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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER eESKERMING VAN DIE SR 

INGW 
G OOT 
SUKSES 

VERLEDE week het die Maries weer in greet gctallc opgetrek )111 
byeenkomste wat gedureude sendingweek gehou is by te w ion. 

Die doel van hierdie week sons die in die vcrlcde was om Christenc 
vertroud te maak met scndingwerk, die verskillcnde seudingvclde en 
die behoeftes daar, asook 0111 Christene van hulle algemene sending 
me ping bcwus te maak. Daar is ook weer gcnoem dat daar 'n 
geweldige behocfte aan werkers ill die scndingveld is. 

Na die Sendingwcek verlcde iuar, 
waar Prof. Willre Jonker gcpraat het 
001' die (cit dat die Iicfde van Chnstus 
ons dring om ons medernens, CIl dan 
spcsif'iek OtIS andcrskleurig medcrnens, 
met die daad lief te he, het Ds. Attie 
van Wijk , skriba van die kuratorium , 
hierdie week die dicnste waargenecm. 
Die tenia wat behande l is, was Die 
Koning ell Sy Koninkryk. Die dienste 
hct 01' Sondagaand, 8 Augustus begin, 
en is dwarsdeur die week voortgesit, 
uitgesonderd Saterdagallnd. 

KORE 
verskinende kore, waaronder ook 

die Univcrsne lt koor van Stcllcnbosch, 
het gcdurende die dicnste opge trcc, Na 
elke aanddiens is 'n rolprent vertoon. 
Op Sondag. 15 Augustus. het die week 
die hoogtepunt bereik met die onder 
werp: Die Koning rocp. 

MIDDAGUlJR 
Bencweus die a:mddieno;te is ook 

middaguurbyeenkolllste gerccl. ~it .is 
elke wceksmiddaf am 1.15 nm. JIl die 
Sanlamsaal, LSS. aangchicd. Ds. I. 

ENTOhSIASMF 
'n Swart siudcntcgrocp vall die 'iCII- SO I. YK die 11I1lI! verkose SR. V. 1.11. 1'. agtcr op die [oto is JO//(111 Aspeling, Jan de Wet, Mat tiline Bollia, 

dingskool Ciccha in <lie Transkei het ook hier opgctrec ond I' die leiding van Carel Jooste, Willie Duminy Ilsc Trcurniclit en Jan Bredenkamp. }foor sit-Bocsman le ROllX, Christopher 
ds, Haas Burger. Bulle was bai b _ Aggenbach, Philip Nel, Leon Oosthutzen, Tertius de Jager ell Freddie Marais. 
indruk met die goeie ontvangs II die '__--I)-i -ev-a-n-gc-'-I"'-sasiespan wat na di ----------------.----- 
entocsiasme waannee hulle (I H Stcllcn- Olimpicse Spcle in Montreal was, he t Hicrdie uitstulllngs h 1 rroot belong- 1"111 ~ ecn w" by die u itst 111111' or 
bosch gepraat het, is 'n pluimpie vir ook van eli aksi waaraan hulk kon stelling gewek n ticntall het na die die hyecnkcmst was, mo t on 'l;i\ ,y. 
die student. Hulle hct by Kayamandi declncem , vert 1. Hicrdie gro p het '1\ h aud wcrk van B mto -kind rs ell reid oud 'f li indruk wees Villi 'loot 
tui gegaan en i ook op be sigtigtng» maand ill Kanada deurgcbring n dit and r k01l1 kvk, Die kcurlg wy c opoff rill wut 1 '\Ii' ll\ ns [,CIll,l ik 
toere dcur Kaapstad g mcern en die wall volgens hulle 'n uuieke e rvarlng. waarop handw rk n under artlkel we r I en da: dnar '11 grout werk vern 
In diose skool o p Tygerb rg gewys. T rwyl di mense gc lok j <leur straat- urt est: I was, Vi; rdi n verm Iding. word. 

drumus en mimi k en 'ang het workers 
tUSSl'1\ die mcnsc ingcgaan en die 
Woord verkondig 

Die S nding iksie van die Wes-Trans 
vaalse Sinode was hi rdi innr verant 
woordelik vir die uitstallings wat in die 
boonst wand I range van die Langen 
hovcnscntrum te sicn was. DIe u it 
srallingt was vir lie duu r vall drc \\ ek 

Moolman en Ds, J.J, Sicberhagen hct 
hy die gclecuthcde opge trec. He th 
lehem Nopcce het ter elf'der UTe- laat 
wee t dat hy nie rneer kon kom me. 

KURT KOCH 
Op Sondag, 8 Augustus, het Dr. 

Kurt Koch, 'n h k ende Duitsc Tcoloog, 
in die Se ndingstudlcprogtam opgctrec, 
Voor 'n vol snal he t hy gepraat oor 
duiwclaunbiddlng. Ily hct onder andere 
ge>'16 <tat die komrnumstiesc landc deur 
satan bcheer word en dat kommuniste 
die kerke in baie nuder lnndc binnege 
driug het, 

MA TIE VLIEGKLUB 
BOER VOORUIT 

DII~ afgclopC [aar het die Ma~ ie vlj~g~lub met rasse skrede vooruitge- 
gaan en nietccl1staande die huidige ekonomics sltuasie het die 

aanral ure deur die lcde ~cvlieg dramatics gestyg. Bykuns vyftien lcde 
het hullc liscnsies verwerf en owat twintig aspirant vliceniers is in 'n 
gevorderde stadium van oplei?ing. 
. Vnnaf die twccde mester IS nil 
vliegnktiwiteitc by Fisantekraal.gekon 
solldeer nadnt dit voorhee n Vir lede 
vrygestaan hct om ople!din~ by nige 
goedgekeurdc instansle III die Kaap Ie 
eniet, Dit is moontlik ~emaa~ dem die 
hum van '11 eit' vlicgtUlg en dl~ aanstet· 
Itng van ons cie inst.fukteurs. ~~cslaa de 
kluhdae kon in die kl.lIuhuls by g - 
Ilocmde 11IghilWe uangehled word ... 

Volgens 'n oTllvatlcnd. \l\lbSldl~- Die kluh is toeganklik vir IOtlldrnt , 
skerna kun lude van die kltt!> t en d~e p rsone 1 sowel al; oud-Matie . 
heel hillik. te voorwaar? s vlt:g. 1~le Persone wat helallgstel om a'lIl te 
klub het ook die gebrlllk v~n n rUtin sluit 'nn aanklop hy die kantoor Sivic 
kantoor in di sivi Ie ingcl1Ieur g:hou Ie Illgellkur. we ,kam I S3S1 Vryda 
en 'n blhlioteek met di' belall:tflk t am 12.10 of kon!nk Martin Louw in 
tydskriftc en opleiUing -litt::.rntllur., II Ishoo!;! A70S, telefoon 43RO of 

'n Span hestaunde lilt pro1. du 2985, 

P:eez en Martin Louw is ingeskryf ill 
die W.P. Lugtydren ell lie! danrin gc 
sian' om die Comair-trofee vir di 
eerste geplaasdc C ssna te verwerf, 
Gereekle deelname aan nusionale lug 
vaart-gcleCI1 thcde word in die vooru i I 
sig gestel. I, rsdaags kan aspirant 
vii niers hulle Sing wys gcdur IIdt~ 'II 
kluhcla . 

Vry dag, 20 Augustus ]976. 

• 

DAMES TUDENT 
KRY ERE KLEURE 
ER ··K LbUI I~, eli hoogste toekennlng w t1 die rudenterand nun 

studente kan maak, is vanjaar vir eli erste k r U'H} 'n vroulik 
student van di univ rsite it van tell nbo h gem. I k. Sy i III j. I ucla 

SANGFEE S 'W, hl, 'n student in haar vyfdc jaar en lid van vanjum e Iud nt irand. 
Frekl ure is a n nit snam e stu- 

d nte tocgeken. DIe nd r vyf is mnr . 
Pi rr Goo. n, Brc III r G ri kc, WIllie 
1I Pre 1., Ldwin ameron en Drrki 

Smit. 

Die volgende kore nccm van 
[aar deel aau die verrigting : Har 
monic ell Simousberg; Monica en 

3031 
29.~7 
2885 
2878 
2729 
2552 
2506 
2293 
22 1 
2088 
203" 
)924 
1806 

ItSI .. TRFURNICIIT 
JAN OJ.. WET 
.IAN BREDENKAMP 
1>111 UP NEt 
Wll.llhLM DUMINY 
JOIIAN A. PEUN J 

CIIRIS AGENH (II 
FRI·.DDIE MARAIS 
ARI'.L .lOOSTE 

LEON OOSTlHJIZhN 
Tr';RTIUS I E JAn'.R 
BOESMAN LF ROUX 
MARTINA BOlliA 

-1781 
1(171 
1133 
1333 
1085 
2 

RYNO LOUW 
STIAAN VAN DEl{ MERWE 
GJo.OH,GE RAlJ H 
SI'BASTINA MOlJ1 ON 
CALUF IIU(;O 
CIIARI KO KS 
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REMBRANDT SKATERLAG ? • 
- ETSE 

UITGESTAL 
IN KUNSMUSEUM 
DIT is nie dikwels dat 'n mens die kans kry om werke van een van 

die grootstc kunstenaars van alle tye te besigtig nie. Hierdie 
gelecnthcid doen hom egter tans op Stellenbosch voor, waar die 
kunsmuseum van die Universiteit 'n uitstalling van ctse van Rem" 
brandt aanhied. 

WOE LING 
Hierdie woeling en onrustigheid tref 

ons oak aan in die cts "Die l'ngcl 
verskyn aan die Herders" (nr. 1). Ter 
wyl die lug gevul is met 'n massa 

______________ --------------------------------'---------------, spelende engcltjics, storm die diere 
verskrik in alle rigtings om weg te korn 
van die hernelse lig en die herders 
probeer tevergeefs keer. Hierdie werk IS 
eintlik 'n same melting van 'n Bybelse 
toneel en 'n I nd kaptoneel omdat 'n 
groot ge dceltc daarvan gevul is met 
borne, struike en rotse. Self's die nlan te 
groci versterk die onrustige ntmosfcer, 
want dit word met golwende lyne en 
krulle uitgebectd. 

"Die Skoolmeester" (nr. 15) IS die 
beste voorbceld op die uitstalling van 
Rembrandt se gebruik van chiaroscuro, 
wat een van die bclangrikste aspekte 
van sy styl is. "Chiaroscuro" verwys na 
die kontra tussen Jig en kaduwce. In 
hierdie cis is die: kop en skouers van die 
vrou wat in die deur .. ta .1, hclder 
verli . 01 orige gedeelte van die toneel 
is so donker, dat 'n mens skaars die 
kind rfigure in die voorgrond kan uit 
maak. 

Rembrandt word vandag veral as 
skilder gceer, maar sy e tswerkc maak 'n 
belangrikc deel van sy oeuvre uit. In sy 
lecftyd was hy meer beroerud hiervoor 
as vir sy skilderyc. 'n Opvallende ken 
merk van sy etse is die klein skaal 
waarop hulle uitgcvoer is; hulle is oor 
die a lge meen j poskaartgroo tte of 
klcincr. Op die uitstalling is die kleinste 
werk, Hr. 10, nie veel groter as twee 
posseels nie! 

GODSDIENS 

'N TONHRI. TJTH uit Steve Curtis se pittlge plaaslik J komedie "111ey Never Noticed a Thing" wat 
teluggebl'illg word 11(1 die Ltbertasteater op 26, 27 ell 28 Augustus. As 1I die snaakse en hoogs suksesvolle 
komedie misgeloop het is kaartjles nog by Pikkie Blommaert beskikbaar. 

Ni minder as sewe van die negen 
lien else het 'n onderwerp van 'n 
godsdicnstige aard nie. Dit is bckend 
dat Rembrandt 'n besonder gelowige 
man was, en dat hy dikwels inspirasle 
vir sy kuns uit die Bybe l gcput het. 

'''n Verposing tydcns die Vlug na 
Egipte " (nr, 4) is een van Rembrandt 
se vroegste etse. By slaag daarin om die 
Heilige Fnmilie oortuigcnd as 'n ge 
wone farnilie uir tc bceld. In die lig van 
'n lantern is Maria besig om haar SCUll 
te voer, terwyl Josef, effens op die 
agtergrond geskuif, die bakkie met kos 
v, shou. 

~ Witzenberg G9 

had h goeie jaar 
Die wyntradisie van Witzenberg starn uit die 

jaar 1700. Vandag het Witzenberg 'n ge ellige wyn 
vir elke glasic. Vir sonskyn en samesyn. Vir 

vrolik skink en saarndink. Klink op die wynvreugde 
van Witzenberg - ware wyn van die land. 

PW34A 

MhNSLlKHHD 

Ook ill "Abraham licfkoos Isak" 
(nr. t 3) is die klem op die menslikheid 
van die figure. Die tradisionele ton eel 
van Isak op die offeraltaar is vervang 
deur die van Abraham wat lief'deryk 
die kop van y seuntjie Isak streel. lsak 
is, kinderlik onb sorg, meer geiuteres 
seerd in die vrug wat hy vashon. In 
albei hierdie ctsc word di gcwoon 
menslike emosics van die Bybelse 
figure uitgebeeld, en hulk verkry so 
docnde 'n universclc en tydlo: e 
karakter. 

In tcenstclling met die stille rustig 
heid wat uit hierdie werke straal, is 
"Christus reinig die Tempel" (nr, 18) 
besonder kragtig en vol bcweging. 
Rembrandt het 'n oomblik van chao 
"bevries". Die handelaars sc geld word 
hyvoorbceld uitgebeeld waar dit besig 
is om op die vloer te val en tc rol. 

POR') RETSTUDIES 
Die grootste b'TOCP etse op die 

uitstalling i portretstudies, Rembrandt 
het formelc opdragte van welgestelde 
burgers gekry, en verder het hy gruag 
~'Y vriende, fumilie en vrou a modelle 
gebruik. Ook het hy homself meer as 
negcntig kcer in sy lewe geskilder, 
geteken en geets; dikwels in 'n ryk 
versierde kostuum en 'n opvallende 
hooftooiscl. 'n Voorbeeld hiervan is 'n 
selfportret met die titel: "Rembrandt 
met 'n fluwele mus en veer" (nr. 9). 

Hierdie besondcre uitstalling duur 
tot die 27 te Augustus. Niernund be- 
1100rt die gclecntheid om ie ts van die 
genialiteit van Rembrandt se kuns te 
crvaar, te I. at verbygaan nie! 

LILA HORN 

FlLMVERENIGlNG 
Li fhebbers van panningsf'ilms sal 

bly we om te hoor dut die filmvereni 
gmg op 23 Augustus diu meestcrlik M 
van Fritz Lang vcrtoon. 

Hicrdie rolprent is in 1932 gemaak 
en is in vele opsig tc die voorganger van 
modcrne rillers. Dit gaan oor die 
pogings van die ondcrwer Id en die 
polisie am 'n berugte kindcrmoord - 
naar vas te trek. 

Uiteind lik word die moord na r in 
'n g regshof verhoor 'n demonstrasic 
van die filmmaker e geloof in die reg 
as bemiddelaar tussen die beskawing ell 
anargie. 

Lede v. n di vercniglng kan op 6 
Septe m ber twee uitstekendcdoku 
menterc films sien, Op hierdie datum is 
daar nie 'n dubb 1 vertoning van 
<Ii selfde film nie, 
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GOEIE RILLER VUL 
LEEMTE ANLENJORDAAN 

DIE leemte wat die Libertas-teater op Stellenbosch vul, kan nie genoeg beklernroon word nie. Van a1 die 
dramas wat al hier voor die toneelgangers hul bulging gemaak het , is die moordriller seker die skaarste 

in getal. In 'n ry "akaderniese" stukke wat in die H.B. Thom-teater deur of UTS 6f KRUIK aangebled 
word, is die rnoordriller-speurverhaal van Robert Thomas, Lokval vir '/1 eensame mall, opgevoer deur die 
Libertas Teaterklub, 'n welkome en aangenarne afwisseling. 

Nie alleen hct die opvocring van di6 sjarrnante en ligte vertolking van die rol 
stuk spclgelcenthcid aan studente ge- van die boernclaar wat "vermoor" 
bied wat ahnal, op cen na reeds hulself word. Sy binnekorns was een van die 
by die USAT-dramakompetisie bewys 
het nie, maar ook het dit verrnaak 
verskaf (sender die negaticwe ko nnota 
sie) met oorgenoeg wins aan dramatiese 
spanning (en psigologicse on tspanning 
vir die gehoori ) asook toneclmatig 
hcid, 

Die hoogtcpunte was vir my hoof 
saaklik gele in die knap regie, die 
heerlike gcbruik van die vcrhoog dcur 
die spelers en die funksioncle dekor 
wat al die bepcrkings van hierdie teater 
uitstekend oorkom het. Om sovecl 
dimcnsie Iller deur gcbruik van dekor 
en ligcffektc te verkry, is waarlik knap. 

Die regie van Mark van Hecrden 
had 'n vaart en die hecrlikc tempo wat 
clke toncclganger mcesleep en wat so 
essensi '1 vir di geslaagdhcid van hier 
die tip drama is. 

opwindendste momcnte in die aand se 
spel, Nie aileen ilia sy lied tot spanning 
nie maar situeer dit ook die handcling. 

GRIMElUNG 

In die rol van die komrnissaris was 
Anton van Niekcrk sc spel tipies van 
wat van die beroep verwag word. Sy 
ooggrimcring het ek egtcr onscnsiti f 
gevind. Ek sal hom graag in '11 rol buite 
die kader waarin hy tot dusver opge 
tree het, wit sien specl, Dit is ontspan 
nend, om na sy woord to lui ter. Dit is 

dan ook juis oor hicrdie aspek waar 
teen ek die mecste beswaar in te bring 
hct teen die spel van Casper Baden 
horst. Sy woorde het dikwels vir die 
gehoor verlore geraak en hy hct ook 
nie deurentyd in die mociltkc rol van 
die pricster oortuig nie. Maar dalk 
mocs hy juis uie oortuig het nie, as die 
ontknopiug in gedagte gehou word. 

PLUIMPIE 

In die geheel gesien 'n baie geslaag 
de opvocring waarmce die Libcrta 
Tcatcrgrocp waarlik 'n pluimpie vcr 
dlen. 

STUD IVTE IN 
IICONSERVE" 

A S deel van 'n konsertreeks, hied die Konservatorium Saterdagaand 
om 8.15 in die Konscrvatoriumsaal '11 program aan deur vier top 

senior studente in Musick. Te oordeel nan die prestasies wat hierdie 
studente reeds gclcwer het, en aan die program wat voorgehou word, 
sal dit die moeite werd wecs vir elke musiekkenner en -liefhebber, 

Wat die toneelspcl bctref', slogs 'n 
paar opmerkings. Die hoofkaraktcr, 
vertolk dcur lIenry Mylnc, is die rol 
met die grootste prominensie in Lokval 
vir 'n eensame mall, nie aileen orndat Hanncli Rupert (mezzosopraan) en_--------------.I-lJ-JB-E.-'R-1-~-(,-'J-:'J-JI-)1-~j-V.-11-l~J_y_S_.'i_'e_\_Ve_'_li_n_sk_'I_:V_H_'i_llg_I_II_ir_F_'O_1i_'O_V_:A_._R_.IA __ 7fl_)._ 
die karakter die enigste is wat nooit die Manuel Escorcio (tenoor) lewer onder 
verhoog verlaat nie, maar ook omdat skcidelik Schumann se sangsiklus, 
hy in homself die moontlikheid van Frauenliebe lind Leben ell Poulenc se 
ontknoping dra, Chansons gaillardes. 

Hierdie promincnte aanwcsigheid Beide studente het onlangs terugge- 
sal dus 'n deurslaggcwcnde faktor by keer uit Europa waar hulle somerkur 
die bcpaling van die geslaagdheid van susso in Saltzburg bygewoon, en boson 
die opvoering wecs, Henry Mylne se der good prestcer hct. 
h erlike energie en gocd geartikulcerdc Op die klavier lewer Bennie van 
spel h thorn m.l. hierin laat slaag. Eeden Chopin se Encde Op. 25 nr. II 

Elsabe Grobl~elaur was as sy "vrou" Nocturne op. 48 nr. I, en Galluppi s~ 
ewcneens cnergl.k en haar spel was Sonate. Nicol Vilioen is vernntwoorde 
dcurgaans bevredigend lhoewel ek tog lik vir die klavicrsonate in C mineur, 
heswlla~ wil ma.ok teen ,haar hmdertike op. III van Beethoven. 
la.g n.s n b. dUld?nde f?ktor. Sy kon Ian Smith tree op as bcgelcicr vir 
hicrdie ~egnlek me subtiel ~enoeg aan- Hanneli Rupert en Manuel F, corcio. 
wend me. Met meer ervann~, behoo~t Diegene wat me rc kskaartjies besit 
haar handgebare, soos ook die van die nie, kan kaartjies bekorn by Teal r 
verpl .cgster, meer out panne te raa~. besprekings (Edrich). Die tocgang kos 

Dat Space van Heerden op die R150 (publiek) en Rl 00 (studente). 
verhoog tuis i , hlyk duid lik uit sy , , 

TONhELSPEL 

SONDAGAAND 
'11 Uitstekende reeks van Sondag 

aand-uitvoering het verlede Sondag 
- ......... --- ..... _-----.... nand afgeloop, toe die Kayser-trio 
'n Uitstalling van landskappe deur werke gclewer het van Haydn, Ravel en 
die skilder James Fender kan tans Beethoven. Die trio bestaan uit Noel 
in die Libertasgalery besigtig Travers (viaol), Micu Szigeti (tjcllo) en 
word. Die uitstalling duur tot 27 Nils Kayser (klavier). Hierdie drie musi- 

kante tree dikwels saam op, en soos 
Augustus. Die gaJery is op weeks- gewoonlik was ook die program hier op 
dae oop gedurende normale besig- Stellenbosch van 'n baie hoe gehalte. 
heidsure; asook op Saterdagog- Die Sondagaand-reeks word voorte- 
gende. gesit met uitvoerings op 12 en 19 ,.... September, en 17 en 240ktoher. 

Besonderhede oor die deel van die 
program is nog nie beskikbaar nie, 
maar op die eerste en laaste twee 
datums t), 1 studente van die Konserva 
torium ook he trokke wees, 

Kortkuns 

PUIT 

DIE Eensame Mall proheer s)' bes om Ie ller/wed clat die kommis~aris 
en die priester '/7 ongewellsle il1SPliitillg aan hom toedien. Dit is '17 
toneeltjie IIit LOK VA t VIR 'N HE'NSAME MAN wat elders op hierclie 
b/adsy geresellseer word. Die spelers is AlltOIl )Ian Niekerk, Caspar, 
Baden/wI'S! en lIenry Mylnc. 
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'n Bank. 
Tve het verander. Banke ook. 
Nedbank speel vandag 'n ewe 

belangrike rol op die kampus as in die 
Suid-Afrikaanse [inanswereld 

Per slot van rekerunq bevind 
duisende van ons toekomstiqe kliente 
hulle tans op universiteit. Dis dus net 
logies am hulle sommer dadelik te begin 
help pleks van te wag vir beter dae. U 
het hulp n6LJ nag meer nodig as later. 
Studlehulp 

As student moet u geld he vir 
allerlei dinge. Boeke. Losies. Klasgeld. 
Klere. 

Nou ja. na u eerste studiejaar kan 
u aansoek doen vir 'n Nedbank 
studieleningsrekening. Ons kan u 'n 
ruim bedrag tot 'n vasgestelde perk 
leen. Die perK is n6g hoer as u besig is 
met u M BA-graad. 

En u betaal net die spesiale lae 
studente-rentekoers: 5,5% op die geld 
wat t1 werklik trek. 

U kan ook die gerief he van 'n 
Nedbank-tjekboek, 'n Nedbank 
spaarrekeninq en as u karnpus 'n 
Kitskontantmc. sjien het - ons 
Kitskontantkaart. 

Daarby bied ons u verskeie ander 
dienste. Vakansietye salons u help met 
reisbesprekmgs. Ons kan u voorsien 
van reistjeks. Buitelandse valuta vir u 
reel. Ons kan selfs leesstof verskaf, soos 
publikasies oar die ekonomie. 
Oak Passport to Pleasure, ons gratis 

Ons toptalcnt oo elke finansi':le 
gebied is tot u beskikking. Flnans 
beplanners. Beleggingsbestuurd srs. 
Versekeringskonsultante. Trouens. U 
kan aanklop vir raad en advies by ons 
voorste finanskenners. 

Ons kan LI help beplan om u 
inkomste, u spaargeld en u kapitaal te 
laat groei. En die hooqste moontlike 
ren tekoerse is beskikbz ar vir enige 
beleggingstvd 

posisie is. 
Want onthou: hoe v rder u die res 

van u I we vorder. hoe harder werk 
Nedbank vir u. 
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Mnr. Franklin So 1111 , kleurlingskoollioof )"011 Athlone en president van 
die Kaaplandse Onderwysersunie, afgeneem terwyl It)' die SAAK-ver 
gadering toegespreek lief. 

Frustrasies 
kom aan 

Die Matie, Vrydag, 20 Augustus, 1976 

pROFESSOR Nico Smith van die Kweekskool, Professor S.P. Cilliers (Sosiologie) en mnr. Franklin 
Sonn, 'n Kleurling skoolhoof, het as sprekers opgetree by 'n onlangse vergadering van SAAK oor die 

veelbesproke verslag van die Theronkommissie. 
Professor Smith het 'n paar van die 

ba icse punte van die verslag aange tip. 
By het dit waardeer dat die Kommi sie 
onomwonde binne die Regeringsbeleid 
verklaar het dat di Kleurling nie tc 
onderskci is van die Blanke gerneen 
skap me en h t di vcrtroue uitge 
spreek dat wat deur die Komrnis ie 
uitgespcl is, di begin van die einde 
moet we' van die houding dat die 
Kleurling 'n afsonderlike groep is. Aan 
gc icn die liggam wat vir dte Kleurling 
daar ge tel is, soos die VKR, nie werk 
nie en dat daar gesorg moet word dat 
groter bejrokkenheid van die groep in 
die be tuursliggame bewerkstellig moct 
word, 

v rkondig, moet vocg, en verder dat hy 
hom onomwonde moet b roep op ge 
regtigheid; dat elke Christen nie langer 
~y oc en ore geslote mag hou vir dit 
wat tot hulle roep vanuit die verslag 
nie. Profe sor Smith het verd r 'n 
beroep op die hele samelewing gedoen 
om die aanbevelings op aile moontlike 
wyses in uitvoering te bring. 

Spreker THERON- VERSLAG VOOR 
SAAK ONDER 

DIE ONTLEEDMES 

Hoewel hy nie aan die owerheid wil 
voorskryf nie, dink hy dat die Regering 
dit baie sterk kan oorweeg om 'n 
referendum uit te roep oor die inskake 
ling van die Kleurling in die same 
lowing. Prof. Smith voorsicn nie dat die 
Kleurling w er op die gemcenskaplike 
kieserlys sal kom nie; daarom dat 'n 
hcle nuwe politi ke bcstel uitgewerk 
sal moet word. 

Mnr. Sonn het gewys op die gebrek 
by mense, om mekaar se probleme te 
verstaan, en gese dat hocwel die Kleur 
ling al by tye gcettiketteer was as 
dranksugtiges, werksku, onbetroubaar 
en geneig tot groot gesinne, is daar nag 

____ ------------------------------------------. steeds baie goeie wit onder hulle en dat 

b U WK die blankes hul ou sieninge moe t laat 

Y 
staan en verskillende mense moe t aan 
vaar soos hulle is. 

BEGEERTE 

d · Z· Hy het verder genoem dat die op- _, e -'g trede aan UWK nie uit ingebore anar- I! I! gisme gebore is nic maar uit 'n drang en 
begeerte om deel te he aan die be luit- 

John van Breda skryf: nerning in die land; om nie net 
aItyd aan te hoor wat gedoen moet IN di Jig van die gebeure die afgelupe twee weke op die kampus van Wes-Kaapland is daar besluit om word en nie gedoen moet word nie, 

met van die studente self te gaan praat oor hoe hulle voel en hoekom hulle 0 optree. Die studente met Mnr. Sonn mecn dat die blanke 'n 
wic daar gescls is, is die Christene op die karnpus, omdat hulle van ons "ou" kontakte is en omdat dit so groot fout begaan indien hv van mening is dat die Kleurling sy onder- 
outsetteud belangrik is om hulle gevoelens oor te bring na al die Chri tene op Stellenbosch. Gesprekke is gang wil bewerkstellig; hulle wil ook 
dan o.a. gevoer met die voorsitter van hulle yeS, 'n SR lid, Jimmy Ellis (dosent in Sosiologie) asook met nie noodwendig integrasie h¬  nie maar 
Willie du Preez (voonnalige SR lid) wat ook met van die hristene gesels het, wil 'n aandeel he om die lotsbestem- 

ming van die land tc help ultwerk, Erst ns wil hull dit bai duid lik .-- .1- __. 

ond r on' aandag bring dat die hele 
ang Ie nth id in die al emeen (a ook 

hulle eie de Iname daaraan) ni 'n 
ras j tie se optrede of r ak i i nie, 
maar dat hull dit het teen di huidige 
sist em, l)i~ si te m, en weal die ge 
paardgaande diskriminusie teen hulle 
vclkl ur o. dlt in (II praktyk gemani 
festeer word, het huIJe nle net v n 
hulle menswaardigheid beroof nie, 
m ar is glad nie tc v rsoen met hull c 
( hristelik oortuigings me. nit h t 
hull op 'n punt gehrin r waar hulle ni 
me r daai me kan r aamlcef nie hulle 
is elf bercid om hulle klas e op te ge 
sock hull 1 wens as e1it daarop aan 
kom. 

REFERENDUM 

KONTRAS 

Verd r het hy die ontstellende kon 
tras genoem van noodomstandighede 
teenoor oorvloed en gemak en die 
menslike nood en ellende wat daaruit 
voortvl ci, By het 'n bero p op die 
kerk gedo n om baie deeglik van die 
verslag kennis te neern en dat hy, die 
Kerk, die daad by die woord wat hy 

VRUGBARE SEMINAAR 
00 SOWETOBYUK 

Volgens hom aanvaar bai nie die 
benarning "Kleurhng" nie, omdat dlt vir 
hom die teken is van absolute verwer 
ping die teken van die mag van die 
een groep oor 'n ander wat hy rna wil 
ontse. Hull wil ook nie as "Bruin 
Afrikaners" bekend staan nit' want 
"Afrikaner" het ook 'n vcrwerplike 
konnota ie. 

Met die identiteitsproblecm is daar 
'n beweging na swart bewustheid by 
die jongrnense maar dit is nie Swart 
Mag nie, inteendeel, dit i die geestelike 
vrymaking van die juk van die witrnan. 

Die laaste preker van die aand was 
dan Prof. illiers, wat gevra was om 
oor die politieke impIika ie van die 
ver lag te praat. Hy het gese dat die 
hele kwessie gaan oor burgerskapstatus 

die verandering van die status v n 
onderda n tot die van burger. 

Prof. Cilliers noern egter dat daar 
vergeefs in die verslag of tussentydse 
memorandum ge oek word na voorstcl 
le oor ho die problerne ontkom kan 
word, en die rede hicrvoor is dat die 
kardinale vraag, die van hoe om tc 
bepaal wat gedoen moet word ten 
einde volle burger. kap te ver kaf, en 
om dit te bepaal is dit nodig om te 
weet waarop burgerskapstatus gefun 
deer is, nooit deur die komrnissie onder 

PROP NICO SMITH 
oe geneern i nie. Hy het ook g v ra 
h ekom daar bchalwe domicilium ook 
nog ras by die kleurling ter sprake om 
as dit ko 11 by die vereistcs vir b rger 
skap, 

Volgens prof. Cilhers is die ver 
naamste leemte in die hantering van die 
komrnissie se onderso k die feit dat die 
werk steeds binne die raamwerk V'lJ1 
Apartheid, wat die behoud van die 
blankc sc groepsid ntiteit as primere 
doelstelling het, plaasgevind het. 

OP Saterdag, 7 Augustus, is 'n insiggewende eminaar oor Soweto by die Universiteit van Kaapstad 
gehou. Die idee van die organiseerders, "Students for Social Democracy (SSD)", was om 'n veelsydige 

en deurdringende ontleding van die oorsake en implika ies van die onlangse onluste aan to hied. 

VERWF. RP SISThEM 

Onder di pr ker w twee M ines, 
Joh n (ira, ff, d sent 111 Staat I er 11 
J.P. Landman, Primarius van Lendrag, 
Hull ond rw rp wr s Afnkan r-r aksi 
op hierdic geh urt ni. e, venti die van 
die Afrik, ansc peTS n tud nte. 

Die seminaar h t met 'n . kuifie 
vert ning n 'n praatjie oor lewell 
m tandighede in S weto dellr Dr. 

Martm We t (UK Yolk kunde) hegin. 
Die on kerheid en di onv i1igheid van 

die daaglik e b staan van di stedclike. taan van die onlust verwerp. Die 
wartman is oortuigend gcsket . agitator kon CIl het net 'n b perkt rol 

gespecl. Na sy mcning, bly die allerbe- 
"I.UNATIC FRINGF" langrikstc vraag die vcrd 'Img vnn mag 

Unarna het 'n UK stud nt, Steven rykdom in Suid-Afr.ika. ~I~ Afrika 
Kahanovitl, lOy menings oar die ('ffek ncr het sedert, ] 948 d.' polJtJe~e mag 
van die Ik ys ~ manier van protes b Sit, en dlc I',ngelssprek ndc dIe eko 
gelug (Die SR het . y olidariteit met nomlcse, maar ne.t ccrsgenoemdl.: het 
dIe stlldente van Wes-Kuap en Sow to daadwerkhke pogmgs. aang."'wend, b'y 
g to n deur stud nte aan te rani om, in wyse van apartC' ntwlkkellllg, om dl 
plaas v n kla se hy t woon, op die land ..,e prohleme op t· los. 
J mc,>on-trapp hymekaar te kom so- POSITn~WE GhVOLGE 
dut hulle na "relevante" to prakc kon Die Soweto-g'b Ufe het ook posi· 
I~i ter.,) Wat ~i ult~erking hi rYan op tiewc gevolg gehad. DIC Afrikaner 
die lltlJVersltcl~1 se ele Iud nte b tr f, Na, ionalis is op skokkcnde wyse bewys 
h't Steve gc e dat dte oorgrotc meer- gcmank dat ook hy fcilh:lar is en dat 
d rh icl dit n 'n ·'one. da~ affair:' nuwc, meer pragmaticse antwoordc uit· 
be 'kou h t en a sulks dtt me rn tl J gedmk moet word. Die jongcr gc lag 
opgeneem het ni . Illtu sen het die mo t nou met oor.pronklike idees 
sema. ionele beriggewing van di pe~s vorcndag kom, want baic van di op 
di mdruk g skep d t 'n "lunatiC vattings van '48 is uitg('di n. Tcr af 
fringe" di hel af er gereel het. sluiting hct J.P. gewaarskll dat die wat 

(;edurende die b('spreking d ama Swart nasionalism teen Afrikaner 
het Prof. Hom (UK, Duits) daarop na ionaH. me wit afspeel, die wrange 
gewys <lat die eerste prioriteit bly om vrugte daarvan sal pluk. 
helderheid • angaande die . sel\tral Hierdic tocspraak het vccl belang 
kwessies te verkry, Studente moet st lling onder die geh or gewek en 
waak t en verwarde aktivi ·me. gedurende vra tyd is J.P. aanhoudend 

In 'y toe prauk het lohan ;raaff met vrae gepep r. Die rgani eerders 
di diverse reaksie van die Afrikaansc het dif~ gesprek as dic hoogt punt van 
per beskryf en byvoorbecld die uit- die simposium hestemp 1. 
prake van di Hoofst d ("Die ower· Ds. Mas me a was volgcnde aan die 
heid het die reg om di t al wnt in woord ell hy lIet di swart standpunt 
kol g bruik word to hepaal") en Die g stet. Volgens hom blyk dit a of, na 
Burger ("Slegs men e m t egte gri we 300 ja r vall onderdrukking, die hui 
kon ulke optrede oorweeg het") ver- dige geslag oesluit het om teen enige 
gelyk. prys in opstnnd te kom. Di Swartman 

Op sy beurt hct J .P, 1 ndman die cis volle burgerskap en 'n aandeel in di 
oppervlakkige v rkl ring vir die ont- land se toekom, , 

NIE UNIEK 
Hy het dit ook gestel dat Suid 

Afrika ni uniek is ni en dat aile lande 
in 'n meerdere of mindere mate pluralc 
bevolkingsamcstcllings het. Volgem 
hom ondcrskci te v cl mcnsc nie tussen 
integra ie aan die cen kan ten insluiting 
in die amelewing aan die under k' I1t 
ni, Laasgeno mde is 'n ver iste vir 
hurg'rskap en het niks te c1,Otll met 
integra ie ni en hou nie vcrband met 
etni it~it ni ; integra ie daarentecn hou 
wei verband met groep~identitelt en 
etnisiteit. 

WI'STMINIS') ER-MODEL 

Oor di a:lIlb"veling dat die Wcst 
minister g fl.lnde rde tel el vervang 
mo t word het prof. C'illicr gesc dat 'n 
onderdecl van '1\ • am clewing ni ver 
vang kun word sonder groot ontwng 
ting in die mter. fhanklike maatskap 
like, osiale, ekonomiese, kulturele, 
politieke en regstel els nie. Voorbcelde 
van di' aanpassings wat sal moet vo]g 
indien die telsel verander moet word is 
die van politi ke party en opcnbar 
mening, wat baie belangrike clemente 
van die Westlllinister-model i en 
volgcns hom nie daarsonder kan be 
staan nie. Ily betwyfel of die gro p 
met genoee 'n verandering sal nanvaar. 
Prof. Cilliers kom tot die slotsom dat 
wat die politi .ke aspekte hetr f die 
Kommis ie nog geen duit vorcn toe 
bcweeg het in die strewe am knelpunte 
op politieke en taatkundige vI k te 
verlig nie. 
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PRAAT EN BAD 
LY ONDER 

T.V. 
HUISHOUDKUNDE 

MANS 

AANGESIG tot rug sit hulle, die '76·Maties, doofstom saamgestring 
voor die kommunikasiemiddel van die eeu. 

of ander tyd tot die daad sal oorgaan. Of is dit so erg? Besware word 
beslis geopper oor die gesellige koshuis 
koffietye wat nou Tv-tye (met 'n sluk 
en 'n woord elke nou en dan) geword 
het. Aan die anderkant moet die gewel 
dige opvoedkundige waarde van die 
euwel ook nie uit die oog verloor word 
nic. 

Die oudo-visuele manier het na yore 
gctree om clke Matie meer bewus te 
maak van kritieke wereldgcbeure. Ons 
is veel aan Haas Das se nuuskas verskul 
dig. 

Die volgende gedragshoudings is in 
die manskoshuise opgernerk waar TV 
reeds ingestel is: 
• Sportbeserings het toegencem, waar 
skynlik as uitvloeisel van die aanvang 
van die uitsendings om 6 nm. 
• Aandetes word meer gereeld by 
gewoon. Die bywoningsyfer het na 102 
persent gestyg - vriende eet in 'n 
toenernende mate saam. 
• Die studente-geneesheer is op Woens- 

_ Uiteindelik is daar 'n heenkome vir <lac besiger, waarskynlik as gevolg van 
die dametjie wat Saterdagaand binne die opwinding Dinsdae wanncer Haas 
die vier mure van haar kamer gekerker Das op die skerm verskyn en verhoed 
sit. Nou kan sy gaan kyk na "Beroern- dat voedsel deeglik gekou word. 
de Ontsnappings". • Gecn tee is rneer saans na 8 nm. 

Selfs Saterdagmiddag word nie beskikbaar nie. 
meer gekenmcrk deur daardie lee, pas- • Langaand-"socials" het afgenecm in 
siewe atmosfeer nie. Die oorsaak vir die getal. 
verandering? '11 Gewcldigc belangstcl- • Waterverbruik het afgeneem omdat 
ling in sport. Ons hoop dat die kyk cen uitsendings in storttye plaasvind. 

DAMES 

IDlE iaarlikse Huishoudkunde opedag he! op 30 julie plaasgevind. I Marietiie Burg" en Elsa Hertzog, alb i 
Huishoudkunde studente, besigtig hier '11 weeftoestel in een van die uitstallingsiokale. 

SOSIALE DRUK 
STELLENBOSCH gaan nou 'n 

u it e rs b e dry wige sosiale 
perlode binne. Afgesien van die 
talle huisdanse wat gaan plaas 
vind, is daar ook die verenigings- 
danse waar Maties hul danspassies 
ten toon sal kan stel. 

Die sosiale rcdaksie van Die Matte 
het navraag ontvang of die Langen 
hoven-sentrum nie beskikbaar is vir 
inforrneJe danse nie, sodat die dansers 
hulself decglik kan voorberei op die 
besige tyd wat voorle. Wat s6 die 
ow rhode? 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Trusthankgcbou 
Andringastraat 
S tellcn bosch 
7600 

Posbus 343 

TEL. 
4440 
2906 

* 

KITAflE 
om van te kics. On5 is 
die hoofagcntc vir die 
AMAHA-KITARE 

en nog vcle ander fabri- 
kate. 
Ons het alle modelle in 
voorraad plus kitaar 
bladmusiek. 
3 Gratis KITAAR 
LESSE by die aankoop 
van 'n KIT AAR 
Koop at jou mu i k 
instrumente asook toe 
behore 

W.HEUER 
(Edms.) Bpk., 
Birdstraat 114, 
Tel. 3811, 
Stellenbosch. 

"Nlemand laat u 
geld vlnn ger gro I 

ason nle:' 
"U het deskundlge advies nodlg om u geld 

te bele waar dltdievinmcste kan groel. 
Belastingv(y 
ons neem oak u iokomstebetastinq posisle 

in aanmerklno. Ons kan u belastingvrye bou 
vereniging en ander beleggingsaanl led 
wat in u bosondero benoettes voorsien. 
Ons waarborg die me; ksimum oporencs 

wat op u belegglng moontlik IS 
Omdat niemand w .et hoe 
om u geld vlnniger te laat 

graei as ons nle.' 

rdies Ifde snie. 
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Mnr. Dummy meld dat daar nog 
geen biologiesc integrasie plaasgevind ANTHON OUDEWAL, PSO, skryf: 
het as gevolg van die oops telling van 
die Nico Malan-teater nie, Eerstens is D . .' . / / ) 
die tydperk van oopstelling in elk geval IT IS opvallend dat (he rcaksie van Mnr. Dummy (DM 30 7 76 op 
veels te kort vir biologicse integra ie die skrywe van Mnr, Seydack (waarin gernengde gehore in die H.B. 
om plaas te vind; tweedens is daar Thom-teater teengestaan word) nie die wesentlike van die saak 
w tte wa~ dit ~erbie~ en derdens is die aanraak nie. Dit gaan immers hier, soos in elke geval van die aard, am 
ttYdSgees m SUld-A.fnka ~lOg 0tolrwegMend die vraag of 'n reel neergele kan word in terme waarvan ons 
een rasverrnengmg inges e . tlT.. .,. 

Duminy sien die saak baie oppervlakkig konsekwent kan wees konsekwent me net t.o.v. n teater me, maar 
en tydclik geisoleerd. My bewering was van elke situasie waar fasiliteite beperk is (swembaddens ingesluit). As 
dat sosi~le integrasie (en nie slegs die ons dit nie wit wees nie, moet die reel Of met duidelik-omlynde 
O?P telhng van enk~le t:ater~ me) 0_P voorbehoud geformuleer word in welke geval die diskussie sal 
die lang duur tot biologiese mtegrasie . . . .. . . . 
lei met al sy gevolge, Die oopstelling verskuif na dIC verdienstelikheid van uitsonderlike omstandighede 
van teaters is' cgter die begin van 'n 6f moet dit geheel versaak word. Andersyds, as ons we! konsekwent 
ontwikkeling wat tot volledigc osiale met so 'n reel wil wees, kan ons net sowel ons eie poslsie identifiseer 
integrasi mag lei. Die einde van die en dan voortgaan om dit ondubbelsinnig uit te spel. 
ontwikkeling is dan veelrassige skole, 
met al sy gevolge. 'n Mens kan nie Prcsies dit val op van Mnr. Duminy Dit is asof alle beskikbare materiaal 
aparte ontwikkeling gedceltclik afskaf sc skrywe naamlik dat hy sy eie gesigs- gemonster moet word om die oppo 
sender om die grondslag daarvan on- punt verskans agter 'n reeks sarsies op ncnt ten aile ko ste onskadclik te stel. 
gcldig te maak. Wat het in elk geval die new~-elcment~ va.n Mnr. Seydack se Die poging hier~oe is egter begrypl~k ?S 
verander dat aparte ontwikkeling van- redenasic, Teen die einde van sy hetoog opgelct word wie almal stalmaats IS. n 
dag nie meer geldig sou wees - relatief beweer hy dat laasgenocmde se stel- Tipicse voorbeeld van 'n ckstreme 
tot vroeer nie? Die behoef'te by die lings "problerne ... aan die logika reaksie, met bekende ondertone, is di~ 
Kleurlinge vir kulturele geriewe is nie stel", n sekere stclling "nie deur cnige wat weerspieel word in die skrywc 
van onlangse oorsprong nie en daar feitelike grond gesteun' word nie en (ook in bg. uitgawe) van die heer van 
mo s al lankal voorsiening in die ver- gcraak onmiddellik hicrna tot 'n gc- Majuba en sy kollega. Volgcns hulle hct 
band gemaak gewees het (in die vorm volgtrekking wat hy baseer op die Mnr. Seydack waarskynlik twee iden ti 
van aparte geriewe). klassicke gcsag van "troucns, hulle tcite, toon hy 'n denkverwantskap met 

Verder meen Mnr. Durniny dat die se ... " die Derde Ryk, skaad hy die goeie 
betrokkenes by 'n gernengde huwelik Die pleitbesorgers van gerncngde naam van die universiteit, versprei hy 
meer bewus is van die problerne wat byeenkomste kon nog no~it 'n bevredi- o~sin en kan hy I~ie. a?strak dink nic, 
daaraan verbonde is. Dit mag wel so gende antwoord gee op die vraag waar- DIC aard, aggressiwiteit en vlak van 
woes maar hulle trek nie die ko II se- om die reeling van soort by soort in hierdie aanval en die to tale afwesighcid 
kwel~sies wat uit die problerne voort- beginscl onmenslik en onregverdig IS van 'n eie standpunt, behalwe die 
vloei nie dit nocrn ek cgoisme, Dit is nie. Inteend el, dis juis die negasie van erkenning van hul eie onkunde , in 
ook geen argument dat sekere swart hierdie verskynsel 'n verskynsel wat paragraaf twee, laat bedcnkinge unt 
leiers met wit vrouens moontlik gc- universeel aangetref word en sig op staan oor die grense van hul cie poli 
affronteerd mag wees nie, want 'n elke vlak ell in elke groep laat geld - tieke posisie. 
politieke opinie sonder om iamand te wat die moontlikheid van uitbuiting en Diegcne van ons wat trots is op ons 
affronteer, is nie moontlik nic. (Ook wedersydse ondergrawing tot wcrklik- afkorns, ons taal, ons identiteit en ous 

__ .-_ Mnr. Dummy kry dit nie reg om so 'n heid maak. verlede, wil dit teen elke prys behOll en 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ opillie te h~ n~.) Opmerklik in gangbare di.kuss~s Ilandhaa( Laot diegene wat dit nic het 

Laastens die kw . ie van die kultu- oor hierdie onderwerp is die h ftigheid ni, dil! g kcntheid kry om dit tc 
relc atmo feer in teat rs. Die gehorc waarmec clke standpunt wat cnigsins ontwlkkel; en dicgcne wat dlt nie wil 
v n die teaters wat Mnr. Duminy go- met 'n skake~ing van konserwatisme in he nie, 'n andcr hecnkomc vind. 
noem het, word (nog) almal gekenmerk vcrband gebnng knn word, bevcg word. 
deur 'n cnkcl dom~nn~ rn~oep en~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
die enkelc andersrassige p rsone het 
g en uitwerking op die kulturcle atmos 
feer nie. Ho sal dit met betrekking 
hiermc in die Suid-Afrikaansc tcaters 
van die tockoms wccs? 

Aan die wesenlike argumen te van PIET POMPIES skryf: 
my brief het Mnr. Duminy nie geraak 
nie. Om tot die wese van die probleem 
deur te dring, stel ek voor dot Mnr. 
Duminy 'n dieptestudie maak van die 
antropologiese agtergrond van die ras 
probleem (die werke van Eysenck, 
Lorenz, Gates, Baker, Jensen, Daven 
port, Coon, Shockley, George en an 
dere). 'n Goeie begrip van die gcskied 
kundige agtergrond en faktore wat lot 
die ondergang van volksgroepe en kul 
ture gcJei het, sal ook dienlik wees ter 
bevordering van die algemene insig in 
die probleem. Verder is dit aangewe e 
om 'n ·tudie te maak van watter 
politieke magte vir integra ie is, en 
hoekom. 

Eers dan sal dit enigsins lonend 
wees om verder oor die onderwerp te 
rgumente r. 

OUD-REDAKTEUR skryf: 

DIT is 'n ou maar bittcre waarheid dal mense veel geredeliker foute 
uitwys as aan goeie werk erkenning gee; makliker kritiscer en 

uitmekaar trek as wat hulh:i' lof toeswaai. En as daar een instansie is 
wat veral (ek wil byna se tradisioneel) onder hierdie waarheid gebuk 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"gaan, is illt Dfu~tk. (Ekilinkh~rver~ aand~bela~ikeveWw~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lmnre.Rauehenk~.onlangsnog~enDk~tiegevoMhet.) 
A ANSOEKE vir al die poste op die Matie-reclaksie van die volgende In die lig hicrvan meeu ek dat die 

tcnnyn word tans ingewag. Aansockc moet gerig word nan: redak ie v n Die Mafic beslis 'n 
pluimpie verdien met die vorige uit Voorsit ter, Puhlikasiekom itee, Langenhovcn-stude n tescntrum) SteUen· gawe. Sonder kw< lifikasies kan k se 

ho eh, en m t vergesel word van 'n lys van t< epaslike ondervinding. d t dit die bestc uitgawe is wat tot op 
Alhoewel Redaktcursposte gewoonlik toegeken word aan aansoekers hede onder die lluidige redaksie die lig 
met ondelVinding in die joernalistieke veld, is vorigc ondervinding gesien het. Nie net was dit 22 Icesbare 
eral vir ver laggewers geen absolute vereiste nie. hJadsye dik ni , maar is veral Tobie d" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IV"lien ~ ge~angde SR~onfuren~e 

Vrydag, 30 Julie, 1976. 

N OG 'n Studenteraadsverkiesing is verby en daarrnee ook al die 
spanning, sternwerwery, afskiet en beskerming van kandidate, 

geplante vrae, storievcrtellery en grappighede wat saam met so 'n 
hoogs ernosionele aangeleentheid gaan. Spocdig sal niles weer 
rustig en stil wees: die blydskap en teleurstellings iets van die 
verlede. Dan Ie die nuwe wcrkstermyn voor. 

Wanneer verby al hierdie voor-die-tyd dingetjies gekyk word, 
hly di vraag na die wesenlike funksie van 'n Studenteraad nog 
staan, 'n Studentcraad word op 'n demokratiese wyse deur 'n 
groot groep, 'n meerd rheid, vall die Studente-unic verkies am om 
te sien na hulle (die Studente-unic) belange. Dlt bly dan die eerste 
en hoog te prioriteit van 'n Studenteraad. 

In die verlcde was daar Studenterade wat slegs as agternage 
dagte omgesien hct nu die prakticsc helange van die Studente 
unie. Di allesoorheersende bedryf van politick het te belangrik 
geword, Dit hoort nie tuis in 'n Studenteraad nie. 

Op interuniversltere vlak het 'n Studenteraad ook 'n belangrike 
rol om te spec]. As hurgers van hierdie land is dit die pJig van elke 
student om die verhoudinge tussen Afrikaans- en Engelsspre 
kende asook die verhouding tus sen die blanke en nie-blanke 
studente te hevorder. Dit kan slegs gedoen word indien alle 
Universiteite deur middel van hul Studenterade gereeld byeen 
kom om te gesels oor ake van gemene belang. Slegs so kan 
sterker werksbasissc g skcp word. En groter begrip. 

Interne hcJange is egter die belangrikste aktiwiteit van 'n 
Studenteraad. En hier Ie die wereld nag braak. Die portefeulje van 
Akademiese Skakeling is 'n ruimte waarin daar by wyse van 
spreke nog berge versit kan word. Dit is dan ook 'n saak wat elke 
student direk betrek. 

Die breedste portefeulje is seker die van Studentebelange. 
Onder hicrdle sarnbreel sorteer daar 'n swetterjoel diverse sake. 
Dit is ook deur hierdie portefeulje wat daar moontlike studente 
kortings op boeke en vervoerkoste verkry kan word. 

Die Studenteraad moet ook as 'n stimulant vir die Studente 
unie dien. Om dit te bereik moet hulle kontensieuse sake tot 'n 
groter mate terugverwys na die Studente-unie, veral deur middel 
van Monstervergaderings. Sodoende word die studente as't ware 
verplig om deel te he aan kampusaktiwiteite. Ook ten opsig van 
kontensieus-politieke moet dit gcskied., 

Hierdie nuwe Stud nteraad word dan aile voorspoed toege- 
wens. 

REDAKSIE 1976 

IIOOFRf.DAKTf~{JR: 'FRI~DDlE MARAIS, Po bu 2065, Stcllenbosch 
(02232-303) Week dae 9·12 vm, Wilcocks-gebou K.211. 

ASSISTENT-1I00l·REOAKTEUR: LTIENNE VAN UEERDEN, Louw- 
sfraal 8 (5839 tot I () nm.> 

NlllJSRlmAKTEUR: 'RIES VAN WYK, Prtlna-koshuis. (2220) 
SPORTRI~nAKTEtJR: RYHNAIW OF VIU 'II',RS, Jlclderb rg (2397). 
KlJNSRf..UAKTEUR: DAVID SCHALKWYK, Lavanda 210. 
SOSIAI.E REOAKTEUR: CHRIS Ill- YMANS, I, ndrag (2135), 
JNTER·UNIV .. :RSlTf.RE REDAKTEUR: CHRISTIAN VAN SCHALK- 

WYK, Ecndrag (2135). 
SUUREOAK'mUR-8PORT: PIl~T ERASMUS, Eendrag (2135). 
SlmREDAKl'f.UR·KUNS: JOBAN LATSKY, WiJgenl)of (2030). 
SUBRI~nAKTl~UR-SOSIAAL: ANSA [',RASMUS, Sonop (2300). 
S(}BREDAK'fI~UR-NlJUS: lAN-Hl'.NDRIK MUNNIK, 'I cl 02232-303. 
SU8REDAKTEUR-INTF.RUNIVld~SITI·,R: Clive hompson, Lcndrag. 
TAAI.KUNDI JI~ AOVISEUR: Daniel Hllgo. 
1I00111·O'l'O .. R.AAF: IlRISTINA MURRAY, IJcrnidlilnwt 30, 

(3715). 
NlJUSVERSLAGG'~WF.RS: laco Coctsee, Manna Conradie, Elzette de 

Villier.. Christialln Fick, Koos Kricl, Roclof Mclachlan, Coenie 
Swart, Su 'an van dcr Mcrw . Dil;k Voorendlfk. 

SPORTVF..RSI.AGGEWERS: Hugo Truter, Olaf Ronaa n, W. Demp 
sey, Johan Maritz. I V 11 Zyl, Dicter Petz 'ch, Wynund R. u h. 

KllNSVERSI.AGGEWERS: GerrH Olivier, Louis Kruger, Anthony 
Mar h II, B. van Zyl, Irene 'a sci, A.J.W. v n Wyk, Loui Jlcin man, 
II.E. Kriel, C. Horn. 

SOSIAtE VFRSl.AGGEWERS: lI'I'nc Smuts, Ann ·Marlc Engel 
lm.:chl, Lelti van Nickerk, lohan v:.tn Nickcrk, Slellu du Plessis, 
M.M. Fngclhrcl;ht, Nt'cis Swan pocl, ;.M VUIl Zyl, Nlki Schoomhl. 
Rieth Mudg '. 

INTI:. RUN IV ERSil ERE VERSLAGGEWERS: H ndrik Ack rman;'!, 
Dirk Hartford, live TIlomp 011, 11 Tr~urnichl, John van Breda, 
Kobll no man. 

'()10GRAAF: Clnl Kocks, IIcldchof, Jlammanshandwcg (2346). 
HNANSIEI.E ADVISEUR: Sill 'I Ftschclh. 
1I00FVF.RSPRI~IDER: lbaan Picnaar, Lcndrag (_10 I). 
V"-RSPRHDERS: Piclcr van d 'r W thuilcn, Anton Visser. 
SI'OTPR['NTI,(~KENAAR: r.1I I'icuw. 

H.B. THOM LOK 
BELANGSTELLING 
ARMIN SEYDACK, Posbus 2124. Skryf o P die ernosionele uitbarsting van die Mnre Baur en Grutzner met be trekking tot my skrywe "Gemengde 

gehore is diskriminerend" in Die Matie van 12 Julie 1976 wil ek nie verder ingaan nie, maar weI op 
Mnr. W. Duminy se brief, aangesien hy ten minste 'n poging aangewend het om my argumente rasioneel tc 
benader. 

Wysgerige Fout? 
EK wi] net graag iets Sf! oar die lang brief van luffrou Marlene van 

Niekerk in die Matie van 30 Julie. Ek is nou nie cen van die 
slimmer studente van Stellenbosch nie, maar ek was ook by die 
vergadering waalVan sy skryf, en ek wonder ofhaargedagtes nie gedwaal 
het nie. Op die vergadering is duidelik gese dat die oorspronklike 
konferensie vervaJ het en daarmee ook die onderwerp "Moraliteit in 
die Staat". Die spreker het die aand proheer praat hoof "norme en 
beginsels". Maar miskien het luffrou van Niekerk so hard gedink oor 
wat sy verwag om daar te hoar, dat sy dit nie gehoor het nie. 

cen van Stellenbosch sc voorsto akade 
mici op Goudini gehoor wat dit ook 
gcdoen het en dit was vir my nogal 
mooi. Maar sy sal seker weet. l:.k noem 
liewer nie sy naam nie want ek wilnie 
graag die studente wat hom hewonder 
laat agtcrkom dat hy stompsinnig is 
nk. Fooitog. Net soo wat ek bly is sy 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ het die dom spreker vall die aand s 
naam vcrswyg. Sy het hom sckcr 
jammer gekry waaroor ck bly is want 
hy is nie regtig so verkramp soos wat y 
graag wit dink nie. 

En dan wil ek net vir use, mnr. die 
Redakteur: ek dink II mooi blad het 
genoeg skop in dat u nie in die voet 
not hoef te vlock nie. 

r Dit is teleurstellelld dat so 'n 
pertinen te uitlokking SODS Mej. 
Van Niekerk se brief geell ware 
reaksie kry nie. Vir my vriend 
Pompies se ek dankie vir die re 
aksie: dis iets. Oar sy laaste op- 
merking: 01 Red.) 

S6 'n hele klomp dinge is onnodig 
gesc. Maar miskicn is dit deel van die 
grappie wat sy wou maak. 

Dan skryf sy van 'n "onhoudbare 
stompsinnigheid" - om van Wyk Louw 
e Ballade van die Bose in verband tc 
hring met wat Calviniste onder sonde 
verstaan. 'n Jaar of wat gelcde het ek 

GELUKWENSING 

baie vollcdig en in teressan t gedek. 
Joh, n Latsky en Helene Smuis se 
artikels 001' die ontstaan en geskiedenis ~-~-~-~~-~---- 
van Die Marie verdien beslis ook 
melding. 

As 'n gewese redakteur op die 
r daksie van Die Marie, is ek maar alte 
good bewus van die enorme hoeveel 
heid werk wat in een uitgawe van Die 

Matie gepJoeg word. Daarom meen ek 
dat, alhoewel daar myns insiens beslis 
nog op die tipografie van die blad 
verbeter kan word, Die Marie 'n woord 
van dank en gelukwensing van die 
studen te-unie verdien 
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AIESEC HANDELSWEEK ISPREKER~ 

HOOGS 
GESLAAGD 

MNR. ACKERMAN 

BESTUURSWESE SIMPOSIUM · 

Swart vakbonde 
sal onrus voorkom 
SWART vakbondunies moet toegelaat word, het 111nr. J .A. Grobbe 

laar, die algemene sekretaris van die Vakbondraad van Suid-Afrika 
(TUCSA) gese tydens die Hundelsweek sc simposium oor Bestuurs 
wese in 'n referaat oar Bestuur ell Arbeid. 

Hy he t aan die gehoor g skets wat 'n 
jong bcstuurder moe t verwag in 'n 
onderneming en die versklllendc fak 
tore wat hy in ag moct necm. l ly het 
veral verhoudinge met ondcrgeskiktcs 
beklemtoon. 

Soel~lig 

DIR dric sprekers wat aan die Bemarkingsimposium tydens di J Handelsweek optree liet afgcneem saam 
met twee AIESEC bestuurslede. V.I.n.r. Gerrie Oberolzer [projeksaamroeper], Mnr. G.G.A. Uys van di 
Gesagsvercniging vir Reklamestandaarde, Slim Stuppel, besturende direkt ur PUll y~ Prit e Storrs, Brian 
Butler, bemarkingsbestuurder van SY W., en Jan-Hendrik Munnik, voorsitter van die Verenigiug pun 
Ekonomie ell Handel. 

HAAK • • 'verminder inoloei 
van swart arbeid" 

DIE invloei van swart arbeid in die Wes-Kaap III 1 ni aileen gek ntroleer word ni I maar drasties 
verrninder word, Dit is die mening van mnr. Jan Hauk, cud-minister vr n Ekonomie Sake. 

VYI< DAG 

Met bctrekking tot di mynwcrkers 
s cis om '11 vyfclag workweek, het I11nr. 
Hauk g se dnar moet liew r g dink 
word in terme vall 'n terugkeer na die 
tradisioncl sesdag w rkwe k. D ur 
hard r en lang r me te w rk, kan elke 
werker 'n hydra 1 wer tot die stryd 
teen stygende kostes. 

Mnr. Smith het in sy ref raat be 
weer dat dit verkeerd is om te dink dat 
ontwikkcling in die Wes-Kaap maklik 

sal wees, l ly gl egter dat eli problerne 
wat voorle hinn 'n red like tyd ell 
sender inm mging opgelo k 11 word. 

Volgcni hom i. die beraamd koste 
van groot projekt in die We -K ap 
ongevcer R4 000 miljocn. 

tevr de was dat hull' 'II goeic belegging 
gcmaak h t. 

Die S kr taris van Kit urlingsak , 
mnr. Mills, hct gese dat daur in die 
lop nde finunslel jaur me r a R20 
miljoen deur die Staat h ste is nan 
sorg en ond rhoud van vorwaartoosde 
Klcurlingkiuders. 

DIE Handelsvereniging (AIESEC) kan met trots terugkyk op sy 
eerste Handelsweek. Nie net het die referate veel gebicd aan die 

deelnemende studente wat tot groat voordeel kan strek in hulle 
opleiding en beroepslewe nie, maar het ongevcer 600 handelstudente 
Iie verskilleude akaderniese verrigtinge bygewoon. 

Die week was daarop gerig om die wese, Donderdagaand het finalejaarstu 
prakticse aspekte van wat clke klas-] dente gedurende '11 Kontakgesprek ge 
groep in sy universitcitsopl iding ont- bruik gernaak van die gclcentheid om 

, vang aan die handelstudcnte bloot te by sakemanne duidelikhcid te verkry 
stcl. oor wat om te verwag in die sake- 

Die Manndagaand was daar 'n sim- wereld, Hierdie program, die eerste van 
posium oor Remarking en die Woens- sy soort aangebied up Stellenbosch was 
dagaand 'n simposium oor Bestuurs- veral hoog geslaagd gewees, en het 

declnemers nog tot laataand toe by die 
kaas-en-wyn onthaal na die tyd vrae 
aan sakernanne gcstel, --------------------------------------------- 

IIOOGTEPUNT 
Studcn te het 'n herder insig gekry 

in problcme aangaande die ckonomies 
ontwikkcling in die Wcs-Kaap tydcns 'II 

kongres Vrydag wat oor hierdic onder 
werp gehandel he t. Die week het '11 

hoogtepunt bcrck mel die jaarlik c 
handclsdans wat bygcwoon ell geniet is 
deur sowat 500 studente, dosente en 
oud-handclstudente. 

Die Handelsweek sc vcrrigtlnge is 
afgesluit met 'n saamtrokbankct van 
oud-handclstudente op die Saterdag 
aand. Mnr. Anker Burger, Besturende 
Direkteur van Trust Bank het as 
spreker by hicrdie aangelccnthe id opge 
tree. 

(Sien elders op bladsy vir inhoud 
vall referate.] 

Mnr. Haak het gcpraat op 'n kon 
gres wat op Vrydag 6 Augustus as dcel 
van die Hnndelsweek in di Sanlamsaal 
van die Langcnhovcn Studentescntrum 
gehou is. Die tcma van die kongrcs 
was: Die Ekonomiese-Outwikkeling ill 
die Wes-Kaap. Ander sprekers by' die 
gelecnthcid was mnr. R.D. Smith, pre 
sidcnt van die Kamer van Nywerhcde, 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~mnr. E. Gre n, ilirekwurvandkKaap- 
se Fees ] 977 en die Sckrctaris van 
Kleurlingsake, mnr. ],H.T. Mills. 

Mnr. Hank het III y op ningsrcde 
gese dat die berrekkinge tu 'sen die 
Blanke en die Klcurling tans in 'n 
pro es van politieko evolusi verkeer; 
gevolglik mo t daar sekcr gemaak word 
dat die Swartman nie nou 'n faktor in 
die Wes-Kaap word nie. 

Mnr, Grobbelaar, het verhoudinge 
tussen bestuur en arbeid in die V.S.A" 
Verenigde Koninkrvk en Wcs-Duitsland 
met die in Suid-Afrika vcrgelyk en tot 
die gevolgtrekking gekorn dat die Re 
pubhek op hierdie gebied ver en vinnig 
sal moet bcweeg om arbeidsonrus soos _~~~~~~-~~~~--~.I--~~~~~------~~~~-~~~~~~~~~-~-i 
die van 1922 te vermy, 

Die arbcidsmag vra deelname aan 
beslultncming en jui: omdat die Britse 
vakbonde nie aun hierdie behoefte en 
aan formules vir gesonde naasbestaan 
aandag gee nic, is die V renigde 
Koninkryk se ekonomie uiters ongesond, 
In Wes-Duitsland egtcr, bestaan 30% 
van die bcheerrade van sake-onder 
neinings met meer as 2 000 werk 
nemers uit vakbondlcde en hicrdic 
syfer word binnekort verhoog tot 50%. 
Dcu- hierdie voorregte word workers 
verplig om ook hulle verantwoordelik 
heid te aanvaar en is die Duitse ckono· 
mi tans gcsond, aldus die spreker~ 

SOR ,WhKKEND 

In sy red VOOf di kongres h 1 
rnnr. Gr en verklaar d t di m cste v 11 ---~~~-~------- 
die geld vir di K apse P s van 1977 
afkornstig al w es van borge uit di. 
ik wereld, Hy hut g .no m dat die 

1 97 5-fees borge ten bedra van 
R350 000 gelok het n dat ak manne 

DISSIPLINE 

• • bemarl~ing 
Die eerste sprcker was mnr, Sam slagspreuk is: "We cloth the family". 

Stuppcl, Besturende Dirckteur van Half G sien in hierdic li~ is hy jammer d. t 

MNR. ANDRJES Esterhuize (regs) l'erhaal '11 staaltjfe uit s)' ~/udellte 
dae gedurellde die saarntrek banket waf gedurende die Hand Isweek 
pir ol.ld·halldelstudellte geree'! is. V.l.n,r. sit Mnr. Allker Burger, wat 
die gasspreker was, AIel'. D.E. W. Schumann, Sy l~dele Minister Hennie 
Smit ell Mel'. Burger. 

STELLENBOSCH se eerste Handelsweek het op Maandagaand 2 Augustus begin m t 'n slmposium or 
Remarking. Dit is bygewoon deur 250 studente. 

neming hul ei go d re kan vervocr, In 
antwoord op 'n vrang hot hy t r go • 
dat taatsinrn mglng nodig is, III ar dal 
di r grill' nie ekere hi d moot 
afhakcn Olll buit p rk I w es vir 
kcttingwink Is oi , hyvoorh eld 
land ebi d . 

S6 het mnr. A.P,J, Burger, 1 - 
stureut direktc ur van Trust Bank, oj) 
'n hanker vii oud-h uid lstude nte \ 'at 
op Sat rduaa nd 7 Augustu "11011 j , 

Mm. Grobbclaar moes toegce dat 
die situasie in Suid-Afrika me r kom 
pi ks is as gcvolg van etnicse ver:kille. 
By het genoem dat die swart arheids 
mag egter die grootstc is en dat hierdie 
mcnse al hoe meer gesofistikeerd raak. 
Hy het gcwllarsku dat die foute van die 
verledc nie herhaal moet word nie. 

'n Ander spreker by die simposium 
was prof. R.R. Tu enius wat in sy 
to spraak oor di Opleiding van die 
Bestuurder l'ir die Praktyk klem gel' 
het p di waard van prakti s onder 
vinding in 'n klein onderneming, en die 
noodsnaklikheid van groei as g volg van 
bestuurder w, t opgelei is s skeppers 
van werkgeleentht;id e rder as wcrk 
socker . 

Mm. R. Ackermann, Besturende 
Direktcur van Pick 'n Pny, was di 
derde . prl;ker, oor Die Uitdaging l'ir die 
Jong Bestuurder ill die Praktyk. 

Price Stores. Mnr. Stuppel het gepraat 
oor Bemarking in die Praklyk. In sy 
toespraak het hy g.' d t dit die 
hcmarkcr ,e d )el i om die 1 ·Ian~ van 
di publick t dicn.'n n m rker Sc 
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DIE kollektiewe ure wat Matie-redaksielede sedert die jaar 1941 ingesit het aan skryf, foto's neem, 
bladsye uitll!, proeflees en organiseer, verdien darem seker 'n bietjie Imide in hierdie vyf-en-dertigste 

bestaansjaar van ons studentekoerant. By gebrek aan 'n beter metcde om 'n gewyde stilte tipografies weer 
te gee; die oop spasie hieronder. In hierdie minuut van stilte, terwyl u oe stil wei oor hierdie blanko 
stukkie monument, dink ons met weemoed aan die in-die-hek-duik·toetse, die op-die-rots-romanses, die 
onnoembare leiding van daardie lang, hewoe lyn van redaksielede wat soos telefoonpaJe in die Karoo oor 
die horlsonne van die vertede verdwyn ... 

Op die sahbat bring redakteurs hul 
bladsye 0 voltooid ( ic) moontlik na 
die Hoofredakteur, wat dikwels die 
goeie deel van Sondag spandeer aan die 
kontrolering van lngchandigde stof. 

L.. --------- ..... Bai min bladsye is op hierdie stadium 
pen trepe; 'u warboel onordelikhcid volledig, want spasie mo t gclaat word 
wat wond rbaarlik u itkristalliscer as 'n vir laat berigte en agterstallige fcto's. 
leesvatbare bladsy. Maandngoggend gaan die stof na die 

Op die redak ievergadering op die ettersmaatsk ppy in die stad , waar dit 
Maandag tien dae voor die verskyning geset word en Maandagaand moet 
van 'n nommer, word die heoogde ....... __ ~"!'!""~!!!""!!P.""!"~~-_"'!"""!_.I 
uitgawe bespreek en beplan. Redak 
teurs of subredakteurs aan wie 'n blad 
sy opgedra is, delegeer take aan die 
verslaggcwer en fotograwe, wat in die 
daaropvolgcnde dae oor die karnpus 
uitvinger en materiaal insamel. Tot so 
teen Vrydag se kant kan redakteurs dus 
ontspan met sporadiese opstootjies wat 
'n normale redaksionel up ct ken 
mcrk: '11 naamlosc verslaggewcr wa t ,_ ..... ;;:...,---=:;;..----' skielik tesam met opdrag verdwyn, 

Dit i die tyd dat jy vir di eerste uitlcgbt d ye wat sock raak, meet 
keer met at' t nd en objektief·koclkop lini I' en om wat deur 'n mede-redak 
kan kyk na dit wat jy in dic harwar van teur gegaps word. Hi rdie dingetjies 
di vorige dae d ar stel het; en wit ek u mecdeel, meerendcels voel jy jou word egter op nonchalante wy han- 
gerocpe om soos Andre Gide uit te teer deur die g soute redakteur, ter- 
roep; Nothing that I wrote yesterday wyl die beginner ,80 ,e die gerugte, hul .... ..,_,;,..;.--;....--i.1 

'0 nou n-dan moet wend na 'n ou redakteurs weer eens sit en die ge ettc 
is true. . . nuweepoelertjie of twe • • • t f I I . tl II d I k S 0 op 1lI U 1 egn a sye opp a . t----.".--------- Finale wysigings word nou aangebring, 

daar word koors gtig rondgejaag op 
ock na laat ben te, kragtige taal word 
geuiter en Die Matie begin sy bynaam 
van die Tense Express verdien. 

Nou, licwe lc er, dat u daardie 
traantiie afgepik het en in die regte 
sten » ing i , wil ek u bietjie vertel vr n 
die 1". tOS wnt die hladji wat u elke 
tweede Vryd g in die hand hou, VOOl 
afga n. 

Die beste deel van 'n redak ielid, 
vert I die meer senior lode, se dien: ter 
myn i di UTe van tevr d nheid en 
be tekopname tu n die opraap van 
die nuwc nommer van die pak in di 
oshuis • voorportaal op die Vrydag, 

tot die oomblik dnt daar vir die ver 
gadering op die daaropvolgendc Maan 
dag ger edgemaak word. 

'n uitgawe sing: Drop, Upper case, 
Caps, Univer , Bodoni, Reverse ... 

Totdat 'n opgeplakte, geproefl e de 
blad y eerder na 'n Soweto-opstand Iyk 
a na die voorb cld waarna 'n oor 
spronklike Matic-bladsy dcur die uit 
legkunstenaars by die setmaatskappy in 
die Stad opgemauk gaan word. Wysig 
ings, korreksies, taanduidings, rooi 

Vrydag b gin berigte en foto's in 
stroom en oor die naweek moet redak 
teurs hut bladsye u itle. Ondervinding 
slyt natuurlik aan die ure wat hieraan 
pundeer word, maar beginners dink 
niks daarvan om 'n paar uur oor 'n 
bladsy te Sit ni . 

, , . 

ONHERROEPLIK 

Maat groter as die besef van die 
onherro plikh id van die geskrewe 
woord, is die gevocl v n tevrec1enheid 
: jOll blad y of b rig of ruhriek daar 
go d na u it icn; soos 'n ooglike mci ie: 
heidt..: w 1 vorm en inhoud aanbctref. 
Want ondanks g6 i inhoud cn lewen 
dig herigte steck '0 lopsided blad. y 
mens 00 'n doring in die ~Og. Term 
wat vir eli leser in die. traat niks be 
t ken ni , is di not· van dk dClIntjie 
w I redaktcurs in dit..: voorbeleiding van 

Motor iet e 
HONDA 

UZUKI 

VESPA 

VOLTOOIDE (SIC) 

e, Wyn 1» :N'uwe 1) ate 

FOTO: JOHAN STANDER 

D IE winter het gekom. En die 
reen. Die dae het triestig en 

koud geword; die lcwe maar net 'n 
grys, dwarrelende bestaan. Ek was 
alleen met my verlangc ... my ver 
lange na die sonskyn langs die 
Oranje en die huis tussen die klip 
rantjics en die twee mense wat 
daarin woon. 

Die stuk beskuit wat ek besig 
was om te eet, het na die huis 
gcsmaak, Ek het 'n homp uitge 
droogde brood in my koffie gedruk 
en skielik het die geur van kornbuis 
in my kamer gehang, Voor my 
gee tesoog kon ek moeder by die 
swart koolstoof sien staan. Baie 
herinncringc he t dcur my gedagtes 
geflits: hoe sy my leer aantrek het; 
hoe sy my die cerste dag sk ool toe 
gencem hct; hoe sv my getroos toe 
ek baklei en verloor het: hoe ~y 
getrou gekyk het dat ek my huis 
werk doen. Ek ontliou die dag toe 
die polisie my betrap hct dat ek 
kwaad doen so goed. Hulle het my 
huis toe geneem .. Mocks het net 

gehuil en gese dat sy my liefhet, 
Haar liefde het my lewe verander 

Ek kon nog nooit aan haar dink 
sander om aan vader ook te dink 
nie. Van kleins af het ek hom dag 
en nag sien werk. Sy hande was 
groot en grof. Hy was dikwels sick, 
omdat hy in die nat en koue moes 
werk. Maar nog altyd het hy tyd 
gehad om met ons te speel. By het 
my leer ftetsrv, leer spit; leer saad 
[ies saai; ell later, toe ek groter was, 
het hv my die motor leer regrnaak. 
Dit was hy wat tot na aftree-ouder 
dom bly werk het om vir my 
studies te betaal. Sy Iiefde het van 
my 'n man gemaak. 

As ek aan hulle liefde dink, 
onthou ek altyd 'n under vader wat 
sy verlore seun tegemoct hardloop 
en hom omhels en hom hartlik 
soen. Dan raak God se sondaarslief 
de vir my opnuut weer onverstaan 
baar. Op my kniee fOCP ek my 
dankbaarheid tot God uit: "Dank. 
dank, ja dank vir die genade! " 

FLORIS KNOU\\ DS 

etienne 
van heerden 

FLANDRIA 

DOUGLAS LAWRIE 

Sllid: Wes: Noord: Dos: 
S:QI02 S:9875 S:J3 S:AK64 
H:KJ983 H:Q764 H:A1052 H: 
R:IO R:KJ82 R:A7 R:Q96543 
K:AQJ4 K:5 K:KI0976 K:832 

V ~RKOP' EN DlENS 
nRl~NDEL 

BIRDS1R AT204 
STI~LLENBOS II 

posnus 2 62 
FOON: 3912 

200/0 AFSLAG VIR 

S UID speel in 4 hartens; uitkomkaart 5 van klawers. Die Suid-speler 
in vandag sc hand was "ongelukkig" om af te gaan. As ons egter 

die spel nader bekyk, blyk dit dat die "ongeluk" waarskynlik nooit 'n 
brugmeester sou tref nie. Suid het die uitkomkaart met die aas gewen 
en 'n traer na blindeman se aas gespecl finis. Die troefheer en 'n lae 
troef volg en Wes wen die derde ronde troewe met die vrou. Daarna 
speel hy 'n skoppen wat sy maat met die aas wen en SUid word uit sy 
spanning verlos as Oos 'n klawer terugspeel. Wes trocf met sy laaste 
troer en SUid kan nie die verlies van nog 'n skoppen vermy nie. 

So os Suid gespeel het kon hy net kon h el moontlik met die 5 as die 
So word dic siklu' van nag afgaan as Wes al vier troewe en 'n hoogste kaart van 'n tweeling uitgekom 

M tie-uitgawe afge luit. eenling klawer en 00 cen van di hoe het, m aT dan was die kontrak ook ni 
U mag wonder wat M tie.redaksie- kopp ns gehad het ( n dan net us die in gevaar nie. Was dit egter waarskynlik 

Icde hul elf so lant gesel _ die ant. verdedigers wakker is). As hy egter eers dat hy met die 5 sou lIitkom van 'n 8, 
woord is eenvoudig; die Made kom sit die troefheer gcspeel het, was die kon- 5, 3-kombina ie? (Oos se 2 sou dan 'n 
in jou bloed. Die sensa'ie van entranl trnk veilig tensy Oos al die troewe en eenling wees.) 
staan binne di g boure v n jou g. di eenling klawer en Wes 'n hoe Die hrugmeester sou moes be luit 
me J kap; di uitdaging om ltierdie skop~n gehad het.. <lat, ~s iemaud 'n eenling in klawers 
gCbeure op 'n sinvolle wy e ge rdend. Ole vra. ~ wat by. die br~gmees~er het, dlt eerder We moet wees. By sou 
tc wcergee en di uitcindetik bcvredi- sou opkom 1S dus: wle het die eenhng dan eerste sy troefheer gt,speel het en, 
ging von di eindproduk is die dingc kl~wer.? Na die eerste .ronde was d!t deur te fines eer teen Wes se ~emerkte 
w t maniakal tudente-joernali tc dUldehk dat Wes met die 8, 5, 3, die troefvrou, y kontrak met n ekstra 
bo i. 5,3 of di 5 van klawer. begin het. We pakkie gemaak het. 

DI ~ STUDENT SI'-]<I TS 
WINK "L 

Nuw en tweedehands h r tel 
lin s. 

, BJRDST AA T ] 56. 
TEL. 71533 

SE 
MENSE 

Prob 
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Regslui van Eendrag stig eie vereniging 
Sex Juris Prudentes 

SES regstudente van Eendrag in hul tweedc akademiese drukgang het .uit hoofd~ van ~ursusmee~derwa.ar- 
dighcid na 'n diffikulere toets en 'n kwantum onelegante verwarnngs besluit om n akaderniese kring 

vir juridiese intellegentsia te stig. Nog 'n hc1angriker faset van die vercniging se bedrywighede is sosiaal van 
aard, Uitstappies word in die vooruitsig gestel asook ander bedrywighcde wat tipiese ontspanning vir man 
sal wees ... 

Akad~~i:~f~~::~~nHc~:;:Cjaars en Op roe p 0 m ad ve rte ns ies 
andcr aspirant-regslui wat dit sou ver- • A k k · I '77 
lang, word ook aangcbicd. v"r erJo 

HuUc het reed 'n besprekingskring II 
en 'n uitstappie gehou en so twee doel D ... . .' . 
stollings kort na die stigting van die IE persone op die toto hieronder vorm die Akkel]ol-advertensw- 
vcreniging bereik. komitee en dit is heel moontlik dat verskeie van ons lesers hulle 

eersdaags in lewende lywe sal sien. Ons wil hulle sukses toewens in hul 
werk, nangesien dit van groot waarde is. Hoe meer geld Akkerjol deur 
advertensies kan bekom, hoe hoer winste kan deur die karnaval 
komitee behaal word sodat meer mense dan deur USKOR gehelp 
kan word. 1-------------------------- 

Die redakteur van vanjaar se Akker 
jol, Leon Blignaut, se belcid om die 
taak wat op hom wag, is een van 
vert ntwoordelikheid. Leon wit nic 
swak publisitcit vir die univcrsitcit vcr- 

NAAM 
Die vereniging se naarn, "Sex Juris 

Prudentes", wat spreek van die sterk 
Latynse invlocd op die lede se )£owens, 
beteken "ses geleerdes van die reg". 

MODFPARADE aangcbicd 
deur Hoi~R HANDELSKOOL 
in samewerking met Truworths 

te Stadsaal, Stellenbosch, 
Woensdag 8 Sept. om 20hOO. 

Kaas en wyn inge sluit. 
Kaartjies R2 elk. 

Navrae: 
Mev. Ie Roux 
SR-kantoor 

LSS. 

Eeudrag het vir die twecde agtcr 
eenvolgendc jaar met sy publikasic 
Vires Unitati s die Cape Times beker vir 
die beste koshuiskocrant verower. 
Bulle het sewe punte mcer gekry as 
Huis Marais en Pieke wat gesamentlik 
twecde was. 

• • 

oorsaak nie. By hoop ook dot die 
win grens van die blad opgestoot kan 
word en ag die wa rd van advertensies 
daarom hoog. 

TE KOOP: 'n 1965 Citroen in baie DIE advertensickomiteelede is v.l.n.r.: Riaan Pienaar, Cilia Strauss, 
goeie toestand. Kontak Mev. Opper- Hansie Louw (Advertenslebestuurdcr ), Pieter Carinus, Marelise Bester, 
man, tel. 3340, Stellcnbosch. 'n Wins- Danie Fourie, irene Cassel. Allton Visser, Marlene Loubscher en Amy 
kopic teen R350. du Preez. 

SAREL STEELE 

'n Alternatief is 9.) ... , Q-N3 wat 
deur Keres in dieselfde toeruooi g - 
spcel i '. 
10. NxB P-K4 
11. B-N2 P-B4 
12. 0-0 N-D3 
13. Q-K2 P-KN4 

Swart is vasbcslote om 14.) P-KB4 
te verhocd. Na '11 stoot soos 13.) ... , 
0-0 SOli 14.) P-KB4 gcvolg het, met '11 
gocie po isie vir Wit. Swart beplan 
egter om 1Ia die koninginaflank te 
rokeer en gevolglik i., hy nie b kom 
rncrd oor die swakhcde wnt 13.) .. ,., 
P KN4 vcroorsaak nie, 
14. N-B3 P-KR3 
15. P-KR4 R-KN 1 
16. P-R3 Q K2 
17. PxP PxP 
18. Q Q2 N-Q2 

'n Belangrike voord el vir Swart is 
die onbeweeglikheid van Wit se bi kop. 
Wit bcsluit dus om die sent r nan te v I 
om sodo nd sy biskop te ak tiveer. By 
kan me 19.) B-R3? specl nie weens 
19.) ...• P-N5. 
19. P-B3 
20. IlxP 
21. P-QN4 

Di spcl h -reik nou y kntick 
stadium, Wit b gill met 'n anval up 
Sw rt.' koning, m: ar Petrosian is 
bekend as 'n go i vent dige: en dit is 
pocdig hy wat di voord el b h (1. 

K-Nl 
N/B3 K4 
QxN 
R-QBI 
p N5 

26. Q-N2 KR·Ql 
Swart v rdedig sy koninginsplon 

indirek en n t rali .cer sy kasteel in di 
moontlik om 4.)... pro's. Wi! 'C aanval het nie 'n goei 

kane; om t sl ag nie. 
27. P-QR4 Q·K2 
28. R Nt N-K4 

Swart is hesig om 'n baie stcwige 29. RxBP RxR 
posisie op te 1 lI, en dit is reeds 30. PxR NxP 
duidelik dat Wit nk maklik 'n a nval 31. Q-Q2 NxQBP 
van tapel sal kan stuur nie. 32. Q·B4ch Q-B2 
7. P-KN3 B·N5 33. QxNP NxRP 
8. B-Q2 P-Q5 34. P-K5 N-R4 
9. N-Nl BxBch 35. Q-1l3 P-Q6 

Die rede vir Petrosian se rclaticwe 
ol\gewildheid by die gewone spe ler 
rnoct gcso k word in ~y peelsty l. Baic 
min van Petrosian se spelle bcvat aan 
skoulike kombinasies en in die mecste 
g<.>valle slaag hy .ers in die eindspel 
dnnrin om 'n bcslissendc voordcel te 
verkry. Petrosian IS by uitstek 'n posi 
<;i?nele speler hy waag nooit 'n kans 
III en dit is di rcde waarorn talle van 
s~ spe lie dan ook gclyko p eindig. Hier 
di b nadering to t die pel het egtcr 
oak 'n b langrikc voordcel, en dit is 
nUlIllllik dat die gevaar om te verloor 
hedwat minder word. P trosiau is dan 
ook 'n sp ler wa t baie min .pell 
vcrloo-, 

Ole volgende spel is ill 1959 lie 
~.a ndidat<.>-toernooi ge: p e1. Bobby 
"isher, wat Pe trosian se opponent is, 

~v s toe !II gs se sticn [aar oud. Die spel 
1<; veral interessant weens (he oor 
"pronklike wyse waarop Pe trosian daar 
In laag n die eindspel t wen. 

Wit: R I isher Swart: T. Petro ian 
Caro Kann Verdcdigmg. 0-00 

1. P-~4 P-QB3 
, Die k nmerkende stoot van di 

~ aro Kann v rdedlging, 'n opening wat 
g2° d pa by Petro 'ian se versigtige styl. 

. N-QB3 
'n l;ftens ongewone tool r. - 

I C)) Illlik word 2.) P-Q4 gcspeel, In 
P 70 . het 'n spel tussen Fisher en 22. KR B I 
etrOSIall !>iOO· volg verloop: 2.} P-Q4, 23. NxN 

P Q4;. 3.) PxP, PxP; 4.) B-Q3, '11 spel 24. R-B4 
wat Illteindelik deur Fisher gewen is. 25. QR-QBI 

P-Q4 
B-N5 
Bx'l 

KPxP 

3. N-i13 
4. P-KR3 

Dit ill ook 
B-R4 t P el. 
5. QxB 
6. PQ3 

N-B3 
Jl-K3 

Swart h t 'n groot VOl rdecl, veral 
wens sy st rk koninginspion. Dit is 
nogtans intcressnnt om te sien h 
Petrosian te werk gaan om t wen. 
36. Q-K3 P-Q7 
37. B-B3 N-R5 
38. Q-K4 N-B4 
39. Q-K2 P-R1 
40. K-N2 K-R2 
41. Q-K3 R-Q6 
42. Q-B4 Q-Q2 
43. Q-B4 P-N3 
44. R·Q t P-R4 

Swart s vordering is stadig maar 
seker, Dit h '11 g ere b gm el om, 
vanncei 'n III IlS 'n voord el in 'n 
cindsp 1 h t, g duldi te wees en t - 
vrede te wees met stadi~e v rdering. 
45. Q-B4 R-Q5 
46., Q-R6 P N4 
47. Q K3 K-N3 
48. Q-R6ch N-K3 
49. Q-K3 K-R3 
50. B-K2 P R5 
51. Q-QU3 K-N3 
52. Q-K3 N B4 
53. B-B3 P N5 
54. Q-R ich N·K3 
55. Q-I 8 Q-Q1 
56. Q-R7 Q 02 
57. Q-R8 P-N6 
58. Q-N8 h K·R4 
59. Q-R8 h K-~4 
60. Q-N8ch K-B5 
6 t. Q-N8 K-B6 
62. B-R5 N-Ql 

Dit is int r ssant dar Petro ian s Ifs 
op hierdi stadium nie 'n pion wil afgce 
ni . 
63. B-B3 P-R6 
64. Q-n3 K-N7 

65. Q-R8 N- 3 
66. Q-R8 F-R 7 
67. Q-R5 Q-RS 
68. RxP h K-R6 

ANEHN DE .lAGER. Matie-atleet, word hier aan die gas!' by die 
Sportman- ell Vroudinee voorgestel. Die dinee is op /1 Augustus 
gehou. Donie Malan is a. Sportman- ell Aneell as Sportvrou vall di 
jaar op Matieland aangewys. 

PRETORIA: 
Hoofk ntoor: Andrl sslraat 274. 
Me nt: In Arkad ult Andri Ira I, 
Sunnyp rl<: Hooflngang. Grondvloer. 

JOHANNESBURG: AnsI yS(J bou, 
Joubert tr I 59, 
DURBAN: Hlv Smith & Hermit 9 tr t • 
BLOEMFONTEIN. Maltl nd Ira t 108, 
KAAPSTAD: Hlv nout- & Loop tr t . 
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LYDIA ST AAN STERK IN SKERM 
KLUB 

DAMESPORT AKTIEF 

NETBAL 

A LHOEWEL die skermklub oor 
relatief min lede beskik sorg 

dit nogtans vir prestasies van hoe 
gehalte. 

Op die afgelope SAU-toemooi wat 
te Kaapstad gehou is, het die Maties 
besonder goed gevaar. Die dames het 
hul vaardigheid met die floret getoon 
deur die span trofee te wen. 

Ole damesspan het bestaan uit Kat 
ryn Neethling, Wouterien Keyser en 
Graziella Bolza, Katryn het vir die 
derde agtcrecnvolgcnde jaar die floret 
kompetisie gewen, 

Die rnansspan het minder goed ge 
vaar en Peter Southwood het egter 
tweede in die degen gckom. 

Drie Maries, Katryn Neethling, 
Wouterien Keyser en Peter Southwood 
is opgeneem in die SAU-span wat 
moontlik Desember in Europa sal toer. 

Gedurende die SA-kampioenskappc 
het Katryn Ncethling 'n tweede pick 
behaal na '11 oorsese dcelnerner. 

HOKKIE EN NETBAL 
IN beide die hokkie en netballiga is Lydia onder die voorlopers. 

Huis ten Bosch en Huis Francie hou die grootste bedreiging in om 
Lydia te klop. 

Met die ter perse gaan wac; HUIS 
Francie en Lydia nog gelyk in die 
ill tcrkoshu is-Netballiga. 

Lydia het egter nog net vyf wed 
stryde gespeel terwyl Iluis Francie 
reeds ses gespeel het. Albei spanne is 

Hecrnstede is oak een punt agter nog onoorwonne. 
Hut ten Bosch nadat hulle teen Lydia Minerva, die wenners van die afge 
asook Monica gelykop gespecl het. lope paar jaar, vaar hierdie jaar glad 
Lydia en Heernstedc kry cgter die ge- nie goed nie. Irene en Heemstede Ie 
lecntheid om hullc op Huts tcn Bosch gcsarnentlik twecde met Minerva in 

sien hocdat Maties hulle met 4-0 klop. te wreck aange len die koshuisliga ge- die vierde pick. 
Met hierdie span kan Mattes nog groot durcnde di tweedc semester herhaal Die Maties se cerste span is nog on 
hoogtes bereik, terwyl hulle verwag om word en al die spanne dan weer teen oorwonne. Hulle het die uitklopliga 
aanstaande janr '11 be ter span te M. mckaar moet speel, Lydia kan dalk gewen en tans is hulle nag besig om aan 
Aile suk es! nog die interkoshuisliga wcn. die Groot Uitdaagliga deel te neem. 

John Meyer het gcdurende d~ ~~D_~~M~at_~_-_d_a_m_c_s_s_~~ce_r_s_~~sp_a_l_l_i_S_O~o_k_I_1I_'e_r_l_s_h_u_ll_c_s_t_ee_d_s~0_no_{_)rw~0_n_n_e~. 
vakansic vir WP gespecl in di J arvis 
beker-liga. 

Alhoewel die bclangstelling in 
muurhal baie groot is, is die onder 
steuning by die liga-wedstryde baie 
swak. Die spctcrs sal dit bale waardeer 
indien daar meer to skou rs sou op 
dang. Die wetlstryde vind Maandag-, 
Dinsdag- en Woen. dagaande plaas in 
die Ou Mutual- portsentrurn. 

A Ihoewel die Matie-mans panne 
goe d vaar in di WP·liga, ukkel die 
dames panne 'n hi tjie. 

Ons wens die Matle spanne alles van 
die bcste toe vir die toekorns en hoop 
ook dat die Koshuisliga 'n reuse suk es 
sal wecs. 

Nadal Huis ten Bo eh, Lydia en 
Heemstcdc lank kop aan kop geloop 
het 111 di stryd om die hokkicbcker, is 
daar nou nie meer ecn onoorwonne 
span 1Il die tnterkoshuis dame liga nie. 

Huh ten Bosch is op die oornblik 
sleg ecn punt voor Lydia op die punte 
leer nadat hulle op verrassende wyse 
deur Nelina geklop is. Nerina is 'n 
hcelwat swakker pan en nadat Huis 
ten Bosch re ds met Heemstede en 
Lydia afgereken het, wa die verwag 
ting dat hulle onoorwonne ou eindig. 

op die oomblik ecn punt agter die 
klub W.P. op die puntclcer. Dit be 
teken dat W.P. .al moet verloor om 
Maties te laat wen of gelykop moet 
speel om die twee spanne gclyk te 
Jaat eindig. 

EFN IlUNT 

MUURBAL GEWILD 
MlJURBAL us out .panningssport se 

gewildheid op Stellenboseh het die 
afgetope tyd geweldig toegeneern. By 
die Ou-Mutual bane is daar onlangs 250 
nuwc lede lnge kryf. 

'n Nuwigheid ill Matfe-muurbal is 
die ko huisliga wat op Satcrdag 31 
Julie begin het, In hierdie liga kornpe 
teer ± lOman sp nne en () dame span 
ne. Elke span bestaan uit 3 spelers. Die 
belangstelling 111 hierdie liga is gewcldig 
groot en 'n baie Interessante liga word 
verwag. Ilierdie wedstrvde vind Sater 
dagoggende vanaf 8.30 vm. plans en 
toe kouers is bale welkom. 

l)i~ tJniversiteitskampio nskappe, 
waarin die be te pel rs sake uitspook, 
vind ecr dang plans, 'n Rate strawwe 
kompetisi word verw g aangcsicn die 
h ste speier..; baie nil aan mekaar Ie. 

G durende die vakansie het lkeys 
di SAlJ-muurbaltoernooi gewen. Net 
na di vakansie moes hulle cgter toe- 

Stefan Hugo W en 
DIE Marie kanoklub is nog steeds die sterkste klub in die WP. Die 

sterkste teenstand is afkonstig van die Bellvilleklub wat oor die 
dien te van heelparty oud-Maties beskik. 

Stefan Hugo is be ig om die cell 
wcdvaart na die ander te wen, en 
behoort op grond van sy vertonings die 
Presidentstrofec in te palm. Oat hy die 
Bergrivier-marathon gewen hct is teen 
hierdie tyd reeds ou nuus. 26 Ander 
Maties het ook die Bcrgrivier Marathon 
voltooi. 

VOLOP T ALENT OM 
DOP TE HOU: 020'S 

EERSTE n C' t d' '11 k Op 24 Julie is die wedvaart op die Peter Southwoo in s erm- 
Brcerivicr tussen Drew en Swellcndam oefening. 
afgehandcl, Stcllcnbosch se A-span was ~-----~----~~~~ 
eerste met 202 pun te teenoor Bellville 
se 137. Die Stellenboseh Bvspan was 
derde. 

Hierdie wedvaart is ook dcur Stefan 
Hugo gcwen. Andre Rabie, Eduard le DIE us Judoklub bestaan uit 
Roux, Sun ley Uys, Giel van Deven ter ongeveer dertig lede wat haie 
en Rossouw hct die vierdc tot agste aktief is soos duidelik blyk 'lit die 
plekke ingencem. .' 

Op 31 Julie is die Franschhoek felt dal hulle viermaal per week 
Paarl karnpioenskappe aangcbied. oefen. 
Nege spanne het aan die wedvaart deel Bulle prestasies in die aigelope SA 
geneem wat ook deur Stellenbosch Universiteite toernooi bewys dan ook 
gewen is. wat hul ywer en toewyding tot stand 
. Stefan Hugo was weer eer~te m~t gebring het, en hoc geed die standnard 
~~du~rd le Roux derde en Andre Rabie op hierdie stadium is. Die manspan het 
111 die vyfde pick. derde geelndig terwyl die dames die 

Dit s.taan nou weer som.er se. kant tweede posisie op die punteleer beklee 
toe en die kanoklub se te de 1S besig om hct Twec dames. Karina Kratz en 
solank die surf!ak~e en paddleski's" Ad~le du Toit, het die SAU span 
nadcr te sleep VH dIe Kaapse branders. gehaal. 

Op hierdie stadium bestaan daar 
nog nie 'n Iigakompetisie in die Boland 
nie, en het die klub op uitnodiging aan 
die WP-Iiga deelgeneem waar hulle die 
vierde pick behaal het. 

Deon MaUlerbe was die groot uit 
blinker cn het die bronsmedalje op.die 
SA Kampioenskappe verow~r. 

JUDO 

TOE die Maties o.20·span veertien due gelede op Nuweland teen die Ikeys op die veld draf, kon mens 
dadelik uit die skare se reaksie aflei dat die Ikeys die gunstelinge was. Hierdie Matiespan het slegs vyf 

minute nodig gehad om Nuweland stil te speel, en teen die einde kon die skare nie anders as om hulle 
spontaan toe te juig vir briljante speer nie. 

Die eindtelling van 58- J 2 kon ve I 
groter g wees h t indien die wed. tryd 
nie 13 mint! t , te vroeg gccindig he t nie. 

Hi rdi Mati span be kik OOT baie 
talent. Twaalf van die spelcrs h t reeds 
diu Wi> o.20·span vertecnwoordig of as 
rcserwes opgetrcc. 

Hannes Pretorius is 'n a,lIlvallend 
heelagt'r wat enige teenstand r k. n 
Jaa! hontlttn8n met sy dartellopies. Agie 
Koch se spoed en krag m. ak hom 'n 
Uitl.lf gevaarlik vleuel. In Bolu , wat 
r d vir nlll iVaal e c;enior span gekies 
i • hd on 'n peler met hlitsige hreek- 
51 • .!oubert is <;terk, hardlo p reguii 
en specl dinkmgby. 

Ond r die voorsp J rs i~ d&lar volop 
tal n t en gewig. Sp I r~ soos Ni u· 
woudt ell Van t1 r M rwe is groot en 
sterk, Cll OilS b 'h ort nog bai' van 
hulle III die toekoills tc hoor. Bernard 
Pi naar, die k ptein, het geen bckend· 
telling nodi nie, en is ewe tuis a slot 
of agsternlln. Rnutcnb cit het in die 
re us geno md wedstryd beiildrllk 
met y vurigc sp I. 

Ek wit voor. pcl dllt die spl'l rs Vdl 
hicrdie • pan no di p pore in Stell n 
ho h rughy 'al trail. Daar is n g fout • 
maar een ding taan V(1 dat OriS hi 'r iC 
doen 11 t met name wat gckom It t om 
t llly. 

Mm. Jannie Krige as afrigter van 
hi rdi pan 'e naam verdicn spe ialu 
vermeJding. M t hom a n die, pits v n 
sake h t di . 0.20' dert die onistaan 
v. n die SAU-toernooi 6 janr gel de nog 

~n wed Iryd da.1fOp verlool me. 

• 
BOKS 

Ek wonder hoeveel mense werklik 
bescf hue goed die Boksklub op Stet· 
lenhosch is. Die klub se presta ies oor 
die afgelope tien jaar is t veel om op 
tc noem. Oor hierdie tydperk het hullc 
jaarliks nan ver!\keie amnteurtoernooie 
declgenecm en uitstckcnd gcvaar. Die 
kluh It t 'n heel paar provinsiale kam· 
pioenc sowel as een nasionale knm 
pioen in die persoon van C.l. Smith, 
opgclewcr. 

Sover dit die Suid-Afrikaanse Uni 
versiteitskampiocnskappe betref het 
Stell nbosch uitsickend gevaar deur, 
o.a. hierdi kampioenskappe oor die 
afgelope tien jaaT vier maal II.: wen. 

Vnnjaar so SAU-toernool is hi r op 
Stellenbosch in di~ D.F. Malansentrum 
aangebkd. Ons hokscrs het tweede 
gceindig na die Tukkies. C.J. Smith 
(ligmiddelgewig) en H.P. Meyer (swaar- 

Di: Atatie 0.20-Rugby~pan waf die wereld so aan die brand gespeel hel deur die lkeys met 58-12 Ie klop gewi~) het in hulle onderskeie gewigs ., ,) . nfdehngs elkeen 'n eerste pkk losge· 
I~: agler v. I. I1.r. (r. Rautellbach, T. /.ategall, if. alrstens, R. Louw, 1. pan der Merwe, D. l'an NIekerk. slann. Albei hierdie hoksers het di, 
1\veede ry: K. Mliller, R. BO/lIS, F. .loubert, P. Oosthu;zel1, C. Grobler, Ii }Ian .laarslIeld. Voor: A. Knch, SAU·span gchanl, maar Smith moes 
B. Pienaar (Kapt.). Mllr JallIlie Krige (afrigfel'j, S. Barnard, Jl. Pretorius, B. Nieuhoudt. ongelukkig onttrek. 
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s 0: DAGBREEK S 
KLOP 

EENDRAG 
IN 'n harde , taai wedstryd het Dagbreek daarin geslaag om met 10 

punte ('n drie en 2 strafdoele) teenoor 3 ('n strafdoel) oor Een 
drag te seevier , Daarmee behou Dagbreck sy onoorwonne status in 
die tweede afdcling van die Sauerliga, terwyl dit die eerste wedstryd 
in die afdeling is waarin Eendrag geklop word. 

Nag '11 toneel uit die Dagbreek-Hendrag wedstr.yd. Philip Uys, I'leuel 
vall Helldrag moe I hier .)' keer kell l'oor '/1 l'erbete aallS/ag deLir 'II 
vasberade /)ugbreker. 

Die telling vlei die blouspan eintlik , 
want gecn spun kon eintlik sy stcmpel 
01' die wedstryd afdruk nie, vcrul us 
gcvolg van die harde voorspelcistryd 
en die byna onfeilbare verdediging van 
beide spanne sc agterspelers. Dagbreek 
het sy oorwinning hoofsaaklik Ie dankc 
aan die bctrouburc skopskoen van lox 
skukcl Cassie Carstens en die bcter ,11' 
ronding van hul agterlyn-bewegmgs 
beide op die aanval en onder druk. 

Van die ufskop at was dit duidelik 
cat die twee pakkc voorspelcrs mckaar 
goed sou opkcil, W31 dan ook die gev al 
was dwar deur die wedstryd. Hoewel 
die spcl besonder hard was, IS die wed 
'Itryd log met keel remocch:re afge 
handel. 

Die cerste hclf'tc is gckcnmerk dell r 
hcrhaalcle aanvalle deu r die Feudrag 
agterlyn, veral die sentcrpaar Delport 
en Kotze he t bcindruk , terwyl heel 
agtcr C.P. Terblanchc ook goed by sy 
agtcrlyn aangcslult het. Verskcie straf 
sko ppc is ook vcrbrou, 

In die twintigstc minuut ltd los 
skak el Cassie Carstens die Dagbrekers 
laat voorloop met '11 strafskop. Net 
voor rustyd hct C.P. Terblanche van 
Fcndrag die telling gelykop gemaak 
met 'n strafskop: 3·3. 

In die twccde hclfte hct Dagbreek 
meer VUUI gctoon en meer konvtrukticf 
b~gin "peel. In die losspcl het Dagbreek 
die hal beter bcmecster as hul opponen 
te. Ihcr moet die name van die twee 
flunkc, Dcon Grebe en (;crhard Kroll 
kamp, vcrrneld word. In die vasto 
skrums het die sake rcdclik gelyk op 
verloop. In die Iynstane het die kaal 
effens in Fcndrag sc guns gcswaai, met 
slot Andre Craff'ord wat in hierdie af 
doling sowel ali in die losspel gocie spcl 
gelcwer hct, 

In dte vyfde minuut het Cassie 
Carstenll weer 'n slrnfskop tus cn die 
pale ucUpcstUUT, wat Durhreek 6-3 
laat oorloop lwt. Daarna was alhci 
spanne !,crecld Oil die aanvnl, llIalir cCI'S 
in die 25stc minllut kon 'n volle agter 
Iynbeweging V,lO die D'lghr~kcr~ III 
puntc oll1'ikcp word. lIeelagter Joanie 
Bergh, WIC sc posisionele "pel ook haic 

gocd was, hct by die agterlyn aangc 
sluit en senter Potgictcr hct omgchurd 
loop vir sy drie in tile hock. 

Die doelskop was mill en die telling 
was 10-3 ill Dagbrcek SI.! gUlI\I. 

SIMONSBERG 
TEGOEDVJR 
OUDEMOIEN 
IN 'n wedstryd gekcnmerk deur 

baie verbroude strafskoppe en 
baie vuil spel, hct Simonsberg 
daarin geslaag om Dude Molen 
met 6-4 te wen. (2 strafdoele 
teenoor 'n drie.) 

In die derdc minuu t van die wed 
stryd het Oudc Molen gclecnthcid pale 
toe gchad, maar Van der Spuy lie slraf 
skop hct misluk. 'n Minuut later hct hy 
weer met 'n maklike struf'skop voor 
(he pale vall Simonsbcrg misluk. 

Net hierna het Sim onsbcrg weer met 
2 straf'skoppc misluk , maar in die twin 
tigste minuu twas losskakel Dave Prins- 
100 in die kol met 'n skepdocl en the 
telling was 3-0 in Sunon se guns. Hicr 
na hot die spel 'n cenvoudigc patroon 
gevolg: onnodige skoppe en gcen kon 
struk ticwc spcl nie. Losskakel Van del' 
Spuy het Oude Molen telkens op die 
aanval gcpluas met gocie lynskoppe , 
maar die afrondlng het on tbreek. 

Ann die cinde van die ccrstc helftc 
hct Simonsbcrg weer 2 kecr gclcent 
held pale toe gehad. Prlnsloo hct go 
slaag .ne t die laaste skop en die rustyd 
telling was 6·0 in Simonsberg se gum 

Die twcede hetf'te i~ gekenmerk 
d lIT tlic gl"reclde opvlnm van hUll1eure. 
Gt'vlIglik was daar I tterlik "t!osync" 
straf'lkoppc, wallrvan ni een III pllllt 
olllskep kon word Ilk. Op cell sladium 
het di baklciery hc~ Itelllnl handuit 
geruk en was cite skcidsrcgtl'f g nood- 
aak om 'n lItlieke siraf toe pas: alhci 
spalllle moos eNS ill die "yskas" agter 

HOU! 

DIT is die Dagbrcck-verdediger wat hou wat hy het, terwyl Thcuns Kotze pan Ecndrag sy grecp op tic bal 
verloor. Die avee spelers pall Eendrag wat kom hand bysit is Bernie Vorster ell Pict De/port. Dagbreek se 
hcclagter. Fanie Bergh, ifi op die voorgrond gereed vir enige gebeurlikhcul. /I)' het andcrsins ook '11 goeie 
wedstryd gespeel. 
die pale gaan a~oel voordat die pcl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kon voortgaun. 

l hcrna het Oude Molen weer in 
Sim onsberg c kwartgcbied geboer. III 
die 24<;( 111 il111U t hct II. van der Spuy 
'n welvcrdicndc drie in die hoek ge 
druk, Die doelskop was ni oor nie en 
die cindtclling was 64 111 Simon berg 
sc gu ns. 

Vanaf di eerstc afskop het Huis 
Marais verwoed ing iklim en tclkcns 
sterk g dryf, Bull hot nlgehcle ge 
hied voordeel geni 1, maar din l' • wou 
ne [ nie I kker uitw r nic, lndicn hulle 
di nodigc afronding gehad h I, \IOU 
hulle beslis die wcdstryd gowen hot, 

Diep In die ccr .. t helfte is Huis 
Marais cgter l)l;IOOI\ lOCI 'n drie. Nn 
'n goeie ondersk epping d 1I r hu I vl uel, 
II. Lotter, i 'n los .krum r: vonn wa r 
Die Huis (he h.tI hlitsvinllir. hem c t ,I 

Huis Marais onknnt g gaau 1:1\ Breden 
knmp het die tclllng na 9-6 verandcr. 

Wslgcnhof he t hlcrna di druk ver 
stcwic en n dut hullc 'n I ng Iyd np 
Huis Marais s do IIYll ' boer lid, is 
hulk' h loon met 'n drie in die Iw k 
dour die vlcuel Srujdcrs, Die do lsk op 
was TIl i . ( I 0 C)) 

Willows verslaan 
'Huis' naelskraap 

Helderberg 
val teen 

Huis Visser 

IN 'n baie opwindend wed tryd was Wilgenhof haie gelukkig om 
Huis Marais met 10-9 te klop. 

I N'n harde maar aanskoul ike 
wcdstryd het Huis Visser vir 

Helderberg met 10-6 geklop. Albei 
spanne was bercid om met die hal 
te hard loop en dit was slegs oor 
gretigheid en gocic verdediging 
wat driee verhocd hct. 

Alhoewel I lu is Visser in . lIe afdc 
lings van die spcl haa. \\-as het hulk 
nooit clie wed tryd oorh cr'l nie. Bulle 
het ogter ~rnct hulle 'ikrumwcrk h in· 
(huk waar Illdle tclkcmale vir Helder· 
herg tret: It'ruggcstoot het. Dit het ver· 
OOlS, uk dnt IIclclcrilerg .C "'kmm kakt'l 
die hal bnie Sl eli en onder el'oot druk 
l ntvung het. Ihlls Vis~er <:;c voorspelers 
het onk ill die Iymtane en die los 
"krum. gocd ond rst Ull. 

Ole enigstc puntc III di eersl~ 
helfte was 'n strafo;k(lp dcur Louw TIotl 
WL.:l'vun J{ 'lderberg. 

Die ccrstc helrl ' hel a,1Il Helder!> ~ig 
h llOort. Nadat HillS Viss r eli wC'd 
stryd t ('11 'n vinnige pas b gin hel, het 
die swartspan sy te nstLlIldcrs terugge· 
dryf en vir die res van die helfte g , 
hicdsvoordeel g !liet. Icldel h rg sc 
v()orspclers het beihdrllk I1H.:I onder· 
steul1ende dryfspel terwyl HUIs VIsser 
c agtcrlyn 'n panr keel' baie good he· 
wel1g het. Dir>k nn 'n af .. kop is die I-----------~ 
Iweccle fuse afg e1will!',. Helderh f' e 
vcnkdigillg \Va' ourhoops ell Pief V,1n 
Nickcrk (vleuel) het 0 rg vnl vir '11 
In . Di vl:lvyfskup was oor. 

1 nkcl !l1l1lutc later hel Andre 
van II ercl II ( krlllll skakei) TIll is Viss r 
.;e twe'de dri' !'UlllI druk. Ily het om 
die . kfllm rehrcck en 'n ttk koppl' 
vorenlOC gl"ee. Di hal het vir Wits 1IJ 
yerke 'rd rc~pnn' Cil V 111 I-IceI'd 'n \ [III 
hy om self he hal t I val. Di vcr 
vyfskop hel nk " Inar III . 1Ie11 rh P 
hei huill.: hicrnn rc ')!,"ruk. Bull 'Nil 
egter nooil 'evaarlik nie (,ll m, es le 
vrNI wpcs met nog 'n trntskop d 1I r 
Bouwer. 

(A<ll1 'rt 1l8io) 

B PLAN U 
STUDIE 

WALlONS SKRYFBEHOEFT S 
8n:1) AAN S'1 UJ)I.,NTE 

DIE LAAGSTE PRYSE I·.N RO TSTE RLVKS 
SKRYFBEIlOFFTFS, TEKEN1NSTRUMl·NTI" 

Faber Castell en Sta dler Ag nt kap 
Tl-KENMATERIALL. KUNS~tA .T·,RIAL .... 

AKTETASSE, DRAA ,HARLTIKMASJlloNI', 
DRAAGBARI' MINI RFKI.NMASJlFNh. FNS. 

BIRDSTRAAT 43, STELL ~NBOSCH TL ... 2903,5101, 7066 
SPESIALE AF LA VIR STUDENTI! 
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Ihl L is no I steed op die w npad. Hul 37-11 oorwinning oor 
Lib -rtas wa die vi rd keel' agtereenvolg n dat die green pan a 

orwinnaars van die v ld stap, Lib rtas is verniel deur tn pan wat met 
s s pragdrice getoon het dat Wilgenh f en Dagbreek al moet ligloop 
vorentoe. 

Wie het gese dat sekere sporte slegs vir mails is? Ilier probeer '/1 dame verbete punte aanteken. 

EENDRAG WEN SKILD 
VIR DERDE KEER 

EENDRAC, het sy baasskap in die inter-koshulshokkie bewys toe hy op 31 Julie vir die derde 
agtereenvolgende jaar die Willem Dempsey-Uitkloptoernooi gewen het. 

_____ ------------------------~-D-a-H-r-l-le-t-tJ-e-n---:p-a_n_n_I.'_3_a_n_h_ic_rd_i_ .aernooi d elaen em. Ecndrag het di 
finaal g haal deur die pan van PSO in 
die cmi-finaal te klop. In di under 
s mi-finaal he t die sp n van P r ncel 
vir 'n vcrra ing g org to hull Medic 
g klop h t. 

KOSIICISUGA 

Pieke en Helderberg 
wen in sokker EINDS'IRYD 

Ook In di interkoslnn liga maak 
Lendr<lg vanjaar weer ecns .. koon 
skip. adat die span verlede jaar 'n 
onoorwonne eiso n gehad he t, wil dit 
in hierdi tadium voorkom asot daar 
vanjaar ook ni 'n "mo e t cg kom 
gaan word ni ." 

en I endra se suk is in 'n hot mate 
opge- to te kryf aan di go ic arncsp I 

tus n voor- n agtcrsp ler . Danksy 
go i vcrd diging word die voorspelers 
in bcsit ge tel en kan daar doele g laan 
word. 

N 'n .okkerwed tryc1 wat rcdelik gelykop verloop h t I het Pieke Oude Molen met twee doele teen een 
geklop. In 'n ander wed tryd het H lderberg met die elfde telling teen Bel hoogte gcwen. 

DI~UR RYNHARD 0 VILU'RS 

ck gewoonlik redo om goele rugby pannc slcg te maak , 
Geen wonder dan dat daar so groot lawaai opge kop word oor s tu 

denteklubs wat ope klubs i nie. 
Di saak het weer t r sprake gekorn 

met die kie v n 'n SAU-span 1111 t en 
di All Blacks te peel Di univer i 
teit kl urekornitee It t be sluit om ni 
kleure toe te ken, an die spel r wat 

JAN VAN LUTIJE'R VHUJT van H ndrag probeer S I oppon 111 van 
At di , wat die bal goed ond r b heer het, v rhoed am vorentoe te 
dribbel. 


