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AANSOEKE 

om amptelike SR-erkenning. Die 
Verenigingskomitce het onder 
soek ingestel en aanbevce1 dat 'n 
verskeidenheid van k rklike ver 
emgmgs onwenslik sou we s. 
Daar is aanbeveel dat daar v 1 
eerder oorkoepelcndc Godsdi ns 
tige verentgings moet bestaan. 
Volgen Theo sal die be taan 

van 'n groot aantal kerklike ver- 
,njgings noodwendig lei tot oor 
vleueling, Die bestaande regle 
mente bepaal dat verenigings wat 
mokaar oorvleuel, nie amptellk 
SR-erkenning mag geniet nle, 
Verskeie ander SR-lede wou op 

die vergad erlng weet hoc ANSae, 
'n reeds gcaffilieerde vereniging 
by die SR, deur di konsepmosie 
moontlik geraak kan word. AN 
SOC is deur sy naam aan die 
Anglikaanse kerk verbind. Die 
vraag het ontstaan of ANSae 
terugwerkend gedisaffilieer sou 
word van die SR indien die kon- 

SaamK rk?1 
--~--~-~------~--~"------~~~ 

ANSOC SE E 
BEDREIG? 
SR-Mosie Teruggetrek 
ANsae, die Anglikaanse Studentevereniging, se SR· 

affiliasie gaan moontlik vir die derde agtereenvolgende 
jaar in die gedrang kom. Theo Smit, SR-Iid belas met Vereni 
gings, het op 'n onlangse SR-vergadering 'n wysiging tn 
die reglemente van die Studenteunie voorgestel wat tot 
gevolg sou he dat kerklike verenigings nie amptelike erken 
ning van die SR sal kan geniet nie. Die Mosie is op aan 
drang van SR"lede teruggetrek aangesien Theo nie ult 
sluitsel kon gee of ANSae terugwerkend gedisaffilieer 
sou word al dan nie. 
Theo se konsepmosie lui dat: 

"Godsdiensverenigings slegs amp 
telike erkenning sal geniet, as 
bulle hul nie aan proselietmakery 
skuldig maak nie. Onder Gods 
<liensverenigings word verstaan 
Verenlgtngs wat nie hulle grond 
wet aan 'n bepaalde Kerk of ge 
loofsgenootskap verbind deur: 
(a) of sy naam 
(b) en/of sy doelstellings waar 
deur hy die oogmerke van een be 
paalde Kerk of van 'n geloofsge- 

. nootskap bevorder; 
(c) en/of sy onverbreekbare ver 
bintenis aan daardle Kerk of ge 
loofsgenootskap se belydenisgrond 
slag; 
(d) en/of onder die direkte juris 
lliksie en tug vall 'n kerk of van 
'n geloofsgenootskap te staan; 
(e) en/of sy Udmoatskap tot lid 
Illate van een Kerl{ of lede van 
'n geJoofsgenootskap te beperk." 

VOLGENS <lie werkmetode wat 
voergestel Is deur die stu 

dcnteraad van PMB vir die ko 
mcnde studenteraadskonferen Ie 
te Pietermaritzburg sal die kon 
feren le nle vir die per to ank 
lik wees nle, Die SR het al die 
ktou ules van die voorgcsteldc 
Werl{meto ('('nparig aanvaar. 
'Vier SR-lede John Dan el, 

Bobby Loubser,' Chris Heyns en 
Th 0 Smit met Willem Doman 
R reserwe' is reed deur die SR 
verkies o~ Stellenbosch op die 
konferensie te vcrtccnwoordig. 

EERWAARDE L. BANK, dS8. D. Botba en S. Golden, n Hannes Bctioombec, S.A .. AK-1UJor. U 
ter, afgeneem by die simposium oor die Kerk en (Iesamcntlikc Aanb'idding ioai op Maandag; 21 

Mei in die Ou HoofgelJOu qchou. is. 

Gcsamentlik Aanbiddi g Eh d va Apa th jd? 

WERKWYSE 

DIE Skrif voorsi n ge n grond om 'n p rsoon uit di g m nsl ~ ,. 
" meente uit te sluit nie, Die uitsluiting van nig m ns van a nbiddin sg Ieenth de in 'n 
gemeente kan nie di toets van di Skrif d urst an ni " h t ds. vid 
N.G. Sendingkerk, op 'n onlangse SAAK~v gad ring g se. 
Os. otha het s am met eer 

waarde Louis Bank v n di 
Angltkaanse K irk en ds. S. G. A. 
Golden van di H rvorrnde I crk 
as sprekcr by die v rgadcrlng op 
g itree, ic bt'sprcldng het ge 
gaan 001' di "Kcrl( n ~ sament 
like AanbJdding". V rskole be 
langstcll(\ndes het die v rgl d ring 
bygewoon. 

sepmosie aangeneem sou word, n 
In sy motivering het Theo gese of dlt nogtans steeds amptelike 

<lat die Verenigingskomitee ver- erkennlng sou gcniet. 
skeie aansoeke ontvang het van Die mesle t tcruggetrek tot ty(l 
kerklike verenigings (verenigings en wyl (lie juridlese posl Ie met 
gekoppel aan 'n bepaalde kerk) betrekldng tot ANSO(l opgeklllar 

_- word. Die Verenlglng komitee 
was met ter persc gaan nog be Ig 
om reg advles In te win oor hoe 
AN 00 moontllk deur die m081e 
geranle sal word. 
In 'n onderhoud met Di Matte 

het Theo geso dat dit sy persoon 
like mening is dat "ANSOe maar 
toegclaat kan word om t bly 

(V crvolg op u. 4, kol. 5) 

W Isynwerk rs 
Hou 
sp kin Werkmetode vir 

SR -konferensie 

Die veerge tekle wcrkwyse " 
(lie reg toe aan elke univer ltcit 
om een mosie in te dien oor enige 
on(lcrwerp wat op studente be 
trckldng het. So 'n mo Ie sal een 
Itgendapunt daarstel, en amenda 
rn~nte kan legs gema I word 
rnl'lt toestemmlng van belde die 
vOOl'steller en die eJ{omlant. 
In die mosie word die verder 

voorstel aanvaar nl. dat g en uni 
v('l'siteit 'n vctoreg het nie en dat 
Ike afgevaardigde die reg sal he 

Oln vir of teen 'n mosie genotule r 
te word. Die universiteit kan 
hom egte ook die reg voorbchou 
om hom an enige agendapunt te 
Onttrek. 

HIERDIE dames" het beter gaan kcnnis maak by Huu Neetti- ,,(lit bf'vr.'tlin 11 tHl v n Chri tu 
u g ter v~~rbereiding van Eendra,g se speledag met Huis teH \ deur I erkllke 1 u 'hmll~ OIl I) .11- 
tn Bosch en Huis Neethling. Berig oor die speZedag bi. 7. tit e (It so. j If vlal voort t 
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DIF) opvoerlng van "Die lIuis 
vall Bernarda Alba" deur 

die Universiteitsteater van 
Stellenbos cit vanaf 18 tot 26 
Mel in die II. B. Thorn-teater 
was 'n klinkende ukses vir die 
peelsters ell die reglsseuse. Dit 
moet ongetwyfeld een van die 
Dulverslteltsteater se heel beste 
opvo ring die afgelope vy 
ja r wees, Uys Krige se vloel 
en de vertallng bet bale bygedra 
tot die vlot dialoog. 
As die met trots bohepte moeder, 

Bernarda Alba, lewer Antoinette 
Kellerman ultstck nd sp I. Van 
haar word v rwag om elke keer 
wat sy op die vorhoog verskyn 
volkom In beb er van die situa 
sle voor te kom - n sy spec I 

E A 
dit ook s6. Ha r barde ong 
naakbuarhcld is pragtig afgewis 
sel met die toeskictlikbeid wat sy 
'n kcer of wat teenoor Poncia ge 
toon het, bv. met die luister na 
die skindcrstorl '. Maar dit is vcr 
al haar stem wat getrcf het. Dit 
was di p, g .sagvol en met 'n 
boolende toon. 
Dit bring my by 'n opvallende 

k nmerk van die opvoering: die 
uitstckend manter waarop die 
v rskill nde meisi s se stcmme 
met m ikaar gckombmeer en ge 
kontrasteer het, Elkeen het 'n eie 
tIP raoonlikheld" g had. Dit was 

o OE ING 
v rb send in die toneel waar inderdaad professionele stemge- 
Bernarda vir Martirio te lyf wil bruik. 
gaan oor die steel van die foto - 
dat Antoinette Kellerman en Es 
telle Venter bulle stemme met so 
'n volume kan gebruik sonder dat 
hulle skreerig raak. Teenoor die 
tw e hot LOis Malan as Adela so 
ryk en sensuele stem pragtig ge 
kontrasteer. Al drie die dames het 

EBTIJJ llEYDENRYOll, Elsabe Kok en Lois Malan. 
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INTERE ANT 
OM tern as soo sport en besoedellng 01' '11 oorapronl like mauler 

te b Jballd I is nie makllk nle, Die werke van 'n groep 
student an die kunsdepa tement wat van 14 tot 24 Mei in 
(11 Univer iteit e kunsmm eum ultgestal is, lewer bewys dat 
dit wel gedoen kan word. 

u n b so'delingsproj k d ur 
Kith Di trich n Mi Euverard 
maak g brulk v n 'n geel pad 
token om di publl k se anndag 
tc trek. 'n Vnorbeeld van hulle 
work word op die foto Iangsaan 
fgcdruk. 
Elena Agostinis en J n Co tzee 

se projek 001' besoed ling sl ag 
v nw e dle eenvoud n nh ill: 
dies 1 de simbool - 'n hand wat 
m t die duim ondertoe wys - 
word op pI kkate, plakk 1'8 n ad 
v rtensies gebrutk. 

'n roklameveldtog vir die SA 
spel '. 
Die sukses van II re de Kock en 

Dan de Wa 1 se projck is tc danke 
n dl f it dat hull. hulle tot n t 

vi I' el m mt bep rk. 
"Plktogl'nmm ", simbole vir die 

verskfllend sportsocrte, is dl 
eenhotdsetomcnt in die twe d 
sport.pro] I wnt d ur Roberta Fry, 
Jonn-M ry Kotze en Lyn O'Neill 
, angebi d is. Hull maak ook net 
van 'n beperkte aantal kleure g - 
bruik, 

Dlr sportproj 'Itt liOOS 'n oplos- n di , g heel ges! 
sin vir die ontwcrpsprobleme in urtstalllng. 

T l. 3963 

MENSE 

Gereg. 

BO A D 

Lois Malan as Adela, die [ong 
ste suster wat selfmoord pleeg, 
was briljant. Sy het 'n verhoog 
pcrsoonlikheid en bet daarin ge 
slaag om vloeiend van die een 
stemming in die ander 001' te 
gaan. Haar hoogtepunte was on 
getwyfeld haar parade met die 
green rok, en die laaste toneel, na 
haar ondervinding met Pepe, wat 
albel met 'n Spaanse warmte en 
emosionaliteit gespeel is. 

MARTIRIO 
Ook Estelle Venter (Martirio) 

het bemdruk met haar vermoe 
om 'n siedende driftigheid te pro 
[ckteer, 
Van ElsabC Kok (Poncia) en 

Lize Treurnieht (Maria Josefa, 
Bernarda so mal moeder) is vcr 
wag om in 'n ander styl te speel, 
Miskien was dit op hierdie vlak 
dat die opvoering nie heeltemal 
bevr dig het nie Lize Treurnicht 
het 'n te groot uitdaging gehad, 
waarin sy wisselende sukses be 
haal bet. ElsabC Kok het met 
selfvertroue en spontaneitett ge 
speel. Haar boersheid was 'n goeie 
tcenpool vir die atmosfcer van 
stroefheid. Maar ek bet tog gevoel 
dat sy soms te veel oordryf in 
haar gebare. 

VISUEEL 
Die algehele visuele effek wat 

die opvoerlng geskep het, was 
bale bevredtgend, Hier moet die 
slim grMpcring van die spelers 
01) (lie verhoog en (lie beweglngs 
patrone genoem word. Dit was 
epvallend hoe die spelers deur 
slrkelvermlge beweging die balans 
op die verhoog herstel bet nO. 'n 
nuwe speIer op die toncel ver- 
kyn bet. 
Die visuele aanbod was ook op 'n 

tweede manier treffend: die kon 
tras van die swart kostumcrlng 
teen d1 wit van di decor. Ne Is 
Hansen wat die decor ontwerp 

BANK BPK. 
Algemene Bank 

Ons b taal die hoogste rentekoers op SP AARREKENINGE 
5% Rente op daaglikse bata s 

FOON 5681 

het, v rdien 'n besondere pluimpie 
vir die pragtige indruk wat dit 
geskep bet. 

In die geheel gesien kan die 
studente en die regisseuse, Ria 
Olivier, dus baie trots voel op die 
sukscs wat hulle met die opvoe 
ring b haal het, Dit is 'n good 
afgeronde opvocrlng waarin die 
spanning geleidelik en meedoen 
loos opgebou word tot met die 
uttbarsting aan die slot. Dit is 
goed dat die studente getoets 
word aan die else wat 'n behoor 
like drama aan bulle stel. 

Dit is net jammer - en dit was 
beslis nie die spelers so skuld 
nie - dat sommige mense in die 
gehoor op die openlngsaand bale 
k or op di vcrkcerde plekke ge 
lag het, 

BERTIE DU PLESSIS 

VERSI{ONING word hierm e 
aangebled aan die digter 
"Wium" vir die verkeerde ar 
druk van sy gedig "troebadoer" 
in Die Matie van 4 Mei. Daar 
is 'n strofeverdeling tussen Ie 
reels: 
"gIo bulle het die Jig gesien" 

en 
"ek wil uitbreek". 

Strofe twee vel'S ses moet 1 es: 
"en my llefde wyd uitsing". 
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OOR NUSAS 
ONS huldig hier twee heeltemal uiteenlopende benaderings 
" tot die situasie. Laat die bespreking tog nle in 'n modder 
gooiery ontaard nle," Hierdie waarskuwing bet mnr. Ralph 
Judah, ondervoorsitter van die Wits-studenteraad, tydcns 'n 
debat oor die Nusas-inpcrkinge op ~e Tukkiekampus, gerlg. 

leierskap en Wilgespruit se sensi 
tiwit itsopleiding. Nusas so aan 
val op prof. G. R. Bozzoli, die 
Rektor van Wits, weens sy op 
trede teen die Wits Student so 
"vulgariteite" vertoon volgens die 
Tukkies ,,'n gcbrek aan oordeels- 

Mnr. Klein het die Schlebusch 
kommissie bostempel as besta n 
de ult "bevooroordeelde politici" 
en hcweer dat die verslag womel 
van onakkuraathede. Inpcrklng 

Die Tukkies het aangevoer dat is 'n drastiese saak en verets 
die bedreiging van die staatsvei- volgens hom die medewerking 
ligheid voldoende motivering vir van 'n geregtelike kommissie. 
die regerlng' se Inpcrkende optrede Volgens mnr. Jud h gaan dit in 
was. lIulle het mnr, Paul Pretorius ons situasie by 'n onderwerp so 
aangehaal waar hy ou gcsc het die "Vryheid van die Indiwidu" 
dat die blanke in die toekoms cintlik oor die "onvryheid in ons 
geen pJek in SuM-Afrika gogun land". Onder 1I0nvrye indiwidue" 
sal word nle, verstaan hy nie slegs die nie- 
Volgens die Tukkie-sprekers is blanke nie, maar ook aIle Eng Is 

daar 'n verband tussen die Nusas- sprekendes in die land. "Sommige, 
. die swart meerderheid veral, word 

meer onderdruk as ons wat wit 
velIe het, Maar ons is almal Ingc 
perk in hierdie land waar Naslo 
nalisme konlng; ja koning, is," het 
hy gese. I 

Die debat oor die inperkinge en 
"die vryheid van die indiwidu" is 
aan die begin van die maand deur 
die Tukkie-vcreniging Virus in 
die koshuis Mopanie gereel, Wits 
is verteenwoordig deur mnr. Adam 
Klein, die studenteraadsvoorsitter, 
en mnr Judah. Mnre. Theuns Ver 
schoor,' 'n studenteraadslid, en 
Marius Ackerman het namens die 
Universiteit van Pretoria gopraat. 

BEDREIGING 

MNR. RALPH JUDAH 

vermoe". 

DER'IIG JAAR GELEDE 

By het beweer dat die huidige 
Eerste Minister destyds as lid van 
die Ossewa-brandwag ou geS@ 
het: "Ons staan vir Christellk 
nasionalisme, wat die bondgenoot 
van N aslonale-so lallsme is. Bier 
die anti-demokratiese boglnsel kan 
jy maar diktatorsl\:ap noem as jy 
wil. In Italie heet tlit Faselsme, in 
Dultshmd Duitse N aalenaal- osla 
Iisme, en in Suid-Alrll{a Ohriste 
llk-naslonall me". "As so 'n man 
nO. skaars SO jaar Eerste Minister 
word, hoe kan ek v Il vrybeid 
praat," het mnr, Judah ges8. 

Foto: Ole 13urger 

nD1T moet jy nou. goed oersiaan ... )} Kol. P. A. Orous in gesprek met mnr. Steve Ioos 
te, Ikey-studenteraadsvoorsitter s voor die katedraaltrappe ~n Waalstraat. Op .15 Mei het 
die I1wys daar teen die wetsontwerp ioat tor beskermin[J van die Parlement alle bctogings 

in die Kaapse midde-stad vcrbicd) bctoog. 

Radikale 0 d wys 
Duitsl nd V 

r w d • 

HOE .rooi' mag 'n ond rwyser w cs ?" Ond r hi rdi opskrif behand I die Duit tyd k 
" er Spiegel (9 April) die b sluit v n die Wcs-Duitse reg in om dour sg, lIlt dik len .. 
Beschluss" teen radikaliste in die staatsdi ns, n v r 1 die onderwys, op te tr e. SI gs di 
wat bewys kan I w r dat hull die "vrye, d mok a i se b gtnsel " s 1 h ndh f, a 1 voort 
aangestel word. 
In terme van die "Radikal - pUg om L He tye vir 01 tn. t md- 

Besluit", wat aan df begin v n houdlng v n dl W s-Dult: c 
v rlede [aar in w rking g tr e h t, grondwet t b yw r. 
word staatsdiensamptemue v r- 

YDERS AAN 
BERIGTE van 'n "onrusbarende toename" in dwelmverslawing onder Tukkies is deur mnr. 

Roos Wentzel, voorsitter van Clement, as .Jouter onsin" bestempel. Clement (afg 1 i 
Van die Latyn "Clementia", genade) is onlangs as organisasle op Tukkies g stig "om persone 
to help wat aan dwelmmiddels verslanf is en wat soortgelyke probleme het". (Di P I'd by, 4 
Mei). 

DUUR WEDSTRYD 
Minstens 2 000 Tukkies gaan op 

26 Mel in Blo mfontein teen die 
lJOVS Intervarslty hou, Die ver 
\1oerkoste bloop sowat H20 000, 
~ t 1 200 Tukldes wat per spesiale 
ate1n na die Vrystaat atrels, en 
d 11 wat met 'n Jumbo-straler na 
ie l'ugbywedstryd vlteg, 

GEVAARLIKE POS? 
~r. D' Arcy du Toit het onlangs 

~tn "per oonllke redes" as redak 
\T ue van die IImy- tmlentebla(l 

ratty bedank. Varsity het dle 
gelope jaar r ed drle redak 

t({ll1l'S g(;had. Mnr. Phillipe Ie Roux 
tails 'n Nu as-lngeperld,c), i 
v rlede jaar deur dle studenteraad 
atgCdanl( na di a Appeal 
r{olernlel(. Sy opvolger, mnr; Clivc 
t' cegan, i onlangs (leur die rese- 
Ihg Ingeperk en moes toc bedank. ------=~~~~~~~----------------------------------- 

Volgen mnr, Wentzel het hy 
8leg8 aan (lie ver laggew r8 vall 
twee Afrikaanse oggondblaale wat 
(lie berigte oor die dwelmontplof 
fing gepJ a het,'n b eld geskets 
van die omvang van die versla 
wingsprobleem in die algem en - 
hierdie toestand is toe in die 
berlgte "I[oDfIekwent an tudente 
van die Universiteit van Pretol'ia 
toegedig". Gevolglik is 'n w nln 
druk van die a)gemene toestand 
nan die universiteit by dl Ies rs- 
publiek gemat. 
Mnr. Wentzel, 'n B.A, (Admls 

sic) student was vir [are, en Is 
trouens nog steeds, vCl'bonde nan 
di Suid-Afrikaanse Polisie. Sy 
ond rvlnding in die aktiew diene 
het hom oortuig dat "i ts aan di 
dwelmprobl em op georganlscerd 
vlak gedoen mo t word". Die uit- 
~o iscl WM d~ stigting vanl;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Clement. 
Nuwe I de van die orgallisnsic 

kan slogs deur huldige lode voor- 

GRATIS KJTAARL SSE 
Atet elke kltaar by on. gekoop gee on. gratiS 11881 vir bectnnl~a Vk]f n. 
die welbekende "poInt r systlui". eltleerkurll11" ~ 'P .Wlater n ar . 
l{Olll kyk na on" voorraad: meer ,,60 om van te kiN. 
}{laVie _ en OrrelJP U.. All 0 ttom teo 

W. IlEUm (EDMS.) BPK. 
BJrdstreat 11 SteUenbotiCh TeL 8811 

(Langs Stellenbosch Motors) 

ROOI MAGTE 
Dit Is mnr, Wentz 1 0 per oon 

like oortulglng 

logvo ring van die 
Wf II (lie We tie, en dan 001 teen 
Suld- frika en sy j ug", 

VIA AL U TYDSKRIFTE, ALGEMENE ORUK· BIND· N KL URW RK. KONTAK 

BELLGRAPHIC PER (EDM) B P RK 
NEUTRONSTRAAT 3, STIKLANO INDUSTRIA, BELLVILl 

T l. 97·4950, 97·5601 

ON;:; HET DIE GROOTST VERSKEIDENI-IEID TROU· 
EN GELEENTHEfOSKAARTJlES IN DIE REPUBLIEK 

ONTHOUI ONS IS SO NA AAN U AUT lOON 

v 
HO 
UIU I 

YAMAHA 
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Die Studente 
Se ... 

DAT Studcntevarla gerus maar 
oor Radio Hoeveld uitgesaai kan 
word. 
DAT ta' Gl (ly. Lee veel m er rut 
toon a haar vakleerlinge. 

DA T bulle hoop do. die Ecrstc 
Span die Tukkies volgende Sater 
dag met die Ikey-besem van die 
v ld gaan ve " 
nAT min. Koomhof so uitleg van 
di porth I ld weer hoop laat op 
vlam vir 'n lntorvaJ'8ity te n 
Ik y. 
DAT met die huidige stand van 
telctone op Stellcnboscb Norma 
L vy bier van verveling sal sterf. 
DAT arty tudentc Hewer hul 
tandpullt ill brlewe meet tel a 
om 11& I ,de to drat met k1ag- 
teo 
DAT gerugte dat Vinkel gegllm 
lag h t, van alle waarheld ontbloot 
s. 

'll Bloed kenb:-lntervar lty tu .. 
8 n tcllenbosch en die Univer i· 
tolt van Kaap tad vind plaas 
tus ,11 11 ell 18 Juni . 

TRIA COItDA 

Tria Corda, die pr stige lite" 
rere n ge stesw tenskaplik 

blad, is pas vrygest J. Hicrdic 
blad bevat bydra JS v n student 
en dOR nte van die drie Suid Uk, 
universit ltc: St llcnbosch, 1(a p 
stad n W s-Kaap, Belangst I- 
I mdes kan'n ksemplaar aarvan 
t en 70 sent stuk by Chris de 
Wet (Helshoogte) koop, 

All ex-pupils of the Centau 
rUB High School, Windbo k, 

are Invlt d to join a propos d 
bran ,h of old Centaurians in the 
C pc. Thos Int rest d re asked 
to contact M . O. Kinahan, Flat 
Pl, Smuts Hall, uar, Ronde 
bo ch, Cape. Mr. Kinahan is plan 
ning g t-togeth r for th near 
future. 

0) 

eat Jlefd n trou jou ni 
v rl t ni ; bin dlt om lou hal , 
kryf dit op di t f I van jou 

h rt, dan I Jy 9 nad vlnd en 
'n go Ie Insig In dl 08 van God 
n dl m n 
W wy In lou Ie o' 

die Her en wyk af 
kwa Qj dit I 9 n ing 

w vir jou IIgg am n ver- 
kwikking vir lou 9 b nt .•. 

Spreuk 3: 3-4, -8. 
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KERKLIKE . VERENI(i1 (is 
D IE turksvy in die SR-reglemente, naamlik die erkenning 

van kerklike en godsdienstige verenigings, het toe 
weer opgeduik. 

Dit is verrassend dat so 'n ingrypende verandering (soos 
vervat in die konsepmosie) nodig geag word terwyl die 
probleme wat as motivering daarvoor aangevoer word, ewe 
goed deur 'n praktiese reeling opgelos kan word. 

Die huidige reglemente bevat geen spesifieke reeling 
vir godsdienstige verenigings nie en hulle val slegs onder 
die algemene bepalings wat vir aile verenigings geld - 
die belangrikste waarvan seker is dat dit bona fide-studente 
verenigings moet wees en dat die vereniging se doe I en 
werksaamhede nle mag oorvleuel met 'n reeds bestaande 
een nie. Kerklike verenigings word benewens die algemene 
reels ook onderwerp aan die verbod op proselietmakery 
dit wil se die werwing van persone tot 'n ander geloofs- 
oortuiging. 

Hierdie reellnqs het in die verlede, behalwe vir die jaar 
likse ANSaC-debat, welnig probleme opgelewer. Skynbaar 
het daar vanjaar egter nog aansoeke ingekom van kerklike 
verenigings wat die erenlgingskomitee daartoe beweeg 
het om die kwalifikasies vir erkenning te verander. Die ge 
vaar bestaan, so word aangevoer, dat die kampus oorstroom 
sal word met 'n verskeidenheid van kerklike verenigings. 

Die implikasie van die konsepmosie (die volledige be 
woording verskyn elders) is dat 'n kerklike vereniging wat 
deur 'n groep studente, as lidmate van byvoorbeeld die 
Apostollese Geloofsending of die Hervormde Kerk, gestig 
word, nle erken kan word nie. Van die godsdienstige en 
kerklike verenigings wat reeds erken is, sal slegs ANSae 
se erkenning geraak word. Die SeA sal geen probleme in 
die verband ondervind nie. Die bewoording van die kon 
sepmosie is ook sodanig dat die Afr. esv daarln slaag 
om te kwalifiseer. So byvoorbeeld lui dit dat die vereniging 
nle "onder die direkte jurisdiksie en tug van 'n Kerk" 
mag staan nie, terwyl die Afr. CSV volgens sy grondwet 
hom "onder die toesig en leiding van die NG Kerk" stel. 
Voorts word ook bepaal dat 'n vereniging hom nie in sy 
grondwet aan 'n Kerk mag bind deur "sy onverbreekbare 
verbintenis aan daardie Kerk ... se belydenisgrondslag" 
nie. Die Afr. esv aanvaar in sy grondwet as belydenis 
grondslag onder andere die drie Formuliere van Enigheid. 
Dit is egter so dat die enigste kerke wat die drie formuliere 
aanvaar die drie Susterskerke is. Die Hervormdo en die 
Gereformeerde Kerke het hulle al by geleentheid van die 
CSV gedistansieer. Dus geen wonder dat die Afr. esv 
in die praktyk In besonder noue band met die NG Kerk 
het nie. 

ANSOe word geraak deurdat sy naam aan 'n bepaalde 
Kerk gebind word. Verander ANSOe sy naam kan aan 
gevoer word dat hy volgens sy grondwet met die SeA 
oorvleuel en mag hy s6 sy erkenning verloor. 

Oor die moontlikheid dat ANSae sy erkenning gaan 
verloor al dan nie, kon op hierdie stadium nog geen uit 
sluitsel gegee word nle, Of ANSOe sy erkenning behou as 
gevolg daarvan dat hy erken is voordat die nuwe bepalings 
ingevoer is, is egter nie hier vari belang nie. Dit gaan oor 
die algemene reelings wat neerqele word en nie om die 
erkenning van 'n enkele vereniging nie. 

Diskriminasie teen 'n persoon op grond van geloof word 
In die Universiteit se grondwet uitgesluit deur die gewe 
tensklousule. Die voorgestelde reellnqs wek die indruk 
van indirekte voorskrifte aan groepe persone vir die reeling 
van hul geloofslewe. 

Die moontlikheid bestaan dat daar groepe studente kan 
wees wat hulle nie geakkommodeer voel in onafhanklike 
godsdienstige verenigings nie, soos bewys deur die be 
staan van ANSae en ook, soos hierbo geskets, deur Her 
vormde en G reformeerde studente wat moontlik eerder 
'n kerklike vereniging sou verkies. 

Die huidige bepalings plus die invoeging van 'n minimum 
aantal lede ten einde 'n veelvuldigheid van kleinere ver 
enigings te voorkom kan enige probleem wat mag opduik, 
voldoend hanteer. So 'n praktiese reeling is, na ons 
mening, baie meer billik teenoor die verskillende betrokke 
groepe as die ingrypende voorgestelde verandering. 

"DI UDENT " " 
ER opheldering van sekere vrae en onsekerheid wat 
volgens sommige SA-Iede oor die opset van "Die Stu 

dente Se" heers, die volgende: 
Hierdie rubriek met sy aatiriese inslag, wat twee jaar 

gelede in sy huidige vorm ontstaan het, word deur redak 
slelede geskryf. Die Hoofredakteur dra volgens Reel 
K 4 Cd) (I) van di Reglemente die volle verantwoordelikheid 
vir die volledige inhoud van Die Matis en so ook vir "Die 
Studente Se". Vanselfsprekend is enige mening tensy aan 
'n bepaalde persoon of instansie gekoppel, die amptelike 
mening van Die Matie. 

,LIBERALE WET' 
BESPREEK 

DRIE LITERATORE, Stellenbosch, skryf: 
DIEP geruk is ons, ja seer ontgogel deur Matieland se ver 

welkoming (of gebrek daaraan) van die voorgestelde sen 
suurwetgewing. 'n Vorige premier se woorde skreeu ten hemel: 
"Quo vadis Universitas Stellenbossiensis?". 

om appel na die regters. Kyk ons 
egter na diverse harige verskyn 
sels van die lokale regsfakulteit, 
ril hierdie waarnemers by enige 
gcdagte dat hulle oor enkele [are 
die hoogste bepalers van die 
sede-norrne in ons dierbare vader 
land mag wees. 

"Die Studente Se," aldus Die 
Matie, dat dit moeiliker is om 
koshuisrugby te rapporteer as die 
nuwe sensuurwetgewing te verde 
dig. Dit straal van 'n gesags 
bespotting. 
Weinig baat ons volkstryd teen 

permissiwiteit; tevergeefs ons 
oorwinning oor die Pil-aptckers 
as die maagde van die Afrikaner 
volk "Christine" en "Die Mugu" 
onder hul voorgeskrewe werke 
tel. 
Is selfs die nuutvoorgestelde 

Sensuurwet nie steeds aan die te 
liberale kant nie? 
Die feit dat die hele Rooi en 

Geel pers die wetgewing deur die 
rioolsloot trek, val nie vreemd op 
die oor nie. Sielsontstellend egter 
is die Maties se bouding: skake 
rings van apatie tot positiewc 
venyn. 
En waarom die geswcts? Om 

dat ons agbare Minister van 
Blnnclandse Sake absoluut vry 
willig en selfs ongevraag aanbied 
om die spyse te keur aleer (lit 
aan ons jeugdige gemoedere voor 
geslt word. 

RYPE OORDEEL 
Met luide mosies word die Afri 

kanerstudent (en nou praat ons 
nie van die slaprug-ses nie) se 
gesagsaanvaarding gedeklameer. 
Durf ons, die spruite van die 
volk, die beslissings van rype 
oordeel bevraagtcken? 
In hierdie verband is dit 'n 

riem onder die hart om nog 
Iemand to hoor SOOR die SR 
voorsitter van (lie Pretori e 
OmlerwYFlkollege: "Ons eerste 
taak as gedisstplin('erde, gesagsw 

aanvarende AfrikanerstU(lente is 
om ons rcgering te steun," 
Mag hlerdle wet die doodsldok 

lui vir Naked Yoga, die sek be 
soedelde gcspreksmateria I van 
'n Durbanse tydskrif en 'n sckere 
SykouHvervaardiger s na k tu 
«lie (sy dit met of Romler plas 
tif>l{b('(lekldng). En net om objek 
ticf te w es; mag (lie norme 
sfA: eds 80 ,.with it" bly dat u nle 
van u Mark Condors, Daring 
Confessions en Telegraph beroof 
word nle, 
In sekere Iinks-llberale kwar 

tiere word danig hard geskreeu 

Verenigings 
(Vervolg van u. 1, kol. ~) 

voortbestaan met amptelike SR 
erkenning". 
Henry Led rle, 'n teologiese stu 

dent, het in 'n spreekbeurt op die 
SR-vergadering, Theo se konsep 
mosle aangeval. Volg ns born be 
hoort 'n godsdienstige vcrenlglng 
juis aan 'n bepaalde kerk gekop 
p I te woes. Hy het gese dat ver 
skillende professore aan die 
Kweekskool hierdie standpunt 
steun. 
Henry het beldemtoon dat op 

godsdlen tig gebled daar altyd 
rulmte moet wees vir gewetens 
vryheid. In (li konteks van die 
huldlg« situasie op Stelenbosch 
moet daar gewaak word om nie 
to dislcrimineer teen studentelid 
mate van bepaalde kerke wat 
hulle nle in die bostaande kerk- 
1iIc-godsdienstige verenigings soos 
(lie Afr. CSV tuis voel nie. 

MENINGS 
Die Matie het die voorsitters 

van die Afr. CSV, die SCA en 
ANSae genader 001' die konsep 
mosie, 
Die voorsitter van die Afr. CSV, 

Coenie Burger, het ges dat daar 
beslis 'n onderskeld tussen kerk 
like en godsdienstige verenlglngs 
bestaan. Die Afr. CSV is volgens 
hom 'n godsdi nstig vereniging 
wat nie aan 'n bepaalde kerk of 
goloofgcnootskap gekoppel is nlc. 
Hy sou graag hierdie eienskap 
wil behou daar die belange van 
die student die beste daardeur be 
dien sal word. 
Bobby Bertrand, voorsitter van 

die Stud nts Christi en Associa 
tion, is van meni g dat daaf 
ernstige interpretasieprobleme kan 
ontstaan indien die huidige kon 
sepmosi aanvaar sou word. HY 
voc1 dat te v el kontrole van 'n 
k rk of andcr genootskap oor 'n 
studente-v reniging, studente se 
inisiaticf beperk en wil daarorn 
ook SCA se huidige grondslag be 
hou. 
Margi le Roux, voorsitster van 

ANSOC, het gese dat enige groep 
stud nte wat voel dat hulle nie 
d ur oorkoepolonds godsdienstige 
organisasies geakkommodeer word 
nie, behoort die reg te he om '0 
kerklike organisa._sie te stig. ----- 

Sal "Oud-Matie", Boland, 
asseblief sy adres aan Die 
Matie stuur. Skuilname mag 
gebruik word, maar geen 
brief kan geplaas word in 
dicn Die Mati nl oor die 
naam en adres van die skry 
wer beskik nie. 

Toel e • DIng Verdedig 
UYS DE JAGER, Dagbreek, skryf: 
HIERMEE wil ek graag my teleurstelling uitspreek oor twce 

beriggies wat onder "Die Studente Se" in Die Matie vall 
18 Mei gepubliseer is. Dit gaan oor die erekl uretoekenningS 
van 1973. 
Dit is jammer dnt die rednlc 

bmr, wat v rantwoor(}~lik is vir 
die artikel, so oningeUg is, want 
dit is die idee wat ek uit (lie twee 
beriggies kry. 

met dr. Craven as voorsittef. 
Daarna word dit deur die Sf{ 
goedgelteul'. 

As u in ag neem (lat legs lOS 
persona erekleure gekry bet, 
waarop hulle trots kon weeS, 
mo('t u weer clink voor(lat u (lit 
as "clie Administrasie se identifi~ 
Imsi(>lys" b stempel. 

(Die bet1'okke opmerking(B) 
was nie bedoel om a.fbreuk te 
doen aan die prestasies van die 
lOS persone wat erekle'Ure gekr1i 
het nie, maar .'?legs om die aan 
dag te vestig op die besondere 
diepte van ons sporte. Veral ill 
rugby.-Red.) 

VEREISTES 
Daal' is 26 sportsoortc op Stel 

lcnbosch wat lkeen hull vereis 
tcs het waaronder cr Ideur aan 
persone toegeken word. Die v r 
eiates om l'ekl ure te ontvang is: 
Springbok, W.P., S.A.U., of goeie 
prcstasies in die spesificke sport. 
Die ekleure word to g ken 

deur die Sportkomite waarop 
die SR-lid vir Sport sitting het, 
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Adv. de Villiers: Beeldradio 
Uitdaging 

vir Koerante 
BEELDRADIO hou nle noodwendig net 'n bedreiging vir die 
" Snid-Afrikaanse perswese in nie, maar bied ook 'n nit 
daging," het adv, D. P. de Villiers, besturende direkteur van 
die N aslonale Pers groep, tydens 'n onlangse openbare voor 
lesing in die Wilcocksgebon, gese. 
Die voorlesing is deur die Ad 

mlnistraslc van die Universiteit 
aangebied 
Volgens adv. De Villicrs is ~ie 

pcrswese gewillig om hrerdie uit 
claging te aanvaar, daarom bet die 
Persunie en sy Icde-koerante die 
instelling van beeldradio in SA 
nie tecngestaan nie, maar selfs 
verwelkom, 
Beelelradio kan die persmedia 

op twec wyses raak ; eerstens deur 
medcdinging om mense so vrye 
tyd, en, in die geval van handels 
beeldradio, dour direkte mede 
dinging om advertensle-inkomste. 

AANVULLEND 
Oorsee is bewys dat koerante 

en tydskrifte wat met bceldradio 
0P sy eie gebied probeer kompe 
teer, ten gronde gaan. Die pers 
moet eerder aanvullend optree en 
meer klem op dlepte- en agter 
grondberiggewing laat val. 
A(lvertensies is die vernaamste 

bron van Inkomste van 'n koerant 
of tydskrif. Spr. het daarop gewys 
<tat die verkoopprys van 'n dik 
koerant dlkwels nie eens die koste 
Van die papier dek nle, 
Daar worel onderskei tussen 

twce soorte advertensies, naamlik 
kleinhandel- of plaaslike adver 
tensies, en nasionale advertensies. 
Suid-Afrikaansc publlkasies elra 

Oor die algemeen 'n hoe persenta 
sic nasion ale advertensies. Aange 
sien die handelsbeeldradio volgens 
bUitelandse tendense juis vir die 
800rt advertensies 'n baie aan- 

treklikc medium is, behels dit die 
grootstc bcdreiging van telcvisie. 

VERSET 
Die Persunie hot hom versct 

teen die idee dat die voorgenome 
S.A. becldradiostelsel dadelik 'n 
handelsinhoud moet he. 
Volgen apr. bet (lie regerlng' 

wrcg besJuit tIat beoldradio by 
one vir eers gecn advertensi CR 
moet <Ira nie, By stel 'n ontwlk 
kellng op die Brltse patroon voor; 
'n staat beheerde stol el sonde 
advertensies plus 'n afsondcrlikf' 
handelsteIsel onderworpe 
staatstoesig. 

Xhosa-intonasie te vcrduidelik. Voor sit 
Wesscls 1Jan die Xhosa 11 kla«. 

Dien as Spraakhulp III 710sa ell Suid- 01110 

BANTOE MATIE- o N 
DRIE Bantoes is tans deel van di Departement van Banto talc se kademiese p rson 

le dien as spraakhulp vir die vakk Xhosa (mnr. Muputha en m v. Gxilishe) _n 
Sotho (mnr. Mosomothane). 
Hi rdie stelsel, wat al scdert 1939 

in werking Is, word deur all 
Suiel-Afrika, nse univ rsit it" met 
uitsonelering van die Unlversit it 
van Potchefstroom, g bruik. 

1. Hul 
uid- 

TAAI .. GEBRUIK 

• VI 

Hicrdi p rson ellede Js v rant 
woordclik vir die ond .l'rig v n 
ta 19 brullc; . vernl idiomati se 
taalg bruik, ultspraak en lntona- is, 1 
sic. 
Voig ns prof. J. A. du 1 ssis 

van dl Department van B ntoe 
tale kan blankes nie 'n Banto - 

~ AL RI~ 

A A 

STUDENTERAAD SE HUL SE OOR 
A 

IISTUDENTE SE" 
DIE STUDENTE SE" is nie noodwendig studentegesegdes of die amptelll e mening van Die 

" Matie nie, bet Bobby Loubser op 'n onlangse SR .. vergadering gese. Dit was deel van y 
Illotivering vir 'n mosie wat hy voorgestel het oor die rubriek. Die mosle, wat be ti reaksl 
llitgelok het, is later terug getrek. 
Bobby het aangevoer dat daar 

1 sers van Die Matie is wat nie 
Wect dat die redakteur van Die 
MaUe persoonlik "Die Studente 
Se" behartig nie. Aangcsien die 
rubriek dikwcls ook satire bevat 
kan dit volgens hom maklik met 
Of die am. telike Matie-beleid Of 
studcnte segoed verwar word. 
Ily sou dit Jammer vind Indien 

J)je Matie op die wYsc mense on 
llOdig antagonlseer, veral waar dit 
hUlle ongunstlg kan bevoeroordeel 
tt~11 opsigte van standpunte wat 
Vir semmfgo persone saak rna k. 

KOMMENTAAR 
Gerrie de Villiers, (lie &-1Id 

helas met publlka les, het daarop 
gewyS dat "Die Studente SC", nes 
:ie hoofartikel van Die Matle, 
loot 'n kommentaar-rubrlek is 
Waarin Die Matie sy standpunt oor 
Verskeie sake stel, 

VERANTWOORDJiJl,jIKHEID 
Die hoofredakteu dra regle 

lllenter vcrantwoordeUkllcid vir 
:110 wat in Die Matie versJ<yn en 
~~ outomatic ook vir dlt wat in 

II Ie Studente Be" taan, Dit is 
du , volgens Gerrie, totaal onnodig 

dat die l'edaktcur sy naam by die 
rubriek 1.1 plaa . Die fcit dat di 
rubriek tot dusver naamleo ver 
skyn i8 'n bewys dat dit Die Matie 
so standpunt is wat daarin gcstel 
word. 
Volgens Christoff Pauw is die 

mosie in wcrklikheid 'n vorm van 
sensorskap daar hy van mening is 
dat Die Matie so min moontlik 
be perk moot word w ar hy stand 
punt inneem. 

KLAGTES 
1972. 

Chris IJcYJlS bet opgemel'k du,t 
dnar no geen klagte In Die Matte 
se brlewel<olommc versl<yn fu t 
ni • John Daneel het hom ook teen 
die mosle uitgespr ek, 

Lizel Visser, wat die mosie ge 
sckondcer het, het toe daar tot 
stemming oorgegaan sou word, 
naar steun vir die mosi onttrel. 
Liz 1 het voorgest 1 dat dit dallc 
verkicslilt sou w es om die saak 
op 'n persoonlike vlak of in 'n 
brief ann Die Matie reg te st 1. 

Bobby het hom bereld verldaar 
om die mosie terug te trek indien 
die lid vir publikasies hom sou 

GOEDKE JRING 
kon vel'S ker dat die 

omstandlghode nl l" 
Bobby het (11 mo le teru getrcle 

en gese <Jut hy foIt I lit anl met 
dio boo rt dn teu van Dlt Mutit 
nl bcsprc( 1 • 

Gcrrh do Villi rs w s hoof 
rcdakteur van Din M tit' vir 

VAKANSI W K 
Die kom nde Julievakansi bi d Janle rodukt (voor 

work heen Pr tor Istribueerd rs) w er 
studente. Die ard van di 
dienste is op 'n kommissi b sis 
B langs ,11 ndes kan skry aan: 
JAN!.,F] RODUI TF~, PO BlJ 2034, TELl ... I}N· o~ 'ell 

of SKAKFJJ_, 6850. 
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VEEL is die afgelope tyd geskryf en gese 001' gesamentlike aanbidding, en dit is duidelik dat 
daar 'n mate van meningsversktl hieroor bestaan. Om nog 'n mening hieromtrent te gee, 

sal onnodige duplisering meebring, en daarom beperk ek my tot In newe-aspek hiervan. 

Die hele geskil wat rondom ge 
samentllke aanblddlng ontstaan 
bet, het een traglose feit nun die 
llg' gebring - of laat 'n mens dlt 
Hew r 'n skrikwekkende feit 
no m. 

wordende kloof tussen die rasse 
groepe in ons land. Hierdie ver 
wydcrlng het blykbaar reeds 'n 
onbetwisbare feit geword. 
Ole baslese probleem is dus eon 
van wit en swart solidariteit - 
gedry! tot so 'n punt waar 
mense by mekaar verby praat en 
Inter niks het om die een vir die 
ander te se nie. 
Dit alles het veel met studente 

te doen, aangesien hul rol in die 
opbreek van 'n ongesonde solid a- 

Dry! Uiteen ,,,/,,//,,,,,,/,,,,/,,,,/,,/; 

DIT is dat mense wat in een land 
saamwoon, so ver ult mekaar 

g dryf het dat mense daaroor 
mo t redeneer en d batteer: of 
bulle saam in een kcrkgebou kan 
anbld. 
Vir my 10 die werklike tragiek 

van bierdie situasie daarln dat 
mense hferoor kan v rskil, terwyl 
'n mens sou dink dlt is een ding 
waaroor daar eenstemmigbcld sal 
we s. Trouena, dit behoort as van 
self prekend aanvaar to word. 
Hlerdl geskll Illustre r op skok 

kende wyse die steeds grotcr- 

riteit lank gel de reeds opgemerk 
is. 
Van Martin Luther se ywerigste 

onderst uners was juis studente 

(!}u W~n in :Nuwe G[) ate · · · 

... 
J .. .. 

.. 
v ~ ,... 
,J J 
r: f\ ..., 

As jy nog noolt 'n bed g had h t om op t laap nle, hoe 
groot moet die vreugd nie 
w es ells oor 'n ysterkatel 
vanaf di vuilgo dhoop ni ! 
Want moons kry die stln 
k md m ssa, die 1 c blikke 
n g .kra kt bottcls b et ke 
nls - di grys rommel word 
'n delwersparady I 'n ontdek 
kersmnn.ltyd, 'n aatland van 
v borge skatt . 'n Asnoop 
ckspedisi. word 'n boeiende 
so ktog na toevalllge vond 
ate. 

So is dit ook met die konlnk 
ryk van die hem Ie. Want die 
konlnkryk van die heme le is 
soos 'n verborgc skat wat 'n 
man in 'n saalland vind, Dit 
is SOOR 'n kat 1 wat onver 
wags geltry word op 'n vull 
goodhoop. En vir die wat dit 
g vind het, is die lewe me r 
< s n t 'n grys massa, maar 
'n ontdel{kingsreis om al die 
v e r r ass i n g smoontlikhede 
daarvan met blydskap na te 
jaag. 

Plet r Fourie 

NAD 

N VAN ALLE 
Motoronderdel 

Toebebor 
B ttcrye 

Gcrcedskap 
NS VI U GN SE PROBLEME 

D T63 
L.5529/ 076 

aan die Universiteit van Witten 
berg. 
Die stigters van moderne Japan 

is destyds deur hul eerste Minister 
van Opvoeding; Arinori Mori, ge 
waarsku dat die stigting van uni 
versiteite sckere gevare inhou. Die 
regering kon nie van die universi 
teite verwag om onkrities-Iojaal 
teenoor die regime te wees nie: 
om werklik suksesvol te wees, 
moes hulle meer vryheid ten op 
sigte van navorsing geniet. Hier 
die vryheid sou, veral in die sosiale 
wetensknppe, dislojaliteite in die 
vorm van kritiek teen die gebruik 
like bestel in die hand werk, 
Mori het dit probeer vcrhoed 
d ur aan bierdie vakrigtings 
slegs beperkte vryheid te gee - 
van bulle is nie verwag om vrye 
seekers na die waarheld te wees 
nl . Ten spyte hiervan was by 
steeds oortuig dat vrye denke 
blnne die universiteit die soli 
dariteit van die Imperiale stelsel 
sou ondermyn. 

Rol van Student 

UIT genoemde voorbeelde blyk 
dit duidelik dat studente nog 

altyd 'n rol van protes, in die bree 
sin van die woord, in die same 
lewing vervuI het: om nuwe ken 
nis, nuwe Idees, nuwe oplossings 
t 1 soek, Dit het kritlek op die 
samelewlng, sy kuns en veral sy 
politick meegebring. 
Wat hicrbo gese is, geld net so 
seer vir Suid-Afrikaanse unlver 
slteite, of hulle wit, swart, 
Afrikaanssprekend, Engelsspre 
kend of We took al is. Hulle is 
as gevolg van hul krttles-protes 
terendc funksi in die samele 
wing uitnem nd gesklk om die 
neigtng om mense uit mekaar 
te dryf, om m nse in kampe te 
[aag, teen te work 
Protcs teen aparte aanbidding 

vir wit en swart kan dion as 'n 
korikrete voorbeeld hiervan, 

o pstand en Protes 
"""""""""//""""/"""""""""""/,0 
VAN WYK LOUW se woordc is 

teen die tyd oorbekend: "Op 
stand is net 0 noodsaaklik in 'n 
volk as getrouheld. Dit is nie eens 
gevaarlik dat 'n rebellie mlsluk 
ni , wat gcvaarllk is, is dat 'n hole 
g slag sender protes sal verby 
gaan". 
Maar dan meet mense nie bang 

word indlen daar protes en kritiek 
vnn Suid-Afrika se universiteite 
}tOm en 'n dowe oor daarop keer 
nie - of nog erger: om dit te 
probeer stilmaak of onderdruk 
ni. 
"Die jeug moet by ons op aUe 
gcblede aan die woord kom, nie 
omdut hy die wysheid sou besit 
nle (die w~reld kry dit in elk 
geval r g om sonder wysheid te 
bewccg), maar om die l~we vir 
homsclf t kry" - Van Wyk 
I...ouw. 

Waltons 
kryfbehoeftes 
Andringastraat 13 

Vir Alte 
Studente-akryfbehoeftes 

TEL. 2903 

Studenteregering. 

deur 
die .. sleutelgat 

GEESGENOTE, wees gegroet! 
Ten spyte van die benoude, beklemmende atmosfeer geskep deur 

"Akademeia" en haar trawante, is dit 'n riem onder die hart om to 
merk dat dit nie afbreek do en aan die gehcime aktiwiteite van 
die hart nie . 

o nee! Gina Griesel is volkome gerus as sy haar in die omgewing 
van "mstige" Izak bevind en Lucia Cilliers vind dit by uitstek kal 
merend om te trip-trap by die bergpad af - mits David haar ver 
gesel. Tusscn hakies, ons boveel daardie bergpadoefening sommer 
aan vir paartjles wat "niks bet om vir mekaar te s~ nie" ens. Ray 
Botha, PSO, en Lynn O'Neil benodig hierdie terapie allermins. 

Prysenswaardige mediese studies is minder aanvaarbaar en ver 
troostend hierdie tyd van die jaar. Hoffie Conradle kan die misrabele 
toedrag van sake slegs eon maal per week verlig met sy besoek aan 
Annamarle Ooetzee van Majuba. 

Sedert die Universiteitskoor teruggekeer het (en dus M ria Loub 
ser ook) spog Gerrie van Eendrag gedurig met 'n sekere d s. Iemand 
dit al opgelet ? 

Die swierige affere, nl. Hclshoogte se Inwydlng, was bygewoon 
deur "twee "blind dates". Al die toesprake en formaUteite het egter 
nie verboed dat Pannle Oclofsc en Sonja van Eeden deeglik kennis 
maak met hul bekorende metgeselle nie. 

My ekstra-sensorlese persepsie waarsku dat Dirk van der Merwe 
dopgehou moet word wanneer by met Elsube Nortje soslaal verkeer. 
Diesclfde geld vir Desmond (PSO-HK) en Irene-prim., Gail Hobson. 
Mens wonder wanneer bulle by die MDV (Matie Diamant Versame 
ling) gaan aansluit. 

Mooi Iaggles en blink ogies is ole aan Bertha Dixon, maar slegs 
as Gerrit van Huls Marais se gloeiende kykers op haar gcrig is. In 
teenstelling hiermee word dit strammer en strammer tussen Kamaval 
konlng Willa en Stephanie Muller van Huis ten Bosch. Moontlik is 
albel oorwerk en oorspanne. 

"Ring a ring of rostes" is vir Ros Steyn van Lydia en Landles 
Landman 'n fatale deuntjie. Die aantrekking is skynbaar "all fall 
down" - veral op die Heercngracht se dansvloer. 

Nou oor na die liriese: 

,Toban Krog sal in 
Sy voetspore moet draai 
As Koba van <ler Westhuizcn 
Haal' hokkiestok sw ai. 

As Co(}nie Kotze voor 
Minerva kom stilhou 
Sal niemand die naweek vir 
8usan Mouton aanskou. 

Wat sal die Lydia-huisdinee tog 
sonder "medics" wees? So rede 
neer Lynette Zaaiman en Biffie 
Scbabbort. Dus het die eer van 
uitnodiging Sakkie n Loch t 
beurt geval. Jeanne Mason voel 
beslis dat nuwe talent vir die 
dinee geannekse ,r moet word - 
soos Willie Carstens van Huls 
Marais. SLEUTELSTER** 

Kupido wag en ek gaan saam om te aanskou vir watter harte 
hy sy pyle bou. Die naweek is lank en geni t dft tog maar. Ontholl 
tog net ek is altyd dnar. 

Alombekende S.O. L(angenhoven). 
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DIE SOSIALE GEBEURTENI 
DIE H elshooqte Inwydingsdans 
kaw seker besiempel word ((8 

die sosiale gebeurtenis van die 
jaa.,r. Dit is die eerste [ormelc 
dans wat in 'n kosh1l,is {Jchou, 
is, en die purtygangef8 hot al 
tum vm'diepings tot hu,llc 1)0· 

,~kikking gehad. 
In die plantversierde ectsaal 

het die gaste gedmuJ, en buite 
kant - onder 8eil - het groe· 
pies ge8it en '1£ vingerete ge· 
nu,ttig. Bo in die otJ.tspanni'tlg· 

- sao; is die ereqaste en die nic· 
- daneer« met ete bedien. Buite 
- op die terrae het pau?·tjic8 {Je- 

luister na die vlootorkes. 'n 
Pelgrim.~tog na die tiende oloer 
is deur ]ICclparty onderueem 
om die aeemrouietuie panorama 
van Stellenbosch. 'hI die ((.(lna· to 
sien. 
As 'n mens cnigsins volgells 

die [oto lang.'man moet oordeel 
dan was daar ook- genoeg 10yn 
om almal tevrede te stcl. 
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Altesaam dertig raadslede van- 
001' die hele land asook die pre 
sidensielo blok van SAFUIS sa] 
op Stellenbosch tussen 2 en 6.Tulie 
die toekomstige belcid van die 
vereniging bespreek, datums vir 
vorgnderings bopaal en die nuwe 
bestuur vorkles. Onderw rpc soos 

bie konferensiekamp salop Sa- "Die Verbetering van die Sosiale 
t rdagaand, 23 Junie dcur die Status van dip Ing nicur" en "V - 
ill ~rste Minister geopen word, kansicwcrkoplcldlng vir di \ Inge 
waarna daar van Sondag tot nleursstudent" sal wcldecglik be 
Woensdag Bybelstudie, aktuele Jig word. 
grocpsbespreldngs en boodskap- Tcr!wlfderty(l word 'n konte 
Pe asook aangename sport, ont- rensie vir Ingenleursstudent« ook 
spanning en gesellige samcsyn 0)) (lie AldU'r aaugebied, Prof. 
sal woes H, C. ViIjoml sal tyd('J1s di(' I 011- 

))!;. Jan Hanelom van steuen- fcrenl'li(' 001' die onderwerp "B(\(1cl· 
bosch sal (lie l'ceh:s boodskappe rudlo" praut, 
bring, en ds, MUte Smuts van Daar word gercel vir daguit 
.·otchcfstroom sal as Byhclstu- stappies no. die Duikbootbasls to 
dieleier optree. Simonstad, Saldanha-vishawe n 

Orndat dit 'n studontcsaamtrek is, Tygcrberg-Hospitaal. 
is die reellngs hoofsaakltk in . ------ 
clie hande van die studente, As 
konf rensievoorsitt r is aange 
wYs mnr, Louis Louw, onder 
Voorsitter van Tukkies se stu 
dcnteraa. Nog 'n finalejaar 
tokkelok, mnr. Tobie de Wet 
Van Stellenbosch, is aangewys 
a kampkommandant. 

500 Gaan Na 
Winkelspruit 

'n NA8IONALE massasaam- 
trek van minstens vyf 

honderd studente vind van 
28 tot 27 Junie vanjaar te 
Winl{elspruit, Natal, plaas. 

Oit sal die vorm aanneem van 'n 
konferensie van studentelidmate 
van die N.G. Kerk aan alle Suid 
AfJ.'ikaanse Universiteite. 

))io tema van dle vyf(luagAe kon 
fer nsle is: "Leef vil' Christus 
en Sy kerk", Die kamp bled 
die gclcentbcid vir Tul{kies, Ma 
ties, Pukke, I{ovsics, N orrles, 
Pots, RAUkics en andere om 
die gebrcJddge skakeling tussen 
Cbd tenstudente van die ver 
Rldllan(le kampusse n kolleges 
te verbeter, 

EER8TE MINIST}JR 

KWOTA 
l\l nge en slcg vyfhonderd stu 
d"nto die konfcrenste kan by 
\\10011, word inslcrywings op '11 
I wota icbasis gower}". So sui 
leg", 150 Mutics en 150 Tulddes 
die saamtrek kan bywoon saam 
Illet Howat 200 studente van an 

Sttlcl' unlversltelte en kollegcs. 
" Udente wat die konferensie wil 
bYwoon, kan vcrder navraag 
dOen by die Afrikaanse CSV 
takkantoor. 

US M~ k VAN DIE JAAR t 
fotografieso klub 

DIE komende wintervakansie lewer weer e ns 'n groot aantal nasion Ie stud ntekon eren i . 
8008 in die verlede sal Matieland oral verteenwoordig we s. 

By die s wende jaarlikse kon 
gres van AIESEC sal twaalf spre 
kers die kongresgangers oar die 
produktiwit itsvraagstuk In Sui de 
like Afrilm tocspreek. 
Met die openingf'laand word datu 

by die vyfstel' Burgers Park Hotel 
gekaa: -en-wyn. Die volgcnde aand 
tool Mikro se "Toiings" (lie Brey 
tenbaeh-teater, Die U:ollgreH word 
afgcsluit deur '11 ge elllgheld vir 
die gnste geree! dour till Stads 
raud van Pretoria. 

Daar sal 00)' rulm g leenthed 
wees vir die lngenlours s08ialc 
Insttnkom na vore to 10m, onder 
andere ty(lcns hul b( oogd "com 
puter date's" met die verI)lec'g 
stel'M van die Tygerbt'rg. Die nand 
VOO.I· <li( formt'le dinee sal by wy e 
van 'n gorrel khrhvergnderlng ver 
wyI word, 

"Mission" is die t ima van van 
[aar se SCA lnt runiv rsit re 
Konforcnai w t van f 3 tot 9 . tt 

Julie by di Univ rsltelt van ot- ti \Juty en "T It: my T..ift ft. 
swarm, Lesotho n Sw zil nd o~ I 

Rom, isotho dour ongev r 
drtehondcrd stud nt van dwars- 
001' di land en W rn mers v n 
onder and 1'. M law! n Rhod - 
sic byg woon sal word, 
Dh hoof8pr('1 t I' is l\ll ,h 

v I 

Nouer Kontak deur Inter om' 
DIE pleitred vir "nouer kontak" 

het met die instelli g van 'n 
geslote interkomstelscl tuss .n sck 
sie 10, Dagbro k, n Majubn nuwe 
v ild gowen. Hierme betrc e di 
d lnemers 'n nuwe dimensie van 
mans-dames verhouding op di 
Alckcr. 
Dle stet pi v('rblml die 2de vloer 

bndlcamer 'an el{si. 10 met tilt 
:lde vloer van MIl.jnbn. R( cds van 
af die eer U· dug' van wcr)dllg i 
,,1 orfie-(lates" gerc'cl. En a blyke 
van wclwillen<1lteid bet selfs die 
hulsmoeder met die manna ge 
praat, 
Beid partye besldk 001' 'n lys 

reels wat die gebruik van die in 
terkom reguleer en die privaathetd 

ODD ~ KAAP 
S RYFBLOKK" 

MET 
VI -A RIKAANSE 

N WJ P 

INSTITUUT ISABELLE 
late Vloer Andmargebou, Van Ryneveld tra t 

TEL. 4718 
(Mev. Isa Carstens _ skoonhefd8terap~ut - masseuse) 

GRATIS ADVIES I.V.M. DIE GEBRUlK VAN 
SKOONHEIDSMIDDELS 

u. • 
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HUIS MARAIS, Helderberg, Libertas en Huis Visser is na 
sewe wedstrydc om die Sauerbeker nou saam bo aan die 

punteleer. Gister is die agste rondte beslis. Twee van die voor 
lopers, Huis Visser en Libertas, het teen mekaar te staan ge 
kom. Die uitslag was met die ter perse gaan nog nie beskikbaar 
nie. 
Verlede week se wedstrydc het 

'n hele aant 1 vcrrassings opge 
lewer. 
Helderberg en Wil enhof 11 ,t 

verledo Vry(lag gesorg vir Nel{er 
e~J) van (lit, aan koulikste wed- 
tryde hlerdic elsoen. Helderberg 

foie agterlyn het telken I)ragtig 
beweeg, terwyl Wilgenhof met 
(liyf pel uit die boonste raltkc 
vorendag gckom het, 
Die twee spann se speelwyse 

verskil hcmclbreed, maar nogtans 
moet Helderberg se voorspelers 
golukgewens word met die manier 
waarop hulle Wilgenhof in die 
vast, spel vasgevat hot, en in 'n 
groot mate geneutralis r hot, 
Helderberg rulk eer te bleed toe 

vleuel Willmn Oornelts en in die 
110 J oordnlk na 'n pragtige brcelc 
deur' Barry retorlus, Die vervvt- 
kOl) mi luk (4-0), Drle minute 
lu.tf,r untwoord Ju,J) Pien ar, Wil 
lows (~loHsl,al (I, met 'n sua 
kop (4-S). 
In die sewentiende mlnuut is dit 

w er Barry Pr torius w t breek, 
maar hierdle k er gaan druk hy 
s~lf. Die vervyfakop is mls (8-3). 
'n Strafskop kort voor rustyd 

die grootste aandeel gchad in Hel 
derberg se welv rdiende oorwin 
ning. 

IIuis Vi.~ser 10 
Oude Molen .1 
In 'n saai wedstryd wat egter 

t en die cinde mooi rugby opge 
lower hot, hot Huis Visser met 
10-3 001' Oude Molen gesedvler. In 
die 20ste minuut het Cornie van 
del' Merwe van Oude Molen met 
'n sk pdoel gcslaag om die rustyd 
telling 3-0 to maak. 
In die tweede helftc was Huis 

Viss('r deur('nty(l op die aanval en 
iii bulle heloon met 'n drle deur 
vleuel Fran I{otze ml. 'n mooi 
ngterlynbeweging wat vervyf is 
deur Stephan Pretorlus, 'n Paar 
minute daarna, Uft, 'n ,,(lubbeJe 
fOl."-s1,rl'bnweging, hot hy weer 
oorgegaan. Senter Jaco Joostc het 
'n gocie wed tl'y(l gehad en 'n 
groot aandeel in albel driee. 
Bonthuys, skrumskakel van 

Oude Molen, het weer eens baie 

DIE BEKER waarom dit cues gaan: die Paul Sauertrojee. 

deur Jan Pi maar bring die rus 
tydt lling te staan op 8-6. 

DIt~ tw sede holtt lower boson 
( ;rt~ goole spnl aan bpM, kante. 
Alb I panne kom met verraS8 nde 
uanvalle, en elkeen e vf,rdcdlging 
word tot die niter t I beproe • Met 
nog net n ge minute 001' druk 
PretorJu y twr-ede drl '. Weer 
een 811 ng 11 vcrvyf Imp nle, nit 
CillllfluJtji*, bl 18 met die telling 
op 12~O. 
Vir Wilgenhof het Henry Vor 

ster en Henry Mull r, die slottc, 
besonderc go le spel gelower. 
Barry retorlus op loaskakel hot 

Ond 

goed vertoon vir sy span, terwyl 
Huls Visser sc voorry Danie Jou 
bert en hulle tweo vleucls Marsh 
en F'rans J{otze uitgeblink het. 

Liberto» 9 
Ilombre .1 
In 'n effens dooierige wedstryd 

klop di sterk span van Llbertas 
vir Hombre met 9-3. Albei spanne 
s afrondingswerk het heelwat te 
w inse oorgnlaat. Die voorspelers 

N ANDER 

HUIS MARAIS se heelagter Pierre Bosch neem 'n skepskop pale toe in hulle wedstryd teen 
Medies. Huis Marais het die terugkeer van hulle losskakel Will em Doman gevier met 'n prag 
tige oorw'inning teen Medies. In 'n ander wedstryd het Wilgenho! ook weer oor die dienste 
van 'n bekende speler, in die persoon van Henry Muller, beskik. Hulle kon egter nie daarin 

sZaag om te wen nie. 

van Libortas verdien cgter ver- se punte aangeteken, Zomlagh bet Hombre is dit Dill op flank wat 
melding vir die goeie vaste spel ook met 'n skepskop g('slaag. goed gespcel het. 
wat hulle gelewer het. 
Al (lie punte is in die eerste 

helfte aangeteken, Vir Libertas 
het agsteman Viljoen 'n drte ge 
druk wat deur Francoi Zondagh 
vervyf Is, Albert DiU het Hombre 

Vir Libcrtas is dit veral Dok 
Bosch wat goeie spel op senter 
lewer. Hy is mooi bygestaan deur 
Riaan du Plessis op vleuel, Woofic 
Carr op hcelagter lewer sy gewone 
bestcndige en veilige spel. Vir 

Ander uitsIae: 
Simonsberg 9 - Eendrag S 
Pieke 10 - Dagbreek 0 
Huis Marais 26 - Medics 6 
Helshoogte 11 - Elsenburg 9 

KOSHUIS-SOKKERSPANNE 
KEIL MEKAAR OP 

MET Huis Marais bo-aan die puntelys en twee koshuisspanne kort op hulle hakke, verloop die 
Intcrkoshuis-sokkerkompetisie vanjaar besonder lewendig. Belangstelling van die mans 

koshuise was bemoedigend vir die organiseerders, en met die heltte van die seisoen agter die 
rug, lyk dit asof die ligawedstryde nog heelwat hoogtepunte gaan oplewer. 'n Voorspelling 
001' wie gaan wen is op hierdie stadium onmoontlik. 

Met vier wedstryde al verby, 
loop Huts Marais voor op die 
punt leer, met Eendrag en Huis 
Visser net 'n kortkop agter hulle, 
terwyl Helshoogte, wat nog net 

drie wedstryde gespeel het, 'n be 
dreiging inhou vir die voorlopers. 
Barracuda, 'n nuwe span in die 

kompetisie, vaur tot dusver (lie 
sel oen verbascn<l goed, Hulle be- 

klee tans die sesde plek op die 
puntoleer, 
A. Agnelle van Barracuda het 

reeds ses doele vir sy span aange 
token, terwyl M. Ross (Simons 
berg), M. Agnelle (Barracuda) ell 
D. Brink (Eendrag) ook poten 
siaal toon. 
Die jaar)iJ{8e Derb. tussen Huis 

Visser n Huis Marais het van 
jaar gelykop geeindig; Nie een 
van die panne kon daarin slaag 
om 'n doel nan te teken nie, 

Matiekaptein Voer nou W P 
se Spelers aan 

Huis Marais 7 
Eendrag .. 5 
Hub ~Uff 5 
Helshoogte ,.. 4 
Hclde~e~ 4 
Barracuda F.C ..... " " 3 
Simonsberg "" 3 
Pieke-Libertas 3 
Wilgenhof 3 
Oudo Molen . 3 
Eiffelpark ." " ... ,," '" 2 
Hclshoogte B .. ' "" .. '" .. , 1 
Dagbreck . ' .. , ., ..... , ..... 1 
Helshoogte het tot dusver slegs 

drie w dstrydn gespecl - en tweC 
daurvr n gewen - en het dus 'tl 
goeic kans om na afloop van die 
vi )rd(' wedstryd 'n hoe plek op 
(lie puntc1 r in te neem. Die 
huidige uric voorlopcrs op die lyS 
het reeds vier wedstryde gcspecl. 
Slcgs Huis Marais kon daari!1 
slaag om onoorwonne te bly. 

ROBBIE BLAIR, 'n tweede jaar regstudent, is vanjaar die 
kaptein van die Westelike Provinsie se onder twintig span. 

Robbie is reeds sedert die begin van hierdie seisoen in bevel 
van Stellenbosch se onder twintigs en het alreeds naam gemaak 
op die rugbyvcld. 
Die W.P.-span speel Woensdag- punte in die loop van die huidige 

middag 30 Mel hul cerste wed- seisoen vir die Mattes se onder 
stryd van die [aar teen Boland op twintigs aangetek n - meestal 
Nuwcland se rugbyvcld. Daar is met die skoen, Die span het tot 
nic mindel' as agt Stellenbosscrs 
in die span nie, en daar word 
verwag dat die span nie maklik 
geklop sal kan word nie. 
Robbie hot all' eds meer as 100 

PUNTELEER 

Die punteleer sien daar as volg 
uit: 

waterhok re nou gcoefen 

INTE PEL IN SWEMBAD 
word g(lstoot of geslaan m.t 'n die ap(.·lct's, is dat hulle tocgelaat 
stolt soortgclyk nn 'n hokl{iestok. sal word om aan die Suid-Afri 
'n Do'l word aangeteken as die Itaanse Nasionale Duildmmpioen 
puk die wal befcik en dlt dan op skappc deel te neem. Alvorens 'n 
di. k nt van die swcmbad ge- span kan deelneem, moet hy 'n 
plans word. Danr is ses sp lers kwalifiser nde standaard bereik. 

n elk kant en hull. specl vir Met di oog hi crop sal hulle gedu 
twinUg minute aanmekaar met rcnde die res van die winter 
'n rustyd va.n twoc minute tUBsen strflwwe oefcning doen. 
di . two holftes. --~- 

IUF .. AAL 

Ell e twl'cde DOJ1(l(~r(lu.g p el 
(}i Matiespnn wedst.ryd~ tNm 
an N' Iclubs. Ouar is tot dUHver 
Il'gH (n gfoot wed b'yd geHI)N~I, 
llJ, t.N'" Atllt,ntie Ondt rwau rl lub. 
Ecn v n di groot ideal VEl n 

dusver al sy wedstryde bale vcr 
gewen. Met mnr. Jannie Krigc as 
bl'eier kan opwindcnde rugby nog 
van die vyftiental verwag word. I 

nu» MATH) word gedruk d6uf 
Pl'ln.tpak (Kaap) Beperk, Dacres)aao, 
EPPlllg', Kall.p, vir die Studenterull(l, 
Siel len bosch. 

pikkie blommaert 
mansuitruster stellenbosch 


