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IE verandcring van die akademiese jaarprogrum Olll voorsi ning tc 
maak vir somes crkursussc sal hydra tot mccr involle , 10 Tie. -saam 

gestelde graadlccrgange en die ultskekcl vall oorvl \1 ling til, S '11 
bcstaande [aarkursussc. Dit is die mcning van prof. J .A. de Bruyn, 
voorsitter van die Senaatskommissic wat die aangclccnth id ondersock 
het. 

Die IlUW stclse l, wu t ook di a 1' .. noodwcndiu bcrcik n10', word Oil! die 
skaffing vall die beslannde pro mosi - volgcudc sell! istcrkurxus to volu nic. 
stdsL'1 behcls, is dcu r die Rand van die Vakkombinasics sul vasgcstcl word 
Univcrsite it gocdgckcur en tree aan- dcur 'n cksamcurooster wat rc cis ann 
staandc iaar in working. die begin van die jaar be kikbuar sal 

Hicrdic vcrandcring sal mccbring wccs n wat opg .stcl is binn die 
dat 'n student steeds vir 'n vollc vak . raamwcrk van bcstaand vakkcuses, 
inskryf, maar dat clke yak na gelang Bloktyd sal steeds tocgcstaan word 
van die bctrokke fakultcit sc keusc sal aan die elude van die jaar, maar die 
bcstaan uit I jaurkursus, 2 paralcllc tydfaktor kan mcebring dnt blokryd 
jaarkursussc, 2 scmcstcrkursuss of 4 voor die Junie-cksamcn in sckere ge 
scmesterkursussc: met dicn verstandc valle nie sal bestaan nie 1 11 cinde 
dat 'n yak nil' opgcsnippcr 'word n ic en cksamcns en toctse rcdclik 11: vcrspre i 
elke dcclgcbicd minstcns 2 lcsure per oor die dric wckc, 
week bchels. Van 'n student sal vcrwag Volgcns prof. De Bruyn moct uit 
word om ill clke dcclgcbicd 'n slang- sluitse l nog vcrkry word oor sckerc 
syfcr tc bchaal ten cindc die bctrokkc fyncrc aspekte V4lt1 die stclsel, Dit word 
vak tc slaag. bv. in die vooruitsig gesrcl dat 'n 

student wat twcc scmestcrkursusse vall 
'n yak sukscsvol afgelG he t, mag voort- 

'n Krcdictwaardc van 8 ccnhcde gaan met die volgcnde jaargang van die 
word aan 'n volle vak tocgckcn en vak. Die kwcssie van slccpvakke is oak 
hicrdic ccnhcdc word dun dcur die nog nic ten voile opgc klanr ni , 
bctrokkc fukulte it na go ddunkc tus- Die nuwc bedding sal tot gevolg It 
sen die vcrskillende declgcbicdc van :n dat die akudcmicse jaar in twce CIlH'S· 
Yak vcrdccl met die vcreiste dat ccn tors van vccr ti in klaswekc elk verdccl 
dcclgcbicd nil' 'n krcdictwaarde vall word, Aan die eindc van clkc semester 
mindcr as 2 ccnhcd mag he me, vord dan drie woke tocgclaat vir ck- 

Wat scmcxtcrku rsusse bc trcf', is clke samcns in die gcval van scrncst irkur .. 
scmcstcrkursus 'n voorvcrcistc vir die' susse en toctsc in die geval van juarkur- .----------------!.--...:..:-_:_"""':""~--:--~~---:-.....;..---~-------- ........ --- 
volgcndc, maar 'n slaagverciste sal nic sussc, 

aar 

tlierdie sal ill die nab ic EO ikoins '11 uitsonderlikc gesig W) S. Valla! 1977 gaan die prom veer-st I .. 'I 11( - 

skaf word en sal daar halfiaarlikse cksamens eskryfword. S inskvndae op Bikini-beach, braaivl is by 
Koeclhaai en inkopietogtc stad toe, gaan dus ill die to ikotns tvdens bloktvd tiel ill die ge sf "( J en aar 
word. 

KRFDIETWAARDE 

DE VRIES MAN 
VIR HOE POS 

DIE Universiteitsraad van Stellenbosch hct op Maandag 30 Augustus 
bekcndgemaak dat prof. dr. M.J. de Vries tot nuwe vise-rek tor 

verkies is. Prof. de Vries se voorganger, prof. D.W.L. Mouton, was die 
~crste om dlc pos te beklce. Die vise-rek orspos is pas verlcdc jaur 
mgestcl. Prof. Mouton, wat besonder gewild was onder beidc stu<lCll to 
en kol1egas, is vroecr vanjaar aangcstel as rektor van die Universitcit 
Oranje Vrystaat. 

Prof. Mike de Vries is dekaan van graad summa cum laud aan die Uni 
die faku it van nntuurwe t nskappe. versitcit van Freibe rg bchaal. Tydens y 
By h t '11 br iljan t ukndc micsc loop. studiejar ill Stetl nbo 'clt \ as prof. de 
baan agter die rug. In J951 he t bv sy Vrie 'n inWOIIl r V.1Il n I breck, 
aknd mlese sk 1111' a III eli lin Ivc r it it III 1964 I~ fly anngcste] 'I hnogll. 
vall St II u ho sch begin, In I 51 V~I iaar ill Jj I'S chcmie II III 197 Irct hy 
werf hy die gruad B.S(;. (cum laude) n dekaan van eli lakuheif VIIIl nuruur 
in ] 955 die graad M.Sc. Hicma is lry na wctcnskappe gcword. Ondc r eli tall' 
Duil land waar hy in 1959 sy d_ok_t_o_r_s·_to_·k_l1nmgs wat hy 

Die beker vir die beste koshuiskoerant is vanjaar deur Eendrag gewen, 
~~e beker word hier deur IP. Landman, primarius van Eendrag, aan 
ie redakteur, Frans de Kock, oorhandig. 
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Verslae SR Deur die lare 
word vir die SR boekhouding 
vers skcr. 
Di moontlikh id dat di begro- 
ting oorskry word (v ral ten 
opsigt van Publikasies) i baic 
gering. 
Oil; finunsiele posi .ic van die SR 
kan te enige tyd van die jaar m t "Deur die Blare" is reeds in sy 
min mocit .. vasgc tel word. final r petisie-stadium voordat dit op 
'n .root de J van die adrninis- 9, to, 11 en 16,17,18 September III 
Irati we wcrk van die tesourier die Libertasteater op die plankc ge- 
n die admlnistraticwc beam pte hring word. Ander as in "UH Volle 

verval en word deur die Adminis- Bors", word in hierdie musickrevue 
tra ie . onder kstra koste gc- die pot gedryf met alles en alma! wat 
de n. deel uitmaak van die Stellenbosch 
Die mooutlikh id vir n grotcr waarvan elke deelnemer, elke melodic, 
inkom te uan rente 1 .staan. elke "nuwe beryming" self so inte 
Ouditeurin 1 word dcur die Ad- gruul deel is. 
ministra ie ge docn wat 'n be 
'paring van R250 betoken. 
Aankup dcur middel van die 
Un ive rsiteit sal verg maklik 
word. 

Nadele hieraan verbonde i. die vel- 
gcnde: 

Nuwe administratiew verplig 
ting mag aanvanklik vrccrnd 
we en kan uun die I ' in prob 
lerne skcp. 
Dit kan 'n hel tyd vall di nuwe 
te nnyn nceru voordut die nuwe 
. tclscl ten volJ beproef en buig 
baar gemaak is vir die SR sc 
flnansiele ituusie. 

I, k v rtrou dat hierdie nuwe stel el 
van bockhouding met vrug gebruik 
kan word in die toekoms. 

{Vervolg van hi. 9) 

vanjaar gepoog om 'n bydrae te 
lewer tot die Inndswye infla. ie 
veldtog. 

Die Iaaste 6 jaar h t die Stu 
denteraad elke finanslele terrnyn 
met 'n netto tekort afgesluit, 
(R4 000 in 1971, R7 000 in 1974, 
R50 in 1975). Dit is vir my 
aangenaam om te meld dat die 
finansiele jaar van 1976 afsluit 
met 'n netto oorskot van R5 40(). 
Sewer ek kon va stel is dit die 
grootstc oor kot in die geskiedenis 
vall die Studcnteraad. 

Die Studenteraad he t die volg nd 
bronn van inkom to gehad: 
Stud .ntcgcldc R"O 800, Advertensies 
Rl l 100, Rente ontvang Rl 800, Pub 
lika it; v rkope Rl 100, Donusies 
R2 300. Die total inkom te 
R68400. 

Met die hulp van die Adrninistra ie 
is daar reeds begin om die boekhouding 
vall die SR s f'inansies te programm or 
op die r kcnaar by die Adntinistrasi . 
Di lt Ie prose , wat begin asof van I 
Jutic 1976, 1. nog in 'n tu s n tudium 
aange 1 n brill! ann passing nog g maak 
moot word. 'n Hele aantal regl mentor 
vcrand Tinge ten op igt van die tc- 
ouri r al deur die nuw SR gocdgc 
keur mo t word voordut die t 1 01 
arnptelik in working kan begin tree. 
lntussen het die Uitvocrende Komitee 
van die Studcntcraad verlot gcg e om 
voort t gaan met die be raamd plann 
totdat di nuwe tesourier oorn ern. 

Tot dusver word daar volgens 'n 
voorlopige begroting vir die jaar 1 Julie 
1976 tot 30 Junie 1977 gewerk wat 
deur die nuwe te ourier gewysig kan 
word. 

Voordelc van hierdie nuw stelsel is 
die volgcndc: 

Bet r kontrole en 

RUDA WAHL 

V fR. elkeen wat ~edeel het in .die skone plesier wat "Uit Volle Bors' vir sowel gehoor as deelnemers ge 
bie d het, sal dit meer as goeie nuus wecs dat USAT weer 'n soortgelykc projek aangepak het. 

REDDl~ND 

Veral in hierdic tyd vall die jaar, 
wanneer akademies druk drcig om al 
wat student is onder te kry en die 
gedagte aan die naderende emde van 
goeie [are hier die die gerno dere van 
'n groot groep v rdcr beswaar, i "Deur 
die Blare" 'n reddende ligtcr noot. 'n 
H le jaar op Ste1J( nbo h speel hom 
binne 'n bietiie meer as 'II uur op die 
verhoog a 'n jaar vol van al die klein 
gebeur tcnisse wa tons elkeen so goed 
ken en wat hulle so leen tot karikatuur. 

ONSKULDIG 

Mammie en Pappic neern moeilik 
afskeid van hulle onskuldige eerste 
jaar dogtertjie, sy loop deur onder 
huiskomitee en prim, en val in die 
hande van ... 'n Matie-man; dis Karna 
val, dis Socials en Intervaristy, en for 
mele danse en aande in Enrico's ••• 
dis SteUenbosch in 1976, bevolk met 
studente wat hulle lewe en jou lewe 
voor jou en vir jou deurleef. Die aksent 
is grotendeels op die korniese, maar 'n 
meer ernstige en soms nostalgiese noot 
hier en daar gee tog die nodige balans, 

Onder speUeiding van Nic Fine he 
loof "Deur die Blare" om 'n aand se 
louter genot te hied. 

VRAAG 

VRAAG: Studcnteraad moet sy geld 
sinvol verdeel tu 'sen die vcr killcnde 
fak ie wat dit nodig het, Hy kan du 
nie somrner 'n oorskot toon nie, Waar 
om dan vanjaar? 
ANTWOORD: Daar was twee faktore 
wat hiertoe saamgewerk het, Die be 
drag wat vir advertensies beplan is, het 
R3000 meer gelewer. Vir die SR-kon 
ferensie i. ook borge van R2000 ge 
vind. Oit gee dan 'n oorskot." 

Carien Potgieter en Johan Dippenaar sing vrolik in n toneel uit "Deur 
die Blare': Hierdie stuk speel eers- r------------- 
daags in die Libertas. PROTEA 

P R OTEA Stage and Cinema 
Theatre 

Paarl - Tel. 23464 (Tel. bespre 
kings word aanvaar! ) 

DON. 2 Sept. 8 nm.: Cine and Stage 
Variety Show. Kaartjies 75c. Live on 
Stage: Cabaret of Danci , including 
Spanish Flamenco. Plusl On screen: 
Pe ter Sellers in Shot in t 'e Dark. 
VRY 3; SAT. 4de 8 nm.: Live on 
stage: Exciting Act of Fire-eating. 
Plus! On screen Robert Shaw in 
tough crime thriller: Diamonds. 
SAT. 4de 2.15/S.30/8.15 nm.: 
Diamonds. 
MAAN. 6de; DINS. 7de om 7.30 nm.: 
Dubbelvertoning. Blue Water, White 
Death. The hunt for the great white 
shark; he's no plastic Jaws-Star ... he's 
real! plus Valley of the Dolls. 
WOENS. 8ste 8 nm.: Liv Ullman in 
Bergman's Master Movie: Cries and 
Whispers. 
DON. 9de 8 nm.; VRY. lOde 8.1S nm.t 
S T. llde 8.50 en 8.1S nm.: The 
Rocky Horror Picture Show. (Vrydag 
aand 'n voorprogram van orrelmusiek 
deur internasionaal bekende orrelis 
Heinz Alexander.y 
MAAN. l3de, DINS. 14de. 8 nm.i 
Summer of '42. 
WOENS. lSdc; DON. 16de 7.30 nm.: 
Dubbelvertoning. Briliante Franse film 
(Engelse Byskrifte) van Juan Bunnel. 
Expulsion of the Devil xorcism: doe 
it exist? plus The Family Way. A girl. 
a boy, a tender wedding night .... 
Starring Haley Mills and Heywell Ben 
net. 
VRY. 17de 8 nm.: A Wlnc:i()w to the 
Sky. plus! op verhoo,: Spectacu 
SUmm,,' Show anaebied deur FantasY 

~ Witz nberg ~ 
had it goeie jaar 

Die wyntradisie van Witzenberg starn uit die 
jaar 1700. Vandag het Witzenberg 'n gesellige wyn 

vir elke glasie. Vir sonskyn en samesyn. Vir 
vrolik skink en saamdink. Klink op die wynvreugde 

van Witzenberg - ware wyn van die land Cy Motorskool 
G. BOUMA 

Die bestuurdskool 
me t persoonlike 
a andag en toesig, 
ou to en stand. 

Skakel nog vandag: 
92-3540 

dubbele kontrole 

Wale WI/II VIII 
rltell/l' 

OW34A 
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STUDENTS 
OMRODIN 

~SIEN 

ANSi 

SUGGESTIE 
Rodin tref deur die kragtigc lcwens 

Ius wat in sy bcclde wcerspiccl word: 
di bcclde nccm nooit bloot 'n houding 
aan nie orndat hy daarin slaag om 
bewcging in die rnngskikking vall die 
voorwcrpe en ondcrwcrp tc sllggcrecr. 
Emosie word nic nc t in die gcsigte nic, 
maar tot in die lcdcmutc uitgcbceld. 
"Die Atlcct" is 'n goc ie voorbecld 
hicrvan: die ontspannc houding hou 
tog die slIggl.!stie van bchcersdc krug en 
potcnsielc bcwcging in. Rodin se be 
roemde wcrkc soos "Die Krcct", 
"Vlicnde Fjguur" en "Die Katedraal" 

DIE Kunsstigting Rembrandt Van Rijn vertoon die versameliI~g 
"Rodin en sy Tydgenote" vanaf 26 Augustus t01 3 J Oktober In 

die S.A. Nasionale Kunsmuseurn in Kaapstad. Die versameling sluit 
hoofsaakllk klein bronsfigure van Auguste Rodin in, maar bevat ook 
wcrke van o.a. Renoir, BoudeJlc, Picasso en Rosso. 

Auguste Rodin sc werk is vir die 
gcwone student belangrik omdat sy 
geniale skeppingskrag die l,celdhou 
kuns in 'n nuwe era van die modcrne 
tyd ingclei he t. 

vorm ook dcel van die uitstalling. 

BALZAC 

Bcnewcns hierdie merkwaardige 
stukke beeldhouwerk is daar ook van 
Rodin sc portret-bcelde tc sien, Hierdie 
werke is veel meer as net ewe becldc: 
ecn van sy mees gcvierdc portrettc, die 
van "Balzac", vcrtolk die hcldhaftigc 
houding l.:11 arrogaute aristo raticse 
hoof net sovc I van die skrywt r so 
pcrsoonlikhe id as y fisi se cienskuppc, 
wat weer op hut heur t cmosion 'k krag 
bcvat as govolg van Rodin so kcmncrk 
endc gcbruik van skaduwl.'l.'s om gelunt 
strekkc te dramatiseel. 

ELF .JAAR 
Die werke is weer vir die cerste kcer 

in elf jaar in Suid-Af'rika 
verdien 'n besoek. 

TWEE senior )ektorc van die Konservatorium vir Musiek gaan "Benches" is die titel vall Heinrich Dahms se [oto. Stile/elite is 110" sf ieds welkom om Itul kunsfoto 's {fall 
binnekort deelneem aan 'n konsertreeks in Kaapstad bcstaande uit <::0 

f die Kunsredaksie te gee' vir plasing. Beethovenwerke. Die pianis Lionel Bowman tree op as solis in al vy 1-------------------------...-.-------- ........ --------- 
Beethoven se klavierkonserte, en Reino Otterman lewer inleidende 
toesprake, 

Hicrdie reeks wat ook Beethoven se dag van die Konservatorium '11 soortge 
vioolkonsert insluit, word aangebicd tyke reeks aangcbied hct. Dit was baic 
deur die Universitcit van Kaapstad, Die geslaag. Die huidige reeks word aange- 
uitvoerings vind plaas in die Hiddingh- hied saam met die orkcs vall die 
saal, Univcrsitcit van Kaapstad, wat onder 

Musicklicfhcbbers sal onthou dat die lciding van Michael Brimer staun. 
Lionel Bowman en dr. Otterman ver- Die reeks bestaan uit drie konser tc, 
ledc jaar tydens die sewcntigstc verjaar- wat plaasvind op 3 ell 17 September, r-----------------. en 1 Oktobcr. Met die ccrste konscrt 

word Klavicrkonsl'rte I en 2 uitgcvoc r: 
met die twecdc, Klavierkollsertc 3 ell 
4; in met die dcrde uitvoering kan 
Klavierkonscrt No.5, asook die vio )1- 
konsert gchoor word. 

i kry 
tu tig n m 

n 
r 

TELLENBOL II het uit sy lang g ki denis as ouds to Afrikaun univer it it 'n on lcrlinge trudisie 
behou. Dit i di s r nadesang van Di Kraai , Wit Jl In r as ve rtig jaar ste as koorgroep bestaau 

eu op die Akkei gchoor kan word. 

'n 

bt·t h' '. t by dit· n~·p<nlcll\l.mt 
Sr, ltsfUosot'ic beskikbaar, waar nil 
vraag gedo 11 ki n word, All studeutc 
is b: ie W lkom ( m die ba. prekitllo\ hy 
it WOOII. 

Hieraie treffende foto van die Stellenbosch Moederkerk het op onverklaarbare wyse sy opwagting by die 
Kunsredakste gemaak. Die enigste onv rboe vorm op die foto is die preekstoel. 
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USI(OR USI(OR USI(OR 
.. , 

AP'll~FK 
OJ' aptcek beskik oor RIO 000 se 
middels - enigiets van hocsmedisyne 
tot nntibiotika word aun die pasiente 
op voorskrif van die klinickdoktors 
vcrskaf. 

Die onkostcs styg cgtcr steeds ell 
die lop nd ko t ~ P r jaar is aansicnlik. 
USKOR beoog ook 'n tandheclkundige 
klinick en sal ook geldelikc hulp ver- 'N Neusondersoek word uitgevoer by USKOR se kliniek in Bishop Lavis. Respiratoriese probleme kom 
leen aan 'n jeugscntrum wat op Stellen- bale algemeen voor by die Kleurlinge. 
bosch gebou gaan word. Vcrder wil...-------------------------------------------- 
hulle ook 'n deeltydse maatskaplike 
wcrkster in diems neem en ook arbcids 
terap ute 1 trek om kleurlingvrouens 
op tc lei om onder hulle cie rncnse te 
werk. 

n ~root gebrek in die hele opsct 
is die baie duidclike leemte ten opsigte 
van kommunikasie en reklame deur 

nie n t vir die betrokke pa lent van middel van byvoorh eld die pers, 
w ani nie, maar ook vir die gemeen- Groter gebruik van hierdie media sal 
ap gch 'C\. die saak van USKOR bai meer be- 
'n Be oek aan so 'I) kliniek bring '0 

m n. nie net lind r die indruk wat da r k ndstel en ook grot r g( dge: indbeid ~ d~ prlvaal~ktor ~ dwhandwill~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gedoen word nie, maar nog gedo rn kan Oak t n opt igte v n di Stell nbosse 

_W-(_)T_d-·_------------tstudent. moet hierdie houding nage 
streef word. '0 Begeesterde student 
kan groot geldwaarde he. 

NSV 
u o 

MEN((.JF gef'rus1reerde kapitali. (en non-kapitalis) wat jaarliks deur 
een van die duisend 0 wat moee eerstejaarstudente voet-in-die 

deur en Akkerjol-in-die-hand gekonfronteer word, het seker al die 
hcstaan van K arnaval (en indirek USKOR) bevraagteken. Gesien in die 
lig dar dlc Knrnavalopbrengste jaarliks aan die Universiteit van 
Stellcnbosch se Klinicke Orgauisasie geskeuk word, het die so iale 
r dal i een van USKOR e klinieke gaan besoek, 

Di kliJlick· re Bishop Lavis hied 
modi ese-, maa tskaplik - n inhgtings 
die nst nail di plaaslikc kl urling 
gem cnskup en is elke Din dug- en 
D mderdagaand lUSS n 7 UHr en 
10.30/1 I uur tot dicn van di mens. 
Di ugt na ticn tud nt wt t clke 
klinicksaund ond r toe ig van '11 ge 
rc ristr erdc gcnec lice I die kliniek be 
man bcstaan ill die eerstc m st r uit 
4 n Se [nars. l Iicrdic tud .nrc, wat 
alrnal v rbonde is aan die Universit it 
c III die. e fakulteit, \ erk op 'n 51,;S 
weekliks ro tasie-ba is. 1 wee studen te 
work ill dl g insl planning kliniek, 
ecn in die [aboral! num, rlri in die 
apteek in IWI.:C verpl cgster h lp In t 
die verbind vall wonde, ell • Die klinick 
maak tails HOg gcbruik van die dicn te 
van 'n vrywilJigi.: maat kaplik -. work 
st r, mar r dit word ten docl g stcl om 
later "n dcelrydsc rnaatskaplike werk 
ster aan te tel. 

TOERUSTING 
Di klinick i. tocgerus met mod r- 

11 " maar 'kgs die noodsaaklik: t in 
strumeute. Hi rdie iustrumcn te bcdra 
alrccds R35 000. Tot onlangs toe W[lS 
'n d clty d I..: nptckcr t en R 1 00 per 
maand ill dicns vall die kliniek, 'n 
Dric tal stud n to word tans in die 
kliniek ingespan, d .ls om geld te 
bespaar en de 'Is vir die ondervinding. 

'JOELAAG 
Op die <land van ons beso k h t dit 

g .lyk na Noa J • ark - oud, jonk, 
stukkend ell snuifend het alrnal g wag 
om 'n verplcegster met 'n green kaart 

'1/ Noodtroltie ill PUll die esscnsi 'Ie appur(JlIf wut bcnodig word by 
tnedlese kiln ie k. Iller word dit ge hili i k om 'n pa ;il/1 ( .lie las Ie )ler! ig. 
in eli hand M nr. 
Bosm III no USKOR maak 70·80 • 
pa: i"nte r r nand g bruik van di 
klini"k dicn tc. '11 Minimal bedrag 
van ticn III word per h :;0 k geh f. 
Volgens mnr. Bosman i <lit 1 g'S om 
pasj':lIt te laat voel dat hull' ook I rs 
bydru. 

dicnstc wat USKOR vcrskaf is 

FREKW _NST. KORT FEITE 
Ole Universiteit van StcJlcnhosch se 

Klini k Organisa ic, 
• 'dert 1974 'n volwaardigc wcl: yns 
organisa ie met sy it.' wclsynsnommer. 
• Di erste w I ynsor zanisasie wat 
an 'n Afrik'lllOsc univt.;rsiteit g 'stig is. 
• '" Stud n tc-of"anisasi en daanm\ 
1 n volle fhanklik van uk vrywilligc 
amewerkillg van Iud nl • 

S OT 

• oor USKOR Die Matie se menmg 
FREDDIE MARAIS 

'n B ESOEK aan die USKOR-kliniek te Bishop-Lavis is werklik 'n bclewenis wat die oe oopma: k; ener- 
syds vir die omvang van die werk wat daar gedoen word en andersyds vir die enorme behocftes wat 

daar onder baie nie-blankes bestaan. Daarom wil ek graag 'n versoek rig dat elke student sy , lle same 
werking sa] gee hieraan nie slegs deur deeJname aan die Karnavalpogi g nie, maar ook deur betrokke 
deelname aan die bale verskillende aktiwiteite van USKO R-oorkoepelend. 

In die omgcwing van Stellenbosch ----------- ----------------- 
hied Uskor, onder die sambreel van die 
Plaasproj k, 'n veelhcid ding aan. Hier 
word elke student se hulp h nodig vir 
dingo soos sportafrigting. klubwerk , 
onder andere Boy SCOll 1S en Girl 
Guides. Die gee van lesse in kuns, 

dans en ballet word ook be- 

BORGE 
Omdat daar jaarliks met baie groot 

bedrae gewerk word en meer geld altyd 
sinvol gebruik kan word, mo t die 
sock van borge vir die versk illende 
projck rc onder .oek word. l a ar is he- 
lis baie in tun ies vcrnl Afrikaunsc 
besi zhede wat tot hi .rdie sauk sa! 
hydra, Die Karnuvalpoging lewer steeds 
jaarlik 'n al gro ter wordend bed rag, 
maar dit sal nic kan Ired hou met die 
groei van USKOR nic. 

REKLAMI'. 

KLlNU~K 

FLANDRIA 
Die student se boekwinkel 

Trustbankgebou 
Andringastraat 
Stellenbosch 
7600 

DI J STUDENT SE FIETS 
WINKbL Ten slotte dan: enige pessimismc 

oor die merietc van die USKOR-pogiug 
war daar by my mag uestnun het, is nit 
die weg geruim deur vera! 'n hl!sock 
aun die groot .n funksioncle klinick t, 
Bishop Lavis en 'n bictjie delf in die 
doel ell wcrkswys' van die Pillaspro· 
jekte. 

Nuwe en tweedehandse herstel 
lings. 

BIRDSTRAAT 156. 
TEL. 71533 

TEL. 
4440 
2906 Posbus 343 
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Anti-drink veldtog 
--------~~--------------------------~.~----------------~ 

>,USI(OR 

USKOR se skakcling met die Bocrc 
vcreniging he t gocie rcsultate afgewerp. 
Van di mecstc boere is gunstige 
reaksic gekry. Okkie Bosman en Dirk 
Marais is gcko opteer op die Ad-Hoc 
komitee van die Bocrcvcrcniging wal 
aandag ann die hele problecm van 
nntxpanningsfusilitcitc moc t gee. 

organisasie van die. vcrskillcndc aktiwi 
teitc. Op ecn van die werkpunte, Polka 
draai, vind die aktiwitcite in die Vlae 
berggemeenskapselltrum I <las. Bedry 
wighcdc geskicd onder toesig van die 
skoolhoof', 111111'. Snnn, Per oucellcdc 
van die skool help ook gerccld. 

w 
we lsynprojek 

'n pROJEK wat vier jaar gcle de be~in. is 0,111 d~e probleem van 
alkoholisme te bekamp, he t ufteindelik uitgeloop op die 

uitgebrcide pluasprojckte van USKOR. In die organisasie sc jaarverslag 
word be weer dat die probleem van alkoholisme maar net ecn van die 
aspekte is waarop die" welsynswerk op die plans tans toegespits is. 
USKOR is baie deeglik bcwus vall die kompleksiteit van die 
sosto-ekonomiese toestand van die Kleurling. 

BEWAARSKOOL 
SPORTKOMPLEKS 0)1 'n under wcrkpunt, Spier, is 

dual' onderhundclinge vir die stig ting 
van 'n bcwaarskool. Die vcrsock h ,( 
gckom van die plaasgcrnccnskap: sodut 
daar tocsig k an wecs vir die voorskool 
sc kindcrs terwyl hulk oucrs wcrk. 
Daar is ongevccr vyftig voorskoolsc 
kindcrs op die plaas, Die gcdagtc is dat 
clkc oucr 'n sckerc bed rag bctaal wat 
onder andere gcbruik sal word om 
vroue te betaal wat na die kinders sal 
kyk. Die boer, mnr. Joubert, het inge 
s~mom~~d~l~vand~km~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bonde aan die bewaars~oo.1 s~lf te dra. DIE apteek ill Bishop Lavis maak voorsieuing vir RIO aDO se middcls, enigiets 1'011 110 -smedi .1'11(' tnt 

In 'n cvaluasie wat 111 dtc jaarvcrslag tibi tika 
d · I . k d d all I ')[() t« . vall ie p aasproje to gc oen wor '1 -----------_ 

word aangctoon dat daar groot groci in aktiwitcitc waaraan vrouc kan deel 
die werksaamhcdc plaasgcvind hct. nccm, 
Vcrskcic aansocke om nuwe projekte 
te begin, is gckry. Daar sal cgtcr cers 
aandag geskenk moct word aan 'n 
groter vcrskeidcnheid aktiwitcite op 
elke bcstaande werkspunt. 

SKAKELKOMITEE 

Die minister se advicsraad in sake 
die ontwikkcling van Kro1l1me Rhec 
hct USKOR ook genadcr. Advics is 
aangevra vir die ontwikkcling van die 
sportkornpleks wat vir die plaaswerkers 
van die Boland op Kromrne Rhec 
gc bou moet word. 

In samcwcrking met die Boerevcr 
eniging bcstaan daar reeds tien plaas 
projcktc, Die volgcndc aktiwitcitc is op 
die program: 
• Skakclkomitees. (I ede van die kleur 
linggcmccnskap dicn self op die komi- 
tces.) 
• Filmvcrtonings en programme. (Hkr 
byv oorbccld ook gcsinsbcplanning- 
sprogrammc.) 
• Sokkcrklu bs. 
• Rugbyklubs. 
• Rcelings vir deelname op die Kromme 
Rhee byeenkoms wat een keer per jaar 
plaasvind, Die program bestaan u it: 

In die beplanniug vir die. volg nde 
jaar word die ldcaal iestcl om op elke 
projck 'n skak lkomitce tot land tc 
bring. Danr word gevoel die die KI ur 
liuggcmecnskup ook ten opsigtc van 
vcrantwoordclikhc de en probl me he- 

Samcwerking met die boerc is oor trek moct word. 
die alge meen geed. Op sommigc plase 
sien die studcn te die boer cgter selde. Die bcplanning sluir ook di volgcn- 

de ill: Kerk dienste en Sondagskool, 
Die gc trouhcid waarmcc studentcspan- gl siusbeplanuingskllnicke, ondcrri l in 
ne hullc taak vervul, is vcrbascnd. Self's . . k .. it Ices en skryf', 
gcdurcnde die Julic-va .ansre IS sewc til V· di l ki . d b d~ t~n ro'ckte voortgcsit. Met d~ IT. W ~uw~ )0' l~ar I. ~ar -~----~-----~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
g;ootl aun~:/ nuwc aktiwiteitc wat in groat VII' vyJ IIUWC projckte. Minstens j,OTO Rlt.GS: Die USKOP·A1illiek maak ook: voorsicnlug vir I tbora 

.'": ·1 d ll' II honc.lrustudt.'nt'salcgtcrnodigwccs t . I! t '/,' t uie uit lik " / die vooruttsig gcste wor., sa oic iu p om die bestaande tien en vyf nuw« onumc rem e 0111 W't(lCS wa tue til er 11\' atagnosc 'I' Jam' is uie, I' 
van mcer studcntc bcnodig word. Vera! projekte ffcktief tit f ksi probecr identifiseer. Flier is twce III dicsc studente bcsie II/'j 'JI POLKADRAAI . I '. kl bs e J e e c au un. ionccr, () dames wat me t die iursvroue U S en I . ., ' k k I' . 

d n die afgelope agt maand het bloedmouster onder 11 mikros '()()P tc icstgng. 
Dit is vcrblydend om te sien dat die afrigting van nc tbal kan help, is no ig. , .. . ' . t; 

Kleurlinge self baie b trokk e is hy die 'n Groot leemtc is op die oomblik die stu~ente wat bl:~r()kke IS h~ dIe pi 1,1;"- Die kliniek dicn 'n tweed' Ioel, 
projektc van vier tot vyf- nove rttg daar tit <;(11 Ientc prak ti ise 011_ 

-~----------------------vermeerder. Dit word us voldoendc 
b wys beskou d t die studcntc h r it! d rvi: ding ge IVaI moeilik 001- 
is om b irokke Il raak. skat kan word. 

VROUE 

lJSKOR bcstaan uit: 
- Askockdanskompctlsic 
. Sangkornpctisie 
- Toutrek 
Atletiek 

• Ccwigoptelklu bs 
• Boksklubs 
• Huisvrouklubs 
• Bewaarskole 
• Ontspanningsaande: 

- vccrpyltjics, tafcltcnnis, dam- 
bord, domino en vingcrbakatel. 

• 'n Stcllcnbos ih-Iak w t huofsaaklik li hogcnocmde rukke, 1 SR·lid 11 t 
gcmccn k psdi US! unhied, doscrcndc pt,r,ol\lell'(ll', 
• 'n 'l ygcrbe rg-tak wat me lie: l", paru 
medicsc en tandlreclkuurlig di 11 tc 
aanbicd. USKOR I wer dienst a Ul di 
• 'n Bcstuurskomitcc wat bch .cr uit- KJ urlinggeme -uskappe in n om Std 
o en, Hicrop die n 3 lede van elk vall lenbosch I Bellville. 

DWN ''1'1' 

DIE nood wat USKOR probeer l'eriig is !lee/waf grOfer a.· wat ;1 mcllS 
besef. Die lae sosio-ekol1omiese peill'an die Kleurlillge ell die Izaglike 
lewenstoestallde wat daaruit vvortvioei. vcroorsaak talle mediese- ell 
rnaatskaplike probleme wat USKOR wi! verlig. 

Regshulp het problem 

BYWONING 
Ann die begin vavanjaar het die 

nuwe kornitee gevoel dat die swak 
bywoning hoofsaaklik aan di onge 
skiktheir! van die lJSKOR·saal l'n die 
gl.bn k uall adv rl ring toegl kryf kill 
word. 

Qlldnhlllldt lings is b gin Vir Ji 
v~rkryging vall 'n 1'1\: t ,[ lok,tal om di' 
spr ktll'C III t kan hOll. flil 1:1 rskool 
( loetcsvill t:n die La rskool Ida 
Vallei hot bcidl~ p 'rsl~k bl~skikhaar 
gestel. 

DiL' gt.'rirwc hy c.lie plckke maak 
ook voorsitning vir wagkulllcr.; 'n 
r "ling wat vend b",vr 'dig is dat dit die 
nod~e rrWa~hcid s~ hl d vk onde~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L 
VIR 

Proh 
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v 
Hoe verskil die Maties 

en die Ikeys? 

E NG 

NOUDAT ~ic .spo~k van verkiesingstyd verby is, kau ons gerus die 
hele affere In ocnskou necm en probcer bepaal waaroor dit alles 

gegaan het . 'n Vergclykiug III >t die soort verkie ingsvcldrog wat op 
(keys plausgcvind hct i ook heeltemal lnsiggewend , 

I rstcns '11 kykie na sonuniae van 
diu stuttstie ' gegew ens, Die ulgehele 
stempersentasie was 53,86! .xl.w.s, Jel 
w at lacr s v sr lcde jaar. Die stemper 
. mtasi ver kil (uSS 11 di malls- en 
dame koshu is wy: dut di mans net '11 
rapsie mecr bekommerd is oor wi 
hulk: op SR vlak vcrteenwoordig: 
86,5 van die mans het gcstcm t .enoor 
84,5' van di dame. Dit blyk a of die 
b lang tellin J van die PSO-m .n " no 
altyd ntbreek slc 'S 25.2~ het dit 
Ii mocite word geag om re rem, ter 
w yl 'n skral 15 vr n di Bui! muurse 
studcnte flu I kruisic gcmuak her. 
Wilg nhof kan spog met die hoogste 
per entasie, nl. 98,9( 11 • Op hulk hakk 
was Huis Vi r met 98,4 . 

Oil IS mil re sant Olll tc lct op ho 
radikaal verskillcnd di . hcle inhoud van 
ons v rkicsing III v rgelyking met die 
van IT.K. is. Di Matie-kandidate het 
hull' amper uitsluitlik op "sui", er " 
umv rslteitsaang 'k nthede gckon en 
treer in tnt 'Iling III t die Ikeys wat 
hoof aaklik uandag 'Ian landsake g g 
her, a ook die v rhouding tus 11 uni 
v rsit it n arne lowing. 

DILEMMA VAN DIE MAllE 

Di 

t bchartia of om die studentegemc n 
skap tc di n. Ui t di nard vall die sank 
( lkecn e bcleid is maar net ± iwcnt ig 
woordc). het hulle weinig gese oor wat 
pre ies hi rdie telling behels. Oor die 
algeruccn, was daar min afwykings van 
die basics' tcma wat [aarliks vor ndag 
korn. Hicronder ver kyn 'n opsomming 
vall di bel idsinhoud . 

'u R de like til Slrku het ver 'eke!' 
dat di inncr lik he" 'ftc, ie kouin e Humphrey Harris 0,1, Fink llaysom en Graeme Bloch die drie lkey Slc-kandidate wat aangehou was. 
n b in 'I van die kandidate inuerlik r---------------------------------------------. 
ebly her. Aan die auderkan t, di > voor 

vcrkie 'ings be 0 .kc aan koshuisc h t 
wel gel cnthcid gegec vir meer inten 
siewc ond rvraging. 

IKI~YS I'N SOWI'TO 

By Ikeys het die So Veto- en daar 
opvolg ndc oulu te die vcrkicsing 001" 

skadu til die aundag van die mcestc 
kundidate gcnict , Byna elkc .n het hul 
misno uitgespreek our die huidig 
politi .ke bedding '11 bcloof om die 
Sk-verhoog t gcbruik as '11 instrument 
0111 ver and ring in Suid-Afrika tcwccg 
tc 1 ring. 

Tydens die vcrkie ing was dric 
kandidate, -raeme Bloch, Humphr y 
Burri 011 en Nicholas Huy om deur die 
Polisi aang .hou as dcel van di lands 
wye v ilighcidsmaatreels. Gracmc 
Bloch hct gter die meestc stomme ge 
trek en Fink Haysom is lat r as interim 
pre ident vcrki s. 

ten gunste 

18 kundidat ' 
9 
6 
6 
1 
I 
I 
1 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
6 

pirant word aangeraal om di bg IO-punt tab I d eglik te 

- V oor itter wa 
Po Ii 

"PE RO L ELD" ONl V ANG 

'n Ruk lat r IS hy we r genad r n 
g vra om v rslag te doen v n vergader 
mgs wat op die kampu g hau word. 
Sy patnott se g voel h thorn laat yael 
dat hy di regt· ding Vir y land doen. 
Na Ike v rgad ring h t hy dan altyd y 
v rsl g aan 'n vciligheid man oorhan 
dig, en g durend di Jaar hy hy R L20 
on tv ng wat v ronder tel was om vir 

• Ie p"oen 

OND 

ERIKA THERON- VERSLAG - 
STUDENTE GEE HUL MEN NGS 
TE midde van die ~oortdurende gissinge oor die toekoms van die "Kleurling ", het Die Matie 'n paar 

studentcleiers genader am hul menings te bepaal. S6 dink hulle: 
DI'ON BRUW['R: Die Erika Theron 
konunissic is 'n r geringskornmissie wat 
inge: tel IS om die situasie betreffende 
die Klcurlinge tc ondersock en aan be 
velings te maak. Die vcrslag is deur die 

Volgen di vcrkicsingsuitgawc van Die 
Matle, het net mooi agu J1 van die 
n genrien kandidate die voor p lbare 
beloft gernaak om of stud III belange 
Ek beloof om: 
1) tudcnte hclangc te behurtig/di stud 111 g meenskup 

t di .n 

regering behandel en 'n voorlopigc Wit 
. krif is ultgereik n hiervolgens het die 
regering sy standpunt gestel. Hieruit 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~Wyk dit dat d~ re~ring welwr~d~ 
ringe sal aanbring wat inpas by sy 
huidige bcleid. Veranderinge vind in 
die praktyk plaas en daarom kan dit 
net ten uitvoer gebring word so~s die 
tyd dit toelaat. Daar kan verwag word 
dat die regering prioriteit sal vcrlecn 
aan sake wat as di belangrikste hcskou 
word. 'n Vcrdere prakti se proble m is 
die geweldigc ekonomicse middel wat 
deur enige verandering gevra word. Op 
hierdie stadium moet daar oak reken 
ing gehou word met die feit dat ekono 
rnicse midd Ie moeilik bekombaar en 
skaar is. T en hierdie agtergrond is my 
antwoord in kort: "Aanvaar die aanhc· 
vehngs, maar wees prakties ~n rcdclik." 

DI berig in die Sunday Time DOT spioene van die VeilighcidspoJisie 
op die SR van die Univer. iteit van Natal volg kart op 'n soortge 

lyke berig in Die Burger dat 'n ondervoorsitter van die SR van Wits 
geblyk het 'n offisier van die Veiligheidspoli ie te wee. 

p otrolg Id te dicl1. 
PLEK VAN VRYE DFNKE 

Aan die lI1de van sy c rste jaar het 
hy begin twyf'I, omdat hy die univcr- 
itt:lt ni '11 n van radik aldenk 'nd s 

g vind h t l1i~ n begin vocl het dat 'n 
univcr. itcH juis n pIck van vry d nke 
mo t we·s. By het to opgchou om 
vir. di' vciligh Idspolisic tc werk. 
Hull' het cgter nog van tyd tot tyd met 
horn geskak I, maar cers toe hy die 
meestc stemm in di S.R. v rkicsing 
behaal het, h t hulle w rklik weer in 
hom begin belangst 1. Nadat iemand 
Ult Pr tona n et hom gaan ond rhan el 
hot, h t hy, ho w 1 teesinm8, w r vir 
di Veiligh idspolisie b gin w rk. 

By W egter gcskok dCllr a1 die 
inpcrking. van studentc en ook oor die 
inhoud v n die S hlchusch-v rslag ~n 
het b sluit om 'n absoluut akkuratl' 
v rslae t· kryf. want hy hct gcwe ,t 
dat v n dl ander spiocnc die ver.lac so 
mgekl ur h t dat daar nie 'n ware beeld 
v n di vergadering oorg dra 1S nie. 

Kith h t 'n W arskuwing aan aUe 
and r tud ntc g rig n g e dat dit 
baie rno i1ik is om los te korn as 'n 
m n cers cnmaal va gevang is. 

EDWIN CAMl' RON: Die tyd is lankal kon bestaan a geskcp word, ornrcde 
Yerby dat Blanke' ncerbuigcndc op- die afwe igheid van enige afdoende 
roepe kan maak en heel selftevredc getuienis vir die tecndeel. Die Theron 
daaroor voel dat ons di KlcurJinge kornmissie hct agter gekom, die fcitc 
onmiddcllik moe t 'aanvaar ' as dcel van gcsicn en die mites oor vin. Die mite 
die Blanke gemcenskap ell moe t 'ill- dat die Kleurling 'n yolk of ten minste 
skakcl' in ons huidige politieke stels 1. 'n volk-in-wording is, is bevind totaul 
Asof 'aanvaarding' en 'Inskakeling' van- ongegrond te wees. Verder be staan 
af Blanke kant allccn die k itsoplossing daar nil' '11 aparte kultuur nil', maar 
bie d vir di onregte en misverstande die Klcurling is 'n sub-groep van die 
van 300 jaar! Ewe arrogant en 011- blankc kultuur. Die mit' d: t die in 
realistics is die kortsigtigc suinigheid st elling van die Vertecnwoordigcudc 
van mensc wat weier om enigc noc- Kleurlingraad enige voldoening SOil ver 
menswaardige politieke aandecl aan die skaf aan die politieke aspirasies van die 
bruinmense to tc ken. volk-in-wording blyk 'n totulc lug- 

Ek sou voorstel dat die aanbevelings kastce l te wee. Die Klcurling kan dus 
van die vcelrassige 'I hcron-kornmissie aanspraak maak op inskakeling by die 
dringend g irnplcmentcer word ook Blank op ekonomicse, sosialc ell op 
die ge dagte dat 'n vertcenwoordigcndc politiekc terrcine. 
kommissic oor 'n politieke uitweg aan- Hocwel die Komrnissic aanbevecl 
gestel word. hct dat die Westministcr-regeringstelscl 

Was ek 'n lid van s() 'n kommissic, nic noodwcndig slaafs nagevolg 11 ef te 
sou ek ernstig aanbeveel by my bruin word nie, gaan die vraag nog stceds 

I en Blank' lllcdekommissidedc dat die wecs of daar op die ou mde 'n 
nut van 'n groot mate van vrywilligc gcnoegsamc magsdeling sal )laasvind. 
sosialc en residentiel skeiding erkcn Oat magsverdcling 'n moonthkheid is, 
word (indringende stappe sal natuurlik blyk nog 'n mite te wecs. Die blanke 
gcdocn moet word om die hoogs onbil- en die Kl urling is so nOli verbonde 
like grondslag tot nou toe van sulkc tc n OpSlgtc van woonplek, wcrk en 
skeiding uit die weg tc ruim). Fk sou kultuur, dat aparte besluitnernings 
ook die mening sterk uitsprcek dat die prosesse onmoolltlik is. Dic toekoms 
ingooi van 50 of 100 bruin vcrtcen- salons tesame moet uitwerk. 
woordigers in 'n Blanke parlell1cnt van Die verslag bevat ook aanbevelings 
200, of die opname van die bruin wat ons as studente ten nouste raak, 111. 
kie ers op 'n gemeenskaplike kieserslys, die oopstclling van Blanke univcrsitdte 
geen . wo.nderantwoord 01) ons prob- vir nagraadse bruin studcnte en ook 
Ierne, IS me.. voorgraads waar daar nie under fasili- 

Ek sou natuurhk aandag bestee aan teite be kikbaar is nic cn verder die 
die menings .van veral. di~ vette nwoor- deling van kultuur, sp~rt en ontspan 
digende brum kommlsslelede. I k sou ningsgeriewe. 
bid dat 'n aanvaar~are kompromis deur Oit stel ons voor groot llitdaging 
die kommissic gevmd kan word, en dat am op on eie manier werk te maak 
die aanbevelings ill 'n refcr.endutll deur van hierdie aanbevehng n nie te wag 
beid Blankes en hruincs go dgckeur totdat die regcring cors dic bcleid 
al word. geformu)eer het nie. Bier kan tellen 

bosch 'n positiewe bydrae lewer en die 
NICO STEYTLER: Dit was moontlik regering tot hulp we s. Die algehele 
dat verskeie mites oor die Kleurling oopstelling van die H.B. TIlOm-tcater 

m ct ons prioritcit wees. 'n LJedeelte 
like oopstelling sal eenvoudig kontra 
produktief wees. 

Motorfietse 
nON A 

SUZUKI 

VESPA 

VERKOPE EN DlENS 
BRENDI'L 

B1RDSTRAAT 204 
STELLENBOSCH 

POSBUS 2062 
J'OON: 3912 

Keith Matthee selj:erkende Polisie,\1Jioen by die onlangse SR-kon- 
ferensie te Stellenhosch. 
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Op die volgende bladsye verskyn DII: pligtc i.v.m. Ontwikkelingshulp 
itt eksels van die portefeulje- . het oor die afgelop~ drie. ja~r soda- 

U1 r •• rug verander wcens die stigting van 
verslae van die uitgetrede SR, USKOR, 'n organisasic war aile studen- 
asook antwoorde Op enkele vrae. tewerk tcr bevordering van die ophef 

fing van die laer ontwikkelde klasse van 
ons samelcwing koordineer. dar daar 
slegs die bcurstockcnning. aan .:n ver 
dienstelike Ieerling van die lIocrskool 
Liickhoff oorgebly het, 

Aan Howard Gabriels word die 
bcurs deur die SR gcgce. In die lig van 
die ontwikke!ing van USKOR kan 
mens dit stork oorwccg om 'n einde 
te rnaak aan die ontw ikk elingshulp- 
.gcdecltc van die por tcfeuljc, 
My pligte volgens reglcmente uiteen 
gcsit was: 

pIERRE se in sy verslag onder 
meer: 

"Bywoning van die SR-vcrgude~in~s 
deur studente was baie swak. U,I IS 

moeilik om te glo dat studente wat so 
entoesiasties aan 'n SR-ve!kicsing kun 
deelneern, so onbelangstellend is ten 
opsigte van wat die Studentcraad op 
sy vcrgaderings bespreck." 

"Daar is deur hierdie SR In beginse! 
bcsluit dat die Studenteraad gcrccld 
aan die Studcnte-unic verslag m oct 
doen van wat hulle (die SR) in hulle 
verskeie portefeuljes vcrmag. Prcsics 
hoe dit gedoen rnoet word en wannccr 
dit gclmplimcntcer guan word, sal vall 
die volgendc SR ant. ng." 

Oor skakcling met die Universi- 
teitsowerheid se hy: 

Pligte met betrekking tot USKOR 
Ampshalw het ek gedien op die 

USKOR-bcstuurskomitee vanwaar ver 
antwoordelikhcid gen em is vir die in 
wcrkstelling vall die gr idwct van 
USKOR, to sig g hou i. namcns die 
SR, inligting in verb.md met sy werk 
sa. mhede nan die SR oorgcdn is ell 
to sig g hou is oor die g .bruik V'IIl die 
juarliksc karnaval opbr ngs. 

"Op hierdic gebicd hct daar groot 
uitbrciding gekom. Ek norm aan u die 
volgende: 
1. Rcktorsvergaderings: Waar die SR 

die ge lecntheid kry om op informele 
maar tog konf'idensielc wysc cnigc 
saak tc opper. Die waarde van hicr 
die kanaal is onberekcnbaar. 'n Kon 
krcte winspunt van hierdie skakc 
lingsrnegani: me is die tradisionclc 
Intervarsity teen die Ikeys wat w er 
vanjaar kon plaasvind. 

2. Sportkomitec van die Univcrsit it. 
3. Studentcgesondhcidsdkns. 
4. Behccrkomitcc van die HR Thorn- 

J 
SOOS gerneld in die verslag vall 

die vorige Sekretart. was een 
van die groot take van die Sekre 
taris om tit! die nuwe lokale in die 
LSS oor te trek. Reglemcntere 
verandering is in die vcrband aan 
gebring. Die houtafskanting in die 
ou kantore in die Sanlamgebou is 

tearer. k I I 5. Terrein i-kornitce. ver oop en nutte ose opgegaarc c 
6. Koshuisbchcerkomitcc." tydskrifte en ander items tot ni t 

Interunivcrsitcrc skakeling geniet gemaak. 
ook groot prioriteit. Pierre sc: In oorJeg met die ander Ruad lCl~c 

"Ek kan met groot vryrnoedigheid sc \ is die Reglcmen te hlcrdic emestei III 
dat as gevolg van 'n baic aktiewc en gehcel hcrsien. 
ent iasti sc arb id in hicr die porte 
feulje, die termyn van hierdie Stud n 
tcraad op "n hot' 1100t afgt' lu it h' t. 
SknkeUng met and r ulliversitcit IS 
ongl'twy let cell VUII eli I Ian rikst 
funksies van die Studcnlcraad. Dunr 
deur word nuwe vri ndc gcmaak, onder· 
skeie gesigspuntc uitgcruil en kry Std 
lcnbosch die gelccntheid om die dcnk 
klirnaat wat hier hces, nil buitc uit te 
dra. Dit is ook my oortuiging dat in '11 
tyd wat gckcnmerk word deur vel' 
spanninge dit noodsaaklik is dat datu 
so vecl as rnoontlik gekonfcreer moct 
word om te versekcr dat daar nie 
onnodig baklei word nic." 

Die uittredende SR het ook besluit 
dat dit raad. aam sou w cs indicn die 
volgende SR tandpunt inneem oor 
Stellenbosch en die SB. 

ENDRI Wicht hct vanjaar die 
portefeulje USKOR bchartig. 

Dit wi} egter voorkom 3. of 
USKOR reeds tot so 'n mate. 1f 
standig geword het, dat SR-toesig 
relatief klein is. Hendri se die 
volgende: 

Na sy di n aanvaarding is daar ta e 
waara n die S krctnris ollmidd'lIik 
rno t aandag gee. 
(a) Opstclling 1.:11 v r preidillg V~1I1 'n 

inligtingslys 001 die IlUW' '}{~ 

ledl. 
(b) Die no m van '11 ampt'Iikl SR- 

foto. 

Ii k teen die inhoud en . trekking van 
Akkerjol '76 aanhungig g maak i , h t 
die Rektor dit wys gcag om die v rdcre 
vcrspreiding van die hlad t vcrbied. 
Dit hct cncrsyds 'n vcrlics van RIO 000 
vir di Kamavatpoging me g bring. 
Andersyd hct die he!' voorv I on 
U niversitci t c goeie naum kad b ' 
rokkcu. Die goeie vcrhoudin I n onder 
linge v rtrou wat nog altyd b stnan 
he t tusscn die Voorsitter Vall die Publi 
kasickomitee en die and r. k ie rcdnk- 
sics is hicrd ur gcskaad miskicn die 
[ummcrllkste van alles die nadelige 
gevolge wat die verbanning van die blad 
gehad het, Ek wil Raiford Johnson 
bedank vir sy harde werk aan die blad 
n b II'lIe dit dat hy nie voldocnd tyd 

gehad It t om die blad vir 0 'dkl urin ' 
dcur die reg t kaual tc sruur IIi • '11 
I cglcmcn ter wysi rjng is 'Ian 'brill' 
om mjgo SOlHt 'clyke aannel nthcid ill 
di tockoms te h lp vcrmy. 

dur rule die volgc ndc t errnyn 
moet daar emsti 1 Han di iankoop vt n 
'n nuwe komhi gl dink word. Mnr. 
Lombaard van <.lil' D pt. van Ont 
wikkcling kun hicroor g skak ,) word. 

1 n slottc 'n hartlikc woord v III 
dank a n Gwanks Pi t IS , eli' KOIll bi 
kouv vir sy hulp gedurcndc dil 

DIE MATlI~ 

Die Matie h 1 v. njaar onder rcdak 
teurskap Vall Freddie Marais sy nor 
male decl by rcdra to t die studen t 'II: \V • 
op Stcllenbosch, 'n Mens kan III I r g 
Sl! dat me Matie SPt ds 'n studentc 
kocrant is waarop elke Matie trots kan 
woes. Daarom my hurtlik dan a 11 
'Freddie Marais en die hel r dakslc vir 
hul ouvermocidc ywer. Die werk van 
die Hoofr dakteur he t w rklik t itlik 
'n voltydse tank gcword (tot 50 HUT per • 
uitguw ! ). 

Dnar is gcpoog om 'n advert '11. i - 
b stuurder/tikstcr in 'u p rrnan nte 
hoedanighcid vir Die Marie te b koin. 

Di grootst knclpunt vir Die Matie 
hly die geld. Dit is 'n probl im om 'n 
blad van sodanigc kwalitcit die Jig t 
laat si n mel die g III lot w. bcskikking. 
Daur sal in die to kerns waars rynlik 
verde r b sno i 1110 i word t.o.v, di 
aanval hladsye (uitgr W is) per j. ar. 

AKKhRJOL 

s.s, 

wens hom 
sp )l d to • 

Die Cap 1 illlcs-trote~ vii die h t 
koshuiskmf 111 if 1< 75 j to g k n nan 
Vir's Unitatis van F ndr a '. 

KUMBI. 

Oor Kombi' di' volgmoc! 
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t lefonie met hut in 
verbinding kOI1 tre , is ck meegedeel 
dat hul g sen ins belanastcl in nigc 
kont k met enige blanke in telling ni '. 
Na oorlcg Illct prof. W. Mouton, VOOf 
rnaligc Rektor V 11 UWK, is bcsluit om 
die.: sa k maar da r tc laa t. 

k wi! egt r aanbcvecl dat s cnig Vyf Sing-,ong 0 r ninge is op COl;.)t- 
sinvoJle kontak gemaak wil word, kon- zcnburg gerce!. Vcrl de jaar s Mati. 
tak m t individu . 0 go dg inde vcr- Tukkie bocki s is hcrdruk. 1 usscn 
eniging soo bv. die A SV, Ii s as met I 100 n 1 700 stud on to h t elkeen 
die SR nage 'UC t mOl t word. bygewoon. Dirigente is re ds teen die 
• obie was ook v rantwoordelik vir derd ° 'land gekics. Die sleupel telsel is 
die rcCI van die baie gc laagd Studen- slIk 'csvol g 'bruik. 
teraad konferensie wat op I t IIcnbosch Rcklame was 'n groot r dl' tot 
plaa gevind het. Daar is baic volledig uk'ies. Simp Ii' v n.lf di pers het tot 
oor hierdie konfercnsi hcrig g doen. groot Idv rtensie van di wcdstryd 
Wits en RAU hied aanstaunde ja r tw • g I·i. Oaar was daagliks bcrigte Lv.m. 
van hierdie koufcrcn ic aan. r' ':lillg . 
• B halw' vir Over <.lIt <11 konfercn- 
i aang gaun het, v kontak met di 
ASB minimaal. Dit i. duidclik dat claar 
'n algellll n unduid"likheid op Stclh..:n 
bo ch be taan aangaand di ASB. Ce 
durcnd on tcrlllyn was hi 'rdi 
seker ook daaraan skuldig dat hy nie 
Juis prob.:er het om hierdie pu. i'ic op 
te klaar !lie. Die minste wal ons kOIl 
g docn het, was sck r om di' pa 
fgclop kongr (ASS) as waarn mers 

Villi 
TOB) L he t vanjaar lureruniversi 

tere Skakeling behartig, aam 
met Blocddien . By e o.a.: 

Hierdie portcfculje btl met ver 
troue aang pak word, want US s 
kontnk-posisic was baie- wak 11 di 
moontlikhede volop. Daar is op di 
vol J nde brce plan Van aksie be sluit: 
(i) B, ie goeie hctrekkinge met on 

bur' Ill. UK en UWK 
(ij) Beplun 'n Studenteraad konfercn- 

sic. 
(iii) Onderncem 'II Studcn t .raadstocr. 
• Skakeling: met die Sl van UK was 
vanjaar deurgaans gocd en ·invol. Bier 
voor dank ek die gesindheid van lede 
van heide rade. 
• A n die begin van til I .rmyn IS 
dad lik g pong om kon tak 10 t UWK 
e • R te maak. Uitnodigings is g stuur 
vir '11 soorgelyke etc soos III t die 
Ikeys. G en antwoord is ooit ontvang 
op enigc van my bricwe ni '. Nadal k 

by t woon. 
I'k b kou dit gt I t ds di plig 

van hi rdie SR om v66r aOoop van sy 
termyn, duidclik tandpunt in te I1ccm 
angaand' hicrdic d Jikatc k 'IJ 

Oor Bloeddien. ohie: 
1. Dat hi rdl nOOit a 'n nkel' porte. 
r uhe to g ken w rd Ole, aangesi n 
die werk hieraan verbonde werklik 
minimaal i . 

Lood 

sy verslag 0.:1. 

Dit is buite hierdie lid so vcrmoc 
om 'n jaarverslag van die sportak tiw i 
icue van die Univcrsitcit van Stollen 
bosch op te stel, Die veruntwoordclik 
hede van die Sk-lid bclus met spoi t kan 
hoog tens aangestip word. Die betrok 
ke lid dien sa am mel die Sk-vcorsitter 
op die Scntrule Sportkom itee van die 
Univcrsiteit. Hicr dic k om itee vergader 
twec III lal per jaar en bespreck by hicr 
die geleen thede bcginsel ak e rakendc 
die portaktiwiteite van die Univcrsi 
tei t. Dit vorm ook die hoogste gesag 
waaraan die Sportkuntoor verant 
woordelik is. 

All' spurtaktiwiteite rakende die 
SR word ook langs hierdie kanaal 
behartig. Dlt i. te begrypc dat die 
SR·Jid vir Sport hoogtcns die stud III - 
unic s b lang 1 hartig deur . tand 
puntstclling eu aanbev lings aan Sport 
kuntoor. 

POR'I KO 'JlUIS 
Die betrokke lid hct begin beplan 

aan '11 Sportkoshui van die Jaar kom 
p .tisic. Die krit ria vir cvaluering mod 
gcskicd volgeus di forrnule wat in die 
V rwocrdbeker-kompetisie in rugby ge 
bruik word. Die Sportkantoor is reeds 
ntoesiastics oor die plan en daar word 
aanbeveel dat die nuwc lid vir Sport 
daarmce sal voortgaan. 

Oor Intervarsity doen hy as volg 
verslag: 

Die nuu van die herinstclling van 
bg. is op 14 Mei 1976 bekend gcmaak, 
17 da voordat die wcdstryd sou plaas 
vind. III die kort tydsbestek moes die 
r ding. om die herlewing van 'n tradi 
slonclc intervarsity getref word. Die 
Studcnterade van US ell UK was dit 
albci cen dat die tradisionele krag 
meting met Sing-sons, drornpoppics, 
sjampanj nooicns, dirigen te we r die 
lig moet .ien, Weens die speed .iscnd 
heid van die sltuasi is 'n kornitee 
aamge tel wat puik g funksioneer hct. 
Elke komite lid h l sy bcste samcwer 
king gt.;gt; n vir dric wcke byna 
onatgcbroke gewerk om die Intcrvar 
sity '11 uks~ te maak. 

SING-SON(.S 

WANGEDRAG 

Na aanlciding van die wangcdrag 
van die tudcnte, die volgellllc: 

W.P. Rugby·uni he! all verant 
WOQrdclikhdd vir die kon trole oor 
·lktiwit"itt.: op die veld aanvaar, maar 
het op die dag van di kragmcting niks 
daaromtrent edocn Ille. Oaar moet 
dus in dk toekom baic aandag aan 
'kuriteitsmaatr cis geskcnk word. Die 

MATI ·S·TUKKIf<.S 
Bg. wedstryd hct vanjaar in Pretoria 

plaasgevind. Weens praktiese redes was 
ons SR nie bcreid om dit 'n tradisio 
nele Intervarsity te maak nie en het dit 
ook so aan die SR van UP gcst l. Ons 
was cgtcr entccsiasties oor die wed 
stryd as kragrneting tussen die twee 
klubs en hct dienooreenkomstig kaart 
jies gereel by N.Tvl-RU vir bclangstel 
lcndcs, 

Die Tuks het egter voortgegaan met 
hul reelings om dit in die vorrn van 'n 
lntervarsity aan te bied, dit 'n inter 
varsity tussen hakics genoern en ontkcn 
dis lntervarsity. Nicternin was daar 
Sing-songs, drompoppics, dirigente, 
sj U III pa njenooi ens., 'n eensydige 
poging, 

Hierdie toedrag van sake hct 'n 
mat van amu: ie tus 'en die twce party 
veroo rsaak, maar di wcdstryd het 
plaasg vind met Tuks as w nners. 

Die port >feuljc Kleure het vaniaar 
vir lang besprekings op Sk-vcrgaderlngs 
gesorg. Oor sy werk in die verband se 
Lood o.a.: 
• Kleu rk aar tc word uitgcreik aan stu 
dente wat aan die klcurvereiste s vol 
d o e n (vlg. reglementc). Univer 
sitcitsklcure word slogs verkoop indicn 
dit ge toon word. 

Die sisteern werk vanjaar as volg: 
Die studente kry hul kleurkaarte by 

die SR-kantoor. 
Di Sportkantoor (en ander instan 

sics) gee slogs magtiging vir die spesi 
ficke fleurbaadjies indien-klcurkaartc 
getoon word. 

Die handelaars verkocp slogs kleure 
aan studente wat kleurkaarte inhandig 
ell magtiging loon. 

Klcurkaarte moot deur die hande 
laars aan die Sk-kantoor lcrughesorg 
word. 
• 'n Groot d urbrauk in die afgelopc 
terrnyn is 'II konfereusie van sport 
winkcls op Stellenbosch wat in same 
working met Dept. van Ontwikkeling 
gereel is. Dit het aan die lig gekorn dat 
nie cen handclaar deur die Raad van 
die Universiteit tot nog toe gcmagtig 
was om die Universiteitkleure te ver 
loop nie. Die kOllfcrcnsie het baic 
onduidelikheid uit di \ weg ge ruim. 
• Duar h t gedurendc die afgelope 
tennyn onsekerheid en kommer ont 
staan oor die ontstaan van meer en 
meer klcurbaadjies op die kampus was 
die amptelikc pruimrooi baadjies be 
dreig het. Di saak is geskik deu r 'n 
reglementcre invocging wat 'n "Profes· 
ionele prestige" baadjic daargestcl het. 
Die vereistes is dat dit dieselfde kleur 
moel wee as die oud·studentc baadjie 
dit mag die Il tters US of woord Univ. 
Stell nbosch dra, en dat skgs studentc 
vanaf hul 4e jaar die baadjies mag dra. 

Ander baadjies waarop US of Univ. 
StcUcnbosch nie vcrskyn ni" val ni' 
onder die jurisoiksie van die klcllrc· 
komitee nie by. Regsbaadjie en 
Medicsc baadjie. Die Tandheelkund.e 
huadjie (swart) het die letters US. Dlt 
moet van die bandjie verwyder word ()f 
die baadjic moe! vcrdwyn. 

EREKU~URE 

• Scs stlilicnte, waarondcr cen damc, 
het kleure ontvang. lIulle IS: Mme. 
Pierre JOos n, I'dwin Cameron, 
Rr'mer Gericke, Willie du Preez, Dirkie 
Smit en Mej. Ruda Wahl. 

Wahl 
STUDFN1EBElANGE 
D IT is onmoon tlik vir een per- 

soon om die helange van 
9 000 individue te henartig, een 
voudig otnuut dit onmoontlik is 
om kontak t maak met 9 000 
individue. Daarom is daar in hier 
die jaar eerder gepoog om die 
studente-unie as liggaam waar 
moontlik tot hulp te wecs, en 
individilele sak is slegs ondersoek 
wanneer dit spesifiek aanhangig 
gemaak is. Dit is my oortuiging 
dat die hestaan van hierdie porte 
feuljc geregverdig word deur die 
hehocfte aan iemand wic, hande 
los is om ake wat buite die 

normale roetine opduik, te han 
teer, en ook aan iemand wie se 
gedagtes los is om sulke sake raak 
te sien. 

VERKIESINGS 

• N.a.v. 'n voorstcl van 111nr. Anton 
Lubowski is 'n studenteraads-kornrnis 
sie aan die einde van 1975 onder 

PRIMARII/PRIMARIAE-KOMITEES: voorsitsterskap van die lid vir studente 
belange aangestel om die verkiesingstel 
sci van studenterade op Stellenbosch te 
ondersoek. Hierdie kommissie sal sy 
werksaarnhede vrocg in hierdie kwar 
taal afsluit, en 'n volledige verslag sal 
dan aan die Studenteraad voorgele 
word. Voorlopig baie dankie aan die 
volgcndc persone wa t vir korter of 
langer tydperke op hierdic kornrnissie 
gedien hct: 

Mme. Bremer Gericke (o-voor.), 
Fanic Bergh, Anton Lubowski, Johan 
Pauw, Cassie Wait, Mejj. Susan Benade, 
Amy du Preez. 

Hierdie kornitees is in die lcwe 
gerocp deur die Scnaat van die Univer 
siteit en is dus onderkornitces van die 
Senaat, nie van die Studenteraad nie. 
Met hierdie agtergrond is die grond 
we tte van die twee kornitecs in hierdie 
terrnyn uit die reglernente van die 
Studenteraad geskrap: ons het in elk 
geval nooit behecr uitgeoefen oor hulle 
nie. 

Die lid vir Studcntebelange hct 
egter nog altyd sitting op die prirnarii 
komitce en aile dameslede van die 
Studcnteraad op die primariae-komi 
tee, en hierdie skakcling kan na albei 
kante vccl werd woes. Die studcntc 
raadslid maak dcur hierdie kornitees 
nou kontak met die grootste dcel van 
die studente, en kan op sy bcurt deur 
sy skakeling met die vise-rektor op 
informele wysc veel beteken vir die 
komitces. DIE helangrikste ge beurtenis ge- 
• Die verhouding l11et hierdie komi- durende die afgelope jaar wat 
tees is dikwels delikaat. Hou dit in Akademiese Skakeling hetfef, wus 
godagte en tree met die nodige respek die stigting van 'n InterfakuW!re 
vir hulle socwereiniteit op. Ken hulle in ., . (, 
aUe koshuisaangeleenthede 'n belag- Komltee 10 Akademtese 'Jkake- 

ling, se Edwin in sy verslag oar die 
portefeulje: 

Cam ron 

like situasie sou ontstaan as gesprck 
tussen die studcntcraad en hierdie stu 
dentevertccnwoordigers sou faal. 

(a) Die komitce is vroeg in die termyn 
deur die huidige Studentcraad goedgc 
kour, en is gestig by 'n vergadcring van 
aile voorsitters van sg. "akademiese" 
verenigings op 2 Maart 1976. Die vcr 
gadcring was baie waardevol. Daar 
tydens het elke voorsitter teenwoordig 

daar was 'n totaal van twaalf aan 
wesig, wat sewe fakulteite verteen 
woordig hl:! die posisie in sy fakul 
teit geskets, en sy mening oor die 
waarde en rol van die toe nag voorge 
teldc 'komitee gelug. 

Daar i. eenparig beslllit dat daar 
bait! beslis beho fte is aan so 'n komi 
tee. 
(b) Tydens die vergadering het dit 
geblyk dat die situasie aansienlik ver 
skil van fakulteit tot fakulteit. In die 
fakulteit Ingcnieurswese. Bosbou, 
Landboll, Teologie, en Regt is. die 
posisie heeltemal bevredigend. Hier be 
staan daar noukeurig-uitgewerkte 
skakelingsmasjinerie wat verseker dat 
stud nte insae by in 'n wy' re~ks sak 
wat hut raak. In die Fakliiteite Opvoed 
kunde, Mediese en Tandheelkundige 
wetenskappc was die posisie onseker 
aangesicn daar gcen verteenwoordigt!rs 
by die vergadering was nic. 

In die Fakulteite Lettcrc en Wysbe 
gccrtc en Hund I and Adrninistrasie is 
die situasic hoegenaamd nie na w nse 
IlIC. '11 Groot l1lassa studente wat 'n 
wye reeks vakke loop het nog vaks 
gewys nag as geheel enige versekering 
dat griewe en voorstelle aandag sUI 
genit nie. (Ek noern hier egter die 
Departemente Hebreeus, Grieks en 
Filo ofie in Lettere en Wysbcgeerte, 
wat baie nou saamwerk met die Admis 
si bond.) 

WERKVERSKAFFINGSBURO: 

Ilicrdie werk word reeds vir di' 
afg'lope paar jaar deur die sekr taresse 
van die Studcntcraad hanteer. Ons 
dank aan mev. Le Roux vir 'n groot 
diens aan die studente·unic. 
• 'n Baie geslaagde studentcdien, kon 
ferensic is van 20-21 Maart 1976 deur 
U.P. aangebied. Baie nuttige inligting is 
onderling uitgeruil, cn die bcsprekings 
het gelei tot ondersoeke op elkc kam 
pus na boekv rskaffing en -verkopc. 

Daar is verder afgcsprcck dat clke 
kampus die reisgcwoontes van sy stu 
dente sou ondersock en '0 vcrsoek om 
hcrinstclling van spoor- en die moont 
like instclling van lugkonsessies aan die 
minister van vervoer sou rig. Weens 
prakticsc oorwegings is besluit om hier 
die opname aan die begin van 1977 
tydens die registrasie van studente te 
doen. Reelings in hierdic verband moet 
nog met die administrasic getrer word. 

My voorganger verwys in y v .rslag 
ook na pogings in die verband. Navraag 
by 'I} rektorsvcrgadering het egter aan 
die lig gebring <.I a t dit op 'n dooiepunt 
uitgeloop h't. 

DIE MATIE 
Op my versoek is 'n voUe artikcl 

bladsy in Die Matie aan die kwessie van 
Akademiesc Skak ling afgestaan. Die 
artikels hct publisiteit verskaf aan die 
nuw komitce, aan die feit dat Stellen 
boo eh ander kampusse aansicnlik agter 



VERTEENWOORDIGING 

• Die kwessic van stu den tevcrteen 
woordiging in die universiteit se gesags 
liggamc 'n besprckingspunt was by die 
onlangsc byeenkom s van aile studente 
rade. Namcns Stellcnbosch hct die hu i 
digc lid 'n oorsigtelike rcfcraat gclew.er, 
wat die posisic SOtlS hicrbo kortlik s 
wcergcgec he t , ell die vooruitsiu gestcl 
hct van u itcindelike volle studentcdeel 
name uan clke Inset ('11 01' elke vlak van 
die Unlversitcit. Die Stellenbosse <If 
vaardiging het aun die cinde van die be 
spreking die vcoru i tsig as sy idcaal aan 
vaar. 

AANBEVELINGS 

(a) Oat die SR-Iid hicrmec bolas, hom 
tocncmend bcywer vir grotcr tudentc 
declnamc aan elke [ase van di univer 
sitc i tsadm in istrusic. (Ek wil graag 110l;111 

dat op my voorstcl studCll.t'VL'I.tcCI.l 
woordiging cor die afgdopl.: jaar lI1.dll.: 
Koshuiskomitee en die Beileerkotnltee 
van dill HB Thom-tcatcr tot stand 
gckom hc t.) . 
(h) Oat hy (in tcrme van die doclstc l- 
lings van hicrdie pOI tcfculjc) wei,; vind 
om die Studentc-lInk "in to lig en op 
te vocd" oor sake i.v.m. akademicse 
skakeling en moontlikc uitbrciding van 
die skakelingsrnasjin'rie (bv. die gc 
sprcksbcurt aan eerstejuars aan d~e 
begin vall die jaar; Die Matte; die 
Debatsvercniging sc "Sprckers Forum" 
in die LSS; koshuisbcsoeke). 
(c) Die inskakcling vall die Fukultcitc 
van Gel1e~skunde ell Tundhcclkundc 
by die Interfakultere Komitce. (Op 
vocdkuude hct beloof om 'n vcrtccn 
woordiucr te stuu r, maar dit IIOOi1 
gcdoen ~ nil', en hchoort aangcpor te 
word in die komcndc tcrrnyn.) 
(d) Ontmoctings met die IH~W~ Vis:' 
rcktor, 'J) paar Dckanc, en miskicn die 
Hoof van die Buro vir Studentevoorlig 
ting is wcnslik. 
(c) DiL' gcrcclde hycenrocp van die 
In tcrfukulterc Komitec, en effckticwe 
optre de in die Jig van problecmgcbicde 
en -doscnte wat daar aan die lig kom. 
(f) [en slot tc: 'n xk akclko m itcc tUSS'1l 

die Uu ivctsite itsruad ell die SR i on 
langs ill die vooruitsig gcstcl die 
gclecnthcid rnoe t met stcwige hunde 
vasgcgryp en oel1u t word. 

Nn aallieiding van aanduidings deur 
my ontvnn' van Prof. W.I· .Cr .. LOllW, 
het die huidigc Studcl1teraad dlc aard 
en bcstaan van die Lcsing in heroorwc 
ging genectn, vera! met d.i~ oog op 
bcpcrkt fondse, die moclhkc keuse 
van spreker en onderwcrp, en die reeds 
bGstaande Gcdcnklesing or RAU. 'n 
Meerd rlll'ill vall SR-h.;d( het gemt.: n 
dat die ksing wei mo t v()or taall, as 
'n bcskek bydrac van. tud I1t~k nl at' 
ter nagedagtcnis aan die digtl.!f. Uilel 
uard kan d'lar rile "gekomp"te 'r" word 
met RAU sc prestigc-gelecntheid ni', 
wat deur hulk Raad en Senaat g recl 
word. 

AANBE VEUNGS: 
(i) Oat die volgcndc vcrantwoordelike 
SR-Ud me r vindingrykc mctodcs as die 
genoem on<i"r 4,(i) mod aanwend om 
bywoning onder VI,rat die sg. "gcwone 

r 1976 

ann 
het 

studcntc" aan t moedig. 
(ii) Dat die lokaal vcrskuif word na die 
I.SS. 

ruw 
DEON was v?l~jaar die lid b~l:lS 

met Verenigings. In sy verslag 
se hy onder meer dat daar tans 29 
erkende verenigings is. Daar is 
hierdie jaar een maal met die V oor 
sitters en een maal met die te 
souriers vergader. Elke lid van die 
Verenigingskomitee het beheer 
uitgeoefen oor 'n viertal Ver 
enigings. Hy se verder: 
• Die vorige Vercuigingsk omitee hct 
'n handleidiug oar die algcmcne ad 
mini trasic van v renigings uitgegcc. 
Die huidige kornitec hct in samcwcr 
king met mnr. Carstcus tn land! iiding 
ultgcgcc i.v.m. die bockhoudinn tclscl 
van V .rcuiglngs. Di t is dee! van 'n 
poging om eli> bockh ouding vall vcrcni 
gings nicer gcxistcma tis -erd ell unirl~nn 
tc kry en om problcmc wat te: ourrcrs 
van vorcnigings ondcrviud by die oor 
necm van nuwc bcsture tc ve rrnindcr. 
• Vir di ' dcrdc agtcrccuvolgcudc [aar 
is R8 000 bcskikbaar gcstcl vir lock in 
ning aan vcren igings. D i t is 011 sCS ill- 
sicns hccltcmal tc min in vergclyking 

met die bcdrag wat 
be stcc word. Hicrdie 
vcrvolg bate dccglik de 1I rdink moe t 
word. Die vcrcnlgingskomitcc hou 
strong konrrolc oor die bcste ding vall 
hicrdie geld en die vcrcnigings kan 
mcer projckte aanpak indicn daar nicer 
geld bcskikbaar is. 

PUBLlSITElT: 
Die Stcllcnbosse Student hct ruim 

dekking gegcc aan die aktiwitl'itc van 
Vcrcnigings. Ole SlIIdclIlegid\' bet illlig 
ting i.v III vercnigings ann cerstcjaurs 
verskal Dunr was cgtc r '11 paa~· verl'n~ 
gings wat rue inligti~g vir .hiL'rcht!.puhlt 
kasic gcgce hct nrc. DI' Matic het 
gerceldc en gocie nuusdekking gegec 
aan nocm nswaardigc akt iwitcitc van 
vcrenigings. Deur middcl van diu Stu 
dentevariakomitcc kon verenigings van 
hulle aktiwitcite oor die radio hekend 
stel. 
lIy bcvccl 0.111. aan: 

Oat mm. Carstens nog nWl'J' be 
trek word by die ouditllr1ng van 
di' hock van Verenigings. 
Oat daar bcslis 'n manicr gcvind 
sal word om mcer gt: lel aaO v 'ren j 
,ing,> hcskikba:n t \ stl'l. 
D:11 dil' llloontl,kh id wat d:wr 
h ·<;ta,1Il dal i"n 1I1tt:i1s I'LlIiging' 
It'dl' OUIOIll.tfl ltl klYWl 1 y Illl 
Adlllinislrask d L'glik ondl'rso k 
en benut word. 

(;('vra wat skakeling met di' F.A.K. 
hehcls en of dit ni 'n nutklos' h'dryf 
is nic, S{~ Dt'on die volgend ,: 

"Die SR word dell r tWl'l' I d' vn 
tct'nwoordig op die I' .A.K.-skakl'l 
komitl'e. Oit i. dus nie 'n portefl'ult.je 
nic. By vol'l dat hicrdie skakcling 
behoue moot Illy vir ingcval dit soms 
nodig word, so os byvoorbccld mct 
Rcpublick, cns_" 

(a) 

(b) 

(e) 

t 
Dlf~ 

woord lik daalvoor om namens 
die Studcn t -linie op tc Ir l: waar 
stuuentc se hclang ill die LSS ter 
sprake was en om Iud 'ntc-aktiwi 
teit~ in die L S tc ko()rdin" r. Om 
hieraan uitvoering te ge het die 

komiteelcde gcpoog om ill voeling 
tc bly met die tudent wat die J. 
sentrum gebruik en is klugt . en 
aanbcvcling: oorgcdra aan di Be- 
hcerkomitec van di LS. Die 2. 
beheer VUIl die kantoor a iIiteite 
vir srudcnteliggam was die direk 
te v rantwoordclikheid van die 
bctrokke SR-Iid. 
Willie s": vcrder 0.01.: 

• '11 Musickkom itec vat vcr.mt 
woordclik was vir die verskat fin' vall 
-musick tydens pit stye in die kafc lena 
IS dcur die inisiatief van die ASVS in 
die Il'\W gem 'p. Aauvanklik hct die 
gcbrck ann 'n luisprekcrst lscl ill die 
kafctcriu probleme opgclcwcr, m ar 
nadat die bchoefte aan di Beh .r 
komi tee voorgcld is, is 'n 'tll I g '. 
iustallec r. 
• Studente is aangcm ocdig om klugt 's 
of aanbcvclinas in verhand III t die 
kufett ria by die SR-k;mtoor ill tc dicn 
of om dirck met die bctrokke Sk-lid It' 
skakcl. Die Sentruml stuur en di th 
he rkomitcc hc t op ullc rondigc kla t_ 
tcs gercagccr. Daur is ook '1\ t levisie 
stcl ill die kafetcria g instullce r ell (III 
kry grout aftr k. Vcr k k kef is daar 
'I) hero P op kafctcriagcbruikers , 
docn Olll na 'n tc hili skinkborde met 
ectgerci in 'n trolhc te pluns en and r 
afval in die vulllsdrommc te gooi. Die 
samcwerking in hierdk vcrband is gt I 

no' bail' on b vrcd ig md, Dit is' n pro h 
lccm waaruan verdure uundug in die 
10(.'kol11 gegcc h hour t rc word. 

nbod. 

PRETORIA: 
Hoofl< ntoor: Andri sstr t 274, 
Meent: In Arl<ade uit Andrie tr t, 
Sunnyparl<: Hoofing ng. Grondvlo T. 

OPI'NBARE BI~TRFKKIN .1-. 

In oorccnstcmming met tlie reg 
lement wa, djt hiN lie komitl'c S' 
ooglllcrk om fc itclik' inligting oor die 
akti'witcitt van tlie Sillfit'nt -ulIi' t( 
versprci. Dit 1$ hoof aaklik • do Jl d IIr 
die I adioprogr.lll1 "Student ~v:lri I". 
flil.'rlwncwl'n~ is indiwidue ('JI If( P , 
w:li wou k nnis opdonl v:m h 'C(S .ntIl' 
studcntern('nings 'It ·aktiwitcitt,. out 
yang en nan stud 'ntl'vcrtcl'll\\( ordi J r' 
voorgt: st I. 

Die and II drywigh de van 
komitcc hct hoof::, Irlik hcstllan 
hcsOt'ke van buitclandsl' p (sone. 
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ENKE 
AlE is al gese oor die feit dat Stellenbosch dan sou dood wees. 
Hierdie stagnan i blyk myns insiens nie net 'n tydelike ver 

skynsel te wees nie, maar so ingeburger in die hele bestaande op 
set, dat dit eintlik 1 aanvaar word. Dit sit gewortel in die sosiale 
studentepolitieke en akademiese sfere van die universitere arne 
lewing. 

In die buiteland is studente telkenmale op die voorgrond, baie 
maal waar op geweldadige wyse probeer word om die bestaande 
orde omver te werp en so 'n "beter" bestel te probeer bewerk 
stellig. Hierdie tendens word egter (verblydcnd) nie eintlik op die 
Afrikaanse kampus e ge ien nie. Die Afrikaansc student sit te 
terk vas in die behoudende en tradisionele leefwyse , Dit vrywaar 
hom egter geensins van oorspronklike en selfstandige standpuntin 
name nle. 

Op elke kampus word 'n verskeidenheid groepe aangetref. Oral 
is daar diegene wat net rondls omdat niks anders minder verplig 
tinge bied nie. Daar is ook die "intellektuele fynproewers" asook 
'n algemene leiersgroep te vinde. Benewens die faksies vind mens 
meestal ook 'n groepie heethoofdige "hervormers", wat revolusie 
voorstaan. Die menigte is egter 'n groep wat byna ultsluitlik vas 
kyk in die klein dingetjie van die alledaagse be taan, met die 
wordels baie vlak in die denkgrond. S6 baie sit vasgeroes in die 
smal lewenshaan van enkele kla se , bioskoop, 'n rneisie en dan 
veral ook pele, soos rugby byvoorbeeld. 

Meeste studente is so versigtig en bang om enige standpunt in 
te neem, omdat die gevolge van 'n eie standpunt gevrees word. 
Hierdie amperse lafhartigheid veroor aak 'n byna gejaagde begeer 
te om te komprorniteer en sommer net te aanvaar. 

Die oorgrote meerderheid studente (en die Stellenbosse stu 
dente dan pesifiek) gaan gebrek en mank aan die kritiese instel 
ling wat nodig i vir gebalanseerde denke. Hierdie "siekte" kan al 
baie vroeg in die opvoedingsisteem gediagnoseer word - die hele 
skool- en universitere stelsel is hiervoor te blameer. Skoliere en 
tudente in baie vakke word nie geskool in ek perimentele of 
kreatiewe d nke nie: daar word veeleerder binne die gesagsraam 
werk standpunte afgedwing - wat dan geleer moet word. Daar 
gaan van die verskillende akademiese platvorms heeltemaal te 
min prikkels om die oor. pronklike denke te stimuleer, uit. 

Hiervoor i al die gesagsliggame te blarneer. Instansies soos die 
SR, Die Matie, Verenigings en vera} oak do ente is verantwoorde 
lik vir die uit tuur van hierdie broodnodige prikkels. Op byna al 
hierdie gebiede het daar egter 'n groot mate van verstarring oar 
die jare ingetree. Die neiging i om prikkels ook andersdenk 
ende n ander tandpunte met kragvertonings die grond in te 
moor en so die tatus quo onmiddellik en onkrities te aanvaar. 

Slegs indien al hierdte in tan ies saamwerk en sorg vir die 
pnkkels, i daar enige hoop op uk e ; op die ideaal dat ons stu 
dente 'n groter kritiese en dus self tandige lewenshouding sal 
verkry. 

R DAKSIE 1976 

Hernldstraut 30. 

Hendrik Ackermann, 

Op hierdie stadium kan mens met Daar kan gewag word dat die nuwe 
versigtige optimisme se dat die SR die Studenteraad oor die ASB-kwessie sal 
onlangse ASB-kabbeling op Stellen- besin op hul volgende vergadering wat 
bosch met die nodige ems benader. plaasvind op Woensdagaand 8 Sep 
Onder die agenda punt Sake uit die no- tember. 
tule het Jan Bredenkamp die aandag 'n Mens kan net hoop dat die nuwe 
vir 'n mosie van die vorige Stu dente- lede hulself teen daardie tyd van al die 
raad gevra. Daar is nl. vroeer vanjaar vorige besprekings en ander relevante 
besluit dat Stellenbosch sy posisie feite in hierdie verb and sal vergewis 
t.O.V. die ASB in heroorweging moet het. 'n Indringende gesprek en 'n ge 
necm. 'n Beginselbesluit kon egtcr, paardgaande beginselbesluit is op hier 
volgens die vorigc SR, nie geneern word die stadium noodsaaklik. Dit is nie die 
sonder dat die Studente-unie beter soort aangeleentheid wat vir 'n onbe 
ingclig is oor die ASB nie. paalde tyd sluimerend op 'n kampus 

toegelaat moet word nie. 
Die ACSV het 'n brief aan die 

Studenteraad gerig waarin hul die 
voorneme bekendmaak om 'n biddag 
op Stcllenbosch te reel. Hul beoog om 
dosente, studente en alle ander per 
soneellede (Blankes sowel as Kleur 
linge) wat aan die Universiteit ver 
bonde is, na die diens in die Sentraal 
kerk te nooi. Die beplande kerkdiens 
spruit klaarblyklik uit bona fides kom 
mer oor die huidige verhoudingsituasie 
in Suid-Afrika. 

" 

Hierdie is 'n gedagte wat onder 
steuning regverdig. Miskien moet die 
diens eerder in die aand as in die m id 
dag gchou word, om prak tiese redes, 
Die voorgestelde datum is in elkgcval 
Donderdag 9 September. 

Nou moet die studente-massa by 
die argument bctrek word. Die feit dat 
hulle op Stellenbosch is, beteken dat 
hullc o.a. die voorgeskrewe kursusse, 
die koshuis-opset, die beginsel van 'n 
blanko universiteit, ens., aanvaar en die 
aanvaarding van ten minste laasge 

• Dat die koshuis wat so oorspronklik noemdc kan nie anders as 'n politieke 
was om Wocnsdag 'n Len te-social in die keuse beskou word nie. 
oggend te hou, nie te vrot is nie. Gegee die noue verband tussen die MIN BELANGSTELLING 
• Lui studente vanjaar moet promo- samelewing en die universiteit, is dit Dit bly nog steeds telcurstellcnd 
veer . dis die laaste kans. noodsaaklik dat die verteenwoordigers dat die studentemassa hoegenaamd nie 
• Ole einde van die Ma tie-terrnyn val van die studente-unie, die SR, altyd in daarin belangstel om ten minste 'n ge· 
gelukkig saam met die begin van die 'n sekere mat besig is om politick te deelte van SR-vergaderings by te woon 

~"""""""""""""""""""~iiiiii~"~rl_en_t_e_. ~ ~(~~e~r~vo~~~op~b~I.~I~I~)~n~~~. ..... __ ..... __ 

CLIVE THOMPSON, Eendrag, skryf: 
I N die r daksioneel van die vorige Die Matie word dit gestel dat "die 

eerste en hoogste prloriteit van die Studenteraad bly om na die 
Studente-unie se helange om te sien" en "die allesoorheersende bedryf 
van politick ... hoort nie tuis in 'n Studenteraad nie." 

Myns insiens, is bogenocmde 'n samelcwing, Die universiteit is 'n inte 
hoogs naicwc en verkrampte opvatting grale deel van die bcstaande orde in 
van die funksie van 'n SR, die gevolg Suid-Afrika. Op Stellenbosch veral, is 
van 'n algemene gcbrek aan begrip oor dit die geval dat die bcsondere soort 
die rol van die universiteit in die van opvoeding wat aangebied word, 

direk daarop ingestel is om studcnte te 
bckwaam in daardie bcdrewenhede wat 
nodig is om die huidige bedcling te 
handhaaf. Verder, die beginsels en 
praktyke wat in die samelewing geld, 
word tans op Stellenbosch weerspieel, 
Die gevolg hiervan is dat die blote 

• Dat die huidige situ asie orals baie bestaan en fun ksi onering van die univer 
siteit beteken dat Stellenbosch die 

• Verder da t juis dit die rede is waar- status quo voorstaan. sv blote teen 
om almal moet wag tot dit uitgekrista- woordigheid het politieke implikasics. 
liseer het 

Die Studente 
Se ••• 

INGETREK 

DRIELEDIG 

Die CSV stel drie sake baie duide 
lik: in die eerstc pick wil hul nie self 'n 
uitspraak maak oor die landsituasie nie; 
in die tweede plek verwag hul by 
irnplikasie van die SR om die biddag as 
Stcllenbosch se reaksie op die vcrhou 
dingsonluste tc bckragtig; en in die 
derde instausie distansicer hul hutself 
van 'n "dernonstrasie vir politieke ge 
win of be toning van lojalitict teenoor 
sekere groepe". 

KERKDIENS 

Hierdie saak het egter met die Stu 
denteraad niks te make nie. Seide Jan 
Bredenkamp en Willie Duminy het 
tereg opgemerk dat die besluit oor 'n 
biddag 'n kerkraadsaangeleentheid is, 
en dat die SR bloot kan help om die 
CSV, as karnpusvereniging, in die reel 
ings i.v.m. die kerkdiens tegemoet te 
kom. Dit was dan ook die be luit 
waartoe die Raad geraak het. 

ONDERSTEUNING 

"Dieptestudie" oor RR Thorn Ontltftl 

POGINGS 

Sulke pogings om politieke menings 
tot wet nskaplike waarhcde te v rhef is 
nooit "lonend" nie. Mnre. Baur en 
Grtitzncr WYS ook tercg daarop, m t 
g bruik van die voorbeeld van die 
Duitsc Derd Ryk, dat di' pogings nie 
cers oorspronkhk i ni (Di Mat;. 

vloeibaar is 

• As u nie bogenoernde cliches ken 
nie, u klaarblyklik nie in die regte 
kringe bewecg nie 

• Ddt Bikini Beach van aanstaande 
jaar af baie kaal tydens eksamens gaan 
wees. 

ANDREW NASH, 2] 0 Lavanda, skryf: 

MNR. Armin Seydack skryf in sy onlangse brief a~n n.~e ~a!ie dat dit eers na 'n "dieptestudie" van 
die werk van 'n dosyn of wat sosiale wetenskaphkes erugsms lonend sal wees om oar die onderwerp 

(dit wll se die oopstelling van die H.B. Thom-teater aan aile rasse) te argumenteer" (Die Matie, 20/8/76). 
Ten spyte van hierdie vermaning, sal ek graag 'n paar opmerkings maak oor die manier waarop mnr. 
Seydack sy standpunt, dat die H.B. Thorn nie oopgestel moet word nie, probeer motiveer. 

Mnr. Seydack se vroeere stelling dat en verder kan daar nie geargumenteer 30/7/76). Wanneer mnr. Seydack, of 
di meerderheid studente onkundig is word nie. Dit blyk dat sy eerste brief enigiernand andcrs, sy saak stel oor 'n 
oor "wat 'n ras nou eintlik is" (Die net 'n "aankondiging" daarvan was, kwessic soos hierdie, is sy mening 
Matie, 12/6/76) is deur mnr. Willie wat eintlik in e n of ander idcologiese gcgrond op 'n bepaalde waarde wat hy 
Duminy as "arrogant" beskryf (Die geboortckolom moos verskyn hot, want belangrik ag, en nic op die bcscf van 
Matie, 30/7/76), maar die besondere toe mnr. Seydack argumente betwis enige vakkundige waarhede waartoe y 

. . d "di t di ," 110m toegang verlecn aard van mnr. Seydack se arrogansie word, noem hy bloot die bewecr e iep tes u ie 
word eers met sy tweede brief duidelik. ouers, verloskundiges en verpleegsters het nie. 
Mnr. Seydack het y eerste pleidooi op op, om die be taan van di kleintjies tc 
twee stellings gegrond, naamlik (i) dat staaf. En ten minste twee van die 
gemengde gehore by teaters tot biola- gesaghebbendes wat mnr. Seydack in 
giese integrasie sal lei en (U) dat ge- hierdie verband noern, Baker en Daven 
mengde gehore by teaters die kulturele port, wat wel oor hedendaagse rasse 
atmosfeer sal vernietig. Soos mnr. vraagstukke in Suid-Afrika geskryf het, 
Duminy in y brief aantoon, is daar sou beslis nie bereid we s om vader te 
geen red m te dink dat di e r te staan vir mnr. Seydack e" Jg mene 
telling wa r is; maar mnr. S ydack 10 lite" me. (0 t is ook o.pm.erkli~ d~t 
beroep hom bloot op y"dieptestudie" die mees relevante studie 10 hierdie 
om dit te verde dig. Die f It dat "vern ie- verband, die Erika Theron-verslag, nie 
tiging van die kulturele atmosfeer" nog onder die aanbcvole stot vir "dicpte 
nerens plaasg vind het nie, pla mnr. studi "is nie.) 
Seydack ook geensins nie, want hy 
verwys bloot na "die Suid-Afrikaansc 
t aters van die toekorns", en dit ou 'n 
profeet van y eie gestalt kos om 
daaroor te stry. Die arrogansie waar 
mee ons hier te doen het, spruit uit mnr. 
Seydack mening dat sy . tellings nie 
met die werklikheid ho f te strook om 
"waar" te wee ni. Hy het sy .. ~ ite" 
deur middel van "dieptestuditl verkry, 

IDENTITEIT 

In hierdie opsig is die bri f van mnr. 
Anthon Oudewal, wat mnr. Seydack 
blykbaar steun, b i meer koherent. 
Mnr. Oudewal skryf: "Diegene van 
ons wat trots is op ons afkoms, ons 
taal, on identitcit en ons verledc, wit 
dit t en elke prys behou en handhaaf" 
(Die Matie, 20/8/76). Indi n hierdie 
stet waardes altyd prioriteit geniet net. 
was die Nico Malan, bv., nooit aan aile 
rasse oopgestel nie, want dit was ter 
wille van 'n ander waarde, naamlik dat 
daar nic onnodig gediskriminccr word 
nie, dat hy weI oopgestel is. En indi n 
daar "opgeJet word wie almal stalmaats 
was", soo, mnr. Oudewal aanbt:v cl, sal 
daar gesi n word dat di rcgering, in 
daardie geval, met heclwat sg. "b d nk 
lik s" saamgcstcm het. (Fk neem aatl 

(VuI'o/g op bI. /1) 
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H EEMSTEDE beleef vanjaar 'n groot jaar in sy geskiedenis sy l Ode. Die eer te Heemsteders hct in 
1966 die destydse eerstejaarkoshuis be tree. Hierdie koshuis se anneks, 'n Viktoriaanse woonhuis, is 

dan ook van historiese belang vir die Nasionale Pers, die llloedcTll1aatskappy van Die Burg rr. Die 
geskiedkundige agtergrond net kortliks: 

. . .' . DIlj volle storie aangaand die grap wat op souunig I oshui: c gesp el is t rwyl hull' aug I ig op Jit ,'R 
Van 19 tot 74 Augustus het hierdie drie Anglikaanse teologiesc kiesinasuit I t 1 t . d "'. di SR. I C II lei vord] bv ver iesmgsut SHe gewa ret, IS eur 
studente (wat ill ?rah~mstad b.~ te t. au 0 • ege opge I l ¥. 'n Gro pic studente het I nk voor atgehelc pand monium 10 bre ok. 
die Kweekskool 11 vnelldskapltke besoek afgele. V. I. n.r. staan Oms die vcrkle: ing agtcr gcslotc deur }£de van die vroulike geslag h t gillend 
Vilioen, Jonathan Draper en Tim Gray. byrnckaar gekorn. Planne is gc prcek en in ange rond I hardloop •.. die prj- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tot dk ~n~e detail ui~cwerk, D·daT m1riuN van Oagbreck bel ,y l ~~on 

sou stcmdag wecs. n er gcsit met til di 'P non op sy 
. di d . di "I' k voorkop. Or Iller ie ag IS ie r C mgs oors- 

agtig gefinalisc r. Nudat die kornp r- By Mirwrva was daar hans. Hulle 
program uitgcwerk is is dit d tIT die peimaria bet uitgeval! Ole dam. hct 
komper gesit. Da: r was net tyd vir vergad r. ral toe g', form 11 'n mo. ie 
vierafdrukke. Intussen het di sam - van wantroue in die sterubuskomite • is 
swecrders roctes en ane veringspl kkc onmiddcllik eenpa i J aang ttl rn. By 
ungcwcrk. Monica het di primi dil'SR-voor:itt r 

Terwyl die uitslae van di verkicsing g skakel om dadelik 'n ittillg VUIl di 
in die komp r was, is '11 tweede stcl op studentehof aan te vra en hy Erica i, '0 
die mini kornper 'n 'n agt rkarner uit- petisie ge irkule r om hewig bcswaar 
gcwcrk, Vandaar af is dit aan die aan te tcken teen die uitslae. (; t'11 
wagtende motorb stuurders vorskaf, meisie is dan verkie. n! ! 

To die SR-uitslac dickomper afrol, 
is 'n tcken uit een van dk Vl nstl'r . 
gcgee en het die motor 111 t kr u 
cnde b'tnde wlggetrc' nu die >nth r- 
skeie ko huise. Op hi reli stadiulll . 
daar 11 t 'n panl lllillUtL: oor Olll dlc 
ondcTnt'llliJlg sY vollc trcfkr. g te ge'. 

Nadat di' uitsl:1l' opgc;it is, het 

Mnr. Hcndrik Bergh 'en sv vrou 
Elsie, hct in 1902 by hulle nuut ge 
boude huis te Van Riebccckstraat 32. 
Stellenbosch ingetrek. Wylc mnr. H. 
Bergh was die dcstydsc bcstuurder van 
die Stellenbosse Distriksbank en die 
Sekrctaris van die Rand van die Vic 
toria-Kollege. Hulk goeie vriend, prof. 
dr. W.J. Viljoen, dcstydse professor in 
Ne derlands aan die Victoria-Kollege, 
was 'n gereelde besoeker van die 
familie Bergh, wat hullc baie beywer 
het vir die bcvordering van die studic 
van die Ncderlandse taal. 

DOOP 

In 1903/ J 904 het prot, Viljoen met 
voorstel gekom: hoekorn doop 

Ons koshuis sc vcrbin tcnis met di 
Nasionale Pcrs sprcek ook duidclik 
wanncer ons wap 11 van naderby b - 
skou word die goue son op die rooi 
vrykwarticr in di boonste linkerhoek 

Ekstra steele moos op Vrydagmid- n ons m001 gcrnccnskaplikc wapcn- 
dag, 18 Descmber 1914, in Bcruh se louse: Ilet Dagltet Overal. 
studecrkamcr ingcdra word hior ltd 
16 mans op die gcskicdkundige dar 

Bergh. wat sovecl belang gestcl het in 
die onderwys en veral wat die Neder 
landse taal be trek, nie die huis "Heem 
stl~de" nie? Die huis is dan ook so 
genocm, ter nagedagtcnis aan prof. 
Nicolaas Mansvelt, die ecrste professor 
in Nederlands aan die Victoria-Kollege, 
wat in die dorpie Hecmstede geborc is. 
Bergh self het historiese verbin tcnis 
met die Nederlandse dorpie gehad - 
daar was indertyd 'n Bergh "ambachts 
heer" van Heemstede. 

SLEUTELROL 

"Verkrampte Siening" 
(Vervolg van hi. 6) 

(Tot '11 sekerc mole is bvna clke 
hOlldeling vall die mens '11 politieke 
elaad. Vir die doel lIall Izierdie heskou 
illg word egter spesifiek doclbewu te 
politisering bedoel. 

'11 Stlldellteraad is egter '11 liggaam 
waf dellr die Studente-lmie as Izul 
verteemvoordigers binne die Ynoll1werk 
van dip Universiteif l'erkies ;'\' am "olie 
binne hierdie raamwl'rk Ie hal1teer t'll 
te administreer. Die Studeoteraad is nie 
'n verkose skakelliggaam vall dit' SU~· 
dellt mel die breer raamwerk I'on d/C 
Staat n;{'. Die Studcnteraad dra hi/me 
die 11l1il'ersilerp raamwerk die verant 
lI'OordeUklwr/e 1'011 die mdl'll I op ·\Y 
"ollen dtl IS egt I J1ip~' !JiIlJl die 
brei!r roal1llVt'rk nil', r/A' ~/lIdel/l, a.\' 

------------~-.---. /JurKcr pall l1J('rdh III II d, 111()P1 slfllJd "n __ J. "P/lIII illl1('('111 (Jor g('bl'lIre ill Sui I .uieptestLU..Lle Afrika: f!,c/Jertrl SI)O,'; die i1l S )wefo {'I/ 
Jt!es-Kaap. Mke .\'futl(mteraadslid 11('/ 
Ii ierdie sclfde l'eral1/Woordeliklteid, 
/tIaar as burger ell nie ali Paadslid IIi '. 
/)eur die kies vall '1/ Studt'lltcroad kall 
hierdi mdll'iduele j'cralltwoordelik 
"eid nil' afgeskuif v,,'Ord ,de. 

am te se dat die hlole fcic dat 
studellte op Stellenbo,!ic!t is en dus p'r 
se tot 'n mate die koshuisopset onder 
stelln; '11 politieke h011deling i.~. is 'n 
ab Irokre wa(/rheid miskien, maar is 
ook di dellrl'oer 1'011 di,l orgill/lInt ad 
h urditum. Op ('en I'ae b 'grip wor I II 

I' nlere b grip ge/JolI, ell di reW/faOI 
te, t rs, word ingevolge hierdic waard worl) as "waorht id" ollder'kr ,f. 
vcrwyder. Oi vcrwydt.:fing daarvan is . /loewel 'k elliS mel tt soamsfclll d~t 
nie op die YO rkoming van "kUJtU~f- dll /)err(,ltr~Il~H'a?rdig i:'i dat W /lUll 
V rval" gemik oi , en tcaters is ook llIe slllde!1fC rmgsms 11 '!lemllg oor ollrrbe· 
met d'lilrdl do I opg ri' ni . Daarom longr!k ~'ok' so(Jf/ die. resell Ie opS1011{~e 
vind 1 ciit hcmo di' lid dal di H.B. IlIIldlg, I.e; IJlalldplllltmlloln d 'ur d,,' 
1 hom-teatt'r reeds gede Itclik, d. v,s. Stlldellteroo~ hiejoor n!e ~ie p/tg l:al1 
Op di" basis van uitnodiging, an under'- die Raad me,. H~ar aft Stell, 11 bosch 
klc'urig S oopgc tel i .• en hoop k dut a;rrk be trek, IS, da naTlIlI~1ik II ouder 
dit rnettertyd aan alk teat rg,mgl:rs ... oak. SOLI Wes-Kaap hyvoolbeeld slol/d- 
(OTgestel al word. p"ntil1name vra. red.) 

bcdryf, Byvoorb eld, as die studente 
van Wcs-Kaap klasse boikot en oris SR 
rcageer hocgcnaamd nic hierop nic, het 
selfs hierdie nic-optrede politick imp 
likasics - die spesifieke verwantskap 
tusscn ons universiteit en die hecrsende 
blanke groep plaas ons noodw ndig aan 
die kant van dic oW'rhodc, Heel waar 
skynlik sal die meerderheid Mati . in 
derdaad die fcgoring onde) stcun as 
hulle die polisie iostuur, maar feit is 
dat die SR sc swyc 001' hicrdic saak '11 
politieke daaci is. Die nie-politickc SR 
is 'n mite. 

As d1t aanvaar kun word, lyk dit 
asol die ccr tc prioritcit van die studen 
teleicrs, die SR, is om lciding in die 
mteraksie-proses tussen samelewing en 
universit it tc ncem, Natuurlik is 
"interne sake cn studentebelange" be 
lallgrik (alhn wei Si.'11 Olll studell teh - 
lang' b'lwrtir impliscrr Olll £lit 
uOlvl.:rsiteit betcr tc laat lunksiol1'er in 
sy rol n h III lha (r v. Jl 

(Verl'o/g 1'011 bl. 6) 

quo.), maar die toekornstige lciers van 
die land het klaar 'n mecr omvattcnd 
veran twoordelikheid teenoor die 
wcreld daar buite as wat hulle tans 
besef. 

bcslu it "dat h t wensclijk zci ee II Hol 
lands nieuwsblad uit tc geven". Saam 
met Jannic Marais (l.V. vii Stell u 
bosch) hot Bergh du '11 sl utelrol 
gcspccl in die stigtingsvcrgadering van 
Die Burger, waarvun die ccrst uitga 
op 26 Julie 1915 op straat verskyu h 

LEUSE 

GJ·J)f·NKHI AD 

N.a,v. Hecmstcd SL' Hl-jarige he 
sraan, is besluit om vanjaar 'n Ged nk 
uitgawc van ons koshuisblad. Ilet Dag 
Iwt Overal, uit to gc , Indicn cnige 
Oud-Hcemstcdcr sou I langstcl om 'n 
ks mplaar hi ryan te I korn, of nigc 
bydrae in elk vorm van fo tu's of nd r 
intcrcssunthcdc vir ons ar ricf wil stuur, 
kan u in v .rbinding tree m t: A. v/d 
Spuy 0 Hecmstcdc. 

[lnteressanthede fell opsigte pall 
koshuise ell hut doen ell late word a/ 
t vd deur Die M.I til' vcrwelkom. Jilli,, 
koinitees word uitgenooi 0111 met DI' 
Mati' tc skoke! red.} 

witzenbcrg wl'm. 
R'lPP( rt til Sunday 
HlOmW)/ rCI/S d cluem no die volgor Ie 1'111 lie HI '11I1N~ J'(/I/ die M£1- 
Kampusw ds/J:J'I moe", maio Mej. l.iudi A/opt> "''1 vall die Unlvcrsit tt 
pall Kaapstu i is op .. 1 Junie as Kampuskonigin gekrooti, met haat 
twec prinscsse Oouagh Fordvce PUll Wits II Pi", Barnurd van 
S(c/lellhoscil. Mev. L1'II1l Kinlcyside lin ill di Iescrswcdstryd eli 
twcedc prys, naatnlik 'n t 'Iepisi( SId, g 'Well. Op lie [oto, wat tvdens 
die oorlumdiging gen em is, verskyn ill die geWOllt' volgord«. 11111,.. 
wtlhclm I andman, Produkbestuurder vir Wilzcll!Jf'rg lVVlle CIl I1IJ1f. ill 

mel'. Kinlevside. 

AK 

di tydp 'rk wal in dll' iaar 

musi k- 
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MbT aile respek aan die persoon ter ere van wie hy opgerig is, korn ons maak Pienk Piet ons uitgangspunt 

hy is mo dec due so aktueel; ek meen nou nie soseer vir die pienkgeid nie, maar met die aanstaltes 
Dill hom te verskuif na 'II Kuroodorp, buite die bereik vall die huidige gcslag Maties. Kom ons blaas hom 
bie tjie a em in en roer horn uit sy klip laap. Kyk: sy star gelaatstrekke begin bewecg, die bleed sak stadig 
d ur sy tywe le.demate, 'n ooglid fladder. By lig sy strum arms en trek onbewustelik sy onderbaudjie reg, 
vee 111 t J1 ouderwet c sysakdoek 001' sy geslg. Hy begin nuuskierig am hom rondkyk: hy was lank 
ufgeslult. E r oil museum tuin waarin hy al jure as standbecld gcstasioneer is, By neern gretig die blommc 
waar. Dan draai hy sy tywe nek en 10 '1" oor y skouer in die rigting van Van Riebecck traat, Matelose 
vel wondering en verby tering. 

eti nne 
van heerden 

drag die blou matcriaal. J ong mans suig 
aun sigare tt , Iocr na die meisics d .ur 
kref'iesoc. Terwyl jy jou verwonder, 
kom jou best Hill': 'n brncndrnacr 
stukkie vle is tuss 11 twee broodjies, 
Luter haa jy uit; by die deur in '11 
bakkic is 'n kloinpie 1 kkergocd tog 
te oulik, Die mcnsc voor jou ncem , jy 
maar ook. 

paartjie gterdogtig na jou kyk as jy by 
hul tafcltjie huiwcr, slap JY huastiz 
vcrder, 'n Syd 'lingsc blik na die man 
lik modepoppe ill di vcrtoouvcustcr 
Vall eli kler winkel gee jou mo xl: min 
van til' seun Iyk darem so , .. bchalwe 
miskien die ou ker Itjie daar oorkant, 

TerwyJjy vir jou 
stUdIe~ ~&r. • • vir JOlL 

Wdentplan i 'n sak vol finan iNe kcmas 
w t deur die Stand rd Bank ontwcrp is om die 
I'w vir cudcllte maklikcr en aang namer tc 

k. 
1. Studclltcl ning kcma. Lcnings tot R4000 

tcen ongclooAikc lac rent ·kocr c met 
maklike terugbcralillgs. 

2. Jratl~ ma Ildclik e ckollomic,' or ig 
van dlc t nd rd Bank. Noodsa'lklike 
Icc stof vir clligecn wat Ul die CkOllOlllic 
cn dll: akcwcrcld bclang tel. 

3, St nza, pesiale vcrsekcnngspolis vir 
tudcllte. Lewcllsdckking II bclcggings- 
voordcle. Prcm;",s laag s R2,80 
per m nd. 

4. tudcntcsp rrckcnillg. Cecil koste nie. 
ot I 100 per week kan by clligecn van 

011 860 t k kc gcrrck word. 
5. Tj kr kening, Aile rckening. kan per 

tj k 0 a trckordcr bctaal word. '11 
Nuttige t tus imbool vir 'n tudent. 

6. Plu plall-rekcning. Minimum aldo van 
R50<, lllt:[ stcwlgC rcnte op daaglikse 
aldo bcrckcn. Aftrekord r-f: silit ite, 

7. lexir nd-beleggmgsertifikate. In een- 
h de van so min RtOO, en jy kan t t 
90% v n die bedrag w t jy b le het, 
t rugleen. J y trek h .. rente. m r di 
geld i flOg t cds t t jou be kikkmg 
w nil er jy dit nodig hct. 
Da r' llog b ie m r voordcle aan 

tudentpl n vcrbondc - te veel om hier te 
I oem. Maak 'n dra i by di naastc tandard 
8ank en kry 'n brosjure met volledigc 
be onderh e. 

lei in on 
Mati lau 1 • 

Nadat d I Ir oor di mus lI111Il1UUr 
gesukkcl i , SWIII1 jy op die sypaadjie. 
JOl1g III i ics en jong mans l-,e\ ceg in 
onophoudelike trome verby. Kort 
kurt nor 'n motor i t vcrby, Dar r is 
durcm 110 fi t I: ook, maar die III cste 
h l koddig ombuig tang ': dit lyk 
tegclyk rtyd ongcmakllk en komi klik. 
'n Stuk of twe jongmannc kom darem wat '0 om y ou nooicntjie hang; 
v rby me l tigteliker fiet : die ou skaamtcloos. !.>ie titels in die bock 
s iort met die dik wi I ,Hull dra ook winkcl se nit. talling: South Africa's 
un iversit .j t h adiie s. Political Alterna lives, Die ysterkoei 

Op die • toep voor die kafee sit moet sweet, One flew over the 
hulle; 'n konglom rasi van kleur, cuckoo' nest, Credo van '/I Afrikaner 
waarvan blou blykbaar di populersre i dj't wat die kind rs lees'? 
ts, Nonchalant, ka ueel, onhrille. Jy Jy volg die kaamtelosc paartjie af 
I iweeg tu S 11 die tafel deur en hoar In Van Rhynevcldstraat en draai agter 
woorde .OOS Murne, Serenade, bakgat, die tadsaal in. 'n SCI! van dakke, 
predikaat, Vodka, kringleier, Dylan, motors, motors .. , 'n Vrolikc groep 
kampvuur, so ial, Neelsie . . • kom v rby met 'n ouerige man voor- 

J 1 C you verto f 01'1 ann. S kef I ktor. saan koffie drink. y SOli graag ng r \ c I SONDAGMORE 
di pia. ing van hierdie woorde in sinnc Dit is Saterdaga nd. 'n R staurant; 
te verneem. Wat betoken '11 SOCIal, wie vree like OlU. iek peul iewers uit. Dit is Jy stap karnpuswaarts, . krik elkc 
is Dylan n Morrie? Maar omdat '11 oorvol en weer en is die oorwcgende slag as 'n motor verbyjaag. Skielik is dit 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iL Oit b Sondagm6r~ D~ ~udent~ 

kerk is vollerig so baie meisies sonder 
hoedc! Dit lyk darem vredig en jy tap 
Yerby. Op die Wilcocks-trap bcland jy 
in die rniddel van blase Maandag 
ogg nd-trapsitters. Weer die kenm rke: 
die gcselsies, die kasu elheid, die wegs 
lenter. Jy maak jou uit die voete, 
ongemaklik, want iemand het vir jou 
g ·knik. Om die hoek: Admillistrasie, 
Eers die ry blink motors onder die 
g bou, vis"c wat Ie tcen die maag van 
'11 groter dier. Die dame in die voor 
portaal het 'n das onder die toonbank 
wat sy aan mans. tudcntc g e voordat 
hulle die gcbou binncgaan. As hulk 
uitkom, ) 'C hullc dit met 'n glimlag 
t( rug, en tap oopnek verder. 'n Polisi - 
nWll waak oor Ie parke 'f pasies. 

Standard Banl< 

U,.TAS SB/11731,2fll/A 

Oit k somer: twcc kom verby Inct~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
handdockc oor hul skouers, sandale I 
aan di voete ell '11 botteitjie olie ill die 
hand. Radio luid. 

Jy gooi 'tl wye draui deur die strate. 
Stad~aan wordjoll nuusk~righehlvc~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ 
tiring d ur 'n g voel van totale wees 
heid. Is dlt die nagcslag'? '11 Krag trc.k 
jou al sm;lIer llt1 die museumtuin. Jy 
kan nic vinnig genoeg b 'wel'g nie. Dellr 
die tappl'IHics vleg jY; lIoudat jy opge 
hOll kyk ltd, let jy eers hoe hulle na 
j()tI kyk: i dit ons voorgcslag'? Guan 
011 so Iyk vir ons nagcslagtc? 

BIOSKOOP 

By die bioskoop op die hoek Iocr jy 
in: 'n . ee van agterkoppe, oor die 
skerrn hardloop 'n oorlogsmasjien; 'n 
helse geraas vul die saal, Jy vlug: 
Tollies. 

Die pick loop oor: die aand na 
In tervarsity met 'n ander universiteit 
g10. Dit raas - dit lyk of geraas 'n 
noodsaaklike element is - en 'n jong 
man val half teen jou aan met 'n 
'che rs pel.' Weer vlug jy, 

Op jou lapel vlek 'n spatsel bier en 
jou hart sit in jou stewels, 

HANDDOhKE 

ONO()RTREEBAAR 

Met di oorklim oor die museum 
muurtjie bcgryp jy. Elkc gcslag is sy eie 
besit, en sync allct;n. As . ulks onken 
baaT deu r diegcnc daama en dicgenc 
daarvoor. Onoortreebaar. En as mens 
oortrc het SODS jy oortrce, wag daar 
on tnugtering. 

Jy haas jou fla jou staanplek en gee 
jou oor aan di klip. Jy is we r Pienk 
Piet, mikpunt van m( ern tudentc 
humor, wat vcr. kuif gaan word na die 
haai Karoo. 

GOEIEDAG 

Met hicrdie baste pcrspekticwc was 
die af keid ecrdcr Pienk Pict s'n as 
mync. Maar hel' as, die poging om die 
sluden h;g 'm cnskap van 1976 te pcil, 
h t hopeloos gefaal. As bcvoorrcgte 
wat aan die P'r pek tiewc-establi.lullcn t 
kon behoort, tree ek tcrug oor die 
museummuurtjic. 

[~lke geslag behoort an homsclf. 
.ociedag, en groet>. 

, , 

FOTO: J. STANDER 

Kyk na die voels vall die hemel .. , 
Matt. 6: 26, 

Hierdie woorde van Jesus is nie 
bloot 'n inlciding tot 'n vergelyking 
wat Hy wil maak nic. Nee, daar Ie 
veel meer in - dit bevat 'n work 
wyse; '11 slcutel tot die bcuadering 
van die rcalitcit in sy gchcel, Saam 
met nog vcle soortgelykc uitsprakc, 
wi! Jesus hier eintlik sc: Vie sim 
bole en tekens is 0011 julie gegee; dra 
sorg dot julle dit lees en interpre 
teer. 

Die werklikhcid, soos ons as 
mensc dit ken, is opgcbou uit .6 'n 
groot vcrskcidcnheid van aspekte 
wat volrnaak saamval, dat geen 
mens - wat die saak sender voor 
cordele in ocnskou neern - dit aan 
toeval durf toeskryf nie. Dinge is 
nie maar sommer vanself soo s dit is 
nie: dit kon tecnoorgestcld ook 
gcwecs hct. lemand rnoes daarvoor 
verantwoordelik gowees het dat 
alles in so 'n perfekte harmonic 
saamgeval hct. 

Jesus wil dus in bg. uitspraak 
aantoon dat die rcaliteit iets het om 
te se ons kan dinge daarvan 
aflees. 

Soos wat die sorgvryhoid van die 
voels vir on 'n simbool en illu tra 
sic moet wces van die Vader se sorg 
oor OilS, so moot ook andcr dinge in 
die natuur ons aanspreek. Die fcit 
dat die duistcrnis altyd dour die lig 
verdryf word, is 'n konstatering van 
die Lig wa t na die wereld gekom 
het en die Duisternis finaal oorwin 

het, en ook van die cwigc Dag wat 
rui die skcmcrduister bestaan hier 
op aardc gaan aanbreek. 

Die verwering en verganklikhcid 
waaraan allcs rondom ons huisc, 
motors, grond, klere, papier, ons cie 
liggamc onderworp' is, kan nie 
ande rs us am ons tot die naaktc 
bcsef vall die tydelikhcid van die 
aardse bestaan tc bring nie. Wan 
necr ons gras sien wat u itspru it en 
na 'n tyd weer verdroog, m oct ons 
tot stilstand kom en beset: dit is die 
weK wa t oak ek sal volg, 

Ook in die brcere mcnscvcrhou 
dinge is daar vele dinge wat ons 
tocsprcck oor die Groot Werklik 
heid. 

Laastens sprcck gcbeurtenisse in 
ons cie lewcns ons aan oor ons 
vcrhouding met God. Niks ge bcur 
per toeval nie in clke ge bcurtcnis 
spreek God ons aan, en dit IUS op 
ons om oor die gang van ons lewens 
to besil1 en dit in verband te bring 
met ons verhouding met God. 

Daarom, kyk na die vocls van 
die Iwmel, kyk na die gang van die 
seisoene, na die oes op die JanJ, 'n 
vader sc optrcde teenoor sy kind, 
die voor- en tcenspoed van d, Jewe, 
en die tyd wat verbygaa 1 ••• en 
lees tiaarin God sc bemoeienis met 
die mens; en bcspeur daarin tekens 
wat wys na die verborge dinge die 
dinge wat aan OI1S gl!openbaar sal 
word wanneer 011S van aangesig tot 
aangcsig sal sicn. 

L.K. 

ak , h •• J 
DOUGLAS LAWRIE 

s: AKIO We': S: 9642 
11: A532 H: 64 
R: K97 R: 865 
K: KQ4 K: AI0973 

S: 875 Dos: S: QJ32 
H: KQ84 H: J 1097 
R: AJ42 R: QI03 
K: 65 K: J82 

Suid: 

Noord: 

Suid . peel in 3 GT. Uitkomkaart: 7 van klawcrs. 

MIN spelers sou in praktyk geslaag het om vandag se hand reg te 
hanteer uit die troefmaker se posisie en tog was Suid se 

spelmetode heeltemal logies, Dos het die boer in die eerste ronde 
opgesit en Suid het met die heer gewen. Dit is duideJik dat Suid sy 
nege pakkies kan maak as die harte 3-2 vcrdeel is of as Wes die 
ruit nsvrou het. (Oat Gos die klaweraas kan he Iyk onwaarskynlik), 

Dlt is net so duidclik dat die troef- het die kcer laag gespccl en Suid het 
maker ten aile kostc moot wrhoed dat di to opgcsit. Siedaar! 
Dos kans kry om 'no kla.we~ ~cur Su~d As Oos op die skoppen laag gespccl 
se vrou te spc.1. Hlcrdle telt het dte het, sou Suid die 10 gespeel het. Selfs al 
troefmaker bewus gemaak van 'n derde wen Wcs met die boer of die vrou, is 
moontlikh id, Nadat, hy die hartcnsaas Suid nog nie sIegter daaraan toe !lie, 
g. speel het en dlC hartensh er in want a hy 'n klawer terugspeel wurd 
bltndcman g .wen h t, het hy besluit Suid se vrou 'n pakkie en as hy tn ruit 
dat noudat dIe ongunstigc verdeling in of 'n koppen terugspecl kan Suid nog 
hartcns bckcnd was, hy homselt 'n steeds die finesse in ruitens waag. Suid 
k, tra kans kan gee sond r enigc ri iko. kon dus niks verloor dcur sy spel nie ell 
By hct dus 'n skoppen gespcel n Oos hy wen as Dos die vrou en bocr vall 

vrou met die aas gewen. Die hartens- skoppcns het. Dit was dus 'n gcvaJ waaT 
vrou het horn teruggeplaa in blinde· men!! kon finess er om 'n finesse te 
man en nog tn skoppen is gespeel. 00. vermy! 
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DEUR die sterk span van Huis Visser Vrydagmiddag met _2-4 te 

klop, het 'n skitterende Dagbreek span cen van hul beste 
vertonings vanjaar gelewcr. In die proses he t hulle vyf baie goeie dricc 
gedruk. Dagbreek se verdediging, soos aile under fassettc van hulle spcl, 
was uitstekend. Huis Visser sc voorspelcrs het veral in die losskrums 
beindruk waar hulle herhaalde kere die twee de fase bemeester hot. 

Die wedstryd he t vinnig •. begin met strafskop in hullc kwartgcbied uitskop 
Huis Visser wat die aanvalswerk gedocn nie. Funic Bergh het die bal gevang en 
het. Dagbreek se eerste drie het ietwat vir Gerhard Visser gcvoer. By het 1141 'n 
teen die vcrwagting van die spel plaas- stcrk lopie lungs die kantlyu af in die 
gevind. Deon Grebe (flank) hct van 'n hock oorgcgaan. 
lynstaan weggebrcck en ver met die bal Ernst Lou v het Dagbreek s laaste 
gevorder. Toe hy vasgckecr word, hct drie in die doodsnikke van die wed. tryd 
hy die bal aan Danic Kritz inger gegee, gedruk, By het op 'n sk op van Huis 
wat gaan druk het. Visser afgcstorm, die bal vC) '1110(.' gc- 

Hierna hot Huis Visser we r aange- skop en dit tocgeval. Dit he t dlc telling 
val. Nico le oux, heelagter van Huis op 22·4 to staan gebring, WII took til 
Visser, hct '11 deurskop van '11 Dug- clIldtdling was. 
brcker gcvang en 'n bale goe ic be- 
weging vanuit die laaste vesting begin. PIEKE 
Hy he t die bal lungs sy agterlyn afge- 
stuur. Kosie van der Merwe (vlcuel 
wat die hcl middng gocd ver toon her, WEN 
hct met '11 kronkcllopic deurg igaan vir 
'n drie. MARAIS 

Deon Grebe hct Dagbreek sc HUIS twccde dric op byna 'n soortgelyke =::.:.:::...~----------_,_.-- ----;---:"--:---.::;_------.----------------:--~------------ 
wy sc as die eerste gedruk. By hct deur ~ . 
die lynstaan gebars en het self deurge VER~EDE Vrydag het Pieke 
gaan om te druk. Die rustydtclling was Huis Marais met 9-3 geklop en 
8.4. met hierdle sesde oorwinning is 

Dagbrcck het die twecdc helfte hulle baie sterk geplaas in die 
saam met die wind gespccl en was . . 
onrniddcllik na die afskop op die aan- wedloop om die Sauerbeker. l Iuis 
val. Hulle is met '11 mooi drie bcloon Marais was beslis ongelukklg om 
nadat hulle heclagter Fanie ~crgl~ 'n net drie punte te kry en vera! in 
verbroude Iynskop van, HUls VISS?r die ecrste helfte was hul die bcste ..... M_er-w-ll-,---------.;.._-------------------....;.;.._.;..--------:~- 
gcvang het By het met n oppcrtul1Js- . ) . . d' 
tiese lopie' begin, vir Wilber van der span. Olt was eers. Her. JIl ~e 
Merwe in besit gestcl wat oorgcduik laaste halfuur dat Pieke die Huis 
hct. Cassie Carstens het die drie vervyf. onder die knie gekry he t en 'n 

Huis Visser hct cgter moedig terug- skitterende wendrie behaal het. 
geveg en met 'n bcwcging waarin hullc . . . 
hcrhaaldclik die twccde fase bcmecstcr Opmerklik was die spel van die 
het byna '11 drie bchaal. Die agterlyn ltgter voorspclcrs van Huis MaraiS, wat 
her egter met 'n oop doc llyn voor hulle heelwat losskrums gewcn het. l'lan~ 
die bcweging met swak hanteerwerk Stefan Wit on was byvoorllceld tree 
verbrou. voor sy tccnstandcrs by die los hal. Dit 

Dagbrcck he t 113 'n offense insin- was egter die vyf va~kopp . van hak~r 
king in die wcdstryd weer die inisiatief Beyers Truter en die gcwig van d~c 
oorgeneem. Huis Visser kon nic 'n under Pickc·voorspclcrs wat stadig 

DIE us Interkoshuiskompetisie het op Vrydagaand 27 Augustus VOOI 'n groot gehoor in die D . Malan 
Sentrum plaasgevind en het verskeie hoogrepunte opgelewer. 
Aanvanklik het 11 spanne die kOI!1- gevaar het, was die skoliere van die vir 1976 is Oude Molen wat met 'n 

pe tisic b gin waarvan 6 die finnlc rond- Paul Roos Gimnasium wat uiteindclik kort kop voor Medics geeindl h t.1)i' 
te g haal he t. '11 Span wat volgens die dcrdc plek in die spankompetisic span het bestaan uit Gcr t Pl tgiet T. 
Bakkies Laubscher bo verwagting gocd bchaal hct, Die onbctwist kampioene Freddie Marui en Stcvc 'l\'w.-:hlaIH.:hl.:. 

Interkoshuis karate 

Paul Giliomee {Medies} ell Freddie Marais (Dude Molen) takel mekaar 
tegelyk. Die uitslag hier was gelykop. 
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W II W- NII01' het hulle ouoorwonne status behou dcur Helshoogtc 
in 'n aan koulike wed tryd met 27 pun tc tcenoor 15 te klop. 

Wilgctlhof s punt het bestaan nit dric doefe, twee skcpdoelc, en 'n 
strnfdoel tcenoor twee do I ell 'n strafdocl van Helshoogte. 

Die ecrste helfte lid ill sy gchecl 
aan Wilgcnhol' bchoor t, Ilulle het van 
die b 'gil) U nangcval ell is gou bcloon 
vir hull po ings. Hullc voorspel 'rs hct 
goerc balk vir eli' agtcrlyn g ... \WI1, Wilt 
hulk' Il.'rul.'c bcnut her. Losskakcl 
James llredcnkamp hct ook m '( 001- 

d clkundig sko ppc b:JI' vc ld g W .n. (11 
die ct st l) ide -Itc vall die \ I dstryd 
kiln l lclshoogte ilud Ill' op stryk kom 
1111:, I lulle aallvalspogings lid {elk II 

'CIl<; \ ak hantcring misluk, 
Wil" nhot 11"( gUll punt aauge- 

tckcn. III eli cerste minu t van diu III diu twe de hclftc was Wilgenhof 
\\ d tryd hct nter Schalk Naudc 111 glad nlc di span war hullc in die cerstc 
ttl no k gcdruk, Hr denkamp het gc- hclfte was nic. Hull' hct tcruggeval op 
<)I I.!I. Net daurna he t Bled nkamp III ( ticnmanrugby m hulle spcl was bra 
'11 s t ra Ido 'I gt.: xlaag o III Wilgc II hof .c doc lin ) S. I Ic l. hoo • lO he t ill tel' Il stc lling r.iiiiiiiiiiiiiP-;-;::;~iiiii __ iiiiir~_;;;;;;r;:;jiiiiia;lii_r "-::Jij;jiiii"':..-'-iiiiiii:ir-.-'I_-;;;-_-:; .... n;;.:::-:::---:- 
vo I sprung uu 9·0 t vcrgruo I. mel die ccrste h '1ft· met vuri ' spc' 

vorendag gckom. Hulk Iwt van die 
begin aangcval en losskakcl Clive vall 
Ni kcrk he! dan ook met 'n trafdocl 
geslaag wa t binue hull 0PP0I1UlltC se 
kx art hied at' dwing is. Nic lank 
d arna hct Helsh iog t van hulk~ ele 
do 'llyn iangcval ell skrumsknkel Andre 
d W t 11 t langs di pal gedruk. Van 
Nickcrk her gcdocl en die agterstand 
he t J krimp na '24·15. 

ONKI'.I'RHAAR 

Ito 19tt; s kwurt cbicd gel (I r. He I 
aater Ian P 'Ie; r 11 '1 rann druk en 
Brede nku mp h t Wt:CI g 11 Iou t met 
drc doel kop gcmuak nie, 'n Minuu t 
later was Wllgenhof weer p die nanval 
en Bred .nk.unp h t gcmaklik In skep 
dod deur die pal gejaug, Nie lank 
danrnu nie \\;1. dit Hrcdenkamp wut 
onder die! pale guan druk h .t en sy eie 
drie gedocl It !. Dit het b gin lyk of 
Wilgenho wat nou met 24·() voo rge 
loop h I, n t 01' hierdi tram sou 
voortunun. 

INSINKJN(, 

egt r 'n insinkiug in die spcl van 
Wit zenhof ingc trec, Ilclshoogte he t 
gocd gchruik gc maak van hicrdie vcr 
slapping III hullc vo ie I\.: vind. Hullc 
h t met meer s llvcrtrou begin. peel 
ell vend hulle voorspclers hct gocic 
losball b 'in wen. Dit wa: to' l ok uu 
pragtig tv cd I.IS - pel dat vi ucl Jan 
Vorstcr dcu rg hal'S he t om langs di 
pnl Il druk. Losskakel Clive vall Nic· 
kerk hct ed( cl II elk- rustydtclling 
was :24·6 !L'lI zun tc vall Witgenhof. 

Hart leyv ale 
uitklop wen 

• • 

LY IN S RY D · ·k' Il.l. • 

PIET ERASMUS 
R UGBY-GEESDRIFTIGES in Suid-Afrika sal 1976 seker altyd onthou vanwee die intcressantheid wat 

die kompetlsie op verskeic vlakke kenmerk: op internasionale vlak is dit die Bokke wat probeer om 
weer as 'n faktor op die wercldtoneel erkcn te word; op Curriebekervlak is Noord en Suid in 'n titaniese 
stryd gewikkel en selfs die Sport Picnaar-spook verwck opspraak. 

Libertas 
sokker 

K LUBTAFELTENNIS beloof vanjaar 'n gocie seisoen, veral as 'n 
mens in ag neem dat relatief min spelers die oefeninge getrou 

bywoon. glad nie by die regtc pcrsonc uitkorn 

NADAT al die koshuir sokkersl:31l11 in 'n 1I lrklopkompcti ie g sp~el"let, het Libcrtas ~n, Dagbreek die 
I inaal gehaal. Die wcdstryd I laas Vrydagaand op IIartlcyvale Jt1 n voorwcdstryd vir n Cape Town 

'ity-wedstryd, a g handel. 
B ide S1" nil 11 ,t uanvunklik hi ·tji' 

verdwaas voorg ko m, maar guandcw g 
h t hull hul voete gcvind en opwin 
dende sokker gelew r, Die eerste do" 
lre t g -kOJl1 10e Kroez r van Dagbreek 
'n fout van die Libertu -doelwagter 
uitgebuit her. 

VYF DOELE 

Kort hierna hct Libcrtas so voor- 
peters, writ hai gocie dribbclspel g - 
toon net, di wcdstryd begin oorhcers, 
en binne twintig minute skiet hulle dan 
ook vyf doclc. Die vcrdediging van 

'n .keep uit i'l sokkenvedstryd fuss II llelshoogte en I1uis Marais 
I'm .,.,. l1anjaar. /lelshoogt> i. in die halfeindstrvd llQll die uitklop 
kornpetbde uilgeskak / deur Uhertas 'wat die uiteilldelike wemwrs 
~vaS'. 

V AlSKERMSPRING , 
Dagbreek is tclkens oorhoops gcvang 
~ d~ wll~g wu wMnkynUk hoar~~~~~~~~--~~~-~~-~~~-~~--~~~-~ 
gewc s hct, as dit nil' vir Alwyn 
Burger en die doclwagter van Dag 
hr sek, eTOUS, so kocl vcrdediging was 
nic. TAFEL TENNIS EN 

Kort voor rus tyd het Dagbreek 
egter weer mocdig teruggeveg en is dan 
ook bcloon met 'n doel dour Kooy 
man. By he t gcslaag met '11 strafskop 
van ongcvc r 25 tree, ell daarmc', is die 
rustydtelling op 5·2 te staan gebnng. 

Na rustyd is dit cgtcr 'n begcesterde 
Dagbreck wat Libcrtas heel onverhoeds 
vung, Kort na die afskop plaas die 
plaasvcrvanger Wilmans, vir Dawie Dit ten spyte van die Ieit dat 'n nie. 
Malan III t 'n gocie skop binne trcfaf- grootsk Ills poging aan die begin van 
stand en Malan plaas die bal slIiwer in die iaar aangcwcnd is om die nodige 
die doelhok. (5-3). b 'langstl'lIing v'ral onder dk ecrsl - Die pluimbalklub gaan vaniaar met 

J·aar. vir hierdie sportsoort aan Ie Jasse skredl~ vooruit en bestaan op Alho 'wcl Lib rtas al hOl! moecr wakkcr. hicrdic stadium uit Ollgcveer 80 lede. begin Iyk het, moet hulle gcprys word 1 d Tans beklce die eerstc span die Daar is tans drie spanne in di Do an - 
vir hul goeic' verdediging in die tweed' derde posisic in die 2B-liga van die WP. ligas, twee s1'nnnl! in die ccrstc liga en 
hclfte, veral die van Gunter Rozl. Ook Van die 14 wedstrydc wat deur 10han cell :pan in die twe de Iiga. 
was die g luk taamlik aan Libcrtas se Aspelling, Johan Augustyn, M. Auglls- Dil IA·span is die huidige voor 
kant d urdat Dagbreek pal naby die tyn en Jan Bicrman gespecl is, is 81 g' 4 lop~rs teTwyl die IB-span die vierde 
doclhuk g 'boer het. l\Jhoewcl hulle vcrloor (t II Pilarl ell S.1II1UIl1 ond r- posisic op die puntclecr bckl 'c. In die 
v r 'kcic ho k kopp' IItg'dwing Ill't n . kelddik). Die 2dt: span bcstaandc uit Tweede Iiga is die "derde span" in die 
CUlllllaal If' til" d 'fll lat gctn'l h t, I',sme Cronjc, Andries Cnlitz en Andre Vyfde posisie. 
kOI1 hull net nie d lIIkoll1 ni . I d' d' 2C)' Sehe tema vam goe 111 Ie - Jga n Op die SAU.tocrnooi het dic span 

Die eindtclling was dan ook 5-3, en l>ekJee die vierde posisi op die punte- baie goed gevaar en saam met Ikeys en 
alhocwcl Dagbreek tecn die eindc baie leer. Wits as oorwinnaars uit die stryd ge~ 
ongelukkig was, kon Libcrtas in die Dic koshuisliga verloop bcsonder tree. Mej. M. Botha en J. Cerff het 
erste helfte baie mecr docle bchaa! gUllstig vir Hombre aangcsien hultc al SAU·klcurc verwerf met hul god p I. 
h t. dri Iigas oorheers. In die eerste liga In die Bolandkompetisie het die 

Vir Libertas het vera! Bernt Weimar (13 spannc) Twccde liga (11 spanne) Matil.:s uitstekcnd gevaar. Tydens die 
uitg'> blink, tcrwyl Eug nc en Louis en Derde Liga (12 spanne) is Hombre kampioenskappe het F. Mostert die 
Louw n Barrie Prctorius go d v rtoon tans bo-aan die tabe1. B .)angstelling in manscnke]speltit I vcrower terwyl S. 
het. Vir Dagbrcek het Charles Lopion die kompetisie is swak, veral omdat die Kurz en D. du Plessis die dubbelspel 
en Robbie Scholtz onverbcte gewerk, onderskeie koshuisverteenwoordigcrs titel gewen het. Kurz, du PI ssi en J. 
terwyl Dawi Malan met min kanse dit somtyds vir die organisecrders bail' Cerff is gekies om Boland t vcrte n· 
heelwat verrig h t. moeilik maak deurdat uitslae Of laat Of woordig in die Melville-bcker toernooi. 

PLUIMBAL VORDER 

PLUIMBAL 


