. ds kennis dra Villi di 
mosle (soot; aaug II t:m t ur di' Sf) wat 'n m mingsopname 
ill verband mel bogeno mel saak verlang, 
"D It di SP I '10: 

J) in hul o lid rsk ie ki safdelings (waar moontlik v rkiesllk. 
op 'n Huisv irgad ring 111 ( '11 kworum I enwoordig} die 
I. de vall di ki ifdcling tot H unming bring oor: 
a) di to lating V£l11 nnderski urig« s ill hull) residensiiile 

eenhed. " 
b) die volledige ell g lyk inskakeling mn and l"Skleurig 

hy alle g paardgaand. stud nt -aktiwiteite, 
2) die lede pan die kiesafd ling s I des vir tndle b "it ill 

(J) ulteeng S;I, a oak all voorwaardes of b 'paling' wat 
£Ii b trokke b sluit [wat dit ookal m 19 W J) moontllk 
kan kwalifise r, 

J) volledige verslae aangaande (1) ell (2) bl' die /I10.\l'£' 
komi! e va" die SP inlewer tot en met 4 Me; 1984. " 

J oolblad spot 
met SA Weerma 

Opla s had Terror Blaan 'n ~reek 
beurt. En hy raas en hy ra lS dat d.le . al 
p ter wit om sy lippe sit. Te midde hlen:an 
het V tlappie m t toenemend wro gt g 
die pre edent he ef w t y g kep het d ur I~==;::======;==::.:=====:==:=:=:====!.j 
h ar ti, sue aan Oomcareltjie f t sta?, 
To Terror Blann by herh ling op d~e 
voor te ry to. ouers spat, ~ad V8tlappl~ 
geen ander mor le k use Ole: Ag f 0001- 
tog. het sy ontfermend uitgero p ~n voren 
toe gestap om haar heel laaste tissue a~n 
Terror te oorhandig. Maar ver het sy Ole 
gekom nie: 'n Wit h mp het sy ,38 e snoet 
op Vatlappie gerig. 

Dit was slegs die flinke optrede v n Gt t 
Heb A. Thoon!. s n wat di hua i ger d 
het. Terwyl Pri co cen van y noodw n 
dige ontstelteni flout began het, h t 
G.A.T. van agterafgesluip n With mps 
bm k tot op sy enkels afgcpluk. ~od r 
seweduisend v r tomdes m t hut ele 0 
kon ien dat almal nie i. wat hul v orgee 
om te wees nie. 

(Die OOMLASTIBKGO GA het f 
pen met 'n boog gegooi en juOOJend op: y 
hande g loop. A n die bopunt van VIC 
tori traat h thy 61' g kyk. En vr ugdevol 
het hy h m onderwerp aun lie 0,000 .ry 
Ii tuwin in sy bor .... Van dl brUlner 
blare het al gev J ••• ) 

BARENO VO 

~ -< , - - - 

Financial 
Mail 

ro; .. 



12 Di M tie, Donderdag, 10 M i 1984 

DIE ander dag sit ek 
in di Ne Isie toe my 
oog 'n SY yang. (SY 
synd die D m be 
l ng bladji vir onge 
emansipeerde asters! 
doedies/flossies/wip 
pe/chicks/gibbise of 
hoe ongeemansipeer 
de vas ook al wit be 
kend taan.) 

Toe lees ek die hoof 
artik I waarin die knap 
jong redaktrise die een 
en die ( nder pittigheid 
kwytraak 0 r al hier 
die freaks en hul weird 
kl redrt g. Seuntjies 
met oorringe (die mof 
fiesl) en dogtertjies 
met klein poniest rtjies 
(di sokkieslctte!) pro 
beer glo hul anders 
heid daarmee manifes 
teer (die rnoronel), 

Styl, volgens haar, is 
bly baar konformis 
me, en dus nie te be 
langrik n ie. . 

Juffie, styl is moont 
lik eli een ding om 
trent ons wat nie OJ>'" 
pervlakkig is nie. Dis 
die enigste ding om 
trent. ons wat ons self 
kan beheer, wat ons 
dus altyd sa) be, selfs 
nadat al die hartsrogte 
in die wereld verflou 
het tot ligte gevoelen 
tetjies, 

Onthou jy nog jou 
eerste liefde waarvoor 
jy gedink het jy sal 
doodgaan? ~k ook nie 
juis nie, nag minder as 
wat ek die eerste man 
onthou wat ek rerig 
sou kon vermoot, nag 
minder as wat ek die 

IAKTUEEL EN'S6SIAAC I 

(met antler woorde ) 

Feminisme 
beperk tot 
rape-films 

ons sty I - die enigste 
konstante in ons hui 
dige lewens. 

Ek sou 'n tesis om 
trent styl kon produ 
seer wat trane in Chris 
tian Dior en Alfred 
Dunhill se oe sou bring. 
Maar waaroor ek dit 
op die oomblik eintlik 
het, is die idee van Da 
mesbelange. 

. om nie te begin won 
der of 'n vrou se plek 
nie maar tog die kom 
buis en die kraamsaal 
is nie. 

Want feminisme op 
Stellenbosch is nou al 
vir jare beperk tot rape 
films waarna ek 'n paar 
verwytende blikke 

. moes verduur omdat 
ek '''n man en een van 

LOUIS DE VILLIERS, 'n L.L.B.-student., Is die 
skrywer van hlerdle ardk I. 

"PU1TING on the RU, It, die 
nuuf te kepplng van USA T 
n dl US-Revue groep, word 
op 14 n 25 Mel in die V roue 
v r nlglng at aungebled. 

Dit is die eerste kcer dat 
studenre s6 'n extravnganl.n 
program aanpak, en beloof 
om hoogs vermaaklik te 
wees. Met musiek wi selen 
d v n di Iwlntiger- tot • 
wentiger .i. re, behoorr dit 
aan almal se smake te vol. 
doen. L~sley Rae Dowling, 
Nnrh: niel le Roux en die 
hiper-verleidelik Marilyn 
Monroe sal as gaskunstc. 
na r optree, met Zorada 
l.ab~ chagne as compere. 

DIe formant van die ver 
toning kan as In nou ineen 
gevlegde patroon van sang. 
dt!ns en drama beskryf word. 
Dit neem di vorm aan van 
:u aaneenlopende reeks 
Items wat tot elk in huI be. 
ndere atmOl eer uitlttn n. 

hulle" is. Rape. Ons is 
almal daarteen gekant, 
en daarvan bewus ge 
maak. 

Maak ons nou be 
wus daarvan dat vroue 
gelyk is, nie deur 'n bo- 

. haai op te skop elke 
keer as 'n vrou iets 
groots vermag n ie. 
Want dit behoort nie 
raar te wees nie, om 
dat vroue darem nie 
rerig "die swakker vat" 
is nie. 

Die groot dae van 
Women's Lib is verby. 
Die Germaine Greers 
en OJ iria Steinems en 
Betty Friedans het hul 
krete gekreet. "Dames," 
(hou tog ook op am so 
na julself te verwys!) 
dis nou hoog tyd om 
op te hou am hulle in 
die steek te laat. Hou 
op om oor jut gelyk 
heid te praat, en begin 
lewe dit. Elke regden 
kende man in die we 
reld is saam met julie. 

Want sien Juffie, die 
blote feit dat daar nie 
'n Herebelangekomitee 
bestaan nie, gee my so 
al die idee dat die 

laaste keer kon onthou oak maar tydelik. En en ontnugteringe op, vrouegeslag nag 'n he 
toe ek opgewonde kon deur al die liefdes en en al wat ons daar kan Ie ent het am te gaan. 
raak oor 'n algemene hate en lojaliteite tel deurdra en nog aan die En die enigste mans 
verkiesing. Want oos ons 'n handvol verne- ander kant ongeskon- wat hulself nag Here 
almal, is my obsessies derings en bloedneuse de kan laat uitkom, is noem, is 'n klomp mid- 

----------------------------,----------------.-- deljarige lede van 'n 
posh klub in die Kaap. 

Ek is gebore sonder 
'n seksistiese been in 
my babageraamtetjie, 
en my oulady is 'n slim 
ou vrou vir wie se brein 
en vaardighede ek nog 
altyd die grootste be 
wondering het. En ek 
het van kleins af ge 
dink sy sou 'n ver pad 
kon kom as sy nie 'n 
vrou was nie. 
Vrouebevryding is 

dus jets waarvoor ek 
nag altyd bereid was 
om vuis te slaan, maar 
nou hier in my twee 
en-twintigste lewens 
jaar, begin maak julie 
dit vir 'n man moeilik 

Ongerymdhede 
maak RA U-radio 
se stem stil 
RAU-RADIO se bedrywfghede het die afgelope ru tot stll· 
stand gekom nadat sekere ongerymdhede kop Itgesteek 
bet. 

Die Studenteraad wa. verpUg om In te gryp nadat dlt ge· 
blyk bet d t lede van die unlversltclt se radio bulle skuldlg 
m k n dlef tal. Die norm Ie prosedure by unlversltelts 
radio's I om die nuutste pi te op die mark te verkry van 
platemaat kappye. Dlt Is egte moontllk d t le de van RAU 
radio hlerdle plate verdul ter het. 

Verder het die radlodl ns dl SR e bel Id ten opslgte van 
die Inbet ling van lie Inkomend flnan Ie by die SR self, 
v rontag am. T rselfdertyd h ers da r kynboar 'n wanke 
I nde ee van ml noe ' onder die lede If. 

Onlangs het die dlrekteur v n dl radio ook bedank, maar 
dlt hou skynb ar g en v rb nd m t g noemde voorv II nle 
n vloel voort ult persoonllke oorw glng • 
Volgens die voor fUer van die S ,Koos Strydom, Is '11 

kommlssle reed b Ig om die ongerymdhede te onder oek 
odat duldellkbeld t.o.v, die radio e doen en late verkry kan 
word. 

U ~T tree op 
met US- evue 

Interess mte nuwc choreo 
grafies ffcktc dra hy tot 
die uniekheid van die pro' 
gram. 'n Kort kabaret word 
onder andere aangebicd tcr· 
wyJ wyn en versnaperinge 
bedien word. 
Die program. onder regie 

van dr. Blumer, behoort baie 
belang telling en steun by di 
pnhlick uit te Ink. Kaartjies 
1 verkryghaar by die SR 
kantoor of Computicket teen 
R4,50 of'n spesiale rarief vun 
R2.SO vir studente. 
Ander projekte wat vir die 

toekorns be plan word. is 'n 
Simon en Garfunkel etens 
uurkonsert in die HB 1 hom. 
asook 'n skouspelagtige sf U' 
dente blyspeJ. Na aanleiding 
van die sukses en hoe kwali· 
t iit wat van die exrravagan- 
11t verw g word, is dit beslis 
die moeite werd om ook die 
twee by jou sosiale program 
in te sluir. 
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SY-koek se 
kritiek is 
galsterig 
KW AAI KOEKIE skryf: 
SOOS die redakteur van die 
SY is ek ook maar 'n koek. 
Maar sy is in die vorige 
dekade gebak: horingoud en 
galsterig. Versiersuiker het 
sy seker nooit geken nie, die 
arme koek. 

Net iemand sonder geur 
en kleur kan 'n hoofartikel 
soos die van April 1984 ge 
skryf, waarin die kleredrag 
van "die volksmoeders van 
more" op 'n lelike manier 
gekritiseer word. 

Elke stukkie gebak is ge 
regtig op 'n mening. En op 'n 
eie (klere)smaak. Die koek 
dink blykbaar anders. 

Sy impliseer dat onder 
andere mense met "lappe 
om die kop en om die Iyf en 
om die enkels en om sommer 
alles" nie "sedes en morali 
teit, integriteit en patriotis 
me" het nie. Sy se "ons haar 
dos het deurgeloop onder 
die sataniese aanslag van 
buitelandse mode-kenners'." 
Sy se ons kinders gaan vir 
ons lag omdat ons "ons 'indi 
vidualisme' net deur ons 
klere uitgeleef het". 

Die Damesbelangekomi- 
tee moet weer dink. Kan hy 

NA aanleldlng van die 
brief bier regs en die een 
hler 00: 'n Brief wat 'n 
reaksle 18 op lets wat GE 
PUBLISEER was, Is deel 
van 'n soort polemJek en 
daarom kry die oor 
spronkllke skrywer nle 
onmiddelllk kans om te 
reageer nle - weI In die 
volgcnde uitgawe as hy / 
sysou belangstel. - ReeL! 

DIE brlewc vir pubUka 
lie moet gerlg word a n: 
Die Redakteur, Drl ,we, 
Ole Matfe, Langenhoven 
Sf entesentrum, Stellen 
bosch 7600. 

Kritiek wou N atpunt 
in slegte lig stel 

bekostig om die mense te 
vervreem? Vir wie is die 
komi tee daar? Die indivi 
dualis, die kunstenaar, die 
"freak", die feminis, die 
modepop, die sokkie-slaaf, 
die mannejagter? Of vir die 
dames van Stellenbosch? 

Ek en die SY -koek staan 
op die selfde spensrak. Ons 
ken albei die gebak teen wie 
sy so "uitgevaar het. Sy be 
hoort ook te weet dat hulle 
die fynste tekstuur het van 
almal op ons rak . . . al is 
hulle versiersuiker groen. 

SOMMIGE koekies het meer versiering as 
ander. Maak dit regtig saak hoe die koekie 
Iyk? Lees brief hiernaas. 

VERENIGING 

at 

with the exclusive aim of try 
ing to find fault with it. 

I find it amazing that Mr 
Day persists in trying tocover 
up fOJ: what Mrs Di Bishop 
said during her abortive cam 
paign to get elected as MP 
for Stellenbosch. She simply 
said what. he truly felt was 
right. And Die Bu~ermerely 
printed it. If Mr Day didn't 
like SW APO being called 
"freedom fight rs' then he 
shouldn't be angry with Die 
Burger or Natpunti 

Natpunt never alleged that 
Die Matie is a mouthpiece 
for Polstu, If, however, also 
Mr Day is now starting to 
sense this, then once again 
he shouldn't hold Natpunt 
responsihle. 

Die kleinlikheid van mnr. 
Day se opmerkings oor Nat 
punt se sogenaamde inkon 
sekwentheid met betrekking 
tot die Eerste Minister se 
ere-doktorsgruad v rdien 
eenvoudig nie volwasse kom 
mentaar nie. 
Die paragrawe waarin die 

redakteur van Natpunt us 
naiel en kwaadwiJIig he. kryf 
word (tesame met andcr b , 
ledigings) is weer cens 'n 
deur igtig en onprofessio 
nele poging om rapportering 
oor N.P.-hcleid re diskredi 
teer. Dit is skynbaar ste ds 
al bydrae wat mnr. Day en 
sy Party tot die politieke g 
. prek in 'n snel veranderende 
Suidelike Afriku kan maak 
- 'n tipi se herhaling van 
beginklankel 

k 
ANDRE MOUTON skryf: 
"AN UNT~XAMINED so 
CRA TIC SOCIETY IS 
WORTH EXAMININ ." 

SOKRA'I -S au y kop in 
. ka mte laat sak het hy, 
vanuit Plato se ideeryk waar 
sy si I ewig hly voortleef', 
kon n ersicn op di wy' wat 
sy naam bly voortleef op 
Stellenbo ch. In die n am 
van die Sokratiese Verenig 
ing. 

Sokrates 0\1 g s8 h t 'n 
unexamined Socratic o 
ci. tll is worth xaminin . N ,t 
oos die Departem nr I oli 
ti ke Filosof'ie houding 
van unexamined dinge, v lit! 
ten op igte V,IJI di Staal S 
do n en late, val hierdie hahn 
dan ook nie ver van die boom 
nie, Hierdie verwaarloo de 
"appel van sy pa se oog" se 
oem kynlik gn ipync is net 
o pynlik om te aanskou. 
Du vra ek Die Made un my 
te assi leer in die m ri utie: 
metode. 

PI kkat 

Indien mnr. Day dalk so 
polities nate! is om te glo dat 
die mondstuk van 'n polio 
tieke party aan algernene 
ohjektiewe standaarde ge 
toets moet word, wi! ek hom 

.. tog vra of hy glo dat Deur 
braak, The Cape Times. of 

Wanneer 'n men hi rdie 
Vereniging plakkate ge 
w~ ar, si n jy III '1 die eerste 
oogopslng wa r probleern 
urea nom mer en gcl i .: 
"Aparth id, Aborsie, K rn 
krag, Vroueregt ens. ns." 
En dit all n weerspi ')'n 
vereniging wat die pro ivan 

NICHOLAS MYBURGH (voorsitter NP-studentetakke) skryf: 
AANGESIEN n6g ek n6g 
die redakteur van Natpunt 
die geleentheid gegun is (ter 
loops Iynreg in teenstelling 
met uitdruklike beleid van 
Die Matie) om in die laaste 
uitgawe op 'n brief van mnr. 
Andrew Day te reageer, 
doen ek dit nou. 

Aangesien mnr. Day ver 
lede jaar nog voorsitter van 
die PFP se studentetak was, 
is dit nie verbasend dat hy in 
'n minder heldere oomblik 
tot s6 'n emosionele uitbar 
sting gekom het oor Natpunt 
nie. In die proses maak hy 
hom egterskuldigaan presie 
dieselfde "oortredinge" as 
die waarin hy Natpunt be 
skuldig. 

Mnr, Day se verbeeldings 
vlugte en enigsins logies on 
gefundcerde afleidings oor 
mej. A. Oosthuysen en haar 
vriendin hoort doodgewoon 
nie luis binne die liberale 
tradisie wat so 'n hoe prernie 
plaas op verdraagsaamheid 
waarvan hy graag 'n voorste 
eksponent sal wil wees nie. 

Why docs Mr Day accuse 
us of attacking certain peo 
ple "hath subtly and mali 
ciously"? If h r ckons we 
were subtle then at least he 
should have taken better 
note as to how we did it. Mr 
Day wasn't even subtle, be 
cause his letter was such an 
obvious effort to discredit 
the National Party that it 
makes of him a laughing 
stock in the eyes of anybody 
who has read Natpunt not 

'Afwy e des' 
n role r 

AKKERDEMIKUS, DuJlsig (bo .. mid 
mlddel], Skellembosch skryf: 
'n M NS sou vcrwag dat 
~eskille rondorn ongewildc 
Idees aan 'n universiteir op 
'n vlak van rasionele n in 
geligte debar besleg word. 
Met under woorde dat waar 
nodig 'n akademiese dissi 
Plinc uitgeoefen word om 
"afwyk nde" denkrigtings te 
kontroleer. Ongelukkig Iyk 
dit asof daar aan die Univer 
siteit van Stellenbosch, vanaf 
owerheidswe~ (en met 'n 
klein bietjie hulp van 'n ge 
ttien tige SR) '0 dissiplinere 
Patroon aan die ontwikk I is 
~al nie met die gedagte van 
n Vrye akaderniese instelling 
versoenbaar is nie. 
Want waar vrye universi 

tcite juis hulle 1 wenskragtig 
heid en intellektu le V( twas 
nh id so k deur die ak ide 

nlic debr ne war fond n 

kritiese standpunte ontstaan, 
wit Stellenbosch nou blyk 
baar soos 'n onverdraagsame 
politieke p rty sy krag in 
konformiteit so k en elke 
dis idente stem met die 
Groot Stok doodslaun. So 
word daar in pick vun die 
kontrole van die akademiei 
gesprek al meer opsigtelik 
sta: tgernaak op die tipies 
intimideringsmiddele van 'n 
tugtende politieke party wat 
kritiese ge prek wil srno ir: 
daar word ge kors, ge en 
sureer, verbied, gedreig en 
pcrsoonlik be) di . . 

In pI as daarvan om kri 
tiek op III .rie t te b rdeel, 
word di kriticiaangevul met 
verwyte van "onvert mw or 
delikheid'', "neg tivisme", 
"afb ekendheid", ensovoorts, 
Jli ,mverdma . arne r aksie het .. 

selfs Die Matic hierdie toets 
sal slang'? 

Kom nou Andrew, los log 
maar die intellektuele pre 
tensie . En ai, on thou tog 
volgende keer daardie "split 
infinitives"! 

••• om t verhoed 
dat die Sok tI 
V rent log . oos dl 
lltanlc Ink In 'n 
o an van mit s sal 
prl rlteft n di 
logo ml klen m r 
vrugte afwerp ••• 

HIER is een v di blad y uit die omstr de 
uitgawe van Netpunt, waarna in die brief 
hiernaas v rwys word. 

t·jY.Jll td 

baba terwyl di ~ "maieurnals" 
dlalckti . C muurhal m t h - 
grip probeer spc 1.1 i ironi 

. van di w et en die nie-we 1. 
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HUIS TO 
Oor Tassies, die Idee, 
oshuisr els en leiers 

AMES PHILIP DANIELS, LLD.II skryf: in 'n koerant skryf. Sy naam 
is Gus Peters en hy bly in 
'n mnr, Myburgh se huis. 
Hy is ook 'n belangrike man 
en hy ken die kanselier. 

Hallo Pa, 
Ek wil weet of ek Pa ge 

Iukkig maak. Ek gaan nog 
eendag 'n groot leier word. 
Ek is ses voet vier duim lank, 
en ek het die breedste kake 
been in die koshuis, My oe 
sit ook die naaste aan me 
kaar. Ons is 'n klomp ouens 
wat wil leiers word. Ons is 
orntrent tweeduisend aspi 
rant-leiers en ons is baie eks 
klusief op Stellenbosch. Ek 
het nou 'n Matle-sweetpak 
op bestelling en ek gaan hom 
heeldag dra. Ek was lanklaas 
in die klas, maar ek doen 
goed, want my beleid is 
reg(s). 

HalloMa, 
Ek gaan nou terugkom 

huis toe. My crimplcne broek 
is deurgesit. Dit is van al die 
diep dink dat hy stukkend 
geword het. My skoene is 
ook oud. Ek is nou 'n leier 
en ek wit die wereld aanpak. 
Ek gaan nou party-organl 
seerder word op Leeugamka 
in die Karoo. Ek loop nie 
regtig van die Bos af omdat 
hulle nou die plek wit oop 
stel nie. Die Laan is oak so 
vol, mens kan nie toe oe daar 
sit nie, dan loop die mense 
in jou meisie vas. Sy wit nou 
m t my trou sodat sy seker 
is. Sy se ek sal nag eendag 'n 
gesiene man wees. Ai. Ek sal 
ou Stellies nooit vergeet nie. 
Oit is waar ek volwa se ge 
word het. Ek sal altyd terug 
gaan om na die mora lite it en 
die trapkarwedrenne te gaan 
kyk. 

Sien jull later, julie sal 
moeilik van my hoar, en dis 
nie omdat die mense so hard 
vir my lag nie, rna r omdat 
ek so diep is. 
Groote 
D. Enker. 

Halla Ma, 
Oil i Ickker op die Bo .. 

E is 'n Marie. Ek wil kyk of 
ek my identiteit kan pry - 
gee. Ek drink sa, m met al 
mal Ties, sokkie in die 
Gat en J Die Burger in 
die Neelsle. Ek vloek die 
opponenre hy die Ko huis 

en my meisierjie drink kof 
fie. Sy i so ordentlik en gauf. 
Sy e sy is nag te jonk om vir 
h arself te dink. Sy sal oak 
nooit te veel drink nie, want 
haar koshuismoeder s8 sy 
moenie. Haar ko huis moed 
sic s8 ook sy moenie met 
haar kortbroek in die kos- 

toom politoer want Don 
derdae is Ruiterwagv rgade 
ring. Oit is so lekker am weer 
aun 'n bende te behoort. Die 
under manne op die Bos se 
hulle was lass op laerskool 
in 'n bende. Hulle weet nie 
wat hulle mis nie. Ek drink 
nag steeds niks en musiek is 

1\\ n lit UfllJUl'UQJ.V..I / 

Daarom 

rugby. Ek i 'n Mati . 
Uallo Ma, 
:.k g an von kursus veran 

der. Ek mo t nag net 'n 
gro en crimplene broek en 
swart -ras hoppers kry dan 
Iaar hulle my to by die 
week kool. 
Ek w mo nou die Son 

t ) in die kerk en daar wa. 
o bale m i ie met die mooi 
t kerkp kkies aan en hulle 
it lmal n vry - daarom 
wit ek week kool toe gaan 
. .. n vir my In groen cnmp 
lene brock kry. 

hui . e voorportaal loop nie, 
want dan gaap die ouens wat 
by die deure taan en vry 
haar a n. Dit is ongesond. 
Die ko huismoedsie e ook 
sy mag nie re Iaat uitbly nie, 
want netnou val sy in die 
donker, Gelukkig skyn die 
son die heel naweek en dan 
mug sy sa am met my gaan 
k mp. Die ko huismoeder i 
o konsekw nt. 
II 1I0Ma, 
Ek h t nog 'n meisie. Nou 

drink ek glad nie meer nie, 
want ek is by die Kw ek 
skool en 'n goeie mens mag 
nie drink nie. Ek h t 'n hruin 
das. Ek dra dit by my bruin 
hemp. Die man by my kla 
s on moet Chri telik-Nasi - 
n al we en ons sa Is en 

swak, Ek swot ook nie, want 
ek wit vir die SR staun en 'n 
men mag nie sommer jou 
graad kry wanneer jy moet 
nie. Blykbaar mo t mens so 
oud word de t niemand mens 
me .r ken nie, dan k n mens 
self. SR-voorsitter word. Dit 
is 'n mool ideaal om na te 
streef. 'n M ns kan eendag 
nerens kom daarmee nie. 

HulloM, 
Ons mooi universiteit het 

nou 'n kanselier, Hy kom 
baie op die TV in die Neel 
sie. Hy dra 'n angelier en hy 
is boonop Eerste Minister. 
Gelukkig sal hy nooit sy 
werk met sy politiek meng 
nie, want hy is baie b sig. E 
wonder p rtykeer daaroor. 
Maar Ma, hler i 'n man wat 

JAN SMIT writes: 
SOMETIMES it becomes 
necessary to take a look at 
the world around us and at 
our elves, to as e it and to 
redefine our position, to look 
at our own perceptions and 
reformulate them. And this 
is . uch a time. 

When first-year students 
are brut By initiated year 
after year, and academic 
freedom is as dramatically 
denied as happened with 
SAAK and Die Matie, and 
yet Ms. Oosthuizen is still 
able to defend her stand 
point in the terms she did 
(Akademikus Beter vir Kan 
sellierspos, Die Matie 
18/4/84) it is plain that the 
time has come for a radical 
review of our university. 

When we come here, we 
think that we are here to be 
educated. We come here to 
become fully human. Locke, 
Berkley and Hume, Blake 
and Wordsworth, Gregor 
Mendel - they will all equip 
us with what we need for 
living. We come here to take 
po se sion of the mental fur 
niture of our ociety. When 
we leave, our minds will have 
gained a muscle. We will he 
able to deal with our society 
and its problems. 

But this is obviously not 
what happens. 

At first sight the problem 
seems one of idealism ver 
sus reality. We read Socrates 
in order to pass philosophy 
tests. We are not concerned 
with laking stands, with ask 
ing questions. Neither do we 

Condemn 
vandals 
R.M. COERTZE 
writes: 
STUDENTS should con 
demn the recent vandalistic 
action taken by some appa 
rently pro-Rastafarians who 
threw paint onto the statue 
of 1.S. Marais. He (to my 
knowledge) did not have 
even the vaguest Rastafarian 
connections and does there 
fore not qualify to be doused 
with red, green and yellow 
paint. This sort of lnjudicial 
vandalism can only cause. 
confusion and should illicit 
general disapproval. 

see ourselves as builders of 
a future just society. We 
study with nothing but the 
danger of failure spurring us 
on. Inbetween we enjoy life. 
That's how things are. Yet 
we have to ask these ques 
tions. Somehow, we have to 
come to terms with an elu 
sive' paradoxical truth: that 
Stellenbosch, in some strange 
and su btle way, is not an edu 
cational institution. 

This is a strange sugges 
tion; at first glance, even 
nonsensical. There is no 
concrete evidence. We have 
nothing to go on but gut feel 
ings. The feeling that in 
some way we students are 
nothing but worms or ghosts 
who pass through, not mak 
ing a mark, year after year, 
overshadowed by the glass, 
brick and steel of an Eternal 
White Idea, an ideology 
made concrete. Somehow 
we stand in a structure. 
Somehow all of thi around 
us - initiation - "studente 
pret koshuisgees", rules 
about clothing all whi per 
one message: fit in. 

It is not an obvious mes 
sage. But it takes only a little 
careful observation to see 

Vol kas 
h t 'n Maak-'n-plan-dien 

vir Ikeen n jou 
stud nted e. 

Lo iocodoe. Vasbranddae. 
Deurdrukdae. Dis studentedae. 

Moor stud n1eda beteken oak verantwoordellkheid 
t noor jou Judie en Jouself, veral wat geldsake batraf. 

En wonn r m ns finonsiele road en hulp nodig h L Is dit goad 
om t w al M'n bankganoot wat verstaon. 

Met 'n Mo k-n-plon- k ma wat all insluit wat JY nodlg h t. 
St ldent lenlngs vir d or Ie dankl tog nou kan-ek-kloar-swot-dae, 

'n Tron rn! sl rek nlng vir daordi kMWil raa rente-en- 
.. '--.. In aftl korci r·h~dae, Tel rof; s 9 Idoorplaslng 

vir d ardie geldpesisle-krlti k-stuur-o sebllef 
dringend-konfonf juIlErseun~dae. 

'n Unipl n4<H .spoorrekenlng vir daordle 
tce-rnccr-ors-kcr-tot negeuur-by-myw 

Kitsbonk-gaon-geld·trek-dae. 
En nog bale moor In ons Mack"In- 
plon-skema vir 01 jou studentedaa. 

A jou eldsOke herslenlng nOdlg het, 
kom Maak-'n plan by Volkskas. 

Die bestuurd r van jou naaste tok sal 
lou gra hlp. D ur dlk en dun. 

Volkska B perk (G r i froorde Hondalsbonk) 

B VII", n "'9 1 5 • I , , ,. II I \' 
~. . 

... j. "' .... , , 

how everything around us is 
aimed at making us - not 
into responsible citizens who 
question what we see - but 
cogs and gears, round pegs 
for round holes. This mes 
sage is implied in the way 
Die Matie was treated. It is 
implied in the attitude of the 
university authorities, in the 
leadership struggles and in 
the courses themselves. Exa 
minations serve this pur 
pose. Even in literature, this 
happens. Even when we 
study Chaucer, Shakespeare 
or Swift, we are being told 
to accept certain values as 
obvious and universal. In 
philosophy, dangerous ideas 
are reduced to ten-point 
questions, easily memoriz 
able pro's and cons. 

So that, in the end, it 
seems that Ms Oosthuizen's 
attitude is based on a mis 
conception. There is no aca 
demic freedom here. And 
having Beyers Naude or 
Breytenbach would only ob 
scure this reality. At least 
that is one good thing about 
our present chancellor: he 
is an honest reflection of 
what Stellenbosch is all 
about. 

BRlEWEBUS 

N.M.: Te bombasties. Kan 
ons nou na die realiteit be 
weeg. 

S.T.: Kritiek onregverdig. 
G.P.: Ons plaa slegs briewe 
wat die handteke ing van die 
skrywer bevat, 

Gus 
sluk 
bitter 
pil 
GUS ( kullnaam) 
kryf: 

DlT blyk tydens die onlang 
se meningsopname oar oop 
koshuise dar net vier kos 
huise op Stellenbosch bereid 
is om al hul geriewe met 
bruin studente te dee). Dit is 
vir my 'n bitter pit om te 
sluk. Ek is deur die redaksie 
van 'n sekere blaadjie laat 
v r taan dat my artikels in 
die blaadjie sal bydra tot 
beter verhoudinge tussen 
"bruin" en "wit" studente . 
Lansgenoemde i. juis die tipe 
van kategorisenng wat ver 
houdinge vertroebel, 

Ek sien die meningsop 
name deur die SP as 'n slm 
boliese gebaar, Praktie e oor 
w.egings soos die Groepsge 
bledewet moes nie eers ter 
Iprake gekom het nie. Die 
uitslag het my ergste vrese 
bevestig: Stellenbosch e 
beeld as die mees "verligte' 
Afrikaanse kampus in die 
land is ma r net 'n fasade 
wat voorgehou word om bla 
tante rassisme te bedek, 

In die lig van ve ekering 
v n die redaksie en die uit· 
lag van die meningsopname 
kan ek nie my weg oopsien 
om langer 'n bydrae tot dib 
bladjie te maak nle. Dit sal 

teken dat ek 'n "sell-out" 
word en my elf met die QU 
menslik Apartheidsisteern 
Id ntifi er, 
t.. .. ... ~ ... ", ' , "t t )',1 
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KOBUS BURGER, Junior Springbok van die Maties, het op 23 
April by die laaste bveenkofns van die atletiekseisoen op Coetzen 
burg 'n groot verrassing in die 400m-hekkies gelewer. Hy het die 
Springbok Hennie Kotze naelskraap in 'n vinnige 50,0 sek geklop. 

Koshuislandloop 
lok goeie atlete 

deur Chari Coetzee 
DIE derde interkoshuislandloop op Dinsdag 1 Mei by die Coetzenburg 
bane is goed ondersteun deur heelwat deelnemers. Die Matie-atleet 
Pieter Kloppers van Eendrag en Annabe Basson van Nerina het onderskei 
delik die mans- en damesafdeling gewen. 
Elke Dinsdagmiddag om 

17h30 spring ongeveer 50 
atlete vanaf die Coetzen 
burgbane weg. Die maklike 
roete strek om die sport 
velde. Die pas van die voor 
ste atlete is gevolglik vinnig. 
Die mans Ie ongeveer ses km 
af', terwyl die dames onge 
veer drie km hardloop. 

Na die land loop word al 
gemeen na verwys as "mob 
races". Die mans en dames; 
atlete en nie-atlete, fikses en 
onfikses wat daaraan deel 
neem, gee aan die wed lope 
'n "mob" karakter. 

Die wedloop is goed on 
dersteun ten spyte van die 
toetsreeks. Pieke, Eendrag 
en Majuba ondersteun die 
wedlope goed. Heelwat at 
lete van Huis ten Bosch en 
Nerina neem ook dee I. 

Pieke het tans dre meeste 
punte, gevolg deur Eendrag 
en Majuba. Onder die dames 
koshuise loop Huis ten Bosch 
voor met Nerina tweede en 
Minerva derde. 

Die volgende wed loop is 
opDinsdag 15 Mei om 17h30 
en begin by die Coetzen 
burgbane. 

Enigeen is welkom om te 
kom deelneem. Inskrywings 
word op die baan gedoen. 

Die uitslae van 1 Mei is 
soos volg: 

Mans: 
1. P. Kloppers - Eendrag. 
2. J. Anderson - Hels 

hoogte. 
3. 1. Visagie - Pieke. 
4. C. Muller - Dagbreek. 

Dame: 
1. A. Basson - Nerina. 

US Perdryklub 
stewig in saal 

deur Lucia van Eeden 
D~IE US-Perdryklub het op 28 April vir die eerste 
keer aan 'n gegradeerde dress erskou deelge 
neem. Twee ruiters het goeie vertonings gelewer 
op die skou wat in Somerset-Wes gehou is. 
Verskeie uitstappies, in 

sluitende kommandoritte en 
skoue, is reeds nderneem 
en word nog vir die toekoms 
beplan. Die vyftien perde 
van verskillende rasse soos 
Arabiere, volbloedperde en 
Noohgcdacht-ponies is al 
Illal skenkings wat die kluh 
Ontvang het. 

, Marie Scho man, junior 
kampioen van SWA-Nami 
bie en Christo Marais (opge 
lei deur Majoor Starke) het 
onderskeidelik tweede en 
derde plekke behaal by die 
dre seerskou. 

Ben van die vereistes waar 
op gelet word by so 'n kom 
Petisi ,is hoe kalm 'n perd i 
en. sy bereidwilJigheid om sy 
rUller te gehoors am. Fyn r 
detail soos nerheid en hou 
?ing van die ruiter speel ook 
n rol. Die ideaal is dat die 
pe~d verskeie gauge sonder 
enlge sigbare tekens van die 
ruitcr doen. 

d' Die. ~Iub skakel ook met 
ie Mdltere Akademie se be 

r de sentrum. 

k Nlt 'n praktiese keurings 
, ur us aan die begin van die 
lasr is die led tal van die 
~Ub, wat elke middag by die 
t oetzcnburg-st lie oefen, 
ans twintig Landbou en' 

2. M. Lamprecht - Miner 
va. 

3. B. Conradie - Huis ten 
Bosch. 

4. I. Bahneman - Huis ten 
Bosch. 

ATLETIEK 
kord g--- ...... I 

laast by-- 
an by 
o 

deur Anel Coetze 
DIE atletiekseisoen is op 23 April met 'n Afrika-rekord en twee SA-rekords op Co tzenhurg 
afgesluit. Johan Fourie het 'n Afrika- en SA-rekord in die 2 OOOm behaal, rerwyl Ina van Ren burg 
'n SA-rekord in die 100m hekkies behaal het. Die geleentheid was Nedbank Sc Pr stige-bye nkom 

In ideale atletiekweer het ongeldig verklaar. (Die US- in die Springbokspan opg - die Springbok: pan) In , 'n 
Fourie 'n tyd van 4 min. 56,5 Atletiekklub het verI de n m te word. wen f. tand van 5R.92m in 
sek. in die 2000m (mans) week aangekondig dat 'n Ander M ties war go i di diskur en Andre Fran n 
aangeteken. Dit is 'n ver- ~org verkry i om 'n gesofis- vertonings gelewer her, wa. (Junior Springt k)wnt 4,90m 
betering van 0,7 sek. op sy tikeerde Switser e tydappa- kkle Kotz (kaptein v n in die p III pringg h al h r, 
eie rekord. Ondanks 'n lang rant (Omega) teen R40000 
en uitputtende seisoen, het aan te koop.) 
Fourie 'n topvertoning ge- WIth . . 
lewer en nog 'n w8reldtyd se Oos UI2:.en, Spring- 
los ehardloop. bok -naelloper, he~ 'n t. leu.r- 
Pg . I R b tellende vertonmg In dl oune, na van ens urg 

en Evette de Klerk was on- 100m (mans) gelewer. Hy 
. . moes met 'n derde plek agt r 

getwyfeld die sterre van die di J • S . b k J> t 
S . bok E h' ie uruor z pnng 0 , e r prmg span. vette et n NG b . ( t d 10 3 
baie goeie handtyd van 23,0 0 nr W n y. van " 
sek. in die 200m (vroue) aan- ek.) en Gr g C<?lm, tevrede 

t k D·· di .. wees. NGobem het groot ge e en. It IS ie vmrugste t ••. di k 
tyd wat nog aan die Suid- oejuiging van re s ~re 
Afrikaanse kus in die nom- g~kry. na sy. tweed oorwm- 
m r aangeteken is. nmg In. drie wedJope o~r 

, Oosthuizen, Hy word as die 
Ina van Rensburg het n vonds van di isoen in die 

nuw~ S~ rekord van 13,1 naellope beskou. 
sek.Jn die 100m (vroue) op- 
gestel. Die Maile, Hilse van 
den Heever wa tweede in 
die nommer met 'n tyd van 
13,3 sek. Van Rensburg is 
van 'n wereldtyd be roof as 
gevoJg van die elektronie e 
tydapparaat wat onklaar ge 
raak het. Aile tye wat met 
die apparaat geneem is, is 

Die Matie en Junior 
Sprlngbok, Kobus Burg ,f, 
her 'n goeie wentyd van 50,0 
sek, in die 40001 hekkie 
(mans) g hardloop, Hy het 
die Springbok, H nnie Kotz 
oor die la ste h kkie geklop 
en gewen. Hy toon groot b • 
lotte om aanstaande ei oen 

DSOV se boogskiet 
bied ontspanning 

Die koste is R2,oo p r I s, 
'n Trimgimkursu. word 

op Vrydae 1 t en lR Mei by 
Denneoord aangebied d ur 
'n na ionale afrigster, III • 
Jenny Cerf. 'n Opvolgkursus 
word op Saterdag 26 Mei ge 
hou. Die kUfSUS b hels e r 
stens t oreti s inligting in 
v rband 01 t be rin . t .. n 
daarna prakties opleidlng. 
Die hel kursus se ko re he 
loop RS,OO n inskrywings 
kan by me. Du Pie, sis g - 
do word. 

'n Opvolgkursu vir di , 
suk esvolle seeproj k met 
'seekos' as lema word van f 
18 tot 20 Mit, Hermanu 
en Kleinmond gehou, Daar 
SEll veralgekonsentr r word 

deur Hugo Lambr ht 
DIE DSOV (Dames Sport- en Ontspanningsver niging) hied op 12, I n 
26 Mei 'n boogskietkursus op die rughyveld langs die O. . Malan- J - 

denksentrum aan. 
Die kursus word Saterdag 

oggende vanaf 09hOO tot 
llh30 deur mnr. Pickle 
Hammond, tan verbonde 
aan die Protea-klub in Kaap 
stad, aangebied. Mnr. M. 
Todd, 'n Springbokboog 
skut, wat die Eerstejaarboog 
skietkursus op 9 Februarie 
aangebied het, sal rnoontlik 
ook betrokke wees. Boog 
skiet is 'n sport wat nie nlg - 
meen bekend is nie en die: 
kursus bied 'n kans om boog 
skietafrigtlng te kry en ter 
setrdertyd as 'n groep te ont 
span. 

Enige belangstellendes, 
mans en dames, moet me. S. 
du Plessis voor 11 Mei by 
die DSOV·kantoor kontak. 

op die uitduik van seck ). 
Le ing en di nnw ek . e 
kOSI beloop R 11. 

twintig nie-Landbou studen- 
teo L- ---------------------------------~ 

tl re w t m t 
ulete kiln ontwikk -I. 
pring, 

MARIE SCHOEMAN, junior ruiterkampio. n van SWA-~ar:ni~i ~n 
lid van die US-Perdryklub het op 28 Apnl tw. ada ge.EhndIQ. In d. 
dr sseer kou te Somerset-Was. Chri to M~rals ':' ~ die M tie het 
derde geiiindig. Die perdryklub best n Ult tWlOtlg ~andbou. ~n 
twintig nie-Landbou studente. Die lede 0 f n elka mldd 9 by die 
Coetzanburq- tile. 
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Marai onoorwonne, 
ndrag is g klop 

trafskop 
Di 10. kakcl VAn Len 

drag, Br ni de Klerk, het die 
C I' te punte van di wed 
stryd • angeteken. Hy her 
m t '0 urafskop vanuit y 
eie halfgebled g laag, 

Simonsb rg e eerste pun 
t her gekom n 'n goei 
tra!. kop van die heelagt rr, 
Francois Era mu: . • 
Simon II .r J l, voor p - 

deur Hugo Lambrecht 

neem en onder teun deur 
die voor pelers oorgegaan 
vir die eerste drie van die 
wedstryd, Rietman het self 
verdoel, 
Kort hierna het Simons 

b rg met 'n opportunistic e 
drie geslaag. Eendrag het 
aangeval, maar in 'n volle 
agt .rlynbeweging het 'n aan 
ge verlore gegaan op Si 
monsh rg e kwartlyn. Die 
bal is deur di . enter van 
Simon b rg, Andre van 
Wyk, deurge kop. Francois 
Era. mus het die bal verder 
ge .kop en Simonsberg se 
tweede drie g, an druk. 

Kanse 
Simonsberg het die kan e 

war bulle gekry het goed 
benut en Igerond mel driee. 
Simon b rg c laa: te dri het 
gekom nadat 'n Eendrag-ag 
terspeler vasgevat i en die 
bal losg spat het. Die flank 
van Simonsberg. OJ. van 
der Merwe, het steelkant 
omgegann en gann druk. Die 
telling was 18-2. 

In die doodsnikke van die 
wedstryd het Ludolf Swane 
velder van Eendrag gaan 
druk en de Klerk het ver 
doel. 

Simonsberg het hiermee 
'n welverdiende oorwinning 
van 18-8 oor Eendrag be 
han!. 

Hui M rats 
Huis Marais se pan was 

goed g motiveerd en het 
gocie rugby gespeel. Hui: 
Marais se agterlyn het go d 
gehanteer en min route ge 
maak , tcrwyl Medie se ag 
terlyn baie hanteringsfoute 
gemaak het. 

Die los trio van Medies 
het egter uitgeblink en in die 
tweede h lfte ongeveer- 50 
meter met die bal beweeg 
voordat hulle gestuit is. 
Huis Marai ' her drie driee 

gedruk en al drie is deur Jan 
Jooste verdoel, Die driee is 
gedruk deur Jaco Kriel, J,J. 
Harmse en Jaco Muller. Ian 
Jooste het ook met 'n skep 
skop geslaag. 

Toutrekklub 
wen steeds 

deur Gerhard van Eeden 

DIE US-Toutrekspan het hul baasskap bewys 
deur op 5 Mei te Victor Verster in die Paarl die 
720 kg en 680 kg-afdelings te wen. 
Deur hierdie twee af'de 

lings te wen het Stellenbosch 
sy onoorwonne status be 
hou. Die spanne van Gou 
dini en Breerivier word as 
twee van die sterkstc span 
ne in die land beskou, Die 

DlESauerkampioen, Eendrag, is Vrydag op verrassende wyse in 'n harde wedstryd met 18-8 deur 
Simon berg geklop. In 'n ander aanskoulike wedstryd het Huis Marais hul onoorwonne status be 
hou d ur Medics m t 22-0 te klop. 
Die eersre helfte tussen Si- lers her die Eendrag-pak 

monsberg en E ndrag i ver- go d in loom gehou en verul 
al gekenrnerk deur harde die stut, Rudie Heathcoat, 
voor pel r 'pel. E ndrag se het terk ge taan in die 
pak voorspelers het vir die krums. 
eer ue ke r die s 'i n W 1 k- No 'n hurde e t helfte 
like teenstand gekry en di was die telling 2-2, 'n ge- 
Simonsbergen het self 'n troue weergawe van diespel. 
PI or keer m t di . krum g - 10 p, Slmonsbcrg het Eendrag 

se peelpatroon voortdu 
r no ontwrig, Die balle uit 
die lynst an kon nie ikoon 
deurkom na die Eendrag 
. krum kakel, Dougie Bes 
ler, nie. Hy i voortdurend 
ond r druk geplaa deur die 
Simon herg losvoorspele , 
H in Morgan en Craig Web 
ster. 

Kort na ru tyd het Simons 
berg se In k ikel, Hcini Riel 
man, in 'n skrum kakel-pos i· 
. le die bal uit 'n los krum ge- 

M ties 

deur EI Ii Eng Ibr cht 
'n B "R ., IN van orterville is nou een van Suid-Afrika se top-atlete, 
K bu Burger het binne 'n tydperk van twe jaar ontpop in 'n skitterende 
400m-h ki sail t. 

T ru 

kie slid v n 

die SAlJ- pan om Juni - 
rna III I ors te gaan. Dit 
di n s er enning vir sy vol 
g hou g) i pre In 'it s. 

Al hi rdie r m en ki - 
like g wildheid he! nik. a 111 
Kobu v rander nie. Hy hly 
die 'clfdc stil, gebalanse rde 
b erseun. Hy i. doclgerig, 
nederig en innem nd en ai 
hoew I hy hard werk aan sy 
atleiiek,oorhecr dit nie . y 
hele lewe lli 

w 
at 

n stryd 
eys 

deur D vid van der Westhuizen 

Durr her ook 'n pam ke I' 
goed gebreek. Geen annv Is 
ruimte is aan die Ikey-agter 
Iyn gege nie. Dit is te danke 
aan die goeie verdediging 
van veral 'afro Knoetze op 
senter. 

Gocie vertoning i. gele 
wer deur II nni Bekker, 
Bertie de Wet en Michael 

Dames 
hokkie 

deur 
An" mit 

Crav n .. v k 

du PIe sis. Du Plessis se aan 
gel! was vinnig en , .kuraat 
en sou or baie dri ~ uitge 
loop het as die res van die 
agterlyn nie soveel foute ge 
maak het nie. 'n 0 rvl lie 
ling deur Du PIe i het uit 
geloop op Goggi n Heer 
den se drie in di vyftiende 
minuut. Reker h t 'n welko 
me terugkoms tot die span 
gelewer en het . If 'n drie 
gedruk. By het ook die lyn- 
tane oorheer . Bertie de 
Wet het sy wart goed ge 
bruik om die Ikeys telkens 
op die verdediging te plaas. 
Met hierdie vertoning het hy 
gewys dat hy weer 'n aan 
. praakrnaker vir die vleuel 
p i le in die WP- pan is. 

feit dat Stellenbosch hulle 
redelik maklik kon klop, 
voorspel groot dinge vir die 
Springbokproewe in Julie 
vanjaar. 

Derde 

In die ligter afdelings het 
die US swakker gevaar, veral 
weens die feit dat drie trek 
kers nie die kompetisie kon 
bywoon nie. Tog was dit 
duidelik dat fiksheid en veral 
die nodige ervaring tekort 
skier by hierdie ligter span 
ne. In die 560·. 600·, en 640 
kg-afdelings kon die US slegs 
derde plekke behaal. 
Die WP·Kampioenskappe 

word op 26 Mei te Coetzen 
burg aangebied en sowat 11 
klubs het hulle reeds lnge- 
kryf vir hierdie belangnkc 
byeenkoms, Die US al mee 
ding in al vyf gewigsafdelings. 

Ult lae 

Die volledige uitslae van 
Saterdag e kompetisle is 
soos yo! 1: 
560 kg: 1. Youngsfield, 2. 
Parow, 3. Stellenbosch. 
600 k : 1, Parow, 2. Youngs 
field B, 3. Stellenbosch, 
640 kg: 1. Victor Verster, 2. 
Goudini, 3. Stellenbosch. 
680 kg: I. Stellenbo ch, 2. 
Goudini, 3. Victor Verster. 
720 kg: 1. Stellenbosch, 2. 
Goudinl, 3. Breerivier. 

DIE Springbok-hokkiespeler, Annemarie 
Meyer, in aksie tyden en van die ligaw d 
tryde wat die i oen ge peel is. Die Mati 
hat r d .met Con tanti n Strand af- 
9 r k 

DIE een stut van 
Eendrag, Francois 
Nell, word deur 
Simonsberg se los 
skakel, Heini Riet 
man vasgevat. Die 
Eendraghaker, An 
dre Nieuwoudt is by 
om Nell te onder 
steun. 

Ollmplese lete 

DIE US-Atletiekklub het op 
Maandag 30 April die vier 
top atlete wat deur die klub 
na die Olimpie e SpeJe in 
Los Angeles gestuur word, 
se name aangekondig. Die 
atlete is Bermien Conrad ie, 
Hit. evan der Heever, Kobus 
Burger en Stephen Donald. 
Die klub bied hulle die voor 
reg as blyk van wa dering 
vir hul voJgehoue eie ver 
tonings, 

Hokkie 

VY lede van die Maries se 
man hokkie .pan is opge 
neem in die WP-hokki pan 
ne wat van 13-19 Mei aan 
die SAU 0.21 toernooi in 
Bellville deelneem. Nic 
O'Connor (derde agtereen 
volgendejaar), David van As 
en Bobby Hobsen is vir die 
WP gekies. Bernard Abra 
ham e en Alan Simonic is 
vir die WP ... Skiereiland ge 
kies. Die volgende Maties is 
die week ook tot die WP· 
span verkies: John Black, 
Trevor Norris-Jones en Dav 
id van As. 

cuba-dulk 

DI· US-Onderwuterklub 
het op Saterdag 5 Mei 'n suk 
sesvolle ondcrwaterduik na 
'n wrak aan die kus by Hout 
bani ondemeem. Veertig 
duiker het by die Houtbaai 
hawe vir die duik by die wrak 
van die Maori byeengekom. 
Di skip het in 1909 gesink 
en die wrak Ie ong v er 30 
meter diep. 

Vroue-muurbal 

Dl "vrouemuurbal pan van 
die Mati het onl ngs met 
11-8 teen Vishoek verloor. 
Die uitslae was 00$ votg: 
W ndy B ndeman, 3-2: 
Fleur Han kom. 3-1 i Kim 
Eu ton-Brown, 2-3; Penny 
razer, 0-3. Vishoek h t a 

wensp n 2 punt ekstm ge 
kry. 


