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Ku ta? 

Studentehof Doen Ondersoek 
I N 'n versoekskrif om optrede wat onlangs by die Studenteraad ingedlen i , word d ur 

die ses opstellers en 1 129 ondertekenaars daarvan beweer dat di Stellenbo e Ak 
tuele Aangeleentheidskring "die goeie naa m van die Univer iteit van Stell nbo ch tot 
oneer strek". Hoewel die SR besluit het om 9 en stappe teen die vereniging oor die 
belangrikste feitlike geskil in die saak te d oen nie, Is vyf ander geskilpunte na die Stu 
dentehof verwys. By die ter per e gaan was die uit praak nog ni b kend nie. 

adv. I ik otha, Nasionale L.V. 
vir Wondcrboom, die vorhoog met 
hom sou deol en sy slening 001' di 
ondcrwcrp van die and, "Swurt 
Afrika en dip Blanke Suldo", nuns 
die van die Progresslewe Icier sou 
stel. 

001' adv, Botha se 1'0 ksie het 'n 
onopsetlike misv rstand ontstaan 
op grond waarvan SAAK se voor 
sitter, Jan Dreyer, die aand van 
die vergndering 'n verkl ring go 
doon h t w aroor later aanstoot 
geneom is. Die SR het bcvlnd dat 
Jan wel die saak by adv. Botha 
in die reine gebring hot en namens 
SAAK verskoning aangebled h t. 
Adv. Botha was tevrede daarmee, 
Die SR het bcsluit om geen 

stappe teen AAK oor hlerdle nan 
g(~leentheic.1, wat by a die belang 
riJ{sw feitellke geskil In die ver 
soek ){rif beskou het, t4 do n nle, 
Vyf and r g(~flJdJpunw, wat ep 
grondwetllke en r ,glcm utero oor 
wegmg.· beru , i no. dlt StudenW 
hot verwys, By die ter porse gnun 
was me lIot BC bevlndlnge 110g nle 
bekcml 11 e. 
Jan Drey I' het ten tyde van die _~ ~, _ 

Student rand se sitting 001' dl 
angelecntheld in sy prlvat ho - I 

SAAK het reeds tevore vanwee 
sy omatrederiheld aandag gctrck. 
In 1971 het Hoofman Gntshn 
Buthelczi voor die vereniging op 
gctrcc. 

PROGRlJSSIEWE 
Di« hoorboswaar van dio onder 

tt'luma,nrs van die ver oe){sltrif is 
dat die er-rstc drte spreker wat 
ingewillig het om SAAK vanjaar 
toe t4. spree)" ulmal onder teuners 
van die Progresslowe Party i, 
naamlik mnr, Oolin Eglin, Icier 
van die party; mnr, Harry Opp ,11- 
helmer, 8tigter lid; en pro , Andre 
Hugo, wat oolc dieseltdc party 
teun. 
In sy verweer teen die aanklag 

hct SAAR In 'n skrift like stuk 
verklaar dat ook ander pcrsono 
genader is om as sprekers op te 
tree, naamlik mill. M. C, Bothu, 
dr. Jan S. Marai en adv. D. P. de 
Villiers. Hulle kon egter nie kom 
nle of hot nog n10 van hull laat 
hoor nl . 

MI~ VERSTAND 
In die geval van die vergaderlng 

wat deur mnr. Eglin toegespreek 
is, was dl aanvanklike plan dat 

MET trapkarre wat so lyk 
yaan die ingenieurs die eerste 
Sa ag van aanstaande ksoar 
taal huZle deel van die VB/S 
tmpka1'wedren ,in 'n japtrap 
met le1ckertrap probeer klaar- 

trap, Sien ook lJlad8Y 4. 

d uugheld 'n kl g v n III tor t· n 
die opst Ilers van di v rso It 1 rtf 
ill cdi n. By grond sy is op die 
bewerlng in di "Kraak in k"» 
goskrlf dat hy "bewustelilt of s 
onbewustellk 'n flagrante leu n" 
Vt rkondig het toe hy v rduid IiI 
hot waarom adv, oth nle di 
vnrhoog met mnr. Eglin kon d I 
nie, 
Die SR het die 

Student hof vcrwys. 

MONSTFJU,vERGADERI ILSE SOHMIDT van. Minerva ,naak van d'e na-Ka1'nu'ualso 
ru tigheid gebruik om 'n oomblik: tc pin •. Met lntervar 
sity en, KUEST A "12 op hand het sy ker 7>aie om oor 

to droom, 

R 

800 

MNR. HARRY OPPENHEIMEI. ' Kan eli r van di Univ r i 
t it van Kaapstad m vooraitt I van die An 10 Amerlc n 

Corporation, h t V 1'1 de w k in di Wllcocks-gebou voor AAK 
opg tree. 
tJlt Y to( .Sl)ranl{ oor "Oit. EI 0- 

nomle t~ Ulttlaging" blyk dit (lat 
mnr. OPJl nhelmer veral borg 1 
001" cUo tootrmllng' van mitt kor 
I)Orasles tot terreln wat by be Icon 
as behorend tot die veld van (lit, 
l)rivftte handelsondernemlng. Dlt 
Iuaf hom glo (lat Suitt-Afrika in 
(lio rlgting van die 80siaUsmH he 
w.OI(', 

SR OP TOER D1 1 st II nbo h t op 
Wo nsdag, 2~ Ma l't op 'n to r 

na dlo 11001'<]( Ilk univ raltelt 
vcrtrek. 

Di Inrlgtlngs wat br so k sal 
word, is die Unlv raltolt V(Ul dle 
Vrystnat, PU vir CHO, di Unf 
vorsltelt van <lie Witwat rsr nd, 
AU en die Univ rslteit van 

I r torla. 
Mlchlel ] 
van die a <1, het met prof. rtvato ultgaw 8, m n mnr. 
hl'istoff Hanokom ondorhandel Opp nhelm " 1 m er produkti f 

001' (he moontlikhoid van 'n b - AS staau ultgnw as, rndat taats 
so k ann die lJlliv .1'. it.it van \ uitg WCR j arliks styg, moot .n 
dt N oorde. r gerlng' 'n groot de 1 v 11 dl 

INFI~ SIE 
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US.-Filmvereniging: 

TE MIN STUDENTE! 
WAAROM maak geeneen noemenswaardige beswaar teen die gehalte van die bioskope op Stel 
" lenboseh nie", vra dr. Andre du Toit toe ons gesels oor die filmvereniging. Hy vertel dat in 
Europa daar geweldige belangstelling is in die filmwese. Op Stellenboseh vorm studente nie 
meer as twintig persent van die ledetal van die Universiteit se Filmvereniging nie. 

Die klimaat speel natuurlik 'n 
groot rol. Die Suid-Afrikaanse 
student bring sy vrye tyd in die 
buitelug deur, terwyl die Europeer 
as 't ware gedwing word na binne. 
Die gevolg is natuurlik dat ons 
hior heclwat minder lees, luister 
en gaan kyk. Dit is hoofsaaklik 
die rede waarom daar minder be 
langstelling in die filmkuns is. In 
di algeme n gaan ons hier bio 
skoop toe vir redelik oppervlak 
kige vermaak. 

DIE KAMPUS se argite'ktuur sal vir ons kinders se kinders 
menige uur van genotvolle raai-raai besorq, Praat van ooreen 
komsie tussen monumente! Vergelyk hierdie tuiee baie nuwe 

geboue - en huZle siaam. nie myZe van mekaar nie! 

KUBRICK 
I >is ook die dat niemand work 

lik b swaar maak teen die Plaza 
en Rec se swak klank, gebrek aan 
kontinulteit en verdowing van die 
beeld nie. 
Vir die werklike belangsteller in 

die filmkuns is die filmvereniging 
in die lewe gero p. Die films wat 
v rtoon word, is van uiteenlopende 

Ons man by Maueland, F. P. lIuysamcn. 
Ontmoet hom by Mutualgebou, Blrdstraar. 
T Icfoon 2915. 

Nedbank bied u die volle reeks bankdienste 
alma) spe: ifiek vir 
univ rsiteit tudente b plan. 

l J 'n Bankbestuurder ter plaatse om u oor 
aile bank- en geld ake in te 1ig. 

fJ 'n Skakel-vir-Kontant-masjien wat u in 
staat stel om enige tyd van die dag of nag, 
sewe dae 'n week, RIO kontant te onttrek. 
Doen aansoek om 'n Kitskontantkaart en u 
hocf nooit kort van geld te wees nie. 

[1 'n Studente-kitskontantrckening wat 
rente op u daaglikse saldo lewer-en u betaal 
geen grootboekgelde nie. 

n 'n Volle reeks bankdienste, met inbegrip 
van besparings, deposito's, vcr. ekeringsadvics, 
rcisbesprekings, reisigerstj ks. 

[] Gratis eksemplare van Nedbank se 
Ekonomiese Bulletin (maandeliks) en 
Ekonomiese Spieelbeeld (kwartaallik ). Vra 1I 

akbestuurder om u naam op die poslys 
te pJ as. 

o Studentelenings (tot R400 per jaar van u 
tw ede jaar a ), M BA-Ienings en, nadat u die 
universitcit verlaat h l, lenings vir jong 
beroepsn anne. 

Gaan gesels vandag met On8 Man by u 
universiteit en kry volledige besonderhede 
oor wat Nedbank vir u kan do n. 

USAT·NUUS 
TEEN die tyd dat hierdie Matie verskyn sal USAT hopeUk 'n 

hele aantal lede ingeskryf he. Die werwing van lede word 
vnnjaar op koshuisvlak aangepak. Soos met SAAK het USAT 
nou in elke koshuis 'n verteenwoordiger. PSO·studente is kans 
gegee by inskryflokale. Ander belangstellendes kan kom inskryf 
by die groot bekendstellingsfunksie wat USAT aanstaande kwar 
taal aanbled, 

Die vereniging het groot planne vir talle opvoerings en 
Ieslngs hierdie jaar. Met die lokaal sal daar, hoop ons, bale 
gebeur. Voorstelle vir 'n geskikte naam vir die lokaal word 
deur die bestuur ingewag. Kontak Ingrid Hoexter by Huis Div. 

aard en gee 'n oorsig van die ge 
skiedenis van die film. Die semes 
terprogram wys films wat wissel 
van Cbaplin-j.movies" tot 'n rede 
lik moderne film van Kubrick. 

SENSUUB 
Nogtans is daar min belangstel 

ling van studentekant. Dr. Du Toit 
sou graag meer studente in die 
bestuur wou he om daardeur meer 
kontak te bewerkstelllg. Op my 
opmerking dat die gebrek aan 
belangstelling miskien toe te skryf 
is aan die feit dat daar tc min 
modern films vertoon word, het 
hy daarop gewys dat die sensuur 
raad at eds hierdie films moot 
keur. Ook is die plaaslike verenl 
ging afhanklik van plaaslike ver 
spreiders. Om self in te voer sal 
buitensporige kosto meebring. 

LIDMAATSKAP 
Nietemin is dit die moeite werd 

om aan die filmvereniging te be 
hoort. Lcdegeld is maar 'n geringe 
twee rand per jaar vir studente - 
wat toegang tot minstens twaalf 
vertonings verleen. 

Daar is selfs semesterlidmaat 
skap en lidmaatskap vir enkele 
vortonlngs. Belangstellendes kan 
inskryf voor die vertonings of 
mev. Gcleijnse kontak by die 
Departem nt van Duits. Lidmaat 
skap betoken ook dat lede redelik 
volledlgn programnotas ontvang. 
AIle vertonings is in die Reitz 

saal of in die Van der Sterr. Dit 
begin gewoonlik om agtuur. 

PROGRAM 
Elders op die bladsy verskyn 'n 

programaantekenlng 001' die vol 
gende vertoning op 10 April. Die 
film wat vertoon word is Goto, 
Isle of Love, van die Pool Wale 
rian Borowczyk. Ons dank aan dr. 
Andre du Toit vir die moeite. 
Di r s van di scmesterprogram 

is as volg: 
24 April - Dr. Strangelove 

(Kubrick). 
22 M i Modern Times (Chap- 

lin ). 
19 June 

(Rosellini). 
Rome Open City 

---- ...... ____ 

W . orow zyl<: 
oto, I I of ove 

deur Andre du Tolt 
W ALERIAN BOROWCZYI{ i in 1928 in Pole g .bore. By ord eers 

bekend as maker van geanlme ,rd kortfllms, >:; oos die. nd ,r Pool 
Jnn Lenlca ontwikkel hy '11 uni ,ke filmstyl wat vol trek v,rskil van 
dIe van bv, Disney. I1y rna k eerder gebrulk van trakk negentiende 
eeuse wart-en-wlt iIIu trasie wat, u tgeknlp, 'n ele meganiese en 
ab urde lew verkry. 

Die wereld wat Borowczyk en 
L nica in hulle kortfilms toon, is 
'n surreallatlese abstraksie - 'n 
bcklemmende nagrnerrte vol onbe 
grope simbole. Dom is 'n voor 
be ld hiervan: 
"The power of Dom Iles in its 

creation of an atmosphere of 
mounting panic: behind her shut 
ter d window a girl llstens to the 
ticking of a clock, occasionally 
imagining in the sudden vast 
stretches of silence between ticks 
a number of surrealistic incidents. 

PLASTER IIEAD 
"A mechanical brain Is con 

structed by another self-driven 
machine; two wrestlers, taken 
from the earliest photographic 
recordings of movement, jump, 
flash and fence with each other; 
a heap of hair, scuffing about 
with a horrible curiosity, eats a 
newspaper, chases an orange, con 
sumes a glass of milk, shatters it, 
and crawls away. 
"Finally the girl ca esses a 

white plaster head, only to see it 
disintegrate llke an eggshell. Out 
siele, the lectronic noises of the 
city have intensified while the 
ticking of the girl's clock con .. 
tinue remorselessly." (Philip 
Strick). 
Die afgelope tien jaar woon en 

werk Borowczyk in Frankryk, Sy 
surreallstiese vlsie bly dieselfde, 
maar sy werke word meer ambi 
sieus en indrukwekkend. Hy maak 
byvoorb eld 'n vollengte geanl 
meerde film Die Teater van Mon 
sieur en Madame Kabal. Hy begin 
ook die medium van die gewone 
speelfilm vir sy surrealistiese doel 
elndes gebrulk. 
In dl e kortfUm Rosalie gee hy 

'n byna dokument@re opname van 
die poUsleverhoor en beteken] 
v n 'n jong vrou wat d arvan aan 
geklt I dat y haar b ba vennoor 
het. Terwyl y praat en die toe- 
kouer se mp tie wen vir haar 
lot, verkrumm I die ultge talde 
i Ieke bewyse tot en met die In 
) 0 rantpapler to ,gedraalde lykle 
I ttorllk in «lIe nlet - wa dlt oolt 
daar? 

GOTO 
Goto, Isle of Love is Borowczyk 

se eerste voll ngte speelfilm met 
, ierre Brasseur en Ligia Branice. 
Sight and Sound gee dit 'n maksl 
mum van vier sterre en som dlt 
op as lIa stunning film, In whi h 
Borowczyk pins his characters 
down like entomological speci 
mens, but lets their emotions run 
fre in a gres t operatic cry for 
love and the difficulty of achi - 
ving it". 
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ONS kampus het 'n menigtc publikasics. Dis tc bctwyfel of daar 
iemand is wat almal kan opno m: van die koshuisblaadji swat 

die bultestaander nooit sien ni , die gefotostatccrde vel' nigtngstyd 
slcrtrte, tot die glansende [aarblaale - waarskynlik gcnoeg om 'n 
tydskrifkamcr van 'n biblioteck tc vul! 

Ongelukkig is daar ook net sovecl van hierdio skrifte wat, wnt 
voorkoms en tipografie bet ref, bra swak daarvan afkom. Met hlordie 
geweldige aktiwiteite met publikasi s sou 'n mens graag wil sicn dut I 
dual' van die publikaslekomitee Intslaticf uitgaan om "n voorligtings 
buro in die verband te stig. 

Daar is gelukkig ultsondcrings op die algemene klag. Hler moot 
Scwentig spesiflek vermeld word. Die eerste ultgawe was 'n lu vir 
die oog. 

* * 

DIE volgende vorm dic·'digterlikc bydrae tot die afgclopo Handcls 
week: 

Wat van 'n plaaslike kopie? 
Spaar 'n rit na die Stad 
en u is seker 
U sal nie 'n bloutji lop'tc. 

Die plaaslike mark 
is op dl skaal 
Ons Ie innls n v rsk idcnh id 
sal nooit nio daal, 

Ons vorsek r die vcrnurtlge digt r dat t 'nay Stcllenbosch good 
koper word, ons rna r Hewer stad toe ry! 

M.M. 

* * 

UITEINDELIK! na 'n hole paar jaar van spanuingsvolle afwagting 
n tolkense teleurstelling word nou ook op Stellenbosch 'n kursus 

in Haliaans aangebied. Vir elke sangstud mt is hierdie 'n blyc tyding, 
want hler is nou 'n uitstekende gcleentheid om uit te vind dat die 
"amol'e" wat jy nog steeds op 'n uiters "woedend " wysc Sing in 
werl<likh id ni6 met moord to docn het nie, maar met Hefd ! 

Vir almal wat dit nog' nie wect nie: dit is deesdae absoluut die 
"in" -ding om Itallaans te ncem - so os die teenwoordlghcid van '11 
uitgelese groep mense, onder wie prof ssore so vroue, Iektrisos en 
g vorderde studcnte tel, trouens reeds duidclik sal stel. Die aanleer 
van die taal betoken ook heclwat meer as om in sy eie taal met die 
Jtaliuner-op-dt -hook to stry oor die prys van sy vars tamaties, 
Italiaans vorm 'n interessante skakcl tussen tale so os Frans n Latyn. 

ArrivedercI! 

DIE winter is aan't kom, Eers 
daags hang die rook n mis 
weer suxuir oor S tellenbosch. ... 
Hierdie foto van Otoete idal it~ 
dour Elsa Uhl'mann qeneem, D.L. 

----~ --- --- 

Vriende stelsel Maak Die 
Teater Goedkoper 

'n UNIEKE geleentheid om dwarsdeur die jaar teater to sien word aan studente (en die pu- 
bliek) gebied deur die Drama-departcment so stelsel vir Vri nde van die Univei siteits 

teater. Mnr. J os Willemse, die sekretaris van di Departement, is aan die stuur van sake met 
die reelings van hierdie stelsel, Waarop dit neerkom is dat die intekenaar volgens die stelsel ses 
opvocrings deur die jaar te siene kry vir 'n klein bedraggie. 
Vir studente Is die inskrywing 

vier rand. Dit betoken dat in die 
tye Waul' 'n bcsoek aan die wit 
Nico 'n mens minstens 'n pan 
rand kos (plus die vervoer-onkoste, 
b laglike koffieprys en moeite om 
daar ult te kom), jy pulk opvoe 
rings teen mindel' as 70 sent kan 
bywoon. 

dat UTS vanjanr mtnstcns drle 
opvoertngs sal aanbied. Die and l' 
een waarvan ons tot op datum 
weet, belowe om bale tnt ressant 
te wees: Fred Nel werk reeds 
h rd aan sy opvoerlng - vir 
M.Dram. van Die Da.{]boek van 
Anne Frank. 
Dcrdcns Itry on van UT 'n 

opvoering in Engels onder Jeldlng 
van die nuwettng-Iektor do, r: 
mnr, Robin Mall n van Tom 
Thumb-faom. Op ] a geno mde 
opvoerlng' geoord I, Iyk ,lit of 
ons tn pranke! nde nuwe gee by 
galery 11 t en kan ODS let Interes 
sants verwng, 
KRUlK . e bydra tot dle skema 

b( . taan utt stukke v n Fagan, 
Ibsen en Shalmspeare. Oor die al 
gcmecn is hierdle opvoerlngs v 11 
I Iasslcke aard, 

Redllnga in diO verbnnd mo t m t 
mnr, Willemse getr f word. 

DRAMASTUDENTE 
Die program is goed gebalan 

SC rd. Drie '-Jngelse en drio Afri 
kaanse stukke word aangebicd. 
Hiervnn doen KRUlK drio terwyl 
eli nnd r dour UTS gedocn word. 
UTS staan vir Universiteits-tenter 
Stellenbosch. ViI algcmenc Inlig 
ling: hlcrdle tenter is die ampte 
like teat r van dl Universitclt so 
1)1 (ma-departement. Dit wil se dis 
Opvoerings - onder profcssionele 
l<~idlng - d ur drs mastudonte. 
In die tradlsio van die afgelope 

l)lUlr jaur veer UTS weer en van 
die groot Afrilmanse digi;ers so 
dramas Ope lIierdit j1 ar 1 ry ons 
Pcl'iandl.'os van Korl nthe van prof. 
})irk Oppermau te simI. Volgende 
keor Rill hlerdle r ~dal(sie meer nit 
VOl'rig tl aroor ){ryf. 

is ook bemoedigend om te slen 

VOORDELE 
Volgens die program val die op 

voertngs van Macbeth in di win 
torvakansl . Diegene wnt dit sal 
moot mlsloop, kan egtcr in pl as 
hlervan KRUJK S opvoering v n 
Robert Thomas s komedi -rlller 
Die Pantoffclnwordentlrtrs op die 
twanlf'de en dertlcnde Me! bywoon. 

op 'n elk daagse tern, : 
vertel dat k as buitestaander 
die WeI eld 001' '11 doek voor my sien: 
laast son 
oor di bree bar i1and kap 
n twee ha nd aan hand verby 

uit die labirint vr n bestaa 
verewig 
teen die agt rgrond van tyd imbool: 
.m t di son terf di dag' 
n doof ook dit uit 

maar met hierdie klei rgebo rtc ~ lot 
keer ek pas: ief nou onru: ti 
in my strand toel: 
more. taan di dag weer op 
uit vandag se r . t 
15/2/72 
vir kobus 
M.T: .M. 

o R MU ILF 

ie v t vim my 01 s uif 1 
11 li witt rig pall m nt 
bokl iebar rd hew 

o . hy di konsertina s kl w rs dru . 
root oe 

loer vanuit di dank r; 
glinst rblink vr n 
v rwondering, n Iu n WI. 
I t hull kon : m baljaar 
m t die vrolik luu v 1 . 

L 11 .ouw 
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Dertien 

A 
Ins kryw ings 

SATERDAG, 15 April bied VSIS die twe de jaarlikse trapkarwcdren op die Akker ann. Daar 
is dertien inskrywings ontvang en alle manskoshuiae met die uitsondering van Huis Vis 

ser neem de 1. Benewcns die Ingenleurstudente se eie "motor" is daar ook 'n bcloofde paging 
van die CSV. Die trapkarre sal reeds die Vrydagoggend voor die Ou Ingcnieursgebou ten toon 
g ,atel word. Sp sifikasies is vir die karre neergcle en die bclangrikste hiervan is dat die finale 
produk soos In kar moet lyk en nie soos 'n fiets nie. 

Dit is 'n uithouwedr n en daar 
sal pryse toegekcn word vir die 
kar wat die vorste arstand afgel€! 
het, asook vir die kar wat die 
b ste gemiddelde baansnelheid op 
stel, Daar is ses lede in elke span. 
'n Nasionale trrterunfvcraitare 
kompetisie b staan ook en vorl de 
jaal' het indivlduele plaasllkc 
spann deelgeneem. 'n Amptelike 
US-span word in die vooruitsig 
gestel. 
'n Bandopn "mer sal vir brul 

Iende byklank sorg en om finesse 
aan die Akker se Montc Carlo to 
verleon word 'n M j. Ingcnieur 
verkies wat op die Ingcnicursdans 
die aand in die stadsaal g kroon --------------1 sal word. 

Dio drompopples sal luistcr aan 
dl pl asllke Gr nd Prix verleen. 
Hulle sal 'n optog van die trap 
karl' van di Admlnistrasl na 
die Nuwe Ingenleursgebou lei. 
Hi rdie seromonle neem reeds om 
11.lts vm. 'n aanvang, Stlptelik om 

twaalfuur die mlddag sal die hoof 
wedr n begin en dit duur tot 6 nm. 

Die 1'0 te van 412 meter kronkel 
tUBS en ens akademlese vestings 
deur en die sterftesyfer vir ver 
stroolde dosente mag dalk die dag 
die hoogte inski t. '11 Dunlopbrug, 

--------------, 'n tonnel en kuipe sal 'n egt 
w drcnatmosfecr v .rskaf. DI DIAS 

DIALOOG 

GRATIS 
Toe an Is gmtl en die orgunl 

Sl order wy daArop dat hlerdlo 
wedren op under kampu se deur 
etJUCe dulsende toe h:ouel'8 byge 
woon word. Dl verwagtlng is dat 
(lit n La Karnuv I die grootst; 
attrnk Ie in Mati(~lund gaan word. 

DIAS - Dlaloog St .llcnbosch - 
nool alle Mattes uit om deel 

t n em aan sy b sprckingsgrocpe. 
Sake v n aktuole belang word be- 
pre k deur studente van ult en 
lopend cortuiglngs t n einde tot 
bet r be rip van belde saak en 
m .11S t raak. 
Sk k·l: 
Justin Ellis - Dorpstraat 14, 
Theo Bad nhorst - Eendrag, 

SPRINGBOKKF .. 

Trappers? 

NA hul skitterende vertoning tydens Kal'naval, lek al wat 
M aiie is sy lippe a/ vir hul volgende optrede - )n optog »oor 
die trapkarwedren (sien berig hiernaae) van die Inqenieurs 
/akulteit vroeg aanstaande kwartaal. Hier vcrskyn situmde: 
Carol, Joan en Bini en sittende: Anne) Laura (hoo/sweep) en 

Ulene. Jy is rile so wondcrlik as wat jy Jerry Bosman - Blmonsberg.j; dink nle." 
Lilian Hudson - Nerlna, II t;k weet." 
Francois Wessels - Huls Ma- "Waarom dink jy dit dan?" 
rals, "Ek dink dtt ni. altyd nle.' 

Tral)k rwedrenne het hul ont- 
staan aun Engl~1 inisiatiet tt· ,-- _ 
dnnke, StcUpnb08ch, waar (lit nou 
vervolmaak word, sal hopelik 
pOf'dil{ die (rstc Sprtngbokfrap 
k rbemannlng Iewer, 
Die trapkarorganlsaslc verloop 

Sit it So bale vlot en die verwagting is dat 
selfs die antl-ingenieurs in hul GEDURENDE die eerskomende vakansie onderneem die Berg- 

om die skou en Toerklub In toer na die Koue Bokkeveld. Hierdie gebied 
sluit in die distrikte Porterville, Ceres en Citrusdal. 

BTMLLI~NBOSCJl moes die a/gelope paar wake gebuk gaan 
onder 'n versengande hitte wal verwoosting gesaai hat onder 
aile edele s08iale iniensies. 

M cnige hoop'volle jong dame 1noe.~ vernoem dat d·ie hitte 
aUe lisies6 a1ctiwit ite in die wiele .90U ry. Ander weer het 
h ldha/tige aanZ)iedinge onl'IJang om lawende uitstappies te 
ondernecm. 

VOOR ITTERS 
Ver 7ceie tudente het gevoel 

dat !tulle, in plaas van warm 
kry, ee'rder warm sal word, en 
'n migl'asie na oponlJaTe byme 
kaarkomplekke twt plaasge 
vin.d. Ten slotte: daar kan be 
rnert word dat a7cademiese nci 
gings in die meoste gevalle on 
de7'druk i. en dat die universi 
tei/Blewe du nie heeltemal tecn 
die hitte go neu,wcl het nie. 

'l'ydcn8 d' Nas'ionale Pa'l'ty 
dan. het l·j, grocpi hierbo op 
die stall8aal .~e trappie.'l gaan 
atkoel. V.l.n.r. verslcyn: Fanie 
Bwanepo J, M arlisc Joubert, 
M arliBe Rabic) Raelol Fecntltra) 
Oharl 8tander en Polla Jooste. 

BTKaners Na Koue 
Bokkeveld 

Die groep vertrek Donderdag, 
30 Ma rt per bus na Porterville 
en sal Vrydag, 7 April weer terug 
op Stcl1enbosch woes. 
Dond rdagaand word daar kamp 

opg slaan langs di krtstatpo Je 
op Suurvlak, van w ar 'n uitstap 
pic na die vlermulsgrot beoog 
word. Daarvandaan stap die gl'OCP 
deur Perdevlci oor die Witzen 
berge na Visgat. Sondag stnan 
die kamp daar vas. 

Ongeveer lJlaart ... 
Liefste Matte, 

SO ek blaai deur die sutdellke studentekoerant en 01) die voor 
Iaa it! p gina taan dit dnar: koshulsboks. Papie onthou 

jy nog en ek luk ell ontheu, 0 SU8 Iocr ook m en verklaar 
dl sportredakteur vn is Ie, Mamie wonder wat my beslel het 
ek sukl (1 mos altyd met my mntesis en toe dit daarby, 

Laas was dit nog langpous in 'n neutrale hoek vasg keel' 
t ien ou Abromowitz se Able en versekor dis rust yd. VISGAT 
oord t Omle Matys gese hot hy In die daaropvolgende ronde DIe 'olgend(' dng beweeg die 
groet ni .rB,]( at staan nog Iuiater ek na Richard Tauber, gesel kap, drywende 01) Iugma- 
koop by 'n m n wat 'n NEE- sowaar, Dis dofweg bale helder trass« en binnebunde, det r die 
plakkaat op sy hev vasplak. en pynUk, soos verpllgtc lufster diep poele in die Viggat-(; anyon 
En bloed is immers dlkk.r s na klassleko konserte in ons af, Di. ruspl ,k vir die mrl is 
bubblegum, middeltleners. Rosldoof. Dlnsdag word' besoek 
In leder geval 0 ongeve r Papie se dis orraalt wat, dalk nan <Ii Watt rv! I en B .Hmantt,. 

Maart elke ja r vind die inter- onthou ek eendag op straat wat I enlnge g( hrlng, Met die Oli ants- 
koshuls boks op die Akker ek di6 aand alles vergeet het. rlvler (il wegwy er stap di<. grOf'p 
plans. In 'n sekere janr het die Di. Generaal se Jck of 01 tot in die Kom om dan to oornug, 
amptonaro 'n tekort aan lig- T'relds •.. Diengcvolge raak ek Vandaar Hldet die rocto teen di(~ 
middels. So ek is in die boks- vrywillig ontslao van my Gou r nte nit tot weer eens op die 
b .dryf. Toekoms Tussen die Toue. Dis Porterville-plato. Vryd 19 word 

Sam r, Son en Skaak vir my, we r ufgedn I u Porrervillc, waar 
I INKFJROOG danId . die htl op dif grot p 1 wag. 

Liefhcbbcnd, 
HaUp d <1 .ur die rstc Trinkie se Boetie. I G sout BTKan rs sien glo hals- 

ronde slaan my ore mos toe .--_~ __ "", ,_ , I l'eikend uit nn die uitstappie. 
en van toe f wa. da r moeilik- 
held want as jy 'n m n boon 
op net f entji B uit jou llnker 
oog kan sicn, is di situasle 
delik nt. Maar die klok mo s 
a! g lui het, want die skeids 
r gter en my b stuurder het my 

5 EE STEKLAS 
MANSHAARKAPPERS 

TOT U lENS 
Sp si liseer in 

"RAZOR CUTS" 
en moderne h arstyJ 

NA 'SOU·A KADE 
PLEINSTRAAT 

DIEN KEN IS 

o MD K p K 
(G rcglstl'ecrd Algemen an Id 

ADMINISTRASIE VAN BOEDELS - EIENDOMSVEH.KOPE 
AFSLAERSDlENSTE - BRAND- EN ONGlW AU ... Fl 

VERSEKERING 
BOEDEI..oN'l'LEDING -- V ASTE DEPOSITO'S 

VERBANDE - SPAARREKENINGE 
BEtGDIGDE WAARDASIE 

ADMINISTRASIE VAN WOONSTELBLOKKE, ENS. 
SEKRET ARrP.JI~ DIENSTE 

Ons kan u Gespesialis rde Dienst verskaf 

MEULPLEIN,STELLENBOSCH TEL. 5681, 5831 
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NUUSFIJT ~]~ 
SELF"'MOORD 

• 'n Frankfurts sielkundig het 
bevind dat die sclfmoordsyfcr 
onder Duitse studcnte e n dcrde 
hoer is as in die ooreensternmende 
oudcrdomsgrocp van nic-stude 
rendn [ong mcnse. Uit cIke 100 000 
»tudento pl eg 25 selfmoord. 

REOSKLINIEK 

• Ri-gstudente van <lit' Universi 
teit van Kaapstad het begin met 
'n stelsel van grati regsadvles, 
Daarvolgens word regsdlen te ge 
Iewer nan persone wat dJt nie kan 
hekostig nie. Dit work op dieseltde 
beglnsel as die gratis mediese 
dlensto wat Shaweo, die Ikeys se 
klinieke-orguntsnsle, Iewer. 

SR-KANDIDAAT 

• Die vorige onder-president van 
die ASB, mnr. Deon Hugo, is aan 
gcstel as die algemene sekretaris 
van die Vcreniglng vir Christelike 
Hoer Onderwys, Mnr. Hugo is 'n 
cud-Matte en was ook 'n SR 
kandidaat. Sy aanstelling is dour 
die VCHO met groot entoesiasme 
b gro t. 

n,FJKTOR MO}JT W AAI 

• Die studente-unie van die Uni 
ver iteit van die N oorde (Turf 
loop) het hul regcrfngsaange tetde 
Reldor, prof. ,J. L. Bosho I, gevra 
om tt~ bedank. Hi rdie tap volg na 
'n twispunt oor 'n SASO-manifes 
('11 'n Delclarasl« van Studente 
J'('gb-, wat deur die Reldor op die 
Immpu verbied is. 

OPE WITS 

• In sy toespraak voor die stu 
dente van die Universit it van 
Botswana, Lesotho en Swaziland 
het dr. Bozzoli, vlsc-kanselier van 
Wits, gese dat sy universiteit aIles 
in sy vermoe sal doen om as 'n 
ope untvcrsitclt b kend te staan 
n t fungeer. 

STRAUSSISME 

• Prof. II. ,I. Strauss, hoof-toe ig 
houdendo beampte Vl\U UOVS het 
tutng('h:oJUlig (lat eeJ,,,tcjanrR VOOl't 
aan verpllgte studJetye 0.1 he, en 
\'('rpJig al word om hulle toets 
('11 werk punte by hul "monitor" 
ill t., handlg, Dit is ingestel om 
dh, dl"uiPllcr mta le van oerate 
jnars tc vermlnder, 

KONSERWATIEF 

• Volgens die German Tribune is 
daar onlangs 'n opnnme gemaak 
Von die do lst l1inge en ide s van 
die Duitse jeug. Daar is gcvind 
dat di jeug 001' die alg m en 
red lik konserwatief is n nou 
g bond is aan hul ondcrwysfasi 
llteitc. 

BOSS OP D N 

• Gen). II. J. Vlltl del' Berg, hoof 
van (Ue Btl 0 vir StllatsvciJigJU'id, 
~al 8S hoot'cregas 0I,tr,>e tydens 
die T dde se ja rllksc debu 
tant('bal. Vir die eerstc l~eer 01 
()ol( gebruik gemnak word vnn 
lHlvem·usi.' van b(siglwde op die 
vlott~. Unar gu, n vo.nj or twee 
inform« Ie ('II vyf formele ,loot 
dmlH(~ nl1g(~bh'cl word. 

S'l'UDF~NTFJ RUSTIG 

• Volgcns kmerio(fJl Ncmmlott /' 
is dit nlg'meen b('kcnd dnt stu 
d nt -oproerigheid op Amerikaan 
s Immpuss gedaal het nn bykans 
nul. Daar is van massa-vertonings 
OOl'g gaan tot meer per soon like 
d rnonstrasies binne die Tuom 
w l'k VRn die demokraties sis 
teem. 

NUSAS Lewer 
Toe Wei 
Getuienis 

DIE gekoso parlementer komi 
tee wat ondersoek ins tel na 

NUSAS se bedrywighede, hot op 
Maandag; 20 Manrt die eerste 
getuienis aangehoor. 

NUSAS het a, nvanklik by monde 
van sy "National Council" go 
wclor om voor die parlementerc 
komitee to verskyn en bygc 
vo g dat sy getui nis slogs d ur 
rcgsdwang verkry sou kon word. 

As redo is aang voer dat di 
komltee se uiteind Iike bevln 
ding nie gepubltseer sal word 
nie n NUSAS derhalwe ni die 
inhoud van moontlike toenge 
tulenis to wet sou ken kom nie. 

VOOROORDFJEL 

Voorts is bcweer de t die lcde van 
die komite r cds by vorige ge 
l enthede hull vooroord 01 t en 
die stud ntcligguam to k nne 
gegee het. 

Nadat 'n dngvaarding op die voor 
sltt r van NUSAS, mnr. Pnul 
Pretori us, gedicn is, hot hy aR 
eerste getulo voor di komite 
opgetree, 

w • a o o 
Oor 

KLEREDRAG- en haarlengt reels was di af'gelope maand in die gedrang op veri 1< ie kam- 
puss. Die universit it v n ort Elizabeth, Vrystaat, Pr toria en RAU het di to ,passing 

en bcstaansr g van hi rdi reels ond rso k. Inl idingsartikels van drie stud utokoerant h t die 
ond rw rp behandel. U1Jen, studenteko rt nt van die Univeraiteit van ort Eliz b th, het 1 t 
blyk dat hy ten gunst 3 van vryer kl redragvoorsl rifte is, Aan die a ider kant vr Die Pertiebs], 
die Tukki s se koerantjie, dat bestaande r els str nger toegepas word, Die Hcraut, student - 
koerant van RAU, is ook ten gunste van best aand reels. Op 'n monsterv rgadering v n 13 
Maart by DOVS is 'n komitee van vyf stud n t gekics om onderso k in te stel n die "bep r 
kinge van vryheid". 
Die studentcraad v n UOVS h t Tukkle-studenteraad en dos r ado 

'n mosie aanvaar dat hy hom person eel van kler drug egulasles, 
"v.reenselwig met die bcleid van sodnt "slcntcrdrng van ons knm 
di Unlversit its rand 001' kl ro- pus vcrwyd r k n word", 
drag, haarstyl n die voorkoms 
van student ." Dl Rcktor, prof. 
B. Kok, het v rlcde [aar in 'n om 
scndbrief gevra dat student met 
'n .xmvcrsorgdc harewarrellng" 
dour dos nte di klasse belet word. 

INNERLIKE BELANO 

VASBY 

Upen s hoofnrtik I van 
Man.rt, prys sy student ra d vir 
lnasgonoemd , so da dw rklike po 
glngs om di \ klor drngvoorskrifte 
t verslap. Up(JII r ken dat UPI ... 
te vcel waarde h g ann di uit f 
like: "as .J sus van Nasnr t UPE 
toe sou kom, sou ODS Hom Sy ha r 
laat sny hot", 

Die Heraut van 18 F( bnu rh' 
vordedig nAlJ e kleredra voor 
sl{rift(' en voer ann daf die nnlver 
sitelt SC~ Afrikanns(' ge en Icarak 
tN' behou mod word. "Dle ver 
slclllende re~18 en I' gu1u ie van 
dle Untversttott hef ten doc') dle 
v rder« lnsfaudhouding ell verge 
stultJng van on ldentlteit;" 

Die Petdca" van 3 Maurt vru 
om str ng r toepaasmg deur die 

,.DIE gehcirn 1.'1 om l100it 
qrmld (trappies ) te raak 
nic!" Dit was blyN)aar di 
ioenresei: v'ir di nC1/ 
,;maagru,itors" wat dcolge 
neem. hot aan 'n Joolkom 
poti.~'i • op tiie troppic,'l voor 
di bet: nde J anu,,~on,'mal. 

(F%: 1 i Burg ir.) 

Versoek T oelating tot Raad 

EYS I I VE 
ONTEVREDENHEID heers op di Ik y-kampus 0 r die vorm 

van studentevert nwoordiging oos n '} g I" dour di \ Wet 
op die Univei siteit v n Kaapstad. In t I'm _ van die Wet k n 
g en stud nt lid van die Universit itsraad w s nie. 

J)j(' U('ldor, Sir Riclmr(l .. uyt, 
het volgen dI II f.'y- tudente 
koerunt Varsity (17 M art) ann 
gehiNl om Mtudenu') tndslede voor 
( 11m vergnd( ring v n dle Rwul to 
ontmoet, Indien hulle dun vir 'n 
I'IP(' ifJel{e Item die \'«'l'gl dering I 
wnurnemers wil bYWOOll, I 1 tlY 
dit nan <lie R ud \'001'1 ... vir geed 
keurtng, 

SR MOET REGRU 
IN die inl idingsal'tik 1 van Rh() 
dro. stud ntekoernnt vnn di 

Univcl'siteit VHn Rhodes, word 
b swaar gemaak teen dl(' boslult - 
looshcid vnn hul stl1dontcrllfld. 
Du r is op dl'ie verl'lkillend , ge 

Ie nth ,d - 'n vcrand rde hondlng 
d Ul' die studentel'und Ing ,nc .m 
m t b ,tl' Iddng tot die afIi' van 

g( tuienia VOOl' di komit, 
ondet'soel insuk(, NUSAS- 
1 nthcd, 
Volg ns dj{ inl idlllgSl rtllwl is 

<lit noodl'lunklik dnt dip st u I ntf'- 

R ND ZVOUS RESTAURANT 
N BRAAIHUIS 

Ge n uith mse nam, of buitensporig, pry. ni 
S' .ppige bi fstukke voorber 

nn u smaRk 

DORPSTRAAT 147 

BIEF T 

11 vh' 

TEL,5373 
A(w: 

~'J ]1Jl.1 UN JJ1iJ KOIJI.I/<lG'f1) 
(JWllfS.J Bl' ~. 

PC) 1JUs 1"11, 01(}f:07an. 0."',8. 
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Die Studente 
Se . · · 

D T 'II I anpse KUE~TA be Il 
nle illroog ICl 11 WN' nle. 

DAT die ocfenlopie voor die toe 
praak oor "Die Bckamping van 

Ond rmynende B drywighede" nl 
b sender geslaa.gd wa nle. 

nAT. AAK 'n heel gC})uste nuam 
h.t in (lie Jig van sy vele ont 
moetinge met die •. tudentehef. 

DAT Sandy B ach d esd e in is 
11 loerd 1'S tilt. 

DAT W08~Ka pland gelu g wen 
moot word mot die verkk sing van 
y R. 

OAT Sir Arthur Sn Illng somm r 
'n .erstcklas ambass dour is. 

nAT die regsboYH maar toteurge 
!!Itt Id is in (lie oes wat die Wil 
eoel vanj, ur opgeJew('r hot, 

DAT 'n elwre junior lel tor (ty 
delll ) volgens 'n brosjur. van 
eli • Departement St atstocr - da 
"em nou 0.1 lank op die studente 
pollticke tone ~1 ronddwaal. 

nAT Monica e eronade oor dh~ 
man koshul , HI harte verow r 
bet. 

DA'l' die tntrekklng van Sax 
A PPC(f t 'n dapper beslissing van 
die Tk y-joolvoorsitter was. 

DA'r dle trupl rwedren "n skou 
P( Iftgtige gele ,llthcid gaan we .• 

OAT die munisipalitmt g rus di 
inwoners v m Dagbr sk kon g • 
ra dpl og het voor in van die 
lng .nge versp r is. 

DA' tn ('Ju,im ASB-her ffilla i - 
komplot 10 in boe krln e m ul, 

DAT ons boreld Is om nigi tR vir 
{UES'lA te do n b halwe om to 
nCfilie t .. 

PSO-studonte w t no ni 
Die Mali(; oor dlc pos ontvang nie, 
word vri .lldelik v rso k om hul 
adresse p rsoonllk ()f skriftelik 
bInd t m uk nan 10 irku 
l~lsi b stuurder, Di6 Mal'io, S n 
lam cbou 205, Stell nhOf:l(! • 

:.ADA IE 

A nsoelt om voJgend 
po. t in die red kal van Die 
Muti J word ingc'w g tot I in d' , 
11 Apl"il: nuusversln f ow.1' (1), 
buit muurse verslllgg w. (1), so 
sinl v rslaggcw 1: (1), kunsv r 
slagg w r (0, fotog aaf (2) n 
tikater (2), AansoulL, m.t v r 
meldin VI n to p aUk ondcfvin 
ding, moot gerig word an: Di. 
VOOl'sittel', Publih:asi komit e, 
Sunl mg bOil 205, Sl llcnbosch. 

, 
'IV 

Dond 

SR VOE DANS 
DAAR bestaan min twyfel dat ons Studenteraad besonder 

swak vertoon het in sy onlangse persverklarings oor 
Intervarsity. Waar die SR voorheen duidelik standpunt ocr 
die saak ingeneem het - dat die verkryging van verlof vir 
integrasie op hul pawiljoen die Ikeys se eie saak is - heers 
daar nou volslae verwarring oor sy mening. 

Hiervoor moet die SR se dubbelsinnige uitsprake die 
skuld kry. 

Die aerste fout was die onnodige bekendmaking aan 
die pers van 'n voorlopige Intervarsity-mosie wat op 'n nie 
amptelike vergadering van die SR as riglyn vir informele 
samesprekinge met die lkey-Sfl aangeneem is. Dit staan die 
SR vry om voorloplge formulerings van sy standpunte op 
te stel, maar hoekom oor so 'n netelige kwessie dit aan die 
pers bekend maak v66r 'n finale, weldeurdagte en volledige 
besluit daaroor geneem is? Dit is mos moeilikheid soekl 

Die ongekwalifiseerde stelling in die mosle dat die SR 
met sommige voorbehoude bereld is om "sy deel" tot 'n 
private Intervarsity by te dra - nadat die Stellenbosse 
Augbyklub verklaar het dat hy slegs vir 'n tradisionele Inter 
varsity op Nuweland te vinde is - Is verwarrend. 'n Ver 
duidelikende verklaring van ons SR was beslis nodig, en 
Is ook die volgende dag uitgereik. 

En hierdie was die tweede flater: In Verduideliking wat 
s6 dubbelsinnlg qestel is dat die SR se standpunt oor die 
saak net verder verdoesel is. Kan 'n mens iemand kwalik 
neem wat hierna vrae oor die SR se werklike bedoelinge 
_ ook oor ander sake soos die ASS - stel? 

Die negatlewe toon van die stelling dat die SR nte 
"die beginsel van 'n geintegreerde Intervarsity" wil "propa 
geer" nie, leen hom tot 'n wye interpretasie. Dit kim teen 
kanting to kenne gee, maar dit kan ook impliseer dat die 
SR hierdie (onverduidelikte) beginsel weI ondersteun, maar 
nie in die openbaar wil verdedig nie. 

Die verklaring lui dat die SR net beheer oor Intervarsity 
bedrywighede "van die rugbyveld af" het, dat "sy deel" s6 
verstaan moet word, en dat dit die Stellenbosse Rugbyklub 
_ en nie die SR nie - is wat besluit of die rugby geinte 
greerd sal wees of nie. Dit verduldellk egter nog nie of dit 
pawiljoen-integrasie of sportveld-integrasie of albei is wat 
die SR nle wil "propageer" nie. 

Die SR se ontwykende houding word die duidelikste 
geillustreer deur die stelling dat hy hom daarby sal .berus" 
indien die Stellenbosse Rugbyklub nie ten gunste van In 
private Intervarsity is nle, Beteken sy "berusting" dat die 
SR nie die teenkanting van die Rugbyklub teen die voor 
gestelde private en getntegreerde Intervarsity op Groenpunt 
onder kryf nie? Dit Iyk wei so. Hierdi stelling is oop vir 
moontlike interpretasie dat indien die SR die reg daartoe 
gehad het, hy anders sou besluit het. 

Intervarsity Is 'n 9 voelige sakie waarby nie net huidige 
studente nie, maar ook oud-studente en die publiek betrokke 
Is. Ole tandpunt van Die Matie, soos In In vorige hoofartikel 
gestel, Is dat dit vir Stellenbosch onnodig is om hom in te 
laat by 'n netelig politieke kwessie waarby die Ikeys hom 
wil insleep. Die SR sou v el verstandiger opgetree het 
Indien hy bloot verklaar het d t hy die besluit van die Stei 
I nbo se Rugbyklub onderskryf. 

Die eierdans wet on SR oor hierdie aangeleentheid 
uitvoer, skep die indruk dat hy bang is om op die Ikeys se 
tone te trap deur te verklaar waar hy taan. Stell en bosch 
het egter nog noolt gehuiwer om 'n duidelike standpunt - 
reg of v rkeerd - In te neem nie, en die SR behoort dit 
ook in hierdle geval te doen. 

REDAKSIE 1972 

FRANS DAVIN. HANNES 

US e endAs 
akermat? 

SJiJWENTIGER, P 0, skryf: 
GRAAG wil ek hiermee 'n paar kritiese vrae en ook 'n paar 

feite stel na aanleiding van die brief deur mnre. Du Pisani, 
Van der Schyff, Joubert, Van Zyl en Bergh in Die Matie van 
17 Maart. Watter gronde kan hulle aanvoer dat die Universiteit 
van Stellenbosch, wat as die Victoria College ontstaan het, in 
die verlede die bakermat van Afrikaner-nasionalisme was? 

bri f word 'n bero p gedoen op 
nasionaltste. Welke nasionaliste 
sou dit wces? L de van die Nasio 
nale I arty, Suid-Afrikaanse nasio 
naliste of Afrikaner-nasionaliste? 

Wat verstaan die skrywers on 
der die term Suid-Afrikan 1'? So 
vel' my begrip van die woord 
strek, is dit 'n persocn wat alle 
mense in ons land se belange op 
die hart dra en hom dus nie, soos 
die skrywcrs wil aanvoer, met 
Afrikaner-nasionalisme sal wil 
v rcenselwig nie. 
Wat verstaan die skrywers on 

d r "liberale onderwcreld"? 
My beskeie menlng is verder 

daf die skrywers be. lis 'n gebrel 
nan illSig omtrent Stellenhof'lch se 
studt'nte het met hetrekklng tot 
die tocjuiging van 'n verwy lng 
na (He I{ommunisme. AI dink die 
skrywers mislclen nie 0 nie, dink 
die oorgrote meerderheld van stu 
dente welnig min van die aanhle 
derlil van die b('somlerc vergade 
ring en is (lit to wagte dat hulle, 
ynde in 'n karnavalstemmlng, so 
hulle mening ou Iaat blyk. 
In die laaste paragraaf van di 

KOMMUNISME 
",k is, net soos die skrywcrs, ook 

teen die Kommunisme gekant en 
sou graag aan die hand wou doen 
dat hulle deur 'n erkende kampus 
ver niging 'n simposium reel waar 
di \ gevare van die Kommunlsme 
ultgepluls n aan die Jig gebring 
kan word. Oaar sal ook 'n ant 
woord op gegee moet word. 
Oi enigst standhoudende en 

pormanente antwoord is geloof in 
J sus Christus. 

(Brief oerkort, In die '1Jorige 
Matie is dual' oJlgeluklcig nic ver 
meld dai die gemelde brief ook 
weells gcbtek aan ruimie verkort 
is 11 i . Die Matie bied /tiermea sy 
ver.<Jkoning aan. - Red,) 

VerkLarings oor I ntervarsity 

RA, SIIiJ MALIIERBE, Soetoweide 19, Stellenboseh, skryf: 
A G nee kom, bog! Tree die SR werkllk nog op as mondstuk van 

Stellenbosch? Is dit enlgslns moontlik dat di SR sulke 
beslulte oor Intervarslty kan neem - en op s6 'n on urdagte 
wyse! - en nogtans kan hoop dat St llenbosch hom s 1 steun? 

A nee a! Die Mattes stem nie tjies, ens.) by te dra tot so 'n go 
saam nle en ons sal ook nooit integr erde Intervarsity. Hoe rym 
aaamstem nie! dit? 

AFGEWATl~R 
(Brie] uerkort 1{)( CHS g brek: aasi 

ruinit . Die SR It t reed» oertrelc 
to lucrdic brief onf;vn.ng is, en 
100.Q du« nie ir konwu ntaar be- 
81dkbaar nie. - Red.) 

Ons wil 'n volwaardige lnt r 
varsity htl, nie 'n afgewatcrd 
gowone rugbywedstryd net om die 
Ikeys te plesier ni., n t om "kon 
tak, w lwillendh Jd en gocie ver 
houdinge" to bchou nie. 

Bierdi. verldarings van di. SR 
001' lnt rvarsity is ongehoord en 
boonop weerspreek dit mekaar. 
Die M(dic van 17 Maart Be: " . , . 
die SR vnn Stoll nbosch bcskou 
die verkryging van die nodige 
vorlof vir die d Iname van all 
IIteys ann Intervarsity s'n saa 
tUBS n UK on die regcl'ing, wuarby 
die SR van Stell nbosch hom nie 
wit inlaat nie," 

Mnl r vyf due lutt~r Die Bur- 
gel'; , •••• die • It is b reM om MY 
d (~I tot ·11 pl'ivnro gei'nt('gl'('erdc 
Intt'rvlll'sity hy te dra." Vnllwallr 
die sldelilm ommf'swaai,/ Wnarom 
het (lie Sit hom toe wpl hy die 
sn k ingcla 1;1 

1.;n toe die klimaks: Die SR 
verklaring in Die Butgm' v, n 23 
Maart SA: " • • • b sluit tell op- 
igt v n rugbywedstl'yde m.t 
[ntervarsity berus ultsluitlil{ by 
die! Rugbyklub VfUl St llenbosch." 

I Licwe land! -10 kom hl,t die SR 
hom dan hocgcnaamd by dio a n 
g I ntheid ingel at n juis op so 
'n vl'oce stadium? 

Ho. kleinlik om so In ophef van 
'n t ,gni s puntji te mal It! Dit 
lyk nie of Die Matie v .el skictgoed 
m or h t om sy volgehou vynn 
digc houding jCf'ns di ASB te 
r gv rdig nie. 

(Die I'ool'sittcr van tiic AHVS 
i I opi/m!J I UH di(J ptc.9id ,nt 1'((/1 
die ASB - het Oi Matie u.itllruk 
We 'I' 1'8ock mil, die gC'HIcldn pers~ 
l'c,.'ilarill{l tvoordeliks te piau,. 
Melding Vlln 'n .,vcl'dl'(w.iin{l" van 
ASB-pm·s11Crklltring.<J in die '1)01' 
lcde 1s ool~ gmnaak. Die pre.'1ident 
liet g/oil (lie vool':-Jm r wIn die 
St 'llonbosso Student ,taod Gebel 
rnn tf' lyra flat Die Matie dip soak 
II i 81(.oel 1nO t armbiec]. nie. 
TIoewcl nie een l)(tll di() betrol~ 

lw in, trmsi(,s Die Matie dam'toe 
TWH '1wrplig nie, pla.a.Q 01 Mati 
lli6 lJcrkZa.t'ing toe 'pollcdig. En 
onucmndel'd. ~ Rcd.) 

, .. leinlikheid 
Onnodig 

Stellenboscb, AF IKANER, 
kryf: 

AS lid van die ASVS wil ei{ my 
dicpc teleurst lling ultspr ek 

001' di twe snedige opmerkings 
wat in die jongste Matie onder 
die opsluif Die StUdCHtf3 Se insnke 
die ASB-persv rklaring 001' sy in 
terne ond .rso ke g pubUse r is. 

UIT BEUR,)' 

n,t i:-l haie duitl(~1ik dat dit· SR 
)welll'mal uit sy hl'urt nit g~,)rnat 
h t. 
Verder lui lie v rkl ring n Die 

UnrueI' van 23 Ma rt dut di SR 
nio 'n ge'intcgr('erde Int l'VI raity 
wi} propag l' nie. Ma ,r tog ver 
klanr die S t. horns If bereid om 
"sy dee!" (sang, tnmboel'nooi n- 
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EUGENIE KRUGER 1)atl Lydia (bo) is die vindingryke dame 
tjie wat onlangs op die swierige Dcbutantebal in die Hotel 
President. as ons Debutante 'IJan die Jaar aangcwy 'i.fI, By hot 
R1251. ingesamcl - meer as enigccn 'van die oorblywcndc 
twintig meisie« in die kompetisic. Haar hoofprY,9, 'n Vliegtuig- 

retoerkaartjie na Parys! 

Helet Dippcnaar van Irene het met 'n lJedrag van Rl 201 tweede 
qekom, terwyl Lochmette Blabber van Norina derde was met 
R"I02. Linda Gaigher van Sonop bet die prys gewen vir die 

meisie toat die meeste ini.siatie/ aan die dag gele hot. 

BO : N ataUe Pienaar van 
N erina hot ook vanjaar as 'n 
debu,tante vir SMOEG geswocg. 

LINKS: Estelle MaM het qe 
sorg dat Hu,is Div se naam oak 
in die annale van Respublica 

Btellonbosch. verskyn. 

ONDER: Nog 'n pragtige lid 
van die Stellenbosse Militante 
Organisasie vir die Extraxie 
van Geld: Antoinette van der 
Mcrwe van Huis ten Bosch. 

. niQ"n ,ll 
Srrl-it 'n Marianne dlt To t, 
alb i ,'an Ilub tIm Bosch, lyT, 
1 ai in 1ml ki7c mit di leit 
dat die gemiddn7do nye. am Id 
bcdrag P If ebutant vQ.njaa1 
11 ,el hoor a. varIcdn j(uu' 1vafl. 
Sowat RR 000 ' d Ittf di 1Jl 

m Asie.9 ·')lgesa-mel. 
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Rektor GeseLs Openhartig 
DIT iR duldellk dat die verhouding tussen s tudente en dosente op Stellenbosch heelwat te 

wens oorlaat. Tydens 'n slmposlum oor dOR -ermetodes wat op ]4 en 15 Februarie gehou is, 
bet die Rektor, pro. Janule de VlIllers, gese dat dlt vir hom voorkom aso daar oor akademiese 
aangeleenthed nie genoeg kontak tussen do. en t en student aan die Universiteit bestaan nie, en 
du.t d dwerklike stappe deur die universiteitsowerbeid gedoen moet word om griewe vroeg 
tydig ult die weg t rulm, 
Hiordie openharttge houding het 

ook in die dagbladpers tor sprako 
g kom. Onder die opskrlf "Om! 
Kun L er" is daar in die hoof- 

PROF. J. N. DE VILLIERS 

II rttkel v n Die B?trgor van 26 
F'ebrur ric melding gema k van 
"dlO gedagte wat op Stellenbosch 
posgevat het" nanga nde nuwe 
dosent-student-verhoudlnge. 

nle uit (lie weg gerulm word nle, 
want "Suid-Afrika kan nie in 
kwarantyn lowe rue". 

':{'//////////,///////////h///////////////////////////////////////////////////////////'//////.;_ 
~ S 
~ DIE eerste stappe in, 'n nuwe brek aan kontak buite di ~ 
~ poging tot wesenlike kontak formele kIassituasie. ~ 
~ tussen dosent en student op Van hicrdi kwessle is ook in ~ 
~ Stellenbosch is vanjaar reeds di dagbladpcrs melding ge- ~ 
~ gedoen. maak, waar die nuwe gees ~ 
~ Tydens 'n simposium oor onder- van tegemoetkoming as bete- ~ 
~ rigmetodes wat aan die begin kenisvcl beskou is. ~ 
~ van die akademieso jaar ~ 
~ plaasgevind het, het studente Aspekte van die onderskeie ~ 
~ en dosente hul opinies teen- sienings en wedersydse kri- ~ 
~ oor mekaar gelug, en is daar tiek word op hierdie blad ~ 
~ hoofsaaklik gekla oor die ge- weergegee. ~ 
~ ~ 
~//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,,'jo 

Dosente Verwelkom Menings 

Volgens die dagblad is die gees 
waarin die saak benador is, nie 
net vir untvcrstteite b langrik nie, 
maar ook in die breer verband 
"vir sowat alle aspekte van die 
Suld-Afrtkannse samelewlng", 
Tydens die slmposlum, wat dour 

'n groot aantal dosente bygewoon 
is, hot s s stud nte ook ann die 
bespr kings declgeneem. Ho weI 
die b spreking van dosent-student 
verhoudinge 'n gevoclige saak is, 
was die trant van die b spreking 
- volgens die studente wat opge 
tr e het - deurlopend op nharUg 
en fris. 
"Dit is belangrlk dat die unlv r 

sit itsowcrhede nl te g rus word 
ni ", het prof. De Villiers ges A. 
Dit is die plig van die Univeraiteit 
om vas te stcl wat die faktore 
was wat .Idel's.- veral in Europa 
- tot stud nteopstande bygedra 
het, sodat geregverdigde griewe 
vro gtydig nit die weg geruim kan 
word. Hy het verwys na die aantrek- 
V()lg(~ns Die Burg r is di~ erken- lik aanbtcding van Ieslngs, hulp 

nlng' dat di. stndcnteopstande weI by praktiese klasse, me r persoon 
in fo« k r~ opslgto gercgve1'digde like aandag aan studente en b - 

bal langstelling in die stud nt buite oor ake g~had bet, ,,'n aie m ~r 
r ttli tiose iening van (lie akas die klaskamer, wat kan lei tot 'n 
(li~ waarvan hal men 0 ten tyde warmer per oonlike verhouding 
van (lie opstande blyke ~gee het", tussen die tweo groepe. 
nit is ook ')1 erkennlng tint wat in Die groot waarde van die sim- 
die bulteland g. b ur het, wcl in posium Ie daarin dat ,,'n forum 'n Teruggetrokkc persoon wat 
Suid-Afrllm kan gebeur a griewe gesk p is waar do sent en student 'n me r amptellk-formele vcrhou 

~--------------------I ding met die studentc verkies, kan 
nie gedwing word om anders op 
to tree nle, Elke dosent het op 
stuk van sake 'n eie persoonlik 
held en kan nie gedwing word om 
in stryd met sy geaardheld op te 
tree nie. 
Volgens prof. Hanekom moot die 

oenheldsgcvool tussen dosente en 
student beldemtoon word, aangc 
slen die unlversltere gemeenskap 
'n e nheid vorm, Kontak buite die 
klassltuaale gee aan die dosent die 
geleentheid om die student p r 
soonlik tIer ken en kennis te 
ne m van die student se akade 
mt s en persoonlike probleme. 

Dos nt kan baie doen om 
studentc aan te spoor en te mo 
tiveer sodat hulle hul beste 
1 wer, het hy gese. Dosente sal 
dit waal'deer indien die studente 
meer met hulle oor akademiese 
probleme sou gesels bulte die 
]esinglokanl. nit knn aanleiding 
gee tot 'n betel' algemene ver 
houding en di dosent sal dan in 
'n beter posisie we s om die 
student aan to spoor. 
In di verhouding tussen doscnt 

en student is dit vnnselfsprekend 
dat die persoonlike beskouinge 
van di doscnt mottertyd sal blyl{. 
rof. Hnnekom het dit egt r be 

klemtoon dat dosente nie die reg 
het om huI akademiese katcders 

BELANGSTELLING 

DIE dosente is weI deeglik bewus van vrae 0 or onderrigmetodes en wil graag na die studente 
se menings daaromtrent luister. Dit was prof. Bun Booyens, hoogleraar in Afrikaanse Kul 

tuur en Volkskunde en voorsitter van die simposium oor doseermetodes, se mening oor die 
groot aantal dosente wat die kursus bygewoon het. 
"Dit is goed en gesond dat die 

student die gele mtheld kry om te 
se hoe hy die dosent sien en ook 
andersom", h t hy gesc. Volgens 
prof. Booyens het dit uit die be 
sprckings geblyk dat daar 'n hel 
aantal aspekte van dose rwerk is 
wat die dosente kan regskaaf. 

Di tud nt A e HuLLe Se 
DA T die studente weI grondige klagtes het oor ondorrigmetodes en die verhouding met 

dosent , is nie t betwis nie, Dlt was die me ning van die ses studente wat by die byeenkoms 
oor ond rrigmetodes voor 'n groot aantal do sente opgetree het. 

Willem Doman, SR - lid, sekere nutt los praktieso klass moontlik 'n klein bydrae mag 
kweekskonlstud nt en prlmarlus wat afg dwing word. lo kern pro- lew l' tot die verlagtng van die 
v n Hula Marais, h t in sy r ide bloom is na sy mening die he r- groot drulpsyfer ... ! 
'n grot mate van balans tuss n S inde vooroorde I tuss n stud nte 
di , t 01'1 en die praktyk in enlge en do. ent wat sal mo t plek 
kursus b pl it. ,,'n Student is b sig maak vir 'n vcrtrouensv irhoudlng. 
om hom voor t berci vir 'n s kcre 
beroep wa rvan die praktyk gedu 
l'ig ontwlkltel 'n verander. 'n 
rondig. k nnts van sy vakteori 

is van die 011 rgrootst b lang. 
Di , klcm v I ·gter op die stud nt 
se uit lnd llk ontwlkkeling. ver 
mo' in di praktyk, en sy studi, 
moet dUB ook 'n • nlmopingspunt 
m t; di huidige prnktyk vorm", 
h t hy gese. 

OPR ~GTIIEm 
In die 001'0 ag van k nnis van 

dOR nt na student is dtt noodsaak 
lik dllt da r wedersyd e opregt: 
held .n 'n b Ref van i ander s 
m nsUkheid b .staan. 

Leon Kuschk. 
student in di 

Volgt'n Ena Ja,n Il,'n bon 
neur ~ tudent in Afril<Utm -Neder 
Il nflH, I <lu lr he"lwat uimte vir 
'n "oop v('rhomJing" tu ,11 Btu 
d~nt~ en hul l(,ktor(~t ook blnn. 
<lie ldu.s itu Ie. JIi.·rdie v rhou 
dlllg lu'hoort d U1' (li( Jekto~ fCc 
inisieer tA· word. 
Tel'S lfdertyd rno,t die student 

hom ni, agter die mnssa verst ek 
nlc. "Lektore ontvang graag stu 
d nte met probleme op 1< ntool', 
maar min stuoente maak van 
him'die geleentheid gebruik", h't 
sy g se. 
• 'n Nouk ,urig'r afbalwnlng 

vun di 1 studi('v('ld d('ur duldellke 
verwysings vIr flclfstudi., Is ook 
bepleit. Daar is ten slott· da.arop 
gewys d, t get1'ouc en bcplande 
studi d .ur dl student self weI ENA JANSEN 

1 
K IE 

WYN 
KO LDRANK IN 
A LE ROOTTE 

H/v MERRIMANLAAN EN 
ANDRINGASTRAA T 

Vir u Partytiie,of Dinee 

kan beraadslaag oor die beste be te gobruik vir die verkondiging 
nutting van ons studentemateriaal van 'n eie politi eke filosofie nie. 
ten elndc die Wetenskap beter te 
dien". EUROPA 

• Die Rektor het na aanlei 
ding van sy besoek aan Duitsland 
vorlede jaar heelwat verwys na 
die tekortkominge van die Euro 
pese universiteite wat gelei het 
tot opstande. Daar is genoem dat 
die dos nte nie daarop gelet het 

• 'n Ander persoon uit dosentc 
gcledcr wat deur Die Matic ge 
nader is, was prof. dr. Christoff 
Hanekom, hoogleraar in Volke 
kunde. Hy is 'n voorstander van 
kontak buite die Iesinglckaal, 
maar die kcuse berus by Ike 
dosent en student afsonderlik, het 
hy gese, "Om die vcrhouding op 'n 
meer persoonlike vlak te bring, 
moet dosente soioet as studente 
die vryrnoedigheid he om die inl 
statief te neem", het hy gese. 

GEAARDHEID 

PROF.a.HANEK M 

hoe toepasbaar die k mis wat 
hulle oordr , in die mo~erne lewe 
is nie. 
Daar wa ool{ geen va gestelde 

1 erplanno, on geen waardebepn 
ling van (lie wer], wat die stu 
dente gedoen het ni • 'n Ander 
)dag wa dat daar '11 groot tekort 
wa nan geriewe vir die groeiendc 
studcntcm a. 
Die oplossing vir die gebrek aan 

kontnk op akademiese vlak Ie 
volgens prof. De VilUers ill die 
skep v n kommunikasiekanaIc. 
Die kontak l<an op departementeIe 
of fakulteitsvIak pIa svind. Ook 
kan meningsopnames oor die sak 
onder studente gedoen word, en 
oop g .sprekke met hulle gevoer 
word. 

K 
OOK DIE BESTE 

BRAND WYNE EN 
LIKEURS ENS. 

* GLASE GRATIS 
IKEKAFEE) OF MNR. BA SON TEL. 3382 
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Vyjiio. Persent Dop 
MET 'n slaagsyfer van 98,1 % het Wilgenhof se erstejaars vir die eerste ke r in drle [aar 

daarvoor gesorg dat Huls Marai. nie die Kleurebeker verower nie. Hui Marais Be slaag 
persentasle was 83,8%, wat hom die tweede plek besorg bet. I~~endrag was derd met 81,8%. Die 
gemlddetde slaagsyfer vir die koshuise was ongeveer 50%. 

Alle eerstcjaars het vanjaar de Igeneem aan die klcurekompetisie waa rin hulle geto ts word 001' 

die Studentegids sc inhoud, Soos gewoonlik was daar weer 'n hole pa r oorspronlcllk ntwoorde op vr e. 
.Prcdtkaat" is onder meer om kryf as ,,'n getutgs krtf v n [ou prcdik nt", "musiekgr ad Sf' lanst eksn 
mon" ('11 ,,'n lcktor". 

USKOH. hct dcurgeloop as "Die 
Unlvcraltelt van Stclh'nQosch s( 
Kreupclorgt niaasie" en "Die Uni 
versitelt van Stcllcnbosch se Koor 
organtsusle". "Sirkus" is bcskryf 
as .xlooptyd" en di amptelike 
mondstuk van die student -unio 
was Buks Hertzog. 
"Konvokasie" was "studente 

unio plus die Stantspresld -nt, plus 

die Af'delingsraad, ins." sook .. 'n 
vergaderlng van oud-Ir-raara v n 
Stollenbosch", 

v renlg ing, ns., n die verkoper 
goo, 

HE((EK~AME 

STUDENT 
GESKORS 

KOSJIUISUITSLA JlJ 
1I1NR. PIKKIE BLOMM AERT (links) oorhandig die Pikk-ic 
Blommaert-bckcr 'lJir die wcnners 'van die Eersicjam sl~lcu.r , 
koml)Ct'.~i ' aan Ohri toff Pau,'U)J primariu« van Wilgcnho/ (r 9 ). 
In die m iddel • taan Willem Doman, voorsiiter van dia Kl ure 
komitee. Wilgcnhoj s C'l'.'~tcjaar het die kompot! ., met ) I 

.laagsyfcr van 98,1% qewen, 

Die rps vu II cJi('l koshu! Be 
rangorde was 00 volg (per enta 
sif' g('Mlaagdcs tUN en hal 1('18) : 
Huis ViHscr (79,S), Heem tede 
(67,6), .0llOl) (60), • Imonsberg 

OORTROM 

SteLLenbosch Se Grootste Vereniging Kry Nuw BLad 

'n STUDENT van die Univer- 
siteit van Stellenbosch is 

onlangs geskors nadat hy hom 
skuldig gemaak het aan wange 
drag tydens die verwelkoming 
van eerstejaarstudente. 
Dr ar is nic amptellk bekend ge 

maak wle die student is of in 
watter koshuis by voorheen was 
nia, Die untverslteltsowerheld het 
hom oorspronklik nie to gelaat 
om vanjaar weer in die koshuis 
te gnan nie, angeslen hy nie ver 
I de jam' die vcreiste akademlese 
prcsblsie behaal het nle. 

DUBBEI~WAPJl~N 

NUW "DINAMI K" IN v 

Met «lie amptellke verwelkomlng 
\'ltllju r het (lie botrokke senior nit 
hew ring 'n ('I rswjaar 0 hard 
ft'. n die kop geklap dat y oor 
trom g('bors hot. 

In KI urkaart is 'n vereiste vir 
die aankoop van 'n klcurbaadjie of 
knooptrui van die Univcrsiteit. 
Alle senior studente wat minstens 
een s mestor aan hierdic unlversl 
teit voltooi het, is g r gtig op 'n 
kl urkaart, asook eerst [aars en 
juniors wat 'n semester lank hie 
gestudeer het en di klcur-eksa 
men suksesvol afgele hot. Di 
baadilo of knooptrul is reeds die 
Iaaste twee weke van genoemde 
vereiste semester verkrygbaar. 

DIE Afrikaanse Christen-Stud ntcvercniging v n • t 11 nbosch publtsoer vanj r 'n spll t r 
nuw blad wat die pI van Takm-tu8 inn · sm. Di erst uit awe v n die blad, Din.ami ,k )12, 

h t pas op die kampus verskyn. Volgen H nn i 1 Roux di idakteur, is daar gevoel d t Tak- 
n,u,u,s bale geyk geword het. 

Die kleurka lrtt~ i vr rl(rygbaor hy 
die SR-Icantoor, Ull nat omlng v n 
I ogenoemde verel tnN. Registra (' 
en per oonskaarte moet gctoon 
word. Behle die nunkeper kleur- I 

kuurt en p( r oon leann moet hy In die c r. te ultgaw verskyn 
dif wlnl .. l gotoon word, I ' duar 'n VI' uggespr I oor S nding 
St\~(~cntc wat vir in kleurk art onder di Klcm-Iing; in dl onder 

kwalittsccr kan 'n dubbelwapen : 
by die ba djie annsknf mits hulle I werp word bespr It dour dr. 
ook nog 'n v rlofbricfie van die Bethel MUll r, drs. Nico Smith n 
betrokke huiskomite, erk nde I Andre St yn. 

Diiunn iek '1f, sal hom bale moer 
toele op ktuele aangele nthede 
binne die vereniging self. Dit sal 
ook artik Is oor kringw rk, vrac 
utt die krlng I bespr sklnga van 
sondlngbedrywigh d van die ver 
enlglng n'n bri werubrl k bevnt, w nti nou 

N1JWJ1.1 PERSPEKTI ~F • • nlgln 

Motorfietse Gaan 
DIE motorfietsmanne van ons kr mpus is glo met g sdrlf n ywcr besi 1 111 'n v r t dering op 

Dinsdag, 21 Maart waarop daar bealuit is om onder die lei ding van 1avin I indhor t kopp 
en masjiene saam te snoer tot 'n klub wat heel war .rskynlik di Matie-Motorfietsklub sal h t. 
Op die vergaderlng is 'n komit e 

van vi r led benocm wat die 
grondw t van die klub Hal bepaal 
n dlt voor die einde van die 
kwartn 1 m t die oog op rk n 
ning aan d e SR sal voorl . 

st, pples te ondernc m en dam: s 
is glo welkom as n vlgators. I 
wctenskaplike v rklarlng is dat 'n 
hoer st mtoon makliker hoorbanr 
in die suiscnde wind sal w es, 

kleuro rcnhaun toe nun. i em 
ble m v n di( klub ~ 1 d n ook 
v rb nd met tell nbo. ch hou. 

G ('11 opmars su l deur die 
strate gehou word nie. Die It r Is 
wi! gr ag die b cld van M Ueland 

Die klub beoog om gel" ld ult- bovorder en lat ir s Its in Matlc- 

SKONE VIG OKS 

T 1.1 on 

HI 

GAVIN IANDIIORST op sy moiorjieis. Al dreunend. wil tty en 
'(J11 brigade nog d'ic wereld platry. 

.. II 
UNI LAAN 17 
ST II NBO. CH 
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DIE eerste maal in 'n b ie lang tyd bet Stellenbosch weer iets om oor te baklei. Dis non 
AAK e saak waarvan ek praat. 

U sien, <lie sank staan so. Daar 
Is dlegene wat beweer daar is 'n 
kraak in SAAK, dis nou die peti 
slemanne. En dan is daar die 
SAAK-manne. En die een saak 
gaan nog bale sake afge , soos ok 
die sank bolutster - party di Jg 
selfs m t Iastersake. 

Reklamesette 
001' die SAAK-saak is die Alcker 

glo verdeel in drie kamp . I ie 
SAAK~h:amp, die Petisi ikamp en 
die Nat-kamp. Die Natt s is glo 
die relclameagente vir die p tlsie 
mann .. No _. Die p tisi kamp doen 
r klame vir die Nat-kamp, Oppen 
heimer doen weer rekl me vir 
SAAK. Ne. Opp nh Imer doen 
reklame vir Oppenheimer. Of ho 
hot k dit nou? 
En dit t rwyl almal so maan 

001' r klam s .tte! 

Balan,'; die Wagwool'd 
Di potisle-klokbokk s~ SAAK 

s aanbleding is ongebalanse rd. 
Net rogs en Progs, se hullo. Maar 
SAAK hou vol dis gebalanseerd: 
'n Kapcnaar n 'n TransvaIer. 
flo's daat vir balans! Nou nog 
net 'n Natall r (hulle kon glo on- 

g Iukkig ni 'n Prog in die Vry- SAAK-manne se, as die petisie- 
staat kry nl !) manne konsekwcnt wil woes ... 

My mening 001' SAAK se saak? 
Maar 'n deurmekaar affere. Dit 
lyk my egter of die petisiemanne 
gaan dcurbre k op DEURBRAAK. 

Tafeltennis-M arathon 

JANNlE MALAN en W llie 
Krinn van Dagbrcek het v r 

led Donderdagaand begin met 'n 
poging om die tafeltennisuithou 
wercldrekord van 50 uur 35 minute 
te verbcter, Die MaNe wens hulle 
11e su kses toe. T en die tyd dat 
u Perspcktieuie lees, is die gebeure 
natuurlik al ou nuus. 
Al hierdie eienaardige rekords 

verbaas my egter nog steeds. Wat 
sou 'n mens besiel om dae lank 
aanhoudend snoeker te speel, of 
te rolskaats? Of erger : om kla 

--------1 vi ere binne 'n paar minute met 
byle te vergruis, of om maande 
lank op 'n paal te sit! Hoe sou u 
daarvan hou om die wercldrekord 
vir paalslt te hou? 'n Mens kan 
maar net jou hande saamslaan! 

Progs Raah Or 
Maar nou wll die petisiokamp 

verdeel 001' 'n intern kwessio. Dis 
daar 'n stryd tus n die verkramp 
tcs en die v rligt s, Die vcrligtcs 
gaan voluit vir 'n vergew - n 
vcrg. t-beleld. Hullo se SAAK sal 
doodbloei want daar bly nle me r 
veel Progs oar wat kan kom praat 
nie, 

N P .. ? og ellSles .. 

Maar ek hoor SAAl{ gaan nou 
sy tror fkaart speel. Eon ..• twee 
. . . drle Nattes op 'n ry. En dan 
wil SAAK sf n of die petisi mann 
weer gaan p rtlsies ronddra. U sien, 
die petlstemanne se mos dit gaan 
bloot om die beglnsel van geba 
lans erde aanbieding. Soos die 

HAAI, Fens! 

Ek hoop nie dis met almal se liefdeslewens gesteld soos met die 
van Helen Bo hoff van Huis Div nie. Hi rdie hartlyer moes amper 
onder kalmeermiddels gehou word totdat Louis Kotze aangekom het 
vir sy besoekie. En nadat hy gegaan het . . . 

Wat van haar kamermaat Dorothy Muller? 'n Bloedstollende gil 
van die kamer onder hulle s'n het die aandstilte deurklief toe 'n tas 
bare bewys van die kontak tussen haar en Chris Dooner ('n verteen 
woordiger van die Vloot) voor die venster opgehys is. Wat bring 
hy so laat in die aand vir haar? 

Die swart kringe onder Rosalie Kingwill se oe is seker te wyte 
aan haar naweke met Bobby. 

Sarel Et ebeth het reeds vroeg die Vrydagaand van die MBA 
vleisbraai met Ilandy aan sy sy (en ek bedoel regtig "aan") van die 
toneel verdwyn. Hy't self gese: "Met so 'n oulike meisie kan ek mos 
nie hi r bly nie". Maar WAAR wou hy da bly? 

Noudat Lorinda van Wyk op Nerina se huiskom is cis haar 
nuwe status dat sy en Albertus in sy Anglia, en nie op die voorstoep 
nic, sit. Mariu se motor is ook seker die redo waarom Marf'tho. du 
Plessis van Lydia so min geslen word. Die "sit-ins" (oftewe! "lc-ins") 
wat darem op Stellenbosch plaasvind! 

As Annarette Huysamen van Nerina Woensdagaande op die tele 
foonhokkie afstorm met 'n handvol klein eld, moet ek gou padgee 
voor die sleutelgat, maar ek weet darem van die soot woordjies wat 
sy in NaHiu se oor fluister. 

Waar is die vierde lid van die Lombard-sphotestats" (ek sal nie 
waag om sy naam te noem nie) as sy drie broers in die dorp rond 
loop? Ek vermoed daar is 'n meisie (die wort Una van alle ,~fwesig 
held). Sy weet seker dat sy elke keer met dieselfde meneer ~Ambard 
te doen het. Ag, 'n mens vind sommer dinge uit as jy .0 nil. aan 
mekaar is. 

Anneke Koort se Hefde met Loui wll-wll weer opflikkcr na 
die pragtige blomme wat sy van hom gekry het op die dag van hul 
.Jicrdcnktng". EIsabC Naude van Heemstede: van wie het jy daai 
lieflike ruiker ontvang wat verlede Woensdag in Veldflora gestaan 
het? 

Ek dink Die Matie se volgende projek moet wees om 'n "Hitching 
Post't-kolom te sttg. By die oujongk~rels ChrJ toft Pauw en Leon 
Co tzee van Wilgenhof sal dit seker groot byval vlnd. 

As Elmarie Stoumann geweet het dat Joh n Goosen iemand in 
die persoon van haar verloofde, Gerard Schultz, sou oplaai, het sy 
nooit negatiewe stelUngs omtrent Gerard se "jeans" en "baadjie·met 
die-badges" gemaak nie. 

Plnsie boer nog steeds by Erna Smit in Nerina en Robin Camp 
kuier chronies by Denneoord. Mynle de Vim rs en Fanie Nieuwoud 
se verhouding is steeds onvernietlgbaar. 

Sal Wilhelms se sportwinkel die prys by die Handelsweek los 
slaan vir die winkel wat die meeste goed plaaslik verkoop - veraI 
noudat Pamela Dreyer se Dawia daar work? 

H('t daar enigiets verder gekom van Chri Otto se heerlike aand 
met 'n Van der Westhui n-damctjie v n Harmonie by die Karnaval 
vleisbraai? 

As 'n mens na die llefdeslewe van sekerc studente kyk moet 
jy tot die gevolgtrckklng kom dat agter elke suks svoUe ma~ daar 
'n vrOll stann. N 6, Hmmie v n dar M rwe met jou Wilma van Har 
monIc? ;::.=::;:===:;.;.:;;;;:.~;.;;;.:=:::::::;;:~==::;:::===========::;;r==============;1 Die "duiflike" koer-koer van Dorothea Labusehagnc is seker baie DI ROOI LANTERN mC!or bclangrik vir Wlum van Zyl as sy Kanarle. 

En op hlerdic romantlese noot s~ ek au revoir. 
Alomteenwoordlge, 
SG·LOERDER. 

In 

To ann ks dat ons so makltk 
v sg yang word in di slour 

van die I we. Vandag is soos 
lst r, MOre soo. vandag. 

VerIed we k soos volgende 
we k ... en 80 hou on8 nan 
om in m .ka r s stl'ak g - 
slgte vas te kyk. 

Ii, groot gel nth dc, d rin 
vincl ons vr ugde. I og die 
klein dingetjies, di . nIl daag 
se - dit waaruit dl I w. tog 
intlik b stn n dit word 
oetlnf .. 
veraw 19 in die sl Ul'gang van 

En 80 loop dfp. lyn ste ds maar 
g lyle: mO is ma r n t nog 
'n dag. 

:N'uwe Gf) ate ... 

Ma r hot oris dan die res p 
verloor, die r isop om te lewe, 
en nou best an ons maar 
n .t? Of i alles tog bestem 
om so te wee : so sonder 
nuuth .id. sonder risheld, 
sond r blydskap? 

F...Jk dink ons het di rcscp ver- 
1001'. Of di per nag: ons het 
die ill ,n verlao wat ges6 het: 
"Kyk, I!.lc: rna k aHe dinge 
nuut". WHnn r ons Hom g - 
villd h t nle v6r in die 
v 1'1.d nio, maar in dte hede 
v n 1I{ dag - dan Is van 
d g 'n vreugcle .•. en mOre: 

ILW 
D OOGSKOONMAK R 

N 
( DMS.) BPK. 

VINNI( E 4 UUB DIENS 
VI PF . .JitSOONLIK DTENS 

orp. tr t 144 
1 LL~NBO I 

SR Ook Oe Hol 
Klink die storie vir u ook maar 

so 'n bietjic deurmekaar? Dan is 
u goen ultsonderlng nie! Die ding 
het die SR ook op hol - glo tot 
in Pretoria toe. 

Deltrbraak? 

Mej. Trapkar te Plat 

EK hoor die ingenieurs het be- 
sluit Mej. Trapkar is uit. Glo 

te pIatvloers. Sy sal nou die geso 
fistlkeerde naam van Mej. Inge 
nleur dra. 
Riel' is nou darem vir jou dui 

sende v n die Mej. Ensovoortse. 
'In wannc r die Trust~Bnnk hier 

I op n, sal jy cers 'n gedo nte sien. 
AIm 1 sal 'n Mej. lets wil h . 'n 
Mej. Trust- ank, 'n Mej. R mdez 
vous, 'n Mej. Braak, 'n Mej. Slap 
Chips, 'n Mej. Tollies. Dit sal geen 
perke ken nle. 

Betaling vir SR-Iede? 

DIE Studenteraad het onlangs 
die Studentehof om 'n mening 

gevra oor die moontlikheid dat 
SR-lede vir hulle dicnste betaal 
word. Nil. my mening is dit hoog 
tyd dat stud nteraadslede betaling 
ontvang, veral as 'n mens in ge 
dagte hou dat selfs huisltOml de 
v rgoed word. 

M atie-l'edalcsie? 
En nou sit ck met 'n gat. 'n 

Gat op my blad. Wat ek moet 
to skryf. En dis holfvier in die 
oggend. :mn k dink aan 'n ding. 
Waarom nic 'n oulap of twce na 
die Mali -redaksielede se kant to 
gooi ni ? S If harde werk die. 
W ok in n we It uit, sonder op 
hou. 
Maar die h 'vr diging is groot. 

Vir 
HEERLn{E MIDDAGETES 

Me per p~r8oon 
DI I{O - Elke nand 

o K-MUSIEK 
Donderdagnande 

DAN 
Vrydag- en Saterd gaande 
Daag-Jiks oop vir KOFFIES 
ell PANNEKOEI{GEREGTE 

DIE PLAZA·GEBOn 

at Ie te deur 
die .. 

100 KITARE 
om van te kies 

AIle modelle in voorraad! 
On Is Hoofagente vir "YAMAHA"-Kltare 

Ons bied verder aan: GRATlS-SELFLEERKURSUS by elke 
Y AMAHA-Kltaar en 'n groot verskeldenheld van Bladmusiek. 

Mu fekwlnkel W. HEUER (Edm ) Bpk. 
Birdstr. 114. langs Stellenbosch Motors, Stellenbosch, Tel. 3811. 
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Weer 'n 
DEUR PIERRE BAUMAN 

MAANDAGAAND, 20 Febru 
arie was 'n groot aand vir 

al wat atletiekliefhebber is. 
Daar was langbeen Sigrid WaI 

t~rf.1 so SA-rekord van 55,2 sek. vir 
die 400 meter wat jou laat lekker- 

FANIE VAN ZIJL 

Judoklub 
Stig Af 

DIE Judoklub het verlede 
Donderdagaand sy jaarver 

gadering gehou en daar is som 
mer groot dinge aan die kook. 

EIE UNIE 
Die lub is in die proses van 

afstigt ng van die WP-unie en het 
aansoek gedoen om. 'n ele unte te 
BUg. 
Octen1ngf~ ga nook nou In aile 

ern b gin ell 'n Intere nte pro 
gram 16 voor dle dour. Dnar Is 
n wens v nlng In (lie Strand, 

Intervar lty en die WP-Ku.rnploell 
kar) •• " ook ,110 A-I umpteen- 
1 PPe eduronde die Junto-va 
kltn Ie In Roodepoort. 

PRINGBOK 
Die Iudomense verwelkom nuwe 

Jed(~ - mans sowol as dam s, Die 
klub se Springbok, Plet Nel, byge 
staan deur Alec Butcher en Jan 
OUvier, s 1 vanjaar die afrigttng 
war rn em. 

VerdN,"C InUgtlng lean v n (Ue 
ldub ~ vool'sltte , Nlco de loker, 
by I umer 808 In die A,lmlnl.tra le 
gChou verkry word. By I oole 

n by tel. 1S000e besldkbaar. 

Dirk de Vos: 

DFJUl~ ,JORAN LE BOUX 

G 
AI man, k se maar niks." Dit was Di kio de Vos so antwoord op'n vraag hoe sy Hebreeuse 

" toets van vroeer die aand afg loop het. F.Am ding is egter a kcr; hy is va b sloto om sy 
studie as predikant te voltooi, 

Mylpaal 
kry het; daar was Annatjie Bolt 
man wat Eugene Brasler duim vir 
dulm tngehaal het in die pylvak 
van die 200 meter hekkles om 
laasgenoemde se SA-rekord van 
27,7 sek, te owenaar: en daar was 
'n ope WP-rekord vir Jan Holtz 
hausen toe hy Dave Langley net 
net in die 110 meter hekkies 
geklop het. 
En dan nog Clive Mason so 

geslote WP-rekord in die werp 
skyf, Dicky Broberg se 1:47,4 in 
die 800, n Andre van Heerden se 
gocie oorwin nl ngs 001' F'rancols 
Wahl in die naollope, 
Nogtans dink ek dat ni mand 

woes. 

PUNTEMAStTIEN 

Bale geluk nan PSO wat weer 
oens met die at! tlekb ker we .. 
geh rdloop hot. Simonsb g het 
alm .1 vorbans dcur tweede te 
ndlg, 
Maar: is dit reg dat Simons 

berg so grootste puntemasjlen 

Dirk is in Kroonstad gebore, No. 
matrl k is hy na Stell nbosch 
waul' hy di BA-gl'u d v rwer 
hot, Dan.rna het hy aan Or y 
Kollege gaan onderwys gee. NOll, 
nn 'n hole aantal jare, is hy weer 
tcrug op Stcllenbosch s 'n admis 
sicstudent. Intusson was hy ook 
al in die mynbedryf a n die and. 

LAP I" ~ 
Vandat hy Stcllenbosch verlaat 

hot, het Dirk nooit RY rugby ] at 
slap If nip. Vcrled [aar h t hy 
gcreeld ns kaptein van W s 
Transvaal uitg dru . By 'n h le 
paur gele nth d bet hy ook die 
gro n en goud oor sy kop g tr k. 

So as hy gesels, is dft duid illk dat 
do. l' 'n groot voorllefde vir rugby 
in hicrdle man skuil. 

T olgen Dlrk was by nle van 
plan om 111g In in'n pan bier 
op Stellenboseh to P el nle. I:: 00 
hy (lit stclr IlY wou rugby peel 
om fn fiI to bly. Toe hy c.. r 
e In MatieJnml ng land bet, 
het die rugby ogga g ,byt ell non 
speel by ttl 11 r vi die Vieto 
rlane, lIy pa ook bale go ( by bul 
p pIp troon a n, 

AKADEMIE 
or sy toekomstl e rugbypl 1 n 

wi I hy hom nie grang uitspreek 
nie, Op die oombltk rus ay crate 

• vIr Coetz nburg 
my sal kan vorkwalik as ek Fan! 
van Ziji se 0 n my] as die nom 
mer van die nand b -stempel nle, 
Hicrdi Pukkle h t na Dfv. Lam 
precht se koninkryk (Div. is die 
enigste atlect w t nog 'n droom 
myl op Coctzenburg gcloop het) 
gckom en nie net 'n droommyl 
van 3:56,4 atg Ie nle, maar ook die 
SA-rekord met 1,3 sek vcrbeter. 

ONT PANNE 

BL DRIE 

R DO' 

plig by die akademl . Sy sport 
dreig soma om st rk t mst n h. 
bled teen tli al adomlo, maar 001' 
hi irdie saklo stnan Di rk at k, 
Alcademie kom crate, daarna 
rugby. 

HUlL 

FRANOOIS W 111.1 is hi rdid 
woek. 8, Matt ,-, port t ,r. 

C.\ Illft,·Drlltck ry 

on orvlltory. 
teUt! bosch. 

d. 

DIE hele kwessie van Intervarsity ra k n ou 
Ikeys met lets oorspronkliks ga n kom. 

Eintlik moet k so die Ikcys 
se studentcraad. Want dle UK 
rugbyklub, hul admtnlstrateurs 
soos drs. Babrow, Wells en 
Moss en almal w t werklik 
sank maak is ten gunste van 
Intervarsity BOOS hy Is, 
Hoe gouor die key- tudonte 

rDl d (on on 'n ook) be t clat 
Intervar itY'n angnleenthei<l 
vir die rugbyklub f. hoe boor. 
Rilort en pollttek bet nlks met 
mekaar te doen nle, Solank dle 
rugbykluhs, (Ie pel('rs en die 
adrninistr teurs ten gun te van 
Intervarslty i t kan enign tu 
dentera d seveel rno It, ann 
neem oos by wll, dul em 0 
,feronda ho I on vol b1cale 

we • 
Int .l'varatty is vir rugbysp - 

1 1'S en om d! spel rugby. En 
solank daar by die Ik ys .n op 
St Ilenbosch rugby gespe I 
word, 1 d r Intervarslty 
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IRank HOOgl 

DEUR JOllA N I.OlJW EN STIAAN VAN DER MERWE 
MET die v rskyning van rugbypale op Coetz nburg en die a. n 

wesigheid van steeds groter-wordende gro pies swetende 
rugbyspelers, hot die rugbyseiso n sy koms in geen onsekere 
terme nie nang 1 ondig. Al die koshuisspanne is al daar opg merk 
n almal was klipha d aan die oef'en, wat '11 aanduiding is dat 
die koshuls di wedlooj om die verskill nde bekers vanjaar 
w r hai rnstig benad r. In 'n poging om 'n aanduiding t kry 
van di ond irsk ie spanne se planne en moontlike kr g h t 
Inter ssanto feite aan die lig gekom. 

Almal Vol Vertroue 

DAGBREEK en Eendrag gewi7ckel in }n »erbete .~t1'yd om die bal - 'n toneel uU 'n krag 
meting »erlede seisoen. Met diesel/de doelgerigtheid gaan die qesoqte Bauer-beker van.1aar 

gcjaag word. 

sy skil{ 

In Majub g an ding blykbaar 
ni so oed nle n is di Inskry 
win rs wat ontvang is minlmaal. 
Die v rd re plann van dl klub 
sluit o.a. 'n t.oer in, asook am alga 
mast met Van Riebeeck-huia. 

WEAt PSO betref is die manne 
yw rig on hull h t reeds vir 
!II. nhurg wat ook vanjaar in di 
Sau r-liga speel, g klop. 

tw e nuwo frigters in di persone I 
van mnr '. Blacky W ssels en 
Wlllcm Bryn rdt, 
E ndrag pog elf met 'n nuwe 

afrigier, mnr. Gerber. In teen tel 
ling met die amler koshulse h t 
l~cndrng b ·tr«'klik Iaat begin 
oefen. Kort voor die elndo van die 
I wartanl I proewe g sp I met 
dh~ oog op drle wedstryde in Bre 
dasdorp, Oor (lie mnnne se kanse 
in die auer-Ilga won 'n hestuurs 
lid hom nle ultlaat Die. 

DAGBRJi1EK 

ouba et P anne 
Met Matie- Tennis 

HIDS MARAI 

DEUR STIAAN VAN DEB MERWE 

As ronr. Houba, die Mattes se komper-afrigter in tennis, aan 
die woord is oor ons tennisspelers se prestasies en aktiwi 

teite, besef 'n mens weer hoe dicp ons sportkrag Ie. Die afgelope 
t nnisseiso n kan as tipiese voorbeeld gebruik word oro boge 
no mde te illustreer. 

n 

In die WP-liga h t di Matles 
hul tecnstand '1'8 11 t kis- n mo 
kcrhou "toegedi n" en omtr nt 
skocnskip g imaak. Die dames wen 
weer die {erst. , tweede en derd 
lig . Di mans kon lIn t" di .rste 
en twc cdc Ilga wen. 
By die SAU-kampio nskap het 

die Maties weer 001 wlnna rs 
001' di ' nc t gesprm " die dames 
vir die sew nd agtcre .nvolg nde 
k 1'. 

b rt. Dit bi ing me dat da l' op 
di oomblik m sci op Iubb lspel 
g ikonsentr er gaan word en dat 
da r meer int nsi we gro psafrig 
t lng gaan wecs. 

p di oomblik neem 'n uitge- 
o kte grocp spelers ann 'n toer 
nooi d 1 om t wys wa rto hulle 
in au at is. Vi r mans en vier 
dam s sal g ki n gcvra word 
om by di klub an te sluit. 
Mnr. Houba is geensi s pessl 

mi ties 001' y spelera Sf kanse in 
die toekoms nie. Hy et d' po 
tcnsla 1 en w t hoe om dit to 
ontwikkel. G leidelik S 1 nuwe ta 
lent di sp I 1'S V l'VI ng wat ons 
vorlant. Mnr. Houba hct so gcs~ 
n hy w ot waarvan hy praat, 

o 
D:JUR 

'n MA'l I .:.I-SpOt tm n het onlangs W l' In sond rlinge pr stasle 
b hr 1. Dit was to i.lmUe Ro souw b no m is s Junior 

• I rtman van die Je .ar. 

VERI .. OOR 

Ongnlukkig het ons heelwat spc- 
lor verloor onder me r Andr 
van dor M rwe, Alison M dden, 
Marl ne Calitz en Ann mad Slab. 

Weer 'It Wereldrekord! 
DE1JR GAWIE NI :JNA Eft 

OM vir 3098 minut In taf~llennisbal1etj~e te slaan, kos ui~ 
houv .rmoe. Die nuwe wereldrekord VB' volgehoue spel In 

ta eltennis is 51 uur 38 minut . 
Hi rdi rr-kord is opgestel d ur di r .kord oortrei' is nog In tydji 

Wallie I rumm (regs op di foto) voort L speel voor hulle <.Ii hand 
en .T nnie M· It n, alb ivan Dag- dock ingegooi h t. 
br ck. Vanaf Donderdagoggend 
tot Satcrdagmiddag h t hlerdie 
tweed jam's op hulle b ne g staan. 
Hulk is sl ·gs vyf minute in elk. 
nul' g gun om te ontspan, L_ e t. 

11 to was. 

II EM T en i.J 

t-punt. ly · 
van pann i. : 

W V 
6 {) 1 
5 1 1 
5 4 1 
7 4 a 8 
5 3 2 6 

.. 6 3 S 6 
6 3 8 6 
6 2 4 -1 
5 1 4 2 
7 0 7 0 

UITGEPUT 
Ond nks J nnie s . bemo digen 

dt nntwoord " it g an HOg 01' 
raalt!" III t dlt geen twyft 1 1 
dat hlcrdie manno uitg put. w 
nle, 
Ten spyte van di ultpu tin h t 

~",.N""."#""/',h"',N"""/"""'//,"b die manne 1 an g at n om nad t MALAN EN KRUMM 


