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DIE jongste SR-besluit, dat die jaarlikse rugbywedstryd tussen die 
US en UP 'n "intervar ity" moet word, kry sterk teenstand. Dr. 

Danie Craven, Direkteur van Sport, Sf die wedstryd sal gewone rugby 
bly. Die Rektor is ook al betrek by die saak. 

In 'n onderhoud aan Die Malic het 
dr, Craven dit duidclik gestel dat 'n 
formelc intervarsity met die Tukkies 
onmoontlik is. Dr. Craven het reagecr 
op 'n besluit van die SR waarin die 
voortsetting van die tradisionelc inter 
varsity voorgestaan word. 

Bogenoernde besluit van die SR 
sta 11 lynreg teenoor 'n mosie wat op 
20 Mei vanjaar aanvaar is. Die mosie : C 
onder meer "dat dit uit die afgelope 
intervarsity duidelik geblyk het dat 'n 
volwaardige intervar ity met al sy tradi 
sioncle fraiings weinig betekenis het vir 
die volwasse Afrikaan. student." En 
voorts dat die SR "die tradisionele In 'n vraag aan dr. Crav n oor hoc 
vorrn van intervarsity wat die toekom- hy ?ie toekO!l\s van.' volblocd-inter- r-----------------------------------------_ 
stige wedstryd met UP betref, afkeur." varsity m~t dl~ UP sien, hct d~. C~aven 

sy v rbasing uitgespreek oor die wispel- 
turigheid van die SR. By het ge ~ dat 
'n stemming van 7 st rnm teenoor 6 
gym! in ien neerkom op 'n handhawin 
van die status quo, want met ove·1 
teenstcmmc kan dit onmoontlik b • 
skou word as 'n besluit wat uitgevo r 
moet word. 

OOKCRAVEN 

VELD VIR 
KOMENDE' 
VERKIESING 

Op 'n onlang e vergadering het di 
SR sy vorige be, lui t omvcrgew rp en 'n 
mo: ie aanvaar wat die voortsetting van 
die tradisionele intervarsity bepleit, In 
sy jaarverslag meld Brenton Geach dat 
die jong. t besluit onder druk van die 
Rektor aang neem is. 

Toe Pieter Hurter, voor itter van 
die SR, uitgevra is na die stelling van 
Brenton, het hy ge e dat hy hom reeds 
oor die vingers getik het oor sy uit 
latin~ . Hy het daarop gewys dat Bren 
ton 'buite orde" opgetree het deur 
besluite van die Rektorsvergr dering na 
buite bekend te maak, 
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T WEE en twin tig kandida te is 
genomineer vir die kornende 1---------------, 

Studenteraadsverkiesing. Drie van DIE halfeeufees van 1111 ish oud 
hulle - Petro van der Westhuizen, kunde pas 'n paar manne uit 
Pierre Goosen en Tobie de Vii- stekend. Veral koshuismanne. 11.11 
Hers - het vanjaar reeds op die SR dit alles vir R 1. 
gcdien. Die kandidate is: 
I.MICHAEL BACK 
2.JOIIAN BOTIIA 
3. JAN BREDENKAMP 
4.DEON BRUWER 
5.EDWIN CAMERON 
6. TOBIE DE VILLlERS 
7.WlLHElM DU PRE Z 
8.MARTHlNUS ElLERS 
9.BREMER GERICKE 
10.PI· RRE GOOSF.N 
Il.ERNA HhRTZOG 
12.MAITIlYS LOUBSE 
I3.J.p. LANDMAN 
14.ANTON WBOWSKI 
IS. TOMMY O'KENN'EDY 
16. MARLIZE RA nn: 
17. LODEWYK RABI ~ 
IS.NICO STEYTLER 
L9.PETRO VAN DER WETSIlUlZEN 
20.CO ~NRAAD VISSE 
21. RUDA WAHL 
22.H 'NDRl WICHT 
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Eitemal ULTUURMAN EN DIGTER 
TAALTOEKOMS 

OP Maandagaand 28 Julie het die ASK 'n taalfeesaand gehou. By hierdie geleentheid het Prof. W.J. du P. 
Erlank 'n rede gelewer oor "Afrikaans vorentoe". Prof. Erlank was lank verbonde aan die 

Departement Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch en was ook kulturele attache in 
Nederland. Prof. W.E.G. Louw het as voorsitter opgetree. 

Hieronder volg enkele uittreksels: 
Prof. Erlank het die Afrikaanse taal 

geskets teen die agtergrond van die 
taatkundige ontwikkelinge van die 
huidige tyd, "Die modewoorde van on mcc .... 
huidige taatkunde is detente en uit- 
waart bewcging. Detente: die geluk 
kige aamle f van mense binne 'n veel 
volkige staat. En 'n interet sante bewe- 
ing, di uitdra van daardie geluk en "Waar die energiee van die politieke 
daardie vrede na die vertroebelde buur- stryd en die taal tryd teen die Britse 
tate van Snider-Afrika. imperiali me vroeer met verenigde krag 

in een kanaalbedding gestroom het, 
kan dit vandag nie meer gebeur nie, 
omdat die Britse imperialisme in Suid 
Afrika oorwin is, behalwe vir 'n kram 
pagtige stuiptrekking hier en daar. En 
by die groter wereldbedreiglng lyk so 
i ts so os stryd vir die behoud van jou 
taal en kultuur byna soos 'n peuterige 
bykomstigheid. 

"Dit, taalkundig gesien, is die ge 
vaar van hierdie tyd. Erfgeld is swerf 
geld. Dit will byna Iyk of jonger 
ge.lagte van Afrikaners, wat hulle taal 
en kultuurgoed nie in die sweet van hul 
aanskyn verdien het nie, maar dit as 
rykmanskinders geerf het, minder 
jaloers behoudend staan teenoor daar 
die deel van hulle kultuurbesit. 

ONTSP ANNING 

"Die afgelope 170 jaar van ons 
geskiedenis is gekenmerk deur 'n ver 
bitterde taalstryd en kultuurstryd tus 
n die twee blanke groepe. Die erste 

ontspanning het ingetree toe deur staat 
en kerk n skool die Afrikaanse taal 
rken i. as die amptelike taal van 
Suid-Afrika. Die laaste het gekorn toe 
met Repubtiekwordig ook 'n staatkun 
dige ver: kilpunt tussen die twee blanke 

PROF. W.J. DU P. ERLANK uittreksels uir die rede wat hy voor die 
ASK gelewer het, verskyn hiernaas. 

n 
polaris---- 
A 

Ons dink in die eerste plek aan die 
suiwer gebruik van Afrikaans, ook deur 
ons studente. Hoe dikwels hoor mens: 
"Ek 'swot' medisyne"; "Ag, ek kan nie 
'worry' nie"; "ek was 'n jaar lank in die 
'army'", Ons be. waar teen sulke uit 
drukkings is nie net dat dit studente- 

,. . . gemeenskap as spraakmakende gemeen- 
. n Afnkaanse Skrywer. glide. IS g~- skap immobiliseer, 'n Taal is 'n ding 
ng, n geduren~ samesprekmgs lS wat gedurig groei, en twee van sy 
belde~toon dat bdmaatskap oop sal belangrikste groeipunte is o.a. jou tu- 
we "Vir alle ra e. dentegemeenskap en jou arbeidersge- 

SENSUUR meenskap, waaroor ek bietjie langer wil 
Die. treng standpunt wat daar oor uitwei. 

n. ur ingen em is, het tot 'n baie 
eienaardige besluit gelei, Daar is be 'luit 
dat geen per oon wat op een van die 
n. uurpanele dien, 'n lid van die Gilde 

mag word nie. Hierdeur is een van die 
hoog gercspekteerde skryfsters, Anna 
M. Louw, du uitgesluit van lidrnaat 
skap, 

Hi rdi be luit is enigsin ironies, 
aange.ien dit jui hierdie skryfster se 
jongste boek, Kroniek van Perdepoort, 
is wat dalk juis weer die voorwerp van 
een van die n uurraad se be issings 
kan word. Indien hierdie werk deurge 
laat word, kan daar blykbaar 'n belang 
rike pr ident ge. kep word. 'n Werk 
van 'n skryfster aan wie Iidmaat. kap 
van die gilde ontse is, kan dalk 'n 
deurslaggewende toets vir die nuwe 
sensuurbedeUng word. 

rywersgilde 
I meer 

I N hierdle Taalfeesiaar word daar uit die aard van die saak talle uitsprake oor die toekoms van Afrikaans 
gemaak. Wanneer hierdie uitsprake teen makaar afgespeel word, is dit duidelik dot daar by alle 

sprekers oar hierdie aangeteentheid 'n mate vall kommer bestaan oor die toekomspad von Afrikaans. Tog 
is daar !W 'n verdeling in die uitsprake dot 'n mens twee groepe kan uitsonder soos hulle beskryf word in 
een von die opstelle in Van Wyk 1 ouw se Lojalc Verset. 

In di betrokke op tel onderskei 
Louw tu n twe corte "kultuurmen- 
". Di een best an uit mensc wat die 

kultuur organi er, die vergadcrings en 
kongre hou, di g n wat hulsetf 
beskou a "kultuurmen ". Aan die 
and r kan t i daar di k pp nd kun 
tenaars, die mense van di woord. 
Hulle is oar die algem en skaars om 
m t die ander groep in te kakel en hou 
hulle eerder besig met hulle ei oortige 
kultuurboupro 

In di fg I pe tyd is daar tal Ie 
saamtrekke en kongre gehou, n nog 
nooit was die verdeling van Van Wyk 
Louw 80 wid Iik igbaar nie. Veral die 
falctore wat d n rikaan ou b drieg 
het, het g lei tot 'n duidelike polari- 

ie, of dan ten min te "n t rk klem 
v rslUl. 

AK 

vi rhonderd afg v ardigd 
v rt enwo rdi n van k rklike lig 
game, jeugb wegin en vroue-organisa- 
I , h t dl onlan ongr s van di 
FAK in di P rl byg woon. Op hi rdie 
kongre i daar besin oor die to kom 
van Afrikaans. Feite wat hi r genoem 
is, is dat die teurlinge al hoe me r 
wegbeweeg van Afrikaan ten gunste 
van Engels, dat die Bantoes at hoe 
min r 'n voorhe de vir Afrikaans 
toon, dat Afrikaans be ig i om grond 
in die ted te verloor, n dat die 
posisie van Eng Is steed verbet r in die 
handelswereld. Met net een teen tern, 
bet die kongre die nuw nsuur 
bedeling van die nuw nsuurraad om 
di de n norme van die volk te 
hew ar, verwerp. 

RENG L 
Mnr. Pi tel Grobbel r van die De 

,.nement AtpkaaJUe Kultuur- en 
Vol~lwnde (US) het verengel ina v n 
Kleurlinge bespreek. Hy noem dat onder 
die dertig duisend boeke In Afrikaan 
daar net dertien uit die pen van Bruin 
sktyw r leom. Van hull is net enkele 
van telceni - d1' van Pet 0, 
PhiJand r n mall. Hy sien dit die 
blanke pUg om di Bruine. t help 
om Afrikaans te he ontd k. 

By Broederstroom h t die Afrikaan 
krywer ,di m te van di jonger 

fI! lag nook 'n paar v n hull m r 
gevestigde bro dr. . am trek. Ook 
hull wa b komm rd or dl to kom 
van Afrikaans. 

Daar was gter'n gro t ver kiJ in 
die si nmg van hierdie tweed· TO p 
kulhJurmen oar di b dr iging van 

Afrikaan : hulle het die nuwe nsuur 
tel I g . i n as die grootste bcdreiging 
vir die Afrik an lett rkunde. 

Prof. Andre P. Brink, die ee te 
Afrikaan e . kryw r van wie daar 'n 
hoek verbi d i, het 'n striem nde 
aanval op die n urbedeting g doen. 
Volgens hom het Afrikaans nou ni 
meer 'n politieke sp Ibal g word 
ni. 

Pro. rn t lind nberg, "n vooraan- 
taande literator, het g waarsku dat die 
optrede van di r g ring nou 'n direkte 
bedreiging van die Afrikaan letter 
kund geword het, 

OUTIEKEMAG 

NNA M. LOUW, die bekeTlde Afrikaonse skry!ster wat lidmaatskap 
van die Skrywer. ~ilde ~ weier is. 

PROF. WE G. LOUW, wat OS 
"As jou Afrikaans studente selfs voorsitter opgetree he! bv die 

speeJ -humoristies hulle bedien van Taalfeesaand. Engelse woorde en uitdrukkings raak ____ 
hulle geimmobiliseer, dan verloor hulle "Ons Afrikaners besef vandag ons 
die skeppende vermoe am met nuwe kan it neg staatkundig, nog kuHureel, 
tudentewoorde en uitdrukkings on. nog taalkundig bekostig om bykans 
taal gedurig te verrryk." twee en 'n half miljoen Kleurlingc van 

ens af te stoot ... En selfs vandag is 
ons Kleurlinge, met hulle vermoe om 'n 
ding of situasie raak te vat met hul 
woord, 'n belangrike bron van taaIver· 
nuwing en taalverlewendiging. Ons durf 
dit nie mis ni . 

"Ons praat van det nt , vreedsaaJ11 
saamwoon. Hoe kan ons ooit die Ban 
toes binne ons staatsgebied oortuig van 
ons goeie will a ons eie kultuurhuis nie 
in order is nie? En ons kultuurhuis is 
op die oomblik staatkundig, kultureel, 
t alkundig ten opsigte van ons Kleur 
linge nie in orde nie. 

.. , ••• As ons nie kan deurdring tot 
daardie broeiende sfeer van Bantoelewe 
wat met al die magtige moontlikhede 
van opwoekerende tropiese oerdaad 
om on8 hang, as ons nie deur o~s 
onderwy8 en opvoeding, deur die utt 
bou van ons Afrika-Instituut baie goU 
die 81'oot8te kenners van Suidelike 
Afrika word nie, sal ons die reg o~ 
geestelike leierskap in Afrika verloor. 
Dit het ek in 1959 gese. Ek is vandag 
meer as ooit oortuig daarvan." . 

Prof Erlank het daarop gcpleit V!r 
die verpligte onderrig in een van die 
Bantoetale van die omgewing in skole 
tot minstens st. 8. Ook in die tuislande 
moet onderrig in die drie talc gegee 
word. 

Ten stotte het die apr ker geWYs op 
die mi lukte pax Romano en die p~ 
Brittanica, waardeur Rome en Brittal1" 
onderskeidelik gepoog het om verower- 
de volke te dwing om hulle taal;.11 
kultuur prys te gee binne die to : 
eender heid van die Ryk. Prof. Erlal1 
bepleit 'n pax Ajricana "wat tynreS 

~ERKERST AND teenoorg steld is aan die mislukte Po.-; 
Die AfrIkaner kan du oor enige Ronana en pax Brittanica, omdat eli,_ 

o!,derwerp van die modeme tegnolo· geba r i op kultuurbou, kuItU~_ 
Slese ~n kommersiele beskawings um. handhawing. nie taal- n kultuutvetfl1e 
praat tn BY eie taal. Maar omdat bykans tiging nie." 

rasse opgelos is. Ons verwelkom hierdie 
ontspanning, hierdie vreedsame saam 
bestaan van twee Suid-Afrikaanse kul 
ture, maar dit alles bring sy gevaar 

BYKOMSTIG 

TAALKUNDIG 

VERLOOR 

STADSKULTUUR 

Met betr kking tot die werkersklas 
het Prof Erlank aandag g gee aan die 
verhuising van die A rikaner na die 
stad. "Die Afrikanermens het by . Y 
vinnige verhuising na die tad met hom 
meegebring 'n Ian de like taal en kul 
tuur, wat sy horisontale verhouding tot 
di omringende natuur en sy vertikale 
verhouding tot die Oneindigheid gedek 
het, maar nie sy verhouding tot die 
vreemde verwikkeldheid van die stads 
lewe nie. 

NUWE KUL TUUR 

Maar met In wonderbaarlike aanpas 
stngsvermoe i die Afrikaner besig om 
die grootsheid om te skep tot vrugbare 
bodem van 'n nuwe Afrikaanse kul 
tuur. Staal en beton, trcin en vliegtuig 
word stadigaan opgencem in die won 
dersfeer van die poesic, hulle word 
simbole van 'n wordende stadskultuur, 
soos die p rd, die os en die ossewa 
poe tie simbole was van 'n ouer Afri 
kaanse plaaSkUltUUf. 

TEGNOLOGIE 

Maar 'n kUitUUf veronderstel altyd 
'n taal a spraakb eld van y inhoud. 
Die akademie en ander liggame het in 
enk Ie jar die vakterme vir elke terrein 
van die weten kap en tegniek, vir die 
v~rsekerinBsweset vir die spoorwee, vir 
die bou be dry f, ens., va. gcle in talle 
woordelyste. 

negentig persent van ons indu triele en 
kommer iele lewe nog in nie-Afrikaan 
se hande is, gebeur di t nie. Die taal 
daar is hoofsaaklik Engels." 

Hierna het die spreker 'n pleidooi 
gelewer dat die vakterme gevorm moet 
word in die monde van die werker en 
werkgewer, omdat die werkerstand in 
alle kulture een van die belangrikste 
taalskeppende bronne is. Die werker 
moet self die instrumente van sy vak 
benoem en terme daarvoor skep, 

K_LEURLINGE 

"In 'n referaat wat ek in 1959 hier 
op Stellenbo: eh gelewer het, het ek in 
'n enkele paragraaf oor ons Kleurlinge 
die volgende gese: 'Die Kleurlinge vorrn 
deur taal, kultuur, leefwyse, godsdien 
en algemene gerigtheid 'n minderbe 
voorregte maar integrale deel van die 
Afrikaanse kultuurgemaanskap. Hoe 
gouer ons di t besef, hoe gouer sal 'n 
hele boel wolkerigheid in ons maatskap 
like, kulturele en letierkundige denke 
begin opklaar.' " 

BANTOES 
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I Taalmonument wortel 
twee bekende werke 

• 

"Dit is duidelik etat hier 'n p 
"AFRIKAANS is die tool wat vir un die gaRl is: Afrikaans ~ in die 
. fi 'k bi di dit toekoml at minder op Sf aaosiasie met Wes·Europa en A n a ver. In , ~ 'n hom ogene eklklu' we If p kan 
suig sy krag uit twee bronne; dit staatmaak vi; 'n venekerde voortbe 
vorm 'n brug tussen die groot. stun. Die Ifoep het raten meer 
helder Weste en die magiese heteroFen geword. Tweedenl is, wat 
Afrika. "(N.P. van uyk Louw) tIal betref, die bldu we id tn 

ens sy wordingsproses, 
'n Suilegang van dric element 

links, of wes van die aan trede g plaas, 
vcrsinnebeeld die helder W te met sy 
tal en kulture; strukture wat groot 
begin en teenmekaar staan, wat in 'n 
afwaartse kurwc daal, en weer styg om 
die hooflyn van die monument t 

graniet van y om zewin gemaak, en 
III t di g hamerd atw rking word 
gepoog die tekstuur van die omligg nd 
rotse weer te gc . 

Die produk is du in 'n . in 'n 
struktuur van handgemaakte grani t 
wat, met .y eff n onr elmatige lyn , 
;y vorm m t hul rending , sy skadu- 
n ligspelins wat g durig wi I, POD 
m die verfynin t van Afrikaan. as 

ultingsmiddcl daar teo t I om. odoende 
N.P. van Wyk Louw woordc "i ts 
wat ni niks is m "uit t beeld. 

OP die tiende Oktober vanjaar word die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl ing huldig. Hierdi 
inhuldiging sal die hoogtepunt vorm van die Taalfeesjaar, waarvan die inwyding van die Gideon 

Malherbe-museum op 14 Augustus ook een van die fokuspunte is. 

Die monumen t is gelee teen die 
suidelike hang van Paarlberg. Daar is 
van die begin aan die ontwerpcrs gestel 
dat die monument sterk belyn moet 
wees, sodat dit van ver af sigbaar kan 
wees. 

Die wenontwerp in 'n kompetisie 
wat vir hierdie doel uitgeskryf is, het sy 
inspirasie gevind in twee werke van 
twee vooraanstaande skrywers, 

LANGEN HOVEN 
Reeds in 1914 het Langenhoven die 

groeipotensiaal van Afrikaans vergelyk 
met 'n snelstygende boog, 'n hiper 
boliese kromme. "As ons nou hier in 
die saal af 'n ry pale sou plant, tien 
pale om' die laaste tien jaar voor te stel, 
en aan elke paal 'n merk sou maak op 
'n hoogte van die vloer af ooreenkorn 
ende met die betreklike skryfgebruik 
van Afrikaans in die respektiewe jaar 
tal, en 'n streep deur die merke trek, 
van die eerste af hier naby die vloer tot 
by die laaste, daar anderkant teen die 
solder, dan sou die streep 'n snelstygen 
de boog beskryf, nie net vinnig opgaan 
de nie, maar ook na 'n vinnige vermeer 
derende rede, Laat ons nou in ons 
verbeelding die boog verleng vir die 
tien komende jare van nou af. Sien u, 
menere, waar die punt sal wees, daar 
buite in die bloue lug hoog oor Bloem 
fontein, in die jaar 1924" [Versamelde 
Werke, Deel 10, bl 51). 

VANWYKLOUW 

CO.TZ 
Nie aile Afrikaans letterkundig i 

80 geesdriftig oor die Taalmonument 
nie. Dr Ampie Coetze van die Depar 
tement Afrikaan Nederlands aan die 
Universiteit van di Witwatemand het 
onlang die volgende geskryf: "Die taal 
wat hier vereer word, i die dooie taal 

STAATKUNDIG 

Saam met die hoof taalsuil, in 
dieselfde waterpoel met borrelende 
fontein, staan die staatkundige im 

nie," 

In die hoofstuk "Laat ons nie roem 
nie" in Vernuwing in die Prosa laat 
Van Wyk Louw hom as vo1g oor die 

- Afrikaanse taal uit: "Afrikaans is die 
taal wat vir Wes-Europa en Afrika 
verbind; dit suig sy krag uit die twee 
bronne; dit vorm 'n brug tu sen die 
groot helder Weste en die magiese 
Afrika - die soms nog so onhelder 
Afrika; huUe is albei groot magte, en 
Wat daar groots aan hulle vereniging 
kan ontspruit - dit is miskien wat vir 
Afrikaans voorle om te ontdek." 

" ... Die ... ontstaan van ons taal 
uit 'n ouer taalvorm; ... sy ... uitbrei 
ding in die ruimte; die boeiende, maar 
nie die voltooidc of voltooibare, verfy 
ning van Afrikaans as uitingsmid 
del ... n 

"Maar wat ons nooit moet vergeet "Laa genoemd is intlik g n 
nie, is dat die verandering van land en nuwigh id nie di Nuw Afrikan r i 
landskap as't ware aan die nuwe word- re ds lankal op die t neel. Hy is di 
Cnde taal geslyp, geknce, gebrei het; produk van 'n ns nd r kri s 'n 
nuw woorde, nuwe voorstellings en taalstryd: 'n kultuurkri I • f n dit kan 
nuwe beelde laat ontstaan het, ou lfs meer d urslaggew nd 'n taal- 
Woorde en voorstellings laat verdwyn stryd w s: dit kan Afn aans laat 
het, oor elke riffel en vou van die nuwe verdwyn. 
Wereldbeeld kon sluit. En so het Afri- "Die Afrikan r is besig om die 
kaans in staat geword om hierdie nuwe eerste kulturele fa v randering in sy 
land uit te se soos geen ander Europese geskiedenis t ondergaan. Hy het re d 
taat nie." IN 1914 he! Langenhoven die tot 'n groot mate dl 001 ang g m k 

~n die uitse van hierdie land "staanj gro e ipotensiaal van Afrikaans I van die l~d like dorpsfase in .Sf. k~l. 
Afnkaans onvervangbaar sterk teenoor , tuur tot die groot-stadfase. 01t IS n 
SUid-Afrikaanse Engels en (die vroeer vergelyk .met .n snelstygende proses wat aanvan1clik geleideJi1c begin 
llloontlike) Nederlands", en die Ban- boog, n hiperboliese kromme. het, n vinnig momentum by het, 
toetale: AfijPans wat aan sy konkrete totdat selfs groot dele v~ die platt - 
kant staan teenoor die konkrete Ban- land vandag kultureel net n verlengmg 
toetale met hulle woordeskat vir die van die stad geword h t. 
"sigbare en ervaarbare van ons land", "Hi rdie v rskyn I val natuurlik 
en aan sy abstrakte kant teenoor die saam met di omv ttende ver ted 
abstrakte van Engels. En tu sen hierdie liking proses wat die West s g h. 1 
Weste en hierdie Afrika, staan Afri- ' ervaar, Kul uur as I w nd . at, voort- 
kaans as 'n "gl nsende werktuig, 'n gebring d ur I w nde m n (ni d ur 
tweesnydcnde waard." die g skied ni nie) kan ni nuw 

Afrikaans kan aileen vitaal bly S~ faktore n die gepa rdg nde 0 rg 
lank hy die draer van ons volle nood- n verand rin e vry ring ni . 
lot, van on wete-na.albei-kante toe "Die Afrikan r U Afrikan rska " 
~y; SQlank hy konkreet en abstrak bty bet du 'n meer heterog ne. begrip 
dink; solank Europa en Afrika in hom geword waarby geen. voor.skrifte en 
lewe; Afrika wet maar tog ook altyd M modelle m er pas rue. 01t beteker ....... ..,.....----...-- ....... ,.",.....,..........,;.-~ 
Europa. ' nie dat die Afrikan r besi i om te 

"Oor wat ons taa1 al word, of oor verdwyn ni , Inte ndeel - die bcgrip 
Wat van hom sal word, kan ons du. nle word al r ere . 
Praat nie, behalwe met hartstogteli1ce "In die geheel kan on. di ktrum 
Verlange." sien a opgebou uit D Oud T k, d 
. Die pas a ie wat hierbo aangehaal Midd Itak en di Nuw frikaner. 
1&, lS deur die argitek wat die ontwerp 
:~ die Taalmonument gedoen het, in 
te ~te gehou toe hy uit die ruwe 
, rre1nmileu met sy ronde granietrotse 
: lllonument geskep het wat groei uit 
Vee aarde waarin hy gevestig is. As 
tu rteenwoordigend van 'n taal en kul 
Sour ~rken hy ander tale en kulture, 
an tnmlge afkomstig vanaf die Weste, 
Ooder van Afrika. en een vanaf die 

lte, Wat hier teenwoordig was tyd- 

SETOEKOM 
VEELEI ND 

PROD UK 
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r 
ba 

PREST SI' 

LES te te e ry 
r 

hN plu een is gelyk aan twee ... is gewoonweg 'n nonnale 
eitestrekking; maar nie by absurde teater nie. Want in die absurde 

tearer kan een plus een netsogoed gelyk wees aan drie of vier ... 
)it i juis hierdi mi ti ke ei nsk: p 

V n die ab urde w t diegene wat met 
ek perimentele teater gemo id is 0 
bekoor. Die vraag ontstaan onmidd l 
lik: Wat is presies eksperimentele 

ter? nit is onmoontlik om 'n juiste 
defini ie te ee. Daar kan ge word 
drama en 110 ofie v rm ng word en die 
resultaat is 'n int Ilektu le "happen 
in " bekend n eksperimentele teater. 

VAST 'LAND 

Hierdie teatervorm het sy oor prong 
op di Vasteland gehad in die vyftiger 
jare, en is gebore uit die herhalende 
ternas van ni tigheid en wanhoop. Deur 
orngekeerde logika en woordhumor te 
brui , het die oor pronklike kunste 

n ar "n dr mavorm ontwikkel wat die 
gre 11 en beperking van renlisme oor 
kry het. N t 00 in di under kuns 
vorme geb ur het, hot die te ter ont 
ploi tot 'n wcreld van urreali me. 

Die doel v n di Stellcnbosse k- 
prim ntel teater i om dle w rke van 
skrywers soos Samu I Heck tt en 
Eugene Jone co te b stud r, op te 
vo r en t b spreek, volgens dt, Ben 
Deh ek van die Dramadeparternen t, 
n van die stigters en voor tanders van 

di k p rimentele T ter op Stellen 
bo ch, Hulle stet besonder b lang in die 
moderne bsurdc te ter en di soektog 
na die mi tieke: ni net di onver laar 
d nle, maar ook di onverklaarbare. 

Gedurende di oorgangsjare d.w ... 
vanaf we-jarige ouderdom, word die 
men sk pti s en verloor hy sy be. 
koring vi! die fantasie, By b gin om in 
di flnattt it v n die . elsel te glo, en 
v rtolk die bonatuurlike sa rn met di 
n tuurlike, Die bsurde neig om nega 
tiewe b Ide in die menslike v rbeel 
ding op te tower. As hy geJukkig 
enoeg i, I hy &t r In t diurn in die 

I we ber ik waar hy I t rugkeer tot 
die mi tick m t al die h towering van 
BY kind rli e drom _ n verb elding. 
Ek p rimentel t t r I at hom toe am 
hi rdi and rvindin e, hi rdie denkpro- 

, uit te 1 cf. 

KOKKRND 

As voorbeeJd kan g neem word die 
oniangse opvoering v n Ion sco e Die 
Les. Eerstens het ons hier met 'n 
universete traglese figuur te docn - 
toevallig 'n professor. Di p betrokke in 
sy werk, word hy so in hom elf vasge 
vang, dat hy onderwerp word aan die 
irra ionele, Ters lfdertyd word die stu 
dent, wat as 'n stork karakter begin, I 
hoe swakker, Di verh 1 draai om 
hierdie spil, Op reali tie vlak sou di 
professor as 'n moordenaar geklassifi- 

r word en dit sou dan di oplo. sing 
wees. In die tuk is di taal wat die 
professor gcbruik en di moordenaar se 
rnes simbolies ekwivalent. Gebeurtenis- 

volg onvermyd lik op mekaar, en 
bou op tot die klirnaks die moord, 
Kragvol, uitpu ttcnd, tragies, maar b • 
tekenisvol. 

Die opvocring van hierdie produksie 
'n prcsta: ie opsigself. 'n Mens het 

hier met war teater te doen, en as jy 
enige g voel het vir tenter as 'n kuns 
vorm, kan 'n men nie anders as be 
tower word ni . 

Eksperimentele tearer is inderdaad 
'n terugkeer na die klassieke tyd, toe 
die Gri kse fllosofie en tragedie y 
hoogtepunt bereik het. Hierdie kultuur 
h t taUe beskawings oorl ef. Hop lik 
sal di Dramad partement kans ien vir 
verd re ek p rimentele teat r opvoe 
rings later vani: ar. 

DR. BEN DElIAW( as die professor en Juanita Swanepoel as die 
student soos hulle verskyn het in Die Les van lonesco wat verlede 
naweek as projek van die Eksperimentele Teater in die Libertas Teater 
opgevoer is. DIE Konserve se reeks Sondag- 

G · aandkonsert het reeds 'n aan- esoute prt'Vse vIr vanggeneem. Eerskomende Sondag ~ J word 'n klavieruitvoering deur Neil 

M . .. Solomon, Iektor aan die Univer- a tie m us "C" siteit v~n Kaapstad, gele~er. . 
1/ - 1/ It Op die 17de Augustus vmd 'n mte- 

, '. .. ressante konsert deur Strings and Per- 
TYDENS n konsert 10 die Kaapstadse stadsaal op Dinsdag 29 Julie, cussion Unlimited, 'n nuutgestigte 

is die pryswenners van een van ons land se belangrikste musiek- groep, plaa . Wer e van Leroy Ander- 
Ian So rviJIe kompetisies aangekondig: son, Johann Strauss, Henry Mancini, 

Willem Viljoen is as wenner van die Mozart en verskeie volk liedjie« sal 
SA UK-prys van R2 000 aangewys, nadat gespeel word. 
hy die Pouleno-orrelkon rt saam met CARIN VAN HEERDEN 
die stadsorkes uitgevoer het, 

Na 'n buitengewoon profe sionele 
uitvoering van Bruch se vioolkonsert is IN 'n onderhoud met Die Matie, keling van die Afrikaanse Lied die 19-jarige Pieter Daniel Smit 

het Nico Steytler, voor itter vanaf J 875 tot 1975. (seun van die sangeres Hanlie van Nie- 
van USAT erslag g d 0 die " , " kerk) aangewys a. die SAMRO-prys- 

. ' v e oen or 1 Dit sal die vorm van n Int~eme wenner (Rl 000). 'n Nuwe prys, die 
~e ifl ke ~ydra wat USA tot ~evue anneem, met 6 sanger, serrmo- SAKRUK-prys van R500, is aan Eric 
die belangrike Tar lfees van vanjaar mem ester en,ork So, Sp: c~ va~ Heer- Mart ns tjello-speler van Stellenbosch 
al 1 "0 h ] d dl d n vertolk die rol die senrnomemee ' , . ' sewer. ns et gevoe at ie te J d W t J M t' f:' toegeken. Hy het n dee I van Saint- . r; an e evan an-en- ar Ie· aam, Sa'" I Afrikaans e l..ied 'n belangrike deel vertolk di sty} van vele van ons volk _ ens tjello-konsert gespee . 
van die Afrikaan Taal uitmaak, ng rs m e. terlik; Nick Fine en Andre 
en dat dit amper he I temal in die Dippen art Desde du PI ssis (wat reeds 
beplanning vir vanjaar fees m m t Claude ~ rso~ n, sy gro p 

.. ." opg tre het), Karl n Sieberhagen n 
agterwee gelaat IS. USAT wy dus Esther du Toit is die and r verhoog 
'n volle program aan die ontwik- kunstena r . 1 e s van Staden, wat on- 

Die 1 l-jarige blokfluitvirtu os, 
Carin van Heerden, tree op die 24ste 
Augu tus saam met Joseph Stanford 
(klavier) op. Carin het alreed as soliste 
am met die Johannesburgse Sim 

fonie-orkes opg tree en het ook ver- 
ei'e opnames vir die SAUK gedoen. 

Mnr. Stanford het sop as terugggekeer 
van 'n toer na Israel, waartydens hy 
o.a. as solis am met Leonard 'ern 
stein en die Israelse Filharm ie c 
orkes opgetree het 

TRIO 
JEUGORKES 

Mnr, Martens het die volgende og 
gend inderha s na Europa v rtrek, waar 
hy by die Nasionale Jeugorkes sal 
aansluit waar hy as Icier van die tjello 
ksie sal optree. Die besondere pres 

tasie om as pryswenner in so 'n kompe 
tisie a ngewys te word, word des te 
meer pry. nsw. ardig as musiek legs 'n 
byliefde is .oos in die geval van mm, 
Martens, wat r cd 'n doktor.graad in 
wi kunde aan die Universiteit van Cam 
bridge verwerf het 

'n Trio, bestaande uit Virginia Oost 
huizen ( opraan), Daryll Walters (klari 
net) en Chri tie Feros (klavier) tree op 
die 7de September op. Studente van 
die Kon. rve kom op die 14de Septem ber aan die beurt: die egpaar Marianne 
Schwietering (fluit) n Eric Marten 
(tjeno), ( i n berig oor SAUK-kompe 
ti'ie) g e op 21 September'n konsert, 
en Harald Strebllel (hoof klarinetspelcr 
van die St d. orke.) gee op die 12de 
Oktober 'n uitvoering. 1--------- --1 Di kon rt begin om 8.15 nm. en 
'n donasi van 20c word g vra. Stu 
dentc en ander belangstellendes kan die 
k nnisgcwingbord Voor die Konserve 
hoofgebou dophou vir verdere detail 
iv.m. die gcreelde konserte. 

Flieks 
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TOENDE Vloog ET 
STAALTJ E EN 
SNAAKSE STO S 

Deur ETIENNE VAN HEERDEN 

IN 1874 beskryf Robert Louis Stevenson die modernc student van sy dag as 'n wcse "whos lip s em 
incapable of laughter, except in the way of polite recognition of professorial wit ... " Nou, honderd 

jaar later, as mens in die humorgeskiedenis van ons eie universiteit delf en taaltjies rondom manne 00 
Tcrs Nel en Koos Meyer opspoor, wond r mens of hierdie bcskrywing ni ook 01' die huidig Mati van 
toepassing is nie. ., 

Komcdian tc van hierdie kaliber ken 
die akker nie mecr nie - helaas, dit lyk 
of die Maties soos hulle voorgangers 'n 
honderd jaar gelcde in Engeland be" 
skryf kan word as "Labour's Pale 
Priests" ... 

Een van die guru's van Matte-humor 
is ongetwyfeld Tors Nel. Daar word 
vertel van die dag toe Ters bcsluit het 
0111 op safari te gaan. Die doel van die 
ckskursie sou wces om die knmpus bcter 
tc leer ken. Ecn aand teen son onder hef 
hy huis en haard in Dagbreek verlaat 
en, belas met 'n tentjic, 'n ketcl en die 
gcbruiklike kampgerccdskap, die onbe 
kendc aangedurf. 

LIVINGSTONE 

Om eers bietjic aan te pas by die 
Livingstone-bcstaan, het Tcrs die ecrstc 
<land maar voor Dagbrcck gekamp, tent 
en vuurtjie kompleet, 

Teen die vroegmore het hy begin 
aanstoot in di rigting van die Ver 
woerdgebou oorkant die straat en daar 
kamp opgcslaan. Na verloop van nie 
minder nie as vier dae hct Tcrs die Wil 
cocks bercik, waar hy 'n vlaggie ingc 
plant het en die Wilcocks-trap tot 
kolonic uitgero p hct. Om die beska 
wing in die g hied langs Victoriastraat 

'n Legcndaricsc d rieman skap was 
Koos Meyer en sy twee vri lid Tarzan 
en Piepic. Fen dag so digby eksamen 
tyd kom hulle af op '11 groep muni 
sipale workers (in daardie dae nog 
blank s), besiu om '11 sloot vir 'n 
waterpyp te grawe. Koos nap ussies 
die gaping en we t hull t vert I dat '11 
groep studcnte, vermom soos die poli 
slc, in die loop van die oggcnd daar sal 
aankom ell hulle prob cr verjaag. Bier- 
11:1 sit die marine af polisickantoor toe 
en rapportecr da r da t 'n gTU'P stu 
de n t c , opgetof OOS munisipale 
workers, bcsig is om '11 monsteragti 'C 
loot tc dell' in Van Ri bccckstraat. 
Mensc wat behoort tc wcet hot die 

dag gedink dat die swael 11 vuur van 
die Laaste Oordeel op hulle is. 

Koos het jare lank 'n motor aungc 
hou, destyds c n van die vier op die 
kampus. Onder die cnjinkap was daar 
slegs 'n gat. Gedurcnde die somers 
maandc hct Koos, Piepie n Tarzan dan 
gerccld 'n klompie ccrstejaars opg roep 
om die wrak vanaf sy staanplek na die 
Strandpad to help. Daar het die drie 
manne die assistcn te verdaag en in tense 
aandag begin skcnk onder die enjinkap. 

SAMARITAAN 
As 'n Samar itaan tilhou om hulp 

ann te bied, h t Koo: toevallig 'n 

~'T ADSV ADJ' R 

Dadelik het di 

KOOS MEYER arriveer ",'P Coetzenburg ill sy blinkgevryfde munisi 
pale vuilgoedkar op Juniordag 194/. Koos was oak bekend vir sy 
enjinlose motorkar. 

I epk tting in die bak. As die goei 
oom hull' rna r net by die huis in die 
Strand kan kry... Di dug word 
sosiaal op di strand verwyl en t en 
sk III rraand .. , Ag ,IS hull maar Jl t 
by hulp in Stellcnbos h kan kom •.. , 

'n Ander keer het 'n sirkus Stellen- en, jou rakker van 'n ketting, wat s k 
bosch beso k. Ters het dit goedgedink jy hicr in die bak? 
om die Boswell-olifant vir 'n wyle te Koos het nic altyd so oor die weg 
gaan leen en dit vir 'n wandeling deur gekom nie: hy het ook 'n flets m t '11 
die strate van die Eikestad te neem. uiterse twyf lagtig lig vir sy pad g - 
Verge sci van di ietw t lywige to rio bruik. Fen aand is Koos van y min 
h tons gid d ur die dorp g wandel.. narcs op p d huis oc.jo 'n kon t, b I 

Oral op sy omswerwmgc hot hy die hom aunk er en vra: "En die flou Iiggi 
vond met trot. aan sy vri nde gctoon kerd'! SC da r kom 'n kar aan?" 
- en besluit toe om ook by sy Proffie "Nee' antwoord Koo vroom, "dan 
aan t doen. Hy stap met die olifant dim k horn maar." 
die tuin binn • Net daar, hier en nou In J 947 het di Koning. famjlie 
voel y vriend dis sulke tyd; <lit help Suid-Afrika b sock. Koning George VI, 
nie om teen die prikkels te kop nie; hy ,..-----------.::....--=--......;_--------------j,---------- ......... ---------- ........ ----_:....._ ....... -- 
kan homself nie Ianger onbetuig laat 
nie - en g e hom oor aan , kere 
natuurlike biologiet e pro . • Natuur 
lik gepaardga nde met die de ib Is 
waarvoor sy spesie bekend is. 

finaal te verseker, h t Ters weer cells 'n 
nverskrokke tcrugtog van vier dae 

aangcpak, Elke aand hct hy onder die 
ope hemet sy kamproetine herhaul. 

BOSWELL 

SEMlTI 
SO word die vorige aand sirkuskos 

in rna, a-aflewering op die proffi se 
grasperk gedepositeer. Die proffi i, nie 
tui nie, maar Mevrou kom met anng - 
swaai uitgehardloop en druk haar COlO 
sic oor die bemesting van hul pikante 
tuin in g en onsek r terme uit nie. 
Maar Ters had die miti se . treep en 
verkwansel die hoop mis an Mevrou - 
vir een pond tien sjieling • 

OGGENDKOFFIE 
"pannekoek en "calzone 

KOM KUIE 
RIN 

OOP LKE AAND & SONDAG.MIDDAG 

, T ' 

RNI T 
by 

Budstraat 43 
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( Openbare Betrekkingekomitee. 
By se onder andere in sy verslag: 

"As di ondervoor itter was ck 
vcrantwoordelik vir die Krans! g 
gingserem nie wat jaarlik op 10 Ok 
tober deur die Studenteraad van hi r 
di Universiteit beh, rtig word. In 
pI as van krause te Ie, het die verskil 
lende instan ies vanjaar ingewillig om 
elke n ticfs 'n bydrae tot die Suider 
kruisfonds te maak, Die reaksie was 
so geed dat die mooi bedrag van 
R500 aan die pIa slike voorsitster van 

Hu er ) 

In 'n onderhoud m t Die Mafie 
Ii t Pi ter hom ten terk te gedistan 
. e v n Brenton Geach : verwy ing 

die stud enter ad .. "onbedui- 
nd", fly no m dit 'n baie onlojale 

uitl. ling. 

die Suid rkrui fonds oorbetaal kon 
word." 

Wat die portef ultjie Open bare Be 
trekkinge betref', i. die bestaande 
reglemen te heel temal gewysig. 

Piet r s~ dat die onvangs van 
studente van die Universiteit van 
Cam bridge, Rom en die Stu 
denterade van die Universiteit van 
Pretoria en die van die Pretoriase 
Normaalkollege in samewerking met 
di Openbare Betrekking kornitee 
plaa g wind het. 

By noem ook dat die studente 
varlakomlt e 'n be 'onder bedrywigc 
termyn agter die rug het, 

(rvienaberJ 
GA~1 ~ NJbNARER was die lid 

vir Publikasies. In sy verslag 
se hy ond r meer: 

Dirck van Swits rland en nou by on Unisex-span: 

000 t d urloop, Tru t Bank· ntrum, 
STELL NBO CH 

go ie uitg we verskyn, wat byg dra 
het tot die ongekende intervarsity 
belang telling. Ong lukkig kon Die 
Besem finan ieel nie die mas opkorn 
nie, wat deelr te wyte is aan die swak 
ondersteuning van koshuise." 

"Die Matie het vanjaar weer eens 
getoon dat dit byna onverdeelde aan 
dag van di redaksie verg, Dit was nie 
vreemd vir die hoofrcdakteur, Koos 
Bekker, om 60 uur aan 'n enkele 
uitgawe te be tee nie! Die komitee 
se dank vir die redak ie se arbeid. 

"Aile eerstejaar het aan die begin 

BUKKIES van Schalkwyk en 
Gawie Nienaber in gesprek by 'n 
SR-vergadering. 

van die jaar Die Matle oor die pos 
ontvang, 

"Sonder om aan teUerig te raak, 
kan ek meld dat die SS van 1974 oral 
lof uitgclok het, 

"Die redaksie vir vanjaar se uit 
gawe i reeds a n die werk en die 
redakteur is Carmine Pecoraro." 

"Die steed volgehoue hoe stan 
daard van ko huispublikasies verdien 
vermelding." Die Cape Times - trofee 
vir die be te koshuiskoerant van 1974 
is deur Helshoogte gewen, en vanjaar 
is die wenner Eendrag se Vires 
Unitatis. 

Wat buitengewonc werksaamhede 
betref, i. 'n "lank he taande leemte" 
d ur die verskyning van di bock, 
Joernalistiek - as die gogga ecrs 
byt, gevul, "Dit b hoort 'n • anwins 
in' die studentejoernalistiek te wees, 
wat met vrug geraadpJeeg kan word." 

"Die instelling van spesiale ere 
kleurc In joernaIisliek, het reeds 'n 
gl.:.vordcrde tadium b reik, dcurdat 
<1i Klcurc omitce dit in beginscl 
goedgek ur het. 

"Armg sicn di gewy igde regl - 
mente nOli voorsiening maak vir vcr 
pligtc SR-nuusdckking in Die Mafic, 
het die komit e gevoel dat daar tyde 
lik gcen Bulletin sal ver~kyn nie, 
omdat dit ou neerkom op oorvleu 
ling. " 

Gawi bevcd onder meer aan: 
• "dat die SR-Malie verhouding 
opnuut weer ondersoek word. Die 
huidige bedeling i nie n t onbevre 
digend ni • maar oos my voorganger 
dit gestel het, • .... oogs buiteng· 
woon"; 
• dat all aanso ke om redaksionele 
posie in di SR-argief vir 'n tydperk 
van twee jaar bewaar sal word; 11 

• d t dit halc wellslik is d t di 
addi, ion ,te lid van die SR se Uitvocr 
ende Komitee di portefeule Publika 
'j s I chartig. (flynn , lie UK-vergad • 

A LI T 
TUDE R 

Fksamensukses is maklik 
met istcmatiese studietye. Kort 
held r "inn mtye" is dje ge 
geim - nie ur~ van moei a'me 
loofw rk nie. Begin vroeg in 
die a nd studeer en mo t nooit 
m t wilskrag teen lornerigheid 
veg nie. Dit lei net tot oor 
eising. A u vaak word, neern 
'L rt·wakkerbly·tablctt • 'Lert 
hou die verstand ~kerp, helder, 
ontvanklik en wakker. 'Lert is 
'0 on kadelik soo koffie en 
word gebruik deur studente, 
nagw r er soo v ,rpl egsters 
of myn rkels, en deu! moto 
riste. 

rings wat gehou is, was vir aanstelling 
van rcdaksies)." 
• VRAAG: Jy meen dat die SR· 
Marie verhouding opnuut weer onder 
soek moet word en dat die huidige 
bedel ing onbevredigend is. Wat 
presies bedoel jy? 
GAWIE: Die Matte word uitgegee 
onder be. kenning van die SR. Die 
Pu blika iekornitce stel die redaksie 
aan en is teenoor die Studenteraad 
verantwoording verskuldig vir Die 
Marie. Die ironie is dat die komi tee 
na aanstelling, hoegenaamd geen kon 
trole of bevoegdhede oor Die Matte 
se doen en late het nie, 

Die Mafic is veronderstel om die 
studente-unie se standpunte te ver 
tecnwoordig, aangesicn dit as mond- 
stuk van die studente beskou word. 
Die Studenteraad word as die ver 
teenwoordiger van die studente-unie ' 
be. kou, en ek dink dit is nie minder 
a. reg dat Die Matte die SR ten 
rninste in sy kontensieuse uitsprake 
sal ken nie. Die huidige bedeling is 
dat Die Matie aan niks gebonde is nie, 
en dit sou goed wee indien die SR 
deur sy Publikasiekomitee 'n mate 
van kontrole oor die Publika 'ie kan 
uitoefen; soos dit tans die geval met 
ander Studenteraadspublikasies is. 
VRAAG: a) Watter beheer en 
b) waarom het die Publikasiekomitee 
dit tans oor ander SR-publikasies? 
GAWIE: a) Die posisie is .tans dat die 
voorsitter van die Publikasiekomitee 
van die betrokke redakteur kan vereis 
dat die kopie in sy finale vorm voor 
die ter perse gaan aan die komitee 
voorgele-word, 
b) Die SR·publikasies is veronderstel 
om verteenwoordigend en as ambas 
sadeur van die Universiteit te wees. 
Die kon trole-maatreel is in 1972 inge 
stel toe die SS van daardie jaar 'n 
on ware beeld van Stellenbosch gepro 
pageer het. 

(Ons liou nogal pan die westerse 
stelscl van dcm okra sie. Die dagblad 
pers in Suid-Afrika en die mecste 
westerse lande dien as 'n sekcre 
balans vir die regering in elke stoat. 
Net so is Die Matie 'n wag van die 
Studenteunie wat die SR se aksies 
evalucer en kommcntaar daarop 
lewer. As hicrdie koerant dcur die SR 
gesensurcer word, sal Ily natuurlik 
verhoed word am enige skerp kritiek 
op die Studentcraad te lewer. Die 
Matie sal noodwendig 'n vcrlengstuk 
Vall die SR word en nie '11 balans 
daarvoor lIie. Bowendien is die SR 
rcglemente met hetrekkmg tot plIhli. 
kasies vanjaar nog deur die Pu blikasie 
komitee ollder (Tawie Sf! Jloorsitterskap 
Itersien R etJ.) 

HlhR volg 'n opsomming van 
Pierre se verslag oor die por 

tefculje Erekleure: 
Ann uic begin van die termyn van 

die huidige SR i~ ereklcurc op 'n 
d ftige fUllksic ,an ses per on toe 
geken. HuIJu i mnre. Dawic d 

Villiers, ,. ti nne de Villicrs, Uys 
Theron, Willcm Doman, Anthony 
Melck en dr. D. du Toit, 

Oor die werk. aarnhede van die 
KJeurekomitec, se Pierre dat die 
Kleure-eksamen goeie re ultate opge 
lewer het, maar dat die opkoms by 
die herek amen "baie swak" was. 

In sy v rslag oor die portefeulje 
Sport meld hy dat 120 Maries vanjaar 
Sportkleure gekry het. Die opkoms 
by die dinee waar die kleure uitgedeel 
is, was wak. 

Van die Mntic-Tukkie-wedstryd se 
hy: "Alhoewel die studente aanvun 
klik ontevrede wa: oor die aantal 
beskikbare rugbykaartjies, is dit die 
mee te kaartjies wat ooit aan die 
studente b skikbaar gestel is, en hy 
bedank die WP Rugby-Unie daarvoor. 
• VRAAG: Wat is jou mcning oor die 
instel van 'n intervarsity met Tukkies 
nadat vroeer daarteen besluit is? 
PIERRh: Met die onlangse WP 
Noord Transvaal-wedstryd in Pretoria 
het dit onder my aandag gekom dat 
die tudente en profe sore daar gc 
weldig ingenome met so 'n reeling sal 
wees. Ook hier op Stellenbosch is dit 
die geval. Daarom dink ek dat dit 
bet r sal wees om deure oop te hou 
corder as dit te sluit. Aangesicn ons 
nou weet dat dit 'n volwaardige 
intervarsity sal wee, kan reelings en 
beplanning op 'n beter manier ge 
skied. 
VRAAG: Wic moet nou die inisiatief 
neem ten opsigtc van 'n intervarsity 
met Ikeys? ~ 
PIERRE: Stellenbosch is bereid om 
teen die Ikcys te speel en gee selfs nie 
om wie op die pawiljoene sit nie. Ons 
wil ind rwaarheid weer die ou tradi 
sionele intervarsity laat herleef, maar 
ons Ie on. neer by die besluite van die 
WP-Rugby-Unie wat op sy beurt ge 
bind is aan die reels van die Suid 
Afrikaan Rugbyraad. 
VRAAG: Sal 'n intervarsity met 
Tukkies nie in die pad hicrvan taan 
nie? 
PIERRh: Geensins. 

DIRK Badenhorst behandel in 
sy verslag hoofsaaklik eg 

n ie se aspekte van kan oor 
administrasie soos hantclillg en 
aankupe van henodighede vir die 
S R- kantoor, kantoorpersonccl 
en administrasie, en oortrck na 
die Langenhovensen trum. 

By nocm d'it die SR die volgende 
dienste vcrskaf: Stempel van crkcnde 

LINKS: Die /zllidige SR-l'oor 
sitler, Pieler /lurter. 
kennisgcwing., kll!urkaarte, vcrskaf 
ling van inligting, en buro's vir wcrk 
v rskaf mg. op. poor van verlor 
goed re cn 'n baba. itter diens hehecr. 

Daar is gedurende hierdie termyn 
twaalf SR-vergaderings gchou. 
"Bywoning van vcrgaderings deur stu· 
dent was oor di alg meen swak." 

Daar j gerccJd met die Rektor en 
Vise-R k'or ,arne. pre kings gevoer. 
Die studenterad , van Pr toria en Pot 
chefstroom het Stellenbosch besoek 
'en die plaa lik SR ontmoet. 
• VRAAG: In Oktobcr vcrledc jaar 
het jy onderneem om ondcrsock in te 
stcl na die moontlikh id van 'n kur 
sus in burgcrlikc h skerming vir stu 
dente. Wat h t intus en gcbeur? 
DIRK se dat die ondersol'k wat hy 
gcdoen het, re d vrugte afgewerp het 
in sover as die sa k dcur die munisi 
paliteit oorgeneem is. 

Die inisiatief berus volgens hom 
nou by die munisipaliteit. Hulle orga 
njsecr reeds. Komitees waarop stu 
dente dien, sal mctt rtyd ook gc tig 
word. 

GRATIS KlTAABLESSE 
Met elke kltaar by onl ,ekoop., ODI U. I • vir blrtnner. vol,en. 
die wltb k.ndl .. polnt.r .Ylt.m .. • .. ltl .. rkureu. ou. III Idtaft. 
Kom k:vk 0 001 VOOrTftad: m .. r .. GO om .aD ttl Ill ... 
KI •• I - Ornrl....,. U. • AlII m. ... IdlliIlk1 ........ 

W. HEUER (BUMS.) BPI{. 
lftIa * u. ~ 1 

(Lanp Ste11enboech I4oto ) 
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~an Schalkwy~ 
TEN opsigte van Karnaval 

maak BLIKKIES VAN 
SCIIALKWYK onder andere die 
volgende opmerkings: 
• "Die debutantes het vanjaar heel 
wat minder bygedra as die rekordin 
same ling van die vorige jaar. 
• Die brandstofbesparingsmaatreels 
is weer hierdie terrnyn in ag geneern 
toe daar volhard is' in die -nuwe 
"tradisie" om van nie-brandstof aan 
gedrewe voertuie gebruik te maak. 
• Saldanha is vanjaar oor die hoof 
gesien met die hele Karnavalpoging." 

Hy beveel onder andere aan "dat 
deeglike ondersoek ingestel word na 
die gebruik van die ont panningster 
rein te Vergenoeg, veral in die lig van 
die misbruik daarvan" deur studente. 
Drastiese stappe soo: die sluiting van 
die fasiliteit of selfs 'n verbod op 
funksies nags,. ou syns insiem die 
"enigste uitweg uit 'n poten iele baie 
groot verleentheid" wees. 

Ook voel hy dat die Saldanha 
kampu by die volledige Karnav 1- 
poging betrek moet word en behan 
del moet word 800S 'n volwaardige 
manskoshuis . 

.. My innige dank aan Carmine 
Pecoraro en sy ywerige komi tee vir 
die hartlike samewerking om van 

Karnaval 1975 'n groot sukses te 
gernaak her." 
• VRAAG: Wat presies was jou rol 
in die Kamavalpoging? 
BLIKKIFS: Ek is nie bereid om to 
antwoord ni . . ., 
VRAAG: Jou enigst wcrk 10 di 
portefeulj wa skynbaar om saam met 
die kamavalvoorsitter reklarnesette 
goed te keur. Reken jy dat di 
Karnaval-portefeultjie sinvol is, veral 
in die lig daarvan dat die karnaval 
voorsitter fcitlik al die rcelings behar 
tig en elf ook 'n volledige ver lag 
voorle? 
BLIKKIES: Jy wil by implikasie se 
dat ek niks gedoen het nie. 
VRAAG: Ons wit weet of die porte 
feulje sinvol is as dit di nigste 
werklike funk. ie is, en as dit nic at i. 
wat jy gedo n het nie; wa t pre ies jy 
gedoen het, 
BLIKKIES: Ek is nie bereid om 'n 
antwoord-te gee nie. 
VRAAG: Jy moes die SR-toer reel en 
st m toe teen die plaasvind van die 
to r. Hoekom wou iv nie gaan toer 
nie? 
BLIKKIES: Ek st 1 nic belang om dit 
te noem no . 
VRA G: Wa r m was jy so dikwels 
laat vir SR-v rgad ring '! 
BLlKKll-.'s: Ek het Din dagaandc 
wanneer die vcrgaderings normaalw g 
plaasg vind h t, vanaf 8.30 tot 9 nrn. 
klas gehad. Dit neern dan nog tyd om 
in te ry S tellen bosch toe. 

DIE man wat die Bloeddiens 
beheer her, is lOHAN 

SLAZUS. lIy se: 
"Die totale aanta1 eenhede vanjaar 

geskenk toon 'n toenamc van me r a 
60% op verlede j ar se syf r. 

In di interkoshuis-kompetisi ~ het 
Huis Mar is die mansafdeling met 
240,8 eenhede p r 100 inwoners ge~ 
wen. Harmonie w. s eerste in die 

afdcling vir dame met 178,8 ecnhed 
per 100 inwoners. 

Volgcns 'n mosie wat deur di 
Studenteraad aanvaar is, sal PSO· 
mans voJgende termyn in hul onder 
skeie wyke bleed ikenk en deelneem 
aan die kompetisie. 

"Alhoewel die Maries vanjaar in 
groter getalle as tevorc gaan bloed 
skenk het, kon 011S net nie daurin 
slaag om die Ikeys te klop nie met 
'n skrale agt ecnhedc was hull ons 
voor." 

"Die int rvarsity is met b hulp 
van plakkate by die koshuise gcadver 
teer a iook oor Studcntevaria. Die 
twee dae van die kompetis ie self is 
aankondigings op di kampus en by 
die ko. huise gedoen deur middel van 
die WP-Bloeddiens se mobicle luid 
spreker-ecnheid." 

Hy stel voor dat: 
• Die intervarsity aan die begin van 
die tweede kwartaal gehou word om 
die eksamendrukte in Junie te v my; 
• Huis Francie van Zijl ook 'n 
kliniek moot he en 
• Die intervarsity liefs oor drie dae 
versprei word om meer studente die' 
g leentheid te gee om bloed te skenk, 
VRAAG: Volgens 'n berig in Eike 
stadnuus het Stellenbosch die Bleed 
intervarsity as gevolg van swak orga 
nisasie verloor. Hoe voel jy daaroor? 
SLAZUS: Die berig is van aUe waar· 

Brenton Geach en Johan Slazus, 
die SR-lede belas met Studente 
belange ell die Bloeddiens. 

ontbind het, maar on 
kenni. gekry nie, Daar i ONDER: Bobby Bertrand. SR-lid vir 

We thuizen, wat Onthule behartig het. 

( Petro 
PETRO VAN I>ER 
HUIZEN 
Onthal , r m 
g nde: 

"Danr 
m riet 

hcid ontbloot. Die organisatori sc 
feelings wat ek gctr f 11'1, h t ck 
duidclik in my verslag uit ngesit. Dit 
W'I hecltcmal voldoend . 

(Bertrand) 
BOBDY BERtI RAND, die lid 

vir Verenigings, . e in sy v r~ 
slag onder meer: 

"Daar is tan 29 ampt lik rk nd 
verenigings, Die nglish Soci ty h t 
amptelike erkenning verkry nadt t 
hull proeftydperk voltooi is. G? 
durende die huidige t rmyn het dl 
Weten:knpvereniging ontbind. 

"Dit Iyk a of die Brugklub n 
Dames Ont panning. verenigiag ook 

k win ke! 

LEER HOE OM U DIAMANT EKONOMIES TE KOOP - 
KOOP VAN 'N GEOLOOG TEEN 

SLVPERSPRYSE 

flY) 

Thi bool 

un d OU tOt 
IN (Ord rs for 0 opl s r mor 



J,OHANN TREURNICHT 
do n verslag oor sy porte 

feulje van Studie en Navorsing: 
"Dit het gedurende die afgelope 

terrnyn duideJik g blyk dat hierdie 
portefeulje primere unk ie n der 
om kryf b hoort te word. Primer 
1 hoort hierdie portcfeulj hom ten 
doel te tel om onder oeke te loods 
en inligting op 'n informati we basis 

v r am ) vir gebruik d ur Studen 
t rar d I de en algemene inligting van 
die Stud nte-uni . 

"In die afgelope tcrmyn is voort 
g g, an om tofvan ge: kied undige be 
lang te v r amel. Die g br k aan 
behoorlike ordening daarvan su an 
gter in die pad van gcredelike be 
kikbaarh iid. 
"Die v r kuiwing van die kantore 

van di I tud nteraad bi d 'n guld 
I ntheid vir di behoorlike orde 

ning an aile stof w t reeds versamel 
j .• 

"Tot my spyt meet ek dan vet- 
koning vra vir di mate wa rin hier 
me portefeulje die afgelope t rmyn 
nie y do I lellings bereik het nie - 
ek vertrou dat my opvolger enig ins 
meer suk es s al he." 
Oor die portefeulje Akademi se 
Sk k ting se Johann: 

"Die feit d l di gebi d w t hi r 
di port eulje dck baie vaag Ige 
baken is, het aan lenlik problerne 
ver .. kaf in hierdie termyn. Ek n m 
hier ver kei faktore wat daartoe 
bydra d: t 'en no m nswaardige 
vordering in hierdie portefeulje ge 
rna k is nie. 

"OORVI. .UEL" 

lede te he, mag in die to kom van 
groot waarde we. 

Hy • dat da r b sluit i om die 
bedrag van Rl 000, wat aanvan lik 
vir me a nkoop van twe hoe-trou 
mu. iekstelle opsyger it is, te gebruik 
vir die aankoop van '0 televi8ie~teL 

Johann beveel aan dat die Stu 
denteraad so gou moontlik na die 
aanvang van sy volgende termyn, drle 
lede ben oem w t hom sal vert en 
woordig op die LSS-Beheerkomitee. 

Cas. ie hct '11 "grondige onder 
sock" na die uitgawes van di onder 
. keie studen terade tydens die afge 
lope vier jaar gedoen. Op grond daar 
van het hy aanb veel dat die studen 
tegelde vir die SR van R4 tot R5 per 
student verhoog word. 

Die verhoging het meegebring dat 
daar op 30 Junie, die einde van die 
finan iCle jaar, 'n tekort van slegs 
R500 was, in vergelyking met die 
R 7 500 van die vorige jaar. "Ek het 

PItT VORSTER, onder-voor 
sitter, en Cassie Wait, tesorier, in 
aksie by 'n onlangse Ste-ver 
gadering. 

deurgaans probcer om so veel as 
moontlik te bespaar." 

Hy h took onder sock ingcstel na 
die moon tlikheid om 'n deel van die 
werk van die Tesourier aan die 
Administrasie oor te dra, veral in die 
lig daarvan dat die SR 'n begroting 
van meer as R54 000 hanteer. 

Hoewel die Administrasie dit op 
die stadium nog nie wil doen nie, is 
die weg vir die volgende Tesourier 
gebaan. Die Administrasie het te 
kenne gegee dat hul dan daarrnee sal 
inval. 

Vanjaar is daar R2400 aan 
lening be kikbaar gestel, Dit is waar 
kynlik 'n rekordbedrag, en lenings 
aan studente is van R500 tot R800 
verhoog. 

Ook voel hy dat die Studentera dslid 
b las me t die LSS sitting op die 
dagb stuur van die Beheerkomitee 
moet behou. 
• VRAAG: Ten opsigte van die porte 
feulje Akademiese Skakeling en 
Studie en Navor ing do n jy sekere 
aanbevelinge, maar meld nie w. t jy 
tydens jou t rmyn gedoen het nie. 
Wat presies het jy gedoen? 
TRI!.URNJCHT: S008 ek in my ver 
slag se, maak die portefeulje Studen 
tebclange voor iening vir kaderniese 
klagt s. Weens oorvleueling en die 
vaagheid oor die gebied wat die por 
tefeulje Ak demie Skakeling dek, 
en nge len g en kademie e pro 
blem ge-opper i ni ,is die portefeulje 
vir my basics inloos. Ek stel voor dat 
dit afges word, of d t sy magte 

Geach 
BRENTON GEACH, lid vir' 

StudentebeJange, Was ook 
met die reelings vir die UP-wed 
tryd, en die UK-intervarsity 
probJeem bel . 

uitgebrei word. Wat Studi n Navor 
sing beir f, het k weI b langwekken 
dt.; g krifte van oud-Matle!! gekry. 
Ons het gt r nonn. probleme met 
lia. ring gchad. 

em. 

u • 
PI.; IN TRAAT 

TEL. 4811 
Vir of u 

o k 

* Skryfb hoeft 
* Tyd krifto 

ak wat op die besoekende univer i 
teit veral geplaas word. 

Hy b veel aan dat die herinstelling 
van 'n jaarlikse intervarsity teen UK 
'n primere doelstelling behoort te 
wees. 

Brenton Geach was ook bclas met 
Studentebelange. Sy uiters lywige 
verslag oor die portefeulje moes 
noodwendig baie ingekort word. Hier 
vcrskyn enkele van sy belangrikste 
opmerkings, Hy sC onder meer: 

"Die Studenteraad moet keer dat 
hy nie in 'n passiewe, suiwer admini 
stratiewe rol verval nie. 

Ten op igte van algemene sake 
verklaar hy onder andere: 

"Die primarii-komitee het in arne 
werking met my onder andere die 
kleredrag in ko hui. ondersoek, 
Daar is teen 'n onverwagte en arbi 
trere reeling van die Ko huiskomitee 
wat kleredrag by maaltye op Sondae 
betref, beswaar gemaak. Die Ko huis 
komitee het naamlik besluit dat daar 
pakke by cen maaltyd gedra moet 
word en 'n das en baadjie by die 
ander, Daar is deur die Primarii aan 
g voer dat hierdie 'n interne koshuis 
aangeleentheid is. Die saak is deur die 
Vi. e-Rektor opgeneem. 

Oor die Primariae-komitee se hy: 
"Geen Primariae-komitee het ooit 

iet anders a. 'n gebrek aan inisiatief 
getoon nie en hierdie komitee gaan 
tradisioneel voor die Prinsipale 
komitee gebuk, Daar is deur die lid 
vir Studentehelange hard met hulle 
g praat maar dit het nie vee) gehelp 
nie, 

"Die ondersoek in verband met 
inkomtye in dameskoshuise is deur 
die lid vir Studentehelange deur 
middel van die Primariae-komitee in 
g stet, Die onderskeie dameskoshuise 
is gevra om hulle tevredenheid al dan 
nie met die huidige reellngs uit te 
reek en om odanige anbevelings 

te maak as wat wenslik geag mag 
word. 

Brenton laat hom ook oor die 
Junior Breebestuur uit: 

"My vermoede is gestaaf dat die 
Junior Breebe tuur in sy tradisionele 
vorm oortollig geraak het en van geen 
waarde is nie. 

"Tog is ek daarvan oortuig dat 
hierdie Iiggaam wei 'n bestaansreg 
het, al is dit bloot 'n vaste uitvoer. 
ende komitee van die portefeulje van 
Stu den te belange. 

,un Probleem wat dringend aandag 
verg, is die bewerkstelling van groter 
deelnnm deur ons satelliet-kampu. se 
Tygerb rg n Saldanha aan ons tu 
d ntelewe. 

Hy verlda rook dat tn koskomitee 
in die I we geroep is om aan student 
die geleentheid t bied om onte 
vredenheid wat die samestelling van 
spyskaarte betr f, algemene kosklag 
teo en -aanbeveling. direk met die 
dieetkundiges te bespreek. 

Ten opsigte van 'n • nie-win g . 
wende boekwinkel" e hy: Die Stad.~ 
raad i. hierdie gedugt gter glad nie 
goedgc ind nie en dr ig die Univer 
sitcH met die afskaffing van sekere 
van sy b lac tingtoegewings indien hy 
met die. kema . ou voortga n. 

PIERRE GOOSEN 
Oor . ake rake,nde drank laat hy 

hom soos vo)g uit: 
"Die onredelikheid van die Ad 

rnini~trasie se bepcrkjngs op drank by 
funksi s ond r behcer van die Stu 
denter ad gehou, is met die Regi tra 
t ur (Akademies) bespreck: Die Stu 
d nt b langekomitce het aanbeveel 
dat die huidigc beperkings met cen 

van die volgende twee voorskrifte 
vervang moet word: Of geen beper 
king op drank nie en persoonlike 
aanspr eklikheid deur die rcelings 
komitee vir enige wangedrag tydens 
die funksie; Of 'n half bottel wyn per 
persoon. Die saak geniet nog aandag. 

Verskeie ander sake word in sy 
verslag behandel: 
• Daar word beoog om 'n nuttige 
Studenteraadsdaghoek vir 1976 te 
laat druk. Hierdie sakboekie sal inlig 
ting oor kwartale, koshuise ens. ver 
vat, en sal moontlik gratis aan eerste 
jaars verskaf word. 
• "Die Studentebelangekomitee het 
onderneem om, waar daar ontevre 
denheid in die verband bestaan, onder 
soek na die losiesomstandighede van 
PSO-studente in te stel om hulle lot 
te verbeter en om hulle teen moont 
like uitbuiting te beskerm. Klagtes in 
die verband kan by die komitee inge-: 
dien word. 

"DEPOSITO" 

• "Verskeie tudente, veral die aan 
die Fakulteit van Ingenleurswese, het 
hul ontevredenheid uitge. preek oor 
die feit dat hul hul jaarliksc deposito 
van R30 nooit terugkry nie. Dit word 
ondersoek. 
• "In oorleg met die Registrateur 
(Akademies) is daar 'n veel verbcter 
de inskrywingstelsel hierdie jaar inge 
stel, en baie van die toustanery van 
vroeerjare uitgeskakel. 
• "Die aansteJJing van die Vise 
Rektor wat spesifiek met Studentebe 
lange belas is, maak studen teverteen 
woordiging op die Senaat en Raad 
onnodig. Deur hierdie aan telling 
word voldoende voorsiening vir hoe 
vlaksamewerking gemaak. Studente 
se gebrek aan ondervinding ou in elk 
val sake op die Raad en Senaat 

legs b moeilik het. 
• "In teen telling met die Senaat is 
studenteverteenwoordiging op die 
Koshuiskomitee noodsaaklik om 
doeltreffendheid en samewerking te 
bevorder. 
• "Die Rektor het die herin telling 
van Spoorwegkonsessies vir studente 
met die Minister van Vervoer be 
spreek, Ongelukkig blyk dit dat die 
Minister g en bevoegdhcid het om sy 
begroting ns bekragtiging te vcran er 
nie. 
• "As lid vir Studentebelan pia 
die gruwelike heffing van 'n R 1 0 
parkeri gsfooi deur die Admin stra ie 
my g weidig. Die Registrateur se ver 
duideliking dat dit as 'n studenteby 
drae tot die oprigtillg. ko~tes van 
parkeerp/ekke teen R200 stuk be 
skou moet word, bly vir my onaan 
vaarbaar. Di Adminislrasie het egter 
'n onwrikb re houding ingeneem cn 
daar is niks meer wat ek hieromtrcnt 
kan doen ni . 

In 'n a nhangsel tot sy verslag gaan 
Bren ton breedvoorig in op die pro 
bleem dat die Primarii/ae-komitces 
twee hot ende grondwctte het. By 
mcen dat die een wat die Raad van 
die Univ rsiteit goedgekcur is, on 
geldig is. 
VRAAG: Waarom i die Junior Bree 
bestuur en Intervar itykomitee laat 
. nge tel? 
BRENTON: .k het v njaar di 
Junior Breebe tuur aan die begin van 
die ja r aange. tel nad t dit in die 
verJede g woonlik aan die einde van 
die vorig j ar gedoen i.. My bew g 
rede daarvoor wa dat die manne 
m k ar dan b ter ken omdat hull 
re ds lang r m t meleaar in kontak 
w' • 

Die Intcrvar, itykomitee i I at 
aangc. tel omdat daar eers op 14 April 
op 'n interv r ity be luit is, nadat UP 
te kenne gege het dat hul in "sing- 
ngs" (en wat daarmee aamhang), 

helang tel. Dit (}u we) die aanstel van 
so tn komitee regverdig. 
VRAAG: Ho kom is tn intervar. ity 
met Tukkies nou ki lik ingest Ina 
dat vro "r da rt en be.luit i. ? 
BRENTON: Hoof. aakli ru gevolg van 
'n gebrek aan belangstelling en die 
geografie probl em h t ewe lede 
v n die raad vroeer buite ,temming 
S bly, m t 'n gevolglike vetwerping 
van die UP-intervarsity-idee. Die sewe 
ledc het egter later t n gunste daar 
van ge tern, hooCsaaklik op grond van 
druk deur die rektor, wat I . t blyk 
het dat hy t n gun t van tn int IV r- 
"ty i. 



MATIE o Vo 

BO: DIE motorfietsmanne tref' dit 
nfe so goed by die dames nie. 
Hierdie ontstcllende tendens kan 
egter toegeskryf word aan die 
valhelms wat hulle gesigte ver 
bloem: 

GOEDB_ 
MOBILITEIT of gebrek daaraan oorheers in 'n groot mate die lewe 

van die deursnee Matie. Die motorbrigade reken hulself 'n trap pie 
hoer as die man wat moet staatmaak op sy kuitkrag of veerkragtige 
tred om oor die weg te kom. Eersgenoemdes wil beweer dat 
laasgenoemdes 'n onbetwisbare sosiale agterstand het as gevolg van die 
feit dat hulle na 'leeu' ruik na enige rojale gebruik van hul pedestriale 
aandrywing. Die Sosiale Redaksie het ondersoek ingestel na hierdie 
wesentlike probleem en heelwat interessante vcrskynsels bespcur. 

Nie almal is in die posisie om '0 
motor te besit nie. "Studente wat nog 
nie twee studiejare suksesvol voltooi 
nie, word nie toegelaat om motorvoer 
tuie op Stellenbosch aan "te hou 
nie ... " Ander moet sonder 'n motor 
klaarkom bloot omdat nog Pa nog 
spruit dit kan bekostig. Maar die wat 
\\Cl motors hct ... hulle is in die tel. 

Die manne word geken aan hut 
motors. Die snobistiese Matie is die een 
wat met 'n BMW of 'n MGB deur die 
Akker ,e stra te sweef . . • die ou met 
die Playboy-image. Elegansie is die 
wagwoord. En dis die tipe wat nooit sal 
sukkel om die swakkere vat (wat be- OLiERIG 
hoorlik verkrummel by sig van hierdie Die ingenicurstudent kan ook aan sy 
motors) te oorreed vir 'n aandjie uit motor herken word. Hy is die karakter rue. Maar die ouens is dun gesaai. En . . • 
dit be ef die meisie • Daarom i. hulle wat meer ondc~ sy mot.or I~ w.as wat hy 
. t' . t keri . G f uk d i daarrnce ry. Vir hom IS olicrige hande 

?Ie e U1 soe eng me. ~ 0 IS I eer IS en 'n vuiI oorpuk die "in't-ding. 
m elk geval 'n rnooier woord as 'M k' t b n ens an aan n man se mo or 
sno ..• . 'en hoe hy sy vrye tyd deurbring, Die 

uALFETTA" "in'vding deesdae op die k mpu is om 
Die Alfa of Alfetta is die motor vir jou branderplank of jou kano bo .. op 

die gesoflstikccrde Matiernan. Die jou motor vas te maak, Jy hoef glo nie 
Alfetta-ou is die een wat niemand, 'n vurige ondersteuner of bedrywer van 
behalwe homself, wit beindruk nie: hy hierdie . portsoorte te wees om hierdie 
is koel, klam en b rekenend. Hy sal voorwerpe saam met jou te karwei nie, 
nooit soos 'n jaagduiwel te kere gaan se hulle, "Net vir die image, jy weet," 
nic - dit pas nie by sy status nie. Dis Bocrseuns opcn~r n~gal 'n affi~i- ~¥~ .. :;w;~~ ... 
die kercl wat g10 dat die pad na 'n 
rncisie se hart met 'n Altetta gery moet 
word. 

Die gcmiddelde student is die kerel 
wat sy hart op 'n kewer sit. Die 
Volla-ondersteuners kan in tw c groepc 
gekategoriseer word. Eerstens is daar 
die man wat sy voertuig as 'n utilitcits-- 

BAKKIBS blyk baie populer te 
wees, veral onder die broeders wat 
van plase afkomstig is. Hulle word 
hoofsaaklik gebruik om kos mee 
te vervoer no vakansies. 'n Kappie 
kan egter grootliks daartoe bydra 
am 'n boerseun se visioene te 
verb reed. 

moontlikc bybehore word aangebring 
en gerugtc lui dat 'n s kere man Irs 
daarin geslaag he t om sy Volkswagen se 
sitplekke so te praksecr dat hulle kan 
platslaan. Dit is onnodig om te noem 
dat etlike jong dames al onv rho ds 
bctrap is deur hierdic guitig jong ling. 
Wat egtcr onontbecrlik is vir die trotse 
besittcr van bogenoemde tipc vuurwa is 
'n boeki wat onlangs verskyn het in 
plaaslike boekwinkels. Die bock, gctitel 
"Vrytcgnicke in Volkswagen .... gaan 
volgcns betroubare bronne 'n blitsv r 
kopcr wees. 

i n 
nie, 

,'TAPPhRY 

artikel beskou en hom ry totdat hy 
uitmekaarval. Trots, en met groot ge 
noegdocning oorheers hutte elkc gesels 
skap met verbysterende syfers oar die 
besondere uithouvermoens van hulle 
getroue dien. knegte. Die tweede groep 
kan cgter nie besef dat soos elke man, 
ook elke motor "must know its limita 
tions". Hierdie manne praat g woonlik 
'van hulle Volkswagens as "vinnigc Dui t 
SoC sportmotors" en rig hierdi motor 
tj ie s dienoor enkom tig in. A1Ie 

MOBI L ~ DISKOT EK 

'11 Kombi bly nog st ed. 'n ge ogt 
v rvo rmiddel, Keurig b planning n 
uni ke ti rI ntyntji s is di wagwuord 
wann r dit kom by di binn versi rinu 
van '11 pIe. ierbus ie, So '11 kombi is 
g woonlik of '11 mobiel di koti k of 
so nie 'n w rks vink I vir branderplan 
ke in st. dill van on twikk ling. Hoe d it 
ookal sy, daar is 'n paar lewen nood 
saaklikhede waarsonder so 'n kornbi 
nutteloos sou wees. Eerst ns is 'n 
ingeboude bed onontb erllk. 'n Drank 
kabinet ingerig m t vele bottels rooi 
wyn en ook nuder tip s snui 'wry mag 
nie wcggelaat word nie. Bekommerde 
m ocders van eerstejaardogter het dit 
'10 al oorwecg om 'n vlugskrif op te 
. t 1 om hierdie I uit r gevaarlik 
mobiel cenheld van die kampus ver 
ban t kry. 

Di Maticmci i 8 met motors i (lor 
di lgeme n go d vert enwoordig in 
die k mpus . trate: waar 'n v rk ers 
opeenhoping is; da' r sal jy hull altyd 
aantref. Hulte rY in Mini' • Mini's son- 
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DJE 
SOOS dikwels in di verlede het Interv~rsity op die Studenteraadsvergadering van 28 Julie ) 975 weer 

baie aandag geniet, Daarbcnewens is 'n paar minute aan NUSAS afgestaan en het die meeste lede hul 
porte euljeverslae voorgele. 

'n R-VERKI .SIN T op Stellenboseh IS altyd lets m na urt te 
sien. Die v terane bekyk meewaardig die lwintig of w( t 

nuwe pak en gliml gte op straat, di junior mans pleeg 
polirieke pamftett en in die damesko huise word "looks" teen 
"look " opgewe g. 

Uiteindelik gaan die verkie ing egter maar net om die kies van 
dertien mense wat k re dienste mo t lewer vir die Stellenbosse 
stud nt . Die dienste is oorw gend van 'n prakties aard, soo die 
a' nbring van 'n kl ing Idmasjien of reel van 'n gedenkle: ing. 
Sko nheid, g loof en polittek is soms relevant, maar soos 'n kyk 
n die mo ies van di afgelope t rmyn aantoon, kom dit relati f 
min voor, 

Die SR se aard en funk ie i veel nader aan die van die hestuur 
van 'n vakbond as aan 'n rnini-parlernent. Die vraag hy die 
oordeling van 'n kandidaat gaan dus hoofsaaklik om sy verrnoe 

n ywer om hi rdie dienste aan die Studente-unie t I wer. 
As men nou die ulttredende SR beoord I op grond van 

diensl wering (en kyk ems na bladsye 6. 7 en 8 van hi rdie 
nit we), dan lyk hy vir ons maar baie rniddelmatig, 

'n ietjie ini iat! f soos G wie Nienaber met sy bo k getoon 
het, is ni algerneen nie, Brenton Ge ch se ywer ook nie. nk Ie 
led , oos die tesourier en kretaris, se port feulj s le n hulle nie 
tot iets b sonders nie, en Dirk en Cas ie werk lyk so goed as 
kan kom. 'n Paar rnanne, oos Tobie n Pierr , h took 'n 
be tendi termyne agte die rug. 

In geheel g sien is dit gter 'n enigsin kleurlo e en selfs 
trietsi SR-jaar. Min nuuts i begin en selfs dinge wat byna 
roetinesake j , is v rbrou. So was daar geen SR-toer nie - bloot 
omdat daar te min be) ngstelling was. En om nou maar die groot 
Intervarsity-kwe ie vir 'n voorbeeld te neem: 

Vroeer vanjaar is die SR deur berigte en gerugte oor die getalle 
n voornem ns van Tukkie-toeskouers verlei om inderh as 'n 

volwaardige intervarsity van die wedstryd teen daardie universiteit 
te prob r maak. Van pawiljoendeelname het maar min gekom, 
n daar is wyd toeg g e dat die affere platgeval het. T en hlerdie 
i r rand b sluit die Studenteraad toe om die kragmeting 'n 

ru hywed tryd te hou. 
Nou, nkel maande later, gaan daar vir die SR 'n nuw lig op, 

en hy be luit 7- am pre. ies die teenoorge telde te doen: die 
wed. tryd moet wet 'n Intervarsity word. 

'n I aar ding vind mens wei ong woon. Die SR het, soos Dok 
raven aantoon, hornself 0 wispelturig en ons k r bewy. dat 

niemand vooruit kan b lang nie. Een enkel lid hoef rna, r weer 
di Iig t . ien en die ps udo-intervarsity i. nogm aal da rmee 
h n. Dan lyk dit bra v r 'pot om 'n pc ar Kamav lvlotte t 
v hi d om enkel my I op petrol t ry, a di R l gelykertyd 'n 
volksv rhui. ing oar 'n dui. nd my I en tero wi! org ni eer. T ost 
i nog 'n fakto . A net die h 1 te ing skr w Mati di krui tog 
ond rneem, n "it maar R25 vir di I rit kos, beloop di total 
litgaw , n vervo r aHeen me r as 'n hondcrd duis nd rand. En 
dit in hierdie tyd van inn ie. 

'n Universit it k n togjaarliks net n int rvar ity he, net soo 
hy vir legs e n Karnaval n een trapk rwedT n in lk jaar g no 
geesdrif kan monst r. Weens 'n horde praktiese redes is Kaap tad 
di oodw ndige k u . Veel e rd r moes di SR volhou met 
dmk vir 'n volwaardig Mati '-Ikey inlerv dty. 

M n hoop maar dl Stud nt -uni kie vanjaar'n pan wat 'n 
Oink vertoning I wer. Middelmatigheid pas net ni by t lIen b eh 
nie. 

In sy ver lag oor die Intervarsity- deins hy sy funksie nie vervul nie. verhinder is om dit onder "Sake uit die 
portefeulje bet Brenton Geach gese dat Cassie Wait het gerneen dat ons Notule" te doen, dit onder sy porte 
die tyd duid lik ryp i vir die herins teljhierdie keer gcnoeg uit ons foute geleer feuljepos, On twikkelingshulp en 
van di Int rvar ity m t die Universi- h t om in die toekoms 'n sukses van 'n USKOR, geopper hct, Hy het verduide 
t it van Kaapstad en het aanbev el dat Intervarsity met die Tukki s te kan lik dat hy m t die vorige vcrgadering 
die volgend per oon war die porte- maak. iek was en dus nou sy standpun t oor 
feulje behartig )tom daarvoor beywer, Johann Slaws het geargumentecr NUSAS se welsynswerk wou tel. 

Onmiddellik hierna het Blikkies van dat die goeie gees nie deur die afwesig- Hy het daarop gewys dat Shawco en 
Schalkwyk n Dirk Bad nhorst 'n heid van "Sing-Songs" g kortwick sal Witsco USKOR ver vooruit is en dat 
rno ie in cdi n waarin hulle vra dat die word nie. ons be lis baie van gemeenskapsdiens 
SR hul vorige besluit aangaande inter- Bobby Bertrand her hom terk ten kan leer by NUSAS, hulle beheerlig 
var icy met di Univer it it van Pre- gunste van 'n herlewing van die Inter- gaam. Sekere lede op die Raad se 
toria herroep, en dat die moontlikheid varsity met die Ikeys uitgespreek en, houding dat 'n mens niks by NUSAS 
v n 'n volwaardigc intervarsity met die soos Johann Treumicht, genoem dat kan leer nie i vir hom onbegryplik. 
Tukkies ond rsoek word. die groot afstand tussen Stellenbo. ch 

(Vroeer hct die SR met mo. ie 122 en Pretoria 'n haa onoorkomlike prob 
van 1975 besluit dat hulle die bedry- leem i . 
wighcde op die pawiljoen en om die Piet Hurter het toe govra of hy op 
veld as onvanpas beskou en voorgestel Brenton se argumente kan reageer, 
dat die wedstryd m t die Tukkies bloot waarop Blikkies gevra het of hy nie 
as 'n rugbywed. tryd be. kou moet maar Jiewer kan nie, waarop Pieter gese 
word. Sewe ) de het met hierdie mo ie het dat hy die indruk kry dat die 
buite . temming gebly.) Studente-unie Brenton vir sy mosie 

kwalik ncem en da t hy na oorweging 

ONDERMYNING 

G EN KLAGTES 

Met di bespreking van 'n verder 
mosie het Piet Vorster daarteen be 
swaar gem ak dat Tobie hom op een 
van y "sy-argument " aangehaal het, 
maar weer onomwonde gese dat al wat 
'n mens by NUSAS kan leer "onder 
mynende politieke bedrywighede" is. 

Onder die meeste portefculjeposte 
het die lede hul ver lae voorgele. 

Hierbenewens het die SR be luit om 
dit aan die volgende Raad oor te laat 
om die SR van die Universiteit Wes 
Kaap te ontmoet aange. ien hulle nou 
'n SR-verkiesing het en ons syne binne 
kort gehou word. 

Ingevolge 'n mosie ter wysiging van 
die reglemente rakende stemprosedure 
van Piet Hurter sal binnemuurse stu 
dente met die eersvolgende verkiesing 
van 9.00 vrn. tot 5.00 nm. stem, 
Saldanha van 12.00 tot 2.00 nm. en die 

I buiternuurse studente van 5.00 tot 
7.00 nm. 

Piet Vorster en Gawie het verder 'n 
mesic ingedien waarin hulle beswaar 
maak teen die "swak beriggewing" in 
die laaste uit awe van Die Matie. Hulle 
wa ontevr de daaroor dat die die 
bespreking oor die ASVS s geld li e 
toekenning in di selfde berig behandel 
i as die gebeure van 'n latere vergade 
ring van die SR. Hi rb n wens was Piet 
ontevr de dat hy aang haal is dat hy se 
ons kan niks by NUSAS leer nie. 

(DIE Nuusrcdokrellr skry!" Jnderdood 
gaun die AS VS-deel l'OIl die berig nie 
primer oor iets wat binne die rood ge 
beur het nie, maar om 'n twis tllssell 
JOh01111 Treurnicht en die vereni llg. 

SEWE SES Die vcrwy ing no wat Johann b 'n 
D 'I vorige gelcemlleid oor die .. oaf.. gese 

tllO ie is III t sewe st mme t n hct, diet' slcg flS [oclig/ing by r die 
a, nv, ar, m t Pi t Hurt r. Pi t Vor- aglcrgrond 1'011 die mClling l'crskU. Maar 

t r, Pierre Goo 11, Rlikkie. dw beri i" misleidend. 
chalkwyk, Gawi Nienah r, as i Piet Vorster he~i!ccr dal lIy nia gcse 

Wait en Dirk Badenhorst len gunstc het dot "mens niles hy NUSAS kOlileer 
daarvan. nic". SiCll cglerdlC goedgekcurde no/ule 

Die bespreking oor NUSAS het van die betrokke vergoderillg by Brcn 1011 
begin deurdat Tobie de Villi rs, nadat Geach se l10lltlaring tecn die USKOR 
hy deur 'n ordereeling van Pi t Hurter bas/ii it. j 

WILLIE 
DUMINY 
DOEN 

VER LAG 

In IY motivering het Blikkic die 
besw re teen 'n volwaardige intervar 
sity met die Tukkies probeer afmaak. 
Hy het verwy na die swak fond in- 
meling en die g brek aan danse wat 

veroorsaak het dat 'n verlie gely ts, Hy 
het die opkom by die veld as "oor 
weldigend" be kryf. Verder het hy 
genoem dat niemand ooit by hom 
Ida het dat die intervarsity nie goed 

wa nie en verwys na die noue 0 iale 
kontak tu sen die Studente-Unies en 
die Raad aan die "goeie gees" herinner, 

In sy sckondante-motivering het 
Dirk gcse dat aangc. ien die vcrslag van v n die tersaaklike verslae hom by 
die lntervar itykomit e t n tye van die die en wat Intervarsity met die Uni 
eer te mosie nog ni be kikbaar was versiteit van Pretoria st un, SI iar. 
nie, n da r n et die ternming ew In sy repliek het Blikki(- die be. 
led buit itcmmlng g bly hct, hy swarc t en sy mosi as voJg behandel: 
g JlOOp word om t g10 d t die oc rd I lIy het gcse dat hy by som 
v. n die Raad met daardie h sluit ge- mige men 'e gehoor het dat hulle 
brekki was, deur die "Iekker gees" nn die "Sing- 

In weerwil van enige vorige argu· Songs" gelok i . 
m nte me n hy d t die Intervar ity- Verder het hy die "geografi be- 
pogin "uk esvol w s. aware" afgemaak deur te se dat daar by 

verlede jaar wedstryd (in Pretoria) 'n 
BhSWAR groep studente spontaan begin sing het. 

Hi rop het Brenton G aeh g ant- wat dui op die b hoefte oan "Sing 
woord dat dit I kk r was om met di Songs"! 
ukkies om to gaan maar d arop g wys 

dat di vorig mosic s)eg op di' 
gchclire om di veld betrekking g h d 
h t. 

EDAK IE 1915 
REDAKTEUR: KOO BEKKER, Bonne E p r nee (02232-303) 

w ksda 10 vm. Wilcock .g bou K. 211. 
T.-HOOF OAKT UR: FR ODIE MARAIS, Ponta do Pargo 2, N EV TAAL 

(21 
KERN EELS BREYTENBACH en STEPHEN ZIETSMAN, Rust-Mijn 
Ziel, StelJeribosch, skryf: 

PLA y[WAL 
Voordele luit o.a. in: '0 grati 

fdruk van ons geheim kodetaal, 'n 
k1eurfoto van Clint E twood, en 'n 
kur us om te leer spoorsny in Afri- I.~","""_I_"~ 

kaans, ons taal. 

An a Erasmus, 
P, n r, P r fh rt, 

AVONTUUR 

Clo t , Minett 
ch Ikwyk, Ian 

AANSOEKE word t n ing wag vir 
Almal w t b Inng tel in b ,nd I W , aile post op die redaksi van Die 

avontuur, Min Shaw en die uitsnuff I Malic, vir di 1975/'76 tennyn. 
van misbruiker van Afrikaan, ons 
taal, en am Afrik' an ,on ta 1,. c mooi Aan oeke, met volledige ver- 
,n suiwer toekoms te vcrseker, kan vir m Iding van aile joemalistieke en 
'n proeftydp rk v. n 'n maand by on and r organi. atories ond rvinding, 
bende aansJuit. D, ama sal hulle ge ind- moet gerig word aan: Die Voor 
heid op tn bendeverg, d ring b spreek sitter, Publika j komitee, San lam 
:~~~. en hull, moontlik inge. weer gebou 205, Stellenbosch 7600. 

ie sluiting datum vir aanso ke is 
All Maties wat led i va die 

P'ltrysklub mag ansluit. Ons . 1 'n Vryda , IS Augu tus 1975. 

Hondnk Ack rm nn, 
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I(ITSNUUS 
,... '." 

BIBLlOTEhK 

STELLENBOS '11 gaan 'n nuwe 
modernc dorpsbiblioteek kry 

aangesien die bestaande cen langs 
die Stadsaal nou ontoereikend ge 
word het. Die biblioteek sal tussen 
die munisipale kantore in Neeth 
linghuis en Erfurthuis in Van 
Ryneveldstraat opgerig word. 

Die gebou sal uit twee verdiepings 
bestaan en daar sal slogs vir die cs en- 
iele gcriewc voorsicning gcmaak word. 
'n Aanbeveling vir die installering van 
'n hyser is deur die stadsraad afgekeur 
om die koste so laug moontlik te hou. 

Die bibliote kkomitee h t -ook aan 
bcvcel dat die fondumente so vcrsterk 
word dat later bou van bykomend 
vcrdicpings moontlik sou wecs. Hicrdie 
voorstel is ni aanvaar nie, Daar is 
besluit dat verdere uitbrciding corder in 
die vorm van onafhanklike biblioteck 
gebouc in die res van di dorp moet 
plaasvind. 

Die bcraamdc ko te vir die oprigting 
van die biblioteck bcloop R505 000. 

ANDE I G o 

LEU v 
MENIGE Stellcnbos er het Wocnsdag skeef opg kyk by die, an kou 

van talle Ikeys wat die Eikestad onverwags binneg val het. i au 
bckende trui van SACS was oral te hespeur. 

Die geleenthcid was die ja rlikso 
sportontmocting fussell di studcnte 
van die Fakulteit van II ndcl en Ad 
ministra: ic aan die Universit it van 
Stell nbosch en Kaap tad. 

Di AIFSFC-komittc van die Uni 
versitcit van Kaapstad was die gas van 
sy cweknic hicr op die Akk r, die 
Vcrecniging van l' konomi en Hand I. 
Ong veer twe hondcrd handelstud nt 
van o.a. Smuts Hall, Dri kopp n en 
"digs" h t die tr k na Stelk nbosch 
g maak om in vyf sportsoortc I kom 
mccding. 

Die v rrigtingc h t h gin rn t '11 

losing oor toekomskundc d UT mnr, T. 
Williams, Dir kt ur van die US 

BEURSE "'cnh id vit oekomsnavorsiug. Mnr. 
William, tans bcsoekend pro essor 

DI'c Ab .. Bal'I"y-reJ',olJeur vir 1975 is .... '- " aan die Universiteit van Kuapstad, h 1 
onlangs aan die Studcnteraadsvoorsit- 'n uitecnsctting gcge van y vukg hi d, 
ter, Picter Hurter, toegekcn. waarin hy stork g stcun h t op die 

Die beurs stel Pieter in staat on benad ring van die Bestuurskool vall 
saarn met negc ander studcnte van die Universiteit van Harvard. Hiervol 
under Suid-Afrikaanse universitcite 'n 
tocr van sewe wcke dcur Brittanje tc gens val die klem van enige studie oor 

die toekoms van 'n ondcrneming op die ondcrneern. 
Hierdie tocr, wat aan die einde van strategic wat die topbestuur in al sy 

fa se tte ontwikkel, waar kulturcle, die jaar plaasvind, sal Pieter se twecde . 
sosiologiesc en veral politiesc faktorc In oorsesc tocr binne 'n jaar we s, In bcrekcning gebring word. Die spreker 

Januari vanjaar het Pieter saam met It j egtcr gewys op 'n alternatk we 
vyf ander Suid-Afrikaanse studente sicning, waarvolgens al hoe groter waar- 
Amerika op uitnodiging van die Ameri- de gehcg word aan die bydrae wat die 
kaansc Ambassadc bcsoek. middelbestuur tot die strategicsc lang 

Bertie du PI ssis en Bobby Loubs r. termynbcplanning van 'n ondcrncming 
beide senior studente in die Tcologi kan maak. 
en gewesc Sk-lcdc, het ook onlangs t":=::=::==:::---- 
groot bcurse vir oorscs studic ontvang. 

D ric senior studcn te in die Tcologie, 
Bertie du Plessis, Bobby Loubser n 
'I hco Badenhorst, hct beurse ter waarde 
van om tren t R4 500 van die Duitse 
regcring on tvang om vir 'n jaar in Duits 
land te guan stude r. 

ADM ISSI EBOND 
G durcnde die af'gclop Junie- 

vakansie het daar 'n Admissicoond 
Tocrgroep, onder di lciding van 
George Rauch, op 'n kons rtreJ~ ver 
trek. Die toergrocp, bestaandc lilt 30 
led , hct binne '11 maand 18 kon ., r te 
op die planke gebring. . 

Die nc t to op brc ngs van die toer 
gaan aan di Adll1issiebond.beursfon~s 
vir b hoc! tig admissic-stud n.te. Dll 
konserte wat die gro p aangebied hct, 
was hoofsauklik III die vorrn van 'n 
vcrskeidenh id konserr. Hierbcncwens 
cgter, is 'n ceubcdryf, "Di Nominasie" DIE ko Isle man or die Akker is 
van Louis de Villiers ook opgevocr. Die deesdae gewis die 1 Vsstudent van 
regie is waargcnccm d ur Van Rooy 11 I 
Terblanchc, 'n lid van die toergrocp. Tollies. Seder! die stel gciustal ier 

"Die gccstclikc wuard van s(~ 'n,.tocr 1\ vergader daar elke aand '11 frts 
kan nouliks g meet word aan dte finan- troppie Maries vir '11 dop 
siele opbrcngs. AI hct die toer gee,n blik. 
sent wins gclewer nie, is dit nogtans die I,.::::..:.:.::._------------j 
rno ite rd as ons maar 'n faktor kon T I 
wees om i mand na Christu tc lei." rap ar na 
het George Rauch aan Die Matte gc.'c. 

Durba 1 
MONI A BRAND 

Saterdag 2 Augustus het da:1T ." 
brand in Monica ont taun en die m 
woners ver k: ik laat rend karrel op 
sock na hulp en wat f. Deur die inisia 
tief v n 'n paar dames en die hulp ~an 
onbekende mans wat in die omgcwmg 
was, is egter verhoed dat die brand 
groot skadc aanrig, 

Die oorsaak van die brand kan nog 
nic vasgestel word nie maar k 11 
blykbaar aan nulatigheid tocgeskryf 
word. Daar wa 'n uitstulling van bo k 
vir die S ndingw k III I brr ndcndc 
kcrse as vcr icring tusscnin ell di ~ 
verrnoede be tal n dat n van die kers 
omgeval h ct. 

Die skad aan di vcrtrek is aansien 
Iik en di boekuit: tailing is verwo s. 

OJ> Saterdag 23 Augustu: n 
'n . pan van Helderberg d 

aan die Na innate 'l'rapknrkam 
pioenskap i 1 Durban, Di is die 
ecrstc nusionale wedron wat g • 
organiseer word sedert die ont 
staan van die trapkargier op uni 
versiteite. 

ing . amcl. . 
Volgr ns Thys Loub r. voorsitt r 

van die plaaslike tr: pkarkomitc • sal 
Spanner vanwec sy agtorst nd ni as 
N .ionulc Kampiocn uit die tryd kan 
tree nie, maar hy IS van m ,ning dat 
hulk w I onder di voorlopc r k n 
indigo 
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(9u Wyn in :Xuwe OVate ... 

'0 p" JAA 

G ro t minnaar en b minde , 

M 'l die Taulmonument n die Broeder en die poeti se winterland 
skap om my, staan ek hier en ek kan nie anders nie dit moet uit: 

! " 
k. 

Marais, 

hoeder, 

SE 
MENSE 

SG-LOERDER 



12) Q·Ql 
13) NxP 
14) B·B2 

Oit i b langrik vir Wit om hierdie 
biskop t behou, a nge ien dit 'n 
I ngrike rol p el in y aanval. 

R-Kl 
P·NS 
NxN 
P·83 
P·N3 
B·81 
B-N2? 

Volgen Botvinnik ou dit 
g w c. hct om 20), . " P·Q4, t 

-----------~ 21) 8-Q2 P·Q84 
22) B-R4 

PERSONE wat van hierdie ko- 
10m gebruik wil maak, moet 
briewe of poskaarte met die 
volle besonderhede [insluitend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers) rig aan: Die Sosiale 
Redakteur, Die Matie, San lam 
gebou 205, Stellenbosch. Inge 
skrewe studente van die Uni 
versiteit van Stellenbosch kan 
gratis plasings doen. Vir onder 
persone is die koste RJ vir elke 
veelvoud van 30 woorde. 

TE KOOP 

'n ARIA ta lsnaarghitaar in perfekt 
toestand te koop, Prys R60. Kontak 
Mike Burn of Rupe Wor dale in kamer 
22, Simon berg. 
'n IBANEX 12·, naarghitaar Wilt RIOO 
gekos het, is te koop vir sl g. R50. Vra 
vir James by Drornm dari straat 10, 
Simon wyk. Telefoon 4179. 
YAMAHA ghitaar in baie go ie to • 
stand t koop vir slegs R30. Te ien by 
Dromrnedarislaun 10, Simonswyk. 

LOSIES 

ONGEMEUBILEERDE kamer in plaas 
huis wat gcde 1 word deur student . 
Naby Koelenhof. R 20 per maand. Kon 
tak Johan Slabber by Farmer's Winery. 

VERLOOR 
Goue Rotary darneshorlosie verloor op 
31.7.75. Gryskleurig bril in "beige" 
houer. Bruin Potloodsakkie. 
Bring a. seblicf n SR-kantoor. 

GESOEK 
'n Twe dehand e valhelm oek. Kon 
tak Jan Nieder-Heitman in Eendr g. 
Kamer 53. 

1966 Yolk wagen 1600 Sta i wa met 
'n nuwe njin te koop vir R3S0. 
Kontak Paarl 24612 (vr vir Elaine). 
Na ure tel. 25992. 

(Vervolg van hi. 3) 

24) P-BS 
Hierm b in Wit 

op die S vart konin 

Bron tein i in 1924 ebore, In 
1950 laag hy daarin om aam m t 
Bole lav ky die e rste Kandidate-toer 
nooi te wen. 'n Uitspe l-wedstryd tu - 
. n die twee word deur Bronstein 
gew n n odoende kwalifi: er hy vir 
'n wed tryd teen die de tyd wer ld 
kampio n, Mikhail Botvinnik. Hi rdi 
w dstryd van 24 p le word in 1951 in 
Mo kou ge. peel n dit eindig gelykop, 
sodat Botvinnik sy titel behou. 

Die volg nde sp 1 is in die Kandi 
dat -to rnooi van 1950 ge~ 1. Dit i 
'n goei illu tra i vim Bron t in 
oorspronklike, aanvallende styl. 

25) Q-KN3 

Wit: O. Bronstein Swart: P. K r . 
Ruy Lopez 

P·K4 
N-QB3 
P·QR3 

t) P-K4 
2) N-KB3 
3) B-N5 
4) B-R4 

Fi h r hct in 1966 go i r sultat 
beha 1 met 4) B N, QP B; 5) 0-0, 
P.83; 6) P·Q4, '11 varlasie wat dikwel 
tot '11 koninginlo e middel p I aan 
I iding gee. 

N-B3 
B·K2 
P·QN2 
0-0 

5) 0-0 
6) R-Kl 
7) R-N3 
8) P·Q4 
Di gewone stoot is 8) P-B3, maar 

daarna kan Sw rt di ev arlik Mar 
shall Gambit peel: 8) ... , P·Q4! ? ; 9) 
PxP, NxP: 10) NxP, NxN; t 1) RxN, 
P·QB3. 

P-Q3 
Na 8) ... , NxQP? volg 9) BxPch, 

RxB; 10) NxP, N-B3; 11) NxR, KxN; 
12) P-KS III t voordecl aan Wit. 
9) P-B3 8·N5 

10) P-KR3 BxN I 
11) QxB 

'n Int res ante toot. Wit b luit 
om ~ p~n op t o~r ~ roil ~rl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
aanval moontlikhede. Oie ;:::========~~~~= 
stoot i 11) JlxB, waard ur 
koninginspion behou. 

PxP 
PXP 
N-QR4 

, 
Ws 

AK65 JI0 7 
J3 H 105 

ASS R J 3 
K '1 A874 

00 
k Q9 

H 8 
R KQI076 
KI J102 

Bi "ry 
Suid 
1 kopp n 
2GT 
4 H rt n 

Wit koning hi kop word nou 'n 
besonder sterk stuk, Dit voor om 
onder and r dat S w rt 22) ... , N-B3 
speel. 

R- 81 
Q-N3 

7 8 Aug. 
1 t Aug. 
12 u. 
13 Aug, 

Staatsdi n k mmi i 
18,19,20& 21 

Aug. 
22 Aug. 

25 Aug. 
3 S pt. 

Servic Board 
27 Aug. 

le ra fw 
28 Aug. 
28 & 2 Au. 
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ITotsiens! I 

VOL AFWAGTING glimlag die Helshoogte-toerspan net voor hulle vertrek op hut rugbytoer na die 
Noorde. Die hoop het nie beskaam nle en almal is dit eens dat die toer nog lank onthou sal word, nie net 
vir die rugby wat gespeel is nie, maar ook vir die vriendskapsbande wat gesmee is. 

oshuisspanne ding mee om 
Agt Gesogte Bel ers 

Deur DIRK DU TOIT 
DIT 18 8 KER een oordrywing om te se dat daar 'n buitengewone hoe.belangstelling in die lnterkoshuis 

ugbykompetisie op Stellenbosch is nie. Elke Vrydag stroom die manne en ook van die mei ies na 
Coetzenburg o.m die spanne te gaan aanmoedig. Tog lyk dit of daar nog onkunde be taan oor wie nou 
eintlik watter beker kan wen, en wanneer. 

* 

13 
13 
13 
13 

en rag 13 
j ke 13 
Hel h ogte 13 
1-1 lderber 13 
iberta 13 

Wilgenhof 13 
lsenburg 13 

I rnbre 13 
Hui Visser 13 
Oude 01 n 13 

P. 
23 
22 
22 
17 
16 
15 
14 
14 
10 
10 
8 
5 
4 
2 

de Villi rs-b ker 
337 67 24 
158 58 21 
163 88 21 
100 78 20 
211 102 17 
139 115 15 
21211514 
136 160 14 
104 100 10 
81 161 10 
3 191 8 

79 1 8 7 
56 20) 3 
32 217 2 

VIR DIE B TE PRYSE 
IN DIE DORP 

OLYMPIC NYLON DRAFS OEN 
ACK KI G NYLON 

W TPAKKE MET TR PE . . .11,95 
AAP AKKE.. . . . . . .. 6,65 

NORDO PYL T JIEBORD 23,50 
KWIZ V YL T JIES . . . 95e 
KWIZ PYL JI VERE ~ . . . . . . . 95e 
DUNLOP WI AL ST L .10,50 
LAZE G R N MAXPL Y 
NNI RAME.. . . 
NNI BAL E (VIR 4) . 

POM POM NNISKOU 
MAXP Y N LAZE G 
MUU ALRA ET ( 
MUU AL AL 
U LWORKERS 

RU Y - N OKK 

in I punt Iy : Don . li a vir Janni 
13 12 0 1 
13 10 1 2 
13 10 J 2 
13 10 0 3 
13 8 I 4 
13 7 1 5 
13 7 0 6 
13 7 0 6 
)3 5 0 8 
13 5 0 8 
13 4 0 9 
13 1 9 
13 1 1 I 
13 0 12 

4,95 

12,50 
1,85 
9ge 

13,75 
60c 

.. 24,95 KAN U VOORSffiN VAN ALLE OEN 
MINUS 2 % Motoro, .... J· .... el 

Toeb 
att ry 
'eedSkap 

NA EONS VI U TEGNIESE ROBLEME 
T6 

L. 29/3076 
9, T LL NBO CH 
OON 4794 

LAAT JULLE 

T· HEMPIES 

D UR 

G DR 

TEl. 41 2 
k Rk TRAAT 27. TELLENBO CH 



D 
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o MPU 
NBRENS IN DIE W RELD heer daar sov e) belangstelling in 

damessport as in die portsoorte s os rugby, okker en kri ket, 
waarin mans uitblink nie. Veral op tellenbo ch is d ar 0 min 
belangstelling in dame sport, dat die indruk oms geskep word dat die 
dameskoshui e geheel en al deur die portkantoor geignoreer word. 
Tog word daar b hoorlik na hulle belange omge i n deur die 
Damesontspanningsvereniging (DOV). 

Volgens m v. S.l. Foulke, voor 
sitter van hierdie v reni ing, gaan die 
vereniging g buk ond r di probl em 
van 'n mi leidende na m. Sy sou graag 
wou ien dat di ver ni ing se n m 
verander word na di Dam 'Sport en 
Ont pannin vereni ing, omdat die 
sportorgs nisasie van die ve niging in 
hierdie stadium nog veel belangriker 
is as die ont panning k tiwit it , 

Die portorganisasie van di vereni- 
ging is al vir ctlik j rc aan die gang en 
h t ten do 1 om aan .ove 1 moontlik 
studen te di g leen theid te gee om aan 
sport op komp ti ie-ba i d el ie ncem. 

SAM ·Wf.RKING 

Dit is duidelik dat die DOV 

LINKS: JAN SIHBRI1:() van die 
U. - Veldloopklub, wat di laaste 
ruk groot opgang gemaak he! en 
tan beskou word as die beste 
l'eldat/eel ill die WP, wen de sdae 
byna mid r uitsond rin Ike 
wedloofJ waaraan hy deelneem. 

9 6 
1 
11 

MATIE 00 HEE 
WP VELDLOOPLIGA 7 

5 

LA 

KRY nrr BY 

51 o H 
vorm. 

M r vind di WP Kampi n kapp 
op St llenbo ch plaas, Dit I nogal 

Oa ainu-, bo t Blrdlt .... t 
LU01 
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