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Dit sal jammer wees as 'n mooi 
tradisie soos hierdie in die tockoms 
moon tlik veri ore moe t gaan. Die alge 
meMm~~g~~tro~s~p~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sal wees aan onkunde oor sangfees by 
die mecrderheid van studente. Moont 
lik kan akticwe propaganda en bekend 
srelling hierdie problcmc in die toe 
korns grootliks bekamp. 

Daar is ook 'n algcmene gcvocl dat 
bcter maatrceh getref moe t word i.v.m. 
oefeninge tcr voorbcreiding van sang 
fees. Die swak bywoningsyfcr work 
nadelig ill op die standaard van eli 
sang; terwyl dit ook heelwat bckwame 
koorleicrs afskrik om die ondcrskcie 
korc a to rig. 

'GEESVANG' 

Die vrolikhcde 11 fe .stelikhede wut 
deur die jare sinoniern geword hct met 
sangfccs was vanjaar weer eens aan die 
or de van die dag of Hewer die nag; 
want baie van hierdic dinge vind die 
mistiekc 01 mcnt van donker essen. ieel 
om tot hul vollc reg tc korn! 

Die onderskeie kore is die hell- tyd 
aangespoor deur vrlendclikc konunen 
taar en sclfs samesang vanaf die gal .ry. 
Nostalgies of vrolik, somber of triom 
fantelik, kan die g c. van Sangfees 
saamgevat word in die woorde vanuit 
cell van Simonsb rg c liedjic: Alive! 
Attve, 1I0! ~==============il 

Almal wat hyg dr hct tot die 
ukses van hi rdt groot g alcen theid, 
kan geluk w ns word OJ t '11 uk. e 
voll .. 1Il rfe S. 
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VOOR 'n stampvol saal her Sangfces 1976 laat Vrydagaand, 18 
September, sy dert igste hestuansjaar afgesluit. Dr. Con de Villiers, 

aan wie vanjaar sc Sangfees opgcdra is en die vader van hicrdie 
waardcvolle jaarlikse gebeurtenis op Stellcnbosch, was onder die 
eregaste by die kleurvolle geleentheid. 

Pieke en Ncmesia het die program digende belangstelling wat die gclecnt 
met 'n rnoderne vcrwerking van 'n heid by die publick wek. 
"Negro Spiritual", Were you there Vir die studen te wat aan die sang 
when they Crucified my Lord? t begin fees deelgenecm hot, is dit ook onvcr 
en 'n hoe standaard gehandhaaf wat klaarbaar dat sangfees so min onder 
kenmerkcnd was van al die kore sc steuning kry. Almal van hulle is dit 
optrcde. 'n Pragtige gcsang van dicsclf- eens dat dit eon van die, indicn nic die, 
de tipe was ook die hocgte punt van jaarlikse geleenthcde op Stellenbosch 
Wilgenhof en Minerva se program. Baic is. 
van die kore het hul optrcdc met 
gcsange, psalms of sclfs korale van by. 
J .S. Bach ingclei. 

ONKUNDE 

VERSK ElDf NHEID 
Die gcwildc Himme uit Sibelius sc 

Finlandia het pick gcvind in Sonop en 
Glide Molen se uitvoering. Suider- 

DR. CON DE VILLIERS 
Afrika was ook vert cnwoordig met 
licdjio: an ullc bevolk ingsgrocpe: Hob 
bejaan klint die berg, die Malt i c licdji 
Boo mstraat (Erica-Helshoogtc), Jpi 
Tombi (Ircn -Huis ))Iv-M [u ha ), om "n 
paar to nocm, 'n M I1S sicu mam SlId 
decsdac dettig geklcde mans, (Ill t witr------------------J 
gcsigte), wat onder inhibisics tamhoer 
luan, en dit ral op 'n vcrhoog, 

Vir die rneer konserwatiewc lcdc 
Van die gehoor is fyn en rnelodieus 
licdere van Mozart, tully en Schumann 
war meer gepas was vir die kleiner 
kore, soos die van Huis Francie en 
Hippokrates, gesing. Nogtans het die 
modernc stukkc 0 • kans gekry met 
hartstogtelike uitvoering: van die popu 
lere Marieke van Jacques Brei Joanna, 
Those were III dav, (di' d ur Dag 
breek en Mom ), -n hcclwat he 1 lei 
dour tjcllo's, ghitaars, dip klnvier of 
kontrabas. Aristcn en l.iherta: It koor 
het die plek van 'n orkes ingcne '01 
t r~1 hul . otis opgctrcc het, 

STANDAARD 
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SPEAKE S' 
WO D 

o UM 
OM 

TELL ·NllOSCH sc tudente h t nag altyd dnarop gero m dat hull 
nie net in di koffiekumers ak uitpraat nie, rna rook ber id i 

am in die openbaar op te staan en h 11 standpunt te stet en t v rd dig. 
Om hierdie rcde het die Debatsvereniging 'u Speak irs' [onun begin 
waar so 'n gelcentheid aan studente gegee kon word. t------------ ..... 

In die loop van die dcrdc .n vi .rd 
kwartaal is dan ook vier byccnkorn to 
buite op die Studcntcs utrum s trapp 
gchou n twe binn z-in dir S nrrum. 
Die eerstc is net na di on 1I. in Sow t 

gehou, maar dit is gild ni ()lIcl'Tsil'ull 

WllS. 

u 

OSIIUI. J' 

Kenners was dit ecns dat die s lIlg 
van 'n hoc standaard was. Dit moct Oud-Sportredakteur Pikkie de Villiers [middel} oorhandig R 100 aan 
Veral geslen word teen die agtergrond Bossie Bosman (regs) vir sy wcnvoorspelling ill Die Matie se Sportman 
Van die steeds afnemendc onder- . 
steuning wat di sangfces jaarliks van van die Jaar-kompetisie, Andre Vorstcr (links) was {wade. WIL- 
die studente s If ontvang. Wat hierdie JlELMS het die kompetisie geborg. 
~itso on~~lfund mDa~ ud~oor~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ook dcurgaans . kreeusnaaks met sy 
intense bebrilde ems; veral toe hy op 
die sirkus as Heilige Hamman gro p 
skeiding bepleit he t met: "Jy in jou 
klein ho ki en ek in myn." Fani en 
1 hys Loubser tragies gcsiggi met 
die wceklaag-duet; "lIoekom hct ons 
nie gewerk" was regtig hartroercnd. 
Andre Dippcnaar is darem 'n bai 
[armant sp 'I er n 'anger. Nick hct 'n 
hee like ritm in hom II ook 'n ver 
moe om kontak t maak met die 
g1.;1100I. Di dam s h t alma] pragtige 
sternm . Ruda Wahl. lirie lof aun 
die "mooistc, stil te plck"; die Carne- 

_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~-bihliowek, wa en van d~ me~ komiesc oornblikkc en Carine Sieber- 

ha zen l sang was uit die boonste 
rakke. 

ur 
• g e 

e 
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D :,UR die Blare is USA 1 . e opvolget op verlede jaar se suksesvolle 
musiekbty: pel Uit Volle Bars. Die, peelvak van ses aande was die 

langste wat 'n amatcurstuk nag op St II nbosch gehad het en <lit het 
g lyk '}. of die aanhleding en di gehoor r nks le Ike and b ter n 
mcer enloe ia ti s g word hct. 

D ur die Blare was 'n gcnot om na 
tc kyk en, (sever 'n III 'IlS kon oordecl 
ann die Sf) ler se nergie) om in t 
spc>1. 

III, wa g,WI1 jy no I eintlik doen as die 
stud nte tyd Yerby is'! Nog 'n mooi 
licdjie "G aan almal die hand van 
lk fdc ' wys tcllig di cnigstc medisyne 
vir di huldige politiekc ituasie. 

Vl~RMAAK l.EEUE-AANDFFL 
Vir dit W'IS nie 

dit wa: 

tudcntpl n is '11 s k VI.. I finansiclc kcmas 
wat deur die Stand rd Bank ontw rp is om die 
lcwe vir studclItc makliker en aangcnarncr tc 
11 aa 
1. Studcntelcning kern. Lcnings tot R4000 

teen ungclooflike lac rencckoerse met 
maklike tcrugbct lings. 

2. 

3. Stanza, 

4. 

5 .. 

6. 

7. 

Standard Banl< 

1 TENTOONSTELLING re 

Werke van drie dosente verbonde aan die plaaslike Departement vall Beeldende Kunste word tot 15 
Okro/Jer ill die Us-Kunsmuseum u itges tal. Ilier verskyn die kunstenaars 1'.1.Il.r.: Jochem Berger, Rolf 
Slreuber en Louis Jansen van Vuuren. 

FILMS KAN 
STUDIE AWlS EL 

DIE u.s. Hlmvercniging hied 'n baie opwindende reeks gunsteling- 
films rondom predikate-week ell tydcns bloktyd aan net die 

afleiding waarna die akademici dan sal sock. 

DR. STRANGEl OVE 
S. Kubrick: Donderdug, 4 November. 

Van die mecs gcvlerdc name in die 
rolprentbedryf word deur die Film- 
v reniging vir di studcntc < umgctrck, ..- -_---- 
onder and rc Polanski, Kubrick, Berg 
man Cll Fellini. Die Filmvercniging vcr 
koop di kaartjics a 'n reeks n hi r 
voor kan met hulk gcskak 1 word. 

Die volgcndc films word vertoon: 
WHO'S AI'RAID OP VIRGINIA 
WOOLF? 
Mike Nichols/I·.dward Albee: Dinsdug, 
19 Oktober. 
TIlE VIRGIN SPRING 
lngmar Bergman: Dondcrdag, 21 Okto- 
bcr. 
LIGHTS OF V ARlETY 
I'. Fcllini: Dinsdag, 26 Oktob 'f. 
THE GENERAL 
Buster Katon: Dondcrdag, 28 Okto- 
bcr, 
KNIFE IN THE WATER 
R. Polanski: Dinsdag, 2 November. 

JAARLIKS 

AI die ton Ic was uit 'n choreo 
graficse oogpunt nic ewe uksesvol nie. 
Die kryw rs, Nico Steytlcr en Nick 
Fill" h t met 'n ikcrp en tog gemocde 
like oog na die stud mtclewc op Stel 
I nbosch gekyk en 'n m ns kan net die 
wens uit: preek dat USA s .. musiek 
bly spel 'n jaarllkse installing sal word. 

Rita Barnard 

ASK 

DIE Afrlkaansc Studickr'ug sc ccrste 
vcrgndcring in die vicrdc k artual 

vind kort na di vakai sic plaas. 'n 
Bespreking v' n Etienne lc Roux se 
n u u ts tc roman, Magers!Ollfeill, 0 
Magersfollteill, word 1 plun, Dit befool 
om baie interessant te wees, aangesicn 
die werk, vreemd aan Le Roux se 
oeuvre, hlstoricse inslag het. 

LIRIES In die voorlaastc veek van die 
vierde kwartaal sal dr. Ample Coctzee 
'n bespreking oor "Poesie en Politick" 
lei. Dr. Coetzee, bekende literere 
kritikus, is vcrbonde aan die Univer 
siteit van die Witwatersrand. lIy het 
r d 'n werk met dieselfdc titel gcpub 
Ii r wat handel oor betrokkenheid in 
die Afrikaans le tt erkunde vanaf die 
Eer t Taalbewe Jing. 

BO_KPRYSE 

By die gcleen thcid sal Boekpryse 
toegekcn word aan pcrsone wat die 
beste bydrae: tot Penseel gclewcr het. 

Lcd n 1 langst llcndcs moct ken- 
nls n em dat die tlUWC bcstuur die 
bc1rokkc aand gckies . a1 word. Kcnnis 
gewingbordc moe t dopgchou word vir 
di presies datum, van die vergader 
ings, sowel as die aallkondiging van die 
ver.kyning vall Pemet:! se laaste uit 
~IW v njrl r 

J.J.J. 

'n Ongesensureerde manuskrip van 
Jon Jonker Junior is d sur die ATKV 
(Afrikaanst~ Taal- en Kultuurver 
eniging) as ongewens terugg estuur. JOIl 
Jonker i. deur Nico Steytler g -skryf en 
is vroeer vanjaar as di beste produksie 
by USA T se Toncclfcc. aangewy • Ter 
wille van respektabclheid is 'n sog • 
naamde Strip teas -toneel nie tydcn. 
die f es op die planke gebring ni ! 

DOl ... ·P DlJ PLESSIS, die profofipe pall die Stellenbosse rugby-rnaniak 
gaan hier ill liriese tone op ill die mlstiek vall sy spel. (Foro: JlANNES 
WEl-Zj 
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FRANSh VIRTUOOS 

ARNOWVANW 
'N 

DIE gevlerde Ste11enbosse komponis Arnold van Wyk hct Satcrdag 
aand 'n hoogs geslaggdc konsert vall sy eic werke aan ebied. 'n 

Waarderende gchoor het met hul warm applous vir hom gewys dat 
Stellenbosch hom erkcn as 'n groot komponis. 

Die program is ingclci dcur twec 
klavierkomposisies: Ricordanza en Pas 
toral e Capriccio, wat deur die kom 
penis self voorgedra is. Van die oom 
blik dat di musick die aal begin vul 
hct, het 'n mens di gevo I gckry von 'n 
groot sicl wat met die Iynste nuanses 
die mccs subticle dingc vall die lewc 
skildcr. Die wcrke vereis, soos die 
kompcnis self se, 'n bale groot kl ur 
p a le t n ragfyn klank ·kakerings. 
Arnold van Wyk se vertolking sal veral 
vir sy bomenslikc sagte spcl onthou 
word. 

'n onvcrwagse, verrasscnde inde tel 
ook onder die baie mooi effckte. In die 
gchcel gesicn was dit 'n kon .er t wnt 
baic genet v rskaf het ci die ices 
bevrcdig het. 

Die volgcnd kuustcnaar wut in di 
me 'sterskonscrtfl:cks optrcc, is die 
jong Fransc pianis Pascal Roge. 

Hy het 'n merkwaardige rcputasi 
en word reeds sed rt . y 17dc jaar a 
een van die grootste pianistie: e talcntc 
van ons geslag bcskou, By hct al met 
die berocmdste orkcste in Europa op., --:---:--=-=--------ir---------.------_,....----------------- 
gctree en uitgcbreidc konscrtrcisc deur 
die wereld ondcrnecm. sv plaat- 

Van Wyk se strykkwartet (1946) is opnames van klaviermusiek van Ravel 
lank reeds 'n gevierde wcrk. tnteres- en Liszt staan baic hoog aangcskrewc. 
sante perkussiewe effektc en die sagte, 
vinnige lopies het o.a. gehelp am die ;~na~~t~:~ :sa~end~ean Ll~:tb ~;~:h~~~~~ , 
werk 'n intense crvaring te maak. Die werk eindig met 'n aangrypcnde weg- bcskou. Roge sal Schuhert se A majeur 
sterwende effek. Die Univcrsiteite- sonate (op. 120), dri Schubert· 
strykkwartet is besig am vir hulself 'n lrnpromtus (op, 90), Debussy so 
stcwig reputasic op tc boll en hul klavicrsuite en .l.iSZ( sc Petr~rca sonnet 
vertolking was d urgaans van hoc ge- 123 ell B mincur-sonatc 111 Stcllcn 
halte (behalwe vir 'n intonasic-glips bosch specl, 
aan die begin). 

Die briljantc jong Franse pianis. Pas al Rogi; wat op Vrydag 'Of, lob rill di KOmi rvutoriumsaal opt}': 'e. 
Ily he! '11 merkwaardige reputasi 11 \V ird r ds ,\ td 1"1 s , Zde jam a. '11 root pianistiesc talent beskou. 

ONTEMP 

Edrich STRYKKWARTET 

BOERNEJ~ LlEDJIES 
Na pOllse is twce koorli dcre en '11 

duetkonscrt vir altviool en kluvier uit 
g voer. 'n Vokalc ensernle, bcstaandc 
uit uitgesoekte stcmmc, h t o.l.v. 
Acama Fick twcc licdjics op tc ste van 
Boernccf gcsmg: Hoc stil kiln dit word 
as Sedoos gaan Ie" ell "Ou Damon loop 
sy lammcrtroppie om". Die tw c werk 
ics is ware [uwccltjies. Tipies Van Wyk 
is hul wcemocdig en nostalgics met 'n 
kragtigc emosic daaragter. Die klimaks 
in vcral die twccdc lied is bale gocd 
begryp en hct baic gocd gcslaag. Die 
stcmmc h t mooi saamgcc;melt en die 
forte klanke was opwilldcnd. M iski n 
was die basse ni prominent gcno g 
nie. 

In die slotwcrk. die Duo Conccrtallt 
vir altviool en klavier, her vcral die 
mooi na-muslck effck by die eindc van 
die clcgie vir wondcrlikc oom blikc gc 
sorgo Die derde Mel he t haie be iadruk 
met sy melodic. c n ritmi sc in teres 
sante dele. Die gtashclder pizz-effck en 

BA 
KONSERVATORIUM 

DIE Sondagaandkonsert in die konservatorium van 17 Oktober neem 
'n interessante nuwe vorm aan. Die konsert bestaan uit kontem 

porere bandmusiek wat d.m.v, 'n handopnemer "voorgedra" al word 

Komposics v n dr. Roclof T m 
mingh, dosent en h kende komponi 
van h dcndaagse musiek in Suid 
Afrika, en Nicol Viljocn (student) sal 
vir die cersto kcer in die openbaar 
"uitgevo r" word. 

Dr. Temmingh se komposf ie be 
staan uit 'n klankvermenging en musi k 
van Bach. Mozart, B ethoven, Tiaikof> 
ski, Mahler en Temmingh self word 
g bruik, Bai vreernde klankeffekte 
Word ook gebruik. Die stuk het 'n 
gesproke teks in Duits, Engels en Afri· 

ka n, n bevat . anlUlling. van Ni 
Cn n Stockhau:cn. 

"I Profundis" i. di titcl vall een 
van Nicol ViJjo n s w rk tukk vir die 
meest rsgraad in kornposisic- Dit i. 'n 
k1anks tting van psalm 130 o p di 
Latynsc t k s. In die we rk word duar 
gebruik gemaa van 'n koor ell .olo 
stemme. (Jeanette ilIi r en Manuel 
hear. io). 

Di konsert is 'n guIde gel nth id 
vir almal wat in die musiek bclangstel 
om jets hesond TS tc hoor. RITA n 
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Studente pan UK bctoon lidariteit met die "onderdruktes" vall Soweto op die trappe van 
Jam son-saal. (FOrO: VARSITY) 

In Bank. 
Tye het verander. 8 nke ook. 
Nedbank speel vandag In ewe 

belangrike rol op die kampus as in die 
Suid-Afrikaanse finanswereld, 

Per slot van rekening bevind 
duis nde van ons toekomstige kliente 
hulle tans op universiteit. Dis dus net 
logies om hulle sommer dad lik te begin 
help pleks v n te wag vir b ter dae. U 
het hulp nou nog meer nodi as Iter. 
tudi hulp 

As Stu ent moet u geld he vir 
lIerlei dinqe. 80 ke. Losies. Klasgeld. 

Kler . 
Nou ja, na u eerste studiejaar kan 

u aansoek doen vir 'n Nedbank 
studieleninqsrekeninq. Ons kan u In 
ruim bedra tot 'n vasgestelde perk 
leen, Die p rk is n6g hoer as u b sig is 
met u M BA-graad. 

En u b taal net die sp siale la 
studente-rentekoers: ,5% op die geld 
wat lJ werklik trek. 

U kan oak die gerief he van In 
Ne bank-tjekboek, 'n Nedbank- 
s rr king en - s u kampus 'n 
Kitskontantmasjien h t - ons 
Kitskontantka rt. 

Da r y ied ons u verskeie ander 
dienste. Vakansiety salons u help met 
reisbesprekin)s Ons kat u va r ien 
van reistjeks. 8uitelnndse v lut vir u 
re"l. Ons kan s Ifs I es t f v r k f, S 
publikasies oor die ekol1omie. . 
Ook P sport to Pleasure, ons gratis 

maandelikse gids oar reis en vermaak. 
En Nedbank Sportsman 
W prln - pit I vir u el ondern ming 

As u 'n professionele graad behaal. 
sal u dit dalk eendag oorweeg om u 
eie besigheid te begin. Weereens sal 
u vind dat Nedbank u neg verder kan 
help. Moontlik met In lening - op 
w rklik billike voorwaardes. 

Vir dokters en tandartse bied ons 
spesiale huurfasiliteite. 
On I atug Idm r Idv rdl n 

Ons toptalent op elke Iinansie!e 
gebied is tot u beskikking. Finans 
beplanners. Beleggingsbestuurders. 
Versekeringskonsultante. Trouens, u 
kan aanklop vir raad en advies by ons 
voorste finanskenners. 

Ons kan u help beplan om u 
inkomste. u spaargeld en u kapitaal te 
laat groei. En die hoo ste moonLlike 
rentekoerse is beskikbaar vir enige 
beleg ingstyd. 

o ON 

MISNOEf: 
UPEN het duidelik hul mi: noee to 

kenn gcg e i.v.m, die student van di 
Univ rsitcit van Wcs-Kaapland, wat 
hulle klas c geboiko t en opgcskort hct. 
UP . N voel dat hulle net hul eic saak 
kade aan~edoen h t. Verder se hulle 
dat daardie bruin jongrnensc wat glo 
dat hul h if by 'n swart m erh id - 
regcring I, agter 'n dwaallig aan 
strompel. 

UPhN is v rder sterk an tagonisties 
tcenoor die huidige to t. nde wat by 
die Univ r itclt van Kaap tad h or . 
Hulle se dat dit inderdaad betreurens 
waardig is dat stud nte aan UK, wat 
graag kla. se wil bywoon, nie d ur die 
be togcr toegelaat word om dit te doen 
nie, m.a.w., hulle word ge tiranniseer. 

UPEN e dat dit ge n wonder is dat 
ulkc studente gefru: treerd voel en 
tc en-betogings hou met plakkatc soo. 
Verraaiers he t nie verhore nodtg nle. 
UPEN ~ dat dit baie kras woorde is 
v n die studente tcenoor hulle do cnte 
wat onder die Wet op 1 crrorismc aan 
gehou word - dit is dus net 'n b klern 
toning van die uittarting Wilt die stu 
d nte moet verduur. UPEN beklem 
toon die feit dat dit baie belangrik is 
dat die hoog te prioriteit orde moet 
wces en dat sulke situa. ies SODS Wes 
Kaap en If. Ikeys nie langer geduld 
kan w rd nie, 

bcwussyn by UPE, blyk die situa ie 
aangaande politi ke d elname by Tuk 
kies, hceltcmal unders t wee, na 
aanleiding van 'n artikel deur George 
van der M rw in Die Perdeby van 3 
September. VerI de iaar i daar 'n vrae 
ly, ond r di darnestudente van UP 
ver: prci. 'en van die vrae was: 
UN rn jy uan tudentepoliti k decl? " 
'n Vcrbasende groot aantal antwoorde 
het g lUI: "N , politi k i vuil, Ek hou 
nik daarvan nie." 

ONDhRSK ..,10 
George v.d. Merwe pleit nou dat 

daar '11 ondersk id gernaak moe t word 
tuss n land politi k wat in party go 
organiseer is, studentcpolitiek (wat be 
tr kking hct op die stud nt, sy m de 
stu den t, en stu d n tc b lange) en soge 
naamd laboratoriumpolitiek (wat 
weer wetenskaplik van aard is, wat 
dissekteer, ontl cd, dlagnoscer en vcr 
antwoord.) 

Van der Mcrwe stel die volgcnde 
riglyne om die onderskeid tus. co boge 
noemde drie vorms van politick toe te 
Iig:- 
• Die studenteraad wat 'n studente 
politieke liggaam i , kan nie byvoor 
beeld 'n vakbond steun nie. Eers 
genoemde i. be ig om dan op die 
t rrein van die landpolitiek tc bew eg, 
• Student kan egter binne hul eie 
politieke partye oor die V bond se 
optrede besluit en dit ondersteun, want 
die politi ke partye bernoei hul e juis 
daarrnee, 
• Die tudente kan ook laboratorium 
politick beoefen deur die aanleidcnde 
oorsake van die staking, die moontlike 
oplossings en ekonomiese implikasics, 
te bestude r. 
• Die studcnte moet dieselfde teen 
maatr CIs verwag wat geld ten opsigte 
van aile oproeriges wanneer hu le met 
die polisie slangs rat k. 

SKOON 

Van d r Merwe. verd r dat die 
dames moct besef dat studentcpolitiek 

11 laboratoriumpolitiek r laticf skoon 
is in vergclyking met land politick. Hy 
s6 verder dat dit uiters noodsaaklik is 
dat daar 'n groter declname aan stu 
dent politick en laboratoriumpolitick 
moet wecs, aangesicn die student van 
vandag more die leiding al In t OOT 

neem en daar v rwag sal word dat hy 
onbe an twoordc vrae rnoct beantwoord. 
Dit kan slogs gedoen word as hy 
absoluut op hoogtc van sake is. 

DIE algcmene houding by UPEN in verband met studente se 
ras ebetrekkinge i dat dit nie alles van die Regering afhang of 

daar weer Soweto's sal wees nie. 
Die UPEN (kampusblad Van UPE) 

vo I dat die ware oplossing by die bre 
pu bli k Ie. Elke blankc Suid-Afrikancr 
sn 1 sy ong gronde vooroordele moet 
b re en die Swartman waanne hy 
daaglik t docn het, mcnswaardig 
THO t laat voel. Dit is clkeen c plig om 
t v r. ikcr dat di swartmcnse om ons 
ni soos indrin ers ill iemand nder 
wereld al voel nic, maar '11 mcdcburger 
wat ook gehelp het om van hicrdi land 
t maak wat hy i . Of ons nou gin dat 
di swartman 'n plck in Suid-Afrika het 
of nic, en of ons crkcn dat hul1c mensc 
n t soos ons is, mo tons bes f dt t on 
saarn met al die ander rasse hier op di 
suidpunt van Afrika ons tockoms sal 
moet vind. UPI~N se daar is gecn 
toekoms solank da r haat tusscn ra: se 
bestaan nic en gcen regering of man, 
hetsy John Vorstcr of Colin Eglin, sal 
daardi haat kan verhoed nie; dit sal 

d . van elke individu afhang. ie 

"POUTIH< IS VUIL" 

L 
'n OUD MATlE, tans verbonde aan die Dept. van Buit land ake in 

Tel Aviv, skryf in 'n brief kortliks die volgende oor studente 
politiek en deelname aan politiek in Israel: 

"Daar moct in gedagte g hou word SI cit gehad. Tyd ns di week is daar 
d t elke student in Israel reeds 3 jaar van ons films in hulle teater vertoon en 
(mans) en 2 [aar (vroucns) rnilitere h t ek 'n magdorn van publikasi. 
opleidin ondergaan het. Indi n hull ver pr i. 
dan op 21- of 22-jarige oud rdom Bulle houding tcenoor Suid-Afrika 
univ rsit it toe gaan, is hulle me r ou . ~ i., s os die r s vt n di land, 
volwasse as die g .middelde Suid-Afri- 001 di algerneen go d. Dit veronderstel 
k 'Ill, C • tud nt, hou hull hul nie op nie dat hulle m t fsondcrlike ontwik 
m t all rhands onbenullighcde (b - keling a politick begins 'I sa .ll1st m 
togings, groot bctogings, bctoog almat, nie. lnt endecl, hull w t ni veel 
oud en jonk, soos tydens dr. Kissinger daarvan ni . Wat h.ulle wei w .et en wat 

W nn or dit nodig word vir be- el e I r. ~i we t, IS .dat ~ulle oo~ hier 
toging , g oot b togin s, h too aIm 1 ~ t versklllcnd naslOnalIsme en I.~e I 
()ud n jOllk 00 tyd n dr. KI in er III c~ land t do.e.n h t: 3Yl. JllIIJoe~ 

h () v~rl d j. ar aan J ra 1. Israeli s en ] 'is. mll]o n Arabt reo D.t 
Die bcso k van die Eer te Minister maak dit dan moeilik om di Yinger na 

h t puik vcrloop en het heter n m r Suid-Afrika te wys a jy met di sct. e 
persdekking a dr. Ki. singer ontvang. problcem te kampc het. Twee maande 
Di . tud 'nt n nd re het byvoor- voor ons Soweto-onlu t het Jsra look 
re Jd nie betoog nie, hoofsaakJik y kwota van onlu tc onder die Ara 
Otn(L1t <Ii links koerante die be oek biere g had w arin daar ongcv' r 15 
verwelkom het. Die feit dat hulle nie Arabiere dood is. 
m tons beleid saam, t m nie, i. ni'n Di Isracliese stud nt is na my 
fcod dat daar nie wedcr yd hand I n mening bai politiekbcwus. soos ook 
di uitruil van akad miesc kennis kan die man op traat. Dit kan ook ni 
pI asvjnd nie. and rs ni ,want hull word van dag tot 

Die student is verder baic g rnt ,rC. - dag bedr ig. AI, bi 'se lande omring 
. rd ill Suid-A rika. 'k h t onlang 'n I ra I en hull politick is op di huite 
foto-uitstalling ('n week lank) met land g .cn~r~ r, d~e t .e~J(}o,~g steldc 
gwot suk by di Bar-linn Univcr· van on pOSt. I > P dJ hUJdJ J • 

nm I 'n N db nker, altyd 'n N db nker 
Terwyl u nog student is, kom loer 

gerus bietjie in by u naaste Nedbank 
tak n vertel die bestuurder wat u 
posisie is. 

Want onthou: hoe verder u die res 
van u lewe vorder. hoe harder werk 
Nedbank vir u. 
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TV ENTESP OEN" MA TT E 
ONDE 

KEITH Matthee, gewe e R-voorsitt r van die Unlversit it van Natal 
e bekendmaking van sy betrokkenh id met Die Buro vir Staat - 

veiligheid het wy reaksi ontlok onder die t ud n t l:11 under belang 
hebbende: op hierdi karnpu •. 

On dci Matthe v skerp te v roor- 
dclaars i die rcdakt ur van die amp tc 
like tud III k oer nt, DO~H. In die 
nuut te uitgawe van y koerunt preek 
hy di menin J u it dat Ma tthc te lig 
daarvan afg kOIl1 II 1. Ma tthe h took 
fel kriti ik ontlok in AMPlJS, die 
spre kbui vall di b .trokk SAn 
vcrul van Father Michael upsey, stu 
d n tekap Jaan. In 'n h ofai tik I ~ hy 
cia! Matthcc sy morcle reg om tud nt 
van die b trokke u i rsiteit te wee, 
verloor It I ell indi n hy emu nue rrf 
teit h t, hy di universit it al veil, It. 

Op 'I} V 'I 'ad irina wat belf is mel 
die u it Juitlik do I om die auk MA 1- 
Tllfl te oorwcei en die stud nt 
reaksie I toets, i 'n III l II! mg di 'JI 
dat die rektor tn tuukom ite by 'CItrO P 
om die uak te ondcrso k. Die 1ll0SIe 
is teen' tuan deur 622 tenoor 350 motivecr was deu r Die Buro vir Staats 
studcnte, Die 58 stu den te wa t bu i I v iligheid, he t M.tI IIII;C g anl\\ lH rd 7====-7.---:----:----:---::'-:--."":7""':'77---:----:-...:.----_:::.._....:...::~::.~------ 
tcmming g .bly het, is cintlik v r- dar, hoewel dit oar cngcstem hct met 

teen voordigcnd van die g vocl wul die ))1 Burl) . b leid, hy dit g docn he t 
deu rsnec tud nt gehad het om trent 01' ei ini iaticf', aangcsi n hy rcvoel 
die saak: tc oordccl aan die rcaksie van hct dat dit "reg" was, Ily het ten sterk 
verskcic p rsonc in hoofurtikels, .arti- te on (ken dut hy cni 'C verge din' van 
kcls, ondcrhoude CIl bricwe O)0Il1111C in hullc ontvang hct. lIy h t v rder ook 
die bctr okke tu dcn t k oerantc, is dit ontken dar hy in 1974 hy di stu 
vir die buitcstaandcr duid Jik cl II di dentcraad aungcsluit het mel die uit- 
dell rsnee stu den te impu lsi f 'n ncga- == _l_I<_> _1_O_ITl_'_13_Il_D_i_'_h_lr_c_l _v_ia __:__:..:::.:!:::=:::2:==..:.::::.:.... _ 
tiew houding ingenecm het, \ at 
natuurlik is. Nadal hulle egter die auk 
oorwc g het, het hullc, net oos Mat- 
thee self, begin twyfel oor die ctick V'IIl 

y uptredc, sowel 'I oor die vasstclling 
van 'n keidslyn tusscn wat fly no III 
"vrye d mke" en patriotisme, SO()S 
Ma tthee aanvanklik, kon hulle ook nie 
dadelik uitslu itscl g , oar hierdi be 
lange nic en h t <Ius buite stcmm ina 
gebly, 

'In 'n indringcndc onderlioud 
Philippe Wade, 

bit' stud nte vall die Unlversi 
teit van Wes-Kaap II t gcdurende 
hi rdie week in die B Ilville f nd 
droskantoor op versk 'ie aanklagte 
Van geweldpleging en oortreding 
Van die Wet 0 0 TO rige Byeen 
kom te verskyn. Di studente, al 
mal tussen 17 en 21 jaar oud, h t 
veral die At 111 dl uitv fir 
hut pligtc gehinder, Ill< lor en 
cieruiomm III t klippe h kadlg, 
n die publlek aunge poor tot g - 

weldpl ging. 

IKI~ YS BOIKOl 
'n Re erendum wat v rlcd \\ k hy 

Ikey gehou is, h 'l ge toon tin ( 6 I (~ van 
die tudente (wat g tern h t) 1 n 
gunstc is van sluiting van die univer- 
iteit om solidarit it III t die "ond r 
drukt " swartmcnse te bevest ig, Dk 
stcmpcr nta i wa 461 • 

Die besluit i egler lie! rcdccltelik 
dcurgevocr en volgen 'n SR-woord 
voerdcr hct 55 0 van die student 
vorl de Wocnsdng n Donderdag t cds 
kla 'C bygcwoon, 

LAND VI·RLAAT 

STUDENTE IN HOF 

HRAND T( ING 
By die Univer it it van die 

Witwatersrand L twee gebou , 
Dnd r andere ook die . tudent - 
.entrum, deur brandstigter aan 
di bond gesteek, maar <.Ii vlam 
m kon h tyds geblu word. ow 



RIETH MUDGE berig: 

l'I i mo llik om die eer te indrukkc van die kampus te verwerk a dee! van St lleubo ch, want daar's 
nie akkerbome ni ,g en beduidenis van watervore nie en boonop nie cen ou, wit gebou nie. Daar i 

weI 'n mag der menigte motors, maar nie so 'n deurmekaarspul soo: op Stellcnbosch nie. Dis in nctjiese 
rye g park cr, wat die irnmetrie III t di ses voet hoe b rnpies in hulle vierkantige, beblomde beddinkies 
voltool. Simrnetrie e te rpaadji s . imruetri e blomheddings, sinunetrie e blokplaveisel en '0 hoe 
draad unhcining wat,'L men. di hoeke : 011 kon len, eker oo k inskakel met die res van die immctrie. 

Die Matie , Vrydag, 24 September )l76 

E G: ON EN 
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moet aandurf nie, In die gebou is daar 
nou nie meer prake van 'n kilheid nie, 
want oral i. tudente. Hulle het nou 
wei nie die '1 ans-look" van Stellen 
bosch se studente nie , of anders is dit 
dalk net vcr kiln ond r die wit ja e. 
And r in i d r zeen twyfel d t. hull 
d el is van on nic, 

lings bund opnamcs wat net sou bocke 
u itgen em WOI d. 'n Mediese ttl den t 
kan sy lewe baic vcrgemaklik. By Ie net 
cnvoudig op sy bed n luister 

bando pnume van y hand hock. 

verlut 'nil 

K I-I~ I-.RIA 

Dit alles en n g ai an de dingo 
is in die gebou vir die opvoeding v 
die mediese t rde te, akademie. gc 
sproke, lets meer ge elligs is die kafe 
teria, 'n onmi kenbarc en onmisbare 
deel van lkeen se elkc dag. Di 0 be 
langrik , dat dit ampcr voor die biblio 
teek genoem kan word. Stellenhosch 
kan '11 paar wenk by die "brugklub" 
kry , Bulle i. elkc dag tussen tien-uur 
en drie-uur beskikbaar in di kafe 
teria, of as die kafeteria toele te hard 
word, in die biblioteek! 

'n prak- 

VANWEE die afgesond ring van 
die Tyg rbergkampus, is die 

akademies en sosiale bedrywig 
hede van die Maries daar redelik 
onbekend. Daar word seJfs gepraat 
van 'n kommunikasie-gaping. Om 
die wnarheid van hierdie stelling te 
ond rsoek , het Die Matte '11 ek 
kur ie na Tygerb rg onderneem. 

indruk- 

'1] Klompie mediese studente, gekleed ill die alomteeuwoordigc wit 
jasse, staan poor die lioofingang tot die [akulteit 1'011 geueeskundc op 
Tygerberg. . 

'n bictjie mocilik om 'n sam horig 
II id g vocl t sk p, 0 die klomp by 
mckaar tc br ing, Hierdic jaar is daar 
weer 'n PSO-huiskomitce vcrk ics, wat 
vol ideule is vir beter kakcling na all . 
kante to .Oi band tus n die stud I1t 
is ten spy t van die obstruk sies tog bale 
hegter a wat 'n mens sou verwug, vant 
alrn al doen min of me r diesclfde kur 
sus in diesclfdc gcbou , hct op ie elfdc 
rye wotkrissi en word onv 'lllydclik 
deel van all swat op die k n pu s nan 
gaan , l lullc necm ann port dccl as 'n 
kampu , wat mcebring dat daar nic 'n 
polari usie i tus .n die studen te w at in 
die ko shuis bly en £Ii' wa t privaat 
loseer ni . 

Die Muurbalbane is migc cntoesias 
droom en 'n tudent op Stellcnbosch 

sal baie gruug so sander baie III ocite 
'n harm bcskikbaar kry, Behalwe dit en 
die tenni bane i daar nog maar bale 
andc r problem' met spor tfu .ilitcitc. 
ilullt.: 1. cglt..:1 buk optimisties dilt dinge 
sal regkolll, want die prohh:m wat 
hulll: ondcrvind is maar deel van enigc 
Iluwe kampus. Mens kry seIdl: sovcel 

I d ring vir wat gctioen word as 

Dit i ni die belangrik 11.; II itvloci- lenbo. ch een voor, want wie sou hulle 
el van die vercniging ilewe ni ,miskicll "darn", dis nou Clifton, vir ons . 'n 
tog van die knmpusbcdrywighedc. 0, ar verruil? Vuilsakkie het ook kompcti ie 
i '11 buie ak tiewe A 'SV en S A, '1\ gekry , want behalwe dat dit vuiler is, 
Fot ogr I ieklub , met 'n eie donkcr- is dit boonop nog 'n Sondagsakkie ook. 
kamer in di g bou wat vir mgc lid, Stellenbosch raak agter! 
dug en nag beskikbaar is. Elke Woens- Die swart kolle langs die rugbyveld, 
d g III en c 11 en twee word ilm v .r- een van die min groen areas op die 
(OOIl in die bihliot .ek , oor enig dcnk- karnpus, is 'n aanduiding van hoc Jon 
h rc onder v rp. Kouununika tis net so kershoek soms gericflikhcidshalwc ver 
b drywig met eten uu rhyeenkorn st , skuif w ird. Ongelukkig is die uithccm 
en lesings 001' ak tuele ond rwcrpe, in so borne uitgekap en vervang met twee 
die medlese en enige ander rigting. Dit voet ho': inheernse boompies. HUll net 
lyk larem 0 hull tudierigting nic [II mocd, oor 'n paar jaar al daar sommer 
i wa nn e die tud nt l mo id is 'n Jonker. ho -atmo 'feer ook wees. 
ni . 'n Bale interessante vcr kyn el is Miskicn kan ons om goeie verhoudingc 
die Inli u ing I onbank wat cnige inlig- te bewcrkstellig, 'n hoomplantdag op 
ting en bcs nd rhed verskaf in ver- Tyg rberg reel, Selfs Koeelbaai is nader 
band III t sprekers wat raan optr " gebring en hulle verseker mens dar 
nie net altyd vir tu dcnt nie, maur Blouberg se strande baie rnecr funk 
vir di hclc inri ting. Da 1I is net 0 ione I is. Dis 'n groot uitdaging om 
'Ian die g, ng met hull. bed ry~ Igl~ed van di kampu 'n Stellenbosch te 
soos die ASVS, nunr I so bale dingo maak, maar hull kry dit in 'n mate 
a n die gang tydens die eten uur, dat reg, al gaan tlit lIoms lIlocilik. 
dit nie eer rwak is dal daar gccn Ond'r til silldent· lS danr nog 'n 
klngtc in v .. hand met die ko bc<;laan hietjic ondcrling vcr kll Wilt die og- 
nie! naamd gees betret. B.1i vcrlan' IllUal 

I.UN ,US nog t rug na Sit'lh:nho ch stud lit 
gees en oral kry ll1~n. I~og mail!· die -l 
Iens vl!rdl:clde IOjnltt It van n oud· 
'end rag ter, 1)41 ~hrekcr en vir baluns, 
'n WillowOuitjic! In die algcllleen is 
hullc en yoci hullc dt.!cl van hullc eic 
kampus. Nawckc word die pad Stcllcn 
bosch toe, toe-oog gcry. Nic dat claar 
nic g noeg anciding daar is nie, want 
Huis hnncic is pel slot van rekcning 

wi e n t oorkant di pad. Die d'UllCS Oil 
Tygel herg '" hulle elf hai' gclukkig. 
Wie sou nie Wl:CS as dnar dric man. vir 
clke mei ie wa, nie'? 

Die inwoners van llippokratc. het 
'n paar klagtcs. Hulle hou niks daarvan 
dat hullc gcdwing word om afhanklik 
te wces v n 'n dameskoshui. vir "so 
cials" nie, wat tans die geval is, omclat 
hull nie eer" 'n saul hct wat so groot 

'n g wonc itk ru r i ni. Oi Die Kafeteria 
enig. t v rtrek wat groler as 'n staap- -------.;_------ 
kam r is, is die TV ·kamcr, w t mceren- wat die inwoners van Hippokratcs het 

~-~~~---~------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~deels deur die "tannc~nann·"gebruik vk die "tuin" rondoll1 hull ko~ lis! 
word. Dis nou en reflek. ie op hul Hull' is gewcldig trot. da, rop vcral 
kurSll. nie. Hune is blykbaar net die soos dit no l gaun word. Dis nOll as die 
.limste tudente! home eer~ 'rool is en die gra gegroei 

1(antak met Stcllenbos c studl:ntc h t n di padw..:rkers klaar g w rskaf 
is 'n haie tecr sakie, maar enige vcr- hct. AI wa t dfln !log diescltdc gaan bly 
het ring op die huidige tocstand is nic 'Ian hulle omgcwing, is die SAS langs 
'lltyd praklics uitvocrbaar nie. Gcuur- ann en die "Arrow" van P'trow-vallei 
cnde die week is hulle baic hard "an met die SA L ho-oor vir gcsonde geruas! 
die swot en oar 'n naweek pal die II le Die 1 yg 'rhcrgstudentc wil net so 
karnpus uitmekaar. Wat "social'u b - graag dcel w s van Stellenbosch • swat 
tret' is hulle vasherade orn h t 'r skakel- ons wil hC hull' moet wee. As mens 
ing t hewer stellig. hulle ,SL-danse bYWOOll, KOIll jy baie 

Omdat ong ,Vl!er twee dcrdes van, I gOIl agter dat dit nog maUl net Stcllcn 
die student daar privuat iosl!cr, is dit bosch 01' 'n :lIlder pIck i.. 

Tygerherg h t "y eic twee fakul 
teit hlndjies, tlit.: "I un rus", (he 'lUll di 
JSL 11 "PI. uk", di "SL tydskri . 
Albei is bai g'wil<.I, nlhocwcl niem. nd 
sou wou he dat dit Die Marie vervang 

.ct) 
SK ONMAKERS 

H/v Andring. - en rkstraat 

TEL. 
4440 
2906 
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Met di e rste t k ns van di I mt 
reed sigbaar, 'n lang SOIll rvakansie in 
die vooruitsig en die woordc van 'n 
b kendc volksli cdjie op die lipp ,i dit 
tyd vir die Mati -dam omte bcsin. 

Die bcvoorregtes (met 'n vcrloof 
ring uan die Hnkcrhand), die mind r 
bevoorrcgtes (met 'n pcrelring aan die 
regterhand) ell die noodlotgetrokkcnes 
(hulk is bek nde gcsi ztc by koffi- 
ocials en sit g woonlik aile n in die 
Langcnhovcnscntrum), si n egter almal 
dicsclfdc vi ioen : Een van 'n gelukkigc 
en tevrcd huw li .lc ve, waarin die 
begrip (tog so onnntl -cr lik ) n Ii I'd 
volgcns Mills n Boon-tradisi stc cds 
toenccm. 

Om tc voorkorn dat hicrdie dames 
wrecd ontnugter word, her die so. ialc 
rcdak: ie 'n gev: lie tudie van on l kikte 
l a ng t rmynvenllote II handl iding 
saamg ste l, 

i 00 uitst kend dat hy 
al bcsluit om sy gcsagsdcl gering vol 
tyds toe tc pas. Hy sal boo lOp ook nie 
wil anv: ar dat y he Ii end t 'Ill IIi 

III di huislike om. tandi zhedu r ulti 
mutum geld nic. 

ORGANISEERDhR 

TRADISIONAUS 
By is die "as clkc ou Matil' sy 

d cltjic bydr "-tire. By 'it nooit in die 
lung nhov n n trum by 'n t fcltjic vir 
twe or vi 'r n i , maar is alty d (it'd van "nORI'" 
di groe p. tty kun (all H1l'W'I hys If ni K nmerkend Van hicrdi gf( 'P i 
ru ,by sp I ni ) cnige lye] di huidig die feit dut die invh dryke en gesicn 
tand van spnnne in die Saucr-liga ell mens Wilt nie vriendc i. nic, g woonlik 
Marko ucr-liga vcrskaf. Selfs op koue familic is. Jly noem die r ktor "oom 
n:' ncrigc Vryda midda staan hy langs Jannic" en i op hoogte van Dok S' 
di k:lIltlyn ~:n ~.k ",I~la~ln~" aan.t pcrsoonlikc m ning our di In tervar 
moe~~g. Sy lInd.orm IS n Matte- . sity-ncderlaug- Sy eerste woorde a hy 
baadjic n pet (di g .strecpt sOO! t). jon si n, i. g 'woonlik "w t jy W t 
I1y gaan gew()onlik n I gOll saam ~n~t s ..• vir my ••• " . 
die "mannc" 'n bi 'rtjic ill ()"I~s.cln~lk. ludic n jy met so 'n ()U uitgaun, is lie 
(ter wille van die 1 s). Sy 'IIlt)J~( kan c baic iocd cia! jy ua hom uard. A 
p s!nlit i.t i~ cgt r So ial waar dl.e jy kans len om di res van [ou I 
musick lilt lilt. t kcnd dllartoc lccn vrr aam met hom t slyt, 01\111 HI 11 t om 

nic lunge r as '11 uur by III '11 t kui r 
11 om die l 0 k lnnk uit III kam 
maak. lulk staun and rsins di 

By is cen van die gesicne m: nile op 
die kampus en wect dit. By is gewooll 
Iik voorsittcr van e n of andl r vcr 
enigin (dikwels mccr as cen). By is M 
'n gocic brugspclcr Of 'n gocic skaak 
spcler (vir di onin I Ii rt dam s, hier 
die aktiwitcite ver lecn Jn k r status 
aan die bcoefcuuurs daarv Ill). 

A. vcrgadcringsman is hy op hoogt 
van alle vergadering- en etikctpro Co 
dures. Sy w rk is altyd metodics 11<111- 
gesien hy .0 'n nougescHc worker is (as 

'11 pason { 
roos ill die hand hou, 

bedryf die Roman tiku s Ii ides- 
woordji ss ill haar oor. I osr Iii ,,. 
die juffcr hegtcr bande. sat sy gou 
moe t f ier om '1/ muurprop te 
vcrvang. 

dit nie genocg is om jou af re skrik nie) 
is hy nog bo n p ook 'n uitstckende 
delegeerder van gc. it (sy po 'isi vereis 
dit). 

Om met :0 '11 ()U uit t ann, hi d 
. kere kompen. asies, 'n Men word 
oral. opgemcrk en wo d ook be. kou . 
een v n die studente-elite .. Men e v r 
t I graag dat hull jou ken en doen ew 

L 
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NEEWA 
~NDb di a gelop tyd h t 'n verso kskrif, wat 'n ruk 

gelcdc ook sy loop op kampus gehad het, skiellk weer na 'n 
atwe igheid ver kyn, Geoord el aan die hewoording van die skrif 
het di 01' tellers daarvan w I deeglik iets om to se. Ons het dit 
nie hier oor die merict ' van die ver oekskrif nie, want dit i die 
privat sank van elkcen wat daarmee gckonfronteer word. 
}. rd r gaan dit 0111 di gcbrek aan energie waarmee die lansering 
van die. krif ond rneem is; 'n gebrek nan en rgie tckencnd van 
die h er: ende klimaat op Stellcnbosch. 

Dit is ekcrlik 'n id aal aan 'n univcrsttclt, waar 'n klirnaat 
van kriti . e denke behoort te heers, dat tudente hul denke 
hinn die wettige raamwerk moet uitspreek. En 'n metode om 
d nke uit te spreek, is deur die Joods van 'n p tisie. So 'n pet isie 
i uit Y aard gemik op die versam ling van handt k ning van 
impatis r ders vir'n auk, line III cr handt k ning vcrsamel 
w r I, ho meer krag dra di v r 0 ' rrif. 

'n P Ii i wat op .<) 'n huiw rige mani r sy I op neern oos 
di ond rlmwlge stel hom If egt r bloot aan agterdog i dit 
werklik 'n spontane uitdrukking van 'n gevo I wat in 'n deel van 
die student -unic heers, of i. dit 'n gevaf van 'n saak wat ryp 
g druk word? 

Hoe dit ookal h skou word: die enig te ma tstaf waarvolgens 
'n buitcstaander of die perso o)n(e) aan wie die versoekskrif 
gerig word die mate van ondcrst uning w. t die skrif genie t, kan 
p iJ, i die getal handt keningc vervat in die petisie. Waar die 
opstellcrs van 'n versoekskrif hulself in die openbaar opstel as 
mobilise rders v. n 'n mening, word hulle terselfdertyd die 
drn rs van di verantwoordclikhcld om 'n egt bceld na huite te 
k p. 

Faal hull d ur g hrek ann drif in hierdie selfopgel gde 
vcrantwoordclikheld, kan hul poging 'n boemerang-effek tot 
g volg he: die beeld wat na buite g skep word 1. cerder eCll van 
di ylheid van di ond r {cullin wal di vel' ock. krit genic!. 

• () ny die op teller hul eie kele al. 
Vewl W(l, r hi rdi verso kskrif gartH oor 'n kwes ie wat di 

af Iclope wcke vir aile inwoners vnn SleIlenbo. eft dik onderstrecp 
i , is dit van kardinaJe helang dai di ruimtc tussell die geta1 
lld I {CUll r en die g tal handtekcninge in die skrif 0 kJein 

moontlil' gcmaak word, sodat 'n egte heeld geskep word. 
As die op teller hul aak wil goed aandoen en 'n gevoel wat 

ond r studente heers ill die ope wi! bring, sal hlllle grater 
vil'diteH moot (penbaar. Stell nho ell vra vir die huidige om 
n r dek uitdrukking V'lll gevoel, nie vir paging wat "nskynlik 

. pr~ k van on ek rheid en gebrek aan g s lrif nie. 

R OAK 1976 
J~VI: I 'I "NNI' VAN HH RJ)I N, Louw traat 8 

I ACJ(Y ·wr RS: Dlirr Pl I r, Pi [ r 

Jou rt S ott, onst'lnt 
Wynand l'oud , RlIdi van 

Lila 

JOHAN LATSKY herig: 

OJ> die SR-vergadering van 8 September Is vcrskeie belangrike . ake aangeroer. 'n Komitec is aangestel am 
die ASB-kwessie re f ders ek, die SR woon moontlik 'n akudemie e konferen ic aam met die meeste 

universiteite in Suidelike Afrika by, en Maties gaan dalk (eeudag) na hul cle radiostasic luister. 
Redaksie-aanstellings vir die onderskeie Sk-behcerde publikasies is ook bekragtig. 

Te oordeel aan somrnigc wysigings 
wat op die vergadering aan die reglc 
mente aang bring is, is daar blatantc 
ongerymdhede wat vanjaar vir die 
eerstc maal in die port fculjcrcglc 
mente raakge ien is. 'n Mens kan versig 
tig hoop dnt dit '£1 aanduiding van die 

Di SI h t hom in begin sci ten Rand c w rkdrif vir die komcnde 
gun t van die Witsie e voorgcnom t rrnyn is. 
akadcmi s on ren i uitgcspre k. Die m ontlikh id bestaan dat 
Uitnodigings na hicrdic konfcrcnsi is Maties ecndag na ')1 c ic radiostasie sal 
blykbaar nan aile univcr iteit in Suidc- kan luistcr, Jan de W t is afgevaardig 
like Afrika ('n totaal van 35 univer- na in ter-univcrsi tere same. prckings 
siteite) gestuur. Freddie hct gedurendo (o.a. mel di Ministc r van Nasion. lc 

lIy her dit cgter duidelik gestel dat, besprcking van die saak gem en dat Opvocding) oor die sti tin' van 'n 
indien hy in y antwoord op die Sirkus Stcllcnbosch, wat self'n Sk-konfcrcn- Student -Uitsaiiikorporasio. die student -unie onder die indruk 

sic m t groo t moeitc aangcbicd hct, ni Wat gaan ons die sender nocm: 
g bring hct dat hy tans 'n ingeskrewc kan bckostig om hom by voorbaat teen Neelsie se sagmoedige stemmetiie of lid V~1Il die betrokke party is, dit 'n 

so 'n konfcrcnsie te vers t ni . Hoewcl dalk Radio Pienkpiet ? ~ruticw·~drukwa.Hyw~~lop~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
vro 'er stadium 'n lid van die party. 

'n Mens kan net van harte hoop dnt 
19. vcrduid liking alle bclanghebbendcs 
by die saak, asook die brief. kryw sr, sal 
tevrede stel. Dit is hoog tyd dat die 
aak as afg handel beskou word. 

Fr ddie Marais, Philip N I en Ilse 
Treurnicht is aangcwys as lcdc van 'n 
komitec om all rei van tc inligting 
LV,Ill. die ASB n di voor- en nadele IN die lig van die huidige onrustigheid in die SteHenbosch- mgewing 
van heraf lliasic lIa te gaan. (Sh.:n bcrig het dit vir die gewone student duidelik geword dat Kampusbehcer 
hI. 9). Philip N I, w It die b gin el van hom nie net besighou met die uitskryf van boetckaartjic nie. Hierdie 
'II k )n11t l: voorgest ) het, h t g mCl:l1 • • 

dat di Rand die inli~ting byderhand onderhoud IS gevoer met dIe IIoofkampusbeheerbeampte, mnr. P.S.H. 
1110 the. Oit lIlag Iluftig blyk tc wee van den Elzen, wat ook ex officio. itting het op die sekuriteitskomitce 
indi n uaar 'n weging l 11 'lin. te van van die Rekt )r. 
heraffiliasi op die kamplls of in die 
Stud'nteraad self ontstaan. 

VRAAG: In die erst inst:1Il ie d'lJl 
die bchccr van verke r: ho'v I tu- 

i--- ~~ __ ~ __ ..., d>ntemotors is daar op die knmpu, n 
hoevecl van hul is onwcttig'? 

AN 1 WOORI : Op di oomblik h t 
on an stud 11 t motor oor die drie 
duisClld op di k mplIs. Daarbcnewcns 
is daar nog sowat 'n duiscnd wat nie 
wcttig gercgistrcer is nie. 

Onder Dringend Voorstelle i. di 
ong lukkigc saak van Frcddi Marais sc 
NP lidmaat kap by wyse van 'n bri f 
aan .ro r. 'n Verso k is in hi rdie brief 
nan I, n ddie g rig om sy bcwcrings 
aangaand lidmaatskap aan die be 
trokkc party, wat hy op die Sirkus sou 
gemaak het, tc staaf, 

. rcddie hct in sy all twoord hierop 
g c dat hy bcwus is van'n ntagonls 
III j en hom wat op die kurnpus 
voorkom seder t di Tjongar iro-voorvat, 
n Di Marie nuu d kkin 111 di' 

verband. Vo ir t h t hy ) 111 n dat 
dicsclfde men (m t die uitsondering 
van mnr. Gorge J a I 'h ook b di 
irl u -vraag ang n e P-lidmaatskap 

betrokke was. 

)·OUTIEJ. 

MATIE - 
- (;ESPREK 

.. .., " . . I I • • • 

.. . . '" " .' 
Die Studente 

" e • • • 
• Dat dames genls hul bereid 
willigheid om vieruur in die nag 
koffie te naak as tradisie an b 
hou. 

• Oat die Ii fllebh r. van on. 
nasionale sp I de sdae taamlik 
deur di blar 

• l}dt sang n klippe d esdae 
~ am vii g. 

), t tyd ro r nd 
hied. 
• Dat di kommi si windjie nou 
ook na ODS kampus oorgewaai bet. 

Vakante 
pO te 

Uit die aard van die saak moet "n 
mens so 'n ondersoek steun. Die SR 
kan egter daarvan kennis neem dat daar 
na v rncem word in J 970/ I 'n soort 
gelykc ondcrsock deur die destydse SR 
ondernecrn is, Twee kommissies het 
toc verslae oor onderskeidelik die voor 
en nadele van affiliasie gelewer. Hierdie 
kommissieverslag . al sekerlik in be 
rekening moet kom in die huidige 
komi tee se ondersock, 

daar nog inli 'ting oar die saak ingcwin 
moot word voordat 'n prakticse besluit 
gene m kan word, h t Willi Duminy 
op 'n begin Ibe luit I' ng dring. 

ONGERYMOHEOE 

KONI' I' RENSIF 

NIE 
NET VIR 

word. Dnar sal dus 'n sekere bcdrag vir 
d gparkering revra word. Oi Univ r 
sitcit al in die loop V'lll die volgcndc 

VRAAG: Kan u 'n al emene uitccn- jaar sy parke rg .riewe, baie uitbrci, I:y 
. di kg K voorkl!ur aan dIe bUltckant van dIe 

scttlllg gee van c ta °c van ampus- kampu . Hicrdie areas sal wa'rskynlik 
hcheer? . . k ' b d' 

ANTWOORD: Die take van Kam- wees ~n V~n Rlcbcl!c stra I . Y ~e 
. . . k oshulse, 111 Sanho kw! III dlc 

pusbch cr oll1vat In die eer. te pi k dl -d I'k dId' k npll n as 
k ' 0' k" nool I e van I, • I , . 

hes erlllll1g van pe~sone. It raa In 11 da r nog bchocftc besta n, aan die 
I 'sondl re mat· die damestudel~te e.n oorkant van Jan Cilli rs traat, WilaI die 
dam~s.p. r. on cl. Dan heh, I .dlt dl' Univcrsit it. -werkswinkels tans is. Ok 
bcvclh ~lI1g van gcbou ; en III dl d'rd parke rmimt op die kadcmiese kam 
p~ck dl behecr, van V\!I kcer op en ,om pus het op hi rdi stadium v rila(ti, 
dJe karn_ru .. O!~. behecr van, verke r ingspunt bcreik; asook die parke ring by 
bellel nH~!l t t ~slese behe r mc, maar koshuise soo. Eendrag en Simonc;l~rg. 
ook [IChnJllIstratlcwe hcheer d.w.s. 
die hel si tl 'm van motorregistra ie. 

TAKh' 

GHlWUH 
VFJ KRh'R 

VRAAG: Wat hetrel' die h vciliging 
van gcbou op die kampus, wat is u 
r cling: ond r normale omstalldig 
hId? 

ANTWOORD: Onder tlormale om 
standi 'hed beharti' on di - kst rn 
'V i1iging Val I. i m ern 

lxweiliging is di verantwoord likhcid 
van die betrokke akad mic' d part - 
mente. Die IlUidi e . itu3Si' is egt'r 
abnormaal en daarom is di hulp van 
studente en person el ingeruep om t 
ver ker dat Kampu h h cr to i, 
uitg br i kall word, 

SPITS 

VRAAG: In die lig hiervan dan '11 

vraag oor die paaie van Stell nbo. cit: 
dit i. 'n hckcndc feit dat hullo tc nou is 
om gcdurend{' spitstye die volle vcr 
kecrg wi te dra. Skak I u met die 
Stadsraad in hierdie v rband? 

ANTWOORD: Ja·. kakcling g ki d 
d.m.v. die niver. it it kak I 
kOlllit . Ullf i nOli da t wis 1111' 
nor <Ii h Wl Ill" van Illolorv< 'rtuic n 
park 'r' ri W • 

NORMAAI" 

Inas 
aan- 

VRAAG: U hct di 1 k rming van 
persone a n van u tak g nocm. 
Ho, n Olll wlltt'r r des word pcrsonc 
(nd r norm'tlc omstandighedc be- 

crm'! 
AN'JWOORD: Dj' person wat 

natuurlik veral in die aande beskenn 
moet word i dames wat van to ts of 
musicklokal mo t terugkecr, som~ 
aile n, na vcr. fgcl" koshuise. Oi 
gevolg is d, tons 'n patrolJiestcl. cJ h t 
wat vcr kcie TO tes onder to sig hou, 

VRAAG: Oor parkcring be. taan n OilS hou ook hepanJd gphicde dop 
daar jui oO.k bekomm rnis: ons ver- wat moontlikh id bi d tot aanranding, 
n em dat, die parkecrtcrrcin agter die 0 waar daar in die verI d aanrandings 
stadsaal hmnckort deur die Stad 'ra~,d aangemeld i.. Die instel van hicrdie 
in 'n tolhck-stel. cJ om k p gaan word. he r het di g va r van aanranding 
Waar mo t . tlld nte wat van omlig· onder normal omstandigh d feitlik 
geode gebied f inry dan park cr? tot nul bL!pcrk. Ond r huidige abnor- 

ANTWOORD: Dit i 'n f, it dat die mal omstandigheid i. die hulp van 
hetrokk park ert rr in agtcr N eth- stud nt ook op hi rdi tcrrein 
lingstmat van tolll kk voorsi n gaan ingcrocp. 

TOUlhK 
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Die do I van stranddi n te is i die 
een te pi k die ui dra van die Wo ird 
van (rod hy on. vakansicoord • Daar 
word verul g poog om die kind en 
jongmens tc be trek. Stranddien werk 
hou egter nie daar op nie. Dit I hcls 
verder die aanbicding van gesonde on t 
spanning aan die kind r deur middcl 
van bo resport, sokker, kri ket, "vol 
leyball" en die hou van aandbyeen 
komste soos konserte, talentaand of 
flicks. Die sport- en Bybelstudicbycen 
komste is gewoonlik soggens op die 
strand en die andcr saans in 'n groot 
tent of 'n kerksaal. Die verkoop van 
geestelike I ktuur vcrvul '0 bclangrike 
rol. 

s IAkk 
A 
E 

'n B 'W "CINC wat in )906 oP, Muiz nher J • tr~lld.h in J~et, n 
vandag uitgckring het tot n groat organ: aSI , VI r vanjaai y 

scwentigste b taansjaar. Dit is die strand- en vakansiedi ns v rk van 
die A.C.S.V. wat jaarlik in die tweede helfte v, n De mber by OI1S 
strandoorde plaasvind. Vanjaar tree :n . panne op by verskilleude cord 
in die W s- en Oos-Kaap, Natal en 0 k in die Vrysta: t. 

mCOSt', wat by '11 strandoord uam met 
o'n pan vakun ie 'h u h I,. 'n 
maat tal' van d. sukse V'IO trnnd 
dicnstc gcneem kan word, dan word 
dip doc I daurvan wcrklik hereik. 

'If.KORT 

di Die Akkerjol-r iaksie vir 1 ')77 is oulang nang! H 'I. Is die [ot 
oorspronkliklieid, kan Muties 'n int rcssant tkkerio! pol splintc mull" ide s te wagt, \I"n'. I I>" dakstc 
iii, 1'./.11.1'.: John tccullam. Julie ' ncr, I '011 Bllgnaut, 
Sakkic Prctorius, BUIl;e van der Xl 1"IV , 

MM 

KOSl ~ 

S'IELLl<NBOSSERS maak dit nou hul w rk om 'nag die kampu: t 
bewaak. Di mani r waarop Mati hi rdi v rantwoord likh it! 

aanvaar en in 'n positiewe gees uitvoer, i 'n voorh cld vir di 
swartgallige doemprofetc wat van tyd tot tyd hul stern laut ho r. 

Die huidige onrus in ons land hct 
Stcllenhosch ook nie vcrbygeguan nie. 
Met die gcva. r van skad war a n 
univ r. it it. geboue aangerig kan , ord 
d ur mole. m kers, hct die oprocp van 
die Admmistrasi tot di stud nt uit 
igaan om vrywillig wagdien t do n 

by die geboue op die a mpus. 
Die man koshuisc It t elk 'n 'n 

SllJDENTl~ 
'n tranddi nsspan 1 taan uit 011- 

gcv er twin tig w rkcndc 11 stud r nd 
jongrncnsc. Die dames i gcwool1lik 
ffcn in die 111 rd rhcid. So 'I) pan 

staan onder I iding van 'n gout "Pa" 
en "Ma" wut intlik ook maar studente 
is. 

Alho wel di \V rk on de r bcsk rrn 
mg staan van die A( SV, i Ike pan 
vcrantwoordelik vir die dckking van die 
kost daaraan vc rbondc, In die huidig 
tyd van inflasi kan di uit aw s nogal 
hoog wces as di • pty t vall die spnnledc 
ell die koste van die huur van t nte in 
gedugt r ehou word. 

IOF 

As die 101' van vol was 
pragtige getuienisse van baie 

Nnw n t I- 
t sy III ming 

1 S . Soos hierdie {wee manne staan h >{ baie studente waggestaau 111 die 
gi boue op die kampu tc beskern teen moon/like h skadiging of 
brandstigting. 
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I L tyd van die jaar word altyd gekenmerk deur vernuwings op Stellenbosch. 'n Nuwe SR begin sy eerste 
bewcging rukkerig en voel-voel, menige I1UWC besrurc staan aan die spits van die verskillende 

ver niglngs, huiskornit e word verki sen '11 nuwe redaksie sorg vir die verskyning van Die Matie. 
• '111 dil begin van hul termyn, is dil 

nodi vir lit- Matte-s daksi .lede om 
p' rsp kticf op hili werk te kry, asook 
dat die lc r. We r die funksi en 
doclstellings van hut koerant in (len 
skou sui necm, 1 it is dan my plan om u 
IlOU vall diu I skikbare informasie te 
v JOI ien, h pend dat dit tot "n be l r 
vc r tandhx uding tus n die reduksi en 
01 le r spubliek '11 I i, vcrul nndat 
oris nle all en vir hull cryf nie, maar 
o ik oor hi rdi I' rspublick kryf. 

V rvolgens dan ids ocr di vol 
g nd : 
• Ons at em ne bcleid, 
• Oop peek. 
• Di we sc v n die studeute- 

iocrualisti ·k. 
• Die organi a ic van Die Matie. 

BELEID 
Di Marie stet hom ten do 1 om die 

student rnening en -denke uit te druk 
en t prikk I. Dit betoken di mening 
en denk van aile Matics links s, reg 
s s v rkrumpt ,vcrJigt , modernc , 
outvdse t L: \) i. tlkccrd s en S mi 
ongckunstd();.;s. 011 vra dus on le rs 
om ill die komendc t .rrnyn In g dagt 
rc hou dat objcktiwiteit 'n hrL:' en 
Uit'IS relaticwe bcgrip is. Dus, indien 
ons 1 riggcwing nie altyd in u kraarn 
pas ni , vra ons u om nic sumrnier 
oordel t el nie, en iJldien u '11 gddige 
punt van kriti 'k sou h4, om dit e rdcr 
to on' k0l: runt uit t' druk a up cnigc 
lilt.! r III tod \ at m00111lik van swak 
oordccl Oll kon gctuig. Laat Die Mall£' 
'n medium vir r guit, oop ge prck n 
krill k WI.: ., 'n middd waard 'ur ge 
d'lntt r kan word 'n waartn III lIing 
vryelik gcwis -'1 k n word, On, di 
r d,l si, al 11 deel van hierdie oor- 
Ilkom 1l1lkorn on vrrt u om ook u 

kant te hring. 

OOP (,hSPRhK 

sportveld, maar dit flor er in di hur 
war-wcrcld van di jocrnalistick. Onder 
die druk van kouc fcite, Sk-verslac en 
sensasi vat met die woord beskryf 
moet word, i. dit die maklikstc ding op 
hicrdi ewolusioner produk wat ons 
"die aarde" 11 em, om pan s tc 
k ploit r. Dit i net daar , en gc n 
o ktog i. nodi nic. Baie ure word 
opgcoffcr, toets e word up ong m klike 
wyse d urge kuur, afspr k word 
gek n .elteer CJ di wet m -er as af 
. prake, maar dis een plek waar 'n mens 

... ..... e beste vricnde waarskynlik die mensc 
sal wecs wat saam met jou werk, 

mank. lllustrerend hiervan i di klein 
r aksi op'n on lang . brief wat ckcrc 
benadcringsfou te van die Afrikaner 
WOl! aantoon. Slegs een persoon he t 
daarop gcreageer, en nie ecns hcftig 
ni ,! Waar is die p rsone wat stork glo 
in ( hristen-nasionatisme, of war r is di' 

wat ook skeptics daartcen stuan en 
tecnoor and r beginscls in ons same 
lowing? Sterk tandpun tinnume OOT 
die onlu: te is 00 alwcsig. Al rcaksie 
dusver W'IS e msame bi iewe in Die 
Matie, di strewe by sommigc ek tre 
miste op di k mpus om all's wat voor 
korn te vcrnie tig om sodoendc hul mag 
tc bewys, asook die reaksie van 'n 
grc pander ekstremiste wat m ·t nu ttc- 
10. c p usics op di kampus wit rond 
sluip. Konstrukti 'WC oop gesprek n 
analiti erin f was dusver geensins tc 
bemerk nie. 

Ons wit weet wat u dink van op- en 
uitvoerings, van die on t. panning. - 
geriewe op St sllenbo ell, van die 
enkele toil t in die Ou Hoof'gebou, van 
Sk-optredes, van die Sentrum, van 
snobs op Stcllcnbosch en ander kncl 
puntc. 

Ond 'rwl: rpl.: vir Jcsprek is talryk. 
,. n ige tud n t wa t sy sou t wl.:Td is, 
bchoort i ts t~ kry om '11 m ning 
omtrent te vorm en 'n paar klippc in 
die bos oor t 'oni, e 'rd~r as 'n 
I h pthcid mel (Ii' l1it mokk I van 
drank uit Tolli s () Amol' 'use tegniek 
om na funk ies to t pa. G sien in die 
lig hicrvan, vra ek: nou w.lar i die 
bri we dan, waar is die spreker by 
Spt;:ak rs' F ruml of sommer in die 
Illgcmt.: n W'l1l11C r hoor OilS dun van 
di studentc w. t vel hul SOlit werd is? 
Lk dink dis tyd dat die stud nt op 
5t Iknilosch weer di w van "stu 
d nt we 's" vall lIad r 1 'koll n dit 
w :lrdt) al word Oil) as "spe i's war 
hul ' dagt oor v r hori on la t gaall, 
o kendc na skattc wat die nog ni kan 

nie, maar aileen d tlr di 
uitged If kan word," bcskryf 

SAMhWERKING 

Die samcwerking tussen die rcdak 
sic led ontstaan volun taristics en ont 
wikkel deur die jaar tot iets wat vir 'n 
buit taander onverstaanbaar sal wees, 
Dis nie 'n kunsmatige proses soos wat 
'n mens in 'n koshuis sou kon aan tref', 
waar sekerc aspirant-prominent figure 
aksies wit manipulecr om "gees" tc 
skep en sodoende hulsclf op die voor 
grond te plaas nie nee, dis 'n 
spontane gees van samewerking wat 
onder die druk vr n die vinnige tempo 
waarteen pligt uitgevoer moc t word. 
ontstaan. Di: 'n groep igevo I van 
men: C wat 'n aambindcnde b langstcl 
ling in die slUdentc-joernalistick het. 

ORGANJSASIE 

K m, 

ANNIl wa vand 

te word. 

di malin!": wat wag tao n. Sy staap hai . g~[U. 11 gs. I'n sy 
d Jaan link III • maar ook op tr k i in die 

in 

DOUGLAS LAWRIE 
Suid dccl, niemand kwc baar 

Suid Wcs: 
S: 1 0,9 S: AKJ 865 
H:AJ43 H:95 
R:AKH72 R:93 
K:K2 K:B73 

Ou Wgn Nuw, 

IN een van sy wcrke vertcl die 
ks is tensic-filosoof', Jean-Paul 

Sartre, van 'n student wat ge 
durcnde die oorlog gekom hct om 
sy raad te vra. Die . tudcn t hct in 
die rnocilike posisie verkeer: hy hct 
'n keuse gehad om na Engcland tc 
gaan en by die vryc Franse magte 
aan tc sluit en so sy land te dien, of 
om by sy mocder tc bly en na haar 
om te sicn in die mocilike {yd. 
Nadat hy lank oor di saak gcdink 
het, net Sartre tot die gevolgtrek 
king ge om dat daar gecn ware, 
morcel geregvcrdigc an twoord vir 
hierdie betrokke geval is nie. Daar 
bcstaan dus gecn algcmenc waardcs 
nie die riglyne en norme is nie vir 
ons aan die hcm I geskryf nie!, is 
die triom fan tclike gt:volgtrckking 
waarto hy as atei\; kom. 

'n Redaksie van hierdie kocrant is .~n Sartre is reg ook 'll in 'n 
'n uitg 'brcide organisasic, '11 masjien sekere sin. Oat dic norme nie aan 
met baie ratte. Afg si n van die 11001'- die hemet geskryf staan nie, is waar. 
r daksk, bcstaandc uit die Hoofredak- Maar dat God hulk nie g~gee het, 
teur, die A si. tnt en die Tipogran se en dat hulk nie daar is nie, dllar 
rcdakt 'ur, wat die blad in . y g 'heel maak Saftre sy fout. Welliswaar kan 
versorg, i die redaksic nog in verskeie 'n mens s6 dat selfs die gcbod van 
ond rafddings opgedt'cl. die Hefde nie '11 antwoord op bg. 

Dk NUlI'Tcdaksie is die men se wat situasie gee nie, en ook geen ander 
nUllS dek oor to speake van persoonlik- algemcne norm nie. Maar dis juis 
h'de soos Marais Stcyn en Daniel hierdic wete wat die gclowigc mens 
'ljongar 1'0, van Byers N'lllde n Koot na God toe dryf. An twoorde op ons 
Vorstcr. Bullc skryf ook oor die ASB, daagUkse prohl me en vraagstukke 
Sangfcl's, S'lH.lingwcck, akadcmicsc \Vat uit die aard van die saak 0 
t kouings, v'rkksing en aile ander uiteenlopclld is dat dit nooit dellr 
crnstig' (-rigC) g'h ure op dic kamplls algemene norme gedek kan word 

ot wat l Ir kkillgOpSt 1~I\b(lSChmagl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ he. ~ ---- --- 
Aile kun~c~ur op t IknhoKh,I_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

van uitvoerings deur stud nte-Il\U lei in 1M ' 
die konserwatorium tot uitstall.ing. van __ 
Rembrandt-etse, word dcur dlc kUI~S-1 .. ~ ..... 

JOI~RNALIS11fK r dak~e gedek. Ons ~oog ook nl~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
ge rceldc plate-resen, ie, hetsy oor 

lib w ring word dikwcl gemaak Strauss of StilL, Dowland of Dylan en 
dat jocrnali tiek '11 rigting i. waarin iY und~re. 
"men' IIltmoct". Dit is k(}rr~k. Dis Die sosial redaksie vcrtcl vall die 

ON LUS'I E die mens w. arbE)f JY kryf n die M ti -stud">nt .OOS hy i , van sy snobi.- 
Aan so 'II klip-in-die-bo - n-'n·paar- WUllnn jy werk. Spang' 'S mag sy mes ell sy plebismes, sy vervocrrl1t~d~a. 

_~_r_u:~~g~e_cs~~~~_1a_l_l_S~t_C_II_I_lb_0_s_c_h~d_cc_s_d_a_c~c_c_~_t_c~k_'w_c_'n_s~J~~~a~m~l~~=o=U~=h~e_t_o_P~_~~l zykoshui ~w~ ~ amorou~l d~w~ 
h de m t hul lo.jes fotit'S kon. ek- 
wcnsi s en dfs vun di wcrk wat 
llSKOR en di SV doen. 

Dit sprc k vans If waaToor 
in ler-un iversitcrc- en sportredaksies 
skryf. I-crsgcnoemdc grocp hct dit die 
afgelope tyd hcclwat oor Icdc van die 
Vcilighcid pnlisi op, tudenterade gc 
had (wat!' r studcll t he t nie? ) en die 
sportmcllsC poog hard (lm 'n br cr veld 
as rughy t d k, sonder di> vermcnging 
van sport en politick. 

Daar het u dan kortlik. wat die 
redaksie van Die Matie te docn staan. 
Om al hierdie pligtc uit te voer, vereis 
massiewe w rk, maar soo di vorigc 
nut ur v.lI1 hi rd. ruhrkk. n d sd 
lIoofreoukt 'ur, Etl Ill} van 1I> rd 11, 

reeds 'e kry hI: t, I. di groot, tc hl,: 
I ))ling dat '11 m n. dcel van jou 
gemcenskap is in die bc. te vorm waarin 
jy dit kan wces. Dit, en die partytjic 
natuurlik. Die is '11 gcnoeglike gel'ent 
heid wat die afgclope twee jaar by 'n 
hotcl andcrkan t Sir Lowry's Pas plaas 
gevi'ld h t. Net die pIck om 'n u.it rs 
genoeglike terugrit v.ll1daan te bcgUl 
mi middcrnag, mi 'n onlhatll . .. . 

Ons sien \lit na '1\ aangenam Juar as 
Matle redaksic, en na 'J\ jaar van vol 
bri wckolomme en oop i sprck op 
Stcllenbosch waarin Die Mat 'n sroot 
rol sal p 'el. 

• • 

Foto: J. Stander 
nie spruit voort nit die innige , 
mistieke vcrhouding wat daar tus 
sen die Christen en sy Hemclse 
Vader bestaan. Die Ou en Nuwe 
Testament spel dit duidelik uit dat 
God so bcrnoeicnis 'n persoonlike 
een is nie cell wat in vae, alge 
mene terme uitg druk kan word 
nie. 

Miskicn 1~ Sartre en ander skep 
tici se problecm hicr, Hulle wi! die 
antwoorde he maar buite-om 
God, God moes die antwoorde op 
cen tydstip gegcc het en die mens 
sal dit ook aanvaar, maar verder wil 
hullc met Hom niks te docn he nie. 
So werk it egter nic. God lei die 
mens, maar dan wei stap vir stap, 
soos dit in sy bcsondere omstal,dig 
hede nodig is. Die Hcilige Gees van 
God inspire r ons Olll tot bcpaalde 
insigtc te kom, maar ook dit vind 
ecrs plaas wanl1ccr die mens in 'n 
innige verhouding met God staan, 
en Hom dag na dag opsoek. 

Om we'r tcrug te her tot dk 
voorb 'cld wa t Sartre aan ons v()or 
hou: 'n antwoord was daar weI, en 
dit het sl gs vir daardie betr kke 
geval geg~ld, Dit is dus onsinni ' om 
'11 algemene patroon te wi! pstel 
waarvolgens '11 mens aIle soort 
gelyl<e gcvalle kun optos. 

Daarom i dit waar: die norme 
en antwoorde staan nie aan die 
hemd ge kryw nie hulle is by 
God self to vind. 

K:QJ 1065 K:A94 

Bicel)' 
Suid 
1 Ruiten 
3 Hartens 

Wcs 
_ koppcns 
Passeer 

N(lord: Oos: 
S: 7,2 S:J 43 Noord Oos 
H: KQJ 02 II: 876 Docblcer P . seer 
R:J 10 R:Q654 4 Bartens Almal passeer 

BlEST LSbLS word g durig verfyn en dikweJs dwing 'n ontwik- 
keling van die opponent jou daartoe am self'n nuwe tecnwapen te 

ontwikkel. Die hod van Wes in vandag e hand, is die sg. swak 
tw -oorboll. Hierdic OOt'bod word gemaak met 'n sterk seskaartklcur 
en omtrent 7·10 punte in hoe kaartc en slang dikwels daarin om die 
opponente totaal te ontwrig. 

In Noord sc posisic is dit bv. moci- maar toon R-II puntc co steun vir die 
lik om aan 'n goeie antwoord te din~. ong rocpte kiclire. Hierdie gebruik van 
Noord kan ni' hart 'us hi' 111 en c1! die dochlering word die spoetnik ge 
, hod van 3 klawcr!l kan gcvaarhk ooem. Suid se antwoord tOGO '0 be 
\~ cs. Aan die and r kan t kan Noord treklikc sterk hand en vra Noor om'o 
mo ilik passeer of vir strafpunt' do b- spcl te roep a.' hy 'n m ksimum har. d 
I cr. Wcs sal dikwels sy kontrak maak het. Met 'n swakker hand sou Suid 2 
en seide meer as cen afgaan. In vandag geen troef gcrocp het. Noord moet dan 
se hand sou hy bv. weI een afgaan, sy laagste spcclbare kleur roep. Suid 
maar 'ell's gcdocbleer is dit maar ) 00 passccr dan as hy in die kleur wil spec~ 
punt '. Suid-Noord, met die me rder- of roep die ander klcur a hy di 
twid van die punte, sal veel lil'wer self vcrkic,. In Ig. geval moet sy maat 
vii sp 'ct, want in rubbcrbrug is ell's '1\ pa. "eer. 
de ltelling op di duur meer w"rd as 
1 00 strafpun te. Dit is maklik Olll in te Noord se bod is effcns agg:essiet.~ 
si n hoekom die swak twet:-oorhod so want hy het slegs 9 puntc U1 hoe 
g\ wild geword het. kaarte. Met 3 ti'l1 rc)< n hy gter d~t 

'n 1eenvoeter is egter nou ontwik- hy kan waag. In die g~val slaa~ dlt 
kel en Noord maak daarvan gebruik. Sy natuul'lik uitst kend dtl' wrdcdlg rs 
doehlering is nie vir strafpuntc nie, kry net" skoppcns n die klawcraas, 
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AFRIKANER - 

E. KRUGER, Helshoogte, skryf: 

VFRRAS 

SEERGEAGTE Marlene van Nickerk: 
'n Kotiljons is na sy aard speels en jolig. Die swaarwigtigc wys 

waarop jy jou mede-studente na die dansbaan wou flikflooi, verklaar 
seker die trae "swaarlywige" reaksie op jou skrywe van 30.7.76. Om 
'n voornemende dansmaat ot uitbundighcid te beweeg, moet hy tiefs 
nie v66raf as vermocid en slaapsiek afgemaak word nie ... di 
wisselwerking van egostrelings moe t oneindig versigtig bcnad 1 word 
in die delikat . pel. Maar laat ons die retoriek versaak en die vloei 
sonder omhaal van woorde betree! plimcntercnd. Die uitgangspunt is 

Ecrstens dra ck van g,~noemd' Nasionuli: me, gctcmpcr en vcllcdiglik 
wy sbegecrtc konfcrensic gccn kcnnis onderh wig aan Christ lik l ginscls. 
en het gcen gcskil met jou kritiek nie. Die teeltstrydighdd Ie in die 

Tweedens wit ek jou opro 'P tot sondigc gcaardheid van die mens n nie 
kriticsc gedagtewisseling hccltemal daarin dat die bcgripp Christclik n, 
onderskryf dcrhalwc hierdic ant- daartcenoor, Nasionaal/Volk/ Afrikancr 
woord! Hoewcl ek my wil onderskci 'n anornalie inhou nie. Laat my dit in 
van die adres waaraan dit gcrig was, dric situasies aan jou stcl: Ten cerst ' i 
aanvaar ek tog die Redakteur se wycr die idee van 'n yolk w t sa am taan tot 
ultnodiging. Derhalwe korn ek by die sy cic voordecl. heeltcmal tc rym met 
sscnsi van dit wat jy as pro blcmatics die Christ like opdrag vall naastclicfd 
ondcrvind, 111. die term Christelik d.w.s., wanne r daar positicf me t 
nasionaal. Die probleem rondom die mckaur saamgcwcrk word tot bcrciking 
konscp is blykbaar dat die twcc dele van 'n positicwc idcaal. 1l n twecde, 
van die term gcsicn word as need- indien mensel'n volk saamstaan ten 
wendige teenstrydighede, wa~ on,a!,- einde andcr P benadccl. is dit strydig 
wcrdbaar met mckaar in konflik moct met die opdrag van naustelicf'dc. Ten 
korn. Teenoor die Christclikc opdrag dcrdc, indicn 'n volk be drcig word met 
van liefdl.:, staan die nasion ale opdrag benadeling dour andcr, is so '11 volk 
van selfbchoud, wat in krisis-situasies hccltcmal geregtig om horns If met die 
in konflik kom. Vanuit hicrdie uit- rmddclc tot sy bcskikking daarteen te 
gangspunt, word veel onchrist likheid verset. 
op die Afrikaner se rekening geplaas. Die strcwe na sclfbchoud blyk dus 

Die reele spanning blyk egter nic te nic per se onchristelik te wees nic. Dit 
Ie tusscn die Christelikc aan die een kan op 'n cticsc en morecl verant 
kant en die sondige Nasionalisme aan woordbare wyse nagestrccf word. Dcur 
die andcr kant nie Intecndecl: die die sondige gcaardheid van di mens, 
term is heeltemal vcr ocnbaar en korn- kan dit ook op 'n onchristc like wyse ._;;;;;;;;;-;;;;;;;;;---=------;;:;"1 nagestrecf word. Om die spanning wat 

tusscn die sondige en gocic in die mens 
bcstaan, buite die mens te ncem en as 
'n spanning tusscn Christelik en Nasio 
naal te wil sicn, is cgter 'n mistasting. 

Die saak wat ons vir onsself moct 
uitmaak, is of dit wat ons onder die 
tcrrnc Christelik - nasionaal aanpak, 
inderdaad nog Christelik is. Die taak 
wat ons nou hot, is ccn van voort 
durendc kriticse s Ifond rsock, ten 
eindc to bepaal op ons inderdaad nog 
Christelik ondcrwcg i .. Op di ' weg van 
sclfbe houd, sal ons optredc st cds aan 
gepas moe t word by die Christelikc 
opdrag. 

Wit rna: k hicrdi toot udal hy nie 
late r deur 'n "hac rank" mit verra 
word nil'. 

28. R V 

Wit: F. G II r Swart: V. Smy lov 
,TU '11~ ld V rd idi III 

) P: 
posisi . 

SB SPARES 

1. P-Q4 N·KB3 
2. P·QB4 P KN3 
3. N·QH3 P-Q4 

Die kenmcrkende stoat v n di 
Grue nf'e l d Verdedi'ilP, It van 
Smyslov i gunst ling v rd di zin J , Hy 
he t dan ook 'I) h lungrike hydra tol 
die ontwikkcling van hierdic opening 
gckw'r: na 4.) N-B3, B-N2; 5.) Q.N3, QR QI 
PxP; 6.} QxBP, 0·0; 7.) P.K4. B.NS; 20. B-KR6 B·KRI 
8.) B-K3 hot Smyslov m t 8.) ... , 21. Q-B4 R Q2 
KN Q2! gctoon dat Swart '11 go io 22. N·K4 P-85 
posisie kan verkry. (, Ilcr vcrkics om Na 22.) .•. , R. N; 21,) 13 R, Q. B; 
die kla. sicke variasie t sped, wat ook 24.) Q·N8ch i. Swart v rlor • 
die kcus van Spassky was toe hy in 23. B-B2 R12·1<2 
I %6 ell in 1970 te n Fischer gespe I 24. QR-KB 1 
het, M t hi rdi 
4. PxP NxP final 
5. P-K4 NxN 
6. PxN B-N2 
7. B-QB4 P·QB4 
8. N-K2 oorgee nie. 
Dit is 'n beter stoot as 8.) N-B3, 

omdat Swart dan sterk druk op Wit se 25. P P 
koninginspion kan uitoef n m t stotc Swart kan ni 
soos 8.) •.• , N-B3 en 9.) .•. , D·NS. Let 
op dat Wit nic 8.) PxP'! kan spe I nic 
weens 8.) ..• , BxPch. 

HULP VIR STUDIE 
(Adllcrteusi ) 

Motorcycle Spares 
for a11 makes of British 

Bike ,new to our 
list for BSA Twins, also 

Haynes Manuals, 
write full deta iIs to: 

Mike Dirties, 
2, Forest Road, 
Cape Town 8001. 

OxO 
9. 0·0 N-D3 
10. B·K3 Q·H2 

Met hierdie stool dreig Swart 
It.) ... , Pxl' gl.'volg d .ur 12.) ... , N 

n a jy nie kan kie 
tu en Kentucky se 
oorspronklike resep 
en die nuwe Ekstra 
Bros nie, kan jy altwee 
meng in nige ver 
houding om jou 9 sin 

smaaktepa 

NUWE EKSTRA-BROS 
Vir manse wat hou van geurige sag .. sappige 
hoender met 'n kraaklekker, goudbruin kors. 

DIE KOLONEL E OOR ONKLIKE E 
Met di geheim van 11 soorte kruie 
en speserye. 
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VasbytJOHAN ENGELBRECH WEN 
FETSRY 

Een van die [ietsryers in die Matie-span jaag verbete om sy voorlopers te probeer inhaal. Die Maties is egter 
heel/emaloorheers deur die mann van Van der Stel, Paarl en Parow. Die eerste Matie oor die wenstreep 
wa Frikkie Heymans. 

J OIlAN Engelbrecht, belowende jaer van Van der Stel, het Saterdag 
die Maties se juarlikse Kerrnesse skitterend gewen in die afwesigheid 

van die aanvanklike gunsteling en y klubmaat , die Springbok Hans 
Degenaar, wat met die oog op die Rapporttoer nie kon deelneem nie. 

Ten spyte van die afwesigheid van 
Dcgenaur en Bennie Wen tzel, het die 
wedrcn tog groot belangstclling uitgc 
lok. Die prestasie van Johan Engel 
brccht word des te groter as in ag ge 
ncern word dat hy bekendc jacrs soos 
Derick Coetzee, lsak van der Merwe, 
Dirk Versveld en Leon Jonker die locf 
afgcstcek het. 

Engelbrecht het kort na die tweedc 
rondte heeltemal weggebreek en 'n gap 
ing geslaan wat die hele wedren geduur 
het. Sy voorsprong het gewissel van 
twin tig tot veertig sekondes aan die 
einde! 

Van der Merwe hct vir 'n ruk lank 
hard probecr om die gaping toe te stop, 
maar later tou opgegooi en in die bon 
del gebly. merna is geen daadwerklikc 
pogings aangewend om die voorloper 
se aanspraak op die eerste plek te vcr 
ydel nie. By voltooi die wedrcn met 
Bertie Mosterd van die Paarl en Derick 
Coetzee van Parow in die tweede en 

derde plckke onderskeidelik, 
Hicrdie wedren van 38 km oor 30 

rond tes is voorafgegaan deur 'n wedren 
op gewone fietse en ecn oor 14 km vir 
jongelinge. 

In ecrsg noemde wedren oor vyf 
rondtes vir mans, het die koshuise vir 
pll n te meegeding. Terselfdertyd was 
daar ook 'n wedren vir dames oor drie 
kilometer. In die wedron vir mans is 
die eCL te plekke gcnecm deu r A. Blake 
van Hel hoogtc, N. Fourie van Simons 
berg en P. Ncl van Huis Marais. Simons 
berg het hier die bekcr gewen met die 
mceste puntc en dus die rnec te decl 
nemers, met Eendra n Hclshoogtc 
twcedc en derde. 

E. van Buys teen van Sonop het 
die wedren vir dames gewen. Sewe 
dames het deelgeneern en hul entoesias 
me was vir baie manskoshuisc 'n voor 
beeld! Ook het A. Blake vir sy prestasie 
'n fiets ontvang van die Lejeune-fiets 
maatskappy. 

IOU het deskundige advies nodig om u geld 
te bele waar dit die vinnigste kan groei. 

BeiastingvlY 
Ons neem ook u inkomstebelasting-posisie 

In aanmerking. Ons kan u belastingvrye bou 
vereniging- en ander beleggings aanbied 
wat in u besondere behoeftes voorsien. 
Ons waarborg die maksimum opbrengs 

r dieselfde w es ni 

LYDIA WEN 
HEEMSTEDE 
NA 'n taai stryd tussen Lydia, 

Heemstede en Huis ten Bosch, 
het Lydia bo uitgekom met Heern 
stede in die tweede plek en Huis 
ten Bosch en Nerina kart op hul 
hakke. 

Die Heemstede-Lydia-wedstryd was 
baie hard en taai omdat albei spanne 
besef het hoeveel op die spel was. Die 
uiteindelike telling van 4-3 in Lydia se 
guns is 'n bewys van hoe gelykop die 
spel verloop het, 

Die bepalendc wedstryd was cgter 
die van Hccmst de teen Huis ten 
Bosch, want as Iluis ten Do 'h gewen 
het , kon hulk dalk nog die bcker ge 
wen hct, maar na hierdie '.:d tryd het 
hulle nog 'n inhaal-w lstryd teen 
Huis Neethling ook verloor sodat 
Hecrnstedc uitcindelik tweede kon ein 
dig. Heemstede het die wedstryd 00[ 
hcers alhocw I hulle n t 1 doe! kon 
aanteken. Hecmstede het reeds vroeg 
in die cerste helfte hulle doel behaal 
deurdat Rene Schraader 'n dwarsbal 
ingeskict het. Huis ten lsosch sc doel 
wagter was cen van die U itblinkers en 
hct telkcn. die Hecmstedcrs so pog 
ings afgeweer. 

Eendrgg en 

IE gemengde koshuisliga-tennis 
is hierdie jaar op 'n oortuig 

ende manier gewcn deur Eendrag 
en Minerva. Bulle was van die be 
gin af 'n sterk span en kon net nie 
gekeer word nie. In die finaal het 
hulle te staan gekom teen Simons 
berg en Erica, maar hulle ook op 
'n oortuigende wyse geklop. 

BogcnOt;lOd i di A-afdeling en in 
di B-afd ling het Helshoogte sake 
teen Majuba en Monica uitgcspook. Die 
finale telling was 4 wedstryde elk, maar 
met die speltelling het Helsh 0 t ell 

Dcnncoord hierdie af'deling gew n 

WENNERS: 
AFDELING A: (in volgorde) 

Eendrag en Minerva, Simonsberg ell 
Erica, Huis Visser en Lydia. Pieke ell 
Minerva, HuL Visser en Nerina, Dag 
br k en Lydia, Huis ten Bo: ch ell 
Oude Molen. 

AFD 'UNGB: 
Helshoogte en Denncoord, Maju ha ell 
Monica, Daghreek en Nemesia, Wilgen 
hof en Eikenhof, Lib rtas en Adstca, 
Hombre en Sonop, Majuba en Har 
monie, Held rborg en lluis niv. 
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HAN D A 
p N 

Gekies vir Rap-p-orttoer 
DJ E Stellenbosse studen t, Hans Degenaar, wat op die oomblik vir Van der Stel ry, is oulangs g ki 

die span war Suid·Afrika in die Rapporttoer gaan vcrteenwoordig. Alhoewel hy nie vir 
Matie-f1ctsrykluh diens doen nie, is die prestasie wat by b haul het be 'lis nOCHl n waurdig. 

Nadat hy die af'gelopc Wd vinnige 
opgang gernaak hct, hct die keurder 
uiteindelik sy talent raakgesien, en 
nadat hy op 4 September die Suid· 
Afrikaansc padkampioen geword het, is 
hy vir die Springbokspan gckies, 

gekritisecr orndat hy nie vir die Muties slcg: gclukwens. Soos Raplwrt t r ' 
ry nie. Nadat die EikeslOd1llIUS OIlS opmerk; sy ill luiting in di sp n W 

skerp aangeval het, het ons besluit om hccrlikc verrnssing. 
dieper op die 'aak in te gaan, en hct 
ons gesien dat ons hom oor dieselfde RAPPOR'( OFR 
kam kan skeer as by. Boland COl~tzce, Di 
wat vir die klub wat hom die beste 
voordele bied, rugby specl. 

Ons is cgtcr baie bly dat h die span 
gchaal h t, '11 daurom k 11 011 hom 

GEKRITISEER 
Degenaar is onlangs deur Die Matie 

ROF'II' 

Di roete van die toer v rskil 
vanjaar van vori II' jar en str k onder 
mccr oor die Tuinro t • Hi rdie ver 
nndcring in die ro ire k: n natuurlik ook 
vir '11 verru sing sorg omdat daur nog 
nie flcrsrymarathons oor hierdie r te 

Hans Degenaar is hier op pad lUI /log '11 sege in sy segctog lUI die gehou is ni . 
padkampiocnskap vall Suid-AJj·ika. Degeitaar is kort hiernu gekies om Die insluiting vall nc 11'1 I en ver 
Suid-Afrika tc verteenwoordig ill vanjaar se J apport/ocr. I ~JI is op die skde mder ry r s h t h \ Y (1:11 Suid- Afrikaans fil t ry (lor 1 'low Ild j ng 
oomblik '11 student (Jail die Universitcit. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fi~tsrYbk)Cd b' kik. DI I, 'n I h~lw 

di ervar malin oos Vall He rd 11, 
Frtjics B zlIidcnhout 11 ander. 

On hou Hans s v rtoning 
, langst ·Iling dop 11 hoop hy 
Stelh:nhosdl sc 1Hl'IIll h 0 • 

SUKSES WESSELS HELP AFRIG 
DIE negentienjarige eerst jaarstudcnt KepI r Wf;SS I, bek nde 

Vrystaatse kolwer wat begin vanjaar vir Maties kricket gcspcel het, 
is aangcstel as nsststcnt-afrigter vir die Universiteit van Stellenbosch Sf; 

krickctklub. 

DIE eerste lnterkoshuis-Stoei- 
toernooi is op Saterdag, 13 

September in die 0 F Malan 
sentrum beslis. Huis Visser het Wessels, wat reeds vcrledc week op 
skoonskip gemaak en op een na aI Stellenhosch uit Eng land tcrugverwag 
hut gevegte gewell. is, het in die Engclsc scisocn vir die 

graafskap Sussex kricket gcspccl. G - 
Deur hierdie prs goorwinning hct durende hierdie tyd net hy vir hul 

hulle die ecrste wenners van die Bar- twccdc span dicns gcdo n en vel sk 'i 
clays Bank.wi<;scltrof\;c g word. gocie tcllings bchaal, Kc plcr he t vanjaar 

Di toernooi was 'n groot sukses en begin as student in liggaallllikC opvocd· 
is gekenrn .rk dour mooi en harde stoei. kundc, maar he t in April na Engeland 
Die belangstelling was bo verwagting vertrek, 
goed en vcral Eendrag sc ondersteuning Nog gocie nuus is dat l~ddic Barlow, 
wu. ui. '~. 1 ~mdv (il,;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kosh . e was soo s volg: Hui Visser 3D, 
Eendrag 10, Dagbreek 7 .n I;Jsenblllg 
6. 

Die klubkampiu"lIskapp h t 
t rsdfdcrtyd ptaasgevind ell die vol 
gcnde stol:iers is as klubkampioens 
aangewys: 

. Bredcnbmp (Eendrag) 52-57 kg. 
r , Bredenkamp (Eendr: g) 57-62 kg. 

P. Nel (Huis Marui ) 62·68 kg. 
H. Gericke (Dagbr ek) 68·74 kg. 
p. Stofbcrg (Eendrag) 74·82 kg. 
A. Vorster (Huis Marais) 82-90 kg. 
P. Venter (PSO) 90-100 kg. 
W. van Wyk (Elscnburg) tOO + kg. 

Di groot verrassing van die a nd 
Was die onverwagte oorwinning van 
Audr V rs t r or a , OTc.; rd van 
FJc;cnburg. Vorstcr h t ge eVICT m t '11 

vat in die eer t rondtc. 
Mencer Danie Ras, WP skeidsrcgter, 

war die toernooi hygcwoon het, wa 
baie beindruk met die groot potensiaal 
Van die stoeiers op stcllenbosch. 

Die trofee is dt.:u'r M v. Ftzchc th, 
g,adc van die hcstuurdcr vall die plaas 
like B relays Bank·wk, a, n die span 
kaI te in van HlI1s Vis er oorhandig. 
~aar word b soog om die tocrnooi 'n 
J:lltrliks instelling te maak. '11 loernooi 
~et die Boland-Stociklub WI. rd ook in 
die vooruitsig g tel. 

Die Mlltic·kri k tsp I rs i 
bedrywig < IIIl dio odell ell ons W n 
hulle aUC,> van die he te to vir dl 
komendc soisoen. 

• Matie 
• rander y- In 

OP Saterdag, 11 Sept mber he t die relaUcfjong U~ -Brundenylluh 'n 
groot tap in 'n posltiewe rigting gen ern. Dil was in die v rill van 

'n brand rry-kompetisic teen die Universltcit van Port 'liz'lll tho 
diu half indrondc gchud naamlik: 
Bath, D. M yer, K. Pr ... torius, r , Keller 
man en N. Snyder, waarvan E. Hath en 
D. Meyer d urgcdring het t t di lnd- 
ronde. 

, ~. NPR 1 IIA 
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I 
OE 

TEE 

-Sauerkamllioene- 
DA r HI EEK, verlede jaur se wenners van die Sauerbcker, moe'S 

Vrydagaand vir die tweede keer in twce wcke die ondcrspit delf 
t 'ell Picke en sodoende ook die gesogte beker afstaan aan die 
roenspan. Pi ke her verdien om met 10- te wen alhoewcl dit 'n 

redeltke gelykop wedstryd was. Ook Dagbreek se twcede span het die 
eiudstryd te n Wilgenhof verloor. 

lk 'n a- 

DRUK 

Van d r Merwe het die heclagter 
van die Bloues, Panic Bergh, onder 
druk gehou en talk ns hct Bergh sy 
p. n benoude oomblikke be org, Pi ke 

SC lostrio het rcu ow rk vcrrig en aan 
hili span bcter bcheer oor di losbal 
be org. Ook Pi eke se Iyn taanw rk wa 
uiwerdcr. Die vaskop tryd hct gelykop 
v rloop n elk span het t vee va kop 
ball g haak. 

Aan Dagbreck sc kant het die 
link rvlcuel, Pict Bosch, uitgeblink met 
spr nkellopi S. Sy opponent h t hom 
rt r go d in toom hou met dodelike 

laaavatt . Di wcdstryd het min kanse 
he org aan die agt r. peters. Teen die 
einde hct Dagbreek egter rockeloos 111 t 
elke moontlik bal probeer hardloop, 
Pieke " agterlyn het betel' afgerond 
g peel, maar kon ook selde die voor 
dcellyn oorstcek. 

Di cerste punte in die wcdstryd 
het na vyf minute gekom toe Dagbreck 
gestraf is en Corne van dcr Merwe vir '/1 Creep uit die wedstryd tussen Pieke ell Dagbreek laas Vrydagaand. Pieke het ill hierdie wedstryd die 
Pieke drie punte kon aanteken met 'n nuwe Sauerbekerhouers geword deur Dagbreek, verlede jaar se kampioene, met 10-6 te klop. 
skepdoel, Slcg drie minute later het --------------------------------------------- 
Ca sic Carstens die telling gelyk ge 
maak met 'n strafdoel aan Dagbreek. 
Na 'n kwartier s spel het Van der 
M rwe vir Pieke weer laat voorloop 
met nog 'n . trafskop, Carstens kon met 
nog twec pogings pale toe nie die 
telling gelyk maak nie en halftyd het 
Pieke 6-3 voorgeloop. 

In di tweed hclfte he t Pi ke vir 
Dagbrcek in hulle halfgebicd vasgepen 
en die Bloues het gcsukkel om die 

DAG EEK PASOP! 

wurggreep af to skud. Pieke het nou geslaag vir Dagbreek. Sy span se eind- Alhoewel die wedstryd n ie baie aan 
vcrbe te gesoek na punte. Van der poging het egter tc laat gekorn om skoulike rugby opgelcwer hct nie, was 
Merwe het na twintig minute in die hulle van 'n neerlaag te red. Die eind- dit op die oog af'n skoon wedstryd. 
helfte egter 'n maklike strafskop ver- telling was 10-6 in Picke se guns. Met konstruktiewe rugby die af 
brou. Slegs vyf minute later is sy span Dit was jammer dat Oagbreek kort gelope seisoen het Pieke verdien om as 
bcloon met 'n drie in die hoek nadat voor die einde hulle agstcman, "PoC' Sauerkampioene uit die taai stryd te 
hulle voorspelers goed gedryf het. Die Louw, moos vcrloor weens 'n besering, tree. Aile eer aan die Groenspan! 
doehkop wu m~, mau ~ h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
stadium was die koeel reeds deur die 
kerk vir Dagbreek. 

Car . tens he t met nog 'n strafskop 

RAKA 'LE SEEVIER 
IN GAME 

GABASHANE Rakabele van Lesotho het Saterdag die Stellenbosse Isotoniese Game-marathon met 'n 
g eie tyd van 2 uur 23 min. 49 sek. gewen, en daarmee die tweede swart atleet binne 'n week geword 

wat 'n S.A. ope titel in die langafstand gewen het. Tweede wa Andrew Greyling van Noord-Transvaal, 4 
sek. agter Rakabcle, en derde was D. Marcisz van Suid-Transvaal, met 'n tyd van 2 uur 25 111in .. 2 sek. 

Die wcdstryd het egt r 'n slegtc 
nasmaak deurdat die sk idsregter nie 

llier maak cen ~'an die swart deelnemers in die Crame Maratholl klaar. opgcdaag het nie. Hen van die to 
Gaba'lhan Rakah I vall Le otllo het gewell met Andrew (;reyling van' kouers s hldp is ingeroep n na die 

wedstryd is beweer dat te veel tyd 
N;.;.;.o.;;;.o.;..;rd;.;...,,;.7_}i;,.;.'O' ..... 1$~m ... a .... a-l-tw ..... e-e-d-e-. -------------, toc.gelaat i . 

Dit wa 'n wedloop wat bat' 'pan 
nend vcrloop het, en a di Mati -atl ct 
Lo d Rabi hom ni in die vyf'de rand 
wens 'n bring m onttrek ni , 
kon di uit lag he I waar kynlik ander 
g w es het. M 1 di a ivang van die 
w dloop het di tw e wart atlcte 
Kunene en Ny mbe die voorrou gc 
n ern, terwyl Grcyling in die bondel 'n 
paar mete r terug gegly het, Di p was 
nic bale vinnig • angcgc ni . 

Aan die begin van die twe d rond 
het di ~ Noord-Transvaalse atl et, A. 
A 1.:3ni die voortou geneem, t,;n is ge 
volg d UT j. Thobej nt, Gaba hane 
Rakah Ie en Andrew GTeyling op y 

hakk . Met die aanbreck van die derde 
rond h t J. Thoh jane die voortou 
g neem, met owat es atle te op sy 
hakk . 

Aan di begin van die vyfde ronde 
h t Rakab Ie vir die ecr te keer die 
voortou gcnecm, maar hy kon nooit sy 
t enstanders af kud nie. Lood Rabie 
he t t 11 hi rdie tyd die vyfde plek 
h kl e. 

SPANNING 
Met di aanbreek van die laaste 

ronde het Rakabele en Greyling skoucr 
aan skouer gehardloop, en alles het 
aangedui dat 'n baie spannende einde 

WYNAND RAUCH 
NOUDAT die toetsreeks teen die All Blacks ook verby is (terwyl ons 

almal sug van verligting) en die blare aan die bome al groener 
word, begin ons stadigaan besef dat die jaar aan sy laaste draadjies 
hang. Met die Sport op Stellenbosch gaan dit deesdae ook so, en alle 
aktiwiteite begin einde se kant toe staan. 

sou volg. Dit het gelyk of Andrew 
Greyling die afstand tussen hom en 
Rakabele wou vergroot, maar Rakabele 
hct hom nie laat afskud nie. Rakabele 
en Greyling het hul teenstanders al 
verder en verder agtergelaat. 

Toe die twee atlctc die baan binne 
kom vir die laaste 500 meter, was 
Rakabele ongeveer vyf meter voor 
Grcyling. Die skarc het albei atlcte 
aangemoedig, en die twee atle te het al 
hul kragte ingespan oor die laaste 200 
meter. Oit hct gelyk of Greyling vir 
Rakabele sou kon inhaal, maar Raka 
bele het met 'n goeic eindpoging vef 
scker dat hy die wedren wcn. Oit was 
egt r ni Rakabcle se vinnig. te tyd tot 
dusver ni maar dit doen geen afbreuk 
aan 'n goeie v rtoning deur hom nie. 

Di vierde pick is ingcneem deur J. 
Thobcjane met W. van der Hooven van 
Noord-'J fall 'vaal vyfde ell S. Atkins 
van Natal in die sesde pick. 

punt afstaan as gevolg van J n gelykop- 
-edstryd. Hullc het egter die eerste 

been van die liga gewen en daarom 
moet hulle nou teen Medies, wenners 
van die tweede been, uitspeel. 

In die sokker begin sake nou ook 
einde se kant toe staan. Fendrag het 
hier ook 'n kans om die Bun Booyens 
trofce te wen. Hulle en Libertas moet 
110g in die finaal spccl. 

Wat sport op Stcllenbosch so 
intcressant maak, is beslis die onvoor 
spcfbaarhctd daarvan. Daarorn kan 
men. dit so genict en jou eie voorspel 
lings waag. 

Een van die sportsoorte wat klaar 
afgehandcl is, is rugby (ek bcdocl 
koshuisrugby). Hier het Pieke vriend en 
vyand verras dour onoorwonne dcur 
die Sauerliga te korn en Dagbreek twee 
maal te klop. Hierdie span bchoort 
besondere lof tc kry deurdat hulle die 
eerste Privaatwyk is wat die Sauerbeker 
wen. Die ou PSO het wei die bekcr 'n 
paar maal gewen, maar vandat die drie 
apartc wyke bestaan, is dit die eerste 
keer dat die beker deur cen van hulle 
verower is. Veels geluk, Pickel: 

Om terug to korn tot die toctsrecks; 
uit hetroubare bronne is vernecrn dat 
die Springbokke die he Ie week voor die 
toe ts geen agterlyn bcwcgings geocfcn 
het nie. Tog wonder ek of dit nic dalk 
betcr sou gewees hct as hulle tog van 
hut agtcrlyn gebruik gcmaak het nie! 

In die Manshokkie-liga is sake ook 
bcsig om ap '11 hoogtepunt af te stuur. Sonder dat die meestc studente dit 
L~endrag en Medics is op die oom blik besef, vaar hierdie Maties bcsondcr 
die twee topspanne in die liga en h t by goed. Daar sal in die volgende uitgawC 

die ter perse gaan nog nie die finaal om volledig hicroor berig vord. 
die bcker gcspecl nie. Albei spanne is Omdat die klub sulkc swak onder 
onoorwonm:, maar I'cndrag moos '11 steuning gCI~iet, wi! ons dit graag aan 

die brec stud\: ntegcmt:cnskap bekend· 
st I. Die volgende is aan Ot1S gestuur el1 
OilS plaas dit met graagtc. 

Die skermcr saluccr. Dis tradisio' 
ncel. A. die twccgeveg yerby is, gee hy 
die hand. , 0 wil die eeue-oue kuns dlt 
he. 

Vroccr dae 11et die swaard minuet 
goeic gebruikc geken. Met die rapier in 
sy hand het Hamlet gestcrfj voor sY 
dansende punt het die Drie Muskcticrs 
hul passies mocs ken om drie te bl)'; 
met hom het Cyrano de Bergerac nellS 
teen. kimp en spot bcwaar. 

Uit die ems van gister het ~e 
vinnigc, v ilige spel van vandag ontwd'i 
keto Die moderne skermer (man 0 
meisie) het 'n sin vir humor nodig. '11 
koel kop, koordinasie van brein, oog ~Jl. 
hand, ratsheid, fiksheid, 'n paaT tekklCS 
en 'n sweetpak. 

Oefeninge vind plaas Din dag' e.: 
Donderdagaande vanaf 7-uur in di 
Gimnasiumsaal op Coetzenburg. 

Skerm, scker een van die sport 
soorte wat die swakste ondersteuning 
op Stellenbosch genict, word reeds 'n 
gcruimde tyd baie intcnslcf <leur 'n 
paar Maties beoefcn. 

Sokker Interessant 
N A afloop van die intcrkoshuis sokkerliga is Eendrag, Libertas en 

Dagbreek gesamentlik bo-aan di puntelys. Dit; drie spannc se 
doelgemiddeldes is geneem 0111 di wenner te bepaal, maar Eendrag en 
Libertas s doelg n iddclde i dieselfde en dit i nog onseker of hulle 
as ge amentlike w nn r. heskoll al word en of hulle dit sal moet 
uitspook om di lIiteindelike wenner sal wees. 

In 'n wcdstryd om die, Bun Booy- Dcur '11 g )ykopuitslag af te dwing 
l!ns-trofec het Ecndrag .n Oude Molen in die wedstryd teen Eendrag, hct Oude 
gelykop gc. peel met twee doelc elk. Mol n vers ker dat hy die afdeling wen 
Dit was 'n harde wedstryd waarin wa"rin hy tecn Fcndrag, Medic en 
l'cndrag in die ecrste h 'lftc knacnd Hel 'hoogte mcegeding het. l~endrag h t 
aangeval het. sy kans verspeel om die cindstryd t 

haal deur ook teen Medics gclykop t, 
speel. In hierdi wcdstryd is gcen doc)c 
aangetl!ken nie. 

Oude Molen kom in die eindstryd 
tl! staan t en die wenner van die af 
deling waarin Ub~rtas, Dagbreck, Huis 
Marais en ~l.ndrag B tTl eding. 


