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I Die Studente 
Se ... 

I 
HAT hlerdle Matte (lie 1988-1978 
verUlI'ro era op at ~Ilenboscb 
stult, 

hicrdie dl Iaast on-party 
dig. M tie is. 

Vlukel en 1 oljal1dor 
oor <lie uU:slng van d e verkJ in 
g(~glimlag het, 

Party S ..... 

(Die Matie hot bosl'ltit om nic 
beoele van bo to a·(.tJtvaar 1l e - 
'In t 'n kleinlotte't" b gospel - R . d.) 

DIE nuwe Studenteraad is vlnr. agter: Leon Kuschke, Bertie du, Plessis! Hennie van der Merwe" Blikkies van Schalkwyk, Jan 
Heunis, Pieter Hurter, Oassie Wait .. Johan Gelderblom. Voor: Retha Rossousa, Bobby Loubser, Will em Doman, Pieter Vorster} 

Jan Hojmeyr. 

DOMAN: S 
A 

• • • 
))AT daar b Ii nle op "Iooks" 
ge tern is nle - 001, nle op onder 
vlndln nle, 

~73 ~7 4 
DEUR MARIUS VAN WYK 

D IE voorsitter van die nuwe Studenteraad is Willem Doman, 'n tweed Jaar teologiestu .. 
dent, die SR .. kandidaat wat die meeste stemme op hom verenig het. Die res van die Ult 

voerende Komitee is Pieter Vorster (ondervoorsitter), Bobby Loubser (sekretari ), Jan 
Hofmeyr (tesourier) en Jan Heunis (addisionele lid). 

Wlllem Doman 2'653 
Bobby Loubser 2 590 
Plet Vorster 2 495 
Pleter Hurter 2 348 
Retha Rossouw 2274 
Hennle van der Merwe 2120 
Cassie Walt 2 084 
Jan Heunls 1 830 
Johan Gelderblom 1 680 
Leon Kuschke 1 675 
Bllkkles van Schalkwyk 1 665 
Bertie du Plessis 1 613 
Jan Hofmeyr 1612 

Johann Louw 1 593 
Altus Joubert 1 550 
Brian Currin 1 407 
H nnes Schoombee 1 390 
Henry Lederle 1 307 
Kobus Stofberg 1 191 
Dlon van Dyk 1 094 
Brenton Ge~ch 992 
Caroline Rodseth 992 
Danle Botha 889 
Philip Botha 876 
Koos Grobbelaar 646 
Jan Plenaar 591 

••••••••• 

R ktor 
DIT is sy prerog' tief om nle- 

blanke spr kers to keur, bet 
die Rektor, prof. J. N. de Villiers, 
in 'n ondcrhoud aan Die Matie 
gese. Hy is genader no. aanlel 
ding van die kwota wat deur dle 
administraslc 01) nle-blanke 
prekers gestcl word. 

WANBALANS 
In 1970 het die eerste nle-blanke 
spreker op die kampus opgetree. 
Volgens die Rektor het daar no. 
1970 'n wanbalans tussen blanke 

Doman, Loubser en Vorster is 
genomlneer as voorsitter, maar 19. 
twee het tcruggetrek. 
Die ondervoorsitter is aangewys 

in 'n stemming waarln Vorster 
vir Pieter Hurter met 9-4 verslaan 
het. 

SEKRETARIS 
As sekretaris is Hennie van der 

Merwe, Loubser en Hurter geno 
mineer. Loubser is met 9 stem me 
verkies. 
Jan Heunls, Jan Hofmeyr an 

Rennie van der Merwe is us to 
sourler geuomlneer, Heunl het 
born onttrek en 1I0fmeyr het van 
der Merwa met 10-3 verslaan. 
Heunis het vir Van der Merwe 

as addisionele lid 9-4 verslaan. 
Dit is betekonlsvol dat belde 

Hennle van der Merwe en Hurter, 
esdejaar-studente wat ondersket 
dnUk die sesde en vlerde meeste 
stemme OlJ bulle verenlg bet, en 
wat volgens gerugtc aloof bande 
Im~t dle Uulrorwng (Die Junior 

DAT dit dJ klein broed rtji s Is 
wat die SR vemlel, 

~E M 
DAT hull hoop die doolo horarrt 
Ilasleperd ni 'n rulter kry nl . 

minatens vyf invloedryk Ruit r 
wagt 1'9 in die Studenteraad is - 
heel waarskynlik me r, 
Uit die stemming vir di UK 

(dl minderh ildstemme was nit 
die van Loubser, Du Plessis en 
Kuschkc ni ) en Hcunis se ont 
k nning dat die NP ver ntwoor .. 
delik was, kan- atgelel word d t 
'n organlsasie buite die NP bealts 
In rol in die v rklcslng gaspe 1 
het n die vyf r gse p mf'l tte Ia t 
druk 11 op die I{ mpus v rspr 1 
hot. 

D T luuty boel e voll nde .1' 
goedkopc I' Hal we 11 ander. 

DA T on fhankltk-denk nd 1:1 op 
Stellenbosch 0 ult is as crrl 
in Uganda. 

Broederbond) het, nle op die Uit 
voeronde Komitee verkies is rue, 
Die keuse van Willem Doman 

en Bobby Loubser, wat beide in 
die vorigo SR g idlen hot, en wat 
onderakeldellk die meest n die 
twcede meeste stemme op hull 
verenlg het, is b grypUk. MerIt- 
waardig is die Inslulting van Hof- r---------- __ --------- _ 
meyr, wat die mlnste stemme van 
die nuutverkose SR-Icde op hom 
verenig h t, asook die van Heunis 
n Vorst r, albei derdejaars, Vor 
ster het wel die d rde me -ste 
fit mme op born v renig. 

't •••• 

C ngo in 

PAM}"I. .. ETTE 
Daar kan verwag word d t (lio 

vier bestuurslede van die NI) 
jeugtal • Vor ter, Heunis, Ro 80UW 
on Gelderblom,'n wrl magsblek 
al vorm, Heunls )l(·t m t die 
slrh:u8 gerugte dat (II .. , NP-jc ugtak 
verantwcordetltc wa vir die- ver 
spreldlng van pamfl(~tte ten terk 
sto ontl tnt. 
Dit is ook dutd lilt dat 

Oor preker-kwota 
n nie-blanke sprckers ontstaan, 
en het by sy kwota-reeling in 
gestel om nie-blanke sprekers 
eweredig deur die akademiese 
[aar te spasieer en to keur. 

Aan (lie begin van elko jaar Ie die 
Sit '11 Iys name van moontlike 
nle-blanke spr leers n die 
Bektor voor, Vcr niging wat 
nle by die SR gcaffilfeer is nie, 
moet direk by die Admlnistra Ie 
aansoek doen, 

Daar word van 'n ni -blanke spr - 
ker verwag dat hy hoe aanslen 
in sy groep genlet of 'n leiers- 

figuur is. Di. vereniglng wnt 
die spreker nooi moet kan waar 
borg dat die nle-blanke sproker 
die forum nan hom deur die 
unlversltelt gebi d nio s '11 po 
Iitleke platform sal gebrull nle. 

ONDFJRWl~ 
Die gOAtU{oul'ing van 'II nle-blunl , 

preker i ook oud rbewig 
die onderwerp 
praat, 

VoJgens dle rektor' word 
Rom wel uit ollderingR e 

V ANJAAR was d' Iaaste keer wal die sir/ws' d'(J Sta lsaa 
qeliou i~l;,' van volgcndc iaar aJ sal dit in die D. li'. Ala an 
gcden7cs mt» um qehou. word. Hie'tdie ontrum al ann souuu. 
/'1 000 persone sUp7,k kan 'vel'skaj 'n vcrgelyking m« t di: «nout 

1 200 1,an die S tall.~aa 1. 
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PEN EEL: SEEPKI 
lONG DIGTER 

VIR 
NADAT dit geJyk het asof Penseel gestaak is, het die eerste uitgawe van hierdie jaar pas 

verskyn. Die tydskrif is omvangryker as ooit in die verlede en keurig versorg met 'n voor 
blad wat deur Studio 7 on twerp is. 

en die publikasie daarvan kan 
prikkelend wees. Verder bied dit 
studentcdigters die geleentheid 
om kritiek van mede-studente te 
kry. 

Laat ons CCl'S die bestc verse 
in die blad bekyk, Een van die 
mooistc verse is "Raffinadery" van 
Katrien, Dit toon 'n g voeligheid 
vir ritmc en '11 vormbeheer wat 'n 
mens laat vcrmoed dat die digtc 
res 0.1 hcclwat verse vantevore 
goskryf bet. Vergelyk byvoorbeeld 
die Iaaste strofe: 
"En tog deel elke bruin en wit 
granule 

dieselfde onveredeld . formule: 
suiker bcstaan uit SUUl'- en kool 
en waterstof: 

die mengsel waaruit dood en lowe 
saam' ontplof." 

Die opset van die blad was 
klaarblyklik om aan soveel as 
moontlik asplrnntdigters die ge 
leentheid te gee om hulle werk 
te publiscer. Dit word reeds ge 
suggereer met die afdruk van die 
afbeelding uit die eerste Patriot 
op die voorblad. Op bladsy twee 
volg 'n < ansporing wat eweneens 
uit die eerste Patriot kom. Die 
"Jonge Afrikaners" kan glo "fluks 
rym" en die "kerels" moet hulle 
gedigte stuur. Al is daar foute 
maak dit nie sank nle, "hulle" 
sal "hom reghcIp". 

VOORBEEl .. D 

PRANKELEND 
Hieruit is dit duidelik dat 'n 

mens nie in die eerste plek ge 
halto moet sock nie, maar weI en 
to slastlese deelname, En dit is 
ook goed so. Selfs die swak gedig 
het dikwels 'n sprankelende beeld .......... . - . --: ... 
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The Graduate School of Business offers an 
internationally orientated Master of Business 
Administration Degree (M BA) adapted to meet 
the needs of business in Southern Africa. An 
experienced team of local staff is supplemented 
by Professors from the leading international 
business schools at Harvard, M.IT, Columbia, 
Northwestern, Wharton-and London with which 
Cape Town's Graduate School of Business has 
established firm links over the last seven years. 
Members of the Programme come from many 
countries and graduates of the School are 
employed in South Africa, Rhodesia, Kenya, 

university of cape town 

r invited for 
A Progr mm 

Australia, the United Kingdom, Europe, Canada 
and the United States. Outstanding graduates 
of the Programme are accepted for further study 
at leading U,S. Universities, including Harvard, 
Columbia and M.1. T. 

The course is intensive, demanding and is 
designed to equip outstanding men and women 
with the skills, knowledge and attitudes required 
to achieve top management responsibility. 
The 1974 Programme starts on January 28th, 
1974 and finishes on November 29th, 1974. An 
early application will increase your chances of ac 
ceptance. First Selection Date - May 30th, 1973. 

For application forms and full information please apply to 
DIRECT0R, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, UNIVERSITY OF CAPE TOWN, 
PRIVATE AG, ROND 0 CH, C.P.SOUTH AFRICA.PHONE69 .. 5382 
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Die beelding in die vel'S is nuut 
en die "gestalte" word behendtg 
volgehou, Die soberbeid waarmee 
die intense subjektiewe ervarings 
van die digteres weergcgee word, 
behoort In voorbecld vir bale van 
die ander digters te wees. 
Dit gedlsslpllneerdhehl van (lie 

\'('rs blyl uit (lie fyn kontraste 
wat g.-Ie word tusson woorde soos: 
"gou('stroOl)" ('11 "lmalg('stroOI)"; 
.. Illy" en ,.hiUm·kl'Y'·; granule' en 
"forlllulc"; ,.ongeldeurdc ras' en 
"Ideurlose gewu ". Dit is hlerdie 
soort ironie waara an daar in die 
meesto verse 'n gebrek is. I .. et 01) 
(lie s":rYf'nde refleksle wnt op die 
hele verhouding gewerp WOI'<1 dour 
die slotreel: 
"di<~ mengseJ waaruit dood ('11 lewe 
snam ontplof." 

Hier is nle meer 'n eensydig« 
wanrderlng van (lie Iewe nie, 

VFJRDIENSTELIK 

'n Ander (bekende) digter van 
die studentegemecnskap, Wium 
van Zyl lew r ook verdienstelik 
werk. 
'n Mooi vel'S is die volgende: 

.moudat die harts eel' 
aldag dieper saai 
verwag ek een more 
pa, in jou bruin arms 
'n douryp waatlcmoen." 

" y vers ,,8e<lo08" is pragtig onbe 
Rorg humorvol. 'n WeU{om afwis 
sellng van die ernstigo geworstel 
m t sake van lewe en dood waar 
van die blad so vol is. Ek haal (lie 
Iaaste stror« aun: 

"Dis die maksi-meisie 
wat so baie 
van die bont ding bol 
Dis die mini-meisie 
wat so fyntjies 
haar keel' meet ken 
Dis die maksi en 
die midi en die mini 
wat algal' weet 
die wind kielie waar by wn.' 

POSITIEWE VALUE ING 
In Interessante vcrs is "Die 

Vangs" van Rika Cilliers. Weer 
eens het on. hier 'n gestalte vers 
wat die digtel'es dwing om nou 
keurig en ongcemosioneerd reken 
skap te gee van gevoelens en er 
varinge vanuit 'n ander se stand 
punt. Sommige plckke is dit cffcns 
"Dertigel's" : 
" ••• 001' watter cind rs het sy gees 
g dwaal, eel' opnuuj die kwelling 

001' sy brood 
diep hale 001' sy voorkop keep." 
'n Mooi beskrywing is die vel 

gcndc: 
Sy hand het tastend 
001' sy baard gevec, en skrefiesoog 
het by 

'n mceu se t r sirkeJgang 
gevolg ... " 

In verse soos "siepsop en braai 
boud" en "aangcname kennis 
my naam is dood" van Van 
Rooyen is daar t veel rymdwang: 
"ck en my sussie klein 
bet 011S Ie en dik uip aan die wyn" 
Hiermee dun net 'n liggiesc raak 

aan enkele van die gedigtc. Deur 
di posltlewc valUering van som 
mige gedigte hoop ek dat die 
ander daarby kan baat. 

BERTIE DU PLESSIS --- . . 
Hie1'di was nog eon van 

die taUe gate wat die hoof 
rcdaktcurs die afgelopc ter 
mYll moes volskryf. Daarom 
dra hulle dit in diepe erkent 
lilcheid an al die redakteurs 
van Die Matie op. 

...................... 
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BRECHT 

BRECHT het die verhaal van Die Krytsirkel gebaseer op '.n 
anonieme Sjinese drama van rondom 1300 v.C. Hy pas dit 

aan om sy eie idee te verkondig: ... dat wat daar is, aan hulle 
'sal behoort wat goed is daarvoor. 
Hy wou sy gehoor nooit toelaat 

om betower to word dour die illu 
siewereld wat op die vcrhoog 
voorgestel word nle. In 1922 skryf 
hy: "As een man by 'n Shakes 
peare-aanbleding 'n sigaar in die 
gehoorsaal rook, kan hy n t sowel 
'n born aansteek as sy sigaar, Hy 
kan die val van die W sterse 
Kuns bewerkstolllg, Ek sal ver 
h ug woes om to sien dat ons ge 
hore toegelaat word om tydens 
aanbiedings t rook. En ck sal 
verheug w s vcral t r will. van 
die akteur. Na my mening is dit 
vir 'n speler heeltemal onmoont 
Iik om onnatuurlike, bekromp en 
cudmodlese teater te bied aan 'n 
man wat i ie saal sit en rook." 

VERFREMDUNGSEFFEKT 

Brecht sag. vcrfr mdungs 
effekt is daarop gemlk om di ge 
hoor Be aanvaarding of verwcr 
ping van wat op die! V irhoog 
plaasvlnd, bewustelik t laat ge 
sk! d Om hierdie red g. hy a n 
die hand dat die tenter slegs voor 
stell end mo t wees; dat dle be 
llgtlngsapparaat en ander t g 
niese hulpmlddels sigbaar moet 
wees; dat 'n aktrise "Mutter Cou 
rage" moet v66rstel n nie moet 
w6rd nie; dat die gehoor In sug 
gestie van 'n Knukasiese kolehos 
dorp moot sien en ni werklik na 
KaukasiC verpl as mo t word nle. 
Ondanks hierdl voorskrifto het 
die digter reeht sulke wnrmbl0 - 
dlge p rsonasics en sulke mens 
like situasies geslecp dat dft vir 
die toeskouer haas onmoontlik is 
om hom nie in te leef in wat op 
die verhoog afspeel nie. 
Die Krytsirkells epics van aard, 

n die verhale van Grusche en 
Azdak word eplsodles c angebled. 
Brecht gee die dekorbou r gcen 
kans om 'n rcalistiesc verhoog 
we rcld daar to stet nie, aangesien 
die hand ling tolkens na 'n ander 
ruimte vcrskuif, Selfs die sp lers 
kry g en kans om die gehoor te 
hipnotiscer en dan to laat glo dat 
hy nou na 'n Rus sit en kyk ni . 
Sodra 'n mens aan iemand b gin 
glo, begin die Sanger met 'n Ii d, 
of die personasi gaan self an 
die sing! Dlt word dan aan die 
regisseur oorgelaat 01)1 te besluit 
hoe dikwels hy Brecht, die teore 
tikus, gaan toelaat om sy aanbie 
ding te onderbreek en hoe dlk 
wels hy Brecht, die digter, gaan 
toolaat om die aanbieding te laat 
vlot, 
Die prtrniere van die Krytslrkel 

is op Vrydag, 24 Augustus en di 
stuk sal weer op 25, 30, 31 Aug. 
en 1 Sept. opgevo r word. Bespre 
kings is by'r atorbcspreklnga, T 1. 
6168 en Departement van Drama, 
Tel. 4721. 

NE 

"Opstand 

E 

teen stadslewe " 
ONS lewe in 'n steeds veranderende wereld, wat toeneem In kompleksltelt, Die men word am- 

p r daagliks gekonfronteer met nuwe uitvinding. in dJC wetenskap, Ter cJfdertyd word hy 
aangeval deur die snaakste klanke waarvan hy niks versta J) nie, alhoewel omm ge mense (lit 
"musiek" noem. My taak is om kortliks te verduldellk hoe Musick tot op hlerdie punt gekom 
bet en wat vandag aangetref kan word in die muslekwereld. 
Ek no em hierdie musiek "mo 

derne klassieke musiek" om dit 
te ondorskei van die sg. "pop" 
musiek wat ook modern is; en ek 
gebruik die term "klassiek" in die 
algemeon aanvaardo sin van mu 
siek Wilt meer ernstlg van aard 

E rstens, dan, 'n woordjie 001' 
die betekenis van "modern". In 
dien iets modern is kan dit gede 
fineer word as Jets wat nie aan 
~etr f word as die kenmerk van 
enige vorig tydperk nie, Ons 
vind dus dat, alhoewel 'n kompo 
'is SOOS Benjamin Britten he den 
daags is, hy hoegenaamd nie mo- 
dern is as '11 mens sy kompostste 
metodes verg Jyk met die van 
.I ohn Cage nie. 
Wat veroorsaak dan hierdie 

verskil? Moderne kl . sleke mu 
sick word gekenmerk deur die 
f'cit dat dit dikwcls 'n groot mate 

Improvisasin be vat, S6 iets 

~ HI ERBO is 'n a/beclding S 
§ van een van die decorsiello s 
~ wat l(arl von Appen vir dic 
~ oorspronkuk» opvoe'ring ~ 
~ van Bertolt Brecht se Krei- ~ 
~ de kreis antwerp het, Hier- § 
~ die toneclstUk word eers- s 
~ daags in die H. B. Thom- ~ 
~ teater opqevoer, Die regie § 
:s s ~ word waargenecm deur 
~ Johann van 11 eertlen. 
~////.I'////.I'//////////.I'/.I'/.I';//////"/'.I"""///M 

Ons betaal die hoogste rentekoers op SPA REKENIN 
5% Rente op daaglik balaD8 
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OLAND 
Gereg. 

(of v66rd I!) Is dat di komponis ons so n aan d n tuur 1 we. 
natuurltk byna g en aeggenskap Veral op di V stet nd, gt r,l d . 
oor die uitvoering van sy werkc stcdelike men nit moor b wus 
h t nl . van stroornpies w toOl' kllpp! 
'n Tw ed kenmerk Is bondl ~ bruls nie, of van voCltjies w t 'n 

held, Waar komposisies tot ong _ soot klnnk in die sool aandlu op 
ve r 1920 'n geruime tyd (soms 'n • tuur nle, 
uur en langcr) kon duur, trct'n Vir hulle bestaan dam min 
mens vundag amper nooit werk stlltc (die red ho kom dit so 'n 
aan wat lang r as 10 minute duur bel ngrlke rol in hulle mu f lc 
nie - bat komposis es is slogs 2 sp e1) bale beso dellng en 'n 
of 3 minute lank. voortdurend. geveg om sy b _ 

stn nsr g. Hy "len 11 onlt t i.p.v. 
TWEEDE WttltFJLDOORLOG stcrrc, teerpaale Lp.v, stroompi s, 
Wat styl n t gniek b tref, blyk 

dit dat daar twec skolo ontstaan 
het van na die Tweede W reld 
oorlog: di wat werk met tradl 
sionele Instrumente staan onder 
die leierskap van Gyorgy Llgot! 
wat oorwegcnd ingetoc van aard 
is; en die tw cd groep, ond r 
Karlheinz Stockhausen, v re msel- 
wig hull volkome met el ktro- 
ni se muslek, en m en dat enlge 
voorwerp "musick" kan maak. 
Vrae wat dikw Is opdulk, nie 

net ond rIck nl, maar ook 
onder "opgeleid" muslct is: 
"Hoekom klink die musiek dan 
s6? Wa r is at di pragtige d un 
tjies ? All s blyk so onlogl~s t 
w s," L at ons kortliIts hierdie 
vraagstukke onderso k. BRECHTSE SIRKEL~~~~~_~_~~~ 

VOL BELOFTE 

KBPK. 
Algemene Bank 

Mariann 
Becker 

LEER HOE OM U DIAMANT EKONOMIE TE KOOP _ 
KOOP VAN 'N GEOl OOG ~EN 

SLYP RSPRYSE 

I I 
THIBAULT.Q OU 101 
THI AUt ·Pt IN 
KAAPSTAO T L.43.2 

ty p rk 
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FOKUS '73 
VANAF 1939 het FOKUS hom 

ten doel gestel om 'n film oor 
studcnteaktiwitcite to maak, Van 
[aar is hierdie ideaal verwesenlik. 
Net die musiek en klankbaan 
mo t bygewcrk word voordat FO 
KUS '73 begin d raai, Die film is 
in kleur en handel oor gcbeurte 
nlsse op die kampus gedurende 
die [aar. Die Karnaval-gedeelte 
sluit enk le rcklamesette in, die 
konsert asook die vlotte-optog. 
Die trapkarwedren begin m t die 
bou van motors, daar is ook to 
nel van die Kroningsbal en die 
wedr n self. Die film eindig met 
tonele uit die rugbywedstryd tUB 
sen Matics en 'I'ukkles, 

Die sender Ilnghetd van die res 
t urr nt, wat op 'n pcrse 1 agtcr 
dl West Ilk Provinsie KeIdel's 
r J cis, hct duid llk geblyk uit 'n 
ond rhoud met ( ie vrtcndclike en 
bekwamc eienanr, mnr. E. S. 

A :A inligting in verband met verenlgings- en koshuisaktiwi 
teite moet aan die oofredakteur, Die Matie, pia SR 

kantoor, Sanlamgebou 206, vir die volgende uitgawe gestuur 
word. 

U T 
USAT se "Folk" kompetlsle het 

op 12 Augustu pla sgevlnd, Die 
do 1 daarvan was om plaasltke 
t lent b .kend te tel n aan t 
spoor. Prys is ultgeloof vir die 
b sste pl .asllke komposiaie asook 
dle bests w rgawe v n reeds b - 
kend liedjles. Dl onderstcuning 
w b 1 goed alho weI die lug 
reiHing in die J oodse saal pro 
bl m opg lower het. Die g halte 
v n die musi k h t gter daarvoor 
v rgo id, Die deelnemers het alt _ 
sa m nege plaaslil komposisies 
gespe 1. Dlt was tnt ressant om 
te me k dat feitUk 1 die kompo 
slst S oor t I urst Illng of frustr - 
sic g h ndel hot, Johnn Neser, 
met sy fyngevo llgo styl, warm 
rmoslon .Ie st .m en b h ndige 
g tltnarap t het di atd ling vir 
plaasUk. lwmposisies gew.n. Co 
l ·tt von Nlvtrlk was erst in 
(11 tw od nfd ling met 'n b ko 
rend. anbl ding. 

SO 
Sund y 26 August - 4 p.m. at 

Coachman's Cottage: Mr, Bert 
tubI wUl speak on "Stability and 

Securl y". 

o NSEN 
VB OPE 

T 204, 
H. 

EL.8912 

Nuwe Restaurantkompleks Op Akker 
31 August - 2 September: In 

tervar tty Camp at Trovato, Cape 
Town. 
Sunday 9 September - 4 p.m. 

at Coachman's Cottage: Ds. Nico 
Smith wlll speak on "Christian 
Con ormity". 

GEOLOGIEKONGRF .. S 

00 
STIL 

AS 

Toe Brenton g vra is waarom 
hy sy aansluiting by die US 
Gholfklub in sy ondervinding meld 
was sy antwoord dat omdat by 
net op komitees in die begin en 
aan die einde van die [aar gedien 
het, dit sou gelyk het asof hy in 
die mlddel van die jaar op sy 
agterkant gesit het, en dat mense 
verstom sou wees om te weet wat 
hy in die Gholfklub bereik het. 
Dante Botha, die enigste kandi 

daat ult di Ingenieursfakulteit, 

DIE "Sirkus" wat jaarliks die Studenteraadsverkiesing voor 
afgaan, het vanjaar, 800S in die verlede, die studente in 

groot getalle na die Stadsaal gelok. Die Sirkus egter, in ver 
gelyking met die verlede, was betreklik stil. 

Daniell. Dit is naamlik die enigste 
ietplck op St llenbosch wat nie 
op wlnsbej: g uit is nie en wat tot 
stand gebring is met die uitslult 
like doel om 'n gcsellige, goedkoop 
n atmosfcervollo byrnekaarkom- 

se rcaksie op 'n vraag waaraan hy 
dink as hy tusscn klasse na die 
meisies voor die Ingenieursgebou 
kyk, was dat by te besig is om te 
kyk om nog aan iets te dink. 

DAMESRE~LS 
Die dames bet bulle kampveg 

ter in Leon Ku ehke gevlnd, Met 
verwy lng na diskresionere maat 
reels in ommige dame koshuise, 
bet 'n groot deel van die gehoor 
vir die eerste maal vemeem dat 
daar aan die dames voorgeskeyf 
word bo Iaat hulle mag bad, en 
dat ander weer verlof moet key 
om later as sekere tye te swot. 

DOOPKAPTEIN 
Piet Vorster moes ultslultsel gee 

of hy sy fenomenale politleke op 
gang in die atgelope tyd sou toe 
skryf aan die feit dat sy vader 
doopkaptein van Dagbreek was. 
Sy antwoord was 'n bedanking aan 
die vraesteller dat hy sodanige op 
gang aan hom toeskryt. 
Die vraag wat menige kandidaat 

al laat struikel het, nl. "SIann jy 
nog jou meisie?" is ann Brian 
Currin gevra, Sy antwoord was: 
"Ja-nee". 
Kandidate moes hul standpunt 

ten opsigte van geplante vrae in 
Sewentig stel en dit wil voorkom 
asof dit geplante vrae op die Sir 
kus uitgeskakel het. Die verkla 
ring vir die "stil" Sirkus is seker 
daaraan te wyte dat die kandidate 
reeds by al die koshufse voorge 
stel is. 

DIE sosiale hoogtepu,nt van vanjaar se MaUe Redaksie 
was die dinee-dans wat op 27 Julie by })The Huntsman}) 
gehou is. Met sigaar en wyn byderhand poseer op een na 
al die redokteurs op die [oto wat bo verskyn. Agter o.l.n;«. 
Mariu8 van Wyk, Hannes Schoombee, Philip Botha, Jan 
de Kook K008 Bekker, Edwin Cameron; Voor vol.n.r. Bertie 
du Ple~8i8, Kobu« Stolberg, Laurette Munnik, Johann 

Louw, Robert Gerber. 

KOOT liE VIR BROODllE 

Voor die bekendstelling van die 
kaudidate, is (lie studente-unie 
van 'n deel van sy tradislonele 
vorm ontneem toe twee kaartspe 
Iende studente en 'n aantal ander, 
uit die vensterhanke verwycler is 
dour die poltsle. 

KANDIDATINNE 
Vrae het gewissel van ernstig 

tot verspot. Een van die "kandi 
dati nne" , mej. Caroline Rodseth, 
het op 'n vraag of sy 'n kleurling 
op straat sou skiet vir flick, ge 
antwoord dat dit nie een van haar 
gewoontes is om ouens op straat 
te skiet nie. 
Die mees omstrede kandidaat, 

mnr. Brenton Geach, moes aan 'n 
vraestcller verduidclik wat hy as 
bultoataander van die mensdom 
dink. Hy het egter die kriewelrige 
vraag kalm dog beslls vcrwerp 
"met die minagttng wat dit ver 
dien". 

US-GHOLFKLUB 

'n ENIGSINS unieke rer taurantkompleks het in die jongste tyd op Stellenbosch tot stand 
g kom. Dit is die tweellngrestaurante Kootjie vir Broodjie en Sigeuner wat sedert die be 

gin van Augustu in Birdstraat in gebrulk is. 

Ses 1 de van die G ologle Vcr 
eniging .. n US h t g durend die 
wint rv kansle di lnt runiverst 
tere G ologiekongres tWits by 
gewoon. 
Die kongr s h t op Vrydag 6 

Juli. b gin, 01 e rste twec da is 
daar onder and re 'n beso k ge 
bring ann In R .nds goudmyn en 
is die Pr itorlase soutmyn b sig 
Ug. Sondag 8 Julie h t di kon 
gr sgang rs 'n to .1' d ur dto 
Wolkb .rgkom ond rne'm .n di 
volgend dag is JOr se myne to 
G Itv,Hote b soek. 
Nadat dio kongr sgang .rs In 

a mg name reis deur die Kruger 
wildtuin m gemaak h t is In ge 
detalll erde studie van die Bar 
b rton .rgland onder 1 iding van 
dr. C. A. Annhauscr gcmu k. 
Hi rdi studi. het drf dan in 

beslfl gonecm. Di kongr s is op 
,;:::;::;;::;;==:;;;:======;::::;:::=il Maandag 6 Juli afg sluit d ur 

prof. D. A. Pr torius. 
'n Simposlum t 'r plaats. word 

b oog om nk wat spruit uit eli • 
kongr s t besprc k Die moont 
likh 1d vnn In int UniV.l·sitelC 
v.r nlgin~ het ook op die kongres 
t .1'. ap ke g tom. 

* 
DIO' 
RAMMOFOONP ATE 
L F~ LAMPE * TRYKY TE S, ens. 

KRY DIT BY 

o CH 
Ou MotuaJ-gebou, Blrdstra t 

Tel. 5507 

plek vir studente te voorsier . 
Mnr. D nlell, wat aan Rem 

brandt verbonde is en sle saans 
In die restaurant band kan bysit 
terwyl sy vrou bedags die fort 
hou, het verduidellk dat die ge 
d gte n o'n restaurant tyden 
'n oor ,Be be oek by bom opge 
kom het, Dit het hom getref dat 
daar in Jande 008 Spanje, Nede]' 
Janel en Frankeyk voldoende voor 
slenlng gemaak word vir byrne 
ka rkomplekke w r tudente ge 
semg (n met die minimum on- 
1{O",tt~ suam kan verkeer. Op Stel 
Ifmbo ch was d ar 'n drlngende 
hehoefte a n odanige rlewe. 
Met die 00 hi rop het Kootjie 
vir Brooclji (na aanlelding van 
die ederlandse Broodje vir 
Kootje) en die Sigeuner die Jig 
gesien. 
Wat In b sacker heel eerste op 

val, is die bcsondere atmosfeer 
van die plek. Vanwce die ligging 
is dit h Itemal afgesluit van die 
straat en is dit asof 'n m ns jou 
in 'n vre dsame, afgesond rde 
klein wereld bevind. Kootjie vir 
Broodjie word van die Sigeuner 
gesk i deur In ruim opelug-binnc 
hof waar voldoende addlslonele 
sitplekk v rskaf word. 

TONEEL binne die nuwe res- Die Sigeuner i volgen mnr. 
taurant Kootjie vir Broodjie Daniell hoof aakllk bedoel vir 

in Birdstraat. ka s-en·wyn·geleenthede. 

KITA 
GRATIS KlTAARLESSE 

M.et elke kltaar by ona gekoop. g.. on. ITILtta 1.... vir b,,,nn.r. VOI,.D. 
dte welbelcende "pointer ayatem"-a.ltl rkurllUl. on. lPtalalll .. r In kltaN. 
Rom kyle na ODa voorraad: meet 8.1 60 om V&ll t. ki 
IU vler- en OJTfll8P lalIate. teo 

W. HEUER (EnMS.) B 
Birdstraat 11' SteUenboMb 'E 8811 

(Lange Stellenbosch Motors) 



UPE Kry Koerant 
Streng Reels 

Onder! 
--~-----j ULAA 

REDAKTEUR v ASB 
UPEN, studentekoerant van die Universiteit van Port Elizabeth, 

het onlangs weer herleef. Die Rektor het die stu dente 
koerant in die middel van verlede jaar "bevries". 'n Nuwe kode 
is nou vir Upen opgestel, wat uitdruklik die moets en moenies 
vir die redaksie neerle. 

Hy vervolg dan (lat die bestaan 
van dle ASB "aan ODS tweetaUge 
kampu nle 'n vcrlangde toe taml 
in die band werk nle", Ook sou 
die optrede van die ASB 'n twee 
stry(l in Afrikanergelederc tussen 
die "kamllVegters" en die "anti 
kampvegfers" ontketen. 
Hierte noor stel hy die volgende: 

"Ek staan vicrkantig agter enlge 
poging tot die stigUng van 'n nuwe 
studente-Iiggaam, soortgelyk an 
NAFSAS, die "baba" van Goff 
McMinn van Stellenbosch." Mnr. 

Mnr Ungerer erken dat "die Ungerer meen dat die Universl 
ASB oor die algemeen, en die teit van Port Elizabeth die aan 
lJPE-taJ, in besonder, oneindig gewese kampus is om so 'n IIg 
waardevolle werk" doen. Hier is gaam to loods. 

U Aile kommentaar in die Upen 
die bond volgen mnr, ngerer moet volgens die [ongsto kode egter oop vir krltiek" vanwee hul 
beleid om me stal Afrikaner by "gebascer woes op [ulste gege 
die voordele wat uti hul onderne- wen .. , gebalanseerd en berede .. 

neerd wees, en mag nie persone 
mlngs sprult, to betrek." met 'n ander stand punt bel dig of 
Hy meld dat die helfte van die hul aanstoot gee nle". Ook die 

studente aan UPE Engelsspre- 
kend is Vir hulle is die ASB on- spotprent mag nie "beledigend 

. woes of aanstoot gee nle", verbiddelik gesluit. Wat die ver- r---------------- 
houding tussen die taalgroepe in 
ons land betrcf meen mnr. Unge 
rer: "Die optr'ede van sommige 
Afrikanerlede van die bond ver 
eenvoudlg ook nie aldag die hoe 
spanning-antagonism wat heel'S 
nie. 

Verlede juar is die rcdakteur, 
mnr Gavin Aikers, voor 'n tug 
kom'itee gedaag nadat hy na be 
wcring Iaakbare opmerkings ~.o.m. 
001' die kleredragreels aan die uni 
versiteit) in die "ou" Upen gcpu 
bliseer het. 
Mnr. Heine Ungerer, die hui 

dige redakteur, loods in 'n hoof 
artikel (27 Julie) 'n aanval op die 
bestaansreg van die ASB (-vereni- 
ging) op sy kampus, . 

NET A}"RIKANERS 

APARTHEID EN POLITIEKE PARTYE HIER ONGEWILD 

Politi k ond Opn r Wit • m I 
WITS STUDENT, amptellke studenteblad van di Witsies, h tonI ngs 'n m ningsopn m 

gemaak om die studente se siening omtrent s ker politi ke aspekt t p Il, 500 Stud mte 
is ondervra en die getal is proporsioneel met di total student tal uit di ven kill n f kul 
teite saamgestel. 
Nle mlnder 11 77,8 p r nt i 

nl lld van 'Il polltieko party ttl , 
tcrwyl 48,0 vir (Ii rogr slewe 
Party ou tom Indlen 11011 hul 

Oud-minister Th 0 Gerdcnel', ere 
voorsitter van die ASASA-Trust, 
sprcek op 29 Augustus die stu 
dente aan di Universiteit van 
Port Elizabeth tyd ns hul [aar 
liks studentcraadsvool'l sing 
toe. 

PROGRESSIFJWljS 
Die Afrnmn~r en die Afrikallnsc 

OJ student spesifiel<, is jui alty(l 
b('sig om te beweeg, nle Ilnks 
oj' r('gs of ug·tertoe nlo, maar 
met koersva tllt~i(l b weeg hy 
ste('d vorentoe, Daarom kan fll 
mens met I'eg se tint dit elit 
Afrikaan e student in • uld 
Afrika is wat by uitstck voor 
uitsfrewend i, en in (lie in 
juis progre sit'f, J1t (1Ie aard 
van die sa 1 dus progressle 

t 'n kleinlctter ,p'." Volgens 
Die Heraut (Julie) bet dr. A. p, 
'I'reurnieht hlerdle opmerking 
tydens die A. 'B-nldunJiteit kon 
ferensle t in dle WUJem re 
toriu -wlldtnln gehou i, g(~. 
male. 

ns ... K (SIC) 
Di rektor van die UNAM Univer 
siteit in Mexi 0 hot 'n ekstre 
mistc groep wat hulself "Los 
Infermos" (Die Si kes) noem, 
gewaaraku om van sy kampus 
af te bly. Die Sic1 es glo dat die 
universiteit en die gcmcenskap 
"sick" is, en dus vernietig moet 
word, 

,,1NUJ~FF~LAARS? 

Volgens mnr. Adam Klein, stu 
dent raadsvoorsitt r van Wits, 
bestaan daar geen twyfcl dat 
di Witskam us wem 1 van 
spioene" nie. Op die afgelop 
NUSAS-kong s het hy gest) dat 
sy Je kantoor al versk i ker 
deursnuffel is, en dat di veiltg 
heidspolisie glo studenteraads 
lode genader het om inligting 
van hull te b kom. 

van Stell n 
bosch bet op Donderdag, 2 
Auqustu« met lede van )n 
USSALEP-toergroep same 
spr:ekings qevoer. Hier i 
van die lede by hul toerbu 
afgeneem. USSALEP stet 
hom ten doel om deur )n 
uitru,ilskema van leiers we 
dersydse begrip tusso« Su·id· 
Afrika en die V SA in die 
hand to werk. Oor die wese 
van die univer,9iteit en veral 
vryhede aan die umiuersiteit, 
het die besoekers en di 
Stellcnhoeeers heelsoat. veT- 

skit. 

Amerikaanse Ontwikkeling hulp 
Probleme DIE Amerikaanse Vredeskorps 

was onlangs weer In die 
nuns toe generaal Idl Amin van 
Uganda 112 van die korp. e 
jeugdige vrywllligen aangehou 
het. G nl. Amin bet die ,jong 
Amerikaners wat ontwlkke 
ling hulp dwan oor die wereld 
bring, daarvan verdbtk dat 
hulle "huur oldate j wat moel 
Ilkheld In Uganda kom maak", 
Dl Amcrlkaners is darem vry 

g laat toe die Gen raal v rm em 
h t dat hull elntllk net na Zalr 
op pad is om daar nan plaaslik! 

=CYGNA~~ 
81ntroltal pt, Itt 

DIENS EN H RSTElWERK: * RADIO EN TELEVISIE 
* HI·FI·TOERUSTINO * BIOSKOOPAPPAAAAT EN ALL PAOJEKTORS * ELEKTRONIESE ORRELS * INDUSTRlitLE ELEKTRONIESE APPARAAT 
* ONTWERP EN VERVAAADIOINO 

ALPHA-ARKADE, BIRDSTRAAT 56, STELLENBOSCH. T L. 408 
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OEPE SE 
R·Y RKIESING 

If studenteraadsverkieslng het soos gewoonlik in aile 
oorde belangstelling gaande gemaak. Stell en bosch kan 

dankbaar wees daarvoor dat wat op die kampus gebeur ook 
van belang is vir die gemeenskap buite die universiteit. 

Die rede vir hierdie belangstelling in Stellenbosch (stu 
denteraadsverkiesings op ander kampusse lok weinig be 
langstelling van buite uit) kan net gesoek word in Stell en 
bosch se reputasie as In onafhanklike Studente-unie met 
selfstandige denke. Die besondere posisie wat Stell en bosch 
die afgelope paar jaar op lnterunlversltere vlak beklee het, 
het veel hiertoe bygedra. 

Mag die nuwe Studenteraad, met die Studente-unie as 
waghond, nie hierdie ereplek versaak en in ruggraatlose 
napratery verval nie. 

In hierdie nuwe termyn sal daar, soos in die voriges, 
besluite geneem moet word. Indien besluite, trou aan die 
tradisie van Stellenbosch, in eerlike opregtheid en met 'n 
kritiese ingesteldheid geneem word, sal dit Stellenbosch 
tot eer strek. 

Die vorlge Studenteraad het hier 'n navolgenswaardige 
voorbeeld gestel met die eerlike manier waarop die ASS 
heraffiliasie benader is. Besluite aoos hlerdie getuig van 
ewewigtigheid. 

Die duidelike standpunt wat die vorlge Studenteraad in 
geneem het oor ASS skakeling onderskryf ons heelhartlg. 
Uit die feit dat herafftllasle geen besondere rol gespeel het 
in die SR-verkieslng nie, kan met reg afgelei word dat die 
meerderheld studente hierdie houding steun. Nouer skake 
ling met ander Afrikaanse unlverslteite Is nodig, maar slegs 
met inagneming van die voorwaardes neerqele in die be 
trokke SR-mosie. Die meerderheid van die nuwe Studente 
raadslede het in die verkiesingstyd te kenne gegee dat 
hulle ten gunste is van volgehoue dlsaffillesle - 'n welkome 
aanduiding. 

Die stigting 'n paar jaar gelede van SAAK (die eerste van 
sy soort op 'n Afrikaanse kampus) was 'n belangrike rnyl 
paal in die ontwikkeling van selfstandige denke en 'n ope, 
kritiese gemoed op Stellenbosch. Hierdie organisasie het 
deur die nooi van 'n verskeidenheid van sprekers met ver 
skillende standpunte veel bygedra tot die stimulering van 
belangstelling in aktuele aangeleenthede. 

Dit is organisasies soos SAAK en standpunte soos die 
hlerbo genoem wat gelei het tot die spreekwoord dat Stel 
lenbosch die res van Suid-Afrika vyf jaar vooruit is en dit 
berus by die Studenteraad en die Studente-unie om toe te 
slen dat Stellenbosch hierdie leiersposisie behou. 

ekwa mh id 
Saam mot Stellenbosch se tradisie van onafhanklike 

denke gaan 'n reputasle vir bekwame studenteleiers. Stu 
denteraadslede van Stellenbosch het in die verlede, waar 
hulle ook al Stellenbosch verteenwoordig het, respek afge 
dwing met hulle bekwaamheid en denke. Stellenbosch se 
leiersposisie onder unlversiteite is grootliks hieraan te 
danke. 

Selangrlker as in studenteraadsverkiesings is bekwaam 
held In die keuse van persone vir poste, hetsy publikasies 
of verenigings. Daar moet gewaak word dat die besonder 
hoe standaard wat deur die jare opgebou is (veral in pu 
blikaslee) nle op die politieke altaar geoffer word nie. 

Die Studenteraad het as verteenwoordigende liggaam 
van Stellenbosch In trotse reputaste om te handhaaf. Die 
Studente-unie sal in die toekoms, soos in die verlede, hoe 
else aan sy Studenteraad stel. 

Vrydag, 24 Augustus 1973 

AALG 
PLIG AS NASIE 

HIERDIE artikel is geskryf deur die Hoofredakteur van Die Matie as deel van die tweetallg 
heidsweek, en het verskyn in die jongste uitgawe van Varsity (8 Augustus 1973), studente 

koerant van die Universiteit van Kaapstad. 'n Artikel deur die Varslty-redakteur is in die vorige 
uitgawe van Die Matie gepubliseer. 

Van die organiseerders se oogmerke met die tweetaligheidsweek, naamlik die bevordering 
van tweetaligheid onder studente, die aankweek van respek vir die ander amptelike taal en 
die bevordering van Ikey-Matie-verhoudinge, is dit veral laasgenoemde wat aandag verdien. 

Die gevaar hieraan verbonde is 
dat die Engclssprekende student 
hom verkeerdclik as die voor 
stander en handhawer van die 
status quo sien en as gevolg daar 

_______ 1 van nog verder wil diaassosieer 
van die Afrikaanssprekende. 
Frustrasie kan ook die red 

w es vir die Engclssprekcndc 
studente se absolute verwcrping 
van die Nasionale Party. In wat 
ter mate daar ook al verskil word 
van die Nasionale Party, kan 'n 
party wat 25 jaar aan bewlnd is, 

Deur die [are het die klem sterk 
op die eerste twee doelstellinge 
geval. As 'n Afrikaner deur ge 
boorte en uit eie vrye wil is ek 
dankbaar dat hierdie twee strewes 
in 'n groot mate alreeds verwe 
senlik is. 

NEERSIEN 

Diegene wat nog steeds neer 
slen op die ander amptelike taal 
of die ander nie verstaan nie, 
verdien nie 'n plek in die Suid 
Afrikaanse samelewing nie. 
Die bevorc1ering van goele ver 

houdinge tussen Engclssprekcnde 
en AfriJmanssprekende studentc is 
egter afge keep. Ten spy to van 'n 
nuwe geslag Suid-Afrikaners het 
die kloof tussen die twee taal 
gro ,pc die Iaaste klompie jare on 
g~Iulddg nog wyer geraak, 
Kontakgcleenthede het vermin 

der en waar dlt nog bestaan, 
word dit gebruik om dte verskille 
tussen die groepe te beklemtoon. 
'n Begrip van die verskille tussen 
die groepe is wei nodig maar dan 
st eds met die besef dat albei aan 
'n Suid-Afrikaanse nasie behoort. 

VERWYTE 

Slegs In bereidwilligheid tot toe 
gewings sal die best ande gaping 
oorbrug. Die rondslinger van ver 
wyte en beskuldigtngs aangaande 
wie dan nou verantwoordelik is 
vir die huidige toestand is 'n vor 
morslng van kosbare tyd. 
M nlere bchoort gesoek to word 

waarop kragte saamgesnoer kan 

SR-UITSLAE 
VLUGTIG 
ONTLEED 
By 'n ontleding van die uit Iae 

van vanjaar se R-v~rkie8ing 
word <lit weer een duidelik dat 
P. O-studente so belungstelllug in 
(lie SR aan die kwyn is. Van die 
3 735 stemgercgtigde het slegs 
829 enlors en 278 eerstejnars 
temme ultgebrlng' 1:R n 'n gemicl 
deldo temper entasie van 33%. 
SoON in 1972 e verkif'sing ou 
Brian Currin die paal gehaal het 
Indien legs SO gestem bet. 

{oshuisgang 1'8 bring steeds die 
meeste stemme uit. Die laagste 
stempersentasie was 73% en die 
hoogst was die van Huis Marais, 
n1. 97,5%. 
Die I weekskool bet ouderge 

woonte k ndidate wat uit bulle 
fnlml~it nfkom,;;tig is, goed onder 
teun, aJhoew('I B tl (lu PIes s 
net-net die pt al geba I h~t en 
J(mry T4ed('rle veerti mle JJoHisie 
JCf'hm\1 het. Brenton G('acb bet hI 
(lle Arm troJlJ('-Pu,tterson tra(lisle 
ge(m st mme by d16 falruIf,(~it ge 
kry nie. 

BLOKSTEM 

Daa' was ook 'n duidelike blok 
stem by ,aId nba, OOA uit (he 
tlitsl; ge if'll k n worll. Die 
twll,nlfd k ndidaat w t bier v~r 
Ide i, nntf. van der Mf':rwe, 
hf':t 85 temme gekry terwyl die 
volgencle llandid at, Jan Plenaar 
81f':g 12 kon key. 
Slegs drie van Wilgenhof se 

crate derticl1 het die SR gehnal, 
nl. L on Kuschke, Bertie du 
lessls en Bobby Loubser. 

word tot voordeel van die verskele 
bevolkingsgroepe binne Suid 
Afrika. Opbouende kritiek sender 
Idelnsleligheld en 'n bereidheld om 
foute in to sien sender Ideinserig 
held is 'n voorvereiste vir sodanige 
soeke. 
, Daar bestaan die ongelukkige 
gebruik om aan taalgroepe sekere 
politieke vooroordele toe te ken. 
Daar moet hierin gewaak word 
dat die bestaan van die individu 
misken word. . 

KONTAK 

Informele kontak tussen groepe 
bowys dat, ten spyte van sekere 
nuusmcdia en partypolitici se uit 
sprake daar binne elke groep 'n 
wyc spektrum van denke bestaan 
wat soms in 'n groot mate oor 
vleuel, 
Di6, (likwels ongeregverdlge 

partypolltieke etikettering van die 
onderskele taalgroepe is 'n ver 
dere faktor in bogenoemde ver 
wydering. Hiermee hang saam die 
skynhaar algemene trustrasie wat 
daar onder Engelssprekende stu 
dcnte bestaan met die huldige 
politieke bestel, 'n Frustrasie nie 
onbekend in die Afril{aner se ge- 
kledenls nle, maar f1iteeds 'n fru - 
trasie met ongelukldge gevolge. 

s'rATUS QUO 

tog nie slegs kwaad voortbring 
nie. 
'n Erkenning van die goed wat 

verrlg is, kan bale bydra tot 'n 
mcer ewewigtige beeld van die 
Engelsc student as gedurige on 
deurdagte kritick en voetstootse 
veroordeling. 
Tot onlangs is daar in Afrika 

nergeledere onwrikbaar gestaan 
op ideo]ogif'se beleidsrigtinge. Die 
sewentigs het egter 'n nuwe era 
ingelei, waarin daar eerder ge 
soek word na pragmatiese eples 
sings. Hi rdle pragmatiese bena 
dering ten opsigte van konten 
sieuse sake is die afgelope paar 
jaar duidellk waarneembaar in die 
Stellenbos e SR se beslulte, 

VERSTAR 

In die lig hiervan is die Engels 
sprekendc student se skielik ver 
starde houding wat betref beleid 
sake des tc meer bejammerens 
waardig. Intervarsity is 'n goeie 
voorbeeld van die offers wat hier 
die onwrikbaarheid 0.1 geels het. 
Dit het die verdere nadeel dat die 
EngelsspreIsende student se erns 
en oprcgtlfeid met die betrokke 
aangeleenthede onder verdenking 
kom. 
Hierdie is nie 'n pleidooi vir 

blanke " cnheid" nle, Dit is slegs 
'n erkenning van die noodsaak 
likheid dat die Engclssprekende 
en Afrikaanssprekende studente 
saam die uitdaging wat Suid 
Afrika se toekoms inhou, moet 
aanvaar. 

NAASBESTAAN 

'n 'I'oekoms, waarln dlt hierdie 
studentegroepe se pUg is om die 
versklllende bevolkingsgroepe in 
Suid-Afrika te oortuig van die 
noodsaaklikheld van 'n na sbe 
staan waarln die gelyke nens 
waardigheid van alle in ivldue 
erken word. 

SR lede Gestoot? 
B}~RNARD SAAYMAN, Mon Desir, Die Laan, Stellenbosch, 
skryf: 

GOEDBEDOELDE kritiek kan net apbouend wees vir 'n blad 
soos Die Matte, en daarom wil ek graag die volgende punte 

aan u voorhou: 

1. Wat het geword van die on 
geskr we reel dat toto's van re 
daksielede nie sender baie go le 
retle in Die Matte geplaas mag 
WOl'd lilt,? (Ek verwys o.a. na Die 
Matie van 14: Junie 1073, bl. 5.) 

2. Ek dink r gtig nic die rubriek 
"D ~ur die Sleutclgat" pas nog by 1 ~ 

die mcntaliteit van ons Universi 
teit nf . Sulkc kind rlike nalwi 
teitc hoort net in hoerskoolkoe 
rantjics. Buitendicn is di stu 
d nt. getallc te groot vir so iets. 
Of het hicrdie rubrick 'n gerief 

like metode geword om aspirant 
SR-ledc tc adverte r? (Sien vera! 
Die Matie van 14 Junie 1973, bI. 
10.) 

(Goedbedoelde kritiek is altyd 
welkom. 

t. Hicrdie reel is vanjaar ge 
volg. Foto'. moot cgtor 80ms op 
kort kennisU01ving in die lumde 
gekry 'word mot die gcvolg dCtt 
toto'8 8008 genoemdc weI inglip. 

2. Volgcns "n meningsopname 
1lan Die Matie in 1912 1 08 'n 001' 
weldigcndo meerderheid van die 
studente-uni Slelttelgat en ver~ 
kies dat dit behou moet word. I 

Die laaste bewering i8 sender 
enige grande. Uit die 322 name 
wat sedert die begin van die jaar 
in die rubriek verskyn het, was 
slegs vyf kandidate in die on 
l(tn{}sc SR-verkiesing. Van die 16 
slcu.tclstcrre, 81egs cen.-Red.) 

UJ r J 

Ek het verkondig en v rlos 
en dit laat hoor, en daar was 
geen ander god onder Julie nlei 
en julie is my getuie , apreek 
die Here, en Ek is God. 

... maar julie s I krag ontvang 
wanneer die Heillge Ge oor 
julie kom, en julie sal my getui 
wees in Jerusal m owel a in 
die hele Judea en Samaria en tot 
aan di uiterstes van die aarde. 

- Jes. 43 : 12; Hand. 1 : 8 
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S Stel Standpunt Du·,d, IiI 

MOSIE 

deurdagte standpunt van (lie SR 
teenoor die ASB. 
Alhoewel hy gekant is teen 

affiliasie by die ASE, is hy ton 
gunste van openlike en ecrlike 
samewerklng met die ASB. . 
H nnie van der Merwe bet twce 

afsondcrlike amendemcnte tot di 
mosie voorgestel, naamlik dat 
punte (2) en (4) geskrap moet 
word. Beide amendemente is ver 
werp. 
Theo Smit het Iaat notuleer 

aangaande die amen dement ra 
kende punt (2) dat hy hom "heel 
hartlg' vereenselwlg met die be 
woording van punt (2) ". 
"As daarmee egter ge'impliseer 

word dat samewerking met bruin 
studente nadeUg belnvloed sal 
word indien daar geaffilieer word 
by die ASB, kan ek my nie daar 
mee vereenselwig nie. Myns in 
siens moet daar juis binne die 
ASB na sodanige samewerking 
gestreef word." 
Hennle van der Merwe bet na 

stemming laat notuleer teen die 
mosle dat hy hom, ondanks die 
felt dat by teen die mosle gestem 
het, vcreenselwlg met die annhe 
en punt (1) van die mosle. 
Liezel Visser het lant notu loor 

dat sy h ar nie vcrccnsclwlg met 
die beswaar teen die term Chris 
toltk-nastonaal nie. 

Oor 
ASB-kontal 

J)IE noodsaaklikheid van beter landswye skakeling met ander 
Afrikaanse studente is op die laaste vergadering van die 

uittredende SR beklemtoon. Riglyne met die oog op toekomstlge 
sodanige skakeling is neergele, onder meer dat samewerking met 
die ASB hoegenaamd nie mag toelaat dat Stellenboseh se alge 
mene skakeling en gesprek met alle SA Studenterade belemmer 
mag word nie, en dat die koppeling van die begripp« CllI'istelik/ 
naslonaal nie onderskryf word nie. 

'n Mosie tot bierdie strekking is 
ter tafel gele nadat al die lede 
van die Uitvoerende Komitee ver 
slag gelewer het van die verskil 
lende opdragte van ASB/SR-ver 
houding wat aan hul toegese is. 
Die volledige mosie, wat deur 

die SR met 'n 7-6 meerderheld 
aanvaar is, lui 8008 volg: 

"Dat die noodsaak van beter 
landswye skakeling met ander 
Afrikaanse studente onder die 
aandag van die volgende SR ge 
bring word, en dat daar aanbe 
veel word dat met die volgende 
riglyne in ag genome met die 
ASVS en die ASB onderhandel 
word oor toekomstige skakeling: 

(1) Samewerking met die ASB 
mag hoegenaamd nie toelaat dat 
ons algemene skakeling en ge 
sprek met aIle SA Studenterade 
belernmer word nle, Daar behoort 
'n positiewe gesindheid te wees 
om ten spyte van die eie groeps 
belange ook die samewerking en 
gesprek met aIle studentegroepe 
in 0118 land, op georgantseerde 
basis te soek, 

(2) Die moontljkheid dat bruin 
studente in die nabye toekoms tot 
bale nouer samewerklng met 
blanke Afrikaanse studente kan 
kom, mag 'nte belemmer word nie. 
N a sodanlge samewerking behoort 
te gestrewe word. 

(8) Die reg van mind rhede ann 
Mrikaanse unlversltelte om hul 
self te organlseer en hulle stem 
boorbaar te maak, mag nil' ont 
ken of ontneem word nie, MltR 
hlerdle regte geborg' is, mug hier 
die groepe ook nie die regte van 
<lie meerderheld om op groells- en 
naslonale vlak met andr-r studen- I 
teorganisasieH saam te work, ont-, 
ken nle, 

(4) Die koppeling van di be 
grippe Christelik/nasionaal wo L <.I 
nie onderskryf nie. Die begrip 
"Christelik" sou weI onderskryf 
word, maar daar word verkies dat 
dit in 'n clichelose klousule be 
skrywe sal word, waarin daar ook 
teen die gevare van proselietma 
kery voorsiening gemaak word." 
Die voorsteUer van hlerdie mo- GERRIE DE VILLIERSJ ooorsiiter van die Publikasiekomit c, 

sle, Bobby Loubser, het in sy mo- oorhandig die met wyn-gevulde Cape 'I'imes-uns» ttrojee »ir die 
ttvering ge'tle dat studento en die beste koshuispubUkasie aan Ernst du Toit, redakieur van pubIiek wag op 'n nugtere en 

Die Berghaan, Helderbm'g se leo huisblad. 

MEJ. SARAH GOLDBLATT tydens d'ic inwydings7JT qliyllOid van die Lal1yenllOlJ n-sons: ~Wy8 ir 
saam met karakters uit Langenhoven se literatuur, 'n Kompetisie om die Iairakt crs I cion .. wat 
deur die SR gereel is, is gewen deur P, A. Loubscher 'l'an Daqbreek, '11, BoelcjYrys i8 dew' m .I. 

Goldblatt geskenk. 

A 
MINISTER STEUN EVOLUSIONERE ONTWIKKELINC 

Aanpassinge • V rhouding Ln 
HY is ten gunste van aanpassinge in die Regering se verhoudingsbeleid as dit betoken d t 

eike volk langs die "weg van ovolusionere ontwikkeling" tot selfbeskikking sal kom, hot 
die Minister van Verdediging, mnr. P. W, Botha, voorverlcde we k tydens 'n vergad ring op 
Stel1e~bosch gese. 

Hie )[iniKh'r het verwy na die- "kultur~le mlnd rheld" bly voort 
gmH wut van nan pas ingt. "rant bestaan nie, Dle Nl) is ook nle b - 
...1 geSf' da.t hulf« duidelll moct 'e r('hl d t c1h hlanke en IUf'urJing 
wnt hull« rlanrme« hmlo('J. nil' Nt - "glle'hI. iii gf'absorhN'r mor t word 
slonalo J) lr1,' iR nil' ton gun t.e in die br«'r kon teflu il va n 'II 

vun nnnpn inJ{c wat nl Jol (bu r· l'elllH~itl taut nil". 
toe dat dif'! hlnnl «'S slf'J{ ns 'n 

HELD 

NEGATlI~F 

bou aun (lit wat 01) tt)wlge 011- 
damento boru8. 
W or mensa begin om sa m to 

w rk is dit nodig dat gesa erken 
lot word n di orde ohund 
haai word. Ordelll reg rln be 
rUB op dl beglnsel van oortulglug 
ell oorrr ding en nle op goweld nto. 
Dnarom glo hy III uan (1 t min 

dl'rh(~hl van jong m(IJ) e Wilt 0ll- 
1'01'1' We') nil~, nm r wel In die 
m.·I'l"clm'hf'ld WI t tudcw1", wat 
werk en wnt It (1(( Inntl nor t 
hew ak wannoor md r slaap, lltlt 
die miui tf'r re • 

Min. Botha h t gose hy wil nl . 

I op clke ncgatlowe stori te n ut 
Regerlng rcagcer nio, maar hy wil 
cord r die mooi dingo van dl . land 
br kl nntoon 
Hie' P he t meN" gN Of n om ge- 

m(lf'nR) Illllilu' simbole v II lojn1l 
t('it ('11 vudcr)unclslie de tussen 
blanl I' 1)( volldngsgNlH'I'nsJ I 1'11e 
t, I{.'I) us I'nlgot lItl. r l)oliticke 
p' ,I ty. III ImhIiel wordlug W11 mls 
I ien die· gl'ootst.( enl ('10 dand v n 
'f r 0 ling en aamblndln van 

Suill-A ril nner " 

~ONli'RONTAsn1 

,I 

ERG WEN TI 01 
HELDERBERG bet vanjaar se koshuisbladkompetisie gewen. lIuis Francie van ZijJ ellis 

teria is gediskwalifiseer omdat dit te laat deur die Publika. iekomitee ontvang is. lIier 
onder volg die volledlge puntestand soo die Publika iekomitee toegcken: 

Koshuis Anntal Aigemene Aigemene Hoof- 'faal Doeltrcf- Volume Totanl Ultgawes Voorkoms Inhond nrtikel fendheid 
16 21 17 11 1.0 9 13 

Eendrag 3 17 13! 6 7 5 7 S8t Heemstede 1 91 lIt 5! 7 0 2 361 Helderberg 16 12 IS! 8 51 8 13 78 
Huis de ViJliers 1 9t 12 2 8 4 3 9!- Huis Marais 2 II! 8 4 5} 0 10 41 
Huis ten Bosch 1 10 8 0 2 1 27 
Huis Visser 1 10 9 6 5 0 2 33 
Monica 1 7t 16! 0 7 7 1 43 
Nerina 3 7 16t 7 8 6 6 53! 
Simonsberg 1 81 9 91 8 0 3 391- 
Pieke 3 19 15 12 8 8 5 70 
Dagbreek 1 16t 17 9 9 5 11 681 

Van Wyk l ouw- ' 
Cedenkl III 
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Vergeet van Studente in 
Politieke. Loopbaan 

DANKIEr 
.. ~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .. ~w 

KI urling n 

PI~TRO VAN DJ1JR WESTHUIZEN, Harmonie, skryf: 
GUN my asseblief my demokratiese voorreg om 'n paar woorde oor ons fotogeniese SR 

te skryf! Hulle hou immers van publisiteit. As ek my skuldig maak aan sarkasme, dan vra 
ek u om dit as 'n student se reg te beskou. 
Die vruag wat my 80 Jewel is teen die Tukkies nie'l Ele kan aan In plans daarvan bet p rsone 

waarom daar 'n SR is. ou'n geen poging clink wat aangewend buite Stellenbosch, wat bekend i 
stelsel van kla. kaptelns (S008 op is om te verseker dat ek en my vir bulle slegte geslndheid a, di.· 
skool) nie dieselfde doel gcdlen mede-studente, wat betaal om op Matics op Nuweland rugby peel, 
het, gesien byvoorbeeld ill die Jig Stellenbo ch te studeer, voorkeur in 'n hale betel' posisie verkeer, 
van (lie onlungse rugbywedstryd h:I'Y ten opsigte van kaartdles nle. 

I KI .. UGTIG}] SR 

Oud-Maties Bewonder Hulle 

GROTE GEBEURTENIS 
PONNIE VAN DliJR MERWJ1J, Condiama, JIenrique de Carvalho, 

Angola, sh:ryf: 

was 'n baie groot dag in di bestaan van 

YWE 

Met groot gedrui en buie ge- man-t on-man t en oris te sta n 
dr('ig i Iugdrudo in die boom- te kom. . 
topp« gespan, want as 'n mens 
bynn. 01) die Kongo-grens werk, 
moet jou "eldepament", ROOS die 
Portuges« sf';, so we R a jy wll 
11001' hoe «11 groot bulle dit ult 
spook. 
Ho soet was dit nie om onder 

die mopanieboom te sit en te hoor 
dat ons die Tukkies opgevou het Hiermee dan net 'n ferme 
nie: veral nadat Louis Muller so handdruk van gelukw nsing aan 
grootb k-opgewonde was om weer die manne, en wees verseker dat 

_____ ----- I t, 11e oud-Maties, selfs die bosb - 

B I woners in di vreemde, jull antoe i op die hart dra. 

A 00 
AAJ) VIS. En, Crus, tra rt 5, Krlgevllle, • 'tellenhoscb, kryf: 

voll vlaie, (S('lf Ile A. B-lwJlgrcs leon 
01('.'1' in i toon deur te nnv nr 
d • duar ultyd 'n stNt( like wart 
nu n aJ wef .) 

1 !J nai we aard van sommige opm rking. van mnr. . W. Botha bet my sprakeloos van ver 
basi 19 g had. Ag n ,mnr. Botha, so nvoudig kan all B darem tog nie werklik wees nie. 

Om die st delik Banto te vergelyk m t die Italiaans gasarbeiders in Europa, iR darem verre 
g ande, g. i n di h m -lsbree verskil. 

KLJ~URUNGE 
N og meer v rbasend is die byna 

kind dike onskuld opgesluit in 
die vraag : "Wattc voordele kan 
tI tar vir die KI urllng in 'n kon- 
rontasie m t blanke Suid-Afrlka 

u 
KAN U VOO SIEN VAN ALL.J 

Motoron erd Ie 

OBL ME 

teen 

Swart Mag (v 1. die Swart. Mag 
stulcke by Wcs-K ap). 
un hlerdi Illansle k nons in lid. 

'n oponlike wapcnkonfrontasic di Yo I g' 
onderspit dell. In der waarheid 
het die Kleurllng niks om te ver 
1001' ni , behalwe sy martclaar 
skap. J a, al sou die Banto in hul I 
oorwinning draai teen die KI ur- i 
ling s 1 hierdie liggaamlik dood I 
dalk verkic lik w .s bo die g es 
telik marteling. 

POLlTIF~K}J VR HF~IJ) 
lIOns i nie b reid om ons vcr 

worw pnlitlek vryheid to ver 
kwansel nie," het mnr. Botha g - 
se, Eintlik moes hy "vl'yheid" ver- 

I
v ng m t "mag", want van "poli 
tieke vryheid" in die ware sin 
van die woord is daar goon sprake 

I nip (vgl, die NUSAS inp rkings). Hie die uitlating v n hom is spr' . lit 11d van 'n ingewortclh id by til ' 
Afrik ner, naamlik dat hy altyd 

I stowig bo-op sy teenpa rty moet 
sit om str wig to vo l. 
A' nee, mnr, Botha, el dink u 

moot we r gaan 001' w tug . .He 
hct en wa rvoor U at ~ n, wan k 
glo Ili d t danr in ons mod me 
ty nog pI k is vir ~lUlke ul'ga'iese 
b sltouing. n1 . 

Die N oor<h vall Angola het "an 
die groot gebeurtenis kennis ge 
neern; my kollegus in 'n (teen 
Iuerdle tyd) redelike Brits en my 
Portugeso assistente in '11 woeste, 
geradbraakte, ongrmnmatlese Por 
tugees, 

L 

MENIN 

R 9 konf 

H t die SR dan werklik so min 
invloed dat hulle niks aan die 
saak kon doen nie? Is ons Stu 
d nteraadsverkiesing dan 'n kIug? 

Ek kan nle anders as om di 
indruk tc kry dat die SR as die 
begin van 'n politieke loopbaan 
beskou word nie Dis s6 maklik 
om standpunt in te neem ten 
gunste van NUSAS, om petisi s 
op tc stet wat groot opskudding 
verwek, maar dien dit enigsins 
die saak van ons, die gewonc 
student? Het die SR dalk daar 
nan g dink dat die dames graag 
I ngbrockc wil klas toe dra, dat 
die studente ont vrede is omdat 
to gangsgeld vir koshuisr ugby 
gevra word, dat sommige PSO 
studente in haglike omstandig 
hede moet studeer? Ek noem 
dit net ter loops, 

ENKELE 
By 'n gebrek a n iets betel'S 

moet 'n gro pnaam gebruik, maar 
alle dank nan die enkelos wat nog 
w t wat 'n student is, en veral 'n 
s kretarls wat sy w rk ken 

F~lt het al opgemerk dat som 
mlge vall di hooggeplaaate 
vrlendc gOf'(} geskool i, in die 
skrywe -an lang (li(")s nulg'f' 
brlewe : hulle is welkom om (lit 
weer te doen, maar el is nie van 
plan om dUUl'OI) te untwoord nie, 
eral omdut ek weet dat ek nun 

die kortste ('11(1 al trek, 
(M l. Vall dCI Wl"t1tuizell S(' 

brio] i8 gflskryf tOOl die onla 11 (J8(' 
et.udcntertuulsuerlciesinq, Otujeluk» 
kig kon 0118 flit nie in die VOl i(Je 
Mutie g('.pu,bli8ect het uie 1ll 118 
te mill ruimie - Red.J 

r F it or 
• r n I 

RFJNJ1 u E VAN ROO EN, Sekretarls, Juridiese Vereniglng 
skryf': 

EK wil graag hicrm e .volledig .. er inligting 001' die houding van 
Stellenbosch op die onlangse Konfer nsie van Student 

Regsvereniging van Suider-Afrika verskaf, aangesien die berig 
onder die opskrif, "E r Rule of Law vra Studente", in Die Matie 
van 27 Julie ni 'n voll dige relaas bevat van die inligting wat 
aan u verslaggcwer g gee is nie en tot misverstand kan lei. 

Uit die herig ke II maklik die r, 
Ieidln gemual word (lat 0.; tellen 
)osch 'n swak vel' konln ge 
'))'UU het om nit 'n netf~1ige sltuu 
SiH te kom, On 1 'cn8tnud teen die 
mosi.' ViUl Wits i • ('l'st.m opgt1- 
w('rp omd1 t (lic i ('dern i~ nu ons 
m('ning in lie f'erfiltc pIek, 'n orga 
nl asie is wat die praldiest' he 
lang(' van rt"gshulcntc van enigp 
tnulgroep, rlls of l)oJiti('ke oortui 
ging moet b vOl·dp.l' en die 010 i(' 
nik Itiertoe ou by(h'a nie. 

'n Twe de en bai belangrik l' 
oOl'wegh g was dat die aanvnar 
ding van tlie mosie die ander 
Afrikaan' Universiteite baie be 
sUs sou vcrvrccm van die h 1 ge- 

PLEIN T AAT I d gtc van die ,li'cderasic (Potch., 
TEL. 4811 ovs ('11 Tults waH juis nie eens 

'- '"- .....1 tccllwoordig nic). DnAl' was ook 

• • • 

dio gevaar dat die afstem van die 
betrokke mosie die swart univer 
sitcit sou vervr m, 

On» houding WI H dUH dut dic' 
hlote ter tt '('1 legging van (Ii(' 

mosic die }4 ('(1"l'nHi(' gltul nit tell 
gocd(~ Icon .,tl·('le ni .. en h( t elntlil 
niles met tilt, mori k van die 010- 
si(' t clo.'u nie. 

GEFjN NUT 
Ons houding m<'t die' tw ede 

mosie was ewcnc ns dat dit nie 
die Federnsie tot nut stl'ck om 
duiHcnde myle VOl' to l'Y n ur Be 
b . prcking to wy aan 'n mosie 
wat ge n nut vir di<> r gstu<l nt 
self inhou nie. 
Ek sal bly w os us u die inlig 

ting volledlg in die een of ander 
vorm in u bInd knn w ergee ten 
·indp. ons posisic duid 1iI te Rtf 1. 
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~SEND NGWEE 
SU SES AS 

'n blinde evangelis, In hul optrede 
voor koshuise, skole en verskeie 
gemeentes het die groep op on 
derhoudondo wyse onder andere 
die godsdienshcrlewing onder die 
jeug in Masjonaland geskets. 
In Erfurthuis (direk langs die 

Studentekerk) is 'n uitstalling ge 
hou om die vordering van sen 
dingwerk in onder andere die 
Transkei, Ciskci, Masjonaland te 
illustreer. Veral die werk van die 1------ 
Kaapse sinode van die Nederduits 
Gereformeerde Kerk het aandag 
geniet. 
Ligte verversings is ook daar 

aangebicd, en hoew 1 die presiese 
bedrag nog nie bekend is nle, re- 

G nding 

voo HEEN~ 
VAN aIle sendingweke wat SteIlenbosch al beleef het, was die 

" pas-afgelope een seker die suksesvolste. Duisende studente 
en baie besoekers uit die hele Wes-Kaap is betrek by die ver 
rigtinge. Ek beskou dr. Willie Marais en prof. Kotze as twee 
van die mees dinarniese predikers in die land," se Tobie de Wet, 
voorsitter van die Sendingweekkornitee. 

Tobie g10 dat "wonders van. be 
kering in tallo studente so Iewens 
plaasgevind het," 'n Groot aantal 
studente is gewen vir permanento 
werk in die sendingveld, "Eh: is 
oortuig daarvan dat bierdie week 
heelwat studente vir die eerste 
keer tot ware geloof in Christus 
gebring het,' 
Die week is van 5 tot 12 Augus- 

DR. WILLIE MARAIS, Jan de Waal en Tobie de Wet verskyn hier by eon 'nan die uit tal 
lings in Brjurtnuis, Tobie en Jan is onderskeidclik voorsitter en ond rvoori itter van die 
Sendingweekkomitee, terwyl dr. Marai,~ by vcrs] eie qcleenthede as kursusleier ell spreker 

opgetree het, 

MEJ. MARIETTE BEYERS 
van die sendinghospitaal Riet 
vlei wys die een en ander aepek 
van haar uierk aan Lita Baden- 

horst uit. 

Yolk Moet Kleur-ln igte 
By Langenhoven Leer 

DIE Afrikaner behoort nou meer intiem bewus te word van sy tr disionele houding t noor nle- 
blankes, sodat hy op hierdie gebied die nodig selfbehc rsing k n to pas n sy kleu VOQl' .. 

cordele te bowe kan kom. Die gees van Lang nhovon kan di Afrikan r help om tot 'n b tel' 
begrip te korn van sy tradisionele benad ring Lot velkl ur, hot prof. W. du P. ~'rlank Maandag .. 
aand op Stell nbosch gese, 

ETENSUUR 

Profe sor Erlaul(, voormallge 
Kulturele Attache in Nederland, 
het <lie hu)(Ugingsto( spra lc gelc 
wer by die vierlng van I augen 
hov e n se houderdste verj rdag, 
Hy b skou Lang nhovcn as 'n 

non-konfcrmis-m t-bcgtnsels, wat 
'n gecsteliko bewusth id onder 
sy monse aangewakker hct. 
Langcnhoven het sy volk 'n trots 
gcgee in hul eie, hoc n d dg dit 
ookal op d .ardie stadium w s, 
Langenhoven eben dt ring lean 

• uid-Af'rlkan e r van alle groepe 
leer hoe ) ulturele, soslule, rasse 
ell polltlcke versl me Iewensver- 

Solfs vir die gewoonllk volge- rylmn(1 vir alle voll s roepe in 
pakte Stu(lcntch:erk was die at- hlerdie Ianrl gemu I 1(811 word, 
Hluitingsdiens verlede Sondagaand ABc kultur in hierdic land h t 
'n mel'l(waal'dige geleentheld. so os 'n reenboog hul wortols in 
Groepies, in pakl«~ en kerkrokke een en dieselfdc land, en almal is 
is al teen vyfuur in Victoria traat afhankllk van die almag en licfde 
opgemerk, en 'n uur voor die san- van dies lfdc God. 
vang vall (lie eli 11M was die meer By dicselfd gclc nth id het 'n 
as 2000 sitpleld{c van die kerk afdeling van die Voortrokk 1'S in 
gevul, Tulle lc.crkgangers het (lit 'n plegtig vlagpres nt erser mo 
bestempel a die hoogtepunt von nle die landsvl g gepresente r. 
'11 besonder RU)C.S svolle week. Studento van die plru sliJu, De- 

-.------- .....J partem ·nt v 11 Drama Iwt brolc- 

I it's uit versl (-ie werke VUlt 
Langenhov n opgevoer, J)it het 
gt wlsse] v n t'rnHtige Rtnld e tot 

01> dip gcbi -d van Bonn wy .. 
r 001 dour di ph slit ( 
-dopartemont; 

NADAT klasse om 4.30 op 
Maandagm,iddag gestaak is, 11 t 
'n tumeicnlike skare stud mle 
en ander belannetcllcndes die 
onih.ullino 1mn Stellenbo ell. se 
eonneunjser bY!lcwoon. Die Ad 
tninistrasi kan hi rdie goci) 
opkoms in gcdaqte hou wan" 
neer 'n a/dag vi'l' Karnaval '74 

oorioeeq word. 

DEMOK A I 

tus op St llenbosch gehou, en is 
gekenmerk dour decglike organl 
sasie en besondere ntoesiasme. 
Aandbyeenkomste is gelei deur 

prof. Kolle Kotze, emeritus hoog 
leraar in praktiese vakke aan die 
plaaslike Kweekskool, Hy het be 
klemtoon dat "net spontano sen 
ding in ons dag oortuigcnd (kan) 
wees", en daarop gewys dat dit 
Christene se taak is om die Bood 
skap nie net in die wildernis nie, 
maar ook binne koshuiskamers uit 
te dra. 

ken Tobie dat dit 'n 
sommetjle sal bodra, 

GEPAK 

Prof. Kotze, wat tans in Johan 
nesburg werksaam is, het gese 
dat hy daar "middc-in die heiden 
dom" verkeer, Die sendlngveld 
omvat ook Afrilmnerge)etlere. 
Vir die eerste maal is ook 'n 

kursus in persoonllke werk aan 
gebied. Dr. Willie Marais, NG 
Ieraar van Pretoria-Oos, het aan 
getoon hoe ie gclowige ander met 
hul persoonltke problema lean help. 

IN DIE 
UNIV R IT IT 

. Ily het ook as FlpJ'elc.cr by etens 
uurbyeenkomste in die Van d('r 
Sterr- al opg('t ree. Dit bywo 
Ilingsy or was Inter in lilt, week 
so hoog tint luilh'lJJrel«'rs In nun 
grensonde lok Ie uungf'lu'ing moes 
word. Dr. Marais hr-t die sl«('Il vr n 
'n verhouding met ()llriFltu8 a 
onderwerp geneem, 
Vyf Bantoes en twee blanke 

sendelinge het as dee! van dl 
projek Stellenbosch besoek, Die 
Bantoegroep het bestaan uit dric 
kollegestudentc, 'n jeugwerker en 

BLOMME VIR OUBOET NELlE 
VB DI' ORA 
Van Ryneveldstraat 32 
STELLENBOSCH Na ure 51 0 

STELLIiJNBOSCIl.,; 10 ,61' 
gawe van die Lanaenhoven- 
sonnewyser is vcrledo 
M aandagmiddag on tliul. 
Mnr. G. O. Neser »erduide- ~ 
We hier die werking van die 

lnsirumen t, Tel. 3963 
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-, n 
loge 

DIE afgelope paar weke was dit weer tyd vir 'n bewindsverandering, en om nou iets oor die 
SR-verkiesing te skryf terwyl jyself so nou daarby betrokke was, is gevaarIik, want dit 

wat jy se kan so maklik as suur druiwe gesien word. Of indien nie suur druiwe nie, kan party 
mense se dat dit 'n ding sender perspektief is. 
Oor een aspek van die verkiesing Hedaksie Tree uit 

Is almal dit eens, en dit is dat die w////,,////////////N//////fJl 
verIlgte bewcglng op Stellenbosch 
'n kwaal ned rlaag gcly en die 
r gse vIeuel van die kampus 'n 
mosle van vcrtroue gekry het. 

As 'n mens nou 'n ondcrsoek 
loods na die moontllke oorsake 
van hierdie sklcllke siekte wat 
Stcllenbosse verUgthcid onder 
lede gckry het, dan dulk daar 
baie moontllkhede op. 
Die bcste ultweg myns insiens 

is, om to aanvaar dat die ultslag 
'n wecrspleellng is van die werk 
Ilke evoel op Stellenbosch, en dit 
nle probeer wegredeneer nle, 
Stellen bosch, wat nog nltyd so 

geroem hot op sy oop, onafhank 
like denk " het sy rogse partypoli 
tleke assostasles openbaar toe 
sak op 'n punt gedryf is. 'n Mens 
het dlt nle teen die feit dat mense 
aan die Nasionale Party bchoort 
nie, maar t 'en hul onkrltiese ver 
bondenhcld. 
Male sonder tal moes kandldate 

die vraag: Behoort jy aan die 
Nasionale Party?, boantwoord, en 
dit was at wat saakgemaak het. 
Nie ondervindlng op bree stu 
dentevlak nie; nle dlena ann die 
student unle nie; maar partypoll 
tick verblntents. 

Tndlen jy jou nle kategorles 
by di N sionale Party geskaar 
het nle, is jou bona fides sender 
meor in twytel getrck, is [ou 
erns met ons land se probleme 
g rlnggeskat. Hoe is dtt nie 
gc1l1ustreer too een van die kan 
dldate tyd ns die Sirkus deur 
i mand tocgeskree is: Wat voel 
jy vir [ou land? 
Wat 'n ontmaskcrlng van kwasl 

v rrltgtheld wag dlt nl . 

Ek slult my joernalistieke be 
drywighede op hierdie bladsy af 
met die nodige apologie aan 
Breyten: Dames en Here, vergun 
my om u voor te stel ann die 
skrywer van al hierdie dinge; hy 
is vroom en stut en hamer sy 
langwerpige kop om vir u Pers- 

Op die sosiale bladsy het'n pektiewe te fabriseer. Kyk, hy 
nuwe rubriek, Oppie Akker, sy is skadeloos, wces hom tog ge- 
verskyning gemaak. Hierin is 'n nadlg. 
opsommende bltk gewerp op die I-----::.:_----------~============================ 
sostale aktlwiteite van die vol- 
gende twee woke. 
Benewens die gewone koerant 

aktiwiteite het ons vaniaar die 
volgende onderwerpc op die ar 
tJkelbladsyc aangeraak: die lone 
van die bruin werknemers van die 
Universiteit; prlvaatlosles; blank 
kleurllng-verhoudinga; klercdrag- 
reels; geloot en rasseverhoudlnge. 
Om die Langenhovonjaar te her 
denk, het 'n speslale Langenhoven 
bylae in die verkicsingsuitgawe 
verskyn. 
Om to indJg by die bladsy wat 

uit die aard van die saak naaste 
aan my was: Pcrspektiewe en 
Ding se nuwe kop het oor die 
algemeen byval gevind, en het die 
bladsy aanslenlik verlewendig. 
Lynn o'Neill was vir die on twerp 
verantwoordelik - sy het daar 
deur mlsklcn meer bygedra tot 
die feit dat die rubrlek gelees Is 

So ongemerk het nog 'n termyn 
ten elnde geloop, en het dit die 
laaste Matie gcword wat deur die 
huidige redaksie versorg is. Dit 
is ongetwyfeld met In tikkic nos 
talgic dat elke rcdakteur, maar 
veral die hoofredakteurs, terugkyk 
na wat vanjaar gedoen is. 

as ekself. Vir haar en spotprent 
tckenaar Dries, wat dikwels in 
aller haas gate op my bladsy moes 
vul, se ek bate dankie. En sonder 
Pieter Fourie se Ou Wyn sou 
hierdie bladsy nog minder pers 
pektief gehad het. 

Totsiens ... 

ELEA JAOTA EST 

deur 
di .. 

Dames en Here, 
Hierdie rubriek moet asseblief stadtg, stll en op nostalgtese wyse 

gelees word, Ek voel hartseer en gebroke om vir die laaste maal my 
neus in ander mense so sake te steek. Inmenging en afloerdery was 
vir my heerlik ontspannend en dekadent. Geniet maar saam met my 
die nuutste brokkles romantiese nuus. 
Huis N eethling se primarla Marianne Schmidt is die afgelope paar 

weke John Dan J se bevoorregte gesellin. Anthonie Roos ,(medies) 
kan deesdae nie wegbly van 'n Duitsertjie nie - wie het wie se voete 
onder wie weggcslaan? Karin? (Tog jammer Afrikaans het nie naam 
valle nie.) 
Konvcnor ,Jerry van Niel(erk het dit seker bitter "inconvenient" 

gevind om sy gereelde afsprake met Sonja na tc kom. Sabo Selu se 
opspraakwekkende verhouding Linda I1ofmeyr, PhlUp Barker dra my 
gocdkeuring wcg. Jill en Koo vind mekaar so intercssant dat nie 
mand anders veel van hulle te slen kry nle. WUJem maak al hoe meer 
gereeld sy opwagtlng; en Teresa is alIes behalwe ontevrede daaroor! 

eu Wyn zn J{uwe G{) ate , , , 

JESUS het ~sa: Voorw ar 
}i.,jk fl vir julle, elk .n wat 
die kon nkryl v· n God nie 
800R 'n kindjie ontvang nie, 
Bal ( ar noolt ingaan nte. 

moet n. m om "sldppi " bl 
,P J m~t ou konkas, t r .. 
wyl and r reeds mc k ,rn 
dllikbot ronclv ar? 

Foto: Johan Slander 

seJ;t. id ,os on vooronder 
st -.llingc onb vangc na Gods 
woord sal Iu ster; dat ona 
sonde dnt die natuuI'w ~ 
tensknp dit e ,1'8 aan ona 
moos bewys, sal glo dat ons 
l{onlt sldppie s I dryl. Want 
rt n IIeen snl ~ns ore oop 
we s om 11 gt g ruis 
v.o od wat in clIo nand 
winuj! wand J op tn vang. 
In as ona ecrs dio stem 
van die Konln ,hoor 11 .t, 
wo d dit 'n fnntastlese 
W~l'eld w nrbinne aIles eers 
werldik sin verkry. 

Ek was nie verbaas nie, maar tog tevrede om te merk dat Margaret 
Smit (Nerina) en Pierre de Villiers se verhouding steeds opbouend en 
kultureel van nard is. Interessant dat hulle juis "School for Wives" 
bygewoon het? 

~ ally Goetsch stel deurgaans belang in die stU intellektuele tipe, 'n 
Pluimpie vir Nigel Everingham. Roelot en Poeleng se romanse, voor 
hecn vanjaar genoem, blyk 'n kolskoot te wees. Mens raak feltlik 
[nloers, 
Vir die wat daaroor gewonder het - daar is 'n rosie vir elkcen op 

die akker, Jobnu Mouton (Dagbreek) het in die Denneoord vir Rone 
Bruwer gepluk. Pint Pretorlus kon tog nie by sy boescmvriend Johan 
ufstee c nie, en vang toe maar vir Ann Boreherds in dicselfde oord. 
No. dle onlangse rugbytoer is Dante Gerber (Hombre) 'n gere.ld 

besoeker by me], Pogg~npoel (PSO) - maar wet gaan nou van 
Annette ,(by die huts . , .) word? 
Moj. J)e Beer (Monica) is Dlrl< Oeouse se nuutste ontdekldng. fly 

is hal. in sy skik met laasgenoemde en die dame is hopeltk nie apaties 
ni . Dagbrekers is in elk geval besonder prominent by Monica. Errol 
(om nie eers van Gavin te praat nle) bevind hom gereeld in Isabel se 
geaelskap, en volg ns betroubarc bronne is dit vas. 
"Vns" is eintlik die woord wat ek spesiaal wou hou vir die Altu 

Primal'ius wat "hoog en hout" gaan vir die beste DunhUl-advertensie 
op die knmpus. 
Onder di VOOfW ndsel van "moeg vir koshuislms" het Caroline 

Ro(lseth spe I-specl vir Peter vall Nlnl<erk uitg· nooi na 'n onvergeet 
like pickni k diep in die borge. Ons kan haar nie kwalik neem nle. 
Dnn 'n hUl'tiil{ , b dankin aan Bertie du Plessis, Dit was so filan 

tl'oplt:~ om vir Mnrlctjlc Badellhorst darem bietjie touwys te maak 
in die verwarl'ende sostale worcld. Al was haar teenwoordigheid 'n 
skok ... 
Hiermee sIuit ek af no. 'n pril(kelende, leersame en onvergeetlike 

termyn. Baie dankie aan ,al die wakker, behulpsame koshulsspioenc, 
aBn my owerhed . en v ral die diegenc wat ek veronreg het, mlts hulle 
m~ vcrgcwe het, En onthou, Att nzione: Die sleutelgatloerder is al 
reeds w er besig om dop te hou en in te neem, 
Met trun, in my oe ne m ek dus afskeid, maar vir u natuurlik, is 

die wagwooru Avanti. 
Ingrid oext .r. 
NB.: Moet nie dink dat jule sake van die hart nle dop gehou word 

nie; inteendecl die epioene wat my so getrou bygestaan het in die jaar 
loCI' nog . ' . en ck ie seiter daarvan dat my opvolger wie ook 0.1 hy 
of sy mag wees, salop die getroue bende staat maak. 

H IERDIE kolom word opge- 
dra aan drie pare wat die 

Sleutelstertoets met 101 by die 
Matie-redaksieparty geslaag 
het. 

SLEUTEL8TER ** 

SLEUTELSTER **** 

SLEUTELSTER ***** 



f 
DIE Stellenbosse Amateur Boksklub het die fg lope tw 

jaar onder die bckwame afrigting van mnr. D. Marthoze 
indrukwekkende opbloei belewe. Die gevolg was dat boks as 
sportsoort heelwat nuwe aanhangers en ondersteuners op 
Stellenbosch bygekry bet. 

Bo rtji Smit het gcdUrelldc di 
SAU-to rnool di Trun. vaalso lig 
middelkamptoon kafg .loop 11 n 
di toernooi teen di Vl'ystuat 11 it 

Die klublede ding jaarliks me hy die Vrvsta tse k mplo in v r 
om 'n aantal interne trorees, In slaan. Jndlen dte geveg teen <lit, 
die pas nfgelope seisoen het die Tranaval r lang r aang ihou h t, 
Pikkie Blommaert-wit:lseltrof c sou 0 ,rtji sond r twyf 1 weer 
gegaan aan Attic Lesch vir dl di beker as die best w nner (\- 
mees gevorderde nle-studeute bok- :-k_ry_h~t_. _ 
ser Attie 1 Roux h t die Demp 
sey-wlsseltrofee vir die best 
junior bokser verower. Di frig 
tersbekers w t toegeken word 
aan dl mees ntoeslasttese bok 
ser is verower deur I. J. Coetze , 

Dr. Danie Craven en mnr, Jan 
nie Krlgo dian op die bestuur van 
die klub as besk rmhere, terwyl 
sen, W, Demps y die president is. 
Boertjie Smit is vir di 1978- 

nang wys as klubkapteln. 

D}JFJI .. N AM}~ 

Di klub 11 em d 1 nan die 
W estelike Provinsie Amateur Boks 
vcrenigtng s interklubkompetisi. 
n di Suid-Afrikaanse Universi 

tcit Kamploenskap wat jaarllks 
gehou word. Daar word ook Ike 
jaar 'n interlwshuiskompetisi ' 
aangebied wat besondcr gcwild is. 
In 1972 h t die volg nde boksers 

volkleur ontvang: C. Fi. cher, 
Tommy van Gend, ell Boertjie 
Smit, Boertjie hot ook vs njaar dl 
wiss Itrofee ontvang vir die mees 
wctenskaplike bokser van di 
[aar, 

DIE terreui waar uitgrawings vir die oprigting van die D. F. Malan-Gedenksentrum Teeds be 
gin het. Op die [oto wys mnr. P, J. Lombard) Direkteur van Ontwikkeling en uoorsitter van die 
Aksiekomitee insake die D. F. Malan-Gedenksentrum) na waaT die voorkant van die sentrum 
sal wees, By hom is dr, Danie Craven) Direkteur van Sport) mnr. Ivor Potqieter, Adjwnk-direk 

teur van Sport) en mmr. Andries Esterhuuse, Adjunk-direktcuT van Ontwikkeling. 
IN'TERNJ1J 

Dagbrekers Loop Ander 
Onder Stof 

DAGBREEK en PSO bet daarin geslaag om skoonskip te maak in die mans Veldloop-kampioen 
skappe. 

Dagbreek buit die A- en C-liga .----------------------- _ 
bekers, terwyl PSO die B-liga on 
oorwonne afsluit. Die selsoen het 
bale spannend gesluit, met Dag 
breek, PSO en Simonsberg al 
drie in die finale stadium van die 
liga met 'n goeie kans om die 
Volkskastrofee te bult. Dagbreek 
het egter in die tweede laaste 
wedloop met Simonsberg argere 
ken en hulle segetog voortgesit 
deur PSO in die laaste wedloop 
van die jaar te verslaan. 

INTERKOSIIUI 

BEKERS 

MORNttJ DU PLESSIS, een van die kasuiidatc 
8portman van die jaar. 

HELSHOOGTE TO ON RAG Op 27 Maart 1973 is daar 'n 
Interkoshulsto rnool aangebl d. 
Ses koshuiso h t d 1 .n em in 
het onder nto stastt s It nmoe 
dlglng mee odln om dl PlJdd 
Blommaert-tror 'c. Die wenner 
van di kompetlsl was In nd °Bg 
met twintig punt. Tweedc WEtS 
H lderberg m t a ttlon punte, t r 
wyl Simonsberg met drle punte 
minder die derde pI k bekle het. 

IN SO KER 
HELSHOOGTE het deur Simonsberg te klop hulle naaste 

teenstanders se kanse 'n kwaai knou gegee. 
veld oorgeneem, Hlcrna het hulle 
bale keer gevaarhker gelyk, Loots 
het weer cens 'n kans verbrou toe 
hy teen doclwagtcr Greyling vas 
skop, 

Albei spanne het die klem op 
verdediging laat val; veral S1- 
monsberg het by tye al hulle aan 
valsw rk net aan Mike Rose 001' 
gelaat. Helshoogte het kort voor 
rustyd 'n strafskop gekry en Ian Ein<ltellillg: Helshoogtr, A 0, Dag 
Varkevlsser het die bal sekuur breek A O. 
Yerby doelwagter Kruger gestuur ..- _ 
(1-0). 

Simons berg het in die laaste ge 
deelte van die wedstryd verwoed 
aangeval maar kon geen doel aan 
token nie, 
l~in(lrollillg : Helshoogta A 1 - 
Simons berg O. 

Op 22 Augustus vind die Unl 
versiteitskampioenskappe op Coet 
zenburg pla as. Na afloop hiervan 
sal die bekers vir die koshuisliga 
ook oorhandlg word. 
• Die negende Stellenbosch 

Marathon vind op 15 September 
plans. Die wedloop begin die 
oggend om 6 vm. op die Coetzen 
burg-atletlekbaan en elndig ook 
danr, nadat die atlete ses my I 
deur Stellenbossh on twintig my I 
op die Faure-pad voltooi hot. 
Die wedloop word vanjuar deur 

die vervaardlgers van Isotonic 
Garno geborg, wat die organiseer 
ders in staat stel om VRn die beste 
langasems in die land na Stellen 
bosch te bring om ann hierdie 
tradisionele wedloop d el te neem. 
Inskrywings sllit op Vrydag 7 

September en kn n by De Villi 1'S 
Lamprecht in die Sportkantoor of 
by J ohan Swart in Dagbreek gc 
doen word. 

Teen Dagbreek was Helshoogte 
nie so gclukkig nie. Dagbre k en 
Helshoogte het belde in die Iaaste 
vier wcdstryde geen doel atgc 
staan nie, en verdedlglng h t die 
spel oorhcers. In di eerstc h lftc 
hot Helshoogte die meest ; an 
valswerk gedoen, maar die fout 
begaan om die bal telkens in die 
lug op te skop waar Richardson 
en Kooyman die bal met die kop 
bui te gevaar geplaas het. Ian 
Loots h t Helshoogt se enigst, 
kans verbrou toe hy die bol bo- 
001' dl, doelhok geskop het vannf 
5 tr \e VOOl' die docl. 
In die twe de helfte het Dag 

breck met 3 en soms 4 voorspelers 
gespeel ell beheer van die mlddel- 

PUNTELEER N A afloop van die laaste wedloop waarin Dagbreek met PSO 
afgereken bet, was die finale puntestand as volg: 

A-I .. iga B-Lig 
Dagbl'eek 23 PSO 2,j 
PSO 22 Dagbrcek 21 
Simonsberg 21 Simonsberg 21 
Wilgenhof 17 Wilgenhof 14 Eendrag' 15 
H lderberg 15 Huis Marais 8 

Huls Marais 9 Eendrag 5 
Huis Visser 4. Helderberg 2 

span vorg sol. In di ligg wlga - 
d ling is Tommy van G .nd aangc 
wys as die kampioen, terwyl 
Boertjl Smit die ligmidd Jgewig 
titel gcbuit het. lo Urrlv rsitolt 
van Pretorh was serst in die 
spankompetlslo m t Stellenbosch 
kort op hulle hakko. Wits mO.9 
t vrede We s met di derd 1)1 k, 

A U·'TOERNOOI 

Na di toernool is da l' '11 SA U 
span g Ides om teen die Vl'ystu'l,t 
se provlnsl 10 span te boles, Danr 
is vler St llenbosscl's in di spun 
opgr ne m: Tommy van Gend Jo 
hann Swa tz, C. van Dyk (:11 Boor 
tjic Smit, 

WENNE 

W NRI 
VOORSPEI .. wie vanjaar se 

Mati -sportman van di 
Jaar sal wees en u mag H15 
ryker word! 
Aun di elude '1)(01 (lio 1, war 

taal word Matlclaud se 8port 
man van die Jaar (((fU" 1111/ 
'I( it tiff: volU 1U1o kOl'tlys: 

VA wis SNYM N, f;JPI ill{l 
lJO/(- ('U lVP-1D.'~8kakcl; 

• FERDIE t.» GRANGJtJ, 
SpriIlU1J01(-Mllmtllollatl t; 

MORN 1<) DU PLESSIS, 
Springl)()k- en n'p-1'UglJ1/SP '/ J, 

as()o/( kapf ill 'uall di S 1 "~r~ 
tal; 

SUN LEY uv«, Sprinq/)ok- 
lmlwu(Htl'lif" 11 W(;llllnl 'Pitil 
tiu sse fgi it,/t l-lw/WOlln'aUIOJI. 

• DANIJj] lI1AT.lAN, Matil- 
u fin t en '1Nlrr:ld 1'l'1'Wftl1loIU'1' 
00,' die 1000 met I" 

BOIJ/1N D GO N']'Z1!J FJ: 
l F P-II(!1/)ysp 1 r II n(l LlH'U cUo 
S I v-ua. 

ARLENE OOA'1'ES, 
Sprillul101,'JlOkh"1 811(1 7 t 1'. 

ilNNliJM,.t1RlFJ UI'S, 
SPi 11l{JlJulrn tbalss»: Ister uiat 
80 /Ul8 ('OU 1JU II m u.itbliuk r« 
If I II die F)Jlyp-lsc W(l" 

11 Witt 11 1I0c! f (10 I om 
lid (Ii PCI'1WIl t kles 1V(tt na, 
/( m )dllg It. SPOI'fI/lIOi 1'HII (lit 

,1{(fll' (lall(1 lilY s((l '1P(I)'(/, Jl di 
11I111I'()(Jrd (1((11 Din lllatie if 
.'IIIHi r. Dit' tst kOI rn'Ji t iu 
Sk/'ywil, u Itt 0011{1emtwk wotd, 
Wf II 1.15. 

Din ."Ilultm{1sllufmn is lVOf'iI8- 
dflg, I) SC1dnnb " (II die ad; 
is: 

; 'J)fJ)·tuHlIl-lwmpl Ii~i • 
Di M'ali, 
SR-'h,(J1~f()(),.. 

S(ftll(()n~gd)(m ~05, 
m, 'lien lJO,w::h. 

NedHk. klf'cit 'au J)' (f/il) 

mall IIi tleclurmm ni • 
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n Uit luitsel 
ondte Van 

SWART BO 

• In Tweede JAERS 

auerliga 
NADAT I elderberg, Huis Marais en Huis Visser verlede week 

as oorwinnaars uit hul Sauerligawedstryde getree het, is 
daar nog goon duidelike voorloper in die tweede rondte van die 
stryd om die beker te bespeur me. Dit is die tweede agtereen 
volgende week dat Huis Visser n Helderberg hulle wedstryde 
gew n het. Beide Huis Marais en Wilgenhof het in die tweede 
rondt een wedstryd gewen en een verloor. Libertas - die 
cnigste PSO-'span wat onder die cerate sewe spanne val - het 
tot dusver net een wedstryd gespeel, 
Nadat Huis Marais die vorig 

week n t-n t te n Wilgenhof ver 
loor het, h t hulle Vrydag daarln 
g sla g om vir Helshoogte met 
ti n punte te noor drie te ver- 
slaan. 
Vir Hui Maral h t Gp,rrit 

Pretorlu sn Oerrl Brand elk 'n 
drle g druk, terwvl PI rr Bosch 
II laag II t met 'n do blkop na 
die rate (lFl Aan die k nt van 
H lshoogte bci nton Anthoni- 
on m t 'n mnnjlfi lee sl{cp kop 
ge Ia g om aan dM pan sy drl 
punte te sorgo 

AANVALLE 

Die tweede helfte het taamlik 
swak en onkonstrukti iwo sp 1 ge 
lew r. In die twlntigste minuut 
was dit weer die Snoeldes We .t 
deurg an vlr 'n drle no. 'n misv r 
stand tussen twee spelers van 
Wilg nhof. Hulle het die april 
gende bal vir mekaar gelos, n 
Huis Vlss r het die kans gebruik 
om punte ann te teken. Hlerdle 
k .er slaag St phan Pretorius met 
die doelskop. Die eindtelling: 10-0. 

In 'n taal wedstryd waar altwee 
spanna tot die elnde aan die spar 
tel gebly het, het Helderberg vir 
Eendrag met 8-6 geklop. Dit was 
'n swaar slag vir die Eendragters, 
v ral nadat hulle die eerste rondte 
van dl . llga met Bovee I belofte be 
gin het, maar die Swartspan bet 
hulle sege verdi en. Johan Baden 
horst en Willem Cornelissen bet 
vir Helderberg drtoe gedruk, ter 
wyI GyS du Toit en Marius Loub 
E! r vir E mdrag strafskoppe dour 
die pale gnstuur het. 

HANS DEGENAAR tans in die Weer'mag, sal volgende jaar weer vir Btellenbosch. fietsry. 

In die tw ede helfte hot Huis 
Marais gedurig g vaarUke aanval- 
10 geloods, maar Helshoogtc se 
verdedlging was bankvas, Alhoe 
weI Helshoogte gocie pogings aan 
gewend het, was hull net noolt 
opgcwass , teen die manne van die 
Huls nle. 

elshoogt het nou al albei sy 
wedstryde In die tinale rondte 
verloor, terwyJ Huls Marais e n .-------------- 
g wen en en v rloor bet. 

VI. FJ WE 
ul Vtsser h t 'n welv rdlende 

oorwJnning oor Wilg mhof beha 1 
d ,11 tien punt aan to token t on- 
001' g en van hull opponente. 
Di wedstryd Is grootllks onder 
die voorspel rs ultges pook, m t 
die gevolg dat d ar maar min g - 
aien Is van workllke aanakoulik 
sp 1 d ur die agt rlyn, 
Huls Vlsser so oorwinning is 

grootllka daaraan t. dank dat 
hull in st .at was om die losbal 
to beh ier, en dat hull al hulle 
kana, benut bet. Dit kan onge 
lukklg nl van WUg nhof geA 
word nle, 
In dle vyt- n-twlnttgs e mlnuut 

vun di e r te helfte is dlt Johan 
asson wat in die ho k oorb rs 

vir die Sno ko so cerate dri . Ste 
phan r torlus kon nie met di 
doelskop slaag nie (4-0). 

LENTE-KERMESSE RO TE 
VANJAAR 

GEWY IG VIR JAERS 
DIE Universit it Stellenbosch Fietsryklub se jaarlikse prestige wedren, die Lente-Kermesse, 

vind op 1 September plaas. Hierdie wedren beloof om die kroon te span op die aktiwiteite 
van die fietsryklub wat vanjaar kragdadig herleef het. Die voorste jaers in die WP sal ook in 
( ksie wees. Hieronder tel name soos Chris Willemse, Danie Thomas, H nn,ie Wentzel, SA-pad 
kampioen en Dirk Versfeldt, klubkaptein van City Cycling. 

KATRYN ENGELEN) die wen 
ner van die damesfloret-afde 
ling by die SAU-skcrmkarn 
piocnskappe "vat onlangs 

Bloemfontein gehou is. 

lank en <11 ses haarnaalddraaie 
bohoort, die jll rs hoofbrekcns te 
besorg. In die verlede is gernid 
deldc sn Ihede van tot 27 m.p.u. 
gehandhaaf, Vanjaar kan die 
snelheid self's hoer woes. 
Geen borg kon vanjaar gevind 

word nle, maar daar is 'n wis 01- 
tl'of('(~ vir (lie wenner en geld 
pryse op die spel, Die grootst« be 
Ionlng H~ egt r in die prestig4' wat 
flit'! wormer van hierdie gewilde en .--------------- 
hrlangrike wedren wegdra. 

Die jam's draai af In Andringa- 'n Interessante voorprogram, 
stra t en volg d n weer Victorla- l_d_i_e~i_n_t_er_k_o_s_h_Uis fietsry, word ook 
,trH t om sodoende die roete to 
voltool, Die PYIVIBkkeo; ·1 

aangebied. Di wedron is oop vir 
die koshuismanne met ge one 
fietse. 
Op die 29sto September vtnd 'n 

b ginn rswedren plaas wat ge 
woonlik deur die Maties gewen 
word. G n Matie kon egter nog 
danrln slaag om in di Lente 
kermcss di louere weg te dra 
nie. Moontlik is die tlende ker 
m sse 'n uitsondering. 

Die W <11' 11 wat 001' 50 lcm. 
b isll word, bcsta n utt 40 
rondt s. V nwee die oprigting 
van die Lang 'nhovenged .nksen 
trum (} ngs dl Jan Marais 
plein), moos die ou roete van 
[aar gcwysig word. Die weg 
springplck is voor die J.S. Marais 
gcbou. Daarvandaan gaan die 
roet om die gebou en sluit w er 
by Merrim nlaan aan, 

ROI~TE DIT<J MATIE word gedruk deur 
Prtntpak (}{nap) Beperk, D cresla n, 
Epping, Kuap, vir die Btudenteraad, 
Stell nbosch. 

se Barbare WiLgenhof 

IE Sk nntoernooi van di Suid-Afrika 118 niversit it is v njaar in Blocmfont in gehou en 
het we r ena.vir die St ll nbosse Skermklub bevredigend r isultate opgel wer. Die dam - 

pan het besonder go gevaar n d rde go iindig. ull wa ook die enigste sp: n wat dit reg 
gekry h t om ie st rk span v n dio Universit it van die Witwat rsrand te klop. I ull het die 
W'tsi s met 5 : 4 op hul plek gesit. 
D 0 m nspan het d 
om sewende plek In t 
bate at rk opposlsie. 

INDIWID 

u 
toer ; J(ntryn EngolbJ'f~cht, Elsie 
Oloeto ('I) I~tiellne Oliphant. 
Tydens die onlangsn I,ntervar 

sity wat op 11 Augustus m t die 
Hwys op Co('tzenhur r gchou is, 
het die MaUes 'n oortuigende 001' 
winning oor oi . Ik ys b ,h at. Oi 
finale uitsl g was 22:14. In die 
dam stlor t-afdeling h t St Hen 
bosch met 5:4 gewen, maar die 
mans het in diC'selfd nfdeling met 
<'1:5 verloor. Die Mabes het ook 
dl~ mans-degen- en sabel- ekslcs 

an gewen. 

ju ) het ook prt,SW r in (lie 
dam sahelgevcgt.e. ~ y was tweet1( 
In hlerdl gcvegte. 
K tryn En elbrecht is in die 

SAtJ -spar opg .neem W t op Sa 
t( rdng, 8 Jull teen dt Vl'ystaat 
esIt ,rm h .t. Hi r het sy oolt al 
haar gev gt gewen, 

WIl.JGENIIOF [1 sci.'wen 
roemdhcid (1) die 'tUgbY1J ld "'01'10 rl. In 'n 'toedstryd t en die PBO 
W1/I1SPCf,}/ 10((8 hulle {flo bail' oHg'lukkig orn Ilael:~kra(tp met 15-9 to 
verIoo,.. 'n Toel' na Oitrusdal moes afueZ(!8 lOord weellS '11 gebrek aalt 
geld - '11, 800?·tgelyke toer de'll;r die BCt'r1)(O inJl8 verlede jaa.r wa.9 hoogs 
8?tksesvol. Brenton G ((c1l, wat die kapt in, hooforgani.sem·der en 
be, tuurder van die span is, 110t Die Matie tneegcd ,el d(lt hy groot 
l)lmm vir sy span hct. '11 Poginu deut' ntHr. Jannie Krige ont die helo 
sPatl I)(W 00,tzcnb1u'U te vetbatl 1,neCIl,9 bcweerde drankmi8bruik op 

die veld is onlangs dcu;r die span oo'tleef. 


