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TWEEWEEKLIKSE ST LLENBOSSE STUDENTEKO ANT 
UITGEGEE ONDER DESKERMING VAN DIE IR 

ERTZOG 
I 

BETOGERS 
H Y dink beslis nie dat dit In doel sou dien indien die SR hom oor die onlangse polisieoptrede en studenteonru 
uitspreek nie, het SR-voorsitter Buks Hertzog aan Die Matie 
gese. Persoonlik meen hy dat die SR Of beide partye sou 
moes kritiseer of 'n neutrale standpunt sou moes inneem, 
en dit sou geen doe I dien behalwe om albei partye te anta 
goniseer nie. 

GEVAAR 
Buks hot gos e dat die mosle 

Stellenbosch so betrekkingo met 
and r Afrikaanse universlteite in 
gcvaar sal stel, en dat die Raad 

Sentrum: Matie-droom 
Nou Moontlik! 

D E bou van die Studente. entrum sal in Januarie 1975 'n san- 
vang neem, 111 'n HI)e, iale verklarlng het die Rektor, prof. 

-Iannle de Villiers, aan Die Matie gese dat die Regering verlede 
week aan' versoek van die Unlversltelt ter opbeffing van die 
verbod wat vanjaar op nuwe studentesentrums geplaas is, vol .. 
do en bet. 

eers in Junie sou begin. 
'n B drag van R800 000 wat 

to boaldkbaar w s, sou slogs 
die oerst janr so boukoste kon 
del, lndien daar sender Reg - 
ringshulp hi rm e voortgegaan 
is. 
In die lig van hit rdi feite, v .ral 

aangeslen die projok r ids goedge 
k sur was to, die moratorium In 
gestol is, is die Minister van Op 
voeding deur die Universltelt ver 
sock om die opheffing daarvan in 
hi rdle geval tc oorweeg - met 
diNl verstande dat daar nle voor 
Janunrle 1973 met die bouwerk 
h gin sal word nie. 

Ulf' Rcntnun sal as (lie Langen 
hoven - Stmlontes('nt 'urn bokend 
star n, Dnal' word beoog om dit 
hinne dertig maande teen 'n be 
raamde bedrag van R2,4 miljoon 
ft· voltooJ. 
'n Moratorium is aan die b gin 

van di jaar deur die Reg ring 
g pIa Ii op die nanvnng van die 
bouwerk van nuwc nie- kadcmiese 
univcrsitcitsprojcktc'. Hoewel die 
Studentesentrum toe reeds 'n goed- Volgens 'n mondclinge m dede 
gekcurde projel{ was, was die ling vnn die Minister nan die 
moratorium oob: hierop van toe- Rektor is die vcrsoek nou tocg - 
passing anngesien di bouwcrk stann. (Sien ook bladsy 8.) 

MONDELNG 

VRYDAG, 16 JUNI 1972 

Die mosle waaroor 'n fin lc 
stemming gehou is, het gelui : 
• "Alhoewel htcrdle raad die wysc 

van die protes van die studente 
van UK afkcur, moet ons dlt 
duidellk steI dat dit ons oortul 
ging is dat gewelddadige lngry 
ping seIde 'n blywende oplosslng 
vir enige probleem of menlngs 
verskll kan bring. Daarom het 
hierdic Rand met onsteltenls 
kennis geneem van die pollsle 
optrede verlede Vrydag tydens 
'n betoging deur studente van 
die Universiteit van Kaapstad 
by die St. George-katedraal. 
Terselfd rtyd gJo ons dat die 
emosionele misbruik daarvan 
dour studente om sodoende 'n se mening getnterpreteer sal word 
grot r waarde aan hulle protes all teen die Regerlng, en as ond 1'- I 
t verlcen, geen betekenisvolle steuning vir die Ikey-standpunt. 
bydrae in hierdie verband kan Op die vergadering het Fanic 
lower nie. Olivier gevra: "Is Stellenbosch te 

• "As [ong Suid-Afrikaners met bang om stand punt in tc n m? 
'n verantwoordelikheid teenoor Is ons vrieudsknp m t under Afr! 
all inwoners van ons land, is kaanse univ rsltelte belangrlker as 
ons opreg bckommerd 001' die dit wat ons dink? StelJcnbosch 
gees van wantroue en vrees hot 'n tradisle dat hy dh~ dingo 
wat daar wodersyds heel'S. On8 r_k_i_e_s_w_a_a_ri_n_h_y_g_l_o_.'_' __ 
wil dus 'n beroep do en op veral 
die studente om, in belang van 
harmonieusc naasbeataan, deur 
mlddcl van redelikc on verant 
woordelike kommunlkasle, en 
nie fisieke konfrontasla soos 
uittartende betogings nie, op 
losslngs of nlternatiewe te sock 
en to ond rsoek." 

Buks het gcreageer op die SR 
se vcrwerping van '11 mosie waar 
in Bowel die polisieoptrede in die 
Ka todraa l-voorval voorvcrlede Vry 
dag asook uittartcnde studentebe 
togings gekrttlseer word. Hy het 
sy beslissende stem hiortcen uitge 
bring toe die stemming op 6-6 uit 
loop. 
Die mosie is ingedien deur Fanie 

Olivier en deur Jimmy Fouche 
gesekondeer, 

STEMMING 
Die Iede wat teen die mosle ge 

stem het, is Buies Hertzog (voors.), 
Jobn Daneel, Willem Doman, Max 
Loubser, Theo Smith en Uys 
Theron, Michiel Ie Roux (onder 
voors.), Willem Landman (sekr.), 
Jimmy Fouche (tes.), Andre Gor 
gens, Fanie Olivi( r en Nic Toms 
het <1i~ mosie gesteun, 

BUJ(S HERTZOG 

Hlcrdie nuus maalc die vorvul 
ling van 'n 1 ng gckocsterde Matte 
droom moontlil, Sedert die d r 
ttguriare is alt s m R400 000 reeds 
deur Mllti s vir hlcrdle doel ingc 
same}. 

R2,4 MIJ .. JOFJN 

ES 00 Uitg iou op 
Bosch 

DEN ~ 'u Ikey-veldtog In 
tellonboseh verlede Vrydag 

i 'n peth Ie voorgele vir onder 
tekentng Rowel san stml nte as 
aan die blanke n (lie nle-blanke 
publlek, Bal min handtekenln 
ge Is verkry. 

n hicrdle petlste, wat opgestel 
deur die lkey-SR, word dt 

Rcgcrlng onder meer versoek om 
'n g regtellke onde sock in t stel 
n poli i -opti ide by student b - 
toglngs, t n word di ,,1', om 
vr xlsanm to d monstr ,('1', onder 
. toun". 

FANIE OLIVIER (regs) en Jimmy Fouche (links)" onderskci 
delik voorsteller en sekondant van die om trede moei« waf 
volqens Buk« Hertzog, SR-voorsitter) as anti-Regering gelnte'r- 

preieer sou word. 

POLl IE 
Sowat vlnrhonderd M ties h t 

op een tydstip voor die poliat - 
1 ntoor 11 Hombr s am idrom, 
waar II{Cys met p ttales ultgefou 
is. lo pollsie h t die skare lat r 
verso k om utte n t gaan. 
Di Admlnlatraale het dl ver 

spreldlng van hi rul petlal op 
di kampu verbt d. 
(Sien toto's op bladsy 7.) 

DI 
R EAKSIES van uit nlopende aard h t op die kampus voorg • 

kom oor di landswy - polls! .. stud mte-konfrontasi wat g rvol 
het op die Ik ys._ omstrede K tedraal-b toging voorv rlede 
Vrydag. Verskele petisi s n vlugskrift , h t di rond gedoen. 

Hi rdle p .tt.l Is oorh ndig a 11 
min. p. W. Both (Vcrd dlgfn ) 
en min. S. . Mull r (Poltst ). 

Gaan Nou 
B 

Plaa vind 
DIE int eruniversitere komite 

van die SR het verklaar dat 
Stellenbosch se b oogdc Stu 
denteraadakonferenaie bes1is sal 
plansvind. Vi sr universiteite het 
reeds die uitnodiging na di 
konferensie aanvaar, 
By die tel' 1) 1'8« gaan lu t 

UOVS, RAU, Durban on Rho(lc 
I'Md beve tlgeml geantwoord, ter 
wyl ondersteunfng' ook an (11.' 
Tulckic8 n Potehetstroom verwag 
Is, In ommlgo g • .v 11 i 
Wit rdo g(' reI. 

001'- 

KOMPU)T 
Die Ikeys hot v rsoek dat die 

verhouding tuss n stud nte en die 
Staat op die agenda ing voeg 
word. Hulle wU ook die vcrklnring 
van die vier noordellke SR-voor 
sitters bespro It wat die huidlge 
studentconrus b . l(l'yf het as .,dee! 
van 'n subtl le komplot t n In 
bcstaande ol'de in ons land". 

UWK 
Dlt~ mligste w rt Immpu8 wat 

geantwoor(l b"t, w 8 We -Ka p~ 
lanel. Hull sproo), hul spyt ult dat DRIE Maties bm~"igtig 1>Zu[Jsk1 iftt; 1.0at deu, die lkey·BR op die 
bulle die kont renste .,ute 1(1111 by- kampus v,rsprei "i • And r a in die verI de ill dl storm. vata 
WOOD" nle, maar vel' trek verI l' 1Jcrsoeksk'l'i/te, vlugskrift en vcn'klarings hierdie keer b gin 
gt en l't~de nle. I deur NlJSAS .. akti't{]itc te in plaas van ASB .. l)elange. 
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NORMAN BAILEY, wereldbelcendc bardon, wat Dinsdag 'in 
d'ie Konseroe s'ing. 

SO [a, so neem ons ook al weer afskeid van die eerste halfjaar. Die 
tyd vHeg en ek het 'n vrees daarvoor: my M. is nog maar bale 

V.1' van klaar - ten spyte van wat DIe Matie se. Intuss in vind ek 
my plesler in Cantor en divers dinge. Alles goed vir die gees, troos 
,k myself. 

Straw Dogs trek baie aandag, 'n Gocie prent, maar tog ietwat 
telcurst llond. Bitter min "dicptc". Maar miskien is ek oormaUg 
bcinvlocd deur die sklttercnde bock. 

Noll 00 tbuizen, wat vanjaar kunsrcdaktrisc is van die Stellen 
bosse Student, vra vricndeUk dat ook aan haar bydra s beso g word. 
Poeste n enigiets anders is welkom. Die he I 1 atsto d tum is n it 
na die vakansle, Skamcs kan dit ook aan haar pos: per adrea die 
SR·kanloor, Sanlamgebou 2015. 

PENSEEL 
Hi rna s b spreek Dorothea dl cerate uitgawe van Penaeel, Die 

me ste weet selc r dat dit die ASK so 1 tterkundige tydskrtf is. By 
dra s is baie w ilkom en kan by En Jansen of enlge vall die redaksie 
lode ingel,w r word. Docn dlt gerus en mo uie dat di Itriti It jou 
pot nsinlitnit smoor nie. 

Bib I ngrik is oolt dat Penseel verkoop word. 'n 
opla g word gemaak ,n kan oolt by Ena verkry word. 

NORMAN nAI[,J~ 

01 Dinsdng, 20 Juni om 8.15 nm. lew r die b l'iton Norman Bnil<'y 
'n uitvo ring in di, {onservutoriumsa I. 
Mnl'. B i1 y het sy opl Iding in Suid-Afrik en Oost nl'yk ont 

vang en word vandt g as (m van di wercld se VOOl'S op rasungcrs 
b ·slwu. R s nsies in onder meer flOp rEt" If!w r hiel'van gt noegsame 
bewys. 

Sy program s II b st: an uit ied 'c v 1 ndo1' and're Brahms, 
Wolf, Richard 81 rallSS n Ii inzi. rby sal hy oolt uittr ksels 
uft Wagn .I' S. opera Die Mei l,l'sing r VOll NUmb rg. 

Die pianis e Sylvia Schulman. al ho 11 b gol.i. 
PI Itbespr( h:lngs knn by '1' at rbespl' kin • gedo n WOl d. 

H.v.d.M. 

AANDAG ALLE STUD NT I • 
ONDERVIND U MOEILIKH 10 MET U 

DRUKW RK? 

Raadpleeg die Deskundiges 

10- ND 
(EDMS.) BPK. 

Old Millw g, N'dabeni ::, T I. 53·2011 
Po bu 2977, Kaap tad 

* * 
Probeer ons vir. .. link dien 

teen di billik t 
en Geh Ite-drukw rk 
pry 

Ons verteenwoordlger besoek Stellenbosch gereeld 
en sal tot u beskikking wees om u benodlgdhede te 

bespreek 

1. IN bierdie dae, 'n tyd waarin 
poeste steeds met meer 

andag en ontsag bebandel 
word ook deur ons "buite 
letterkundige" vriende (veral 
t.o. v. kursusse, bedoel ek) , is 
dit verblydend dat die werk van 
ons eie tydgenootlike studente 
digters nie afgeskeep word nie, 
maar dat bulle verse in blaaie 
HOOS Penseel gepubliseer word. 
2. Dit is inderdaad 'n heel Indruk 
wekkendo versameling gedigte (op 
die buiteblad en dikte getakseer) 
wat toon dat al hoe meer persone 
hulle tot die pleeg van hicrdie 
kunsvorm keer, 
3. '11 Mens verwelkom die voor 
nome van die entoesiastiese same- 

Gedagtes 
llers om in die v rvolg met die 

Departement Beeldende Kuns te 
skakel en Iltograf'lee by die ge 
digte in t sluit. 
Met hierdie positiewe gcdagtes 

open jy dan die digversamelin . 
Ek sal u nou ni vermoel met die 
besonder sensasles wat ek onder 
vind het ni , maar gee eerder my 
Indrukke by en na - meer in die 
aIg meen, 
Myns Insicns (on I{ dink nle dat 

ek 'n uit. onderlng 1 nle) i 'n 
gedlg onder me r die uitgekrls 
t Illseerde belewenis vall (lie kry 
wer daarvan w t tot die I ser 
moet spreek, Die digter gebruik 
bepaalde bcelde om jou op 'n ge 
helmslnnlge, byna metalisi . e rna 
nler i(·t te laat "sien". Die beelde 
word dus tor verheldering van die 
idee ( ), emo ie ( ), ens., in die ge 
dig ingespan, 

SINVOL 
Aan die einde van die vcrs ska 

k 1 die becld te) sodanlg dat die 
gedig jou as 'n sin volle geheel by 
bly ( n wanneer dit juis die sin- 
100sh Id aandui, dan tog nog 'n 
sinlose gchceZ. 'n Mens moet nic 
aan die -Indo van die bladsy dink 
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PIETER JOUBERT 

Dit is jammer dat dieselfde nie 
van die prosastuk "WINDV 1t.L" 
gcse kan word nle, 'n Mens b - 
merk 'n sekere invloed van Brey 
tenbach se Katastrofes wat hier 
inderdaad op 'n katastrofe uitloop, 
met die algemene kenmerke van 
"in-jou-keel-afgedrukte" slmbo 
lick, 'n oorversierde sty! en 'n 
brokkolrige, onbevredigende ver 
sameling (nie geheel nie) van uit 
eenlop nde "beskrywings" sonder 
enige gemotiv erde oorgang. 
Na die lees van Penseel i dit 

my eerlike oortuiging dat: dit 
meer indrukwekkend en bevredi 
gend sou lees as die helfte van 
die verse weggelaat kon wees. 
Ek dink besUs dit 11et tyd ga 

word dat on. weer aan ons elf 
po"si : rf"kcnsl{ap gee van wat 'n ge laag- 
"jou naam h t blink geskyn de gedig eintlil{ i . Dit help nie 
met elke witstl'cep 'wat verdwyn". om sleg aanmo('(Ugend "sag met 

die jongeling" te werk uie; omM 
i. (lit oo){ nodig om te v ,rhinder 

Die ander dric verse, veral "si- dat die M('e van poe ie as die In 
gcuncrseun", is van 'n heelwat Iaer Jdeding van 'n geforsecrde 001' 

gehalte. sprollklildteid "erdor lnslag by 
By J. J. Bp.ukes kan "By 'n digters en 1(' cr vind. 
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die gedlg is nou klaar en dan volg 
daar nog 'n stukkie op die vol 
gende blad nle, want dan beteken 
dit dat die vers 'n innerlike nood 
wendigheid mls. 'n Gedig is nie 
bloot voortvloei nie; dit is ook 
opdam! 
In baie van die Penseel-gedigte 

word beelde slogs om die "mooi 
klinkendheid" daarvan dikwels 
eerder ter verduistering gebruik, 
met 'n gebrek ann eenheid of pers 
pektief in die geheel. 
Die vel'S van Koos Coetzee, 

"Bedevaart aan die Buitekant", 
mis die noodwendige "stuwing" 
wat die produk tot 'n eenheid sou 
saamsnoer. Die tarentaalbeeld 
word met tussenposcs gebruik tot 
die twecdolaaste strofe, waar dit 
op 'n inkonsekwente wyse totaal 

voor, na en 
DOROTHEA 

LABUSCHAGNE 
deur die Bybelse verwysing ver 
breek word. Die gedig skep 'n 
flarderige indruk, met onduidelike 
woorde bloot om die woorde en 
nie om die geheel nie. 
Die mees geslaagde vers van 

Ferdie Greyling is myns insiens 
"Wanneer die oggende rooi breek". 
Dit is jammer van die "ontkiem 
'n droom" wat, hoewel 'n mooi 
beeldende gedagte, buite die ge 
heelbeeld van vuur en vlam val. 

AFGESAAGD 
Sy "kontemporere probleme" sou 

nte sleg gewees bet indien die te 
ma en humor minder alge aagd 
wa. nle, By bale van ons digter 
vind 'n mens ongelukkig dee dae 
'n oordr ,we behoptheld met die 
kontemporere - selfs by ons spog 
digter F.O. - waar 'n werk ten 
aile ko te 'n beeld van die tyd 
moet gee. Die universele draag 
krag vnn die vers, bulte die tyds 
gc'bol1(le f,ifu om, bahoort egter 
groot gonoeg te wees om die getlig 
te lout voortbestaan. 
Annelize van Rooyen se vcrs het 

'n duidclike Bl'eytense kleur, maar 
kan tog as g slaagd beskou word 
tcn spytc v n die somtydsc sock 
n effelctc, waal'van sommige weI 
slang. 
Andrc(' Bosch se eerste gedig, 

b halwe die vae en onbevredi 
gend slot, is ongetwyfeld haar 
b ste, mct twe pragtige reels 

LA I~R GEIIALTE 

Bart N L in die N ieo 
V Ni AND op ,n dnar in die Nico Malanteater 'n besondere 

toncclsiuk nie v rwerking van Van Melle . e beroemde 
roman B rt I word onder Pietel' Fourie opgevoer deur KRUIK 
so 1 frika1 nse ton eel. 
Hicrdie roman word vandag 

aIgcmc 'n aanvaar as en van die 
heel bpste Pl'OS werke in Afri 
kaans. 'n Ton elv rw rking dar 
van b 'hoort dus groot bclangstcl 
ling te wek. 
Die belangrike titelrol word deur 

Pieter Joubert gespeel. Hy het 
verled jaar sy eerste hoofrol ge 
had in Hond se Gedagte. Ook sal 
hy onthou word vir sy 1'01 bi Titus 
Andronicus. 
TC!enoor hom specl Babs L k r 

die rol van sy vrou Fransina. Sy 
tr e as gasspecIst r op vir KRUII{. 
Maties sal haar onthou vir haar 
1'01 in Die luimsaad Waai Ver 
van Van Wyk Louw wat ons 
dramamense 'n jaar of wat gelede 
hier opgevo r het. 

Ferdinand word gesp 1 deur 
Moes Xteen en Ann kie deur 
Annett Engelbr cht. Daar is al 
tesame ngttiell rolle. 
Die deh:or is ontw rp deur Plater 

d Swardt en die kostuums deur 
Price Coetzee. Daal' word uit die 
aard van die saak gespeel tcen 
stili ticse dekor, terwyl ruim ge 
bruik gemaak word van skuifie 
projeksies. 
Die stuk g an nie op toer nie 

en dieg nc wat dit wIlen, moet 
dus Htatl toe ry. Dit duur tot die 
eerstc Julie. Matt swat bIng. 
stcl kan oo){ bloJebcspreldngs doon 
vir tien of moer. Hierdeur Ie n 
a n ienlike pryskortings verkry 
word. 

uitvoering van Tessa Uys" as 'n 
goeie vel'S staan, hoewel sekere 
geykte samevoegtngs soos "brosc 
stukkies fantasie" en "slanke 
hand" afbreuk doen aan die ge 
heel. In die res van sy gedigte kom 
daar mooi, holder flitsc voor, soos: 
"en stil soos Jig tot by my gly". 
Die verse "lagduifies" en "nag 
maal" do en egter 'n bietjie yl aan, 
terwyl "moeder" darem vreeslik 
"as-die-son-struikelrig" op die oog 
en 001' val. 
Die kwatryne van Wium van 

Zyl is, volgens eon letterkundige 
en een taalkundige in die Depar 
tement Afrikaans-Nederlands, van 
die mees geslaagde poesie in die 
versameling. Sy idees is nuut en 
verantwoord. 'n Mate van kritiek 
kan teen die strak vorm van sy 

by die Lees 
verse Ingebring word, aangesten 
dit 'n moontlike dorheid tot ge 
volg kan hO, wat egter juis go 
slaagd is by "profeet". 
Die poe ie van Fanle Olivier is 

oudergewoonte w er op 'n verant 
woorde wyse g<"flkryf en is b ali 
<lie moeite werd. Die eer te, "bom 
bouquet", e oorspronklike titel 
val dadellk op, maar ongelukkig 
voldoen die inhoud nie aan die 
verwagtinge nie. 
Die tweede gedig is mooi, teen 

oor die laaste bietjie te opsetlike 
"van maagde", maar die beste 
gedig is ongetwyfeld "weer op die 
stormberge". Behalwe vir die en 
kele saamgestelde afleiding "hart 
beeshuislik" wat geforseerd voor 
kom, is hierdie vers beslis ultste 
kend en myns insiens die beste 
wat die versameling oplewer. 

BREYTENBACII 

ASVS SE 
MUSI K 

DIE ASVS se etensuur-musiek- 
konserte, gereel deur Sunette 

van Schalkwyk en Stefan Mostert, 
het di afg lope kwartaal 'n groot 
verskeidenheid opgelewer. 
Daar was kamermusiek, en 

semblewcrk, sang, klavier, tjello 
en folk. Vir volgende kwartaal 
word ook 'n program van klavier 
duette en verdere folk-sang beoog. 
Petrus Krige, wat verlede jaar se 
UNISA se oorsese beurs verower 
het, sal blokfluit- en hobo-uitvoe 
rings lewer. 
Komende w ck sal daar nie 'n 

konsert wees ni. Aanstaande 
kwartaal egt l' is daar elke Don 
derdagmiddag om 1.25 nm. 'n lton 
sert in di Konservatoriumsaal. 
Almal is welkom en toegang is 
gratis. 

H.v.d.M. 



Winter 

G. A. Watermeyer 

In Middelburg en Sneeubergkom 
se kontrei het jy, het jy 
van wildekanarie en tortels skiet 
en die verdriet daarna by 
dakduiwe se wei op mun'sipale gras 

beseerde arbeider - die poesie leer kry. 

Wium van Zyl. 

Want herfs 
het die somer gekruisig 
aan blare se droe stingels 
en die winter se angs 
loop nou snags 
voelvry 
met die sypaadjie langs rond. 
In die Laan bibber 'n weggooihond 
en op 'n bank 
met af gedopte verf 
kreun iets blou - lank 
uitgestrek soos 'n mens 

SKAKERINGS 

DIE laaste toneel uit. Fred Nel se t~kitte1Cnde opvoering van Die Daqboek van Anne }lrank wal 
voorverlede naweek 7claal'gemaak het in d'ie H. B. Thomteaier. die ontsetiende v rwild - 

7'ing van oorloq", 

r Anne frank word groot toneel 

Fyn Illuslrasie 
by Informa 1 

FREDSLAAGDE UU 
METG 00 OF 

Andre Gorgens, 
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DIT is nie om mer elk, opvoering wat met sy op nlngsa; nd in di 11. n. Thomteat reak 10 
by die ultgelese (en uitgekykte?) gehoor ultlol nie, Maar hlerln het ydaga 11(1 e Un,g .. 

boek van Ann Frank ge. laag, 
Die bai gcskryf vooraf hot 'n 

mens met 'n mate van voorbehoud 
t ater to laat gaan: w s dit ni 
dalk we r 'n g val v n basuin ell 
trompetgeskal voor die tyd nle ? 

}~ I OnIJ~. 
Dip Dagboek van Ann 14 rank, 

socs dit vir die ton el vel werk L' 
U ur Goodrich P11 lack tt uit Het 
Acht« rhui , is geen groot drama 
werk nle, Daarvoor is dit te episo 
dl 'S m mis di ton elganger 'n 
apnnningslyn wat d urloop tot by 
dl final oomblik v 11 lnslg, it is 
asof dl dram turg hlcrvan b - 
wus was n die mornli rend. 
slot b -dlnk h t om d. r m t n 
minst cen persoon in die te t l' 
tot 'n p rsoonlike h rw arderlng 
t. dwing. 

l\>l.n r: l'(.gi . eur l~ r('d Nel n y 
humlvol HJl~1 r be t hlerdle U I ort 
koming( vm'byg '1 yl( t n dour ub .. 
tlele hantorlng VJUt (Ul moonttlke 
melodrumatlesr clemente 'u groot 
toneelervarlng v rwe enlll • 
Hi rdie opvoerlng van die Drama 

departement hot by my veral om 
twee p rsone g -dra: i. Di rst is 
Fred Net, wat di moeillk to ts 

Vi n 'n debuutr gil: m t onderskct 
ding gcsl ag het. 
Dip fyn detail waurin die hand 

V'111 'n bekwnm • p 11('1 r t s1(\11 
is, was opm rkIik. I y h L dour 
gaans d rln geslaag om di IISP J" 
van die nktcurs t rvang met 
die ,,1 we" van die klompi ' m n 
in hu1 w \glt ufppl I . Mislden w 
hi rdie v rpl sing so go d (At die 

OP hierdie reenerige dae wat ons tans beleef was dit die moeite 
werd om 'n draai te gaan maak by die Universiteitsmuseum 

in Dorpstraat en Informa 1, die uitstalling van eksperimentele 
en 'I'oegepaste Fotografie. 

KLEUR 
J oehen Berg ,r (l ktor in Gra 

n s Ontw irp) is vel' ntwoordelik 
vir die kleurfoto's, wat van 'n bal 
hoe standaard is. 
Versklllende tip kleurfiltrasics 

word op verskillende maniere ge 
brulk en op minstens een foto is 
deeltjies met die hand ingekleur. 
Die toto is die nntuurton cl waar 
op dic b rge n lug in die agt 1' 
grond bruin is, n die voorgrond 
(gras en bom ) llgpers is. 
Die tw c of drie dakk wat tus 

s n die bom ultsteek is di inge 
kl .urde deeltjies - ek sou dit nie 
gcweet het as een van di studente 
nie so ges@ hot nie. Dit word ver- 

Die 
HElmE 

11 fer 1'o11e IS 

Die studente se werke bestaan 
hoofsaakUl< uit swaet-en-wlt foto's 
waarult 'n r ks varl flies voort 
gebrmg is deur die toepasi ing van 
bepaalde t.egnieh:o wat in belde 
Iandstale netJie ulteengeslt is. 
(M('f~r as dikwel 'n bietjie bo (lie 
u.lgemene Instamatic-fotograaf 8C 
vuurmaakplek, maar hopeltk ver 
staanbaar vir die gevorderde 
nmateurfotograaf.) 

mocdelik gedur -nde dl pro. es 
van ontwikkcling met 'n verfkwus 
godoen. 

PLAKKATE 
'n Paar plakkate van utters pro 

fession le voorkoms is gemaak 
van foto's, of dele van toto's, wat 
opgeblaas is tot die verlangde 
grootte, Kyk mooi, dan sal jy 
sien dat die Death in Ventce-plak 
kaat die linkerkantstc d el is van 
'n foto wat by Houtbaai-hawe go 
neem is. 
Dan is daar voorbeelde Vi n pla,k 

kate wat (lie re ultaat ivan 
eksperlmentasle in die ateljee, wat 
verder g voer wore1 in (lie donker 
kamer, Die een met di woord 
"Glass" op was byvoorbeeld net 
oer 'n foto van die woord; dnar 
na is 'n b lkamcrglaFl of jets dt~r 
gelik daaroor (of 001' dle ncga 
tief) goplaaa, on weer 'n roto 
daarvan gene m, Verdere re ul 
tate i in die donkerkamer verkry. 
Die IlRaka"~plakkaat en die 

variasies daarop is cgt r uitslult 
lik in die donk rk mer verkry. 

Dan is daar voorb ld vr n hoc 
daar m t donk r en. llgte filtrasi s 
verskillende skak rings van di - 
selfde foto g maak kan word. By 
menslik gesigtc is die ligtc filtra 
sies m er bevrodlg nd. 
Di mooiste kleurfoto is s k r 

die eon m t 'n geut n'n sement 
voortjie waarin Bougainvillea 
blommetjies, blare, 'n lap, 'n klip 
en derglikc voorwerpa Ie. Die 
kl ure Is half Irreeel, maar kom 
bineer saam tot 'n bale treffcnd 
komposisie. Dicselfdc foto is go 
bruik by ander kombinasi foto's 
maar lyk op sy bcste allcen. 

DillR ~ 

1_ - OI,vI'(J..)' 
T"~It(~~ 

JAN DE KOCK 

DINSDAGAAND, 20 Junie, 
om 7.30 bied USAT 'n erva 
ringsparty aan onder leiding 
van Ben Dehaeck. Almal is 
baie welkom. KotTI vier 
saam bestaan. 

Dit geskied in die USAT 
lokaal - so os hierlangsaan 
beduie word. Dis 'n saal van 

usat 
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'n SKARE Ikeys op hul kampus tydens In kalmer oomblik na 
die onlangse ko'nfrontasie met die polisie. In die berig hiernaas 
word die situasie op die Engelstalige kampusse, wat reeds voor 

~-------- die Katedraal-voorval ontplof het, weergegee. 
Foto: Die Burger 

GE EN 
AM 

BYKANS ongekende woclinge op blan e Engelstalige kampusse was 'n kenmerk van die afgelope 
semester. Studenteradc, kampuspublikasies en landswye studenteorganisasies het midde-in 

die beroeringe gestaan. Uit verskeie oorde is menlngs gelug oor die wese van die universiteit 
en die po isle van studente in die samelewing. 

Pto!. S. p. Olivier, die Rektor 
v n Durban-Westville, het onlangs 
gown. rsku dat huldlge Ideallstles . 
protesbewegtngs in 'n rewolusio 
nere studentemag kan ontaard. 
Dikwcls staan so 'n magsgroep 'n 
nuwe orde op Marxistiese of 
Maofstlese patroon voor. Hierdie 
n gat! w magte drlng vlnnlg 
kampusse en hodrskole binne. 
Die an fumng van reldor ann 

unlver.iteite behoort elke keer 
(l.-ur die Mini tor van Na Ienale 
O')Vo(~dll1g goedg(~k ur te wor(1 - 
aldu en. O. P. F. orwood. DI 
nator I. Ud van dit Van WyJe 

dt Vrle nder eldcommls.iB n 
bl nke unlversttelte, 

slag gebly. Aan die Universiteit 
van Natal h t die h rverkicsing 
van 'n SR aanvanklik net tlen 
kantlidate vir die twaalf vakante 
poste opgelewer. 

ooremosioneel op 'n "harmless 
cartoon" gereag cr. 
Die nuutverkose Wit. -Studente 

rand i In hul studentekocrant as 
"middle-of-the-rou<l" b -stempel, 
Die hoe tempersentasle in die 
Ingenl ,u fnkulteit en die lae eon 
in die Fakultelt vir Lettere bet 
golo bygcdra tot die verkicsing van 
'n meer gematigde vertcenwoor 
dlgende llggaam. 

"CONSERV ATIVE" 

Uitelndellk het die verkl sings 
bcampte tog gcnoeg nomlnaales 
bymckaar gemaak. Mnr. Dok 
Kaufman, deur die Wits Student 
(26 Mel) bestempel as 'n "veteran 
conservative student politician", 
het die mcoste stemm getrek. 

Di "toilet-humor" - uitgawe van 
di Wits Student het tot die 
bedanking van elf Wits-Stud en 
tel' adslede gel I, Die uittredende 
voorsitstcr, mej. Jenny Cunning 
ham, h t aangovoer dat vryheid 
van spraak nie enersyds onder 
stoun kan word en die uitoefe 
ning daarvan in hul studente 
koerant andcrsyds verdoem kan 
word nle, Volgens haar is daar 

RHODF~O EN DOME 
Rhodeo, die student blad van 

Rhodes, Is weens insolvensie ge 
staak. A n die Univcrsiteit van 
Natal het die Studenteraad gewei r 
om die aanstelling van mnr. Dave 
Davis as redakteur van Dome 
geed to k ur. Volgens Dome (25 
April) is mnr. Davis bekend vir 
sy radlkale denke, Hy het bekend 
h Id op die kampus verwerf deur 
die kontak wat hy in die vroeg 
oggend-klopjagte verlede Oktober 
met die Veiligheidspcllsie gehad 
het. 

110 GEDING 
Op grond van beweerd voor 

oordeel aan sy kant probeer 
NUSAS nou in 'n hofgeding om 
die senator van die komltee ver 
wyder te kry. 
V rskele SR'e het reeds in die 

d. n 
te sien hoe vinnig u spaargcld aangroei. 
Natuurlik voeg ons elke ses maande ook 
nog 'n st wig bedrag rente by. 

Met 'n Volkskas-apaarboekie in u 
sak is u nooit in die v irleentheid nie. As u 
byvoorbeeld op r is of m t vakansie is en 
ojrverwagteultgawcsbet, kan u byenigeen 
van ons 500 kantor dwarsdeur die land- 
n sond rom vooraf r clings te tref - tot 

RlOO per dag on ttrek. 
Saam met spaargeriewe hied 

Volkskas u alt saam 38 bankdienste. Ons 
gratis bros~ure "W t u wat Volkskau vir 
u kan doen 1" vertel all s daarvan. 

Stap in by u naaste V olkskas. En 
kyk wat Volkskas alles vir u kan doen, 

_..A'...N.t~~ Volk ka B p rk 
Di groot inhcemse bank et die' 
wcreld ennis van geld ake, 

VZ71/a1al 

Wettig? 

Tukkies en Wits: 
Intervarsity 

Gevaar 
DU" Tukkie-Studenteraad is nie bereld om deel te neem 'n 

uprivaat geintegreerde Intervarsity" nie. Bierdie besluit is 
gene em nR herhaalde poging van Wit om die jaarUkse Inter 
varsity op geintegreerde vlak te laat pI asvind. 
Die mosie wat aanvaar is lui 

volgens Die P rdeby, studente 
koerant van UP, as volg: "Oat 
hierdie Studcntera d 

Onder g en omstandighede te 
vinde is vir 'n prlv at gcinte 
grccrd Intcrvarsity nle, 

• In 

• Die Stud ntcraad van Wits 
versoek om met die reellngs 
van Intcrvarsity 1972 hierdie 
standpunt van Tukkies in ag to 
neem. 

• Die Stuuentcraad van Wits 
v rsoek om 'die redllngs en be 
sonderhede van Intervarsity 
voor of op 15 Junic 1972 be 
kend te maak," 

LANDSWETTE 
"B ide Tukld s en Wits moet 

hulle (' n die landswette onder 
werp, en dan rom bestaan d ar 
geon rode waarom die Witsies kan 
aandrlng op'n gelntegrc rde Inter 
varsity nle", argumonteer die hoof 
redakteur van Die Perdeby in die 
selfde ultgawe. Hy vervolg dat 
Indien die Tukkie sou tooge aan 
'n ge'integrcerdc Intervarsity, hull 
die .Jandsbcl id" sou oortr e as 
ook ; Ie b gins Is en t ndisies ocr 
boord gooi". 

Di hoofredakteur van Die 
erd ,by lei ult Wits se geslnd 

h ld at tId t dit by hulle nie 
m r sos or om Intervarsity gaan 
nle, maar om s kere politieko 
Ideale te verwcsenli ". 

MATIE-TUKKIE 
In die hoofartikel word daar ook 

besplegel oor die moontlikheid van 
'n Intervarsity met St llenbosch. 
lndlen daar begin word met In 
Matic-Tukkle-Intcrvarslty kan 'n 
"nuwe en beter tradisle" opgebou 
word. 
Daar het reeds 59 Intervarsities 

plaasgevtnd waarvan die Tukkies 
die ocrgrot me rderheid gcwen 
het. 

LIEW}~R LAND VERL T 
In Karnpua-opnamo in Amerika 
het ann die lig gebrlng dat 
dertig persent van die Ameri 
kaanse stud nte sou vcrkies om 
hut I nd to v rlaat. Die lgemene 
gevoel is dat die Amerikaans. 
dcmokrasie en regapl ging fou 
tief funkslonenr, (Funda.) 

KOVSIES S WAAROM 
Die Kovsi -sa bet 'n verJdarlng 
nitgereik waarln hulle die redes 
verstr k waarom bulle nlo (lie 
RAU-Kontnldconfercn ie kon by 
woon nit'. Die hole SR, wat 1I1t 
go nooi wa t moes terselfd rtyd 
'n gradeplcgtigheJd bywoon. 
RAU is wel betyds in kennls 
g st I dat eli Kov ies nie die 
Iconf~ren8ie leon bywoon nil'. 

WERWING 
In China word d ar nou 'n inten 
si w poging gcloods om die 
b ste studente te wert vir di 
kollegcs en universiteite. Gedu 
ronde die Groot Kulturel Rewo 
lusle is ulle hotir onderwys 
Instnllings deur die Rool Wag 
gesluit. (Funda.) 

AKADEMIESBANKROT 
DIe Indiana Univer itf~it vir Kuns 
en Wetcn leap h ,t aangt!kondig 
dot bulle die moontJi1cheid om 
nan oel to doen vir ok demie 
banI rot Imp vir 'n tw Jaar 
proettyd in tel. Danrvolgen 1[0.11 
tudente wat ween p .rsoonUke 
en fin nstelo probl me 'n swak 
alcademlesc kwartaal gter die 
rug bet, by die Rektor aansoek 
doen om demiese bonkrot 
sImp. 
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• V Motor net Go d t o Folksang 
Frustrasics e 

AS u een van die "arm studente" is wat met begerige oe na u medestudent se motor kyk - 
wees gerus, u is een van die gelukkiges. Bou maar rustig voort aan di lugkastele van net 

hoe populer jy eendag gaan wees as jy jou eie motor besit. Gewild sal jy gewis wees. Gewild 
by jou vriende wat gou lets in die dorp wil gaan koop, of gewild by jou vriende sender vervo r 
wat dan so graag wil he jy moet saamgaan Bikini Beach toe. 
Daardie ou meisietjie van jou 

tut dorp wat altyd neus-In-die-Iug 
rondgeloop bet, sock ook gou toe 
naderlng a die vakansle nader 
kom, 

" Of wees Hewer dankbaar dat jy 
nog nooit die verleentheid moes 
deurstaan as 'n "ja" skiclik in 
"nee" verander wanneer die dame 
tjie hoor die fliek wat jy wil gaan 
kyk speel "ongelukkig" in die inry. 

Altyd gewag vir die dag wan 
necr jy nie meer in die reen klas 
toe sal hoef te stap nle? Vergeet 
maar daarvan! Parkeerplek is op 
'n reendag net so skaars as wat 
die pienk kaartjies van die k m 
pusbeheer en boetebessles volop is. 

Het jyal ooit gedink hoe jy gaan Druk Hewer jou hoed vas en 
verduide_l_ik_a_s_j_ou_m_o_t_o_r_S_a_t_cr_d_a_g_-, steek di hande diep in jou [as 

sakke, en as jy dalk 'n paar los 
sente daar voel, wees bly dis in 
jou sak en nie in die staatskas of 
in 'n petroltenk nle, 

SONDER PETROL 

Paashasies 

HEEMSTEDE S6 paashasies 
(bunny girls) tydens hul dinee. 

Nog 'n Naweek 
VAN al die Maties met probleme 

sit dic Medics opgeskeep met 
die grootste: wat maak ons die 
naweek? Volgens Die Matl se 
m diese verslaggewer is di alge 
mene houding dat behalw as'n 
mens wil swot, jy sekcrlik nie in 
Ti rvlei ~n bly nle. Ti rvlel en 
Bellville bled nie aan die mcdlese 
student die aflciding waarvan stu 
dcnte hou nl . 
Bale gaan tellenbo eh toe en 

'n mens vind hulle daar op bykans 
enige pI k: in ko huls t Icerk en 
kn,t es, P rty" an huls toe en die 
mlnder g~lllkkige b plan heel 
week en boproef dun lie moont 
like en onmoontllke ltcrn tf we, 
onder meor die derberge en 
K nonelland, 
Bergklim, branderplankry, dans, 

ulteet, simfoniclwnsert, flick, dulk 
no m dit maar en hulle do n 

dit. Solank dit net nIe In Tiervl i 
is nle, 

aand tien voor twaalf sonder pe- van die 1 6150 ger glstrecrde ei - 
trol gaan staan? Mocnie dink die naars. 
verskoning dat die petrolmeter 
dcf k is sal aanvaar word nie! 

PIENKES 

PERSOONLIKHEID 

Volkswagens bly di student s 
gunstclingmotor, m ar as a hand 
byslt word i ts vinnlgers gekoop. 
In hi rdle klas staan di SSS bo 
aan die gewildh ldslys. As pa 
boonop nog 'n ryk Suidwcs-kara 
koelboer is of 'n dir kteur van 
maatskappye, word groot gekoop. 
Alfa's, BMW's, Volvo's en Capri's, 
wa ryan die meest studente maar 
net droom, val in die kat gorie. 

GEORGE VAN BTRAATEN, /oZl'sangcr in die Rooi Lantern. 

Diskoteek, Africana 
Pannekoek en 

Om "binne" te wees moet jou 
motor iets besonders wees. 'n Oop 
plat sportmotor (natuurlik net in 
die somer), In groot swart Mer 
cedes, 'n veteraan Citroen of 'n 
rammelkas Ford Popular - dan 
weet almal wle jy is en wanneer 
jy ry. So nie bly jy maar net een 

• 

'N NUWE sosialc "uith ngpl k" h t vanj ar y .rskyning op 
die Akk r g maak. Die I ooi Lant rn b skil oor 'n b - 

sonderse Suid-Afrikaans atmo f r m t sy g plelstcr 0 mure, 
geelhoutdak n Africana-stukk Dit is bo op dl PI zate 
gelee. 
Vanwee di 

SKYFIEI.JOO 

Die man Icoshul met die mete 
motor 18 Dagbr Je (plus-mlnu 
180). Kon op hull J b kke vol 
Majub • Onder die dam, Ico huise 
is N erlna die mees mobiele. Dit is 
t.o.v. die geregistr ,rde motor - 
oor die etal w t ond r verlof 
aangehou word wou Kampu 
beheer nle 'n raai koot w g ni • 
Helaas, 'n stud nt bly ook ma r 

mens. Die wat kan ry dink dis 
lekkerder om te stap en die w t 
moet'stap kIa! Ondanks 0.1 die 
argumcnte n em d1 getal student 
met motors steeds toe. 

EN VOLKSPELE IS 
GESOND 

DIE Maties e Volkspelelaer ondern em om op Saterd g, 5 
Augustus 1972, 'n aamtrek in die Stellcnbo e tads 1 

aan te bled. Aan aile laer in die Westelike Provin le s I nit 
nodiging gerig word. 
Da .rbenow ns vind 'n kamp ge 

durende die langnaweek in S p 
t mber te Vlakrug (Citrusdal) I-----------------------------------·~-~ 
plaas. Ook 'n vleisbraai en ultstap 
pies na die Strand word in die 
voorultsig gostel, 

Sp 1 -aande word Vrydaga nde 
van 7.30 tot 10.00 In die Gui<l 
Hall (agter die Ou P storle) 
gehou. Vir hlerdic by enkomste 
Is Volkspel drag nl 'n vcr lste 
nie. 
Die doel van die laer, wat by die 

F AK geaffilicer is, blyk ult die 
grondwet: "om deur die beoefe 
ning van Volksang en Volksp le 
in sy suiwerste vorm gesonde en 
opbouendc ontspanning an stu 
dcnte te verskaf, en 'n Uefde en 
trots vir die volkscie aan te wak 
ker deur Volksang n Volksp ile 
hulle regmatlge pIck op die k m 
pus to Iaat inneem". 

GEENDAN E Y 

Hier is nie prake van 'n sl(001S0 
"volltspele" wat gcwoonlik in 'n 
dansery ontaard n! . Al die v r 
sklllende pa sl sword d cgUk ge 
oefen. Die voorsitter, Danie Malan 
(D gbrc k), gee gter die vers ke 
ring dat a die kuns eers ba ge 
raak is, een en almal dit n t so 
v el geniet as die formele paar 
tjie in die Stadsaal. 
Dus: as u moeg is vir die lew, 

l~ u redding in volkspel ! Aldus 

SILWER KOON 
DROOGSKOONMAKER (EDMS.) BP • 

VINNIG~J 4 UUR DIENS 
Vir Persoonllke Diens 

DORPSTR T 144, STELLENBO 

BTK NA VI 
EN MAMBA 

ENRICO' 
TUIN-KO 

KONTINENT 
D "'Ilk 

TEL. 

* 
D. 

TE 

KR DIT B 
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Die Studente 
Se ... 

DAT dle Ik ys maar nstaande 
ja r te n PoliRie mo t Intorv rsity 
hou, 
OAT die toeatand waarln die was 
go d torugkom, treurlg is. 

DAT led v n R-aange told 
komlt e wat net vir die toto 
opdaag en verder sorg dat hul 
name vermeld word, moet ligJoop. 

OAT n t twce Ikcys nti. die Vic 
torlane se oorwinning dl onthaal 
byg woon het. 
DAT USAT gem die nuwe pla 
velsel voor die Ou Hootgebou 
vir'n anbledln kan benut. 

OAT dl sn. voorspoed toeg wens 
word vir die v .rbeeldingrykc 
Studentera dskonfer nste wat hy 
in Julie a nbied. 
DAT nog net Aggent ggentag 'n 
petisle moet om tuur. 
OAT die R .gering baie hartlik 
bedank word vir die welkome ver 
lof om voort t gaan met die 
Stud nt -scntrum. 
DAT dl Rektor e ondorhande 
ling(~ In hlerdle v(~rh 0(1 waarde ,r 
word. 

ONS sal slen. 

!4at vorslae vir Die Stellen 
boss Student moet so gou 

moontl1k by die ond rskele r dak 
t urs Ingelewer word. 

BAAD,JJELOOS 

Seppie V rmaak van rgville 
(2349) vra dat die persoon wat 

sy aandpakbaadjle p r ongeluk 
verwyder het tydens die PSO 
Intervarsltydans by die Hot I Drie 
G wels, clit ssebll f aan hom 
mo t terugbesorg. Hy sit nou met 
'n verk ierde baadjle. 

V KAN IEGELD 

Manstud nte wat in die Julie 
v kansl v rkoopswerk wil 

ondern iem kan Pretor Dtstrtbu 
e rders by Koel nhof 304 skakel 
vir volledlge bcsonderhede. 

TE V • ITY·BEURSIFJ 

'n Verkoopster van die Kaap 
stadse blommemark het op 26 

Mel 'n beursie met geld, 'n sing 
song-pawlllo mk artji n 'n treln 
k artjie daarln opgetel. Doen n - 
vaag by John Dan iel, Huis 
Maris (223 ). 

'n Waard voll porelrlng is 
vermo 'd illk op 24 Mel tussen 

die Ca n gi -blbltoteek en die 
H. F. Vcrwo rd-gebou v rloor. 
Tr.e as ebIlef met di prim van 
Huls Iv in v rbindlng Indl n u 
dit cpspoor (2294). , 
Vi 

, 

Joh. 6 : 37 - 3 . 
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BETOCiINCiS EN ONRUS 
O OR betogings en studenteonrus word daar tans hard ook 

onder Stellenbosse studente gepraat. 
Oit gaan hier om die reg wat elke landsburger behoort 

te he om in 'n demokratiese land kritiek teen die Regering 
uit te oefen - insluitende die reg om te betoog. Hierdie 
demokratiese reg kan egter nie onbeperk uitgeoefen word 
nie. Ook die demokratiese reg van aile burgers op die wet 
en orde in die land moet gehandhaaf word. 

Betogings teen die Regering sou dU9 toelaatbaar wees 
solank dit vreedsaam en wettig geskied. Sodra die oogmerk 
daarvan egter die omverwerping van die Staat deur 'n 
rewolusie word, staan die owerheid onder 'n verpligting om 
op te tree. Mits dit met die nodige beheersing geskied, 
sou geweld dan regverdigbaar wees om die wet en orde 
te handhaaf. 

Maar die toepassing van geweld sal sleqe onder sulke 
omstandighede goedgepraat kan word. 

Oit is om hierdie redes dat met ontsteltenis kennis 
geneem is van die hardhandige polisieoptrede teen beto 
gende studente by die St. George-katedraal in Kaapstad. 
Kan die betoglng werklik beskryf word as 'n rewoluslonere 
poging om die Staat omver te werp? Het die omstandighede 
werklik die gerapporteerde polisiegeweld geregverdig? 
Hoewel die betoging as sodanig afkeurenswaardig was, moet 
hierdie vrae nogtans beantwoord word. 

Dlt is egter duidelik dat die verbod wat hlerna op 
politieke byeenkomste in die buitelug geplaas is - gereg 
verdig deur die Staat se verpligting om dle wet en orde 
te handhaaf - die korrekte stap was. Die daaropvolgende 
onwettige betogings en uittartende studenteoptrede kon in 
iets veel ergers ontaard het. Tesame hiermee moet die 
beheerste optrede van die polisie onder moeilike omstandig 
hede aangeprys word. 

Watter beperkende invloed hlerdle latera onwettige 
optredes van betogers op die reg om te protesteer gaan 
uitoefen, sal slegs die tyd kan leer. Stappe teen buitelandse 
studente word reeds in die vooruitsig gesteJ. Verdere 
maatreels gaan waarskynlik volg. Wat anders kan die 
betogers egter te wagte wees noudat hulle so duidelik 
getoon het dat hul proteste glad nie met sulke vreedsame, 
ordelike en konstitusionele oogmerke geskied nie? 

Hierdie gebeure, asook die emosionele uitbuiting daar 
van deur beide partye, dui op 'n groot gebrek aan begrip 
tussen die protesterende studente en die owerheid. Is die 
wantroue teenoor mekaar nie in groot mate die gevolg 
van 'n onvermoe om die vrese van elke party vir die ander 
te vertolk nle? 

Ook uit Stellenbosse studentegeledere behoort daar 
nou voorstelle te korn om hierdie gebrek aan sinvolle kom 
munikasie te oorbrug. Oat betogings geen oplossing hiervoor 
bied nie, het die onlangse gebeure bewys. 

I SR? WAT 
D IT is werklik teleurstellend dat die Studenteraad dit goed 

gedink het om hom nie oor die onlangse students 
gebeure uit te spreek nie. Die onvermydelike gevolgtrekking 
is dat die SR weer eens besig is om duidelike standpunt 
stelling te verrny. 

Dit i geen heftige kantkiesery vir of teen betogers of 
die polisie wat die studenteunle van sy Raad vra nie. Soveel 
verskillende konfrontasies het die afgelope tyd plaasgevind, 
dat eensydige goed- of afkeuring in elk geval onrealisties 
sou wee. 

Een mosie is verwerp. 'n Vlugskrif is afgekeur. Maar 
niks word in die plek daarvan gestel nie. 
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SR Bewys "Verkrampte Aanslag" 

MOD AFRIKANER 
BESTAAN NIE 

MELVYN MINNAAR, Ponto do Pargo 1, Birdstraat, skryf: 

N0V kort gelede was daar 'n artikel in Newsweek wat Stellen- 
bosch hoog aanprys as die vooraanstaande en toonaange 

wende universiteit in ons land. Die 10f was dat Stellenbosch die 
politieke denke van more vorm. En ook ons roem - as dit ons 
pas - ons op hierdie verligtheid. 

Vra Ver koning 
M d -Afrik n 

Met die jongste SR-vergadering 
ell -besluit moet ons egter ernstig 
vra of (lie nuwe "verlerampto aan 
slag" - wat 0.1 duideliker word in 
polltleke strategic, inodalc be 
sluite, ens. - dan, ook reeds on 
aangetas en vergiftig het. 
Met die laaste SR-verkiesing 

was daar vreugde oor die groot 
"vcrligte meerderheid". Die toe 
stand is nou heel ironies dat 'n 
SR wat in die laaste jare die 
grootste potensiaal gehad het om 
goeic leidlng to gee, sit met 'n 
"vcrkrampte" mecrderh id! En 
hulle kan nie een duidelike be 
sluit neem nie! 
En s6 gaan die eierdans dan 

aan. 

POLISIESTAAT 
Enigc regdenkende persoon 

en dit sluit odnskynlik vier Afri 
kaanso studenteleiers en 'n hele 
aantal van Stellenbosch se prims 
uit - moet die optrede van die 
staat teen die Ikeys se vrcedsame 
protcste met groot ontsteltenis en 
vrees bejeen, Optrede van hierdle 
aard (veral pollsie-geweld) is 'n 
uiterlike simptoom van 'n gevaar 
like mate van totalitarisme. Dit 
is optrede kenmerkend van 'n 
polisiestaat. 
Veral optrede teen universlteite, 
waar sinvolle analise en dlaloog 
m6et plaasvind vir mOre se lei 
ding, is iets vreesaanjaends, Om 
hierdie rede aIleen behoort ons 
SR sy stem tc laat hoor het. Is 
ons dan nie 66k studente nie? Is 
ons dan reeds so afgestomp deur 
subticle "volks"-propaganda dat 
ons blindelings napraat en nie 
b wus is van die gevaar nie? 
Maar dan is dit in stryd met 

ons Newsweekbeeld. 
Die SR, het hulle gese, sit vol 

JOHANN LOUW, Dagbreek, skryf: 

knap mense, maar hy kan nou 
werklik nie CCl'S 'n mening he nie. 
Met die Intervarsity-kwessie het 
hy besluit om maar rustig terug 
te sit en te kyle wat gebeur. En 
nou laat hy weer eens maar Gods 
water 001' Gods akker loop. Sowat 
van draadsit is sedert die goeie ou 
dao van die eerste verkrampte 
aanslag nie geken nie! 

KONTAK 
Die SR se verligte verkoopwoord 

was nog altyd kontak, Maar wat 
is kontak as jy nie eens met jou 
naaste bu re wil konsolideer in 'n 
saak wat ook jouself raak nie! 
Goed: laat die Intervarsity-pam 
poen in die Ikeys se kraal - ons 
het Immers gelukkig nie Kleur 
linge nie, Maar hierdie keel' is dit 
'n dreigement wat ons ook raak, 
Of stel ons in elk geval nie be lang 
in vryheid van spraak en denke 
nie? 
Elc is bevrees daar bestaan nie 

so it. soos prof. Loubser of 
Michiel Ie Raux se moderne Afri 
kaner nle, Die hele kwe sle van 
keuse is vir hom onmoontlik. Dit 
het die R nou bewys. Die moor 
derheid van hulle voel glo "per- 
oonlik" dat daar tout is, maar 
wanneer dit kom by duidelike 
keuse en tandpunt is hulle nle 
daarvoor opgew s e nle, 

TELEURGESTE D 
As Afrlkanerstudent is ek, om 

die minste te Set teleurgesteld in 
die studenteraad wat ons verteen 
woordig. Die kanse was daar om 
'n opspraakwekkende deurbraak 
te maak in kontak van werklike 
belang, maar die is vcrs peel deur 
'n gemoedelike daadloosheid. En 
so sal ook Stellenbosch maar swig 
voor die kragdadigheldsi:r. droom 
en ook maar konformeer. 

• vir 
rs 

TYD}JNS 'n onlang. e besoek van 'n aantal tudente van die 
Universiteit van Kaapstad aan Stellenbosch om onderte 

kenaars vir hul peti ie te wer , het daar 'n ongelukkige in ident 
plaasgevlnd wat niemand wat daarby betrokke was tot eer 
. trek nie. 
Die Ikeys het hulle heel dikwels 

in die mfddel van 'n groep om 
standers b .vind -- onder meer 
voor Hombre. 

V}JRNEDERING 
So 'n optredo sou 'n mens nor 

maalweg verwag, maar wanneer 
die m nse wat hulle in die mfddel 
van die gebcure bevind die skyf 
van bel digings en persoonlike ver 
ned ring word, word dit 'n on 
houdbare en uiters laakbare posl 
sle wat nie eens as "studentepret" 
bcskou kan word nie! 
Die belhamels van die "onwet 
tige byeenkoms" het aanboud nd 
by dl. Ikeys aangedring: "Stel 
jou saak! Stel jou sank!" - on 
g ag die f.it dat hulle herhaal 
dellk verwittig is dat die Ikeys 
verbled is om lets te s6. 
Toe dlt tot die b .1hnmels, wat 

terloops led van die wyksraad 
of 1.ts dergeliks van die een of 

ander politieke pa.rty is, deurdring 
dat die Ikeys nie hul sank gaan 
stel nle, het hulle aangedring dat 
di Ik ys moes "Assegaai! Asse 
gaaU" 
S6 'n Ol)tr d j nik anders nle 
In m gsvertoon v n naiewe 

onredelll held w t In men nie van 
unlver it jtstudcnte sou v rwag 
nl • Hoe bierdfe m nse (lit kon 
re h:ry om daarna met sl kUk 
H lftevr d glimlaggie rond te 
stap, ga n aile verstand te bowe. 
Asof dit nle reeds genoeg was 

nle, het 'n klein groepie die !keys 
begin to roep: "I keys go home! 
Ikeys go hom !" 

NEDERIG 
As dit die opt1' de is van mense 

w t hulself Afrikaners noem, dan 
wil eh:, soos sommig Engelsspre 
kendes nB. di Ikey-betoglng, nede 
rig om verskoning vra vir die op 
trede van my mede-Afrikaners. 
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Wou Petisie 

Nie Steun 

Weens 

Vlugskrif 
TOBIE DE WET, Huls Marais, 
skryf: 
AS Christen begeer ek om my 

altyd te laat lei slegs deur 
die Woord van God. Dit bcte 
ken dat politieke of emosionele 
motiewe nie my getuienis mag 
bepaal nie. 
Om hierdie rede lean ek as Ohrts 

ten student nle my ondersteunlng 
gee aan die vlugsb:rif wat verlede 
week onder die studente versprei 
is nie en was ek nie bereid om die 
petisle wat daarop gevolg het te 
onderteken nle. 

STIGMA 
As Christen is dit my roeping 

om op alle terreine my getuicnis 
te lewer. By al die vcrskillende 
manicre waarop dit kan geskied 
sou 'n mens ook met vrug gebruik 
kan maak van die geskrewe woord. 
Ek is bereld om toe tc gee dat al 
kleef daar ietwat van 'n stigma 
aan die gedagte van die vlugskrif 
to en petisies, dit tog 'n effektiewe 
middel is om jou saak te stcl, 
maar dan met die voorwaarde dat 
met groot versigtigheid te work 
gegaan moet word in die opstel en 
verspreiding van sulke geskrifte. 
Die probleem is nou [uis dat 
hierdte spesifieke vlugskrif vir 
my 'n voorbecld is van In een 
sydige en emosionclc teenreaksie. 
Die byna sarkastlese en neer 
halende wyse waarop die bewe 
rlnge geformuleer is, is 'n dui 
delike bewys hiervan. 
As Christen mag ek noolt op 0 

'n manter my getuienis lewer nle, 
Hoc oortuig ok 001e al mag wee 
van die waarhehl van my ele saak 
teenoor die van die ander, moet 
die oordra daarvan onder alle om 
standlghede gcskled in 'n geslnd 
heid van liefde, verdraag aamheid 
en werkllke bewoenheld met die 
dieper geestelike nood van hom 
oor wle en met wie ek preek, 

SKEPSELE 
In hicrdie geval moet ek in staat 

wees om agter al dl snedlge aan .. 
merldngs, die vyandige houdlng, 
die slordigc voorkoms en die libe 
rale slenings, in die betogers mense 
te sien wat skepsele van God is, 
vir wie God liefhet, en vir wie 
Christus sy lewe afgcle het. 
Dit is hierdie gesindheid wat ek 

ongelukkig mis in die bcwoording 
van die vlugskrif. 
In die Ug van al die gebeure 

van die afgeloPe tyd sou dit veel 
meer objektief en gebalansccrd 
gowees h indicn die opstellers 
net bereid sou wees om toe te gee 
dat duar miskien tog lets van 'n 
onnodige hardhandigh id en on 
beheerstheid in die polisicoptl'ede 
van die betrokke Vrydag kon ge 
wees h t. 
Oit sou gctuig het van Christe 

lIl{e cerlikheid as die foute en on 
g l'egtighcid in of geledere bcrou 
vol erkon is in teenstclling dnar 
mee om met poliUeko 'ensydig 
heid aIleen maur te soeh: om jou 
eie standpunt te handhaaf en jou 
self te regverdig. 

NIE VEREENSELWIG 
1I0e krlc ele 00)' 0.1 die Ower 

heM swun in die bamlhawing' vall 
wet en ordo, en ho oortulg ek oo)e 
1\) til (lat rewo)u te nle die weg Is 
w nr)angs Jy Jou politieke oor 
tuiginge mag ufclwtng nle, an ek 
as Ohrist n my noolt vereen el 
wig met 'n petiRle wat die prodwe 
ivan 0 'n g slndheid nie. 

s v ONWETTIG 

o 
JmNRY LEDlml~E, Majuba, kryf: 

J)Il~ vlugskrlf van ons twaalf primarit en prlmari 6 wat Woan - 
dag anti, 7 Juuie, versprei is, laat my na die POb gryp om to 

PROT}~STI!JER - on I at dlt duldelik wees dat daar weI 'n v r .. 
antwoorde Chrlst like reg van verset en Ilrotos is. TrouClls, dlt 
i. jUiR die oorspronkllke stn vall die woord .,Prote tant", 

nle In 'n goedkoop teen prop ,g nd 
nie, m ar in 'n Intngraal-Chrlst - 
lilt hanterlng van di Ituasle. 
1I1e me bodo 1 Ie'll opmlh r 

Uge f'('rliJ held Witt 001 die haud 
i It elo boesom teel n 0 ,10m 
enlge 1 gltlem« be w r of bron 
vun ont wrodenheld W t ma b 
tauu, tel lmntlg op to rulm ell 
odoonde die ultbulting d rVI n 
by die wortel "t te ny, 
Elt bedo ] ook dat ons optrede 

dourgaans in dl go s van Chris. 
tellke II .rde sal we, met 'n b - 
wobnheld 001' die sonde, en 'n 
Vl' eslose regv rdigheid in gep rd 
m t 'n ferme optr de t n n r 
glsm wat s lfs geweld kan Inslutt 
w ar noodsa kllk, 

(Brief verkort. - Red,) 

Verklaring deur TwaaLf Maties 

Ons be lee! tuns utters moeilike 
tyo op ons universit itskampuss 
n daarorn sock ons 'n dlnamles 
Christ lilt persp ktief by ons 
lelers. Ek wil plclt dat die Chris 
tusgelowiges onder stud rite 0.1 
begin uitstyg bokant die beklem 
m 11d polaris sic w tons gedag 
tes met byna noodwendige r cl 
maat g vange neem, 
Ek bedo 1: ska r. Is di eerste 
hou ult llnks-rcvclustonero It mp 
g sl an, dan is die r gs-r ak 
stoner eensydlgh Id byd rhand 
om sodoende (onb wustellk) te 
Borg dat die onv rltwiklik tryd 
voortsnel en toone m. Dul hler 
di opp rvlakklge m doenlose 
wlss lwerklng 111e op ons prtnsi 
piele onmondigh id om 'n krisis 
to hante r nie ? 

'n POLISIE*OFFISIER versoek die skare siudente wat verlede 
Vrydag 6m die 17ceys met hul pctisies in die dorp oersamel hei, 
om uiieen te gaan. M atie-meisiee het in aIle rigtings gespat 
toe hullc hoor dis 'n onwettige bycenkoms. Spesiale versierksnq« 
het die hele tyd 'n uxuiksasne ogie oor die qebeure gehou. Ook 
die Veiligheidspolisie was in gewone 7cleredrag teenwoordig. 

DEKOMMERD 
Ei{ het dit voral t en die krasse 

on opswepende trnnt van dl ge 
noerndn vlugslrrtf. 11 r word kon 
klusl s opg stap 1 wat geonstns 
logt R ult die voorate tetlese g .. 
declte volg nie. F ... k betrcur dtt d t 
ons oole tot so 'n vlak VI II pol • 
mise lng moes dual. 
EI{ wil dit onomwonde tt}l (11 t 

cle ~lf ook cllep b J ommerd i 
oor die g v n op tandlgheld 
nan on unlver ltelto, wolbowu 
v n die r wolu. ton re potonsln 1 
v n 01 land. 

KRITI EK, GEWELD 
SOMS NODIG 

'n BEOOGDE petisie, onderteken deur twaalf bekende studente 
- insluitend sommige prims wat nie die prim-vlugskrlf 

ondersteun nie - is nB. oorweging slegs as verklaring op die 
kampus versprei. Volgens die ondertekcnaars verteenwoordig 
dit die mening van studente wat "nag ekatremisties links nog 
reaksloner regs" is, 

~F~ LlKIIEI 

Die verklaring lui soos volg: 01, verklarlng is gesamentltk 
• Ons erkcn die reg van die opgestel d ur Bertie du PI .ssis en 

bestaan van ander politieke op- Coeni Burger wat alb i stud nt 
vattinge n~s ons cl~ Krli~k oP,_a_u_n~d_i_e_I_t_w_e_e_k_sk_OO_l_~_. __ ~ ~-~_---~~~ ~ 
die regerende party is nle nood- 
wendig krltiek op die staat nl . 
• Ons is egter teen cnig optrede 

wat op gewelddndige en rewo 
lusionere wyse dlo sosiale en poll 
tieke strukture in dle huldig 
situasie in Suid-Afrika omver wil 

FANIE OLIVIER -1.0. 

Ook Bekommerd oor fo n 
KEUNEEL BRE TENBACII, sen drag, kryf: 

werp. UIT die brief van Bokomm rde Afrikaner blyk dit d t daar nog Afrikan r 
• Indien betoglngs as 'n metod plig en roepinge terugdeins nie, As mede-b komm rde wil ek g g op 

vir 0 'n oogmerk gebrulk word, merkings ingaan. 
keur ons dlt heeltemal at, 

IT- T- 

• wanneer studente deur persone 
met anargistlesc opvatttngs uit 

gebuit word om hulle oogmerke te 
verwesenlik, vcroordeel ons dlt ten 
sterkste. 
• As daar dan tog op hierdie 

wysc uiting gegce word aan 
pollticke meningsverskil, moen 
ons dat dIe staat verplig is om die 
situasie dooltrcffend t behoer. 
• Dna voel met Christelike be- 

woendheid en Hefde dnt, vir <l c 
docltreffende handhnwing van wet 
en ordo, dlt in sommig g vall 
noodsaaklik mag weos om g weld 
to g bl'uik - dan we] op 'n b - 
heerste wyae, 

he ems ,pI slll{ CNA-prYfJ v ro .. 

P ti ie 

o 
DAAR was tot dusver goen op 

trode teen die cIt Maties wat 
VI'Oeer vandeesweek voor die Ad 
ministrasiegebou 'n oit-in geho'U 
het om hul solidaritelt m t dle 
I1{ ys te toon nie. Sover b lwnd 
is dlt betog rs: A. Kulenl{ampft, 
Louis van Schalk, Patricia 
Wrankmore, William Curry, DavId 
Bensusan, Hennie I aIm, Roy 
Gordon, Brian Gtnnsburg, Hugh 
Gordon, Roy Williams en I..izel 
Naudo. 

'n GEnEELTE van (Z'e skat' Juan sowat vicrhondetd wat uoor 
Hombre saamgedrom hot toe dU lJOgin lyk of di Mati s en dio 

Ikeys met pet'8'e8 handgerl en wd r Ilk. 
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Sal Sosiale Brandpunt van die Akker Wees 
DAT die vcelbesproke Studentesentrum spoedig in die sosiale brandpunt van Stellenbosch sal 

ontwikkel, blyk uit 'n geselsie wat Die Matie gevoer het met prof. J. W. R. de Villiers, de 
kaan van die Fakulteit van Ingenieurswese en voorsitter van die aksiekomitee oor hierdie 
projek. 

ALMAL TEGELYK 
Hoewel sy hoogte van drle 

vcrdlcpings nie in di Empire 
Stat -klas val nie, oortref die 
Sentrum se 180 x 280 voet-vloer 
oppervlakte die van enige ander 
g bou op die Akkcr. Die somtotaal 
van 3500 huidige koshuisstudente 
sal hulself tcgelyk erens in die 
kompleks kan b sighou. 
Die plasing is ulters sentraal. 

As die Wynkundcgebou (hopelik) 
tot ni t gemaak word, sal die Jan 
Maraisplein se sye deur die Car 
n gie n die Studentesentrum af 
g sluit word. 
Vier vlakke is vir die gebou 

bcplan. 
Sentraal op die grondvlak Ie die 

dansvloer vir vierhonderd pare, 
kompleet met kitskombuis en ge 
l entheidskrocg. Neem pettstes en 
gevoelens weer die loop, sal mon 
atervergaderlngs hier kan geskied. 
Dit mag gebeur dat g slotekring 
televisie die kafeteria hierby in- 
sltaltel.· ,-~--- 

ASVS Nooi Interessante Sprekers 

Die moratorium wat sedert die 
begin van die jaar op die Studente 
entrum geI>laas is, iii nou opge 
hef. Die finale bouplanne i roods 
deur die Raad goedgekeur, en 
tenders kan non onmiddellik ge 
vra word. 

nD1B ek daardie", se prof. C. van der Merwe Brink, president 
van die WNNR, as hy homsel] uitken op 'n 1938-huisfoto in die 
Dagbreek-argiej. Links staan prof. Mike de Vries en in die 
middel is Estienne Pretorius, die argivarit"1. Die foto is qeneem. 

nadat die projeesore by Daqbreek geeet het. 

MUURBALMALLES KRY 
RIOO 000 

STELLENBOSCH gaan moontlik nog vanjaar sy langverwagte 
muurbalbane kry, Al wat op hierdie stadium kortkom, is 

die goodkeuring van die Raad. 
Die Raad vergader mare oor 

hicrdi sa k. 
'n Bedra van R100 01)0 wat (leur 

d'A Ou Mutual aan die Universiteit 
esl enk i , het onlangs vir hler 

die do I be klkbaar geword, 'n 
P rse I tussen Irer.e en Eendra.g 
1 reeds in die jongste ontwikke 
Ung veralag' von eli Universltelt 
vir a nvullende sport- en ont pan- 
nln sf Rillteite op di kampu, 
allbevecl. 
Met RlOO 000 sal volgens b ra- 

ming s s muurbalbane, twee ten 
nlsbane met spreiligte, 'n klein 
pawiljoen, klccdkam irs en 'n ka 
feteria aangebou kan word. 'n 
Swembad asoolc 'n parke rgal'ag 
waarvoor in die verslag voorsie 
uing g maak word, sal tot 'n latera 
stadium moot wag. 

BINNEKORT 
'n Aankondiging 001' di binne 

muursc Sportsentrum op Co tzen 
burg word binnekort v rwag. 

tudentehol Wys Dreyer-aansoek 
Om Her iening AI 

DlIiJ tudentebo, onder voorsltterskap van Gerhard Lubbe, het Jan Dreyer e aan oek om die 
her lenlng van 'n beslult van die Tugkomitee afgewys, Die Tugkomitee bet beslult om nie 

in v rband met bewecrde laster gemik te n Jan Dreyer, 800S vervat in die ,,1 raak in SAAK". 
petl le, op te tree nle, 
In die p tisie Is ond r m or substnntief onderworp (is) aan versitelt n t op "indirekte" wyse 

b w or dat J n Dr y r as voor- <11 oord 01 van die Stud nt ihof (sg. "injuria per consequentias") 
sltte van SAAK op 'n openbar nie". kon gcsk ad h t en ressorteer vol 
v rgad ring "b .wustclik of onbe Die bewcerde lastcrllk nanty- gens die Hof dus nie onder Art. wust lik 'n flagrante leuen" sou 
v r~lhet.Hyhctili TUgkomUoo~g_i_n_g_s_S_O_U~d_k_'_n_a_a~m~v_a_n~o_n_s~U_n_i-~1_0_(_2_)(_b_)_~n~_.~~~~~~~ 
daarop verso I{ om tugmaatreels 
teen die opst 11 rs van die ver 
soekskrlf te no .m. 

Ie omlte . h t op 2.f April die 
menlng nitgespreek tint "by nie 
Juri dlksle I an of behoort uit te 
oct. n in 'n gm~kiI w t prlmel' 
Indlvldue r uk nit "0 Die Hr(w r- 

n oek 11'1 dan op n die tn- 
«lout -ItO erig om dJ be Iult te 
Iaat h r len en 'n hotbevel te ver 
h:ry waardeur din Tugkomlte» ver 
pJi . SOli word om OJ} dit~ eHI il tn 
to l' n. 

I Maar w 

JlJRISDII 
Ie Botha-Smttts-ide van'n 
sornvattcnd bl nko Suid-Afri 

ka ns n tle is syns insl ns 'n 
s Ifvertodnlng w arvoor Eng 'Is- of 
Afl'ilmansspr.k ndc nooit te Villd 
snl we s nio. Spr k.r h t dr. Ma 
IlLn ullngchaal: "Vra die volk of 
hy horns .If in 'n bestaandc of nog 
ni ' b staande yolk sal verloor, en 
hy Se I ntwoord: om die ere Gods, 
b alis ni !" 
Hehoud vnn die eie is vb- die 
frjkarwrvollt cssensif'el. "Die 

Afriluuwr ., .crag en voortt)estalUl 
i~ g~wu rhorg in onde linge Rlmm- 

DR. ANDRIES TREURNlCHT, 
LV vir Waterberg, wat verlede 
Donderdagaand voor 'n gehoor 
van sowa t 250 mensc in die 
G. G. Oillie-gebou opgctree het. 

Ge n onmiddellike plafon oordek 
die danssaal nic, sodat die ovaal 
rirign wat uit die volgende twee 
vloere gesny is 'n spilkolom vir 
die kompleks vorm. Aangrensend 
is 'n foto-ateljee, 'n snoekersaaltjie 
en parkeerplek vir honderd mo 
tors. 
Met die dienste van 'n fris kom 

buis, bied die kafeteria op die 
erste verdieping 'n selfbediende 
ete aan 1 600. Groot ruskamers en 
lokale vir skaak, brug en lees is 
aanliggend. 
Ontspanningsale is die tema van 

die twcede vcrdicping - sale met 
kapasitcite van 300, 200, 100 en 30 
mense, Die gebruik hiervan sal 
waarskynlik gratis wees, slegs on 
derworpe aan die betalings van 'n 
deposito. Ook die Rektor kry een 
van 26. Die gapings tussen die 
sale word 'n pscudo-Hortus Bota 
nicus vir .wandelears''. B soekers 
aan die US kry vyf (dubbel-) 
gastekamers. 

studenteorgnntsastes en -instan 
sles, waaroi del' <lie t.; R en Die 
Matie, sal elk in 'n jong saaJtjie 
lean ne, skop, Om die vlak af tc 
rond: musieklutsterkamers, koor 
kumers, 'n balkon en 'n tee 
kombuls. 
Alle vlakke beskik oor toilet 

gorlewe en volle lugreeling, 

NES 
Die derde verdleplng is veel 

enger in o mvang, hoewel die on 
gewone konstruk ie daarvan Ia 
tere uitbrclding sal vergemaklik, 
'n Ontspannlngsaal word hier vir 
P 0 gereserveer. Omtrent twintig PROF. ROUX DE VILLIERB 

AKTUELE VAKANSIE 
DIE laaste drie dae van die Julie-vakansie (20-22 JUlie) bied 

die ASVS studente die geleentheid om te luister na en deel 
te neem aan aktuele besprekings. Sinvolle dialoog tussen die 
verskillende bevolkingsgroepe, 'n onderwerp waaroor al baie 
gedebatteer en geredcneer is, is cen van die bcsprekingspu ite. 
Die spreker oor die onderwerp is dr. Schalk van der M rwe, 
adjunk-minister van Kleurlingsake. 
'n Ander aktuele saak wat be 

spreck sal word, is die Chinese 
b dreiging in Afrika. Prof. Hans 
Jansen sal praat 001' "Chines 
Infiltrasie in Afrika." 

AMEWE KING tussen die Afrikaanse en Engelse sektoro van die bevolking is op 'n veelheid 
van t rreine hoogs wenslik, maar eenwording sou 'n onaanvaarbare prysgawe van identi 

teit vir alb i taalgroep impUs er, aldus dr. A. P. Treurnicht, LV vir Waterberg. 
r. Tr urnicht het verlcde Wocnsdagaand op uitnodiging van die ASVS voor 'n gchoor 

van sowat 250 opg tree, 

onder 
Treurnicht 

blndln en, in'n kere sin en tot 
01) sekero hoogte, in goslote ge 
l der('." 

F~NGliJU·Uj 
"Tndicn groot g talle Engels 

sprel{ nd s di standpunt van die 
Afrikull r politi s aanvaar en dus 
saam met hom in een politieke 
party optrc , sal dit stellig groot 
is aan die Afri1{aner st } om 8y 
eenheid as 'n poJitieke mag to 
handhaaf." 
Dit b teken egter nie bekrompe 

klielcvorming nie. "Die Afrika 
n r . . . kan groei, Itan aanpas, 
kan selfs by ander g me nskapp 
leen n die leengo d tot eiegoed 
maah:." 
Sam wcrldng is voIgens 

Treurnicht gewens, mlts dit 
skied met besliste behoud v 
aard". 

In die lig van die omstrede 
"Women's Lib"-b weging is dit te 
v rwagto dat en van die toe 
sprak aan die poslsie van die 
Vrou gewy sal word. Die bekende 
skryfster Audr y Blignault sal 
praat oor "Die Vrou as Wereld 
figuur". 
Die begrtp Ai rik ncr sal ook 

onder die oeJdig kom wanneor 
mnr, P. W. Grobbela r dle "Kul 
tuurontplonhng' van die Afrikaner 
met besondero verwysing na on 
ele tyd" al b preek, 

VILJOEN 
Di kursusgangers sal dalk met 

'n d finisie van die ideale Afri 
kaanso universiteit terugkom nB. 
di anhoor van prof. Gcrrit Vil 
joen, rektor van die andso Afri 
kaans Univ rsit it, 001' die on 
derw rp. 
Mnr. Louis 1 i naar (LV) sal 'n 

antwoord prob r g op di vraag 
of die Afrikaner y plig in die 
politick v ra aIt h t. Ge st like 
vcrarming in ons tyd en die simp 
tome, dl gnose n h rate} van die 
problccm sal deur dr. Owen Ie 
Roux bC''ilpr ek word. Mej. Sarah 
Goldblatt sal praat oor die onder 
werp "Laat Lang nhoven Her. 
lewe". 

SAMPlE 
Die El<onomio Iii 1 ))cApr 1{ word 

(leu!' prof. Sam pie Torrnblanelt 
met lilY ond£'l'werp "Ekonomie e 
]:'rogrammt'ring in Snhl-Afrilm". 
Benewens die b .spreklngs sal 

dn rook voorsiening gemaak 
word vir sosialc v rk cr en sal 
daar ond I' m er 'n dinee aange 
bied word. 
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yET f.a~in Lindhorst aan die spits en die plaaslike verke rshool as pre ident toer hierd tJ 
Imote; ;~ s.;':a~ne en hul skon8 navigat?rs (of moet 0'»8 se navigatrise8') na Betiysbaa , Klein 
mon tlltersdorp. Bulle b8soek d18 Houe Bokkevelil hierdie nawe k en gaa, I'r aags na 

Die al. 

VLUGSK FT v 
~ 

NA BETOG NG 
DIE voorval tu en studente en die polisie voorverlede Vrydag het aanleiding gegee tot ver- 

skele vlugskrilte en petlsles wat op die kampus versprel Is. 'n Tweetalige pamflet, waarln 
die "brutale optrede" van die poUsie ten sterkste bevraagteken word, is deur die Ikey.SR ver 
sprei. "Ons glo dat ons vrye opvoedingsveldtog waardevol en konstruktief is", word voorts 
beweer. 
'n Vlugskrif met sy oorsprong 

op Stellenbosch is ter ondersteu 
ning van die bogenoemde stand 
punt versprei. Die regverdiging vir 
die optrede word in twyfel getrek, 
asook die gebruik van geweld in 
die kerk. Die opstellers beweer dat 
daar nie aan die sprekende stu 
dent g,ese is waarom die luld 
spreker afgeneem is nie, en" dat 
die polisie summier met die knup 
pelaanval begin het. 
As teenvoeter vir 'n petisie ten 

gunste van die Ikeys is 'n vlug 
skrif ter ondcrstcuning van die 

polisie-optrede opgestel en aan al 
die primarU en primariae voorgele, 

hou van agter gekry het", 
Voorts meen die opst llers dat 

sogenaamde onskuldlga omstan- 
REGVERDIG ders in die vervolg moet sorg dat 

Die op tellers van hlerdie vlug- bulle "hul sensaaielus elders gaan 
sInH regverdig die optrede deur bcvredig" en "dat ,verwagtende' 
die volgcnde punte te onderskryf: vrouc gcrus rustig r tydverdrywe 
"dat minstens ses bulteland e tu- kan vind". Hierdie vlugskrif is 
dente on Suid-A1rikaan e gasvry- deur twaalf van die primarii en 
held misbruik •.• deur hulle met primariae onderteken. 
onwettige bedrywigbede te bemoei 
aan UK", "dat'n minderbeidsgroep VERKLARING 
van studente ••• opruiende pJak- Die Studenteraad het bom van 
)(ate vertoon en pamflette uttge- di vlugskrif gedistansieer in 'n 
deel het", en "dat die oUtsier 'n mosle waarin die u mosioneIe" en ------------1 "onverantwoordelike" toon daar 

van veroordeel word. 
N a aanleiding van hierdle petl 

sie het een van die primarii wat 
dit nie wou onderteken nie, Bertle 
du Plessis, primarlus van PSO, 'n 
verdere verklaring uitgereik. 
Die owerheid is verplig om doel 

treffend op te tree wannee so'n 
demon trRsie die alleda gse Ie 
wen patroon versteur, By tem 
aam met die bree op t van di 
pamflet wat deur die twaalf prim 
onderteken I , maar meen dat (lie 
formulerings aan 'n ennodlge 
"slogn,n-trant" herllUl r, met ver 
algemenlngs en vaaglled wat'n 
mens .Jut In die demon tr ie 
optrcde veroordeeL Die arJea me 
van die opmerkin oor "on I J 
dige omstanders" en "verw g1;t nde 
vroue" val vol U8 Berti ook ni( 
In go Ie amask nlo, 

WEIERING 
"Die oorwegende indruk van die 

pamflet wil die indruk skep dat 
die pollsle-optrede van Vrydag in 
aZ sy konsekwensies goedgekeur 
en ondersteun word. Dit kan ek 
ongelukklg nle doen nie. (Ek on 
derskryf weI die optr de op die 
daaropvolgende dnc.)" 
Op navraag het dlt g blyk dllt 

die mccstc v n die prima w t nle 
die vlug krit wou ondcrteken nJ , 
bogenoenl<le verkJaring ond r 
skryf. 
Die prlmarli van Simonsb rg en 

H Idcrberg h took geweler om te 
tek n aangesicn bulle in hul hoe 
danigheid as prlmarlus nt 'n een 
sydige menlng wou verteenwoor Al meer en meer uiteenlopende mer, is nadat hy hierdle stnp ge- dig nle. Cornell a Spies van Heem- 

Bybelstudicgroepe en blduurgroepe neetn het die reg ontneem om in stede en Ria Louw v n Sonop 
ontstaan in aIle lae van die stu- die bcdiening te tree as leraar van m en dat Stell nbosch hom nte in 
dentelewe. Al hlcrdie groepe bet die N.n. Kerk. hi rdie situasle moet Inm ng nt .. 
net een eienskap in gemeen: bulle Op navraag van Dle Matie h tOok enscha Plenaar van Lydia 
bestudeer die Bybel en staan nle Fanie Olivi l' van Majuba bewe r onderskryf die v .rklarlng m t 
onder die organisasie van enige dat sekero p rsone sy boeke be- dien v rstande dat sy die r gering 
spesifieke kerk nie. sweer het. By weier egter om steun ma r nie dink dat di ult- 

KLEIDAM enige verderc kommentaar t voercnd g sag altyd ltOrr k op- 
1 wer. tre nt. Vanaf die begin van bicrdic jaar I __ - __ ===:::::--- __ --===::=::::-- ~ _ 

reeds bet een groep begin tnet 
vroegoggendbidure by die Idcidam 
bokant Coetzenburg op Saterdae. 
Teenswoordlg word 'n Bybelstudi - 
kring elke Saterdag om 7 nm. by 
die Bruyn I-huis in DaIsig deur 
Louis Meyer, In tweedejaar BA 
student gereiH. 
Hendrt Voster, vierdejaar inge- 

nieurstud .nt, re~l Woensdagaan~ 
om 6.30 'n biduur by sy huls en n 
sekere ander groep beso k cllce 
Sondagaand 'n KleurlinggemC nte 
in Jamestown waar hull sending 
werk doen. Hierdi is aIleen maar 
'n pam' van di groepe, 
By ver kete groepe f die pro 

king in vreemdc taJe reeds on(ter 
vlnd. In Majuba bet sekere stu 
dente, wat verki 8 om anonicm te 
bly, oen nand so luld In tale ge- 
prock <tat bulle d ur die mensa in 
die In mOr I ngsaan ve oek t 0111 
stU to bly. 

onOOTDOOP 
Verskeic 8tttd nte het volgcns 

hulle oortuig-lng hull laat "groot 
dooP" dour ond 'rdompeling wat 
strydig is met dil! 1 erst .Iling vnn 
die N.G. Kerk. 'n 'l'wecdejaar 
J{weekskool. tudent, Rich rd Lem- 

SEKER een van die grootste lugbesoedelaar8 - die dodelike 
koolsto/monoksiedgas wat by hierdie twee onbenullige 'Pypies 
uitkom. En Btellenbosch. hei 1 650 studente-motoreienaars •.. 

.Bonatuurlik Magt 
W rk op Kampus 

ROERINGE in die geestelike lewe op Stellenbosch is die jong- 
ste tyd duidelik waarneembaar. Gerugte van die werking 

van bonatuurlike magte wat strek van die beswering van 
duiwels in boeke tot 'n pinksterherlewing wat gekenmerk word 
deur die spreking in vreemde tale, is in omloop. 

" 

Uitg vat 

DRIE Matics - Ilse Schmidt, Pieier Fourie en 11s8 se tweeZing 
suster Lynette - in gesellige luim in hul M atie-klere. Berste 
jaars kan van M aandag at M aticbaadjic8 dra, en di tru" 
reeds geru'"me tyd beskikbaar. Die beige-kleurigc knooptrwi word 
tans teen 'n s'Pesiale prys by 'n bekende mansu,itrustcr aange- ue« 

Koshuise Gaan Meeding 

KO RANTKOMP TI I 
DIE kompetisie vir koshuiskoerant wat tans deur die Publi 

kasiekomitee gereel word, is 'n poging om die gehalte van 
en ento siasme vir die huidige koshuispublikasies te verhoog. 
Hann s GlIdcnh tys, die organt 

seerd r h t aan Di Mat e ese 
dat alle kosbuiskoemnt. of jaar 
blaale wat gedurende dl termyn 
van die huldige Publlkasi -koml 
t e v rskyn h t, vir die komp tisia 
ingeskryf mag word. 'n {oshuis 
mag ook me r as een ultgawc van 
sy koerant inskryf. 
Di k ·uring van die inskrywings 

sal gedoen word deur 'n pan eel 
van uitg noolde persone. By di 
beoordcling sal v rIel t word 
op die 00 spronl Iikhold, tnts lattef, 
tJpografie en die al m no v sr 
sorging van di pubUkaslcB. 

C ~ TIM ~S 

van wat dl m reallsttes .n 
id ale publlkasie vir BY coshuts- 
1 sers is. Die wenn ,r van dt kom 
p tisie sal die ape Tim is-bet .1' 
ontv .ng, en die moontlikh 'ld b - 
t n dat 110g pryse to goken m 
word. 

UB 

Wo I 
Wakk 
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Waarom h t u my na die verga- 
Dit wa du m t groot misnoec dering ultg nooi? Om te kom luis- Towns nie kon uitmaak waar en 

(Ju.t ek moe outdel, dat u nlo enter nn die algemeenhede wat pro- waarvoor hy eintlik staan nie? 
u ,boor In I ennl wI dat u my feasor T rreblanehe wou kwytraak 
po ina) nit cnool het nie en dat en die herh ling in veel me r 
u my IIi '11 gel. nth(lld goo om melodramatiese taal van die wild 
l'(lpll k tt J wer op die aanvall a ntygings wat hy reeds as een 
van b.'id, prel ers op my J rltlel van die S w in "Die Burger" ge- 
van die I erk nle, maak hot en nie kon verdedig nle ? 

Ek h t gew g tot naby die end Of om opgevoed te word deur 
van dle vergaderlng in dl ver- 'n Prole sor van die Kw kskool 
wagting dat u my wel 'n beurt wat standaardo vir billike krlr'ok 
sal zeo, Toe ek eind ,} k my hand op die Kcrk probeer daarstcl het 
opsteek om erken te word, het wat daarop ne rkom dat nicmand 
u nog nie or ag r nle, ten die Kerk kan kritis or 11 Ie omdat 
apyte van my boswaar dat ck niemand die K rk verteenwoordlg 
nfe in twee minute op die krl- nlo, en wie se to spraak sove 1 

PROF. JAN LOUBSER tick van die sprek rs kon ant- tccnstrydigheld b vat het dat 'n v rned rende wysc aan 'n open- 
-----------------------------------------------------------------------------~ bare kopwa ondcrwerpwaa~cn 

ek my If nie kon verdedig nle, 
Ek is van mening dat hierdie 

v rgadering onwaardig was aan 
Sewentig en aan Stellenbosch. Dlt 
bevestig die gevolgtrekking waar 
toe 'n mens moos kom na die op 
trede van di Sewe in die koerant, 
naamlik, dat die mense nie eintlik 
In behoefte het aan 'n oop gesprek 
nle. 

u v 
o o E E 

DI1J bekcnd prof. Jan Loubser - omstrede sedert sy toespraak oor Die Moderne Afrikaner 
voor SAAK - het Die Matie versoek om m egaande brief wat hy onlangs aan Sewentig 

gcrig bet, te publisee . Hy be kou dit as van algemene b lang vir Stellenbosse studente. Aan 
die voorsittcr van 9i onderhawigc vergadering, Bobby Loubser, skryf hy soos volg: 

Ek het u uitnodiglng van 18 M I 
om die Sew mttg-vcrgaderlng 001' 
die vr ag ,,01 Kerk Uit Paa?" op 
Stell nboseh by tl. woon, bale 
waard cr. 
Ell: hot dit as bale b sdagsnam 

bcskou en 'n teken dat u graag 'n 
oop g spr k oor di aangeleent 
h id wil a nmoedig. Hoewel ek 
crs gewonder h t of dit nle bet r 
sou wecs s ek nle kom nte, a n 
gesien my standpunt so verdraaid 
voorgestel is, hot k tog gekom 
in die hoop dat It deur my d el 

daardl lndruk kon r gstel, 

woord nle, n het u my slegs 'n 
ekstra halfminuut gegun om my 
vraag te voltooi. 
Strook hierdie optrcde met u 

Christ like regverdigheidsin en be .. 
antwoord dit aan u standaarde vir 
'n oop gesprek ? 
Ek kan nie anders nle as om 

hierdie behandeling as 'n persoon 
like b Iediging op te neem. MISNOE:e 

• I • In r 

I 
'n Eien ardiga ding - die VW 

1300-K w r. 
Nie II n kos hy die min te 

onder die 1300cc-motor nie. Hy 
klop hulle ook loshande wat ry- . 
gonot betrof. · 

On pring wag met y anjin. 
Waar sal u aoit iets getrauers kry as 
hierdie lugverkoelde VW-kragbron 
m t y rustig-Ia omwent ling ? 
Hy gaan nooit t n nie. Behalwa 
a u rem trap. n dink n t aan 
die flin Par che-ontw rpt rat- 
a un onafhanklike tar iestaaf 

vering. 

Di deurvloei-ventiJasi. Ver 
warming telsel. Tweesnelheidsruit 
veer n ruitspuit. Groot, k tra 
veilige, kstra lanklewend bande. 
Groot r mme. Veilige stuurwiel en 
-kofom. n me ras 50000verfynd 
hed - wat di Kewer een van die 
verfynd ta motors ter wereld maak. 

As u dus ietwat mindervir heel 
wat meer wi! botaal, kam steek dan 
by ans pyp op. Laat ons gesels. 

Volk wag n R). 
word 9 bou om hOu.vt/J 

WITWASSERY 
Ek sou die geleentheld verwel 

kom bet om die onboudbaarhcid 
van tall tandpunte van die twee 
sprcker en die felt dat die elnd 
resultnat eintlik net 'n witwas ery 
van die Kerk wa J Ran to toon en 
op hulle ongegronde tipering van 
my kritiek van die Kerk to ant 
woord. Maar Idnarblyklik was u 
nle geinteressccrd In 'n oop ge- 
prek nl en wou u my net op 'n 

EERLIK 
Ek is bereld om saam met enig 

een van u twee sprakers, of albei, 

Bestuur 

DIE Bewentig-bestuur. Voor 
v.l.n.r.: Bertie duPlessis, Bobby 
Loubser (ooorsitter), Dirkie 
Bmit, Christo Lombard. Agter: 
Hannes Koornnot, NieZ KrigeJ 

Nicol Paasen, Dion van Dyk. 

of enigiemand anders, die vraag 
of die Afrikaanse Kerke ult pas is 
en wat die b tekenis en Impllka 
sics van die gevolgtrekking is, op 
'n open bare verhoog op Stellen 
bosch t bespreek. As Sewentig die 
vraag werklik ernstig opneem, In 
Christclike regverdigheidsin het 
en glo in die waarde van oop en 
ecrlike gesprekke oor sulke be 
langrike vrae, sal u so 'n verga 
dering reel. Laat my maar net 
weet waar en wanneer. 
Indien u nie bereld is nle, kan 

'u antler tudentegro p w t hler 
die problema ernstiger opneem en 
wei 'n oop gesprek waarde r, dit 
mlsklen doon. A die Sewe en die 
wentig 111 1 reid is nle, mls 

kien is daar ewehenderd of e 
wcduJ end tell nbos studente 

en dosentc wa.t wells! 

Sewentig: Ruimte vir Verskil 

AANBOD AAN PROF 
DIE ewentlg-bestuur antwoord: 

S w ntig h t met oprcgte spyt, 
rna rook met 'n mate van ver 
b sing, van u brief kennis geneem. 
Ons i werkllk jammer dat u die 
vorg dering sowel as di ultnodl 
ging s ,,'n persoonlike b lcdiging" 
n "m t groot misno e" b skou 
h t. 
Die v rgud ring, met as onder 

werp dle n of nder aspck van 
die It rk en sy verhouding tot die 
modern wereld, is reeds beplan 
v66r u toespraak en die daaruit 
volgende polemiek. Die polemlek 
het alegs die drlng ndheid van die 
onderwerp onderstreep. 

S OUSPEL 
Soos die voo sitter by die 0- 

vang duldelUc gese het, mo die 
v rgaderlng nl gealen word a 
di , verI ,nging van die twlsge kryt 
in DJe BUlger 8C kolomm nle. D t 
wa 00 nl ewentlg do,,) om 
'n ou pel tlg bot Ing tus n 
profn ore ten ton 10 to vo r nl • 
Dlt gaan vir SewentIg om die 

s ak: word die ,,>"oele nuus" van 
Christus docltrcffend vcrkondi ? 
Ons wou ove 1 mcnse as moontlik 
di g 1 ntheid e om hieroor te 
bcsin. Aangcsien u reds op Stel 
len bosch ll1eroor gcpraat het, was 
ons van mening dat u in die debat 
be lang sou ste1. 
U - soos taIle ander - het 'n 

uitnodiging op In afgerolde vonn 
ontvang. Die bygaand skrift like 
nota: "U word n mens Scwentig 
vriendellk uttgenooi na die verga 
d ring op a ngeh d vorm" w 
sl gs t r verduidellking en kon 
onses insiens nle die fndruk 
sk p het dat voorkeurbchandellng 
u to bCllrt sou val nie. 

wentl kon to nle 1 di lede 

BETREUR 
Ons betreur u verwysing na 'n 

"Christclike reverdigheidsin" met 
di implik si s dat dft nie In die 
eerst pIck nagekom is nie, soveel 
te meer, 
U kritiek op die sprekers beskou 

ons as u persoonllke mening n in 
forrnulerlngs gegiet wat ons nie 
deel nie. 

Ons vind ook die vae veralge 
menings oor "die mense" en die 
asaoslaales in u laa to paragraaf 
I twat verwarr nd, Sulke op 
merklngs bemoellik 'n oop ge 
sprek eff ns, 
Sew nUg se beginselgrondslag Is 

go d b kend, Ons vo r graag met 
niglem nd 'n gesprek oor be .. 
p Ide probl m . Vir ons ej at nd 
punt mask ons taat op die Byb 1. 
Bogeno mde word In elke ultgawe 
van ons amptelik org n, die 
Scwentlg-bl d, g ste1. 

NUGTER 
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ONSE Matie-snob ontwaak 
met 'n reusegaap, Dis Vry .. 

dagoggend halftwaalf. Nie 'n 
sleg idee om veral VRYDAE 
se klasse deur te slaap Die, dink 
ons held as hy opstaan. 
Terwyl hy hom in 'n suede 

buadjle en 'n serp klee, besigtig hy 
die foto's van Akkcrjol- en Sjam 
panjenocl-flnallste t en sy muur, 
en maak sy keuse vir die aand. 
Dan verlaat hy Eendrag om rustig 
stelling voor die Ou Hoofgebou en 
sy "Faculty" in te neem. 
Om eenuur geniet ons man en 

sy gelcerde vriende kaas-cn-wyn 
by die Lanzeruc, Na deeglike oor 
weging besluit hy dat die wyn nle 
swak vergelyk met die F'leur du 
Cap wat hy die vorige week by die 
Bergkekler geproe het nie. 

REGS: 'n Regstudent voor die 
Bib. Die boek word onder geen 
omstandighede in 'n ias ver 
berg nie. En die boek m6et oor 
laster uiees. (Dis baie in om in 
lasteraksies beirokke te wees.) 

Spoedig raak die ge st in 'n 
diep intellektuele gesprek betrok 
ke, Met keel , reallstiese Staats 
fUos-beredeneerdhcid word aktuele 
landsprobleme met behulp van 
Latynse spreuke en Franse idJome 
opgelos. 

KUNSBLAAIE 
Terug by die koshuis verdiep 

ons man hom in die kuru blaale 
van Die Matie. 
Vrydagaand om halfagt hou 

mcneer se Alfa voor N(~rina sttl. 
'n Uur later v rlustig die twee 
hulle in 'n tonceI in die Rulmte. 

J.: ondagmlddag eet on m .n La 
sagne of Oannalonl in Enrico's. 
'n Glasle Roodeberg of Nederberg 
Selected Cabernet bring die sma Ie 
van die di heorllk na vore. Jly 
sluit dle ete af met 'n koppiotjie 
Capuccino t Jl it dan behaagllk 
agteroor met 'n Elcano Cig riUo 
in sy mondhoek, 
Die m isi is soms ook belang 

rik. Eerstejaars is uit. PSO-meisies 
is in. Sy dra swart vir 'n d fUge 
geleenthcid en was al met 'n lang 
broek en sonder bra klas to . Sy 
weier om te kys maar gee aan 
haar on 'n sterretjle, En sy speel 
natuurlik kitaar. 

LAER GRAAD 
'n Laer-graad Matie loop klas, 
Die hooftydverdryf tussen-In is 

intellcktuele koppies koffie. Hler 
tree die mense uit no. Enrico's - 
vir botterbroodjies daarby. Die 
jongste besoeke aan Rome (maar 
dit mag nie 'n ASB-toer woes nie) 
word daar bespreek. 'n ABe nlo 
p nde kan die "ernsUgc-snob" 
beeld verkry dour daurop nan to 
dring om alleen by 'n tafcl t sit 
en die koerant intensief te bestu 
deer. 

OffiNSEN 
VB KOPE 

HONDA 
SUZUKI 

YAMAHA 
H.BRENDEL& 

SEUN 
BIRDSTR AT 104, 
STELLENBOSCH. 

TEL. 3912 

'n Voorkoms van indrukwek 
k nde intellek kan geskep word 
deur 'n paar komperkaarte in die 
motor of kamer te Iaat rondle, en 
as 'n Matie twee betogers met een 
knuppclsIag wi! vel, moot hy kom 
perpapier vIr aantekenlngpapler in 
die bib gebruik. 'n Oeprogramecr 
de prent van Raquel Welch daarop 
kan bale b teken - ook vir in 
spirasie. 
Is Matle-woos snob-wees, Nie 

noodwendlg nie, maar dat dit 
volop I , J eker, Benowen dle 
gone op wlo se Imp die gcsogte 
akker I geval bet (en bulle kan 
verskoon word), I die Akker kul 
dig aan tekon van onver koon 
bare nobi me. 
Mlddagets op enlge plek behal 

we die koshuiseetsaal (mlddag 
klasse daarna word nio aanbcv el 
nie) is 'n waardevolle stap vir 

I 
nlgn snob. Natuurlik i 'n paar 
drankies in die Lanzerae se dam s~ 
kroeg VOOl' 'n aand se v rrnaak, of 
daarna, ook bait' "in" - om die 
h 1 aand daar deur te bring is 
egt r nie. En onthou tog dat 'n 
b sock ann die Van Donck onvol 
ledig is sond r 'n skemerkelkie 
voor die etc en "Irish coffee" 
daarna, 

WIE? 
'n Mens beskryf sommer maklik 

as snoblstles alm 1 wat gedurig 
mym rend deur jou kyk en 'n non 
chalant houding teenoor di , h le 
wer Id Inneem, Maar h t jy al oolt 
daaraan gedlnk dat Jy mtslden 
dour mede-Matlcs as 'n snob b - 
sl ou word? 
Mi Idem voldoen jy nan die v r 

(~i8te8 waarsondor tn mens net een 
voudlg nle in die ellte-klas kan val 
nlo; jy moot in '11 motor (verkle 
llk port) rOlldry. Jy moot n di 
Debutantebal gaan, Jou foto en/of 
nuam rno t in Di MaUe ver kyn, 
JOy mllg nle bo in dle Iaza It nle, 
ell verlde Ilk nle er onder nle. 
As jy uit vo 1 en Ius is om by 

die "cum-laude-snobs" aan to 
sluit - hier is 'n paul' wenke: as 
jy 'n meisie is, skat 'n sued -minl/ 
midi aan: mans mo t rugbybesc 
rings vortoon en gedigte kan 
skryf, en dar m nou en dan 'n 
bOB 1'001 rose stuur - m t 'n 
bri fie by. 

SNOB .. LEER 
Maa"r beantwoord nou eel'S di 

ond rstaando vra. om t bepaal 
hoe hoog jy op dl status-snob 
leer staan. 
1. In watt r voertuig ry jy? 

A. Volvo of M.G. 
B. Volksi (wat loop) 
C. l~iets 

2. Met wie 

BO: Die kaalooet-qier sP'rllit uit die drang om ,,'t)ry en on.'lkul 
dig" te lyk. Mooi vo ito is 'n ver iste. Op die [oio wys »oetsnob 
hoe aa l,ircklik syne lyk, hoeiee; daar In ver ie'ring tu 8 n die 

tone aangebring moes 'Word om '11, 7iddorink' t verbcrg. 
volgcnde 

A. 3. Na hoeveel form.1 d ns w s 
jy 1 vanj r g ski t 
A, 6 0 m or 

. 3 0 mInd r 
. 1 

Ild (l 
SANDALE kl • to t dra, B. 

C. {!]U) 

1 D M,tl 

1 1 1 .. 
(rEF~N oJ .. nle oor 1) togl 11 

I, ," nle. 

pleb : 
!) 

I M E 

Raak U V rlool? 
Dialux-Di mant versk verloofrm 

student pry 
PLEINSTRAAT 21 1 

an. tu nt t n 
BO: Volkswagens is also lank uit dat huZZa weer in is. Volksies 
kom in oerskeie kleure, maar borri ,-geel of rooi' vir d'c voels, 
Ook temoentjies i beslis nog uit. 'n Picnkoli/ant-plakkertfo op 
die neus is eqter die laaqste wat "11, voornemcnde nob" an daal. 

En daar mocrtie tW'intig medc-Maties b nne-in s't tz.· • 

RENDEZVOUS RESTAURANT 
EN BRAAIHUI 

WAT VAN'N NUWIGH ~ID SOO ON 
GEWILDE G MENGDE S tAEK SSE 

(COQUELLE) ? 

Garnale, kreef, vis met sample ne in wyn, k as n 
ingevoerde moss Is. 

DORPSTRAAT 147 TE . 5373 
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DIE Ikey-kampus is in groot beroerlng. Agitators wat vuis omhoog die vryheid van die lndivi 
du propageer en pellslemanne wat knuppel omhoog die mag van "wet-en-orde" demon 

treer, Katedraaltrappe word 'n amfiteater vir politieke drama. 
Maar hier tor plaatse is dingo 

self nle mak nle, Behalwe die 
op nbar ondervraglngs voor die 
polisi kantoor wem 1 die wercld 
van di etlales. 

Drie Pclisies In Omioo]J 
Dip eeratejaarsp tisie, ottewel 
ntl-polistegeweld-petlsie, s opst 1- 
lers is nuussku. Bale veilig slen, 
Maar as jy b reid is om jou p etisl 
onder dulsend to sirkulcer, moot 
jy minst ins die mood he om jou 
naam as opsteller daarvan daar 
aan t koppel. 
Die pro-pollal -pettslc word weer 
r b de f d ur die swangervrou- 

klousule. Wat swanger vrouens se 
handel en wandel te doen hot met 
die vryhoid van die individu of die 
gercgvordigheid van pcllsieoptredc 
is vir my h I onverst nnbaar. 

Dan is dual' nou 'n derde petiat , 
die "middl -of-th -road conspi 
racy". Hulle gaan vir die nog 
rcaksiouer-r gse nog r volusioner 
llnkse standpunt - die nou g - 

Saam met Jet-Set. 

kompromi tteerde onge kompromi t 
teerdos. 
Ek vocl hier meer tuis as tussen 

die swangervrou-klousulcs of 
nanmlos vcrsoekskrifte. 

• 

'n Nuwe Brocderbond is hier l Of 
so hoor ek. Grootbroed r Chris 
en medebro d r Marius - mann 
wat die harte steel in Kaapstad. 
Skop aan my bro der, dan skop 
[ulle aan my, se die grootbroeder. 
<In hierdie dae is lojaliteit 'n 
dragtige woord, sien!) 
Weer is die professor met die 

wit tande in di middel van di 
herrie. Maar laat ons septerswaal 
ers nou kop hou en nie hierdie 
twe weerbarstige Afrikanerseuns 
verloor nie. Netnou word die 
broederbond Sons of England! Dit 
sal oneindig jammer wees, onge 
ag wat s kere T'ransvaalse LPR's 
SE!. 

• 
Li1fst M tic, 

Hanlie van Oom Ernst verjaar toe mos met familie en vrlend 
in din establishment-oorblyfsel van die Vcrcnigde Oos-Indlscho Cam 
p gnt . So Barbara en die uwe doen mee, di ngcvolge raak ons so 
tussen die scm sterllke rekenskap en protestercnde bure onso osiale 
onbetrokkc:ndheid half kwyt. 

Mumi stuur 'n Bow-tic, Et Regulasl s en Sterkte. Papie vra 
selfs t ktvol by wyse van v rra sende ultsonderings nie hoe dit m t 
di leerdery g istetd is nlo, en Sus s geluk met lidma tskap van di 
J t-s t. Ek bedank n nvaar met die nodlge huiwering. 

By halfneg arrlv er ons in styl, indi.n nle amper ffe laat vir 
d (l voorg reg ni . Vir 'n wyle sy ons docnig m rt aang maams en goeie 
wens . Die perskebo r van Robertson druk die 1 we uit 'n m ns 
se r gt .1', d rrhalwn man iuvre r ek noodgcdwong die stool met die 
and .1' hand. T.o.v. dl sop was hlcrdle proefneming egt r totaal 
onge Iaa d. 

Ons is by di Vrlendetatel en dit word ho lat r hoc vrt ndeliker. 
Vri nd begelei hulle s vri nd na die vloer, en ple g daar anti 
Sinodal gruw Iikh d I wyJ die grootmense nouk urig doplet. 

WiIlem van di Vert nwoordigende Stud mtellggaam Jig ons in 
001' hoc m ns 'n Tests aanpak. Jy pak hom by die Bibliogrnfio en 
dan g an 'n [aar en 'n h If verby voll digh idshalwc. Daar word 
voorts g sugg r r insak die identftelt van di nimlike SleuteIgat 
1.40 rder, Voel eintlik gerua ons Is nle famfli nle. 

Neff ns ons sit F'rtkkie met di Volvo; skulns oorkant is dit 
M rllyn, di Prlnses van Pretoria se kunsf ies. 'n Vorigu j at' se 
Sj mp njenool vra waarvoor staan KHS, m t refer .nsi na die 
spyska rt. Ek dag ers dis insypeling van ons ou Interskool-vyand , 
dl J roonstad Hoerskool, maar nee, dis die Klub Here S wenti n. 
Eksllusi 'f vlr Lode en Vri nde op Uitnodiging. 

Met h .1ldronk. n op die rna t van die Swinging S v ntles drat 
stap dle horloale d ur die aand, Wynkonsumpsle word toe ook n t 
net dour di inboektye resp .ktabel gehou, 

Tot ons w r 'n I"id ontmoet is dft v arw 

Demagoog Staan 0[1 RegIe 
Ten slotte, 'n bondige vertelllng. 

WiIgcnhof B klop toe byna Huls 
Marais A in di ultspeelwedstryd 
v rlede Vrydag. (Dit is nie die 
punt wat ek wll maak nie, maar 
k maak dit nogtans graag! Eint 
lik so k ek slogs aanslultlng vir 
my storie.) 

Tydens die bot Ing, 
dingu mu r in die hitte van di 
stryd in rugby gaan, h t 'n lid 
van die skar intens gekrenk 
begin vo 1 001' sekere besluite 
van die skeidsr gter en moes 
1 asg no mde s voorsate tel 
kens sterk b swerlnge verduur. 
E n van die v rantwoordelike 
huislede roep egt r die r.d - 
na r se skurwe aanslag tot 
o rde. Dis toe dat so 'n kort 
m nnctjie sy vuis omhoog skiet 
n t r verd diglng van di 01' 
tor die massas to skre : "I 
may not agree with wh t you've 

S said, but I'll defend to the 
~ de ath your right to s y it!" 
So suurd ~t.!g die bcwuswordlng 

I nan die Compngni(>. I van di vrybeid van sprauk deur 
Groetnis, tot Ii Ifs di man op straat, oftc- 
Trink! se Boeti. weI Matte langs die rugbyveld. 

IE Sportredakaie van Di£' Mati vra hierme nederig om v rskoning vir die swak sport 
bladeye in die uitgawe van 2 Junie, As v rsagtende omstandighed voer ons die vol 

g nd aan: 
i. S ucrliga-wedstryd wat 

op 30 Me! g sp 1 S, sou eers 
np 2 Tuni pIMS cvind h.t. Die 
b .tt·okke bladsy i 1'( .ds di. 
vorig Vrydng (26 Moi) drul 
kers toe ('n on lwn nike daar 
ann clo('n n leo 
Wat df. nrtlk.1 001' ay 

Carlson em die opm .rJdngs 
j .• ns ell kurd 1'8 in Sportfaku8 
b tr .f-die bl d.y Is op Mf an 
dag, 29 Mel om 7 nm. dl'ukk rs 
to '. En nicmand het toe ge 
W et ay 80U in die final ~ 
pro i, laat staan nog in dl 
Springhol{span, spe J nl .. 
M a1' (lit sal die Sportr(_> ak 

sl I. r om vcrsi tlg to w es. 

S GO D aoos di M U.s 
m ,t Intcrvarsity g spe.1 h t, so 
vrot WH hunf t en Pa trl. 

Hulh~ was voor, ma r to of. 
>indfluitjie op Ellispark blans, 
toe ga 11 Ie hullo ommer 'n 

arl ne moor, 
010 Victorian, h( egtnr 

Math·I. nc C' nllum boog gehou 
I'll (it II 'WI' go. ,)<lop. A n II eys, 
~J wOlul ... • wnt sal hulle te n 
die df rdc8JuUl lnllnlc'l 

nit i 1'( d ou nuus d It 
Mati.'laml W('('r 'n voltyd 
)(rinlcetafrlgtftl' kry. Ann 011 
HUl{o 'n terugv,~rw( lkomin 8- 
woord OJ) Ma I .land. llew 118 
sy afrJgtingstu.)pnt i lJy'n Me 
l' ... • v J8y(1l. pel r Witt m t 
elk btal en J 01 n t (11. ngte 
tnt 11 1 ve t.·)'Idng v 11 til. 
IJaIl Is. 
Blli g luk oak ann Huis 

Viss.r wat di cerate rondto 
van di S umlign op so 'n ver 
rass ncl< wyse gewen het. Ons 

hoop nou ni dat hulle al hul 
cncrgie in die erate semester 
uUgt'bl'and h t nie. 
e ja, g luk a n M jubu. m t 

hull ' st Springbok. En d n 
is hy ni e 1'8 so vr .eslik oud 
ni ! 

OS 
OlE nAOD ",K ~US on Ma- 

Uball(~ wat erMld en hard kla 
oor (lie uiters onsmaakUke en 
on 'et" l{Oonb re k08 wat huJl 
uit hul g mentlUce kombui 
olltvallg, kan maar net nie v~r- 
tau 0 bop daardie "ko " twee 

• Ilringbolcke Icon ophou nie. 
Din) net wat Iwn geb 'ur bet 
a hull., 0 dC'ntlllc I 0 gekry 
lu~t! 
'n Aang name Julie-vakansie 

ann almal n atcrkte en sukses 
an all spann wat gaan toel', 

I~ e. 7f)un in :N'uwe crJate ... 
:11 -()~ ,.- ... ------- 

I 

KOM, laat ons vir ons 'n 
" toring bou waarvan die 
spits aan die hemel reik", is 
destyds in Babel gese. In 
1972 wil ons nog steeds to 
rings van die mense af na 
God toe bou - torlngs van 
die verstand waarmee ons 
deur bewyse en formules God 
wil vlnd. 

En die meeste mense wat op 
geklim h t en gaan inloer 
het, moes ontdek (tot ontsteI 
tenis?) dat God nie daar is 
nie. Die homel is leeg! 

Maar hoekom dan 'n toring bou 
om God daar t vind? So 
doende moet ons 'n vakuum, 
die nlks, die sinlose vind, 
want God is hler, teenwoor 
dig. Hy het die heme I na ons 
toe gebrlng. Hy het kom 
woning maak onder ons deur 
dat Hy sy seun Jesus gestuur 
het as die deur, die toegang 
tot Hom. 

Dis diewe en rowers wat op 'n 
ander manier probecr binne 
kom. Daarom vind hulle die 
h melleeg. 

t deu 
di .. 

HEPPIE-heppie holiday 1 
Hierdle is die laaste Sleutelgat voor die vakansle, m r pasop.l 

Julle weet mos van die Alomteenwoordiger SG-Lo .rder D.e 
van [ullc wat nog ni SG-st tus geniet het nie, tjop d flniti f un 
staande kwartaal af. 

Die groot "joller" Andre de Wit het vir hom 'n mede-joller by 
Intervarsity gevind in die persoon van Carlene U;\' van Heemstede. 
J 01 hulle nou lekker sa am soos Hndll, Oleynhens v n N erina en Bos 
sie oshoft? Huis Francie het ook sy eie jollie ding - tw evan di 
mann se dlngetjies is hier op die Akker. Piet Human s'n is Lochnctte 
'" lubber in Nerina, en Hennie I"oubser s'n is Annamie Rabif". En dan 
se hy dat hy elke aand in die Carnegie Bib kom swot! 

, kil van Renshurg van Dagbreek het geen appeltji s om te skil 
met Heemst de se sokkiejolle nie, en Willem Ie Rou is ook 'n knaende 
lwiergas daar. Vir Bolckio Osman is s ke (s6 bcsigheidsagtig) bietjie 
moeiliker: sy's in die Kaap, en hy slulp elke Sondagaand ns. twaalfuur 
terug in sy kamer. Dis darem veel makliker in die Bosch. Christo Crou 
van Hombre stem daarvoor en vir vas uitgaan. Chnrmagne ook. Jerry 
'\ian Niokerk en Lavinia van Hee d n v n Monica sal hulle seker 
ondcl'stcun, maar armc fJll-nnie (lu Toit van PSO moet wag tot aan 
staande jaar. Wat van Buks Hertzog en sy eerstejaar, Irma, in Huis 
N ethling? Ek sal die "kontak" dophou. 

Frf"tldi(' Stumpa en Michapl van Rooyen lew al lank in "Harmo 
nie", maar die punt is: hulle het by die poskantoor ontmoet. Gaan 
koop g rus 'n viersentseiH - jull wect nooit wat da rvan sal kom 
ni('. Dis seker maar wat Jan Hofmeyr sal moet do n as hy aanstaand 
j ar Potch to gaan. Maar rank liewers verloof en bly hier, s~ die 
huishoudkundige Janet van Vel(len wat onlangs g ring is. M rtln 
Gropn(lwuld hct dit ook amp(~r r ggckry m.t Emma Uys van Huis 
tcn Bosch ... sjuut. 

,'uzannu S~gmllnn se ou in Blo mfont in bel knaend, en dan het 
hy nog die vel'waandh.id om vir die m 'isie aan di ns te se sy moet 
gou mault. Katinl<a 110 seling bel n t so knaend nn Port Elizabcth 
. . . nll. die tyd, toe sy honger was, het sy n t 4c oorgehad vir 'n 
bietjie bruin brood. En wat van die vaskui l'y (vryery?) van Lospit 
by ~ U8 Goosen in Nerina? Ook Mo){ Mouton van PSO is nou die na 
week goed b arbei deur haar ou (was dit in die filosofle, he? Maar 
van kna nd gepraat: eniglemand wat 'n geleentheid Gordonsbaai 
toe so k, moet net vir Frans \'an Wyk kontak - hy ry elke vrye 
oomblik daarnatoe. 

Simonsberg en Minerva is taamlik naby g lee vir 'n lckker kys, 
en drie ouens het dit rcggekry. Anita Olivier Imi l' eintlik harder by 
1)a1l1 Maree as wat hy by hnar kuier. En wat v n Dal ne de Witt en 
Lour~nR l'JrasmUH? Graham vlln dor , J)uy saffer met II _. hmidt 
is glo baie ernstig 'n Putric){ Gambo(l voel waarskynlilc dleselfde 001' 
DIane Olarlce van PSO. 

'n L aste vragie: waarom bestce Elna van {ler Walt van Huls Div 
so bale geld op seals? 

Die alomteenwoordige, 
SG-Lo rd r. 
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SO LYK agt van die tien Maties wat die Oomrades-marathon voltooi het. Van links na regs 
staan Kippie Horn) Rian Lordaa», Leo Benning J Kallie Hanekom, Mike Palmer, Brian Strachan, 
Gert Oloeie en Glen Hartman. Hannes Botes en Jan du Plessi» was atwesig toe die toto geneem 
is. Vanjaar was hierdie moordende wedloop op draand - van Durban na Pietermaritzburg. Dit 
was ook baie warm maar nogtans het almaZ die wedloop voltooi en gesorg vir nog 'n puilc M atie- 

prestasie. 

Comrades: 

AL DI 
MA 

MATI 
A 

DEUR PIERRE HAUMAN 

DIF. ... Comrades-marathon: 'n towerwoord vir enige langafst nd 
atlcet. En vanjaar was daar tien Maties ond r die deelnemers 

aan hierdie byeenkoms met sy fantasties g es van kamerad rie. 

Hlerdi w dloop hot in 1921 m\ 
die Groot Oorlog ontstaan en kry 
sy nnam daarvandaan - die mees 
ste d eln mel'S was aanvankltk 
oud-Iufnntcrtste, Vnnja, r op 3 
.Iunie h t moor as 1 200 deeln m rs 
in die vroef oggendur van Dur 
b n weggcsprlng op die eerste van 
57 moordende myle na Pleterma 
ritzburg. 

TI:lN 

Die tien Mattes het 800 vo)g 
kl argemaakt Glen Ha tm n ('1 
uur 18 mln.), IJ 0 Benning ('7 uur 
41S mln.), Brian tr chan, Gert 
Oloete, Mil e Palmer, Rlan Jor- 

KWAA STRYD IN SOK ER 
Militer, Simonsberg gelyk 

DEUR STEPHAN PRETORIUS 
DIT is duidelik dat die gehalte van sokker in die koshuisliga 

baie verbeter het. Verlede jaar se wenners, PSO, het al twee 
keer gelykop gespeel en teen Militer verloor. PSO sal moet 
veg as hulle die beker weer wil wen. 
Toeskoucrs woon nog nie in verbeter en om meer ondersteu 

groot getallo die koshuissokker by ning te kry by die wedstryde. 
nie, maar daar word wel 'n paar Waar sokkerspanne eers mecr 
opgemerk. Dit is verblydend dat dour EngeIssprekende persone ge 
daar veral deur die kleiner kos- vul is, is dit verbasend om die 
hulse 'n poging aangewend word aantal Afrikaanse spclers tc slen, 
om die gehalte van hul sokker te By die ter perse gaan was die 

-......,...------ stand van spanne as voIg: 
SWGVVTP 
4 3 0 1 6 3 6 
4 3 0 1 5 3 6 
5 2 2 1 10 7 6 

Huis Visser 3 1 2 0 5 4 4 
Helderberg 2 1 1 0 3 1 3 
Majuba .... 3 1 1 1 4 3 3 
Eendrng 5 1 1 3 7 10 3 
Wilgcnhof 2 0 2 0 2 2 2 
Dagbreck 4 1 0 3 4 8 2 
Huis Marais 4- 0 1 3 0 5 1 

Langasems 

(lin, Kipple Horn, II nne Bow. 
Jan du PIe I n J ,Ulr mekom, 
G1 n Hartman e ty{l v golyle: 
gON} m t (lie v 11 (lie groot .Tacld 
Melder wat in 191')2 die nuwolln - 
troft,o gnwml bet in "I Uur 45 min. 
(Bogenoemde tyo 1 n t voorloplg, 
die amptellke tye wa by die tel' 
p ,r I) g an nog nle bekend nle.) 
Dit was vaniaar geweldig warm 

tyd ns di wedloop, Ons drlo best 
manno - Glen, Leo n K llio - 
het hul bop! ndo sk dul om In 
n uur klaar t In k tot by Drum 
mond (halrpad) bohou, ma r to, 
h t Kalli . ongclukklg b gin It]' m 
p In y n die and r twe h ,t vor 
await. Nogtans was hull net'n 
kwartl ,r butte hul milt punt. 

REKORDGETAL 
III rdle tlen manne, van win et 

Leo, rlan, Gert on Kame n 
nuwollng _ wa nie, is reeds voor 
Republiekdag per motor weg, Van 
dl 980 langasems wat Pi.t rm .. 
rltzburg b r ilt h t (da r was 'n 
rekordgctal van 1488 inskrywlnga) , 
hot Glen lQ.1dc gekom. Voorwaar 
'n pulk prostnsle dour 1 tlon 
mann ! 

DIE DEELNEMERS aan uerletie week se inie-rkoshuis-vcldloop 
kort na die wegspring. Die wedZoop 'is 1titeindelik gewen deur 

Johan Louw van PSO, derde van regs op die [oto, 

Simonsberg Voor met 
Kortkop in Veldlope 

NA verlede week se interkoshuis-veldlope loop Slmonsberg met 
'n enkele punt voor in sowel die A- as die B-liga. Dagbreek 

is tweede. 
In die O-liga 1M hulle vier punto 

voor hul na te teenstander , P O. 
Dit wil voorkom a of daar volgen 
de semester 'n 1 wa i stryd tu 8 n 

Nog Intervarsity-uitsl 
HIERONDER volg die volledige uitslae van al die Intervar 

sities behalwe rugby: 

llOKKIE (MANS) 
UK 3 
UK 0 
UK 2 
UK 3 

Stcllcnbosch I 2, 
Stellcnbosch II 3, 
Stcllenbosch III 4, 
Stellcnbosch IV 1, 

llOKKIE (DAMES) 
Stellenbosch I 0, 
Stcllenbosch IRA 3, 
Sb llenbosch IRB 2, 
St~ 11en bosch II 1, 

UK j 
UK 0 
UK 3 
UK 0 

DIS NOG 'n doeZ vir die Maties! 
Basketball - daardie Ameri 
kaonee spel - neem steeds toe 
in gewildheid. Vanjaar speel 
ons manne in die WP·liga en 
vaar baie goed, veral as 'n mens 
onthmt dat die meeste spelers 
die speZ van nuuts at aan moes 

leer. 

GIMNASTIEK 
St llenbcsch klop UK 

VE[DWEDTJOOP 
Stcllonbosch A klop UK 
Stcllenbosch B klop UK 
Stcllcnbcsch C klop UK 

SKERM 
Stollenbosch kIop UK 

T A FE [TENNIS 
(MANS) 

Stcllenbosch 4 

T AFELTENNIS 
(DAMES) 

St llenbosch 5 UK 2 

JUDO 
UI{ klop St llenbosch 

SOKKER 
St llcnbosch I 0, UK 3 
Stellenbosch II 1, UK 3 
Stcllenboseh III 1, UK 1 
Aan al die spanne wut gowen 

h t: ons gclukw mso. Bcsond )'0 
gelukw nse a n die Iokltifl-damc 
WElt g lykop teen die I1t ys gospc 01 
hct, nsook aan die vcldlopers w t 
vanjanr sond _1' 'n pa r star tma 
leers moes klaar kom, Die skcr 
mel'S hct ook mooi geprosto r dour 
met die Ikeys af te rokon. 
Die manshokklc-span wns ongo 

lukkig, n In 0-3~11 del-lang teen 
die lkeys so sokkerspan is glad 
nle sleg nie, as hulle besonder ho' 
stand, I'd in ng gene m word. 

puntclys Is a 

A B C 
Simonsbcrg 20 20 20 
Dngbr ck .. _ ... 19 19 13 
PSO ..... .- , 18 18 10 
Ecndrag ...... 16 6 0 
H lderberg 14 13 2 
Huls Mnra s 11 12 10 
Wilgenhof ...... 11 {) 8 
M dies 8 2 0 
Huls Visser 6 0 0 

RAY a RI.lSON 18 Mordle 'Weck ee 
sportster, 
Dis nia sommer enigo ·m.an 'wat 

bh He een week: van am.per tl~t n 
tot bmne-in dia Sp) mglJok,qpcw 
1- .. 7 m nie. Almal, sel!s die Nootd - 
lik, koerante, was lif'i(m oor y 
,<{pel in (lie proewe. 
En 'Waar hl/ dan 1 Ott kwan t 

1)o7gOtI s (lio N oord lil(o J>crs, die 
SAU}(, CIt Ge11 ard Viv:leTs die 
7/OoJ,~o)ldvbo~, 1 v roorsuker 1m,)l 
di SPl'f/lulJON~e 80 'n dcrlaag 1.ca8 
- (lie ""ol(J nd 'woorde: 

,.,We know that you tl iocl your 
best, Ra?/. From ret abl J sources 
we Icai lit that VOlt put fit a erod.t .. 
alJle 1)Crjm ma')lno at BUt'f Park, 
but [or a few fmnl)lcs. Mat eland 
will follow your [utsu: J C(1fC A· with 
ini rest and 'Wo ar« , fuht bchiJuZ 
you. 111 C Iauno 1/0lt will OVOTeon 
that mitial 8 tbaol« I' om 111 fai)' 
m·iti()um~ ju.st like you ovetcmn.o 
your phl/sica11umtliC(1'1J. 

,,~VC salute you. as a great spo, t .. 
'Ina.n." 

J.G. 

druk d6ur w 
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Koshuis [igo 

I>EUR JOHA N LOUW 

Dl:.1 w dstryd in di rat helfte van di veranderd rugby- 
ligas i r ds afgebandel n w nn r Die Matie vcrskyn a 1 

di w dstryde in di uitdaagrondte ook iets van die verlede wees. 
Op grond van hi rdi wedstryde sal nuw ligas saamgestel word. 

'n Span wat 'n onverkla rb re 
lac plek op dl punt ly b kle , i 
E ndr g. Hull het'n bale b t r 
span as wat hull poslsle wll laat 
blyk, Di selfd k n van die Dag 
br k-sp n ges~ word. 
Die privaatko huls Hombre e 
erst span en dl van Elsenburg 
va r bale goed in die Ddngesllga. 
Om die wa rh id t ~, die spanne 
mo t'n 0 le kan taan om vol 
gende sem ster in di S uerll a te 
sp el. Na hulle volg die redeltke 
terk spanne van PSO en Dag 
br k wat hard s I spook vir 'n 
plek in die finale w idstryd. 

lo Thomliga se uitklopwed 
• tryd . is afgehand I en Dagbr ck 

I l' toriu A-sp n 11 m M jub 
s plek in hierdic Ii a. 

DAGBREEK en Huis V'8scr se hokkiespelers spook om besii van die bal. Dit is een van die 
wed trydo in die koshu' kompetisie wat nou reeds ver gevorder het, Die herkenbare spelers 

op die voorgrond is Nico Treurnicht, Jim Ohedzey en Andy Loubser van Daobreek. 

• aptein Voorspel okkie 
Gaan Verbeter 

DEUR GAWIE NIENABER 
DIE Maties se eerste hokki span het tot dusver nie bale good gevaar in die komp tisi nie, 

maar daar is aanduidings dat dinge volgende kwartaal b ter gaan verloop. 
wedstryd Pinelands met 6 doel 
te 11 2 geklop. Johnny Thrope het Ko' sh u ise · 
'n root ande J in hierdi oor- • 
winning gehad. 
Hulle was ongelukkig om met 

3-2 teen Ikeys t verloor, ange 
slen hulle 12 korthoek gekry het, 
in V rgelyking met die Ik ys 5. 

,JOHNN TIIROPE po i e 
In die p 1'800n van Johnny 

Throp beskik di Maties 001' 'n 
ulth lerspeler. Hy is geki om di 
WP-span in 'n to rnooi in Port 
"liznbeth t verte nwoordlg, 

M 

D}iUR JOHANN LOUW 

DIE kanoklub van die Maties is sender enige twyf 1 n van 
di suks svolste en bedrywigste sportklubs op di Akker. 'n 

M ns ho f maar n t na hul pr stasi s in. die afg lope tyd te kyk 
om met hi rdi at lling s am te stem. 

dl pl k in to ne m, Die wedvaart is 
op 3 Junie tuss 11 di aarl n 
H rrnon b slls m t 11i mindel' ni 
as 56 kane's wat doelgen em h t. 
Die 1'0 Iers n em in spanne d 1. 

Elk, span bestaan utt 'n dr bb 1- 
kano n tw e nlcelkano' wat In 
totale afstand v n 48 kllom tel' 
mo S 1'0 i dus ses tien kllom t r 
in lk skof, 

• • I' •••• ~~ • -,.y~-.r,;" ~'*"" ... 
.' I !,. •• :, 4 ... 

" • t'f t'.r~' ~ , / ~ ., . _.. I ~ 

WENSPAN 

OHRISTO GERBER van Huis 
Visser probeer die bal onder 
behcer 7cry 'n die wcdstryd teen 

Daqbreek, 

A-LIG 
, W .. V I) 
IS 3 2 0 8 
5 3 2 0 8 
5 4 0 8 

0 1 
6 2 2 2 6 
5 2 0 a 

1 2 2 4 
I'i 0 0 5 0 

ckhuls 0 0 6 0 

/1·LIGA 

NETBAD,)n porisoor 'waarin die dame onlang8 'n groot 
sr« fa ie gclo'Wer net, neem toe in gmvildheid. H'C'T' 'n paar 

dam ,8 aa ,'I 0 f n aater d' p moad. 

WGV ) 

1 .j 0 0 8 
(b) 3 :1 0 7 

4 2 2 0 
2 2 0 6 

WP 
1 2 3 

1 0 3 2 
0 0 0 

4 0 0 0 


