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Peiling beve tigend 

Aan die estetiese was vanjaar se kamaval nie ann nie daarvan sal menige Matte-man getuig. Onder die 
akademiese oe van Bennie Boekwurm, het hierdie blommetjie menige sak lcegegeglimtag. 

"u.s. moet leiding neem 
in die A. . ." 

- JAN BREDENKAMP 
" Soas Stellenbosch vroeer teen die idee van Britse Imperialisme vir die idee van Afrikaner-na ionali me 

gestrewe het, moet Stcllcnbosch in die besef en waardering van Afrikaner-na ionali me, trewe om 
nog meer gestalte te gee aan die effektiewe d elname van an b volking gr ep in di bcsluitneming proses dl ASB 
sodat hull hul op daardie manier op die b s m ontlike wy kan verwe enlik." V 

So sicn Jon Bred nknmp (S.R. voor 
sitter) die rol wat Stellenb ell binnc 
die ASB moet pe 1 in die j ngste 
uitgawe van die Took (F cbr.). By c dat 
St 11 nb ch ni me r di rot van 'n 
kat li ator 00"1 in di afg lop 7-8 j ar 
buite di ASH mo t sp l nie, m ar die 

- 

Jan Doep: "Ek voel teorede" 
INANSIbr~L 
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NAVAL- A.C.S.V. 
Plaaslike talent 

• let besonders 
T · RWYL baie geswoeg het aan vlotte en ander by sokkiejolle was, is 

die karnaval-musiekfees op die JS Maraisplein aangebied. 'n Coed 
georganisecrde program en doeltreffende klanksistcem hot gesorg vir 
'n redelike opkorns en 'n sukscsvolle aand. Daar is hoofsaaklik 
folkmusiek gcspeel en met enkele uitsonderings was dit van 'n hoe 
gehalte. 

Le He Dowling en Heather Soloman 
hot met hul s, ng en klavlerspel maklik 
di aandng behou, Die a capella- ang 
van Herman Binge sc groep wa verfris- 
end en 'n ltnliaan c rnadrigaal n 
.. After the goldrush" v n Neil Young i 
cntoc iasties ontvang. Nlc Fine n y 
zr P se instrum nte h t gewis cl van 
bongo'. en 'n fluit tot 'n altviool en 
tj 110. Afg slcn van die i twat yl klank 
verdien "Bulldoz r Driver" met sy 
tipie e Nic Fine- ktualltcit pial ver 
melding. "Jugg" van Kaap tad wa met 
hul "washboard't-mu iek 'n rariteit wat 
teen di einde van die aand werklikc 
ge sdrif opgehaal het. 

AUCAMI' EN SMALL 

Van ons Afrikaansc skrywers i. ook 
verteenwoordig. 'n Mens hoop n t dat 
die kerpsinnigheid en spot van Bennie 
Aucamp se "Telernan van We kou" 
(gesing d ur Jannie Hofm yr) en 
"Broadway" van Adam Small (g ing 
deur Jan de Wet) ni in die geestesroe - 
moe van die gehoor verlore geraak h t 
nie. 

'n Mu. iekfe soos 
groot moontlikhede vir 
studente. 

'N OEf1~WSESSIE van die ACSV se stuk, "Portret teen die muur" deur Louis Kriiger. Die spe/ers is, 
hi rdi bied v.l.n.r., Una Koch, Bennie Streuders, Elize Erwee, J.P. Rossouw en Filip du Preez. 
lfskcppende 

ULLA SCHULER GOEIE FRANSE KUNSFILMS 
__________ --- -1 DIE Maandagaand-programreeks gedoen word teen 'n tudent fooi van 

01 7\.TS El~V K U"7\.TS T'E'7\.T .4A· RS van die Filmvereniging sluit R4,00 .. 11, L 1,. 1 1..1:1. : die kwartaal af met die vertoning Va~Jaar, (weens versterkte ban~ 
met die Franse Amba ade) het die 

van Kes van Ken Loach op 21 vereniging 'n hele an tal Franse films 

d P I M Maart (6.30 en 8.30 nm.). Die wat deur die jaarvertoon sal word. Die e U r au u r ray voorvertoning is die Sir Kenneth huidige reeks "Classics of the Thirtie " 
Clark-outobiografie: "An Edwar- word opgevolg deur "New Cinea te of 
dian Childhood" the 7~'s" en begin in April deaai. 

. Ole Woensdagaandreeks-kllnsfilms 
Inskrywings kan nag by vertonings sal ook groot gehore trek wanneer 'n 

aantal verteenwoordigende films oar 
die Impre ioniste vertoon word. Op 
30 Maart (19hOO 20hOO) al Paul 
cezanne o.a. te sien wees. In die 
kornende kwartaal gaan die opwinding 
voort met kunstcnaars soos Henry 
Rou s au, Turner, Monet Degas en 
Rodin. 

Die films lui bepaald 'n baie lof 
waardige vertoningsrepcrtoire vir 1977 
in. ANITA SNYMAN Frnnci co Gnll ry of Modern Art" ge- I-- ~ ~--_--------- 

koop waar dit tans ten toon ge t I 
word. Hy beplr n am hierdl [a r nog 'n 
c nmanuitstalling in Kaap tad te hou. 

Loui werke is p rsoonlik v n 
nard en g an me tal oor mens verhou 
ding. Hy probecr 'n kere gevoels 
aspe tot kepping te bring n dan 
be kou hy die sklld ry as 'n intieme 
g prek wat hy met di a nskoucr voer. 
Sy kil rye i g woonlik hoogs radi- 
10 at en sonu kokk nd van ard, Hy 
ga n altyd onpreten i us tc w rk en 
tr ef nooit na di id ale ni , maar w I 
n di onmiddellike. 

Lolli n BY vrou, Mary-Lynn, woon 
die af'gelopc vi r jaar op Sf II nbo ch. 

DIE tweede kunstenaar in die reeks is Louis Jansen van Vuuren. 

Louis Jansen van Vuurcn i in 1949 
in Midd Iburg (TV L) g bor waar hy 
groot eword hct, Nadat hy daar gc 
matrikul er het, hct hy as kun student 
n die Univer ileit van Stcllenbo eh 

ing skryf w ar hy sy B.A.-grand (Kuns) 
niter y B.A.II nn urs-graad (Kun ) 

ond r keidelik met onderskeidin ont 
vang h t. Nadat hy di betrekking as 
dosent aan die Natalse Koll ge vir Boer 
T gnics Ond rwy beklee h t, i hy as 
do ent aan Die Univcr it it van St llen 
bosch aangestel; 'n b trekking wat hy 
t ed bckl , 

Louis J n en van Vuuren het r ed 
aan vyf t ntoon tellings de 19 neem, 
waarvan e n in San I ran cisco gchou is. 
I' n van y w rei d ur die "San 

~ 
DROOGSKOON~RS 

H/v Andringa- n K rkstraat 

SE 
MEN E 

MAARTPROGRAM PROTEA rEATER PAARL.lel. 23464 
Telbes rekings word aanvaar! 

***** Dond r<id!] 10 Mart Bnrn, Vryd 9 11 M rt a.15, S t, 12 M rt 2.15, 5.30, 
a,15nm. M I Brook 0 skr u neak tr ff rkom dl ." IL NT MOV. ", 

***** 
M nd g, Din$dag 14, 15 M rt Bnrn. CATHERIN D N UV in Lui Bun I' 
"B LLE DE JOUR" (en 01 di 100 I. 

***** 
W nsd 9 16 M rt Bnm, DI tout kern I, "TH BAWDV ADV NTUR 
o TOM JON ". 

***** 
Dond .rd 9 17 Maart 7.30nm. pr iosl" LO OMS IN TH DU Til plus 
"TH BAWDY ADVENTURES OF TOM JONE ' 

** ** Vryd 9 1 a Manrt a.l cnm, Saterdag 19 Mart 2,15, 5.30, a.15nm. P t r Fond r 
en Susan G org in dle opwind ode kSI film, "LAZY MARY, CRAZY 
LARRY" 

HENRY Mylne was verlede jaar 
wenner van die beker vir die 

beste akte ur van die 1976 USA T 
dramafees. Hy het ook die toeken 
ning vir die beste speler van die 
Libertas-teater van 1976 ontvang 
vir sy interpretasie van die titelrol 
in Robert Thomas se Lola al vir 'n 
eensame man. 

Vanjaar het hy die dr maturg-pen 
gelrg en 'n guitige . ngel e komedie die 
li la t ien. Move over Darling, is 'n 
op-die-rnan-af komedie. Omrcde dlt by 
tye byna "slap stick" word, beweeg dit 
besli end w g van die klug. Daar is dus 
ge n r de vir karakt rdicpte of uitbou 
ing ni, want die "larger than life"» 
kr rakters word saam met die byna 
onrealiteit van die opeengestapelde 
Itua i inge pan met net cen docl; om 
te verm k. 

Move over Darling, i Helshoogte en 
Nernesia e n krywing vir vanjaar sc 
dramafee . Henry Mylne If n em die 
regie waar. Onder die sp 1 rs tel Kes tell 
Laurie (wenner van die bcker vir die 
mees bclowende speler tydens die 1976 
USAT-fees) en Patricia Picter e wat 
ook vert d jaar in Lokval vir 'n een 
same man speel het. 

USAT - Toneelfees : [!.rogram 
SA TERDAG 19 MAART 

lIeemsted /Dagbreek: Volg nde Terrence Mc 
Nally. 
ASVS: Die Vierde Hilgard Bell. (Student). 
Irene/PSO: The New Step Leonard Cohen. 
Monica/Majuba: Die Wandeling - Onbekende 
Vlaamse bron. 

MAANQAG21MAART 
A SV: Portret Teen die Muur Louis Kruger 
(Student). 
Erica/llelderberg: Picnic on the Battlefield 
Fernando Arrabal. 
Minerva/Pieke: Die Verpligte Vrywilligers - Kay 
I HI I. 

DINSDAG 22 MAART 
SCA: Who talks of Love in the Grave? Steffen 
Zoutendijk (Student). . 
Nerina/Simonsb rg: Maskers en <ngeJe Notis 
Peryalis. 
Sokratie e Vereniging: Die Lucky Dip Robin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IHaw~n enWnliam u~ ~W~nk). 

WOENSDAG 23 MAART 
Sonop/Hombre: Die Doemklou W. Jacobs. 
Huis Div.1 ·endrag: Op di Grens Piet Marais 
(Student). 
Harmonie/Wilgenhof: The Real Inspector Hound 

Tom Stoppard. 

DONDERDAG24MAART 

Wilgenhof: Die Kersvaders Marlene van Niekerk 
(Student). 
Serruria/Libertas: Doringros ie Dawie de Villiers 
(Student). 
Nemesia/Helshoogte: Move Over Darling Henry 
Mylne (Student). 

VRYDAG25 MAART 

USAT: Die Groot Vrek Nic Fine(Student). 
Huis Ten Bosch/Hut Visser: Die Blokkiesraaisel 
Anlen Jordaan (Student). 
ASK: 'n Tragies komedie Toneel tuk in drie 
bedrijven P. Meyer. 
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USAT TONE LFEES· 
REKORDT. L 

DRAMAS 

'~~~l~jij~ii~i~jij~ii~il~:l~iliiilil~lljil:~~~1~~~;:;::~[~~i[i~:~;:iijij:l~ji::ij[~i~~j:i;:l~ 
Die inskrywing van die Sokratiese 

Vcreniging hect Lucky Dip. Die groep .-- ~ __ ~ Die spelers in Lucky lJip. die in- 
onder leiding van Robin Hawkins sien skrywing van die SO";1'al; s Ver- 
hul stuk as 'n non-avant garde "spel" S k k V; I emging, sit seker nte verniet 
wat sterk nihilistiese ondertone hot. t U e e rtaa Die keusc van die ASK het geval op random 'n binneshuise visdamme- 
'n ou Afrikaanse stuk wat dateer uit tjie ni • 110 wei dit nie so lyk nie. 
1917. Dit word aangebicd as 'n tipiesc Waf tevoorskyn gaan kom, weet 
dorpskonsert en bied 'n atmosfeer wat VERSKJLLENDE ccnbedrywe van meer bel ende en erk nde drama- hulle aileen. Ter wille van die miste- 
die verskeidcnheidsskaal van die inskry- turge word opgevocr. 'n Interessante verskyn el is dat verskeie van 
wings moontlik kan laat neig na mcer hierdie dramas in 'n Afrikaans-vcrtaalde vorm aangebied word. rie, word name nie ~Jermelcl Hie. 
balans. 

As beoordclaars tree vanjaar op: 
Johan van Heerden van die US-Drama 
departement en 'n oud-Matie, Philip 
du Plessis, wat dosent by WOK is. Na 
wat verneem word, is die USAT-he tuur 
besig om met dr. Bennie Aucarnp en 
prof. W.E.G. Louw tc onderhandel om 
die studentetckste te beoordeel, Dit is 
in teenstelling met vorigc j re toe die 
spelbcoordelaars ook hierdie afdeling 
behartig het. 

DIE ywer en belangstelling vir die jaarlikse USAT-dramafees bereik 
vanjaar ongeewenaarde hoogtes. 'n Lewcndige geskarrel is orals te 

bespeur: finale reelings word getref, koshuise en sommige verenigings 
se spelers begin druk te repeteer, en intussen is die oorkoepelcnde 
organisasie besig om finale beslag te kry. 

Die voorsitter van llSAT, Nic Pine, 
is tereg opgewonde oor die komende 
fees. Die opset en bclangstelling rond 
om die fees het so toegeneem dat dit 
met reg in dieselfde geselskap van 
feeste soos Knrnaval en Sangfees pas. 'n 
Voorbeeld hiervr n is die fenomenale 
toe name in inskrywings sedert die 
beginjaar, 1974. Die inskrywingstal het 
naamlik van 11 na bykans 21 vcrmeer 
der. Wie weet, mi kien word die USAT 
fees vanjaar nog "mondig". 

Hoewel die stuk met karaktcr 
werk, i die duidelike poging van die 
skrywer teenwoordig om jong Suid 
Afrikaners te motiveer om self tandig 
te begin dink, en 'n reali tiese toekoms 
visie te he. Die tegniek van die droom 
word onder andere in die stuk gebruik, 
wat moontlik interessante effekte tot 
gevolg kan he. 

·~:.(:}~~~~~:i~l{~:~~jjjjj~~j~:i~:mf~~t~l~~:i~~~:::i:::~:~~~~ijli~{::j::i::il~: 
Die fees bled die unieke geleentheid 

aan jong studenteskrywcr om hut 
werk, en ook eksperimente, op die 
planke te bring, sonder cnige noernens 
waardige koste daaraan verbonde. 

Ott werk in die hand dat 10 stu 
dentestukke vanjaar opgevoer gaan 
word, waarvan vyf verenigingsinskry 
wings is. Hicrdic bestel is beslis die 
enigste in sy soort aan Suid-Afrikaanse 
kampusse, 

~)~l)~::ln~~~iljij~~11~jj[;l~j~j~j~:j!~~P9~~n:ji[ill;~;r~:~~:i~~li~:l~:~~j~~~~:~l; 
Portret teen die muur deur Louis 

Kruger is die inskrywing van die ACSV. 
Louis ondersoek hierin die moontlik 
hede van die religieuse tema vir die 
verhoog. Hy eksperimentcer ook met 
die tydsaspck en Ie klern op die verhou 
ding wat daar tussen skrywer en "ver 
hoogwerklikhcid" bestaan. 

::;,;:::!:::::::::::::!:~~t$.i,~::)::;i,;: ::!::::: '::i:~~; :!!~~6'!f!~~;:1~;:;~~1~. 
Die Groot Vrek is die inskrywlng bestuur gelukwens met die pragtige 

van USAT, waarvan die voor itter ook poging waarm e hulle vanjaar vorendag 
die skrywer is. Teen die agtergrond van kom, maar wil ook daarop wy d t die 
'n oorlogsituasie aan die grens word die sukses en jaarlik herhaling van hierdie 
denkpatrone en norms van die ouer fees afhang van individue wnt werklik 
Suid-Afrikaanse geslag in konflik met bereid is om gein pireerd hulle volle 
die wcrklikheid en die cssensie van die toewyding aan die fees te gee. 
krisis gehring. Die konflik tus en die Ons wens elke lid van clke pan 'n 
stocre en hccthoofdig vader en die aangenamc en lccrsame fee toe. 
soldateseun wat middc in die moord- 
ende werklikheld staan, lei tot 'n kli- 
maks m t tragi gcvolgc, 

Wensp t. 

Minerva en Pieke bring dl verts aide 
stuk van Kay Hill, Three to get mar 
ried, op die planke onder die regie van 
Hermien Kriel. Sonop en Hombre bied 
Die Doemklou van W. Jacobs aan, wat 
deur Charles Fryer, 'n oud-Matle, ver 
taal is. Nanette Nolte en Deon Furnell 
docn die regi. erwerk. 

EIEBODEM 

Dorothea van Schalkwyk het Next 
van Terrence McNally vertaal. Sy tree 
oak as regis use or vir He mstede en 
Dagbre k sc spanpoging, en no m dit 
Volgende. Die oorspronk1ik Am ri- 
kaan milieu word oorg plans na i 
bodem in 'n univcr le en aktuele 
situasie. 

Net twee k rakters tr e in hi rdie 
tuk op: die hoogs gero tin rde Ser 
ant Van Tan' en die g mo delik 
Kruywagen wnt 'n medi. onder oek 
moet ond rgaan voordat hy tot akti - 
we diens tocg laat word. S r. nt Van 
Taak hanteer haar roetin w rk ampt - 
lik en koel, tcrwyl Kruywa en dft met 
al die onprof ssion li me tot y b kik 
king atiri cr. Hy r goei land burger 
het immers . y gt en ei mbisles, 
maar die kit Van Tank kan ni <Ii 
individu agter die nom mer h rken of 
crken ni . 

IIi rdie geg we bi d ernsti e onder 
ton , maar in we, bly die tuk g trou 
aan di aard van di kom die. ----------------~~---_...,-~~- 

ARRABAL 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Tru tbankgebou 
Andri ngast raa t 
Stell nbosch 
7600 TEL. 

4440 
2906 

Die spelers wat hier in 'n gemoedelike pose afgeneem is, tree op in 
Henry Mylne se "Move over Darling". Hullc is (in die gcbruikllke Posbu. 43 
)Iolgorde): Ynor Meyer, Lindy Horak en Cindy Smit. 

KERSFEESIRONIE 
DIE Kersvaders i nie reali ti f 'b trokk " tent r ni di 

eerd r 'n sproki w t di wa rheid probeer tr f met rympi 
karikatuur, 'n vryc vel drama sou men kon 

WALIONS SKRYFB HOEFlE 

SP J,SIAI E AFSlA J VIR STUD ,NTE 
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Die dilemma 
Student: 

van die SO I TROOS 
DI . off isiele syfcr vir die aantal PSO- tudente op Stellenbosch in 

1976 was 4 050 'n syfer wat opmerklik gegroei het in die 
afgclopc jare en wat waarskynlik in die nabye toekoms sal groei. Waar 
hierdie situasie 'n in teressan tc verandering in die hele Stcllenbosse 
opset meebring, het dit oak probleme mcegebring; en wei problcme 
van 'n dringende aard. 

Admini trasic hou slegs toe ig oor agt of meer per one loseer. So 'n 
privaatkoshui e. losi shu is moet aan sekcre verei tes vol- 

Wat studente se r 'clings buitc di' docn, '11 Ander alternaticf is om die 
opset betref', hot di Administra ie huurraad van B llvill te raadpleeg. 
en eggenskap nie, Die student sluit Bier is sekcrllk ruimte vir die instelling 

'n private kon tr k m t die eienaar van vt n 'n b skermende ligg am, y di t 
'n huis of karner of woonstel, Die van Admini tra le, die muni ipaliteit of 
r 'ling plaa die PSO- tudent w t nle in die stud ntemassa If kom. 
'n privaatko 'hui. woon nie in 'n uitcr 
wi elvallig posisi. Daar i 'n dring- KOMMUNIKASIE 
en~ te.kort ann .10. i '. op Stcllen~ eh Die grootste probleem van die PSO 
buite die k.o huisc, Die ~tud nt IS dus hulskornitecledc i die van kommu 
~et sy kang ban.krek~na?g totaal aan nikasic. Die stud nte wat in privaatko . 
die genade van d~e 11lllSCICnn~r o~r~- huise woon wil graag "v rwelkom" 
la t. Gevall van gcw~tenlosc Ultbultl~g word. tlulle kan in elk val klcs of 
kom wc~ voor;, Maar "n student wat d,le hulle wit of nie. Te noor hierdie itua- Die Langenhoven se pryse is alweer op. Gelukkig is daar 'n remedie vir moedelose privaatstudente se frus- legcndariese garret -bestaan van n . t d' k shui . b' . . di d' t I . k I SIC, wat ooreen. em met re 0 lUI· trasie: ter IS nou te koop In te sen trum. ~rJ1l 18 er voer sa JOu sm c om 10~ grocpsidentiteit, is daar die nder tu . ..- _ 

liewer 0 l I at lewe a wa! hy.dlc dente wat byvoorb cld in woonst II LSS SE P1l y:S~ LS WEEN OIP g vaar ?I~t loop o~ sy ere !Ul !e bly, en van wie die huiskomit es eers 
(want. dit IS waarom dit gaa? - n e~e teen di eind van die jaar in kenni 
plek~IC). te. n.lOet verloor. Ole vryhel~ gestel word. llierdie studente is ni 
van n. l.n~lV!du~le . bestaan, sov~r dit noodwendig geintere erd in groep . 
moonthk 1., I Vir die m~rderheld van bedrywighede ni , maar sommig van 
vandag e student van uitcrste belang, hulle voel hulle tOg afgesluit van die 

Indien hicrdie student hom wit be- kampu lewe in die gcheel. Di situasie 
roep 01' hoer gcsag m 'n be ter kamer kan sekcrlik verbeter word noudat ons 
te v rcis, is sy klagte hy die gesond- in besit van 'n Studentesentrum is. Die 
heidsdicns legs gcldig indicn hy in 'n s ntrum k n waarlik 'n sentrum van Derhalwe is daar nog bale PSO· 
losie huis woon: d.w.s. 'n huh waarin aktiwiteite word. studente wat verkies om by die sg. 
------------~---------------~ "ko~annie~' te gaan eet. Daar is ve~ 

sk ie van hi rdie tipe ectplekkc op 
Stellenbosch, onder andere. Huis van 
Zyl en Saba Sela. Studente betaal hier 
ongeveer R 1 00 per semester. 

HUISLIKHEID EE DER 
AS KOFFIE-SOCIALS, ENS. 

STELLENBOSCB se koshuise is besig om leeg te loop 'n stelling 
wat decsdae dikwels gehoor word, en ook nie net ten opsigte van 

Stellenbosch nie. Dit Jyk onmoontllk dat daar met al die koshuise op 
al die Suid-Afrikaanse kampusse dieselfde foute kan wees wat 
studente skielik so begin frustrcer dat hulle verkies om onder losies te 
soek. Die nigste alternatief is dat die mense in die ko huise verander het. 

Dus, dat hi rdie nuwe tend ns 
sa mhanc met 'n hclc nuw genera i 
jongm n wat volwas , elf tun dig en 
onafhanklik i en dus ni m r inpa by 
di struktuur van koshui I we SlOS dit 
in die verlcde wa en n u st cd i ni . 
Die ko hui I we wat 't ware die kern 
vorm van die ogenaarndc student gees: 
die studentw wat deet wecs van die 
groot tud nterna a betck n, wat 'n 
~ wcldlg gro P gevoel implise r en 'n 
lojalltcit wat net binnc 'n koshuls 
atmo fe r g kwe k kan word. Mens 
wond r of die tudent ees nie nou 
maar blo t 'n mite i nie i t 
waarvan jy hoor voordat jy Univ .r iteit 
to korn maar wat deel vorm van 'n 
klornp ontnugterings as jy ers hier is. 

KOSIJUISGELDE 

By !lad re onder.o k vall hoekom 
·tud n Ie verki m priva t te 10 r 
hlyk dit d t die ho; ko hui g Ide ni 
die hoofoorweging is by die m rd r .. 
heid van tudent nie. Ten y mens half 

AANDAG! ! 1 

DEUR JlNNY VILJOEN EN WILLEM THEUNISSEN 
VIR 'n privaatstudent is die vraag "waar kan ek eet? " van primere belang. Die daarstelling van die LSS 

het een belangrike doel voor oe gehad, naamlik die verskaffing van goed gebalanseerde etes teen 'n 
redelike bedrag. Volgens sommige studente is die gehalte van die kos daar goed, maar die hoeveelheid Iaat 
veel te wense oor. Daar word gedurig gekla dat '''n man nog hanger voel nadat hy klaar geeet het." 

gereg, sop, nagereg en kottie teen net 
meer as 'n rand bedien, In die L4}S 
word 'n warm gereg teen 75c bedien, 'n 
Volle etc sal dus op diesclfde neerkom 
as in gcnoemde re taurant. Die res 
taurant maak steeds 'n profyt ..• 

In antwoord op die studente se 
klagtcs in verband met die hoe pryse 
van etes in die sentrum, het die sen 
trumbestuurder gewys op die voort- 

He lwat tudente rnaak hull eie durende prvsverhogings van krag, ar 
kos - die sentrum is volgens hulle beid en ligte. Die sentrum is met '11 
eenvoudig te duur. Men kan 'n gocie nie-winsgcwende doel opg rig en kostcs 
maaUyd v n hoend r en groentc maak word net ged k. Met 'n groot vcrhoglng 
teen on veer RJ ,20 vir drie mense, in byvoorbeeld die voeds lpryse moet 
Die mind rheid van studente verkics daar dus 'n vcrhoging in die etes se 
teeds om in .restaurante te cot. Die pryse wces. Volgens die bestuurdcr 
rc taurante doen dan ook hul bes om moet die kostannies se goedkoper 
pry so lang a moontlik te hou. In pryse gesien wdrd in die lig dat b ie 
een bekend restaurant word 'n vi i . van hulle nie die arbeid, tyd en bag in 

PRYSE 

ag neem by die berekening van hulle 
pryse nie. 

GEHALTE 
Wat betref die hoevcelheid van die 

kos het die bestuurder gese dat hy 
meer oor die gehalte en verskcidenheid 
besorg i as hoeveel jy key. Die student 
moet onthou dar daar g poog word om 
net die beste moon tlik aan ho voor te 
sit. 

Daar beweeg daagliks 6 000 stu 
dente deur die Sentrum waarvan 1 000 
hut middagetes daar nuttig. Dat die 
LSS wei al 'n onmisbare d el van elkc 
stud ntedag uitmaak, is nie te betwyfel 
nie, Maar tensy die pry. van os mcer 
alistics word, sa) die LSS ni aan sy 

belangrikste doel voldoen nie, 

Vloermatrasse t t 
luukse-uoonstel e 

DI omstandighede waarin 'n privaatstudent op Stellenbosch woon 
wissel van 'n matras op die vloer in 'n bitter klein kamertjie tot 

die luukse van 'n bediende se dienste een maal per week om die woon 
stcl op te ruim. Mens lewe heeltemal volgens jou eie smaak; en jou eie 
sak natuurlik. 

Prlvaatkoshuise maak voorsiening stelle tc woon. Die groot probleem hier 
vir ongevcer dertig studente per ko· i om enigsinds 'n woonsteJ te bekom. 
huis. In die m este privaatkoshuise Die owerhedc gee voorkeur aan getrou. 
word etes bedien. Losiesgelde is onge- de pare en nie-studentc, aangesien hulle 
veer R650 per Jaar; hee)wat minder as meer permanent is. Ook studente van 
die van roter koshllise. Omdat privaat- oors e n nagrnad e studente kry voor 
koshuisc goedg keur is d ur en onder keur. Die antwoord hi r is natuurlik 
toesig is van die Admini tr sic is di die muni ipale woonstelhlokke wat vir 
geboue en geriewe in 'n go ie toestand. studente gere erveer word. Op die 0001- 

blik i danr egter te min. 
KAMERS 

ANNE LIE ODENDAAL 

Mei Ie word bv. groot in 'n ko hui· 0 er di reets wat pIa nie a di vo I 
ntmo fe r van gedwon e di ipline, van aOwnklikheid. Mens was ewoond 
rcms, r gula j s n klokk n be f om 8 If tandig te wees en 'n persoon· 
iclik, d t sy nou, aan ien sy ni lik 1 w te lei in die war sin van di 

m r op .'kool is ni , haar om t:llldig- woord. Dit aan 00 nie om die feit 
h d 0 k n verand r dat dit grot r dat m n elfuur in die aand binne 'n 
persoonlik vryh id n individucle per- bou tocge luit word nie (dis Ide 
uonlikh Id ontwikkeling knn mce· ongerieflik). W t weI bclangrik is, is dat 
brin . Die Ceit dat sy nou .as individu hier een ruimte vir uitsond ring is 
seW t ndig moot wee en nle meer deel i oie. 
van 'n groep met 'n vans If prekende . ~ll!' 1 hesef dat daar 'n mate van 
vricnd kring binn die boskcrm nd dl slphn moot wee wanr 0 'n groot 
tmo. feer van 'n koshuis nie bi d 'n groep mense aamwoon, maar as mens 
uitdaging. Dis ni 'n wegb;eek van ni: Ius vael om jo~ t~ onder";erp aan 

of 'n pogin om die be roand reels wat noodsaakhk) omdnt n groot 
ord t probe r omverwerp nie, m ar groep m. n ~ym~kaar bly ni , d n 
bloot 'n individu 1 be luit. aan bly jY op JOU 1. 

Veral in dame ko huise, maar ook 
in man koshui e vind mens dat die 
mcc. te . enior studente verkie om op 

J) n is daar di and r persoon wat hulle ej t gaan bly. Die rcde hiervoor 
nooit in 'n ko huis ebly het nie, wat is gewoonlik 'n oordo is a n ko hui.. 
g n r nlikh id problem het w t g cs of ko huish drywighede. Hui lik· 
binne di roop opg los kart word nl heid en ru tigheid is nOli 'n groter 
en w, t Vi rkie. om op sy ei te woon, behoeft a serenade, vlotbou ry en 
rd r a om ant p 8 by 'n hele offie cial. Men wil nou 'n ci pIek- 

nuwe I wens tyl van r lSI n'n tipc ki he waar jy jou vriende kan onthanl, 
groep gebondenhcid wat Of kun mati ngeng van w tter g slag. 
Of pcrkend kan w os. Dis hi T nic DEUR RIETH MUDGE 

Buitekamcrs en kamers van privaat· 
woonhuisc word aan studente wat pri· 
vaatlosic verlang, teen ongevc r R30 

r maand per cnkelkamer verhuur. 
'n Duhbelkamcr word verhuur teen 

ong v r R60 per maand. Die tud nt 
wat hou v n 'n groot kamer moet du 
bercid wee om ewc groot bedrag te 
bet al. Dis juis hierin - in die groottc 
van kamer , waarin cen van die groot 
probleme Ie. lloewel daar baie hui ie 
naars is wat studente tcgemoetkom 
met redelike prysc vir katlike leamer, 
het Die Matie in sy ondcrsoek op 
studentc afgekom wat in haglike too· 
stand woon teen buitcnsporige hoc 
pry.c. 
II Iwat tudente huur d csda 'n h I 
huis n woon dan daar in grocpc van 
sc tot agt. Dit i veral in hierdie g vaDe 
woar huiseienaar traag i om nood· 
akJike JlersteJwerke tc docn. Lek· 

kendc dakke, wok clektrie bedra· 
ding, lewen. gev arlike gastoc telle en 
tukkcnde ruite en dcure kom alga- In Enkelkamer so klein dat die 
mcen voor. bed net onder die plafoll inpas. 

WOONSTELLE Die enigste beweegmimte is onder 
Veral seniorstudentc wat die ko· die bed. 'n Leertjie lloer die l'oor· 

huis v rJ at, hou daarvan om in woon· nemende slaper na boo 

ALtE UIDJf/E 
T1JDENTE 

'1'1 Spotgo dkoop bu diens v r· 
k r tie stud nt 'n velll 

l rugkoms by hul ou rhuis n 
w or t rug na die unlversitcit. 
Heveg inflasie, spaar jul geld, en 
bespr k jut silplek onverwyld 
op Windho k Busdiens se ten 
volle ver ekcrde busse, met ge· 
no g bdg slcruimte. Refstyd 18 
uur na Windhoek. Stud nte word 
by koshui op n f ela I. Ons 
b • og om hlerdi dl ns tot over 
s W Ivisb i en Tsumeb n Groot 
fontein uil t brei, indi n die 
nodig bel ng telling d ,r I . 
Tarief R35,OO nkel vooruhb - 
ta Ib I' met be prekin • 
B spr kings an: 

Johan Ferr ira, 
Windhoek Bu diens (Edms) Bpk. 
Posbu 9204, 
Tel foon: 2-2252 
Wlndh ek. 

GROEPSGF..BONDENHEID 
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rso- Huiskomitees sukkel met IWA 
getalle 

MI 
• • en orgamsasre 

DIE MATIE het met Johannes Froneman, primarius van die PSO-wyk Oude Molen, gaan gesels om 'n 
idee te kry met watter probleme die PSO-huiskomitees te kampe het. Ilierdie probleme word vera1 

geskep deur die enorme gebiede wat die PSO-wyke beslaan. Die area van Oude Molen, byvoorbeeld, begin 
gelyk met die Meulsloot, in lyn met die Ou Hoofgebou en bes1aan die gebiede na die stasie se kant toe en 
Stellenbosch-Noord, Dan val studente wat op plase na die Paarl se kant toe bly, sowel as studente in die 
noordelike voorstede ook onder Oude Molen. 

Die filosofie van die PSO-HK is dus 
om gcleenthede vir sy ledc te skep. By 
moot hom egter daarvan wcerhou om 
van die PSO·wyk 'n rcplika van 'n 
universiteitskoshuis te rnaak (afgesien 
van 'n legio probleme waarvoor hy te 
staan sal kom). Die deursnee privaat 
student het 'n andcr benadering tot die 
studentelewc - hy kan slogs aangcraai 

PROBLEEM word om aan iets dec I to neern, nie 
'n Problecm wat hieruit voortspruit, gedwing word nie. By het dus 'n groter 

is dat die Primarius van 'n P.S.O.-wyk mate van vryheid van declname, wat 
dikwcls bv. 'n uitnodiging aanvaar egter gerieflikheidshalwe heeltemal op 
voordat hy ander menings kan inwin en die agtergrond geskuif word. 
dit neem soms dae om uit te vind of 
mense beskikbaar is vir 'n spesifieke 
docl. Neern die Primarius die uitnodi- RAADGI~WERS 
ging nie aan nie, word hy gckritisecr Wat die kwessie van akadcmicse 
omdat hy nie vir die spesificke gcleent- raadgewer betref, is die ilK's nog besig 
heid ingeskryf hot nie; en docn hy dit om meer aangestel te kry. Op die 
wel, is dit weer moeilik om dcelnerners oomblik het slegs 30 van di 800ud 
in die hande te kry, Die probleem Molen-eerstejaars mense wat hull kan 
probeer die ilK's nou oorbrug deur aile rand gee in v rband met hullc studie 
eerstejaars belangstellingvorms to laat problcme. 
invul en sodoende in die toekoms te 
weet waar hulle vir hulp kan gaan 
aanklop. 

Omdat die areas so groot is, is 
organisasie natuurlik ook baie moeilik, 
en daarom is die idcaal dat daar mins 
tens 10 lede op 'n PSQ-HK sal dien. 
(Pieke het reeds 13 lede op sy HK, 
terwyl Oude Molen, wat op die corn 
blik 9 hct, van plan is om die getal met 
die verloop van tyd tc verrnecrder.) Die 
problcem sal dan egter bestaan dat die 
bykomende Iede uit ole fondse vergocd 
moot word. 

BETROKKENIIEID 

Nog 'n probleem waarmee die ilK 
te kampe het, is dat dit moeilik is om 
die student by sy aktiwiteite te betrek, 
Behalwe die feit dat hulle ver en 
verspreid woon, is daar 'n groot person 
tasio wat heeltemal onaktief is. Gevolg 
lik moet die HK ook ver igtig woos om 
nie iets te organiseer waarvoor daar nie 
"n bchoefte bestaan nie. Volgens die 
behoeftes wat wei bestaan, moet daar 
dus aangepas en daarvolgens ge-organi 
seer word. Die IlK se louse wat dit 
betref is dUB nie HOE om die student 
te betrek nie, maar W AARBY wit die 
student betrek word. 

KONTAK 

Die logiese uitvlociscl van so 'n 
groot area is natuurlik die probleem 
om met die pnvaatstudente kontak te 
maak, Daarby is daar ook nog die 
probleem dat Iyste van die inwoners 
eers laat in die jaar aan die HK's 
beskikbaar gestel word. Verstaanbaar 
veroorsaak dit baie ongerief in hul 
poging om met die studente kontak te 
maak, 

Die problcem om kcnnisgewings by 
al die studente te kry is gedeeltellk 
deur die LSS opgclos aangesien die 
meeste studente daar eet. In die verlede 
was dit 'n groot probloem. Veral dring 
endc sake wat op kort kennisg wing by 

al die fakultelte opgcplak moos word, bewerkstcllig. 
is dikwels deur die studcnte nie raakgc- 
sicn nie. 

TEN SLOllE 
GETROUD 

Dan is daar natuurlik die PSO 
studente wat getroud is, nagraads stu 
deer of seniors is, wat reeds ondervin 
ding het van die koshuislewe. Ilullc 
waarde vir die PSO-wyk i dus m estal 
minimaal aangesicn bulle buitebclange 
het. Die mecstc van die eerstejaars wat 
privaat bly, doen dit uit eie kouse 
omdat hulle nic behoefte hct ann die 
koshuislewe nie, met die gevolg dat 
hullc ook nie bclangstelling daarln het 
nie. 

Ten slottc moet men. wei sc dat die 
sistecm werk - d ar is tog 'n groot 
mate van sukses binne die beperklngs 
wat daar is, en die PSO op. et word in 
die geheel n. geslaagd bcskou, 

Die privaatstudent skcp 'n moei 
like problcem vir sy huiskomitce: ener 
syds vcrlang hy en cis hy sclfs op dat 
geleenthede soortgelyk a n die in ge 
wone koshuis vir hom geskep mo t 
word, en andersyds verlang hy om 
alleen gelaat te word sodat hy sy L...;:. ........ -.....;.;""""'" ........ =~~ 
privaatheid kon uitleef. On is die teen- DIE gees van onafhanklikheid wat uit hierdie /0/0 straal, toon aan 
strydigheid waarmee PSO-hui komitee waarom vele studente koshuise verlaat en icw rs privaat '11 ei nes 
mo t worst 1. skop. hIE FILOSOFIE 

PSO-STUDENT IS SELF 
VERANTWOORDELIK 
VIR SY WOONPLEK 

TEN einde duidelikheid te verkry oor Admini trasic s houding ten opsigte van di privaatstudcnt, h 1 
Die Matie met verskeie Adrninistratiewe b amptes gaan ges Is. 

RE·~·t 

PETROLKWEssm 

'n Ander groot problccm 

EIE VERAN1WOORDELIKHEJD 

Wa r die Univer it it vro or jare 
privaatverblyfple ke in. kteer het, i 

PRIM ERE illt nou die tank van die Munisipaliteit 
D · ... k di PSO 50 ondh id d part m nt om di ie pnmere oogmer van e 1 id f '1' . d . 

huiskomiteclede is dus om werklik "in . ond le) a I ~teltc van so amg ver- 
diens van" hulle betrekke studente te blyfplekke te inspekteer, 
taan en kontak en kommunika ie te 

SWAK TOESTANDE 

HOE leef ons ewekniee in ander lande? Die studente aan die 
Universiteit Karlsruhe in Wes-Duitsland (aan die bokant van die 

Swartwoud in die suidweste) se lewens lyk heeltcmal anders as ons s'n. 
Universiteitsonderrig kos (vir enige 

kursus) daar slogs DM27,00 per jaar - 
oftewel minder as R 10,00, wat ons vir 
'0 kampu parkeerplek betaal! 

Ann die ander kant bestaan daar 
g en koshuise soos ons dit ken nie: wei 
tudentcwoning , elk bestaande uit 4 
of 5 geboue, met sownt 900 studente - 
man en dames deurmekaar. Dubbel 
karners is onbekend; elke student leef 
in 'n baie gemakJike "kamerwoonstel" 
met ingeboudc bed/bank, lessenaar en 
ka te, en sy eie wasbak en spi ct. Tapyt 
op die vloer i standaard, en elke seksie 
het Sf eie kornbuis met 2 stowe, yskas 
en ootgcrei, plu 'n sitkamer vir die 
tel vi. i stet. Stortbaddens en toilette is 
meesat in die verhouding 1:5 tot die 
kamers - en vir hierdie woongcrief 
betaal die student tu en R48 en R56 

per maand. 
Vir studente wie se ouers minder as 

ongcveer R400 per maand verdi n, is 
daar 'n toelae-skema: die sogenaamde 
BafOG (ja, dit word so gespcll), So 'n 
student kan, na gelang van sy b hoef 
te, tot R200 per maand van die Staat 
ontvang onder vcrpllgting, (Di t, 
glo die studente, is to min). 

STAAK 

VJ:RPLlGTEND 

1ft- 

C.N 
UNIVE SITEIT BOEK 

NDELA 
a ook 

Aigemen skryfbehoefte 
b skikbaar 
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di Inderd d ook 'n vr agteken ngter die 
go ie bedoelin s van die En els kam 
pu e dat hulle voorwanrde pl s vir 
die kontinu rin van die oeie betrek 
klnge met Stell nbo ch. Die feit, egter, 
dat ons nog meer kontak eleenthede 
ma afsluit deur middel van heraffilia 
si by die ASB moet in berekenlng 
gebring word. 

Kontak met Sw rt kampusse is ook 
minimaal en gelsoleer, Vanwec die 
skvnbare onvergelvkb arheld van die 
politieke paradigm as wat die blankes 
en die swartes in Suid-Afrikn skei, sien 
ons ook weinlg wcrklike vooruitgang in 
die afsienbare toekoms op hierdie e 
bled. 

T n spyte hiervnn word daar no 
t eds 'n hoc premie plans op kontak 
en kommunika e op Stellenbosch. 
Daarvan getuig al die po ing wat 
gcr eld op die kampus an ewend 
word om net op e n of nder manier 
met ander studente kontak t maak. 
Hlerdie behoefte sprutt voort uit die 
be ef hoe w ardevol meningswisselin 
op Interuniversitere vlnk vir die tudent 
e eie vormlng is. Daarby voel Stellen 
bo ch - sender om verwaand te wee 

dat dit wel lets by te dr het tot di 
interuniversit re ton el. 

Ook van die kant van die Studente 
ad Is da in die afg lope paar [aar 

pogings an w nd om Stcllenbo ch e 
isola ie t o orbrug, So word daar Iaar 
llk Studentera ds-toere ondem em die 
binn land in t n einde kontak te maak 
met nnder k rnpus e. Sodanige pogings 
is egter baie beperk en sukses is nie 
altyd gewaarborg nie. Die hoogtepunt 
van hierdie po ings was die Studente 
raadskonf rensie in 1976. Detail in 
verband hiermee is al oorbekend en 
ho f nie we r aangeraak te word ni . 
Dit is eker voldo nde om t dat die 
Studenteraad steeds sy ondersteuning 
verl en aan die uitbreiding v n hierdie 
kakeltngskanaal, Dit is ook miskien 
relev nt om te let op die katnliserende 
rol wat St llenbosch in die verband 
ge peel het. 

Dit alles dul op die groot behoeftc 
ann sknkeling op Stellenbosch. Inder 
daad taan die gemlddelde Stellenbosse 
studente eeensins apatles teenoor aka 
kelin nle, Inteendeel, Stellenbo ch 
beleef e ter weI 'n onn geerbare isola 
sie. Die vra kan nou e tel word of 
di ASB enigsins relevant i vir Stellen 
bosch in die I diging van hierdie be 
hoert ? 

Andm rgebou, Van RYllC" ld traat, Tel. 4716 
hi d aan 

AilS KOONH1;IDS~ en CELLUUTB beharldelings. 
Sp ialiseer in die b handeling van 

vel prob1eme en hosmetiels. 
oak TnEKTROUTiSB en PROPIL 
permanente haarvenoydeting. 

"Chiropodist" e n keer per maand in ons salon 
PROFESSJONELB DIBNS vcr. k le soorte 

kosmetiek en parfuHm 
I a C. r ten C.l.D. ~.S.C.O. dip}. 
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VE HO G~FRAAI 
~-------------------========~~~===~===~~~~ 

DI 

RASSEKONFLIK 

GEI(WEEI( 
JOHN VAN BREDA, Majuba, skryf: 

DIE meeste van ons het al seker vir ~nsself een of ander tyd die .vraag 
afgevra n1. wat die gevolge van die onluste van verlede jaar VIr ons 

toekoms inhou. Ek is dankbaar om te kan se dat daar nie net 
negatiewe gevolge nit-die onluste gebore is nie, maar ook positiewes. 
So is daar by. die huisoopstellingsveldtog (of "Open Houses") wat so 
tussen die woelinge, hier op Stellenbosch, begin is. 

Te midde van die onluste-atmosfeer twee weke 'n groep van 40 tot 50 
en die verskeie reaksies wat dit ontlok mense in iemand se huis bymekaarge 
het, het 'n paar van ons studente en kom. Op so 'n byeenkoms word daar 
inwoners van ldasvallei, Cloetesville en eers lekker saamgeeet en informecl oor 
Kyamandi veral tot een oortuiging ge- 'n bord kos gesels. Daarna tree 'n 
kom. Dit is d t daar 'n gebrek aan geleentheidspreker op waarna 'n kritie 
kommunikasic (iets wat ons tot op se be preking volg waaraan alma! dec I 
daardie stadium veral om on gerneen- neem. Hierdic besprekings is altyd ge 
skaplike Christelike belangc op indivi- weidig stimulerend, want dan korn die 
duele vlak ervaar het) tussen die ver- dicpliggende griewe en vrese van mense 
*~ndern_~oo~~Om~tooknawrew~ooo~~~~~~~~~ ~~ __ ==_~~~~~~~~ ~ 
besef dat as daar nie dringend in begrip van mekaar se probleme lei. 
hierdie behoefte voorsien gaan word 
nie, dit verder sal bydra tot die reeds 
tocnemende polarisasie en wat op die 
lange duur vir ons almal fataal lean 
wces. Daar is toe besluit om met 'n 
ope-deur-beweging te begin, sodat alle 
inwoners van Stellenbosch gereeld op 
sosiale vlak met mekaar kan kornmuni 
keer en om veral aan die blanke in 
woners die geleentheid te bied om 
hulle "onbekende" bure en hul om 
standighede beter te leer ken. 

OPE-DEUR 
So is daar dan orntrent agt maande 

gelcde met die ope-dour byeenkomste 
begin en het daar edertdien al om die 

c.s. V. OOT 

Karnaval 
DIE BESTUUR VAN DIE ACSV 
skryf: 
DIE bestuur van die Afrikaanse 

CSV gebruik graag hierdie 
kanaal om ons hartlike dank te 
betuig teenoor die Karnaval-voor 
sitter en sy komi tee vir die onver 
moe ide ywer wat hulle aan die dag 
gele het om vir ons 'n genoeglike 
en goedgeorganiseerde Kamaval 
aan te bied. In die besonder waar 
deer ons die voorsorgmaatreels 
wat daar getref is om 'n herhaling 
van onaangenaamhede van die ver 
lede te verhoed. Ons wil die Kar 
navalkomitec gelukwens met 'n 
baie geslaagde Stellenvisie '77. 

D, ar was vanjaar cgter weer eens 
enkelinge en minderheid groepe wat 
deur hulle laakbare optrcde die res van 
die studcntegemecnskap in die verleent· 
held gest 1 hot en afbrcuk gcdoen het 
aan die gesondc kurnav 19c s. Na aan 
lei rung hiervan het ons be. tuur een 
parig be luit om on afk er oor die 
vol nde tw ke uit to. pr ek: 
1. Die "Folk Festival" wat op Vryd - 
aand, 25 Februari , op di J n Marais 
plein gehou i , was 'n goedg organis er 
de byecnkorns wat d ur 'n hel paar 
van on bygewoon is met die do I om 
die "folk"-mu iek te geniet. Hierdie 
aand is egter on tsier deur onsmaaklike 
opmerklngs deur die seremonicmeestcr, 
enkele vulgere licdjic wat gesing is en 
persone wat hulle aan drankmisbruik 
skuldig gernaak het, A n die betrokke 
p rsone wil ons dit onomwonde stel: 
Hierdie tip g dr g i b lis nie anv ar 
baar vir di meerd rheid van ons stu 
den te nie, inteendecl, dlt i vir ons 
walglik, 
2. Satcrdagogg nd vlotoptog d ur 
di trate van Stellenbo ch wa 'n 
k1eurvolle en vrolike ge ig. Ook dit i 
hetaas ont ier dour die 8 andelike op 
trede van 'n groepie manlike "drom 
poppie ", Hulle uit rs on maaklike 
kl redrag en g p ard aande onbe- 
kaamde rnanew I was vir m nig 
toeskouer 'n bron van aanstoot en 
v rJeenthcid. (Brief verkort - Red). 

kommuni me al bevorder, 'n An lise 
van hi rdie toedra van sake is jui 
tydens cen van ons byeenkom te deur 
mnr. Fr nk Sonn en bekende skool- 

Die doel van ons byeenkomsto is hoof van Athlone) gemaak en wat hy 
wyer as om bloot met rnekaar te gesels, onlangs ook in Die Burger (l2 I eb.) 
maar om konstruktief te help bou ann uitgespel het. Om wcrklik opgewas te 
'n nuwe Suid-Afrikaanse patriotisme. wees teen die onmidd llike b drciging 
Ons het tot die besef gekorn dat ons, moet on besef da! on ~ek~ar nodig 
onmiddellik politieke probleme ecrder het en dat rasse-id ntiteit irrelevant 
een gaan wees van kommunisme teen- geword het.. M~ar, soos ~nr. Sonn 
oor vryheid a' 'n rassekonfli ,maar a tereg se, eis dit van beide gro pe 
daar nie drastiese verbeteringe gaan o pofferinge. "Die witman moet afsicn 
intree nic <lit juis die oogmcrk van van sy ond rdrukkende wctte en In f· 

b QQWitz 
had n • 

J r 

l'WJ4 
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ONDBR: By die gebrek aan takke, was sekere 
manne hoog op die dakke. 

LINKS: Die 
aanskyn pan 
Mat leland se 
mooistes: Mej. 
Matie/and, 
Cathy Dorosz 
(m iddel ) en 
haar I wee prin 
sesse, A rina 
van Zyl en 
Delfina Haupt 
fleish, glimlag 
hier kim 110 

die kroning. 
Cathy is 'n eer- 
stejaar, swot 
B.A.L.O. en 
woon naby die 
mansk oshuis 
Helderberg. 

ONDER: Die Skotse troebadoers het weer eens 
vir die nodige ritme gesorg. llier stool 'n au 
bekende, hewig perspirerend, 'n deuntiie lilt. 

BO: Kruip is 
een van die 
minder gewil 
de praktyke 
o p S t cllen 
bosch, maar 
hierdie 
Hombre-man 
ne se selfkasty 
cling het hulle 
'11 Afrika 
rekord besorg. 

REGS: SODS 
hierdie blom 
in die hoot be 
WYS, het die 
optog nte aan 
skoonheid te 
kart geskied 
nie. 

BO: Hcldemoed was in sommige gel/aile oak die wagwoord. 
flier die Herakles uit Majuba sorg vir 'n klassleke teruggry 
ping na die mitologie deurdat hy '11 swakke dametjie uit die 
gevaar red. 

9 

FOTO'SDEUR 
JOHAN STANDER 
VAN STUDIO 7 

LINKS: Passerende drompoppies soos hierdie verleen 
altyd daardie tikkie vrolike perspektief aan kamaval. 
Van skugterheid kan hierdie twee nie juis aangekla 
word nie. 
ONDER: Wat die stryd tussen Maties en Ikeys betref, 
is die aap uit die mou gelaat toe hierdie (Wee kom 
gesig wys het. 

BO: Aantrekliker drompoppies as hierdie kreature ONDE1~: 'n Vrolike kombinaste 
het al gewis hut passies op Stellenbosch gem auk. van die liefde, Micky die Mui« en 
Kyk net die smaakvolle skoeisel en die grasieuse 'n Frisco-blikkic het wittand- 
lyne . . . glimlagte gebring. 

TER~~l. hierdie Pieke-man (ONDER) rus 
fig )J~~lt sy hemelbed glimlag, verkies ander 
mee1~astiese praktyk (BO). Vandalisme of 

'/ vred ulle« het bygedra tot Stellen Visie 
'77. REGS: Kama val 

voorsitter Jan du 
Plessis moet hard 
veg om Me}. Ma 
tieland, Cathy 
Dorosz, te bcvry 
uit die " laue van 
die Ikey-aap no 
dot di aap en sy 
makkers van die 
Ikey-K arnava 1- 
komitee haar ont 
voer het. 

LINKS: Die kom 
binasie blikkie 
kollekt ant het 
menige munt on 
w e e rs t aanbaar 
laat rol. lJierdie 
mooi dametiie is 
)10/ vreugde oar 
die sukses van 
haar tnsameling. 
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EN NOU? 
DIE MA l1E se eerste meningspeiling het 'n byna 700/0-respons 

ontvang. Hiermee het die studentemassa met 'n vertoon 
van b trokkenheid gekom wat selfs die meester-sinici op 
kampu sal verbaas. 

Die studente-unie, wat meermale die aanklag van apatie 
moet verduur, is soos 'n veldskilpaadjie: hy bly skuil in sy dop 
van rna sa-anonimiteit totdat sy rug gekrap word; eers dan 
maak hy aanstaltcs na die buitewereld, As rugkrap-uitlokker 
van die massamening het die peiling onses insiens sy werk goed 
gedoen en met sy onbestwisbare konklusie enige onbevrediging 
wat di blote Sk-besluit in sekere kringe gelaat het, wegbeves 
tig met die stem van die massa. 

Die p iling het ook 'n groot honger na ASB-inligting 
aangetoon. 31% van die respondente kon op grond van 
oningeligtheid nie tot duidelike standpuntinname korn nie. Om 
hulle weg te dink, sou oogklapdraery wees. Maar dit sou 
tcrselfdertyd naief wees om te dink dat hulle, sou hulle tot 'n 
besluit gehelp word deur inligting, die gevoel op kampus na 
pro-afflliasie sou befboom. Om die 41 % wat teen affiliasie is 
tot 'n 51 % meerderheid te help, sou slegs 'n skamele 10% uit 
die besluitelose blok no dig wees. Dit is dus onwaarskynlik dat 
hierdie standpuntloses die huidige stand van sake sal kan 
verander. 

Dit is terloops noodsaaklik dat die plaaslike ASB-sel, die 
ASVS, kennis neem van hierdie onin eligtes, Hierdie vereniging 
is die ASB se voerpyp van inligting na Stellenbosch, en dit Iyk 
asof hier verwaarlosing was. 

Die ASB-perd kan du nou, wat 1977 betref, gerus afgesaal 
en koudgelei word. Die kommissieverslag is vir almal ter insae, 
die SR het gespreek en die studente-unie het bevestig. 

Maar nou: dit help nie om een alternatief af te sweer en nie 
'n tweede te bedink nie. Wat van die pad vorentoe? 

Ons wit ons skaar by die Marais-verslag se uitspraak dat die 
tyd vir taalgebaseerde studenteverenlglngs, en die noodwendige 
polarisasie wat dit meebring, verby is. Met die nuwe bedeling 
wat in die landspolltiek aan't ontwikkel is, naamlik die 
verdwynlng van taalgebaseerde politieke partye in gedagte, wil 
Die Matie pleit dat Stellenbo eh sy bedingingsmag op die 
interuniversitere tonee] moet aanwend vir die daarsteHing van 
'n oorkoepelende struktuur waarin studenterade hut kontak 
kan vind. 

Lidmaat kap van 'n studente-organisasie bring noodwendig 
inhibisies mee. Die troetelwoordjie hier is 'kameraadskap', 
maar ons meen dat 'n gedurige terugkoukusry nie aanleiding 
kan gee tot eel like, onbevange kontak tussen studenterade nie. 
Die ideaal is dat elke studenteraad alJeen verantwoording moet 
docn aan sy eie tudente-unie en getrou moet wees aan die 
spesifieke aard van sy universiteit. Stellenboseh staan los van 
sulke inhibisles, en sy SR kan as ongebonde lig aam aan 
hierdie ideaal voldoen. 

S6 'n Iosse skakelingsrnasjinerie sal nie die Utopia vir 
int runiversitere kakeling wces nie, maar met die plurale 
studentebevolking van SUid-Afrika, sal dit die enigste teelaarde 
wees vir kukeling tussen al die studerendes van die land. 
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JOHAN LATSKY skryf: 

DIE Studenteraad bet op Woensdag 2 Maart die kommissieverslag oor die ASB in sy geheel aanvaar en 
hul sodoende uitgespreek ten gunste van die status quo. Dit was 'n vergadering wat by tye driftig 

verloop het, en dit is grootliks aan die ferme optrede van voorsitter Jan Bredenkamp te danke dat die 
vergadering by sommige geleenthede nie in volslae wanorde verval het nie. 

Gedurende die verloop van die argu- word en dat die kommissielede met hul onderling geskik word. Dit is egter m.i, 
mentasie was dit grotendeels Leon werk gelukgewens word. belangrik om daarop te let dat die 
Oosthuizen wat kritiek teen die verslag Leon Oosthuizen het sy aanval op kornrnissie nie hul gevolgtrekking in 
uitgespreek het, en Freddie Marais, die inhoud van die verslag voortgesit. hierdie verband bereik het op grond 
Philip Nel en Willie Duminy wat die Hy hct die feit van sentrumaffiliasie as van eie ideologiese oortuiging nie, maar 
verslag teen kritiek verde dig het. Die relevante bcswaar teen affiliasie be- wei op grond van 'n neutrale konsep 
meningsverskil tussen hierdie partye twyfel. Hy het uit die grondwet van die tuele an lise. 
was aanvanklik te wyte aan 'n begrips- ASB aangehaal om te bewys dat elke Mnr. Oosthuizen het ook die be 
verwarring; en later was daar verskille aansoek om afflliasie deur die ASB- weerde onderskrywing van 'n bepaalde 
oor die feitelike korrektheid van die Hoofbcstuur op meriete goedgekeur partypolitieke tandpunt deur die ASS 
verslag, die ideologiese interpretasie word, en het vervolgens beweer dat hy aangeroer. Hy wou weet hoc dit in 
van die begrip Christelik-Nasionaal, die mondelings verneem het dat Stollen- Suid-Afrika moontlik is om kulturele 
bedryf van partypolitiek deur die ASB, bosch nie noodwcndig as sentrum sou uitsprake te maak sonder om in die 
en die inagnerning van feite wat volgens moes affilieer nie. proses op een of ander wyse aansluiting 
mnr. 00 thuizen in die verslag moes Freddie Marais het mondelinge ge- te vind by die partypolitieke standpunt 
gestaan hot. tuienis aangevoer wat laasgenoemde van een of ander party. 

Die aanv nklike verwarring het ge- telling weerle, maar die hele strydpunt Die reg van die ASS om p rtypoli- 
gaan oor wat die kommissie eintlik in het 'n andcr wending geneem toe Willie tieke standpunte in te neern, word nie 
hul verslag moes gedoen het, won Durniny die formulering van die ASB- deur die kommi ie ontken nle, het 
00 huizen en Johan Aspeling het die grondwet nader ondcrsoek het. Daar Philip Ncl hierop geantwoord. Waar 
bespreking oor die ver lag begin met 'n staan nog steeds dat die ASB "by 'n teen hul dit wei het, i die motivcring 
mosie wnarin vra word dat 'n besluit liggaam affilicer". Dit volg hieruit dat wat die ASB daarvoor inbou in hul eie 
oar die kommis ieverslag uitgestel die ASB nie by 'n deel van 'n liggaam grondwet, waar hul dit ten doel stel om 
word tot 'n latere SR-ver~dering, 0- kan affilieer nie. "mee te help" tot die "realisering van 
dat daar intu n meer pro-ASB inlig- nfsonderlike volksbestaan", Dit is 
ting ingewin kon word, en sod t die CHRISTELlK-NASIONAAL volgens die kommi sie 'n grondwetlike 
uitslag van Die Matle se meningspeiling verbintenis aan die beleid van 'n be- 
bekend gemaak kan word. Die argument het nou vcrskuif na paalde politieke party. Daarbenewens 

In sy motivering het Leon te velde die interpretasie wat die komrnissiever- het die ASB hom al dikwels in sy 
getrek teen die verslag. Hy het dit slag het aan die begrip "Christelik- beleidsverklarings en op kongresse uit 
besternpel as "'n goeie stukkie propa- Nasionaal" soos rut in die ASB-grond- gespreek ten gun te van 'n bepaalde 
ganda" teen die ASB. Volgens hom is wet omskryf word. Leon Oosthuizen partypolitieke st ndpunt. 
dit bloot die iening van enkele Raads- wou veet wie se interpretasie die kom- Die verskeie under geskilpunte kan 
I de aangaande 'n menigte van feite oor rnissie navolg as hul se dat die begrippe kortliks aangestip word. Daar is op 
di ASS. Die ecnsydigheid van die "Christelik" en "Nasionaal" nle aan navraag aangetoon dat die geografiese 
verslag bring rnee dat dit ni die Raad mekaar te koppel is nie. posisie van Stellenbosch weens die lang 
an lei tot 'n verantwoordelike bcsluit Philip Nel het die werkwyse van die afstande wat afgele moet word om aan 

oor die hele affiliasie-kwessie nie. Die kommissie verduldellk: hulle het gelet ASB-projekte deel te neern, om gelde 
eintlike opdrag v n die kommissie was, op die algernene gebruik van die twee like red s 'n relevante beswaar teen 
volgen Leon, om die SR" "in te Jig" betrokke begrippe, en toe gaan vasstel afflliasie is. Voorts was daar oak verskil 
oor die hele aangeleentheid. of die ASS die begrippe op dieselfde oor die kommis ie se mening dat Stcl- 

Op 'n ordepunt h t Willie Duminy wyse gebruik in hul rondwet. lenbosch e verbintenis met 'n organi- 
daarop gewys dat die spreker besig i In hierdie vcrband het hul va gestel sasie soos die ASB, skakeling met 
om 'n mo lc van wantroue in die dat die begrip "Christelik", soo die ander kampusse sal benadeel, Die 
personc van die kommis lelede in te woord deur Christene in Suid·Afrika mening dat Stellenbosch as minder 
stel, en dat hy dit ni kan doen in 'n gebruik word, beteken dat Christelik- heidsgroep binne di ASB doodge 
mosi oor die v rslag self ni . h id 'n aanspraak op jou hele Icwe moor sal word, i ook bevraagteken, 

Hierop het Freddi Marais die ver- maak. Christelikheid word sentra I ge- Eindelik het mnre. Leon Oost- 
w rring probe r opkl ar deur aan te stet sonder enige kwalifika ies d rby. huizen, Jan Bredenkamp, Chris Aggen 
to n dat d ar 'n ver kil i tu sen 'n Die woord "Chrlstelikheid" laat hom bach en Johan Aspeling teen die ge 
in ligtingstuk, n 'n verslag waarin 'n dus nie aan 'n ander begrip kopp I nie. heelaanvaarding van die ver la gcstem. 
kommls i sy bevindinge, d.w.s, rele- Leon het die g wig van hierdie Mej. Marthina Botha het bu.te stem 
vante argumente, bekendrnaak. Die op- analise ontken, op grond daarvan dat ming gebly. Die verslag is (Ius met 'n 
stel v n 'n inligtin stuk i nie die ta k die ASB self se dat Chri telikheid ten agt teen vier meerderheid i sy geheel 
van 'n kommissie nie. grondslag Ie van hul Chri telik-Nasiona- aanvaar. 

Die mo le is weens 'n ver keiden- lisme, Hierdie torm van kritiek op die 
held van redes voorlopig teruggetrck Freddie Marais het verder aange- verslag uit die rand toel van mnr Leon 
om herformulecr te word. toon dat dit seman ties beswaarlik Oosthuizen, is soos bale heftige aanslae 

Dic eintlike detailbe preking van moontlik i om twee woorde aan me- nie volkome v rantwoord en bereden 
die ver I g het op hierdie stadium begin kanr te koppel, sonder dat die een die eerd nie. Die reaksic van ander Raad _ 
n die hand van 'n mo Ie deur Willie ander kwalifisecr. lede op sy kritiek was egter heel 

Duminy n Carel Joo te, wat voorstcl 'n Sank soos hicrdie kan, soos aUe dikwels ewe haastig. Hieruit kan 'n 
dat die vcr I g in sy gcheel aanvaar id ologiese kW\Jssies, bitter moeilik paar belangrik dinge opgemerk word. 

-.~---------.., Indi n die Studente-unie dic verslag "REE·· LS IS DAAR a ge kilpunt gaan opneem, gaan daar 
enersyds 'n groep wees wat van die 
vcr I g verskil omd t hulle van hom wll 
verskil. Andersyds gaan daar mense VIR SELFDISSIPLINE" wee wat die verslag steun omdat hulle 
hom van meet f nan wou steun, solank 
hy net teen ASB i . - Mev. Slnuts W nt asjy'n man seChristclikheid 
n sy Nasionalisme by die saak insl ep, 

dan leep jy sy hart by die aak in. En 
DIE' reels wat in dameskoshuise geld, bly deurentyd 'n besprekings- met jou hart kan jy nie 'n analitiese 

en geskilpunt onder die studente }Ian Stellenbosch. Daor is llerai uitspraak maak oor die wetcnsk pUke 
. . d'''l / h I meriete v n enige kommis ieverslag nie. van die dames waf voel dat sommlge van Ie ree s te l'ee op 11 Om dan die doodloopstraat v n 'n 

per. oonlike vryheid inbreuk maak, veral a~ Ilul hul eie omstandighede hart tryd te v rmy, is dit nood aa 'Uk 
verge/yk met die situasie in manskoshuise. Om die situasie 'n bietjie op dat elke lid van die Studente-unie 
te he/del': het JOHAN LA TSKY gaan gese/s met MEV. SMUTS, Hoof hom If 0 spoedig en de glik moontlik 
van Dam~skoshuise. v r wis van die inhoud v n die vcr Ing. 

In die algemeen: hoe voel u oor die 
I'raag of dames ill dameskoshuise hoe 
gCllaamd aan reiHs ollderwerp behooTt 
Ie w es? 

Ek dink natuurlik dit is belangrik 
am reel te M. In die ecrste inst nsie 
het 'n mens reels nodig as jy 'n groot 
groep m nsc wit orden, ander ontstaan 
daar cit 0 wat vers eie dinge bctrcf. 

ouers voel geru as hul weet dat daar 
sckere pcrke neergelC word. 

All studente kom na Stellenbo ell 
hoofs akHk om te studeer, n ek dink 
dit i dan nodig om 'n persoon eie 
selfdissipline 'n bietjie aan te help deur 
reels. Die mense wat hulself nie lean 
dis 'pline r nie, moet ook maar 0 'n 
bietjie angehelp word. 

War is II persoollllke melling oor die 
fi it dOl die lluiskomitees van dames 
koshuise In die prnktyk in n bale 

Dit is die cen soort reels. Die ander kleiner mate as Iml kollcgas in mailS' 
soort i die gro p waara n u waars yn- koshuise ollaj11anklik van owerheids 
lik dink, w t on m r illperkingsreels belre(!r lean optree? Dink u dit is 
al noem. Met hi rdie reel word die regverdig? 
vryh id v n persone ingcperk. Ilier voel Ek wiI nie h eltemal met II aam 
ek d't die Universiteit eintlik in die stem hi'r nie. E dink hy die mans 
pJ van di ouer optree. Die meeste sow 1 as die dames, word hul beheer 
Oll rs voel dat, as hul hul kinders deur die owerh id. Ek diJ1k nie een van 
hierheen hring, die Universitcit dnretn die twee word heeltemnl onaf11ankUk 
'1\ lli tjie toe ig moet hou. hk din' die geJaat nie. (Vcrvolg op hi. 14) 

J ohan Latsky 
gesels met 

Mev. Smuts, Hoof 
van Dameskoshuise 

MATIE ~ 
GESPREI( 

INPERKINGSRhhs 
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Srnoeg M 
PIERRE GOOSEN, V r no , ryf: 

EK skrywc na aanleiding van die SR-vergadering gehou op 2 Maart 
waar die ver lag van die kommissie i.s. die ASO bespr ek en 

aangeneem j . Met die skrywe wil ek my standpunt tel en ook deels 
probeer om die standpunt van die per one wat teen die mosie ge tern 
het, te help artikulcer. ~k dink dat die standpunte van die 3 
kornmissie-lede, oos blyk uit die konklusies en die daaropvolg nd 
aanb velings wat in die ver lag gcmaak is, beslis nie verteenwoordi end 
van die hele SR is nie die bespreking het dit duidelik hewys. Myn 
insiens i dit'n eensydig interpretasie van di feite aangaande die 
ASO deur 'n kommissie wat nie 'n cenparige mand at van die SR 
gekry hot nie. 

I 
HOMBRE en Irene het vaniaar die gesogte SMOEG-trofee ingepalm. Hier oorhandig Jan du Plessis (heel I 
regs) die pragtige trofee aan Deon Fumell, Fredi Wolf en Sarietjie Lombard. Die geleentheid is die 
Kamavaldans in die Stadsaal. 

Olh UNIVERSITElT VAN 
STELLENBOS IJ 

B • LANGRIKE K !.NNI GEWIN J 

INSAKE 
REGISTRASI ~ 1977 

AS • • • -lIlenlngspel lng 
(Vervolg van bladsy 13) 

gedui dat die ASB hulle insiens minder standpunt inneem oor die ASB as 
aandag behoort te gee aan politic e of laar g noemde: 
nanverwante aangeleenthede. Ingelig: Oningeli : 

Die antwoorde op vraag 3 bev sti Dagbreek 33,33% Harmonie 85,31 % 
wat alreeds deur die antwoorde op vrae Eendraa 66,66% Heernstede 61,11 % 
1 en 2 voorgestel is: Helderberg 37,50% Irene 77,78% 
26,979% van die r spondent is vir Helshoogte 75,00% ~onica 60,00% 
herafflllasic: Hombre 42,16% Nemesia 89,47% 
41,349% van die respondente is daar- Huis Marais 30,12% Sonop 70,00% 
teen en Iluis Visser 66,23% Huis De Villier 60% 
31,671% van die respondcnte is nog Majuba 57,14% Hui Neethling 65% 
onseker hoofsaaklik as gevolg van Simonsbcrg 60,00%Huis Ten Bosch 75% 
oningeligthcid en 'n onwilligheid om Erica 57,37% 
hulle tc bind. Ilierdie gegew ns dui dat Scrruria 58,33% 
'n groot gedeelte van die studente-unie Koshuise wat die ASB a Christ lik 
nog onbcslis is oar die ASB en dat Nasionaal bestempel is: Dagbrcek; 
hulle houdings beinvloedbaar is deur 'n Heemstede: Huis De Villi rs; Majuba; 
reklameveldtog. Nerina; Simonsberg; Wilgenhof; 

Koshuise wat die ASB as vcrkramp 
b sternpel is: Eendrag; Erica; Helder- 

VIR HERAFFILIASIE berg; Hel hoogte; Hombre; Lydia. 
Koshui e vir Heraffilia ie: Dit wit voorkom a of die deursnec 

.' . Stcllenbo se Student (die respon- 
Dagbreek - 55,55%, HUI Marais - d t) dl ASD Chri lik N' I 
50,00%; Huis Neethling 75,12%; en c re a. n t I - a 1.ona~ 
Irene 48,88%; Majuba _ 52 85~' of verkramp bcskou; terwyl bale dit 

, v, 0 k a '0 g matigd organi. a ie b kou. Wilgcnhof 81,82%. 
Koshui c Teen lIeraffilia. ie: 35,484% Christelik-N a, ionaal 
Eendag 53,33%; Erica _ 78,95%; 25,5] 3% - Verkramp 
Helderberg _ 56,25%: Hel hoogte 28,152% - G III ti d. 
75,01%; Hombre - 52,63%; Lydia 
50,00%; Nerina - 76,92%; Simonsberg 

75,00%; Sonop 50,00%. 
TE OPSOMMING 

Nog '11 gcspesialisecrde diens Will die Standard: 

STUDENTPLAN. 
DIEALOMVATTENDE FINAN I ............. 

PLAN VIR U ENTE. 

NOli kry u meet van 011 as ooit tevore. 

Ter op omming kan gese word dat 
die openbar meningsopname daarop 
dui dat die oorw ende tudente 
mening teen h raffili ie gekant is en 

Ko hui Onbe Ii : d t gevoel word dat di' Ii aam hom 
Harmoni 71,43%; Heem t d - behoort te be perk tot t ident -aan • 
51,41 %; Hul D Villi rs 53,66%; leenthed en nj omstrcd ngel nt 
Huis Ten Bosch 53,75%; I1ui Vi r hed van n ion rue b lang ni . Oit wil 

50,00%; Mlnerva - 52,86%; Monic ook voorkom III of d r 'n b Ii t 
- 60,00%; Nemes ia 84,62%; Serruria behoef't ian 'n veldto om di 
- 58,33%. Stellenbo Student oor di A B in 

tUg. Die bevindinge van di opname 
dui ook da rop dat di tudent die 
ASO e politieke bedrywighcde nie in 

Vr 5 ell 6 moes prob er aantoon 'n gun tige Iig len ni . Op grond van 
in welke lig die Stellenbossc Studente die kJ arblyklik fsydi houdin van 
die ASB ien, Dit blyk dat respondente die Stellenbo Stud nt jeens die ASB 
wat beweer dat hulle goed ingelig is, kan moontlik tot di volgtrokkin 
die ASB a Christellk-N lonaal of g rank word dat di Student -unie be 
Lib raul gesi n het, terwyl di gene wat hocfte het a n 'n dinamie pia r 
hul if as minder goed ingeiig beskou van end tudent -organl a i ande as 
het, die ASB a v rkrarnp be kryf het. die ASS. 
Diegene wat be weer 11 t dat hulle 
oningelig wa hct die ASB a ver r mp 
of gemati d bcskryf. 

Die v rhouding tu en ins ligtheid We ns ooglopende fmansi 'I 
en onmgeligtheid in soverre ~t di asook bcper~te _?rgani atori . e mid 
respondente aangaan, bri~lg mteres- del~, is d a~ m. die l??ds e~ lnterp • 
sante in igte an die lig - die man kos- ta ie van hlerdi peilin m van d 
hui b1yk beter ingclig te wee oor die fyn te metode gebruik gernaak nie, Ek 
ASB a di dame ko hui e; ook wit dit is gter tevred d t dit wcl v rteen 
voorkom sof ecr g noemd duideliker woordi nd van di studentemening is. 

ONBESLIS 

VERKRAMP 

T'VREDE 
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MUURBAL 1M k d I Muurbal kan nou met reg daarop aa an I- -I e 
aan praak maak dat dit die gholf van 
&eUenbo~hgewordhct.DH~een~nl·_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
die nuutste essensialiteite vir 'n Stellen 
bosse nob - lidmaatskap van die 
muurbalklub. In verbasend baie gevalle 
i die kuns nog nie heeltemaI bemeester 
nie, maar dit is die "in"-ding om nie 'n 
verpligting te kan nakom ni , weens 'n 
potjie " qua h" wat gou "afgestamp" 
moet word. Tu sen geslote mure speel 
die modeme snob dan sy "potjic" en 
hang daama sy raket op geen onsigbare 
wyse teen die muur op, terwyI ver 
woe. te balletjies prominent in die ven 
ter van y woonhoekie, al hangende 
pryk. Ter elfdertyd sit ywerige 
aspirnnt-sportlui sonder kaartjies, met 
die Matie-snob wat rustig sy "squash" 
afsprake so drie keer per ja r nakom. 

er pel(tiewe en 
ding 

SO af en toe gebeur daar dinge wat 'n bietjie groter van omvang is as waara an ons hier op ons "apatiese" 
habitat gewoond is, en dis by sulke geleenthede dat 'n mens nie durf verbygaan alvorens jy nie soos 'n 

gulsige herkouer die laaste sappies uit die green grashalmpies van "issues" opgeslurp het nie. En die 
afgelope tyd het sulke dingo uiters vinnig op mekaar gcvolg - Kamaval, inskrywings by die muurbalklub 
en die ter-tafel-legging van die ASB-verslag van Freddie Marais, Phillip Nel en Ilse Treumicht. 

So tusscn die tema-Iicdjlc uit 
Dokter-Dokter, verskonings vir kart 
on [crbrckings, Noddy en geldinsame 
lend Purdeys deur, net ons Karn val 
chou. En lant dit duidelik gestel word, 
Matieland het die af'gelope jaar seker 
van die 1 ste en oor pronklikste karn - 
vall in sy g ski denls beleef, Die 
effens-harder~as-wnarvoor 
dle-ncrmale-oor-geskep-ls musi k op 
Verg noeg, 'n verwoede mini ter wat 
kyk of hy meer met 'n krieketbal teen 
Peter Kirsten as met die Arbeiders 
party kan uitrig, "gestorwenes" in die 
Langenhoven wat die lewe terugkry 
d ur die inneern van die ou tudente 
vrlend, energiever kaffende Tassies, 'n 
swewende oud-Tukkie wat kom wy 
het waarom sy met haar skoonheid 'n 
rukkie gelede die wereld in naakte ver 
wondering aan haar voete gehad het, 
die buit van die snelsuipbcker deur die 
sogenaamde "tokkelokt'-koshuis en 
seker letterlik duisende dan cnde paar 
tjies of skarrelende here op oek na 
d nscndc skoonhede om hullc daar 
heen te vergesel: dit altes het weer eens 
in vroeg-1977 'n vrolike gees op die 
Akker g bring wat nie cens mel 'n in 
tervnrisity-oorwinning (wat deesdr 'n 
raritcit blyk tc wees) gcewenaar sal 
kan word nie. 

sternmiges en gekunsteldcs iets werklik 
konstruktief uit die plesierighede kon 
put en die manne vir die perdjies en die 
modebewuste het sekerlik veel genet 
uit die Kenilworth-episode geput. 

Die tweede ruiker, om in daardie 
lieflike Smoeg-trofee te plaas, aan 
Hombre en Irene. Dit is 'n gesogte 
trofce w t geen geringe komplimente 

prestasie behaal het, verdien gewis lof, 
en Irene se koshuisversierings het van 
die gesondheid van hul verjongings 
proses gespreek. 

Eendrag se vlot het sender twyfel 
die prys daarvoor verdien; ruiker nom 
mer drie dus onvoorwaardelik aan 
hulle. 

chris 
heymans 

CATHY 

Die finansiele krisis waarin ons ons 
self bevind, beperk die ruikers, dus, 
sonder tee in, 'n papierkus aan Cathy 
Dorosz en haar prinsesse. Skoonheid 
bly teeds een van die belangrikste 

vir inisiatief impliseer nie. Hombre, wnt lewensbestanddele van enige karnaval, 
vir die tweede agterecnvolgende jaar die en die tien pr gtige nimfies wat as 
___ ",!",-_""!,,,!!!, ~-~~---. finaliste opgctree het, het voorwaar 

hierin voorsien. 

KROEGMANNE 

Laastens, maar nie die minste nie, 
verdlen die kroegrnanne van Stellen 
bosch lof daarvoor dat hulle nie almal 
direk na die groot feeste, (wat vir enige 
mens met 'n normale werksywer geen 
feeste agter 'n kroegtoonbank kon ge 
wees het nle), bcdank het nie. Die rol 
wat hulle gespeel het in die aanwakker 
van 'n feestelike stemming, kan nouliks 
onderskat word. Sekerlik ook in die 
verlening van gewig ann die hoofde van 
hcelwat karnavaliste. RUIKERS 

Ruik rs moet net eenvoudig by 
sulk g lecnthede uitgedeel word, en 
wi sou kriewelrig voel as ons die eerste 
ruiker an Jan du Plessi en sy Kama- Hoe jammer tog dat die ncgatiewe 
valkomitee gee, wat geen mo ite ont- onvermydclik is by s6 'n geleentheid, 
sien h t om aan ons 'n hoogs ple ierige _- ... Die Vergenoeg-ritueel staan in die ver- 
fees te genie. Oar pronklikhede oos band besonder hoog op die lys, Die 
die Kamavalkunsuitstalllng het die keer ....,._ ................ ...... _ .. wenslikhcid van hierdie dans(?) is al 
ook daarvoor ge org dat die "===~:!::===========~ dikwels in die verlede bevraagteken - _ 'n mens wonder net of die goeie naam 

van die universiteit nie meer deur die 
tipe gebeure wat hulle jaarJiks daar 
fspeel, benadeel word as wat die 
pi sing van sekere foto's en bcrigte in 
'n studente-publik sie of die nooi van 
'n omstred spreker, dit sk de berok 
ken nie. Dit sou jammer wees as die 
dans geheel en al fgeskaf word, maar 
d t wysiging. in die patroon noodsaak 
lik i , is gewi . 

VERGENOEG 

Kom, 
F RUS'I RASIL, dink Sannie, is dikwels die onoorbrugbare kloof wat ons aanvoel tussen wat ons rang wil wees en wat ons beretd is om op tc 

offer ten einde te word wat ons wil wees. Maar om nn die opofferlng uit 
l vind dat dit tevergeefs w s, sal iets ergers afgce as frustrasie. Nou dink 
Sannie m ns k n hierdie stuk gemeenplasig spekulasle van tocpassing m nk 
op di huidige ASB-d bakel, me r spe ifiek op die figuur van die suidelike 
venstcrwasser w t sy hier en daar herken in die d bat. 

lIierdie vensterwa ser, ho"wel JY dit nooit van hom sal dink nie, Iy nnn 'n 
heirnlike frustrasie. By staan geiSoleerd op 'n ho steierwerk en was die 
venst rs van 'n formidabele fort. Sy kop is tus n die w eltjies, hy fluit die 
negende imfonie en hy koest r die hoe ideale van vryheid en menslikheid. 
By lyk ontspanne. lIy is 'n vrydenker, 'n welsprekende kritikus, m ar hy 
poets die venster met net 'n bietjie tc veel ywer om heeltemal onskuldig tc 
wee. Sy verweer, as jy hom vra, is dat die vcnsters ten aIle koste skoon moet 
wees sodat die ASS-brocr daar binne genoeg Iig sal he om hul besluite te 
necm. En hy sal halfskuldig byvoeg dat by soms. If 'n pa r drupp )s by die 
venster laat inspat om die debat 'n bietjie wakker te skok. En jy dink by 
jou.e] , ja skarmink I, eintlik brand jy van bcgecrte om ook een te w es van 
die broer. daarbinne, eintlik is jy so hartstogtelik geintere eerd in wat hulle 
daar bespreek, maar jou pretenc;ies we rhou jou van toetT de en jy is ba les 
g fru tree rd. 

~Iierdie suidelikc vensterw r sal y bla e, uit-die-hoogte-houding mo t 
npoffer a. hy wit dcelneem a n die·d b t, hy sal yeg r ti so geloof nan die 
reinigende 'invl0 u van sy onb rokke ep-cn-w ter-moraliteit mo t f kud, 
by al ~ vlekkelo wit oorpak mo t uittr , n y h nde uit die water moet 
ha I, hy al sy sagtesoolw t rstewels m,o topsy it en y valhelm an die 
kapstok moot hang. Ja, hy sal sy lendene moet omgord n met nyer p k, 
kOlclate skoene en geformulc rd inne sal hy die stryd moet aandurf. 

En 0, tet u If voor, cap.te I ser, ho die broers hom al verwelkom, die 
v flore seun wat so lank voor ~ie ven t r gchuiwer het. lIulle at di meste 
frikuncrkalf aan hom voor it en pesiaal tn bottel of wat van sy eie uidelike 
wyn vir hom opdiep. Hulle sal y stamboom anteken in hul rekord , hulle 

1 hom 'n pand gee a tcken van 'n nuwe verbond. 
lin groot I sy tel urstelling wccs as hy mo t hesef dat hulle hom slegs 

as binn shui e v rsierder kan aanwend! 0, hulle sal hom genoeg mite gc , '11 
platvOTm vir sy ern tige pi idooie, vertoonvensters wanr hy y be sal doen 
om die fort S oortuigings tl; plooi en te r ngskik tot 'n aanvaarbure prentjie. 
JJuUe sal hom kroon, s ontwerp r v n die Jaar. By sal 'n sla tmaker wees. 
Ma r Sannie vra haar If af of hy werklik erfe tier sa) wees. 

Oi, ktoutjie wit nie by di oor nie: ven terwasscr of binne Imise 
ve slcrdcr-sk. akm t! Gecn en Is cffckticf nie. 

Sanni luit f met 'tl vrang: moet ons nie lIewer van voor af begin en 'n 
nuwe hui bou ni? Dit at betck n dat ons ni Van vensterwassers tot 
v t icrd rs sal verand r nie, maar tot m elaars. 

Di sclfd opofferings al nodig we ,maar 3am met die gcformu.eerde 
inn a'l ook die troff 1 en die bakstene moot kom. 

Oor die besluit om nle by die ASB 
te heraffilieer nie, sal ek nie veel se nie 
- ons d kking da rvan op auder bind 
sye behoort di honger studente-politi 
kus g nocg tc stimuleer. Afge ien van 
'n "thank gOodne to sal ek ter wille 
v n die behoud van my hoof, liefs '''n 
potjie squash gaan sf tamp." 

011 W,n • In 

"Sallg is die vredemakers, want 
hulle sal kinders van God genoem 
word". (Malt. 5:9). 

D AAR word in die tyd waarin ons leer veel gemaak van die nood 
saaklikheid vir vrede. Die heer- 

sende magstryd tussen Ooste en 
Weste veroorsaak dat die vooruitsig 
te vir wereldvrcde allerrnins floreer. 
Vrede word nie alleen maar net 
nagestreef as 'n mooi morele doel 
stelling nie, maar wel met die klem 
rnende besef dat vrede betoken: 
behoud, en onvrede beteken: uit 
wissing. 

Ook die Bybel plaas 'n hoe 
prernie op die begrip vrede. In die 
Bybelse sin van die woord beteken 
"vrede" egter nie net maar kalmte 
of relatiewe geweldloosheid nie. Die 
Bybel praat van die vrede van God. 

Die vrede van God, waarin 
mense ook kan deel, (volgens I· ilip. 
4: 7) ontspring ten dlepste uit die 
vredemakende genadedaad aan die 
kruis. In Christus kom maak God 
weer vredc met 'n mensdom wat 
verkies het om in vyandskap met 
Hom te lcef, Omdat ons dan deur 
die geloof (ill die Golgotha Vrede 
maker) geregverdig is, het ons vrede 
by God deur Jesus Christus (Rom. 
5:1). 

Vanuit hierdie deur God ge 
skonke vrede ontstaan daar by elke 

NIIWI V,'e . • • 

Christen 'n onbehae met die on 
vrede in die wereld. Die evangelic is 
immers die een mag wat in staat is 
om die klowe wat mense van me 
kaar vervreem, te oorbrug. Daarom 
word God se kinders juis en veral as 
sodanig herken wanneer hulle be 
t rokke raak by vredemakendc 
handelingc, 

Die vrede van God staan egter 
nie net in direkte teenstelling met 
die onvrede van hierdie wercld nie, 
maar ook met die vrede van hierdie 
wereld. Daarom kon Christus ver 
klaar dat By nie gekorn het om 
vrede te rnaak nie, maar om vyand 
skap tc stel tussen 'n man en sy 
vader, 'n skoondogter en haar 
skoonmocder, ens. (Mat. 10: 34). 
Dikwcls is die vrede van hierdic 
wercld 'n Godonterende vrede; 'n 
vrede wat net strukture n ge bruike 
wat geen plek het in die koninkryk 
van God nic, wit bevestig en hand 
haaf. 

Daarom veronderstel God sc 
vrcdc geen passiwitcit by die ,;ene 
wat daarvoor stry nie. Dit verondcr 
stel 'eeleer 'n bereidheid om gc 
kleed te gaan, as dee] van die 
wapenrustingtl } van God in die 
stryd teen die Bose, met as skoene 
aan julle voete die bereidheid vir die 
evangelie van vrede! (Ffes. 6: 15) 

ANTON VAN NIEKERK 

DOUGLAS LAWRIE 

Suid deel, niemand kwcsbaar. 
Uitkomkaart: SH (agt van hartens). 

Suid: S: K53 
II: A62 
R: AQ8 
K: A854 

Wes: S: 964 
H: KJ985 
R: 10632 
K: K 

OM 'n finesse te verloor teen 'n ecnlingheer is altyd 'n brugtragedie. 
As dit boonop 'n onnodige finesse is, is die tragcdie des te groter. 

Suid: Wes 
IG.T. })a. seer 

Noord se sprong na 3 G.T. is 
hccltemal korrek. Met 'n gelyke verde 
ling en geen 4 kaartklcur in skoppcns 
en hartens nie, is dit sinloos om 'n 
ander kontrak te sock. Wes se uitkom 
kaart is deur Oos sc vrou gewen en 
Suid het dje derde rondte hartens met 
die as gewen, terwyl Oos 'n nlit 
wegg gooi het. Suid het dad Iik met 'n 
mit na blindeman gegaan cn die 
klawervrou gefines eer. Wes slaak 'n 
sug van vcrligting, neem die kJawerhecr 
en twee harten n dit is alles Yerby. 

Suid het e tra pakkics in 'lawers 
nodig gchad om sy kontrak te maak. 
As Oos die klawcrheer het, maak Suid 
4 klawcrpakkics, deur herhaardelik te 
fincsseer. Maar as Wes ooit speelkans 
by neem hy twee hartpakkies. Suid 
sou dus wyser gewees het om af te sien 
van vier kl wc-yakkics. Nadat hy die 

Noord: S: AS7 
H: 743 
R: KJ4 
K: QJ109 

Oos: S: QJ 102 
H: QIO 
R: 975 
K: 6432 

Noord Oos 
Pnssecr Almal pas eer 

hartensaas gewen het, neem hy dadelik 
sy klaweraas. As die heer nie val nie, 
neem hy dadelik nog 'n klawer. As Wes 
met die klawerheer te voorskyn kom, 
kan Suid hom daaraan troos dat die 
kontrak in elk geval onmoontlik was 
om te vervul. Neem Oos die klawer 
heer, is Suid nog vertig, want Oos het 
geen hartens oor nie. Suid kry sy drie 
klawerpakkie. en daarmee die kontrak. 
Soos die kaarte Ie, val die klawerheer 
natuurlik onder die aas. In plaas daar 
van dat Suid "ong lukkig" is om 'n 
pakkie af te staan an die ecnlingheer, 
is by dan "gclukkig" om die heer te 
yang! Maar in brug is dit dikwel die 
speier wat homsclf 'n ekstra kans gee, 
wat "g lukkig" is Cll die speIer wat tn 
beter spelmctod miskyk wat "onge 
lukkig" is. 
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ASB- Meningspeiling: 26,9% vir affiliasie 

MENINGS 
AKTUEEL 

- PIERRE NEL - 
GEDURENDE verlede week is vraelyste aan geregistrecrde studentc van die Universiteit uitgestuur met 

die doel om hulle gevoelcns en sienswyses aangaande die ASB tc peil. Die omstredcnheid van hierdie 
onderwerp het 'n goed-deurdagte verteenwoordiging van die studentc-unie genoodsaak, met die gevolg dat 
die ondersoek onderwerp moes word aan al die nougesethede van 'n volle openbare meningsopname. Die 
menigsopname moes 'n betroubare weerspieeling wees van die teenswoordige houdinge oor die debat 
rondom die ASB op die Stellenbosse kampus. 

'n Getal van 500 studente is by die 
ondersoek betrek ten einde 10% van 
die inwonende studcnte in die 24 
koshuise te verteenwoordig. Studente 
wat in 35 graad-kursussc gcregistreer is, 
is gekonfronteer met die scs vrae so 
is gepoog om studente van aile kursusse 
te bereik. Kursusse betrokkc by die 
ondersoek het gestrck vanaf Cfcologie 
en Ingenieurswese tot Drama en Bos 
bou. 

Aanvanklik is 'n respons van 40% 
verwag, maar een van 68,2% is egter 
ontvang. 341 vraclystc uit 500 is terug 
ontvang, wat 'n wcerspieeling is van werksaamhede van die ASB was:- 
gcesdrif insoverre dit die ASB,vraag- Dagbreek 50,002%; Ma' ba 
stuk aangaan. 48,672%; Wilgcnhof - 63,636%; 

Die doelwit van die opname was om Hecmstede 51,349%. 
vas te stcl wat die tudcntc se gevoclens Vraag 1 se antwoorde to on 'n 
is omtrent die ASB. Die antwoord op neiging wat tot by Vraag 6 se antwoor 
die ondersoek was duidelik; die stu- de deurloop; sekcre gedagtes is oor 
dente het klaarblyklik 'n duidelike wegend en die mcnings volg 'n bepaal 
mening en twyfel nie oor hulle keuse de vaste patroon. 
nie: Uit 'n evaluering van die antwoorde 
41,349% van die respondente was geheel op vrae 2 en 4 blyk die bclangstelling 
en al gekant teen heraffiliasie by die in en waardc wat geheg word ann die 
ASB, terwyl slegs 26,979% van die "belangstelling" van die ASH se rol: 
respondente ten gunstc van heraffiliasie 17,302% van die respondente stem 
was. saam dat die ASB 'n te belangrike rol 

Met betrekking tot Vraag 1, wat in ons opcnbare lewe specl, terwyl Wat is dan nou die saak vir heraffi- 
gehandel het (lor die belangstelling in 41,642% van die respondente onseker liasic? Ek dink dat die saak nie in die 
die ASB op die karnpus, kan gese word is, oerste 1)1 k oorwceg moet word in 
da dani bel t 11' . 41,056% Voel dat die ASB nic 'n t6 t t so arngc angs e mg maar min terme van voor- en nadclc op praktiese . bclangrikc rol in ons open bare lewe IS: studcntevlak, bv. toerc, konferensies en 
30,498% van die respondente het hoc- spcel nie. fceste nie. (Voordele is daar in elk 

d . b) t I ie 49,5060% Van die rcspondentc het genaam me e angges e m ; g val blocdweinig waarvoor die ASVS 
7,038% van die respondente het 'n hoe verklaar dat die huidigc ASH terug- nie in elk gcval voorsiening rnaak ni .) 
bel t II ' I d' di ASO vloei voldoende is 'n aanduiding van angs e mg ge ia 10 ie as Wat uitgernaak moct word, is of ons . . 'n sekere gematigheid in studentehou- orgamsasie. ideologies beskou, binne die ASH hoort 

Dit is belangwckkend dat daar maar dinge orntrent die ASB. al dan nie; verder hoe hcrafflliasie 011S 
. b L til' . die dameskos Drama en Regtestudente was mtn e angs e tng tn I": • betrekkingc met ander univer itcite sal 

I ' . . di ASI) e 'clyk' met die' in blykbaar onder die meer gematigdes in wise IS III IC V rg e raak; dan: of die g. apatie op Stollen- 
die manskoshuise 'n hclangstclling hulle houdinge omtrent die ASB bosch iets met on disaffillasie t docn 
V 1 17 008 01 Jacr as by die manskos (57,38%), tcrwyl Geologic-, Ineenieurs- 
aJ ,to. - b" "" hot. Hers dan kan ons "materialistic. " 

1 ' en Teologiestudcnte 'n mecr po: iti we unse, rank cn kyk wat die prakti sse voor- of 
Dameskoshuise (-% nie belangstel- houding tccnoor die ASS ingcneem het nadele is. 
I d ) 52, I 84(;1r) , Koshuisc ten gunste van en es : Wat die ccrste punt van beoord ling 
Erika 57,368%; Minerva 57,142%; gemntigdhcid was: betref', stel Mnr Hannes Ko gelenberg 
----~-----------------------~Sy mcni~ u ~g Wk ~~, 
"S.R. KINDERAGTIG EN 25/2/77): "Dil; gedagte dat ons nie i ts 

in gemecn het m t die ASB nie, is 

G onjuis aangesien ons soos die ASH-k m· 

DWARSTREKKERI" pusse Afrikaans bcsig 11 011S universi- 
teit tog 'n st rk Christelike inslag het, 
D" r h staan dus ldcologicsc meen 
skaplikh d tussen 011S en di ASn," 
iii rte noor wit ck b weer d t dit 
onmoontlik is om "ideologies ITl en 
skaplikhcde" af te 1 i uit di feit dat 
beidc Stell nbosch en die ASB "Afri 
k ans bcsig" en "'n sterk Christelike 

Hicrtoe het verskeie faktorc byge- ~()~g ?icrby die, onvermoe en/~f inslag" het In so 'n gev 1 bcstaan daar 
dra; die bclangrikste was waarskynlik o.nwII!lghetd van etl,l~e ,Iede om e~lg- 0 ok ideologiese gem en k plikhede 
die onverbiddelikc wyse waarop sckere smds n bydrne tot ~Ie ~Iter. ~Iangnke tu 'sen ons en die Univ rsitcit v n 
lcde 'n mosie, wat vir die Studente-unie debat te maak, en JY Sit met n SR wnt Wes-Kanpland, want ook lUlU bcsig 
van besondl;re belang is, deurgehamcr o.nbcvocg voorko~ om oor konten- Afrikaans en as 'n III ns mct sovee) 
het. In die proses is soms \liters kinder- slcuse sake ~an dIe ua.rd (St llcnb()s~h stelligheid kan bew r dat Stellcnbosch 
agtig en dwarstrekkerig opgetrce. ~ verhoudmg tot ~e. ASH) op n 'n sterk Christelik inslng h t, g,,)d dit 
_____________ ----, s~vonc wys~ te besm. n lI~rwaarde- ook vir UWK! I'n indicn geno mde 

nng van gcsmdhede by ALLE SR·lede twee vcrei tes voldoend is om affili - 
is 'n dringendc prioriteit. sie met die ASH wenslik tc maak, ou 

Huis Ten Bosch 55,454%; Monica Dabreek 61,11%; Harmonie 
53,846%, 71,43%; He) hoogte 62,51%; Irene 
Manskoshuise (-% nie belangstellendes); 61,32%; Minerva . 85,71 %; Nernesia 
Hombre - 60,128%; Helshoogte - 73,68%; Sonop 60,12%; Serruria 
58,333%; Simonsberg - 55,122%. 60,33%; Nerina 59,71%. 

Studente wat baie belangstel in die Die tudente is nic bereid om 'n 
organisa: ic to aanvaar wat voordocn as 
'n politieke wcrktuig nie. lIulle verwag 
van 'n organisa ie oos die ASB om 
hom meer te beperk tot die kulturele 
gebied 
34,311 % Van die responden te het aan 

(Vervo/g op hi. /1) 

DIE GROOT bclangstelling ill die ASlt-kwessie is go d geillustreer 
deur die besondere getal waarnemers by die laastc SR·.,ergadering, 
I1ierbo is '11 gedee/te van die mense wat daar opgedaag het. 

STUDENTE'MOET KENNI 
NEEM VAN ASB 

PINE PIENAAR, Van der Stelstraat skryf: 
OF die laastc (amptelike) woord oor her~ffiliasie met die ASB op die Slc-vergadcring v~n ~ Maart ae c is, 

val nog te besien. Wat weI vas staan, 1 dat elke studente (wat sy standpunt ook al In die verl de was) 
die saak weer in oenskou moet neem en ake met die spo k wat elke nou en dan weer y opwagting maak, 
voorlopig dan, sal uitmaak. 

ek wou voorstel dat St II nb vsch voor- (wat ni vooraf ann (It die ASH M 
lopig nie affilie r nie tot tyd en wyl dl NUSAS gekompromit or wa nle) Wit 
ASH sou besluit dat llWK affiliasic 1976 se suksc: von SR-konfen n. ie 
m t die ASH ook wenslik is. kon inisi cr. 

'k dink dat d, ar w 1 id iologies 
verski1l tus n Stell nbos h 11 di 
ASB-kampu se is, selfs tus. n di 
ASVS en die ASB. Hoewel Mnr Koege- is 
lenberg in sy ontlcdin J van di ASB/ 
ASVS klaarblyklik van partypoliti k 
wit wegstuur, i dit (ironi s?) jui. die 
feit d t beide S .J1 nbosch cn ell 
ASB-knmpu c oorwegend Nasionaalge 
sind i wat ons van al die under 
kampuss ondcrskei. Die fcit ten pyt 
sta 11 dit va dat d r id 010 ries ver 
skille Is, s os trou ns ook binnc di 
Na ion 1 Party s If (wat ni noodw n 
dig daarvnn :n vak party maak ni ). 
Maar tcrwyl dit binne die party '11 doel 
dien om tcr wille van roter cnheld cn 
'n st rker rcgering mind r kl m op die 
vcr. kill te I t val, sou 'n ontkcnnlng 
van die ver kille tu ,n on n die ASH 
ge n grot r do 11 vord r, ndcr dft 
wat di ASVS in i der geval bled ni . 

APATlES 

JOHANNES FRONEMAN, Paul Krugerstraat, skryf: 
DIT was geen aangename ervaring g~wee~ om.Woensdagaand (~.3.77) 

se SR-vergadering by te woon me. DIe peil van debatsvoering was 
om die minste daarvan te se niks minder as pate ties nie. 

HARMANSDRUl' 
In elke m en kap i. da r di' wt t 

voor loop en die wat a It rna kom; di' 
wat vooruit dink en die wat 1 rmans 
drup. En ho swel ek vir g en oomblik 

Verloorstr.r..d 
WADEK, Hippokrates, skryf: 
IN hierdie tye van verandcring 

word daar kliphard gckonsen 
treer om nie te diskrimineer teen 
bruin en swart nie. Die hele gedag 
tc is onverbeterlik puik. Die prob 
leem is net dat ons 'n verloorstryd 
stry. 

U moet sanm met my stem dat eli 
studen te van vandag die lciers van die 
toekoms is. Hierdie iong Iders bekom 
mer my egter. 

Op :-aTaat voor andersklcuriges word 
ewe ernstig gepraat van "bruin man" en 
"swart man". Praat ons egter politick 
om die teekun in die koshuis, word dit 
"kaffcr" en "hotnot", Dit is so 'n klein 
dingetjie, maar tog so belangrik. Dit 
kan slegs 'n goei sank skade aandoen 
as ons so praat. 

BOOMKLlM 
As 'n mens boo1Oklim begin jy tog 

onder. As ons regtig diskriminasie wil 
verwyder, moet ons ook onder begin, 
by die klein dingetjies 800 "kaffer" en 
"hotno1". 

Ek wil al begin wond r of on gJo 
wat ons propagcer. 

100 KITARE om van te kies 
vanaf R23,45 

Ons is die hoofagente vir die 

gewilde YAMAHA KITARE 
en het aile modelle in voorraad 
PLUS Kitaar Bladmusiek Koop al jou 

MUSIEKINSTRUMENTE 
asook toebehor by KITAARLESSE 

deur die gewilde 
komponis. 
JAN DE WET 

w. HEUER (Edm .) Bpk. 
Birdstraat 112 - 114 
Stellenbosch 
Tel. 3811 

teen 
R1,OO per les. 
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G .. DURENDE Februariemaand het die kwessie oor die opbreek van 
plakke ampe grootskaalse reaksie uitgelok. Om 'n mening tc kan 

formulcer a ngaande die gebeure in die plakkerskampe by Kraaifon 
tein, Kuil rivier en Grassy Park is dit nodig om eers at die relevante 
feite tot on beskikking te bekom en te evalueer. 

is Bantoes asook voormalige hui be 
woners wat nie hull hui huur kon of 
wou betaal ni en ook Klcurlinge wat 
uit nd r afdelingsraad di trikte hier 
heen kom nadat hul plakkery nldas r 
beeindig is. Mnr. Stephen m ak 'n 
onder keid tu en 'n g wone plakkers 
kamp en hlerdie bogenoernd ver kyn 
sel, wat hy 'n trekker karnp noem. 

Wetlik het 'n plakkerskamp nie 
bestaansreg nie. Dit is t ver tane dat 
die gesondheidstoestande in so 'n plek 
uiter ongewens is. 'n Plakk n kamp i 
dan ook in die algcmeen 'n ver der- 
pick van wcrklosc, tuislandbantoe 
sonder w rkspermitte en men wat 
dakloo is omdat hulle nie die huur v n 
hulle huis elder kon b taal nle, In baie 
gevalle i 'n plakker 'n persoon w t 
maar net sy weg na die stad probeer 
vind. Dit is du begryplik dat 'n pi k 
kerskamp ongew n t woonomstandig 
h de bied. Maar tog, ten pyte van di 
onheile en ongew nsdhed , is dit 'n "----------- 
pi k w ar 'n h welo. p rsoon 'n dak tlge tuislandarbciders nie. Daar behoort 
oor sy op het. Eni e regdenkendc strenger maatreels en beter kontrole tc 

wces oor werkgewers wat goedkoop 
arbeid wil uitbuit om selfsugtige redes, 

Die plasing von hierdie berigge- Onwelkorne tuislandarbeiders wat hul 
wing oor die plakkersprobleem tyd in plakkerskampe verwyl bchoort 
moet as 'n eksperiment beskou na hul tuistes teruggcstuur te word. 
~~ ~ ml ~ «U~nd &~~po~rbeh~~~~~e~~w~~---------------------------- 
vorm vir die volgende menings- primer die taak en verantwoordelikheid 

i van die afdcllngsradc, is 'n lewens- 
peiling, wat sal [okus op die nood aaklikheid en behoort 'n priori 
aard van 'n studentekoerant teit te wees wat in belangrikheid toe 
soos Di Mati. Omdat die neem. Die blote vcrwydering van plak 
plakkersprobleem nie direk op kerskampe sender dat meer aandag 

gegee word aan die faktore wat aanl i- 
Die Stellenboss Afdeling raad het studente van toepassing is nie, ding gee tot plakkery en aan metodes 

di probl em v. n plakkery reed in die sal bate lesers voel dat dit nie om plakkery flnaal te helHndig is Is die huidige sisteem waardeur Ek verneem dat daar is in dames- 
vro ,(3 tigcriare voor i n. In 1971 i tutshoort in die bladsye van 'n 'jnl 0 en 'n mors van tyd, damestudente inspraak in die skep en kosliuise 'n sg. "naweekhok", wat as 
, gin met to stromingsbch cr en di studentekoerant nie. /11 die pel- Die poging van die fdelingsradc afskaffing van hul eie koshuisreets kan tugstap op 'n oortreder toezepas word, 
bekarnping v n onwettlge plakk ry. 'n word erken, maar dit is so dat plakkery verkry no u mening voldoende? Hoe en dat die dame dan elke halfuur von 
Totaal v n 1 738 plakk r hutto i in ling sol die . tudente-unie dus altyd 'n potensiele gevaar al bly solank sien u II eie rof in hierdie sisteem? die no week in slaapklere haar teen 
die Stellenbo e afd lingsraad oi trik gekonfronteer word met die as wat dit moontlik is vir 'n tui land- Na my rncning het die dames heel- woordigheid by iemand moet aanmeld. 
op rekord g 'plans. 0 ur die ontwikk - vraag of Die Matie hom uit- bantoe om onder 'n werkspcrmit en wat in praak in hierdie sake. Word hierdie reel dan deur een of 
ling van b hulsingskernas re Maca r, sluitlik moet rig up kampusge- sonder 'n hlypl k in di Wes-Kaap te Op die Primariaekomitee het hul ander owerheidsinstansie neergele? 
Scott dene en KI invlcl teen 'n ko te beure. wee, sol nk wat t gclaat word dat die reg om sulke sake te bespreek. I' k i Dink u die ekstra tierlantyntlles wat by 
van R15 miljoen is durin g la g om sw rt arbeid die kleurlin bevolking ver- ook lid van daardic kornitec, hoe vel die ill perking gevoeg word, hou fred 
o r 'n tydp rk van vy jaar di pi - dring n 01 nk as wat d r 'n behui- ek nie 'n stem hot nic, n eintlik daar b. met moderne lye? 
k rshutte t v rrninder tot 531. Van ingst kort i vir di kleurlingc. Die om vir hulle van hulp te w es. I·k kan Dit is 'n traf vir ernsti oortre- 
hi rdi po iticw optrcde v. n die fd - p rsoon I wil toesien dat 'n plakkers- verwydering van faktorc wat nanl iding eintlik nie ien op wattt'l' under manier 

k 
. dings wat bcdoel is om seer tc maak. 

ling raad mo t met crkenning nllls kamp m tiles wat dnarm e saamhang, gec tot die ont taan van plakker kampe 'n mens vir die dames inspraak kan r e 
t d

On vind dat boctes in ommlge gevalle 
gcn em word. Sond r hief( ie optre uit die weg g ruim word, rna r dan moet 'n hocr prioriteit he by die nie. nie werk nie. 
au die plakkerkw si vanda" w lis- aJlcenlik a daar 'n b ter aitematicf is fdelingsrade, mant die rol van die Wat my eic po i lC daar betref: ek is 
wa r chaoties afmetings u ngcneem vir di bcwoner daarvan. wer gewer moot ni afgeskryf word die direktc skakel tussen die vise-rektor As u mi!ikien vir ons 'n metodc kan 
het. Plakk rskampc moet onvcrmydelik nie. Strenger maatreels tecn werk- en die Primariaekomite . Die verso eke gee waard UT ons beter kontrole 00 'n 

en spyte v. n hi rdi projekte van ont taan olank a wat duar 'n bChui- gewer wat direk of indirek plakkery wat deur die studcntc gerig word, word ing peTkt pcrsoon kan uitoefen, sal ek 
die afd lingsraad i. daar en ontstaan singstekort is en lank wat tui land- bcvorder of toel t, i nie 'n onbenul- dan deur my oorgedra. baie bly wee. A y laapklere aan het, 
daar nog steed pi kker knmp . Di nrheid rs dit r gkry om onder w rks- lig argument nie. On het die fgelope In hierdie op ig moet ek hul natuur- be taan daar ni die gevaar dat y in die 
optred van di fdeling raad van Stel- permitt in di Wc -Kaap te vcrto f. tyd erva r d t baie men c, onge lik v n raad bcdien. Soms, as huI'n halfuur tu<;scn aannieldings kan uitglip 
I b I b d

· 1 kk I' . k b' . h II k nie. Dit il; om scker tc ma'ik da1 daar- n 0 elY IC pia cr 'amp van PIa k ry word bevord r d ur werk- po Itt ever mtent, u e om mer v rsock rig wat feitlik seker sal mi luk, 
Krnaifontcin wa t en try dig m t hul g wcrs wat dic swart rbeid uitbuit en uit e preek h t oor die plukkcrkwessie d n probecr ek keer, of probecr ek om die per oon weI hanT straf uitdien. 
plig om die waarskuwing b tyd te g e wat wederrcgtclik 'n bantoe in diens en dit i nodig dat aile werkg wers, die saak 'n bietjie anders in te klce. Ek Die tcenoorgestcldo van hierdie 
en met hul voomem om to sloop slcg neem 'ond r oat hy bchoorUke huisve - ongeag politieke verbinteni' en afgesien help hul oms deur hul aak'n bietjic reeling sou beteken dat die hui komi 
wann cr nIt nntiew huisve tin be- ting h t. daarvan watter politieke groep die beter te motiveer, of deur vir huUe tc tcelid op diens elke halfuur die oor- 
kikbaar i.. Weliswaar argument cr Di opruiming v n pI kkcr kmnpe afdeUng aad beheef, hul deel bydra c dat die saak hopcloos is en dat hul treder 1 moet gaan soek om scker tc 
mnr. Steph ns, wal in hehe r van die is noodsaaklik, maar meer lyd en en r- om to te ien dat die swak maatskap- motivering nie goed genoeg is nie. maak d t sy in die koshuis bly. 
k~~ M, d~ ill. Kro~ntin ~moot.~nd rw~sod~dMhru~ lib~e~n~w ~h~~~moo~~~ - __ - __ --_- __ 
kamp al herhaaldelik vantevore afg· fender metodes gevind kan word om ons midde verkeer, verwyder word. 
breek is na kennisgewing van sloping, toe te ien dat di Wes-Kaapse kleur- ----------------1 
m ar dat d r voortduTenCi we r huttc lin bevolking nie verdring en ben d el 
opgerig vord. 'n Groot aantal plakker word d ur di to troming van onwet- 

Verskillen wctgewing en regula- 
sic vereis d t grondcienaars nie mag 
toelaat dat da r op hul iendom geplak 
word ni .' Werkg w r mag nie 'n 
p r oon in n n m t nsy hy b vr - 
lgende huisve ting het ni . lndien 'n 

grondeicnaar, soos di Afdelingsr ad 
van Stell nbosch, plakkershutte wil op 
ruim moet die plakkcrs sewe da 
kennis gegee word. Die materiaal van 
die hutte moet ook aan dic plakkers 
te rug egee word. Tuisland rbeiders 
moet werkspcrmit tc he om in die 
Wes-Kanp te mag werk n woon. 

In Februariem nd i daar 'n begin 
maak met die verwydering van 

15000 plakk r in die Wes-K ap. Die 
plakkcr kampc is op afd ling ra ds 
grond en daarom i dit die plig van ill 
grond ienaar om die to tand te ver 
wyd r. Nadat die afdelin rad v n 
Kaap tad en Stellenbosch lank csloer 
h t n herhaaldelik n t gewaar ku het 
omtrcnt beoogd slopings, h t toe tan 
de danig ontwikkel in di plakkers 
kampc dat drastic e ingryping nou 
nodig was. Hierdie optrede het dan ook 
die afgelopc tyd baie repcrkus ie ge 
had en elf in die Yolk raad is 'n 
hewige d bat daaroor gevoer, 'n Minis 
ter en 'n fd ling raadsvoorsitter wat 
t· en trydig verklarings doen en 
m ngd evoelen oor encrsyd die lot 
van die plakker en andersyd die 
nood aklikheid vir optr xle het tot 
volg gehad dat 'n paar mense met 

rooi ge igte moe rondloop. 

PROnUEM 

DIT is die toestande waarin baie nie-blankes woon en groat word. Hier 
is geen skoon water of sanitere geriewe nie. Die onmiddellike en 
algehele beeindiging van sulke haglike lewenstoestande is uiters 
belangrik. Sowel afdelingsraad as werkgewer het 'n verantwoordelik 
heid ten opsigte van die sosiale en maatskaplike toestande waarin 
hierdie mense lewe. 

GESPREK 
(Vervolg van b1. 10) 

Komm~!!r.~~1ag: ASB 
."os. 

be 

EIKE BOEKHANDEL 
B Y r traat (Lan s die Spu r) 

NASSAU ARKADE 
PLEINSTRAAT 

TEL: 5590 Sagte- en Hardebandboeke 

LUUKSE 
HAA KAPPING 

Skryfbehoeftes 

Gro tekaartjies 
Skeersnitte, Langhaar 

stillering en Blaasdroging. 
Proteiene·haarverd i k ker 
en Skilfer-behandeling. 

Tydskrifte 

Geskenke 
Groot verskeidenheid 
SHA RP rekenaars; 
Pype en Geskenke. 

bandh f word 
ffili r by di 

OOP SAANS TOT 9: 00 



Die Matie, Vrydag, 11 Maart 1977 IS 

BO s 
DI 

N s OUS OE 
A 

Inter- koshuis 
EEN van die opwindendste en grootstc sportbyeenkomste van die 

jaar, die interkoshuis-bokstoernooi, vind volgende Vrydagaand in 
die DF Malan-sentrum plaas. Hier kry Simonsberg, Eendrag, Dagbreek 
en al die ander boksvyande kans om hul frustrasies op mekaar uit te 
haal. 

BEKER 

In 1963 10ofDr.PikkieBlommaert Snoekerl 
'n beker uit vir die bcstc ko huis op die • 
interkoshuistoernooi. Die beker is vir 
drie agteroenvolgcnde jare deur Simons- MIN mense is bewus van die 
berg vcrower, en IS toe aan hulle toege- . 
ken. Dr. Blommaert skenk toe weer 'n bestaan van die Snoekcrklub 
beker, wat op 'n wi elba's tocgckcn van die Universiteit van Stellen 
word. Ander bekers wat op die toer- bosch. Hierdie klub het in 1976 
nooi verower kan word is: die Jannie 
Momberg-beker vir die beste bokser en 
die Louis Wessels-beker vir die bestc 
verloorder. 

Mel die interkoshuistocrnool word 
daar die afgelope 5 jaar in 8 gewig. af 
dclings uit 'n moontllke 11 mccgeding, 
n I; Veergewig (54-57 kg) ; Liggewig 
(57-60 kg); Ligwelter (60-63,5 kg); 
Ligmiddcl (67-71 kg); en Swaargewig 
(oor 81 kg). 

Die klub het drie nuwc tafcls en 'n 
lokaal in die Langcnhoven Studentc 
entrum. 

llierdie jaar het die bestuur, onder 
voorsittcrskap van Mnr. Petrus Coo tzee, 

---~---------~ besluit om ook die studente uit die 
koshuisc saum met die PSO-stud ntc 
as lede toe te laat. 'n Voorvcreistc dus 
om aan die klub te b 1100rt is om 'n 
ingeskrew stud nt aan die Univcrsi 
tclt 'te wee. Inskrywing geld i 50c en 
RI,50 lcdcgeld. Verder is die norninale 
bed rag van JOe per halfuur vir we ligtc 
betaalbaar. Saam met die inskrywings 
geld meet die per one wat bel ngstel 
ook '0 paspoortfoto met sy/hanr naam 
agterop by Mev. le Roux by die SR 
kantoor inhandig. Ja, dames, U is ook 
welkom! 

Boks in Maticland kom al '11 lang 
pad. Reeds in 1913 is daar 'n begin met 
boks op Stcllenbosch gemaak en wa 
dit deel van die Athletic Club. Mnr. 
W. Harvey was aunvanklik in bcheer 
van die sport. Op die l Idc Augustus 
1926 word di BKVS gestig en so boks 
klub van die Universitcit bcstaan vir die 
eerste keer op sy eie. Die inskrywings 
geld was 2/6 per jaar (Wat go d ver 
lyk met die R 1,50 van vanjaar). 

Die eerstc geldelike onderstcuning, 
die bedrag van £20, is deur die destyd 
se SR geskenk. Die eerste boksaand is 
gehou in die Recrcation-saal en boksers 
van SACS en die Oxford-Cambridge 
tocr pan is vir die toernooi genooi. 

TENNIS: 
DAMES WEN 

S.A.D. 
SES mans en ses dames het 

Stellenbosch verlede jaar op 
die SAU·tennistoernooi in Bloem 
fontein verteenwoordig. 

Die Stellcnbos r. het weer eens 
ge 'org vir prestasies van hoogstaande 
gehalte. Die mans het die twccdc pick 
hchaal nadat hulle met ccn stel teen 
Tukkies verloor het, Die dame het die 
SAU-tocrnooi die derticndc agterecn 
volgende [aar gewen. Benewcns dit, 
het hulle ook geen wedstryd op die 
tocrnooi verloor nie. Die volgende 
dames het ondcrskeldcllk pryse verwcrf 
us die beste nomrner een, twee, drie en 
vier: Minette de Villiers, Christine 
Marais, Leone Montgomery en Marie 
Louise Snyman. Dit is 'n b sond re 
prcstasic dat al vier die pryse deur 
Matics verower is. Rayno Seers en 
Johan Potgieter het die pryse ontvang 
a. die nommer cen en dri onder kei 
delik. 

Rayno Seegers, Minette de Villiers 
en Christine Marais, wie vcrledc jaar 
hul WP·kleurc in tennis vcrwerf hot, 
het ook die SAU· pan gehaaJ wat nan 
die einde van die tocrnooi saamgest I 
is. 

Die puntetoekcnning op die tocr 
nooi is as volg: 
Wenner 3 punte 
Geen tcenstandcr 2 punte 
Vcrloordcr I punt 

Van die bcste boksers op die tocr 
nooi word na die Matic-boksklub ge 
nooi en daarna kan hy aan ver ikcle 
toernooic deelneem. Die gel en thede 
vir 'n bokscr met potcnsiaal is du be 
slls daar, Stellenbo eh het dan ook in 
1976 twee SAU kampioenc opgelcw r, 
nl. Bocrtlic Smith (ligmiddel) en lUI. 
Meyer (swaargcwig). 

SKOUSPEL 

ontstaan en is uitsluitlik gestig om 
aan PSQ-studente ook die geleent 
heid te gee om so 'n bietjie te ont 
span. 

INTER-KOSI lUIS 
Vanj ar is besluit om '11 inter ko - 

hui kompctisic te hou, Die kompctisie 
begin reeds op die 14dc M art en vir 
verdere inligting kan die kcnnigewing 
horde dopgehou word. Bclangstellcn 
de kan die noekcrkomitee of Mev. 
Ie Raux by die Slc-kantoor kontak vir 
b sonderhedc. Dit word beoog om 
hierdie tocrnooi 'n [aarliksc instclling 
to maak, en vir die wenner wag daar ln 
hecrlikc verrassina, 

So baie m n be kou snooker a 'n 
spel wat gcpaard gaan met vryelik 
vloeiendc voggies, Die slegt reputasie 
moot die nek in laan word en huUe 
kan maar net nocm dat geen eet of 
drinkgocd in die nockcrkamer toe e 
laat word rue, sC voorsitter Petrus Coet 
zee. Verder mo t die ne rgelegde reels 
van die LSS nagekom word. 

Die snockcrklub getuig dat dit 'n 
hcerllke stukkie on tspanning I. om 
tyden 'n n pcrlodc 'n ball tjie t 
maak. 

L 

'N PYNLIKE oomblik uit een van die gevegte verlede jaar. Destyds het Eendrag gewen, ell dit is 'n ope 
vraag of hulle dit weer gaan rekry. Stmonsberg gaan hard baklei om weer die Pikkie Blommaert-beker 
terug te wen, terwyl Helderberg en Dagbreek ook 'n oop op hom het. Die spanning loop hoog op die 
oomblik tussen die koshuise terwyl die boksers hul laaste voorbereidings tref vir die groot aand van die 
Interkoshuls-Bokstoemoai in die D.f: Matan-Sentrum. Die toernooi het in 1955 nie-amptelik begin op die 
grasperk voor Simons berg. 

100% suiwer biefburg rs ber i terwyl u wag. Die 
Kolonel het die biefburger vervolma k - met di Colonel Burger 
P rf kt m k. Want dit word var brei terwyl u wag. 
P rl kt brood)' • Var gebak, met sesam ad. 
P rI kt ou. Gemaak vol gens di Kolonel se pesl Ie resep. 
Oit neem 'n paar minut - maar di w rd om voor t wag. 
Kom blnne en sm k let wat u nog nl g proe h t nie. 
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TUK DE 
N 

ATLET K 
Intervarsity_ 

MA1JE-atletiek het die afgelope twec weke gefloreer. Eers het hulle 
die Sanlarn-uurbyeenkoms 0 rhecrs en toe die Tukkies in 'n Inter 

var ity gaan klop. Die Intervarsity het in Pretoria pJaasgcvind en die 
Mattes het met 20 puntc geseevier. Daardeur het hulle wraak geneem 
op die Tukkies wat verlede jaar die Intervarsity en ook die Dalrymple 
gewen het. 

1)11 wr s 'n opwindcnde krngmeting 
wut b: it; gclykop vcrloop het. Met nog 
net vier nommcr oor, was die telling 
g lykop, 175-175, maar toe die byeen 
koms verby was, was die Idling 21 t- 
191 len gunst van die Matie . 

Di hy cnkoms i gter ontsicr deur 
'J} t rk dwnrswind, wat veroorsaak 
h I dat daar geen uit taande vertonings 
was ni en dat di tye oor di alge 
me m yak w . Nogtan het v r keie 
M. tie huUe goed van hul taak gckwyt, 
Die Marie-mans het 'n y lik slag g - 
slaan toe hulle die eer te drie pi kke 
in die ltlOOm, die 5000m en die 
JOOOm hindernis behar I het. Die taat 
makers hier was ongetwyfeld Andries 
Krogman, Clive Dale en Julian Marsay. 

Die uithlinkers van die nand wac; 
cgt 'f ongctwyfcld die Matlc-vrouc, 
Ilulle h ,t dar rin ge laag om es van die 
tien individuele nommcrs t wen en 
ook no' die aftos. Bulle WIlS Ur uta 

Wessel (100m en 200m). Marli van 
Rensburg (400m), l',milyNel(400m in, 
Riana Engelbrecht (1500m) en Heidi 
de Kock (vcrspring), 

Drama 

UURBVEhNKOMS 
Tydcns die uurbyeenkoms drie 

w ke gel de het die Mati s ook die by 
eenkoms oorhcers, Die hoogtepunt van 
die aand was I slls die 5000m, waar 
Andries Krogman die Suid-Afrikaanse 
rekord met slog 0,6 konde. gemi. 
hct, en Julian Marsay tweede was. 

Die under hoogtcpunt was die myl 
wed loop waarin drie atlctc 'n droom 
my I gehardloop hct, Ook hier wa die 
M. ties goed vertecnwoordig dcur Danie Ilierdie saamgestelde foto loon die twee mees dramatiese oomblikke van die 5000 m by die Sanlam-uur- 
Goo en en Clive Dalc. byeenkoms op Coetzenburg. Links steek Krogman vir Batswadi verby, maar regs is daardie fatale pasver- 

Die oorhcersin van die Maties in slapping by die wenpaal, wat hom moontlik die rekord gekos het, 
die WP-:nlctiek word nog t tel' weer- l------------------------------------------- 
spiecl d iur die feif dat die WP-Trek- 
ligaspan, vat uit agt lede bcstaan het, 
ses Mnti -atlctc ingeslult hc t. MUURBAL - GROOT JAAR ----.---------------~------------------~ 

L£ VOOR DIE DEUR SNOBW AARDE? 
'n GROOT jaar vir muurbal le voor die deur! Die Maties se spanne kan vanjaar groot hoogtes bereik en 

beide die mans- en darnesspanne behoort goed te vaar in die WP-ligas. 
die 19de Maart begin en die onderskeic 
koshuisc moet vroegtydig sorg dat alle 
in orde gebring word (Kontak John du 
Toit by die Sportkantoor). In die 
man liga sal daar 'n rekordgetal van ± 
16 spanne wecs met Elscnbu g en die 
MilitCre Akademie as nuwetin ze. 

'n Kenmerk van die 850 lcdc vir l-Ick en Claire Nichol on. 
1977 is die hclc aantal goeic provinsiale lndicn daar enige mocilikheid onder 
peters wat ali nuwe lode ing . kryf is. vind word, moet dit onvcrwyld by 
Veral die mans al vanjaar 'n stywc enigc komiteelid gerapporteer word. 
kompetisic bclcef', vir die cerste owel Vir 1977 word daar kortliks die vol 
a die tweede panne. Churl Rorig hot gcnd heplan: 
verl de ja. r die Noord-Transvaal A-. 'n Univcrsiteitskampioen kap in 
senior. pan n die interprovinsiale tocr- September. 
nooi chr al en hy behoort vanjaar ecn • 'n Uitnodigingsto rnooi. 
van die bcste spclcrs in die WP tc wees. • 'n Ko huisliga op 'n bale groter 

Venier was Dercck Lawrence vcr- basis. 
lc de jaar Grcns 50 onder-23 kamplocu e 'n Muurbaldans ter afsluiting van 
en Dercck Corder het in 1975 die WP- die W .Pv-liga, die Universitcitskum- 
skolckampioen geword. Die ou staat- piocnskappc en die koshulsliga. 
makers soos Japie van der Merwc, Des 
Lazar en Peter Golding is nog steed s 
heskikbaar. 

Die mansliga hegin die 22ste Maart 
(ecrste en reserwe) en sal dan op Dins--------------------- 
due en Wocnsd· e gcspeel word. 

KOSHUlSLlGA 
Die koshuisliga sal vanjaar op + 

STATUS 
Men e wat egter muurbal slegs as 'n 

tatussimhool sien, moet lief's sou gou 
moontlik Op die Kantlyn hiernaas lees. 
Hicrdie kwessie van onaktiewe lcde Ie 
die owerhede baie na aan die hart en 
dit al gewaardeer word as die mcnso 
wat hulle hieraan skuldig maak, spesiale 
aandag hieraan . al gee. 

DAMES 
Pippa Sales wa vcrlede jaar WP 

D se kaptcinc, in 1975 die SAU-kam 
piocnc en vcrlcde [aar h t sy weens 
iekte in die finaal onttrek. Sy sal vir 
afrigting onder die dames bcskikbaar 
wees en beoog om '10 vrocg as moon t 
lik daarmc tc begin. Die vroucligas 
sal Ma ndr e gcspccl word. Onder die 
c rstcjaarsdames ill daar ook verskeie 
wat reed vir hul onder kei provinsie 
en skolespannc gc peel hct. 

Die muurhalkomitce vir 1977 is as lets WH t mens cgtcr bale dicper volg: 
Voorsitter: Prof. Jopie Joubert (71704) geraak het, wa egtcr dar rdie prag- 
Sekrctaris: John du Toit (Sportkantoor) vcrtoning. van die Mati S op die 
W dstryd- ckrctaris: (Mans) Malcholm Sanlam-uurbyecnkoms. 

Hicr dink mens onwillekeurig aan Proctor (Will 1m), John van der 
Merwe (Lcndrag); (Dames) Pippa Sales daardie onvergectlike 5000m. Coet 
(2466) zenburg het lanklaas 0 'n atmosfcer 
Addi ioncl lede: Peter Golding, Linda gchad. Wat egter die grootste indruk 

~~~~~~~~~~_~ __ ~~~~~~~ __ ~~~~~_~~skeplwt,wud~ ~~u"fulting~n ..._---------,.-,,------.1 Andries Krogman nadat hy die SA 
rekord met sleg 0,6 sek, misgeloop 
het. Ek is doodseker dat almal wat 
daardie aand daar w. s, y teleurstel 
lin J gcdcel het. Ons hoop dat jy weer 
so 'n kans sal kry, Kroggies. 

lets anders wat mens diep aange 
gryp het, was die in tense blydskap 
wat op Clive Dale sc gl;;sig . igbaar was 
nadat hy gchoor het dat hy 'n droom 
my I gchardloop het. Dit illustr cr n t 
die vrugtc wat tocgewyde oe ening 
afwelp. Veels geluk! 

TOE doen die W.P. dit! Wie kon dit nou ooit dink? En om te dink 
dat die Maries en gcwese Maties 'n groot hand in die oorwinning 

gehad het. Ek bedoel nou Barlow, Kirsten, Wessels en Hobson. Bale 
gocd gedaan! 

WORD daar deesdae nie te veel waarde aan muurbal geheg nie? Wi! 
almal die spe! regtig speel, of wil sekcres sleg« passiewe ledc wees? 
I.ees HOp die Kantlyn II hiernaas. 

nom E MET 'N BOODSKAP! 
Vi tor Frankl: \v AAROM LEWE liJI t VCl'taling van 

"Man' . arch for III aning" R3,OO 
Dr. '.A. lI~yn : DIE KERI. (sopas verskyn) 

ktuf'cl ('11 ho~i nd R4,95 
Dr. Ildmut Thiclie1 c: Dn; LJi;WE KAN W(i:{iJR B i .. ~]N. 

Hi Bcrgrcd van Chri IllS tl4,85 

Veld lora 
Bloemiste: 

MOOI BLOMME 
VIR 

MOOI M _ISlES MUURRAL 
Nudat at die gocic ding nou 11. n· 

gcraak i, is daar iet wat deesdae 
st rk onder be. preking is n wat he 
slis minder aangenaam is, tc wetc die 
muurbalkwessie. 

lIet muurbal op Stell nbosch nic 
'n status imbool geword nie? Is daar 
nie te veel lede wat slcgs wil sc dat 
hy 'n lid is, en nooi t gaan peel 
nie, Waf van die mense wat so graag 
'n muurbalrakct in sy motor rondry 
of die mcnse wat, net VOOr 'n klas 
begin, met sy sweetpak aan en rakct 
(ruuurbal) onder y ann, die klas 
binnestorm? 

Hoeveel mcnse wi! werklik iets uit 
mllurbal put'? Verledc juar was daar 
ongev cr 200 van die 750 lede wat 
NOOIT gespcel het nie! (Amper 10%) 
Dit is Il108 onredclik, veral omdat 
llaar duisende studente is wat graag 
wil pC'I, maar d ur die slcl50l van 'n 
b pcrktc ledetal verhoed word om dit 
te docn. 

Hoc Iyk di t mense, kan ons nie 'n 
lag ons muurbal kritics ondersock 
nie? 


