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ERI)- 
KARNAVAL 0 

DUISENI) 
S TELLENVISIE 77 die kamavalpoging van 1977, het die 

rckordbcdrag van R 1 06 000 opgelewer. Hierdie dramatiese aan 
kondiging is verlede Saterdagaand deur Stellenbosch se karnavalvoor 
sitter, mnr. Jan du Plessis, tydens die Debutantebal in die Mount 
Nelson-hotel in Kaapstad, gemaak. 

In 'n persoonlike ondcrhoud het 
mnr. Du Plessis bcklern toon dat dic 
syfers slogs 'n voorlopige aanduiding is, 
aangesien die insamelingsveldtog nog 
nie afgchandel is nie. Stellcnbosch gaan 

RENE BARNARD 
op die Goodwoodse teentoonstelling 
'n stalletjie in die hoofsaal bcskikbaar 
he, waar gcpoog gnarl word om die 
o r ig c In 0 torkompctisicknartjies en 
Akkerjollc van die hand te sit. DIe 

moontlikhcid van nog 'n wcdrendag op 
Kenilworth word ook in die vooruitsig 
gcstel. Na afloop hicrvan kan die Iotale 
opbrengs moontlik die honderd-en 
tien-duisend Rand-kerf bcreik. 

Die omvang van hierdie prestasie 
kan nie oorbeklemtoon word nie, Nie 
aileen impliseer dit 'n toename van 
R37 000 op die totale opbrcngs van 
1976 nie, maar is dit, behalwe Wits 
se poging van verlede jaar, tot dusver 
die grootste bedrag wat nog deur 'n 
Suid-Afrikaanse universiteit ingesamel 
is. (Vanjaar se syfers i. nog nie almal 
bekend nie), 

Die grootstc enkclc hron van in 
komste was die dehutant -vcld tog, wat 
R53 000 ingcsamcl het. Di feit dat dit 
R2 000 minder as v rlcde jaar is, i tc 
wyte uan die swak ekonomiese to stan 
de, sowel as 'n antagonisme en agtcr- die rstc pry: 'n r is vir tw 11a 
dog wat by 'n decl van die publick Europa. Sy h t R3667 ing. am 1. 
heers oor die werk van Uskor na die Tweede was M j. Michelle 1 redeaux 
tydperk van politieke onrus verlede met R3 200 en derde Mej, Map cia van 
jaar. Biljon. 

Mnr. du Plessis het gcsc dat die Die eregast by di bal w, s Min. en 
silks s in '11 groot mate te danke wa: M v. hris Hcunis en die Rektorsp ar, 
aan bcsparing en be, nociing. Ook dal Prof. en Mev. De Villiers, 

Hierdie foto is gencem tydens die Debutantebal in die Mount Nelson hot I. Michelle Tredeaux (regs) 
ontvang haar tweede prj's van Mev. Heunis, eggenote van Min. hri Hennis. Links staan die organis rerders 
van die debutante-veldtog, mnr. Roelof Mcl.achlan en Mej. Suzanne Hotz. 
hy sy oorspronklikc mikpunt op 
RIOOOOO cstcl h t en du baiein sy DUURDEJD STUDITE EJ7\T 
skik is met di afloop van di karnaval .I\, . 1.. 1 l 
poging, 

LOSIES GEREGVERDIG DEBS 

Sentrum-affili 
"n Vereiste 

• sre 
Str 

• me 
us 

"AI.. SOli die studente van die Afrikaans-sprckende Universiteit van Wes-Kaap by die Afrikaan 
Studcntebond WOH affilieer, sou ons dit nic kon toelaat nie." So het Michie1 Strauss, president van die 

ASH, die organisasie se standpunt gestel toe hy Dinsdagaand, 15 Februarie op Stellenbosch gepraat het. 
Michie! het spesiaal vir die geleentheid, wat gereel is deur die ASVS, van Pretoria gevlieg. 

By he! verduidelik dat di Afrika 
ncrstudcnt dlt wat y eie is, wit behou, 
maar dat organlsasle hiervoor nodig is 

vandaar die ontstaan van die ASH 
wat dlcn as forum vanwaar die Afrika 
nerstudcnl ,y standpunt kan stcl. "Di 
Kl urlinge", he! hy bcduie, "is egter'n 
volksgro ,p op hul ie en as sulks kan 

M)CIIlEL STRAUS~ 
hulle nie as I de van eli ASB aanvaar 
word nie, want die org nisasi ond r· 
skryf die h ginscl van afsonderlik ont 
wikkeling. Dit is 011 moon tlik om mouse 
Writ nle seker van hut cie identiteit is 
nie, saum 1 gooi. (NUSAS 11 I dlt 

Sege vir voetgangers 
h sluit van Stellenbo h s 

cdeelt lik vir 
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ONDHR: Die drie Kersvadcrs wat hier of meer van hul [asades en skynheiligheid gestroop word, is Pietcr 
Bester, Donie vall Rooyen ell Hannes Stimie. Hulle tree op in Marlene van Niekerk se Die Kersvaders. 

TONEEL: Die USAT-dramafecs is in volle swang. Die kompetisie is byna afgehandel, maar die fees is 
lank nog nie verhy nie. Vrydagaand 2S Maart is die laaste van die ses kompetisieaande, wanncer die 

stukke onder die ontleedmes van die beoordelaars kom. Saterdagaand 26 Maart is die pryswennersge 
leentheid, wanneer 'n magdom van bekers vir al die verskillende aspekte van toneelkuns toegeken gaan 
word. Dit word op dieself de aand voorafgegaan d ur die opvoering van drie stukke wat as 'n 
gcbalan eerdc verteenwoording van al die dramas gekies sal word. AI die akteur, regisseurs, 
studenteskrywers, verhoogbestuurdcrs en ander spanlede moet teenwoordig wee . 

no: Die akteurs in Die V rpligte 
Vrywillig rs deur Kay //ill lyk 
baie ingenome met die materiaal 
objek wat hulle beskou. lIulle is 
(v.I.n.r.): Hendrik van der 
Merwe, Cecilla van Hlyk, Danny 
Fourie ell Coretlia le Roux. 

Sondagaand vind 'n informcle 
be. prekingsaand vir al die belang- ,..,..~- .......... -...,..,--...,..,- .......... --~ 
he b hc n dcs en belangstellendes 
plaas. Dit bcloof om 'n interessante 
versameling van opmerkings, aan 
mcrkings en kritiese analises op te 
lower. 

DES rr STUKKF 
Maandag- en Dinsdagaand word 

die beste stukke weer opgevoer, Dit 
hews by die heoordclaars en die 
USAT-bestuurwatter, hoeveel, en in 
watter kombinat ie die h ste stukke 
opgevocr gann word. Hierdie aand 
hied die gelcenthcid aan studente 
wat nic die week sc opvoering kon 
bywoon nie, om hulleself met die 
room van fees vertroud te maak. En 
vir die wat 0 gefassineer is deur 
sekere stukke dat hulle di t weer wil 
sien, is dit die kans vir herkyke. 

GROOTS 

Reeds nou 'n erkenning a n aile 
spanlcde wat aan die fees meege 
werk het, en 'n gelukwensing aan 
die USA Tvbestuur wat onvermoeid 
geywer het. Ons vertrou die USA T 
fees . al elke bctrokkenc jets groots 
hied 
P.S. Die foto's op hierdle bladsy is 
tydens die finale klcedrcpctlsies ge- 

LINKS: l.P' 
Landman, die 
heethoofdige 
vader verkeer 
in 'n geskokte 
verbasing na 
'n bo tsing 
met sy op 
standige seun: 
'11 toneel uit 
Nic Fine se 
Die Groot 
Vrek. 

80: Kobus Pienaar (links) en Kobus Geldenliuys (regs) in Huis Div ell Eendrag se 
inskrywing, Op die Grens. 
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SWAK KONSERTBYWONlNG 
VERSKAF t: OBLEMf: 

BARITON 

Konservatoriumkonserte 
lux swaar 

ONTSTELLENOE feite oar die bywoning van die konscrtreeks van die Konservatorium het vandeesweek 
aan die Jig gekom. Ten spyte van die feit dat die konserte van wereldgehalte is, blyk dit nou dat die 

belangstelling onder studente so swak is dat die organiseerders dit moeilik vind om (weens finansiele redes) 
met die reekse voort te gaan. insig en k nnis van lit ratuur ni , maar 

ma k van '11 mens skcrpsinnige luiste- 
'n Mens vra jouself af wat die redcs raar. Dit verryk jou siel en behou die 

vir so 'n afplatting is. Swak adver- belangrike cwewig tus. n mcnslikheid 
tcnsie of IS die kaartjies te duur . of is en matcrialisme, Ek wil 'n dringende 
ons besig om ons sogenaamde hoe beroep op studeute doer) om die g _ 
kultuur en goeie smaak te verruil vir 'n leenthede te gebruik voordat dit tc laat 
rnateriele wereld? Na my mening is nie is. 
een van bogenoernde redes regtig 'n 
faktor nie, In werklikheid het ons "slap 
kniee" gekry. Ons hct te gemaksugtig 
geraak. Ons reken dat dit .oveel minder 
mocite is om na die clfdc musiek op 'n bariton W mer N 1 in die ouserva 
plaat te luister of 'n beroemdcr kuru te- toriumsaal op. By het reeds interna 
naar op die telcvisieskerm dop to hou. sionale rocm as bariton verwerf n hy 

Stcllcnbos: ers bcsef nle ald: g hoc word bygestaan deur di ewe briljante 
Soos reeds gcnoem, is diu tcleurstel- gelukkig hulle is nie. Ons kan van die Plet r de Villters. Die program is by 

lcnde entoesiu me van die studente vo orstc kunstcnuars tcr wer Id hier in uit tek een vir di fynprocw r nl, 
(self's musickstudente) dirck verant- lewcnde Iywe "belecf'". VIr konserte Schub rt se Ii dsiklus "Die Winter 
woordelik vir die huidige situasie. In soos die sou 'n mens ciders in die relsc". Die Duitse kunslied is een van 
die cerste semester van verlede jaar is wereld baie duurdcr moet bctaal, die grootstc manifcstasies van mu iek. D1H wereldberoemde Suid-Afrikaanse bariton, IVe1'ller Nel, wat 
daar net 48 studente-rcckskaartjies ver- Lewendige uitvoerings behou die Hierdic uitvocring durf dus nie misge- more-nand 'n uttvoerine pall die liedsiklu "Die wtnterreise' van 
koop tcenoor 'n skarnele 25 vir die kontak tussen die uitvoerder en die loop to word nie, l:'> 
ooreen .temmcnde tydperk vanjaar, luisteraar. Dit verbrced nie alleenlik jou LOUIS HEYNEMAN Schubert gee. 11)' word op die klavier bygestaau deur Pieter de Villi rs. 
------------------------------------------, Die ielfde konsert is kort gelede in Pretoria aangeprys as <On rare 

belewenis van 1I iters goeie smaak". 

RImES'! 

Prof. Richard Behrens, direkteur 
van die konscrvatorium, meen dat 
ten s y daar 'n grootskaalse herlewing vir 
die konserte is, die diens wat eintlik 
spesiaal vir tudente daar gestel is, 
opgeskort sal moet word. Die oorsese 
kunstenaars word ten duurste gehuur 
en die inkomste van die verkoop van 
kaartjies dck by verre nie die uitgawes 
nie. Selfs met subsidicring en 'n rcser 
wefonds (wat vinnig kwyn) bly dit haas 
onmoontlik, tensy die konserte vol sale 
trek, 

"SCHUBhRT-L1EDER" 

More-aand tree di Suld-Afrikaan e 

THE ARTIST LARRY SCULLY ES 
THE third article in this series deals with Professor Larry Scully. 

E FILMF 
- by Paul Murray DIE Kaaps.tadse ~'ilm~c ~ word 
city scapes reflecting sparkling lights deur die Univer iteit van 
and shadowed finite forms of building, Kaapstad in sam w rking met die 
reaching into the darkness of the starlit S.A. Federasie van Filmvereni- 
sky. gings geborg en vind plaa vanaf 

LYRI AI.. 12 tot 27 April 1977. Die fees 
A 

word oopgestel aan all lede van 
lyrical feeling hlo .. oms in 

Scully's paintings. Hi canvases r fI ct die publiek (18 jaar en ouer) en 
a sen e of authority and vi ion; ar bestaan nit 7 ver kill nde afde 
purified works of art with no irrelevant lings waarvoor afsonderlik inge 
notation visible. TIle ympathetic, soft, skryf kan word by die "Festival 
soothing mood e tablishcd by thi Office, Centre for Extra-Mural 
master's brush, together with the cool 
expanses of restrained, romantic Studies, OCT, Rond bosch", tel.: 
colour, invoke a genuine r spons with- 69·1373. A1le registrasies word ANITA SNYMAN 
in one.. . reeds vanaf J 6 Maart by die kan- _- _ 

In lookm.g at these wm.dow of toor gedoen. 
colour, on 1S moved to bell ve that 
Laurene Vine nt Scully is one of t11 
v ry finest artists ill South Africa 
today. 

AA 
B rgman" van 10m Donner van Swcd . 

'n Re ks ling oor di rolpr nt h - 
dryf ond r die op kri "film as n 
atalyst ... " word deur leidcnde figui , 
n di film v'reld anugebied, 001< Lind 
av And ron. 

Laurence Vincent Scully was born 
in Gibraltar in 1922. It was in 1938, 
however, that he came to South Africa 
to settle. He joined the Union Defence 
Force where he served until 1944, and 
afterward'), together with the large 
number of ex-servicemen, nrolled at 
the Pretoria Art Centre where he 
studied under Smith Ie Roux. He fur 
thered his studies at the University of 
the Witwatersrand where he graduated 
with a B.A. degree in nne Arts in 
1951. Professor Scully since graduated 
in 1963 with a M.A. (Cum Laud') 
degree in Fine Arts. One third of this 
thesis consisted of a dissertation on the 
well-known artist, Walter Battiss. 

High School where he taught together 
with Walter Battiss. In 1966 he was 
appointed Head of the Department of 
Art at the Johannesburg College of 
Education, a position which he held 
until four years back. Laurence Scully 
became Professor and II ad of rh 
Department of Fine Arts of the Univer 
sity of Stellenbosch in January, 1976. 

Artists who have had an influ nee 
upon Scully's works include Ie Roux, 
Preller and Battiss. 

Daar word s lfs 'n Super 8 Kempe 
tisie vir matcurfilmmuk I'S nangehi d. 
Di inskrywings lu roor. sluit op die 
4d" April. Da r i. ook '11 F slluh 
wr ar die fc 'gangers III loop van film 

n ontspan en ilms bespr k. In ikry 
wings is b perk, bespr ek dus rna rr 
vro gtydig. 

AMATEUR-KOMPETJSm 

FOUR THEMES 
I would say that Scully's paintings 

reflect four themes; fir. tly, subj ctive 
still-life tudies in strong contrasts of 
dark lights; secondly, allegorical tribal 
subject matter; thirdly, landscapes in 
spired by mountainous regions of the 
then Basutoland; and finally, abstract 

COLLEAGUE OF BATTISS 

From 1951 to 1964, Professor 
Scully was Art Master <It Pretoria Boys' HAUM Di hoofafd ling I uaan uit '11 

re k van 20 Ian rolpr nt w t nog nie 
in S.A. vertoon i. nie, o.a. 0 ik 'n 
Suid-Afri ann rolpr nt v n Ro 
D vcnLh: "Til Gu st", tesr m met 
di wer Id b te rolpr nte uit 
Europa, die VSA, Auslr·,tie en sclfs 
Japan. Die films I hy die Ro bank 
Cinerama of die Pro tea Teater in lare 
mon t vertoon word. 

V rei r word 'n ro ks van 5 van di 
wereld e 1 t dokurn nt r r lpr nt 
war nog nit: in S.A. aaugebied is ni t 

vertoon, o.a. "Three S nes with Igmar 

Di student se boekwinl el 

Trustbankg bou 
Andringastraat 
toll nbosch 

7600 

sum WE STUDENTE 
s 

WALTON 
nlEo AAN l11DFNll' 

DIE I.AAG TE JlRYSr~ I~N erR )OTSTF lEEKS 
• KRYI' nl.UOlWfES, TEKI' NIN TRlJMENTh 

Fab r ast lien t Ilcr A cnlskup 
T'K ~NMATFRIALE, KUNSMATERIAJ.b, 

AKTETASSE, DRAAGBARE 'llKMASJI ~NE, 
DRAA .. BARE MINI·R' I:NMAS.JlFNE, ~NS. 
NDRIN lA. TR. 13, ST . I.lhNIlO CH, TFL. 2 OJ 

LARR Y SCULLY, seen here with aile of his latest paintings, has held a great number of exhibitions 
which have taken place ill Sao Paulo (twice), Venice, New Orleans, Johannesburg, Pretoria, and ill most 
other major centres in the Republic. Professor Scully's One Man Exhibitions total eighteen in number. His 
paintings call he found in collections in Bogota, Munich, Lisbon, Chicago, New York, Milan, Paris, Rome, 
Washington, London, Hamburg, New Orleans, Stockholm and throughout South Africa. 

He has received many awards as well as several Commissions, his latest one being the murals to 
reach eight metres in height for the Conservatorium of Music (presently under construction} of the 
University of Stellenbosch. 

PI; IAL AFSLA b.J VIR TUDENT, 

4440 
2906 

p , 
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TA , . 
• 

S SYDI 
IN 'n spcsiale uitgawe van Die Taak meld die ASVS "ter verdediging" 

van hul standpunt dat: "Waardering bestaan vir die verslag wat die 
SR-kommi sic oor her-afflliasie met die ASB ter tafel gele het. Tog is 
daar punte wat nie bevredig nie, en waannee die ASVS as geaffilieerde 
liggaam met die ASB hom nie kan vercenselwig nie." 

Di "sydlge kommi i" word hcf 
tig gekrlti cr soos uit die volgcnde 
hlyk: "Die gcloofwaardigh id van die 
huidig ASB·kommi si hct reeds met 
di intrapslag 'n lelike knou gekry a 
gevolg van die ongcbalanseerde same- 
telling daarvan, Die blaam vir hierdi 
toed rag van ak kom die SR to weens 
hulle versurm am min tens een per .oon 
vat '11 pr(.l·A~B-!;tandpunt huldig in di 
kommissie te inkorporecr. Di uit- 
ind like bevinding en aant vcling 
van die kornmissi was dus tot 'n groot 
hoogt s lfs voorspclb: ar." 

VOORDELE 
Die ASVS beklemtoon die positie 

we a p kte van hcraffiliasie wanneer 
dit beweer dat die kommissie se kom 
mer oor die isolasic van Stellenbo ch 
met sodanige akr ie oorbrug kan word. 
Skakeling met Afrikaan. e kampusse sal 
us heraffiliasic 'n "vloeiende proses" 
wces en odoendc sal US weer skak - 
ling met andcrs talig • en anderskleurige 
universiteite he. As slotargurncnt bewecr die ASVS. _ 
die volg nde: "Dit blyk duidelik te 
wee dat die kommissie onder 'n rook 
ikerm vall subickticwe ongemotiv erde 
stelllnge daarop uit was om 'n eensy 
dlge siening op die bree studentemassa 
af te druk. Die reg om finale uitspraak 
oor hierdie aangel entheid t gee, berus 
uitsluitlik by die bree Studente-Unic." 

(Ill die volgende uitgawe sol mnr 
Freddie Morais. Voorsitter van die 
ASB·Kommlss;e. kommentaar lewer op 
Die Taak se stellings. 'n Skrywe "011 
mnr Marais is ontvang, maar dit was lot 
ons spyt te 1001 vir publlkasle - Red.) 

nagraad e nie-blankc stud nte in Iyn i 
met die huidi c dcnkklimaat op Stel 
lenbosch. 

EhNSYDIGHElD 
Die red word aangevoer dat "sin 

volle ies prcksvo ring oor die ver lag 
bcmoeilik word d ur die ecnsydige 
int rpreta: ics en subjektiewe stellings 
wat op h s elke bladsy van die ver lag 
voorkom." Kritiek word ook ultge 
spreek teen die kommi. ie sc bevraag 
tek ning van Christelike N. sionali m 
en 'n hoofargurnent is dat die kommis 
sie versuim het om re wYS wat die doel 
van sentrurn-affiliasle nou eintlik is. 
Onbcvrcdig nd vir die ASVS is ook die 
onvoll digc dekking van ASB-projekte, 
en die stelling "dat die ASB weinige 
kontak met Engelstalige kampusse ~=== 
het", word deur voorbceJde van 
"bilaterale k eling' met sodanige 
unlversi tel te gcncll traliseer, 

"OUTORlTi~R" 

PAUL SARBUIT 

TUKKIES GROET 
TWINTIGSTE EEU 

DAAR heers tans groot opgewondenh'eid daar in die Noorde. 
Tukkies het die modewercld van die sewcntigl,;~jarc uiteindelik 

hinncgetr e: dcnimstof i nic mcer verbodc nie. Vir die mans word 
danrdie geswetcry in dasse nou deel van die verledc, en beide mans en 
uarnes kan lekker gemaklik in "jeans" lewc. 

mag nOll wcetpakk klas to dra! 
Dicsetfde b paling 'Id vir Drama· 

___ - __.. stuclente wat Imlle rn t "bew ·ging" 
bc:OlJg hou. 

~ONDKONGRES 
Die 29 t Bondkongr s van die ASB 

vind van.ianr v. naf 4-8 Julie by TUKS 
VOETNOTA oncl r die tcma "SA in stroomver nel- 

ing wanhoop of vcrtroue?" rlnas. 
1 ar bly 'n uitvlug vir di w t 1'crwyl daar groot opskuddings in die l1'Jodewereld heel'S omdat Sowat 450 kongrcsgaJlg rs word hy 

mlskien n.~g ontkcv, redd IVOCkl. • ~Iank j U Tu,kkies uitcilldelik die sewcntigerjare betrce /let, vertoon hierdie twee TUKS, w.1 die kongrcs vir di ecrste 
l'oete n tIl Il gc s, 'un JY mper H' d II d' . :." . keer sedert 1969 11 t 'cd f1igi ts (ira om ,k am n te kom kryf matlemo e e Ie nuufsfe In "Jane/and: 11 streepbaadJie met bypas- a, n)J ,verwng. 

'n de p 'rat poging deur di ower- . emle kep, 'n kasliele rookdingetjie en '1/ gelltleman-gesigslIitdrukking 
h d om eksamcntyd annloklik (e l\~S dat om; hier in die beskawing dam'die spesia/e geJ'oel 11;r die 

..._ -_,.mank? anti ke het. 

NASSAU ARKADE 
PlEINSTRAAT 

TEL: 5590 

LUUK E 
AA APPI 
Skeersnitte, Langhaar· 

stillering en BI, asdroging. 
Proteiene·haar verdikker 
en Skilfer..lJehandeling. 

Groot verskeidenheid 
SHA RP rekenaars; 
Pype en Geskenke. 

"OS, LAN .BROEK PLUS SOOM 

.. ADVERTEN. IES" 

G 

SL G Outoriter? 

ASB-KOMMISSIELEDE, v.l.n.r. Philip NeT. Freddie Marais (Voorsitter) en lise Treumicht. 

WITS-SR GEDWING OM 
TE ONTBIND 

DIE hele SR van Wits is deur hul rektor, Prof. Bozzoli gevra om te bedank na onderlinge beskuldigings 
oor onder andere flnansiele state. 'n Studenteraadsverkiesing sal nOll gehou moet word. 
Die hele aak kan teruggevoer word onder andere daarvan beskuldlg word 

n die einde van verlede jaar toe Miles dat hy 'n agent van BOSS is, en dat hy 
Conway, een van die promincntc figure afgedank moet word. Dit is aanvaar 
in di konflik, na Engcland vertrek het met 8 stemmc teen 5. Die 'Group of 5': 
vir 'n besoek van 3 weke. By het op 'n Sarbutt, Conway, Hardy, Williamson 
vraag gese dat sy besoek met prof. en Prentice het dadelik die SR van 
Bozzoli besprcek is. Daar is egter ge- politieke wcerwraak beskuldig, en nan- 
rugte dat agente van die Buro vir gcvocr: ...-------------- 
Staat veilighcid (BOSS) in hom b lang·. dat Conway on impatiek teenoor 
ge tel het. NlJSAS was; 

• dat hy wou kcer dat geld na NUSAS 
BESKULOIGING gaan; 

Conway i. ook verantwoordelik gc- • dat l~ardy geweier het om die .volle 
hou vir die vcrdwyning van R300 uit bedrag m 1976 aan NUSAS tilt tc 
die raad kas, Die president van die bctaal. 
SR, Richard de Villiers, het die beskul- Du. hct De Villiers politicke rede: 
diglng gemaak. Paul Sarbutt, lid van die gehad om Conway en Ihrdy te skors, 
konserwaticwe faksie, die sg. 'Group of Vincent Gray, wat die mosie van wan- 
5' hct 'n indrlngende ondersoek - troue in Conway gestcl hct, het later in 
loods en dit hct aan die lig gekom dat die publiek om ver koning gevra. By 
en g Id vermi word nie. het beweer dat hy die mosie op inisia 

tief van die pre. ident, Richard de 
GEVLOEK Villicrs, ingedien het. Oit het Dc 

M k 'h (' be' Villiers natuurlik in 'n. bale slegte lig 
t sy terug eer et onway gin I D V'II' . ,. t ' eldt tee R' '1 d d Villl geste . e I rers IS ater skerp aange- me n ve ?g ~cn rc !ar c I. iers val en van politieke sameswering be- 

om . hom uit ~IC kussings te lag all skuldig in 'n blad wat deur Sarbutt en 
p~ sldcnt van die SR: Conway het op Williamson uitgebring is. 
die under lode van die SR gevloek en 
d~e link e groep het prob er om hom OPENBARE VERSKONING 
uit te dryf deur aan te voer dat hy die 
SR vir persoonlikc doeleinde g bruik. Na h~l. korsing het Conway. ~n 

Andrew Hardy, die vis -president Hardy kritiek teen Slc-lede versprci ]Jl 
van die SR, is daarvan be. kuldig dat hy 'n blad wat aan eerstejaars uitgestuur 
finan iele stat op ongeoorloofde wysc is, di 'Orientatioll Times'. Die uit 
uit die kantoor sou vcnvyd r het. By latings is deur De Villiers verw rp en 
het darop g wy dat hy uit hoofd van die vLe-kunsclier moe in die openbaar 
y posi ie die reg chad het om insae vcrskoning maak aan die publi k. 
daarin te ltG. Met Conway en J I rdy afgedank, 

Dit het duidelik geword dat 'n het Sarbutt en sy ond rsteuners 'n 
groot konOik ni' v Tmy kon word nie. ondcrsoek aangevrn nu die SR en sy 

Vincent Gray, van di link e vleuel. bcdrywighede. Op 'n aanbevelin het 
h t 'n mo i ingedi n w arin ('onw. y die r ktor, prof. Bozzoli di SR toe 

gevra om te bedank, 
Die afgedankte SR het sender 'n 

v rkicsing aan bewind gekom, Daar was 
sleg genoeg nominasies in 1976 om die 
portefeuljes tc vul en die norninante 
het outornaties lede van die raad ge 
word. 

Op Varsity 
TAMBOERMEISIES GESKORS 
Drie tarnboermei ies van die Univer 

siteit van Potchefstroom is verlcde 
week na 'n vergadering van die stu 
denten ad g skors orndat hulle tc hoog 
geskop het vir '0 foto wat in 'n 
Afrikaan e oggendblad verskyn her. 
Volgen. 'n b rig in Die Burger. het die 
. tudent raad die foto as onbetaamlik 
en die meisies e optrede a onverant 
woordelik beskryf. 

"WIT BEWUSTHhlD" 

Campus Independent verwys in 'n on 
langse uitgawe na 'n nuwe id ologicse 
rigting wat op die 54ste NUSAS·kon 
gres ing slaan is: daar word as "Wit 
B wu thcid", "Wit Afrikanisme" en 
"Wit Afriknanse Bewus th id" daama 
verwys. 

WAC (White African Con dous 
ness) is 'n na binne gerigtc ideologie 
wat uitgedr word deur diegcl1e wat g10 
aan die hlanke se toekoms in Afrika en 
ook as de I van Afrika. Blankes word 
gevra om hul elf as inhcrente Afrikane 
te ien en ni as nageslag of vertcen· 
woordigers van Europa of Amerika ni . 
Blanke Afrikane moet hewus wees 
daarvan dat gekl urdc Afrikane gelyke 
regt en hurg r. kap het di klem is 
du op 'n verwydering van die kons p. 
tuele raamwcrk van Apartheid. Volgens 
die aanltangcrs van WAC is die uit 
daging aan die blankes om hul vcnm I 
woordelikheid te aanvaar en hu) t, 
beywer vir 'n ongefrar,menteerd , g - 
tyke cn vrye amel wing. 

JOOLBLAD VERBllm 
UPE se joolhlad, Stuped. het onver 

wags prohleme opg tel toe dit deur 
die rektor, prof. P.l. Marais, vcr 

bied is. Verontwaardiging heers omdat 
daar gevocl word dat die verhod mecr 
skadc aan die UPE-bccld doen as wat 
SllIped . c voorblad ooit sou veTOors ak 
het. 

Op Varsity 
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ING RA , 
• lEU 

OPWIND G 
12 tot 16 Ap-ril 

DIE Ingcnieursweek wat vanjaar vanaf 12 tot 16 April gehou word, 
bcloof om veral wat die trapkarwedren aanbetrcf, baie opwindcnd 

te wees. Die program van die week sluit onder andere die volgende in: 
'n Kaas-en-wyn-geselligheid in die LSS waar die naam van die mej. 
Ingenicur bekend gemaak sal word. 

VAAT.JIE WYN 
Daar word weer vanjaar '11 refcraat 

kompctisic gchou oor cnlge tcgnicse 
onderwerpc. D elnemcrs aan die kom 
pe tisic is lngenicursstudcntc en die 
wcnuer van die ko mpctisic ontvnng 'n 
van tj ic wyn, 

Op Vrydagmiddag, 15 April word 
die trapkarrc wat nail die trapkarwcd 
rcn sal dcclnccm, ten 100n gcstcl voor 
die ou Ingcnicursgcbou (tails die gcbou 
van Bccldcndc Kunste). 

DANS 
Vrydagaand vind die prestige luge 

nicursdans plaas en hy di gelecn thcid 
word me]. Iugcuieur gekroon dcur die 
ere-president van die VSIS, dr Horstcn. 

HOOGTEPUNT 
Op Satcrdag, 16 April word die 

week af'gcsluit met die trapkarwedren 
wat die hoogtepunt van die Ingenieurs 
week is. Deelnemers aan die wedron 
sluit spanne van oor die hele land in en 
verlede jaar se wenspan van die Pre- 

BIERBLlK-BOU 
Gcdurcnde die wedron vind die 

tradisioncle bicrblik-bou kompctisic 
plaas. Hoc lyk dit - wil die dames nie "/1 Oomblik uit verlede jaar Sf trapkarwedren 
vanjaar dcclnccrn nie? Die moontlik- kar. Die manne oefen g/o at wekc lank. 
hcid van '11 wiss ltrofee vir die koshuis 
wat wen is nic uitgesluit nie! 

toriase Tcgnicse Instituut sal weer van 
jaar op die haan te sien wees. Ander 
declncmers is lkeys, RAU, Elsenburg, 
Saldanha se akademie en natuurlik 
koshuisspanne. 

PRIMARIA-FIETSWI'.DREN 

Die wedron vind plaas rondom die 
Ingcnieursgebou en ocfenrondte: word 
vroeg Saterdagoggend gery. Die tradi 
sionele primaria-Iictswedren begin om 
13hOO en die drompoppie-optog om 
13h30. Om 14hOO sit mej, Ingenieur 
die trapkarwedrcn at' wat sal duur tot 
20hOO en gcwcn word deur die kar wat 
die meeste rondtes gery het. Die wed 
ren vanjaar beloof om stork mede 
dingcnd te wees. 

ukses verg oefening, uithouvermoe '11 '11 go dontwerpte 

KARNAVAL 
DASUS hou vanjaar vir die derde 

maal karnaval die ou tradi- 
si (oor pronklik van die Ryn in 
Duitslund) moes eers 'n volle twin 
tig jaar in Windhoek gevier word 
voordat dit in )975 as Universi 
teitsryp beskou is. 

"Raul' und Runtcr" (op en af) is 
v. njanr die tcma van dl DASUS-kuma 
val. 'Luna', 'n orkcs uit SWA, sal in di 
Vall der Stcl-saal vir die Karnaval-vicr 
dcrs ko m musick maak. 

KARNA VALKAPEIUOLLE 
Vrydagaand IS April is "Button 

a bend". By hicrdie gelecnthcid ver 
mank die narre die gehoor vunuit hulle 
"BUtt" (die halie waarin hulle stalin) 
met pittige segoed. Die "Elferrat" 
(raad van elf) en die "Prlnzenparr" sit 
op die verhoog v a nwaar hulle die man 
newalcs gadeslaan, Wic die prins en 
primes is, bly natuurlik 'n groot gc 
heim totdat hulle hul vcrskyning op die 
vcrhoog maak. 

Op Satcrdagaand 16 April word die 
"Maskcrbal" g hou, On irna word die 
Karnaval af'gcsluit met di groot .koon 
maak, die "Kchraus", waar '11 tradislo 
n I aartappcl n haringdis h (lien 
word. 

Plesier vir die oogl 

~Witz her 
h d ngoeiej ar 

Di wyntradi ivan Witz nh r tam uit di 
jaar 1700. Vand het Witzenb r 'n g IIi e wyn 

vir elke gla ie. Vir son kyn en s me yn. Vir 
vrolik skink en sa mdink: Klink op die wynvr 1 'de 

van Witzenberg - ware wyn van die land. 

W9m WI/II YtllJ 
rite II", 

DW34A 
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JOHAN LATSKY skryf: 

OF die Sk-vergadering van 16 Maart is die eerste stap geneem in die rigting van 'n rasse-geintegreerde 
LSS. Dit Iyk ook asof die nuwe beweging in die rigting van groter studenteverteenwoordiging in 

akademiese sake allerwee positiewe reaksie uitlok. Die moontlikheid bestaan ook dat die studente van 
Suid-Afrikaanse Universiteite in aanmerking gaan kom vir 'n afslagstelsel met be trekking tot verskeie 
besighcidsinstansies dwarsdeur die land. 

Onder Dringcnde Voorstelle het 
Philip Nel en lise Treumicht voorgestel 
dat die Uitvocrende Kornitee van die 
SR in samewerking met die Adminis 
trasie die moontlike oopstelling van die 
LSS vir all pcrsoneel van die Universi 
telt, ongeag ras of kleur, al ondcrsoek, 

Philip het in sy motivering gese dat 
daar 'n aangevoelde behoefte op die 
kampus bestaan vir die oopstelling 
van die LSS in hierdie opsig. Daar 
hestaan nie 'n ander eetplek vir nie 
hlanke personeellede op die kampus 
nie, 

II '0 het hicrby aange luit deur aan 
to toon dat veral bode ongereelde ure 
werk, en dat daar nie 'n pl k is waar 
hul vervcrsings kan geniet nie. Voorts 
het dit al in die verlede aanleiding 

gegce tot ongernaklike ituasies as 
studcnte van Wes-Kaap van die sentrum 
weggewys moet word. 

Jan de Wet hct egter gevoel dat hy 
nie met die mosie kan saamstem nie, 
Die LSS iii slcgs vir studente bedoel, 
het hy g sIS, en IS nie eintlik beskikbaar 
vir ander persone nie. 

Volgens Freddie Marais is blanke 
personcel wei gcrcgtig om in die Sen 
trum te cet. Tertius de Jager het 'n 
vcrdere aanvulling gernaak: nie-blanke 
personcel maak wcl tuns gebruik van 
die "peuselhoekie" in die LSS. 

Philip Nel het in sy repliek daarop 
gewys dat daar op die oomblik in 
hicrdie land wegbeweeg word van on 
nodige di, kriminasie, en dat die huidige 
hedcling in die LSS na sy mening 

'N STIL HERLEWING 
IN enige gemeenskap is die pers by uitnemendheid die 

instansie mel" sy oor teen die grond. Hy is die seismograaf 
wat geringe trillings, onhoorbaar vir die gewone op-straat-oor, 
waarneem: bloot omdat hy midde-in sy g meenskap staan en 
intens van hierdie gemeenskap moet kennis neem as hy '11 lewe 
wil maak, 

S6 is dit ook met Die Matte in die klein, ietwat kunsmatige 
gemeenskap van die Stellenbosse kampus. 

Byna twee jaar gelede het 'n uittredende Redakteur in 
hierdie kolom hom a volg uitgelaat: "Mens kry nogal die 
indruk dot die Untversiteit vall Stellenbosch oor die afgelope 
twee-drie iaar gestagneer het. Die intensiteit wat die studente 
lewe III die loot sestiger- ell vroee sewentigerjare gekenmerk 
het, is net eenvoudig nie meer daar nie ... " 

En destyds had ons voorganger ook reg. Dit is byna twee 
jaar gelede. Intuss en is iets aan't gebeur. Dit is met blymoedig 
heid dat Die Matte die trilling, van It rlewing hespeur. Dit is 
nie 'n herg boorte wat lui na 'n emosionel bekering nie: daar 
is geen hartstogtelil e kwessies wat met pamflette, afran ling 
en monstervergaderings uitgemaak word nie. Hi rdie uiterlike 
emo ionaliteite i ongelukkig dikw Is di barometer waarmee 
die intensiteit van karnpu denke gemeet word. Alhoewel dit 'n 
aauduiding is, glo ons dat sulke praktyke eerder dui op 'n 
emosionele as 'n denkende betrokk nheid en as sulk is dit I 

korttermyn van aard, Dit is histeri sonder di pgang. 
Die huidige h rg hoorte is stadig en afgemete: dit voorspel 

alreeds 'n mate van substansie. 
Alhoewel Die Matte, en na wat ons verneem, ook die SR. 

soms di aanklag moe hoor dat daar uit die ASB·kwessie '11 
kunsmatige twisstuk geskep is, glo ons tog dat daar gesonde 
debar was. Persone wat hierdie aantygings maak, soek weer 
eens verkeerdelik na emosionele elemente. Maar op 'n stil en OOR die Langenhoven Studentesentrum word daar gereeld op 
beskaafde wyse het die studente-unie soos lanklaas tevore Stellenbosch gesels en menings is nie altyd gunstig nie. Dit is 
kennis geneem van die studentepolitiek, egter ook so dat baie van die kritiek teen die LSS op onkunde berus. 

Met die studenteraadskonferensie van J 976 as lanseerbasis, In ieder geval is dit nodig dat die Studente-unie kennis neem van die 
toon die SR ook tekens dat hulle bo hul blote administratiewe "",.'Ie waarop hul eie Sentrum bestuur word. III hierdie onderhoud het 
funk ie begin uitstyg en hul leiersrol begin snap. Die nuwe .lOHAN LA TSKY gaan gesels met MNR PRETORIUS, die bestuurder 
reeling van v rslngvergaderings wys ook op die besef dat die van die LSS. 
gaping tuss n die SR en di gewone student in die laaste jare I M NR Pre toriu s, is die 1,8S op die gens is daar lang toue studen te wat wag 
aan'r r k was, en nou haas vernou mo t word as die SR wil oomblik 'n selfonderltoudende vir koffie by 'n enkele bedieningspunt. 

onderneming? D. w.s. kan die ill- waarom word die onder koffiekan nie 
v rhoed dat dit 'n verwyd rde en onw rklike liggaam in di komste wat uit studentc verhaal word. ook beskikbaar gestel nie? 
gewone oog word. die uitgawes van die Sentrum dek? Dit is 'n int ressante vraag, want 

'n Paar 1> tisles het teen die einde van verled jaar geloop, al Die LSS IS elfonderhoudend soos daar is twce bedicningspunte beskik- 
m er bri we deur Stell nbosse studente oor wyer sake as enige under instan ie. Verlede jaar hct baar, Die een is in die Kit. area en die 

ons egter '11 v rli s getoon van veertien- ander is in die gewone voedselarea. 
student sake verskyn in di dagpers, en in hierdi uitgawe kon duis nd rand, wat duidclik aantoon dat Beide is aan dieselfde pcrkuleerder 
Die Matie slegs plek vind vir 'n kam le een derde van die pry wat ons in die Sentrum vra, gekoppcl, maar die studeute sIS vir my 
ontvangde briewe. me ons onkostes dck 111 • Hierdie jaar hul hou mcer van die inhoud van di 

So terige woord is al in di verled gespr k oor Stellen- het ons begroot vir 'n vcrh 'S van kan in die Kitsarea, en boonop hou hul 
f d twintig duisend rand. Ek kan n t nocrn daarvan om in die tou te staan en bos ch se leier 01. In die a glop paar jaar wa aar veel dat daar veri d jaar gerniddeld driedui- gcsels. 

inisme daaroor, Ook ve I ontnugtering. send stud nte p r dag deur die betaal- En tog is daar baie studente wat oor 
Ons glo egt r, a ons die tel en reg lees, dat 'n nuwe era toonbanke bewe g het, tecnoor die die lang toue kla. 

stadig oor Stellenho ch aanbreek n dat di moontlikheid weer . esduiscnd per dag vanjaar. Ja, dit is sorns so, maar oor die 
ontstaan dat Stellenbosch hom kan opruk as Suid-Afrika se Met ander woorde u moet [ondse nlgemeen weier hy om die ander kan te 
voor te univ n iteit. 11(111 buite af bykry om te help om u gcbruik. 

,~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~~W M&~~~~~~~~~ III Nee, nie van buite nie, Die Univer i- boar? ",,-""---,-____.~ 
teit moet di verlics dra. Daar word nie Hulle is beskikbaar, maar die mense 
"wins" gcrnaak in die sin dnt icmand wit nie danrvan gehruik Illuak nie, ten 
verryk word deur geld wat deur die pyte daarvan dat on na hulle toe 
Sentrum ingckry word nie. gegaan het en vir hulle gese het dit is 

U ploeg dus u inkomste terug ill die di selfde masjien so koffie. 
ondememillg ill? Maar is daar koffie ill die ander kan 

Voordat dnar gepraat kan word van op die oomblik? 
terugploeg ruoet ek vir u se dat dnar Daar is koffie in, maar hul wit nie 
hereken word dat ons 40% bruto wins daarv n gebruik maak nie. NOli word 
mo t maak, net om te knn gclyk p~el. dit sinloos om '11 l>cdicningspunt te he 
Maar omdat daar prysbeheer op som- waarvan niemand gebruik maak nie. 
mige go· dere i., moe tons in tlik'n Kan daar nie 'II kennisgewing aange 
wins van 60% maak op ander goedere. bring word wat almal vall die onder 
Ons doen dit egter nie, en daarom toon bedienillgspunt sal bewus maak nie? 
ons verliese. Daar is heelwat oorhoofse Dit kan goooen word, maar daar is 
kostes wat t;d k moet word, soos al dikwels mondelinge aankondigings 
water en clektri iteit. Da rbcnewens is sond r effek g doen. 
daar nog alari e en lone en koon- Wie bellartig die spyselliering by 
maakmateriual. Daar is byvoorbe Id die kaas-ell-wyn onthaie ill die Sen/rum? 
vernnderinge in die Kit ar a, wat ont- Die Sentrum se pcrsoneel. 
aglik geld kos . . . Oll/angs was door 'n onthaal in die 

Die Kitsarea waarom is hy ver- Sentrum, en daar was klagles dat die 
alleler? Was dil 'n illisiNe ollfwerpfottt mense !lie waardi' vir Iwl geld gekry Iwt 
ill die Kitsarea wat moes regges/eJ nie ... 
word? Hier moct OilS besluit waaroor dit 

Toe die Sentrum in g Juuik gencem gaan kwalitcit of kwantiteit. As ek 
i, w. s daanlie area nog nie voltooi nie. vir die mense 'n keuse hicd tussen duur 
Daar was ni tyd om dit gedurende die kaassoorte, dao is dit nie moontlik om 
akademiesc jaar tc voltooi nie. so 'n groat hoeveelheid aan te bied nie. 

Met onder woorde die Kitsarea was Dit is ook moontlik om groter ho veel 
op die olllwerpplanne SOOf: hy /lOll daar hede van goedkoper kaa aan te bied. 
uitsiell? Daar is natuurlik net 'n bepaaJde be~ 

Dit was oar pronklik 0 h< plan ja. drag by. R 1,50 per kop, beskikbanr vir 
Hetaal die swdem nou nog vir die pyseniering. 

Ilierdie Ileranderillge? Dan kom OilS by die aigemene 
In watter sin bedo 1 u hy befaal klagte o,or die nltlsiek in die Sentrum 

danrvoor? daar word dikwels gekla oor die feU 
In die sin dat die enigste fondse dot die mllsiek ill die Sentrum redelik 

waantit II die onkoSle kafl verhaal vall bedremmeld of sel/~ lIeeltemal a/wesig 
die student afkomslig is'! is. 

Ja, w nt die Sentrum word nie 
gesub id er deur cnige huite-in tnnsie 
ni. 

NOli 

"LSS Illoet 40% bruto 
wins Illaak" - Pretorius 

Wat bedremmcld betfef, wit ek se 
ek stum saam. Wanr daar vcrledc jaar 
omtrent agt 'bande was met 1l111siek op, 

'n praktiese pmbieempie: sog- is daur nou net twee oor, Waar die res 

onnodige diskrimina ie is. 
Die feltelike situasie soos hicrbo 

beredeneer is hceltcmal korrek. Blanke 
personeel van die universiteit kan in die 
Sentrum gaan sit en 'n etc daar nuttig, 
terwyl nie-blanke per oneel wei kos 
daar mag koop, maar nie mag gaan sit 
in die Sentrum om dit te nuttig nie. 

In hierdie verband is daar vantevore 
navraag gedoen na die behoefte van die 
nie-blanke personcel by wyse van 'n 
mening peiling. Toe was die gevoel 
onder die betrokke personeell de 
blykbaar d t hul sou verkics om hul 
ctcs nic in die Sentrum te nuttig nie. 
Hieroor is daar mcer in die onderhoud 
hieronder met die bestuurder van die 
LSS. 

MATIE - 
GESPREK 

JOHAN LATSKY 
gesels met 

MNR PRETORIUS, 
bestuurder van die LSS 

is, weet ek nie. Ons het al verlede jaar 
'n bedrag van vyftig rand aan die 
musiekvereniging gegee om bande met 
musiek aan te koop, manr ons het dit 
nog nie ontvang nie. Dit staan egter 
enig" student vry om sy eie band in die 
Sentrum te kom peel. Ek wi! dit egtcr 
naem dat ons 'n bedrag van meer as 
vierhonderd rand per jaar moet hetaal 
aan Ii en i regte vir die spuel van 
mu iekopnames, asook die speel van 
radiomu iek. 

Maar 1I het reeds die lisensie. ell die 
elligsfe rede vir die llliidige toestalld is 
die gebrek aan bandopllames? 

Ja. 
Ek vernei'm dat 'n privaat penmon 

aan 1I 'n aanbod gemaak hel vir die 
verskaffing vall gratis bande aan die 
Sentrum. Waarom het 1I nie die aanbod 
aanvaar nie? 

Omdat die pcrsoon, as ons nou van 
dieselfde een praat, sy cie onder 
neming d.m.v. snitte op die musiek 
hand wou ndvertet;r. 

In die Ug von die ondersoek wat die 
Uitvoerende Komitee vall die SR op 
die oomblik loads na die moontlike 
oopstelling van die I.SS vir aile rasse 
groepe, wat is die praktiese sitllosie 
tans. en watler probleme voors/en u? 

Tans iii dit so dat die nie-utankes 
weI gebruik maak van die wegneem 
diens in di Sentrum. Daar is 'n vraelys 
gestuur Ilan elke nic-bhinke wcrknemer 
van die Univ'r itcit, om tn aanduidillg 
te kry v n hull b lto fte. En hullc het 
aangetoon dat hulle tevrede is md die 
situasie soos dit tan, is. (D.w.s. met die 
selfbedicning. area.). 
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SR GEE VERSLAG 
Afslag 
op wyn , . DIE Studenteraad salop 30 ~aart .van~aar die eer~te va~ 'no reeks 

DISTILLERS Korporasie het kwartaallikse verslagvergaderlngs In die LSS aanbied. Hierdie ver- 
weer vanjaar 'n haie voord~- gaderings vorm deel van die Studentebelangekomitee (SBK), onder 

llge aanbod gernaak aan die voorsitsterskap van llse Treumicht , se inisiatief am die werksaamhede 
Studenteraad. Bulle het onder- van die SR op 'n effektiewe wyse aan die studente-unie bekend te stel. 
necm am wyn teen baie gunstige 
termc te verskaf vir studente 
funksies. Die aanbod het spesifick 
betrekking op Wltzenberg- en 
Drosdy-Hof wyne. 

Waar Witzenberg aange;kaf word 
vir 'n funksie, sal Distillers 20% van 
die wyn skenk. Indien Drosdy-Hof 
gekoop word, sal 15% van die wyn 
geskenk word. Ongelukkig is die 
skenkings onwettig indien die funksie 
by 'n gelisensicerde instansie plaas 
vind, Die aanbod mag dus ook nie 
geld vir 'n funksie wat in die LSS 
plaasvind nie, Benewens hierdic vcrgadcrings sal 'n 

Indicn primarii en primariae en nuu brief oor die SI{ sc wcrksaamhcdc 
voor~tters van vcrcniging" bl:langstel, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k~~~~~~~~~ 
kun hullc direk in vcrbinding tree met SAAK · 
Distillers se Produksicbcstuurder, mnr, IDl n a 
Wilhelm Landman, by telefoonnommcr 
23 1, Stcllcnbosch. 

GEDURENDE die afgelope paar weke was 'n aantal Mabes III onge 
lukke betrokke. Chri tien Barnard, ondervoorsitster van die A SV, 

Jan Erasmus, 'n finale jaar LL.B-student, en Kobus Vo , '11 e rstejaar 
admissant , het as gevolg van die ongelukke in di ho pitaal beland. 

Christicn Barnard hct h ar vricnd, in die Tygerb rg-hospitaal op eneem. 
Recncn B~lI ry t bygcstaan tcrwyl hy 
d elgcnecm het nan die Kan o-mara 

'n Puur items 01) die program is: than. As gcvol van 'n misverstand het 
• 13 April. Die Stcdelike Swartrnan Christicn reeds, III die h 'gin van die 

ccrw, Sam Buti. marathon agter gcraak en in 'n poging 
• 20 April: Die Spcnbeleid S.Ed. om gou by haar vriend te kom, het 'y 

dr, Piet Koornhof. beheer oar Rccnen B rry e motor 
1---=.:.:....:....:.:..;;...:.::..;;..;:.;~~~~-~~~-1 vcrloor en van die pas af gejaag. Di 

motor h t ongeveer vyftig voct geval en 
ill eli lug bolmakiesi g las n sod 1 die 
motor die grond met die kattebak en 
die agterste gcdecltc van die dak gctref 
het. Christi n het in die prose uitgeval 
en haar rcgterbccn n t onder die hcup 
gcbreek, Sy is na die hospi taal 01' 
Gorge gebring waar 'n p n in haar 
b (In ingesi tis. 

HISTERIESE geskoktheid het 
geheers onder dames in Kos 

huise , insluitende Primariae en 
huiskomiteelede , oor die reels vir studente". 

BEOORDELAARS eenvormige boetes vir damesko - 
Die hcoordelaars was adv, Lubbe huise wat verlede week aan die 

van die ICg fnkultcit en mnr. Gcrrit koshuise bekendgestel is. Hierclie 
Olivier, 'n dosent in Afrlkaans-Neder- reels is voorgestel deur die Prinsi- 
.:.:la~n:;;:d;;;; .. :....- ~ pale-komi tee, goedgekeur deur (lie 

koshuiskornitce, en uitgegee deur 
mnr, W. Bronkhorste namens die 
Vise-Rektor. 

In die vcrlede het elke koshui. sy'--------------.., 
eie boete en strnfstelscl gchad en toe 
gCp3S, wat van koshuis na koshuis ver 
skil het. Wat die damcs egter die 
mecstc ontstcl, is dat die bootes sonder 
uitsondering verhoog is en dat daar 
be.luit is oor die recling en bootes son 
der dot <lit aan die Primnriack()mit~e 
voorgelc is vir besprcking. 

Daar bcstann ook tans onsek rheid 
oor die klcrcdragvercist s. In 'n ander 
kenningsgewing wat ook verlede we k 
uitg stuur i. t word die dra van "jeans" 
verbicd, tcrwyl onder 'n nnder sek. i 
in di selfde kenni g ving "jeans" nie 
ing )uit word onder die lys van ver- 
bode brocke nie. J)it het tot die being- 
like . itunsie golci dat "jeans" nOli ni 
n~eer toogelaat word In so.kef\! .ko hlli~ MEV. SMUTS Hoof pan dames 
me, terwyl ander koshul. e dlC oksl . ' . d· ,1 J d 
w Inrin "jeans" vcrhied word inter- koshlllse, met wle Ie mUl· 1 lOll 
prot er as 'n v rouc1erdc r iSl n gcvolg- oor damesreids in die vorl e 
Iik "j an t' 'oclant. iHA TJE' gel'oer i . 

TYLER IS 
WENNER 

DI E eerstejaars sc redenaarskom- 
petisie is vanjaar gewen deur 

Thomas Tyler van Huis Marais. 
Twee en twintig ecrstejaars het 
deelgeneem en die kompetisie is 
gekenmerk deur 'n besonder hoe 
standaard. 

Thomas se ondcrwerp was "Modern 
woman is not a sufficient marriage 
partner." Johan Theron vall Eendrag 
was tweede en hy het gepraat ten gun 
ste van "Verandcring ter wille van 
verbcterde verhoudinge ", 'n onderwerp 
wat oor die Kfeurlinge gehandel het. 
Willene van der Merwe van Harmonic 
was derde en haar tocsprnak het ge 
handel oor "Drankmisbruik onder 

THOMAS TYLER 

WASSENAAR 
KOMDALK 

DR. A.D. Wassenaar, skrywer 
van die veelbesproke boek 

"Assault on Private Enterprise" en 
voorsitter van SAN LAM, het voor 
lopig ingewillig om ~p 28 April 
aan 'n paneelbe 'prekmg dee1 te 
ncem oor "Aanslag op rcgerings 
beleid ... Is dit geregverdig?" Die 
bespreking sal op St~llenbosc!l 
aangebied word deur dIe Verenl 
ging van Ekonomie en Handel 
(AIESEC). Hulle beplan om nog 
'n spreker uit die opvnbare sektor 
"sook 'n ahldemikus te vra om 
ann die hespreking leel te neem. 

US-GESP~EK 
Maties beland UIT 

On elukke 

IN DIE LSS 

Die vergaderings sal as volg daar uit 
'lien: 'n Baie kort verslag van die onder 
skcie portcfeuljes sal deu r clke SR -lid 
gelewer word. Daarna is enigeen 
wclkom om vrac aan die onderskeie 
Sk-lede te stcl. '11 ttl idsprekerstelsel sal 
vir die gchoor beskikbaar wees. Vrue 
stellcrs hoef hulle nie te bcperk tot 
eng-ornskrewc portefeulje-vrae nie, 
maar kan die SR se globule wcrksaam 
hcdc, stundpunte, bcsluite em. onder 
die soeklig plaas. 

en besluitc ccrsdaags d ur die SBK 
uitgcgec en vcrsprei word. Dit sal 'n 
mccr leesbarc vorm aanneem .1" die 
huidige no tules wat aan koshui e 
gc tuur word. 

Die doel van albei hierdie onder 
neming i om te probcer verseker dat 
die studente-unie deeglik op hoogte bly 
van die bedrywighede van die SR. 
Daarbenewens stel dit 'n meer ui tge 
breide en doeltreffende wcrksmega 
nisme beskikbaar aan al die tudente 
vir kritiese evalucring en he pr king 
van die funksionering van die SR. Die 
sukses daarvan is gehcel en at nfhanklik 
van die ondersteuning en de Iname van 
die hele studente-unic. 

NUUSBRIEF 

bree progratn 
"AANGESIEN SAAK veral teen die einde van verledc jaar skerp 

onder skoot gencem is deur sekere instansies en persone, het ck 
besluit om aile vergadcrings hierdie [aar vooraf aan die Rektor, prof. 
J.N. de Villiers, vir goedkeuring voor te le. Dit word in die eerste pick 
om hoflikhcidsredcs gcdoen." 

S{> he t John Short-Smith, vanjaar. Suidwes 
so voorsitter van SAAK; 'n kortlikse L.U.K. 
vooruitskouing gcgce op die werk-. Diskrimina ie sen. O. Worral, 
patroon wat die vcreniging vir 1977 • Rhode ie visc-lugmaarskalk Haw- 
bcoog, kins. 

"Hierdie benadering doen gccnsins 
afbreuk aan ons status as 'n onafhank 
like ell partyongebonde Vercniging nie, 
cn ook nlc nail ons belcid om stand 
punte 'uit die perd so bek' te hour 
nie. Ons het hierdic h mnderlngswyse 
ook mel S.Ed. min. Bennie Smit be 
sprcck, en dit i" deur hom as ill orde 
aanvaar, Ilopclik is al die problerne 
van vcrlcde jaar, wut grotcndccls ann 
'n gehrek aan kommunikasie gewyt kan 
word, nou ie ts van die verlede. 

'n Voorlopigc program vir 1977 
is reeds opgcstel. John heklem toon 
cgtcr dat, onder ndcre vanwec die ak 
tuele nard van SAAK se vcrgaderings, 
die program geensin as finanl he kou 
moot word nie, 

mnr, Dirk Mudge, 

• 

.. 
DAMESREELS 

Telefone 

Op Stellenbosch is telefone wat buite working IS geen nuwigheid 11Ie. 
Hierdie stukkende telefone is '/1 bron vanfrustrasie vir mcuige stu Ient: 
Die oorsaak van hicrdie verskvn I is dikwels die kortsigtige optredc 
vall mede-studente wat probeer am deur midd ~/ van ongeoorloofde 
me/odes gratis te telefoneer, Die Poskantoor I)' gyO )1 skade as gevolg 
hiervan ell beoog strenger optrcde om hierdic verskynsel die hoof te 
bied. 

REI 

KOBUS 

(j) 
OOG KOONMAKERS 

E 
MENSE 
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• Inge 
F lSI ESE geweld ill belang van jou koshuis, simplistiese veralgemenings ter wille van redenaarspunte, 

wet like manipulasie van die pers ten belioewe van volk en vaderland, cn gemaksugtigheid ten koste van 
higiene en algemene net heid dit is wat die afgelope tyd gcensins ongcrnerk kon verbygaan by die 
oop-oogige-en-oorige Matie nie. 

,flllstreerde siele het verledc 
Vrydagaand fe itlik dour die hank hul 
kr des lin die D,I . Malan-gcdenksen 
trum gcwcnd, ten einde die kille of 
takeling vall vices en gees te sler.. 0,., 
robuuste wyse het sekere van die gl.: 
dctcrmincerde hok crs hili tecstandcrs 
proh er platham er, 01' ~6 'n wyse dat 
die .nkcle onblocddorstiges hy die 
gclccnth id, onwill keurig 'n rilling 
tang die deur-akadcmic-g buigde grate 
van hili rfrcn 1110'S vocl aftrck, terwyl 
ana re met die uitsluitlike behocftc 
aan bleed en bewustclo sh id gccn 
oomhlik van kalmte kon and rvind het 
nie. 

En van die reweld, na die rede, 
Christiaan van Schalkwyk, debatsvoor 
sitter, sc bck r het oorgcloop van 
vrcugde oor di 22 inskrywing in die 
debar komp 'ti. i ' vir nuwclinge op 
Stctlenbosch: en ook die hod kwaliteit 
van sprekers. S kerhk hct die bekcrs 
van t alle to skouers, ook oorg loop 
van frustra ie toe 'n sckcre dametjlcs 
drc vcrwo de veralgemcning maak (Jat 
Llberalisme tot Ktnnmuuistne I i, mill 
wctcndc dnt ccrsr,en emd' ideologi(.' of 

chris 
heymans 

KOSIIlJISG[' ES 
NOli moet daar durern sonder 

hulwering gese word koshui gees op 
Stcllcnbosch h t sender twyf I verlede 
Vrydag CCII van sy groo tste stimuli 
w g. Veral die ko .hulse soos Fendrag, 
Simonsherg ell Helderberg, word by 
eeng strek op 'n wyse wat nic met di 
grootste geweld bcskryf kan word nie. 
Ironies tog, en vir ommigc v rblydend, 
dat jui blood en blaker tot harmonic 
en eenheid onder men e kan lei, En 
Daghre k het sekerlik self in 'n eenheid 
geintegr er toe hulle F.endrag en 
Simonsberg se houvas becindig her. 

ingcstcldheid meer as ba ics teen Kom 
munisme gernik is. En so het mens dan 
ook tot die b sef gekom van di 
onkunde waaroor veel meer studente 
(?) as die damctjie h skik. Die doel 
van die student is, soo vantevore reeds 
in die rubriek geskryf is, "om jou 
dcnke oor verrc horisone te laat sweef', 
ten cinde die waarhcid vas te stet en te 
ontd k", En wit al die onkundiges tog 
nie op o'n swecftog gaan ni ? And r 
sprekers was almal billik sever dit 
kwalitcit aan betref, en die kommer 
oor die devolusi van die mens deur die 
moon tlike oorph nt van bobbejaan- 

Kom, kotiljons 
VERGESOGI L fanta icc is ~I wat Sannie vandec'\we k kon troos. Daar is 

lang III die grns, geagte lesers, wat nil; va.gepen kan word ni '. As 
d~porla~ies CII p rsw He t;n gternag'druise v n Die Took eers die ritme 

Villl die I we hegin h panl, dun is rndclo.c verh I.'ldingsvlugte di cnigste 
waarin jy jou kan vcrkncukel. 

nyvoorh lei: dink u nil.: d. t OriS hierdie b roerlike lye mo t uitbuit om 
eerd r to 'yo 'gings tot die prosedurcs van hcldever fillg n tot die 
heldc··lkker elf te mank ill plan. van loevo 'gings tot die deportasi Iys 
nie'/ Dink nd watter uitslckendt; g leenthcd di! sal bi d vir s rcmoni's, 
vlagparadc en toe pmk in plan. van die ge karrel v.m veilighcidsheamptes 
en kflptiese pcrsvcrklarings. Om by die punt te kOIll: Sunnie Slel voor dat, in 
plaall vfln 'n ollhehbelik-hurokraticsl.; deporta i stel el, vorm, vliegtui , 
amhassad gcluiul!, minister ontsteltcnisse, g rugtc cn gerugt oor gerugt , 
(Ill. liew r die st 'I I van die gifh ker moet inst I soos in die da van di 
Gri k'l . tadstaat, soo in di dae van S kratl s maar dan met 'n eg 
Suid-Afnkaanse t",nlp I. Ons moet 'n nasion Ie fees IlHlllk daarvan. Kyk, 
Sannic hOli wet hicrdie tori'" teed net die algcrncne belang van onse 
mcm in di oog. Sal 'iO 'n fees dan ni in die ecrste plek wimgew 'nder wee 
os die gcweldig instandholldillgskoste van die mens-uitsmokkel·masjiell nie? 
S.t! dit l1i' in die tw cd pk.k bcter wee vir di' volksmored Olll die 'kuldigc 
ill e1it- op 'nbaar 1 n to on te tel ni , sodat almal W("t waar hull' taan, e 'rder 
as om almal bloot te stel aan die gcvaar van vry' spckula Ie? Sal dit nie in 
di J rde pi k OilS h('eld ill die huiteiand vcrbetcr me? Want onthou, so 'n 
ft;c. sal natuurlik tcregkom onder di heerscnoc frase; "nonnalisering van 
Ix:trckkillge" (wat t 'tek J1 dut daar "gemcngd ." p rkbankc sal wees). 

Miskicn is dif nog nie duidelik pre. ies wat Sannie bcdoel nie. Die 
gifhek rstcl I sal ba. ie lIeerkom op 'n geringe vcrandcring in di opvocding· 
stclscl. 

Almal sal g I' 'r mo't word <.lat 'n r g ring reg is, .1 is hy v rk ord. Ln 
alma! al gd cr moet word dut dit 'n morcle pre'>ta. ie i s jy iou~ If kan 
bctrap terwyl jy I wCt h 'gill yermo d d It 'n r gering vcrkeerd I s hy 
v rk crd i . En almal sal gelcer rno't word out d,t dan 'n voorreg is om di 
gifbeker tot die cJro scm t, Icdi , dat dit 'n voorrcg js om jou. If to kan 
vl:rwyd r. IJ 'j n dis 'n kw k van 'n troIs w.1I hy jongmense inrehocscm 
m t word hlllle" hul elf in oi pcnhar' k n vemi .tig ter wille van die 
ulgem ne b Ian J. On mo t w 'r di waaro v n di 'lfopg I gde m rt laar 
knp institusi< nali cr. Oit, al all v ilighcid dienst onnmli' rna, k; '.n elit al 
g w'ldig po iti w n we-cf ckt he. 

SOt s hyvoorhccld 'n tocvoeging tot die Suid-Afrikaansc mcdalje sistcem. 
Hierdie tocvocging sal 'n mcdalje w os wat aan die bctrokk gifledigcr na sy 
dood aan y naashcstaandes oorhandig ,al word, met volle militcre e rbewys 
natuurlik. 

En dan k n daar nog 'n perrnanente h Id 'fces-kunskompetisie ingcstel 
word. Dink net Itoevcel nuwc lcwe 111 die Suid-Afrikuan c kun Icwe ingehlaas 
k n word a daar Ik' d g 'n prys g w n kun word vir die he te tragedi , 
heoldhouw rk of skildcry ter will van martcla r 71 t 05 wot hereld was om 
hom If om hi rei I en hi rdie r d s om die I w' te bring. I'lke inar s, I 'n oe 
Van jOllg dnllnatur 'e, b eldhou"T en sklld 'r' oplower, wat Wt;cr op hul hcurt 
p f(~e'it like wyse vcr'cr knn word. Die instelling van di, gifhek'r telse! sal 

dus oor die alg rn n'n akticwcI' gem 'en kapslew waarborg. Di mense al 
iets h' om na to strcef. Die univer itcit al hul upatic fskud. K rrni 
overal! 

Dis kef oie nodig dat Sannie hierdic absurd to ric tot op . y oorsprong 
moer interprctecr nic. Maar ter wille van diegenc wat nie wll versiaan nie: die 
soort makaberc fanta ie, die soort histeric kan net ontstaan 11 daar iets 
nlOedelooslik vcrkccrd is met icts iewers ••. 

Sock hro rs cn susters, sock di' . lange jn di' gras, voordat huIJc te ve 
rank. 

harte. oor die haglikc p sisie van die 
KI urlingc en oor die ongeskiktheid 
van die mod .rne vrou as huweliksmaat, 
hot g .stirnulcer, Van Die Matte se kant 
af, 'n gclukwen ing aan al die sprckers 
en 'n aanmocdiging om kcnnis te on 
trafel tydens hul vcrblyf hier in die 
akadcrniese paradys met sy eikcbome, 
andst 'en bcrge en gcdrukt kcnn is. 

P['RSVRYIIEID 

Ln so tussen die dinge op die 
Akker, kom ons by 'n nasionale saak 
persvryheid. Waarskuwings is toe orngc- 
it in dade, met die pcrswctgewing wat 
so onder besprcking is. Nou moet hier 
toegcgec word dat die b oogdc wctgc 
wing nog nie deur die uwe intensief 
onder die socklig geplaas is nie, maar 
ous wil net die hoop uit prcek dat die 
d mokra tie ' b ginsel nie misken sal 
word nie. Tog naaks, hoc dikwels in 
die verlede daar al dispuu t oor "vry 
It id" gevoer is, terwyl dit tog net cen 
ding kan betekcn. En heel eienaardig 
ook, hoe ckcre mcnse se oordcclvcr 
moe ondcrskat kan word. Sal ons 
joernalistle e ek ponente dit dan nie 
terdce bcs f nle! 

VIS-BEELD 

Ou Wg1l • In NUWI V.'e . 

Wanneer ons dus deur "die Gees 
gelei word", word ons dcur God 
gelci en dit maak ons kinders van 
God, gelei deur 'n Ouer, wat ons 
ganse eksistensie behcer. (Roms 
8: 14). 

Wat betoken dit? Bloot dit 
da t alles wat ek met my OC wuar 
neem, dit waarna ek kyk, die dinge 
i waartoe die Gees my lei. Deur die 
working van God die Gees, sal elkc 
vcrvulde Christen hornsclf dus afvra 
- staan ook my oe onder leiding 
van die Gees. Dit waurna ck luistcr, 
dit wat ek e, met ander woorde, 
die ripe gesprek waarin ek my 
begee], is dit wat God wil he 
waaraan ek meet declnecm? En 
aile dade vaaraun ek dccl het, is dit 
deur Gcd-ge iuspireer? Volg ck y 
opdrag van "Wecs heilig, want I· k is 
hcilig" na? 

Flke ('ltri ten 1Il0ct hornsclf dus 
afvra erk '11 ek dic lIeilige Gees as 
God in my lewL' en laut ek Hom toe 
om my lewe te b'hccr? As elkeen 
homsclf tcn volle aan die Gees 
toewy, en sodoende in godsvrug 
wandel, al om die wcrt'ld, ell <;: tel 
Icnbosch 'n b'ter pIck kan tnJak, 
saam met God, di Vader, clir CUll 

en die Heilige JC s. 

DOUGLAS LAWRIE 
Deler wes, uitkomknart K Aas. 

Noord se bod van 1 klawer dui 'n 
hand aan van meer as 16 puntc en se 
hocgcnaamd niks oor sy verdeling nie. 

Suid se een ruit dui op 'n hand van 
minder as 7 puntc. Noord beru nou 
maar in di legtc nuus en rocp 'n 
natuurlike skop. Suid se sprong na 3 
skoppens e nan Noord om sy oor 
spronklike 1 ruit te ignorcer, wilnt wat 
hy (Suid) eintlik WOll so is clat hy 'n 
hand het met 'n enkcling in een van sy 
kleurc, Deur die sprillg in die kleur 
weet Noord 1I0U dat Suid se Ilk ling in 
koppens is en dat daar 'n gocic k ns is 
om wei in '11 bc~nkontrak tc beland. 
Nl nrd s~) wenkbod dui op cer te 
rondt kon trolc in die kl ur. Suid roep 
sy bcstc kleur, harten en onder hui- 

Terloops, dr Connie Mulder is son 
der twyfcl reg as hy beweer dat 'n vis 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~veil~~a hy ~d~~~rh~.Soud~ 
vi homself daarbuite waag, loop hy nie 
alleen die gevaar om die tydellke met 
die ewige te verwisscl Hie, maar heleef 
hy 'n gewissc dood. Maar as jy die vis 
uit die water haal, pleeg iY vismoord, 
en is hy tog s If nie tc blameer vir sy 
sterwe nic. NOli wonder mens net of 
sekere in. titusi s in Suid-Afrika nie op 
die oomblik hulself as top vissermanne 
hekwaarn nie. Om 'n ryke lokaas nn die 
vis uit tc hang, en hom dan te hlamcer 
omdat hy daaraan gebyt. het, klink vir 
my 'n hietjie vergesog. 

PASSIWITEIT 

'n On~wll nde pas~witejt wut sy ~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kop reeds ~ruimc tyd op S~I~n- r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bosch uitsteek, is tli gcmaksugtir:hcid IMaak 'n handJ·I·el van hesoeker aan clie Langcnhoven- 
sentrum, bctreffendc die pIa ing van 
~inkbo~ op d~ rnkk~ . Sowat van ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ignorasie van vricndcliko versoeke word 
. Ide gesien. Hoc lyk dit, wil ons men e 
nie hul samewcrking in die verband gee 
nie'! Oit is tog geen "onge kr we rccl" 
nie. Di duiclelik I esbnar en boonop 
b 'hoort inherente clfdissipline enige 
individu tot die groot tap van skink 
borde-verwydering van di ~ tafcls af, te 
dwing. Of sou fj iese geweld ook hl'r 
on men 0 in 'n samcwerkende cenheid 
saam l1()(.'r? 

OOR die fleilige (.rces is daar vele 
opvattings, Sommige mcnse 
word gcinspireer om in talc te 

spreek, '11 praktyk wat deur andere 
bevraagtekcn word, andere wandel 
slegs "in die Gees", en leef so 'n 
rein, hciligmakende lcwe. 

Maar cen feit waarvan nie weg 
gekom word nie, is dat die Heilige 
Gees God is. En dit is hicrdie 
goddclikheid wat dikwels misgekyk 
word. Hierdie probleem is '11 duid - 
like konsekwcnsie van die mens s 
onvermoe om die Drie-eenheid van 
God te verstaan. Daar word aan 
die "Vader" gcdink in tcrrnc van 
"God", uan "Jesus Christus" as 
"die Here", maar die Gees word uc; 
'11 "derde faktor" beskou, Daarom 
is dit vir aile Christenc nodig om 
weer die Hcilige Gees onder die 
soeklig te plnas, en odo "1(le tot 'n 
hescf van sy godhcid te korn. 

Om die mista ting te illustreer 
in haie gebcdc, ook v n die konsel 
uf, hOOT OilS dikwclc; "en vcrvul 
ons met die Ileilige Gees" so aso 
die Gees bloot 'n in. trllmcnt in di' 
hand vun ( .. od die Vader is. Sou "0 
,cec;, vervul ons tog! ", ni" meer 

di~ direkte g c;prck tot ;od in 
hierdi geval, bewy nie'? 

WCS: S:J 1042 
U:K5 
R:QI0982 
K:A4 

Oos: Noord: S:AKQ973 
1I:A432 
R;AK3 
K: 

Suit!: S8 
B:J973 
R:J75 
K:KQ53 

Wcs Noord Oos Suid 
Pas eer 1 Klawer PH, secr 1 Ruit 
Passeer 1 Skop Pa se r 3 Skoppens 
Passeer 4 Klawers Pn seer 4 Hartens 
Jlasseer 7 Bartens 

SLAAPKI.ERE 

Pr. gt ige, fraaic, gesofistikcerd' 
skoonhede n dames in sl apklcrc in '11 
h lk! Wat '11 toestand! 111 Gesprck. in 
die vorige Ow Marie, hct ons gcl dClt 
<lit die po. isie van dames is wat rHl~ 
we k tr. f moet uitdi n, nuda! hull 
een of 3nd"r oortreding begaan II t. 
Nc , mev. Smut, kan )n ni' '11 V r 
an!lering hier sien nie! Dames op 
ulliver iteit, volwas'c kaf[lktcrs wat <Ii 
skooldac met in kleul r-lIIcntaliteit tot 
di' gc kied nis gel at het, behoorl 
darcm werklik nil' b h handel tc word 
nie. Die tierJantyntjies van slaapkl rv 
en aanmeldings llOort boono,., nie tuis 
in die huidige tye nie. J)ie mo(krne 
dame mug sekerlik op beter behand - 
ling an. pr. ak maak. 

WOMEN'S LIB 

t duid lik g stcl word dis 
g en v()ofstand r van Wom n's Lib wat 
hier die g terw woord voer Ili", maar 
eerJikw ar, ons is h ig om na dingc to 
hcwet;g wnarOOf ge 11 logiese perspek 
tief te kry is nie. 

PI~RSPEKTlhWh 

En hoc al { 118 dan ooit voluoende 
per;pekticf oor dingc kan kry 0111 tc 
kan praat van "p rspckticw~ 
dingu"'! 

• • 

S:65 
II: 108 
R:63 
K:J 1098762 

STANDARD American", of die "Goren Sisteem" soos deur baie 
mense genoem, was dt:ur die jare die mees gewildc roepkonvensic 

in die brugwcrcld. Die wereldhekcnde Italiaanse Rlouspan wat jare 
lank al inLemasionale kampioene is, se sukses is ni net toe te skryf 
ann briljante spel nie, maar ook aan 'n uiters kllnsmatige konvensie 
waar 'n opcningsbod van t klawer dui op 'n hand van 15 en meer 
punte. 'n Chinese skecpsargitek, C.C. Wei, het egter in 1968 sekere 
vereenvoudings en verfynings in die sistcem aangehring en dit staan 
tans hekcnd as die "Precision"·kollvensie. Vandag se hand iJlustreer 
die" Precision "·konvensie. 

wering roep Noord 7 hartens. Teen 
enige uitkomkaart is die kontrak ge 
maak, dec Is as gcvolg van die gulukkigc 
ligging van di hartcllshecr. 

Dit i. cgter hoogs onwaarskynlik 
dat die Noord-Suid kombina ie in die· 
'clfde kontrak sou beland het, as hulle 
"Standard American" gebruik het. 
Suid 0\1 in antwoord op Noord so 
opcningsbod van 2 skoppens geen 
manier gchad het om sy verdeling aan 
t dui nic en ou heel waarskynlik die 
rocping so gou as moontlik WOll afsluit 
om 'n "k~ltastrofe" te vcrmy. 

Soos ,oren dus tereg oprn rk, is 
goeie pel nie al wat van 'n pan 'n 
kumpioen pan maak nie. 
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STUDENTE SE DIE MATIE 
IS GEMATIGD! 

Deur PIERRE NEL 

Slegs 5,82% van die tud ntc mecn 
da t Die Matte "link . ., is, 84,13% huldig 
di opinie dat die koerant "g matigd" 
is en 1 0,05% he kou Die Matte s 
"regs". 

Dis interessant om daarop tc I ,t dat 
die strckking van die antwoorde van 
B.Comm., B.Th., B. Admin., B.Sc. en 
B.Mus. stud nte daarop dui dat hull 
me r po iti f t eno r die st llings en 
vrae ta n. Hull h t m tal aamge- 
l m III t di r t st lling, h t di 
rtik I gel cs, was tevred met di 

politlek inhoud van Die Matte, h t 
gem en dat di artik 1 in die k rant 
hoort en oor die algerne n was hul 
siening ook dat Die Matie gematigd is. 

Hmmm ... 

s OOS met ons vorige opname, reflekteer die steekproef 10% van menings van studente in koshui e. 500 
vorms is uitgestuur en 'n utters bevredigende reaksie van 81,5% is ontvang. Minerva blyk die koshuis 

met die laagste belangstelling te wees, as hul reaksle van 27,27% as barometer daarvan kan dien, Dit was 
die laagste van aIle koshuise. Die meeste mans en dames het 'n deflnitiewe standpunt en die voorspelde 
onbetrokkenheid bestaan blykbaar nie. 

Heemstcde: 60,58% 
Helshoogte: 75,0% 
Lydia: 57,15% 
Nerina: 60,87% 
Wilgenhof: 66,66% 

In die volgcnde ko huise het die 
meerdcrhcid respondente die artikel 
nie gelees nie: 
Helderberg: 66,60% 
1I11is De Villicrs: 57,16% 
lIuis Necthling: 65,0% 
Minerva: 66,72% 
Nemesia: 66,40% 

------------~---, Serruria: 68,42% 
Simonsberg: 64,28% 

In antwoord op die stelling dat Die 
Matie meer aandag behoort te gee aan 
aktuele gcbeurtenisse buitc die kampus 
grense, het die responden te as volg 
gcreageer: 
Stem saarn: 36,5 J % 
Onseker: 12,96% 
Verski1: 16,66% 
Stem nie saam nie: 33,87% 

Dameskoshuise was oor die alge 
meen meer ten gunste van sulke aandag 
as die mans, asook B.A., B.Sc., Drama 
en geologie-studente, Koshuise wat 
stork ten gunstc van die stelling was, is: 
Erica: 73,68% 
Helshoogte: 62,51 % 
Wilgenhof: 55,55% 

GELEES 
Op die vraag, "het u die artikel cor 

die plakkers probleem in die vorigc Die 
Matie gelees?", het 52,646 van die 
rcspondente positief gcantwoord en 
47,354 het dit nie gclces nie, Meer 
dames (53,266%) as mans (46,733%) 
het dit gclees, Die volgcnde koshui e 
hct die artikel as volg gelees: 

Verlol 
en 

g vind 
VERLORE 

Olifantvelbeursie (grys) 
Varkvelbeursie 
Wit Huishoudkunde-oorjas 
Darnesbeursie 
Boland Bankboekie (J .P. Theron) 
Polaroid Sonbril (dames) 
Potloodsakkie (P.W. de Wet) 
Donkerbruin cgte leer beursie 
Tjek uitgernaak aan Universitcit Stel 
lcnbosch (Kellerman) 
Dames wit bcursie 
Rooi URS Boeki met l.D. Bo kill. 
W.H. Hofmeyr 
Swectpak 
Swart- en roomkleur dames bcursle. 
Universiteitsregistra'icknart, UUB 

Kaartji en belt in 'n maroon (Uni 
versit it) Heuer. 

Bocksak (swart) met pennc blikki in 
Bruin dokum ntctas met dagbock, ens. 

in 
Sak met skocne ens. in 
Ligbruin bcursie met R t 2 binne 
Wit I er potloodsakkie 
Silw r Sigar taanst kcr 
Lcwensboekie G. Rodw II 
Bruin lee: beurslc (o.a, 2 sleutcl in) 
Leer handsakkie met sleutels in 
Canvas Rugsak vot boeke 
Rooi leer beursi 
Ligtl ou hand. ak/kamera en beursie 

binne 
Swart h a rdebr nd aantckcningc 
boek 

Karn ra Olympus Trip 35m lektro- 
niese flits 

DockIns Mieo Smuts 
Beursi 
,ou Lanco dam S horlosi 
Ligbruin potlood akkie 
wart 1 ursi 

Blou Ron on igar ta nst k r 
Dames Invlcta outornattese horlosie 
Bruin hcursic 
Rooi sleut lhoucr 
Sweetpak, brock ell hando k 
'Gold' Park r rolpunt IX'n gcr,ra. 

vcerde naam 
Donkcrrooi potlood sakkie 
Philips radio 

GI~VIND 
2 Jlrown skin pur es 
2 denim purs .') 
p rs bcu rsic . 
oranic hcur ie 
Bruin beur i met hlommc op 

, Bruin h ursie . ... 
Rooi bellr ic III t trcinkaartjie 111 

2 voubeur<iies (wall t) 
Groot wit hellr. le (UI. Bur, r) 
Groot sw: rf bcursi (Kobu nAn. ie 

op papi r binnc) 

Dugbrcck: 50,0% 
Ecndrag: 76,92% 
Erica: 57,89% 
Harmonie: 80,13% 

MENINGS 
AKTUEEL 

GELYK 
In die ander koshuise was di nit 

slae gelyk verdeel. 
Vrac 3, 4 en 5 kan ineenskakelend 

met mekaar bcskou word. 
Vraag 3 hct 'n interessante ant 

woord opgelcwer, naamlik dat die ar ti 
kel ni in Die Matte 1100rt nic. 35,19% 
van die respondcnte h t g m n dat dit 
tuishoort in Die Matie, 19,31% was 
onseker en 45,50% 11 t gevoel dat dit 
nie in Die Matte hoort nie. 

I n an I woord op vraag 4 het 1 1,90% 
van die respondcnte die mening gehul 
dig dnt ons mcer nand. g aan politick 
moet gee, 64,82% me en dat Die Matie 
genoeg anndag nan politiek gee, t rwyl 
23,28% van mening is dat daar te ve 1 
politick in hicrdie koer nt is. 

KURSUSSE 
B.lng., B.Sc. Landbou, B.A., 

H.O.D. n L.O.- tud n te hct v rskil van 
die idee om die artikel tc plan , mt ar 
hct dit w l oor di alg III en gel es, 

B.Sc. Bosbou, Geologi , B.Reke 
ningkunde en B.Sc. Huishoudkund , 
het die rtlkel meestal nie gel nie. 

Luidens die opnamc, blyk dit dus 
dat die artikel nie mocs vcrskyn het 
volgcns die mening van di meo te 
studcnte ni en dat die koerant hom 
self m or op student -aktiwitelt be 
hoort te rig. 

HOPhlJK (? ! ) is daar oor die fraaie Gerda mindel' polemiek as DOl' 
die politieke inhould van die vorige Die Mafic straks dien haar 
teenwoordigheld '11 p siti we doel: nl. om die dames van Steltenbo. 11 
meer bewus van kampusaangeleentliedc te maak. 

GEMA'I1GD 
Die groot persenta ie tudente w t 

Die Matte as "s matigd" beskou, is ook 
insigg wend, naamlik 84,13% n die 
koerant du nic as "link." of "regs" 
etlkette r nie. 

Tcr opsomming kan ges word lint 
dit lyk a of die m erd rh id tud nt 
die huidig redaksion I 1 Jeid van Die 
Matie ondersteun en van mcning i dat 
studentc-aangeleenth de meer promi 
nen i a ander sake moet gcnl t. Bulle 
beskou die ko rant as hul hoof-lnlig 
tingsbron in die verband n vo I d t die 
huidige red ksionele bclcid hut . nti 
m .nt rcfl kteer. 

Reaksies QP opname: 
G.K.H. TOTEM EYER, DEPT. TAAT LEER, skryf: 

VERGUN my a. eblief 'n enkele r gstelling b tr Ifend u vo rblad- 
berig in Die Matte van 11/3/77, oor di problem ti k V n 

Stellenbo eh e h rafflliasi by die A B. In di b rig word fouti well 
beweer dat '0 menings pnam van Die Matie oor die ASn "met di 
hulp van die I ept. Staat leer" uitgevo r is. 

Huis Neethling en ASB 
DIE gegewens oor die respons op die opname oor die ASB in di 

vorige uitgawe, in Huis Neethling, was weens 'n tegniese fout 
foutief. Ons vra om verskoning daarvoor en plaas hi r die korrekte 
data. Die reaksie in die koshuis het 'n respons van 100% getoon, 

Vraag I het 'n klein belangstclling 
in die ASB g toon a' gcvolg van 'n 
t kort aan kennis of 'n apatic, 

Die rcaksie op vraag 2 het 'n OOf 
eenstcmming met die ander dameskos 
huise gctoon, deurdat 70% van di 
dames onseker wa. of die ASB 'n t' 
groot rol in ons op ubare lew peel. PIFR F NFL 

POLITIEK EN PLAKKERS 

. tud nteko rant s 
a mondstuk van 

B.S.K. KOCK, MAJUBA, skryf: 
r die plakk r en on 

f u menin peiling nou ten un t van di tip 

( ) 
( ) 
m 

runS, 
port, 

T I, 
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SWOT! KOMMISSIELEDE ANTWOORD 
DIETAAK 

lllHRDIE eensame stet simboliseer die lot van talryke Mattes in die stadium lion die jaar, naamlik om 
hulself voortdurend in die wereld lion kennis te begeef. Gelukkig verstar dit nie die denke op Stellenbosch Die Toak heweeg hom verder effens 

op gevaarlike terrein deur die skuld vir 
nie! Kyk !IOLl die groat getal briewe ill die afge/ope twee uitgawes. die (na sv mening) eensydighcid van 

die kornrnissie se verslag op die skouers 

PHILIP NEL, ILSE TREURNICHT, CAREL JOOSTE, WILLIE 
DUMINY EN FREDDIE MARAIS skryf: 

A LHOEWEL die ASB-debat die afgelope paar weke op die kampus 
soms heel heftig en vurig was, het dit nog a1tyd op 'n peil 

plaasgevind wat ons as studente waardig is. Dit is daarom so jammer 
dat die toon van Die Taak (Maart 1977) se reaksie op die 
Studenteraadskommissie in sake die ASB heeltemal uit pas is hiermee. 
Die ongegronde beskuldigings wat voor die deur van die kommissie en 
die Studenteraad gele word, verplig ons om hiermee daartcen beswaar 
aan te teken. 

Dit is 'n ope vraag of die "geloof- van die Stutenderaad te plaas. Die 
waardigheid" van 'n kommissie afhang Studenteraad staan weI skuldig vir so 
van die samestelling daarvan. Indien ver dit nie dieselfde wantroue in die 
Die Taak dit nie besef nic, herinner ons integriteit van die kommissielede met 
hulle net daaraan dat die bevraagteke- Die Took dec 1 nie. 
ning van persone se geloofwaardigheid Dit is ook geensins die doel van die 
nic net impliseer dat daar verskil van kommissie om sy mening op die stu 
mening bestaan nie, maar cerder dat denternassa "af te druk" nie. Die Taak 
die persone se integritcit in twyfel het heeltemal korrek wanneer hy be 
getrek word. Is dit wat Die Took wil weer: "Dit is per slot van sake nie die 
doen? Nu oris mening sou die "geloof- taak van die kommissiclede om 'n 
waardigheid" van die kornmissie slegs finale uitspraak oor hierdie aangeleent 
'n "lelike knou kry" indien daar ho aile held te gee nie", Dit ill cgter vcrregaan 
twyfel hewys word dat die kommissie de om te bcweer dat die aanvaarding 
hom doelbewus van onwaarhede be- van die kornmissie se konklusies en 
dien het ten einde die studente te aanbevelinge deur die Studenteraad sou 
mislei, Daarin slaag Die Taak bcslis nie. beteken dat die kornmissie sy "eensy- 

dige siening" (ali dit eensydig is) op die 
studentemassa sou afgedruk het. Nog 
kan die Studenteraad daarvan beskul 
dig word. Die onus rus op Die Taak 
om aan te toon waar die kommissie Of 
die Studenteraad enigsins die reg van 
die studente-unie om oor die saak te 
bcslis, misken het, 

EENSYDlGHEID 

STUDENTS MUST CO-OPERATE 
- a letter from Nusas "We all are South Africans" 

NICK HAYSOM, NUSAS President, VCT SRC President (Ikeys) and PATRICK FITZGERALD, NUSAS 
General Secretary wri te: IN the past Afrikaans students have often suspected, poSSi~ly with som~ validity, that English speaking 

students arc not wholeheartedly committed to a future 10 South Africa, Nusas, the confederation of 
the English campus SRC's, took at its 54th annual congress a clear stand on this issu~. This year student CONGRATULATIONS on the pro- all see our elves as "South Africans" 
leadership on the English campuses will make an especial appeal to students to commit themselves to the duction of the first few issues of first and foremost. 
future of the country, its development and its problems. Die Matte. It is e~lC()~raging to see how There is much willingness on the 

capably and objectively your news- English-speaking campuses to work 
We have determined once and for run out of con ervative attacks on the ever that students respond more read- paper deals with the controversial with the Afrikaans-speaking campuses. 

all that as South Africans, our roots are English student leadership. This was ily to constructive and forward looking topic like ASB-affiliation. Let's hope that the ',nglish-speaking 
in this country and that our common sp ctacularly d rnon trated at Wits last ideas. tudents' attitude that "you the Afri- 
loyalty is as trong as any black or Thur day (17th Feb.) when a hug 111e Afrikaans students should have kaner must change" will be dropped. 
Afrik ans tudent, majority of 900 to 3 with 38 all ten- If Nu as succeeds in its program of their own culture and association. Furthermore lets hope that the Afri- 

Many political commentators fecI tions rejected rightwing attempts to getting students to face problems out However we feel that the important kaans-speaking students will drop lis 
that since Nu as now eonsi ts entirely bring down the pre ent SRC. Publica- of a concern for their country and not issue at the moment is not whether hesitating and accept Engllsh-speal.ing 
of SR "5 and has no cxecu fiv it will tions and p mph} t financed by out- out of a sense of guilt then a contribu- Stellenbosch affiliates to ASB or not, people as South Africans as well This 
fail '10 face the con troversial issues in sid groups, who often remain anony- tion to South Africa will have been but whether the Afrikaans-speaking distrust and lack of tolerance ca only 
South Africa. The feeling on the cam- mous continue the attempt to in- made. All in all a great year can be and English-speaking-students can learn be detimental to improved relation 
puses howevm ~~ns to indkat ili~ fluencc campusopin~n. Hseemsho_w_-~a_n_ti_~~p_a_~_d_.~~~~~~~~~~~t_o_e_o_~_~~r_at_e_._I_t_~~im_p_e_r_~_~_c~ili_a_t_w_e,shipsbctwecnthe~nguage~oupL 
young people are more pollticatty.con- To all the students of Stellenbosch, 

ccmCdlh:I;~~:;APRICANS ASB- Tameletjie onoplos baar weWffi;~:~;~;~17. 
TIIC coming year will sec an appeal I 

to tudents to n e them Iv s s white 
africans and to commit th mselve to 
an african future. It will ec on the .., . .. 
I~nglish-s~aking campuses a campaign DIE ASB-kwessie is nou 'n tameletjie , wat somrmge WIt deurkou tot dit opgclos IS, en ander hewers Wit 
directed towards expelling all trae s of uitspoeg omdat hulle besef dat die konsekwensies te veel kouprobleme sal oplewer. 
the colonial mentality of which we are 
o oft n accu ed. The coming year Onder die handjievol studente wat 
look like being a year of hated nd die onlangse gebeuro betreffende die 
exciting deb, te, on th Engli. h cam- ASB intensief gevolg het, is daar 'n 
puses anyway. And debate there must' toencmende polari asie en verwarring 
he in vi w of the many alternatives to te bespeur. Van SR-kanL is die ampte 
b thra hed out. like kouproses afgehandel, 'l rwyl die 

To ncourag this debate and to ASVS soveel moontlik poog om die 
cover the wide sp ctrum of di cussion student -unle in te lig, en ekere 
nd campus ctivltles Nusas congress "punte (van die SR-vcrslag) op die 
has launched a national tudent n ws- ontl edtafe! plans, om sodoende 'n 
paper Nationa! Student. The Editor 0 b ter per pekti f te kry". Hi mit volg 
National Student will be indcpcnd nt die publika ie van 'n spe late ultgawe 
and free to formulate hi. own policy. van Die Took d ur die ASVS. 
We wei orne any new. and views from 

- Campus Independent 

RHETT KHAN, editor of Campus Independent, Wits, writes: 

tudente 
I hul b nodigdhede 

koop. 

Die ASVS en ander per one Writ die 
htaam weens "die sydige versIng deur 'n 
ydige kommissie" op die SR werp. en 
die SR blumeer omdal "hulle verliuim 
(h t) om minslen eun persoon w. t 'n 
Pro-ASn stand pun t huldig, in die kom 
missie te inkorpor er" voer myns in 
sieus die argument na 'n absurde vlak. 
I ie SR i nou een maal deur' die 
stud nte·unie verkies, en hel die mag 
om out noom en verantwoord Uk hut 
eie kommi ie vir onderhawige prob· 
1 emkwe jes an te wys. Om vir more 
M raj, Nl,ll en mej. Treurnichl te 
tiketteer n nie Pro-ASB, in di 

stadium toe die komrnissie saamgestel die veelvuldige aannames wat die 
is, is nie goeie logika nie. Die skrywer skrywer maak, wiJ ck net die volgende 
van Die 1aak-artikel maak hiermee 'n uitlig: ", ... daarop uit was om 'n 
aanval op die oorspronklike obiektlwi- eensydige mening op die studente-unie 
teit van die kommissle, en wit myns af te druk", Sover ek weet is die verslag 
insiens beweer dut die kommissie die vir voorlegging nan die SR opgestel, en 
taak met '0 vooropgestelde anti-ASB hoef nie een lid van die studente-unie 
standpunt benader het, die lywige verslag in Die Matie gelees 

As 'n men die verslag vollcdig en het nie, of vcrpli~ gevoel. het om sy oe 
deurdag lees, is dle gevolgtrekking juis, te corers, as hy me wcrklikc belungstel 
as jy fJei d t die kommissie ind rdaad ling getoon het me, Ek neem aan dat 
'n teenoorg st Ide resultaat danrgestel die persone wat w?l die vers~ag gel ~s 
het. Ek gee toe dat sornmigc etlkette het, verantwoordchk geno g IS om die 
en uit prake van die kommissie onge- '~afgedrukle standpunt" op 'n objek 
kwalifiseerd is. Maar veral uit die slot- tiewe kep r te plaas. 
paragraaf blyk dit duidelik dat die 
kommissie binne sy vermoe aandag 
g gee het [Ian verskeie sienswyses en 
alternauewe. 

Betreffende Die Toak-artikel wit ck J1e~ oit n.~e ty~ geword ?at ons die 
t I tt b itsorcek t ASB-tmneletlle HI tspocg me, en oris en soc my eswaar UI spree een ... 
,I' I· f "D'( [I k d "d j'k t aandng aan meer dll1'1Il1u.!se, hclowcn 
ute otpar~lgraa: . ,1. ) Y u~ e 1 c der en snwakvolle sake wy nic. As die 
WcC'i dat dIe ko~nml,>slc onder n fo.ok- SR wcrklik belnngstel in interunivcr- 
~crm van tegl~1C be war~ en slIbJek- sitcre sk. keling, hcvind hy hom in 'n 
tI~we onge~ot1veerde. stelllll~e danf(~p unieke rniddclposi ie waflruit hy onge 
ult was om. n eensydJg mem~lg?p d~e kompromileerd en onhevange kun op- 
tudente-ume af te druk. Olt IS nle tree. Ek haal uit die hoofartikel van 
?iIlik teenoor die st~dcnt~.u~ie nie. Dit Die Mane () I Maari 1977) aan, en vcr 
IS. per slot v.nn. rekenmg Tl1~ dl~ taak v~n soek dat dil gclces word: "Die Malie 
dIe kommlSSl?led~ om n fmal~ lilt· pleit dat Stellenbosch sy hedingings- 
praa. 00; h~erdle nang tt: nt~e~d te mag op die in ter-univer. itcre toneet 
g~ me:. Hlerdlc reg OO"US ultslutthk by moot aanwend vir die daarstclling van 
dte brec ,tudente-unie. tn oorkoepelCnde struktuur wnarin lu- 

Sonder om ktitiek uit te acfen op al denterade hul kontak kan vind." 

1l00FARliKEL 

{Vervolg van hi. 9) 
probleern op onsself plaas en dus logies 
afleibaar hi ruit op die huidige regering 
wat toegelaat het dat die probleern van 
huisvesting 'n aanklag geword het wat 
ons nog totaal van ons voete gaan ruk. 

Met S.A. se bevolking wat na 
rarning in die [aar 2000, 50 miljoen sal 
wees met veral snelle aanwas onder die 
nle-blanke mense met oorbewoning 
wat reeds plakkers as 'n produk lewer, 
moet blnnkes wat onwettig indiens 
nerning toeJaat vir eie gewin (die be 
woners van die plakkerskarnpe was 
nodig voor die afplatting in ons ekono 
mie, nou IS hulle gerieflik nie meer 
nodig nic en waarom salons nie lank 
reeds b staande wette tocpas nie) met 
blankes wie lewenstandaard as dit 
van ons afhang na die roses weer soos 
voorhecn astronomies gaan tyg, terwyl 
ens medemens in S.A. kripecr, stuur 
ons af op haos. 

Laat ons bcplan maar verallaat ons 
nie ons beursies vasklem as ons sing 
'Ons vir jou Suid-Afrika' nie en soos 
die Franse Marie-Antoinette moet uit 
vind dat duar nie kook vir die mense is 
nie. Laat ons dus kennis neem van die 
mcnse in S.A. wat nie 'n menswaardige 
lewen standaard handhaaf nie en <lat 
dit nie is omdat hulle hulle dit nood· 
saaklik toecien nie, maar dat dit is 
omdat die hlanke adelike wcrkgewers 
wie se industrie d UT die poletariaat 
aan die lewe gehou word, die kook nie 
naastenby reg ny nie. Laat ons hier 
tecn opstaan en die <land by die woord 
voeg en by USKOR aansluit. 

(Brief J'erkort-Red.) 

DA WIE DE VILLIERS, Helshoogte, skryf: 

Ek wil my in hierdie brief w erhou 
van kleinlikhcde, maar wiI tog poog 
om, Jl\Ct bcid Die Taak en die Sk-ver 
slag tot my beskikking, aan die netelige 
sank 'n perspekti f van meer objektie- 

;;: __ ;;,:;;;;;;:;;;;;= =_iiOOii we kleur te gee. 

your campus, 

RIGHTWINGS 
It docs seem that the stream has 

COETZENBURG 
A TEE 
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1977-SEISOEN 
IS VOL 
EL FTE 

Diggers RUGBY • • 

DH .... rugby- eisoen lC voor die dour en a 'n men kyk na die h n- 
derde speler wat reeds aan die oefen i' vir die nuwe ei 0 n, kat 

'n men nie anders a. om te glo dat hicrdie lso n w er vol al ie , 
opwinding en verra ing gaan w es nie. Maar voor 011S te diep in ] 977 
ingaan, meet ons vinnig terugkyk 11'1 wat in die 1076- cisoen geh ur 
het. 

Pll'KF 
Wat die Intcrko hui -liga betr f, 

la g Pieke daarin om vir die erst 
kecr sedert die best. an van die privaat 
wyke, die Sauer-trofce t vero ver, In 
dl pro. 'S het hull ond rand r by 
twee g Ieenthede m t Da h ek af c 
reken. 

staan. 

'n Onderonsie tydens die wedstryd tussen Maties en Diggers verlede woensdagaand. Ilempies du Toit (3) 
en Richard Prentis gluur mekaar hier kwaai (Jan terwyl Schalk Burger (7), Rob /,()IIlV (8) en Paul Bevel 
toekyk en die skcidsregter 11l111e kwaai aanspreek. Maties het met J (l-O gcseevier. D'ic telling het bestaan uit 
twee doele e11 '11 drie. 

ONDI R 20's 

KLOP Dl<,GFRS 

Ar; ons nou na dl program vir dlt' 

D · I I· k h · k · k seisoen kvk, kan clke rughyli fh bbcr Ie ste se In os DIS rle et ni an rro, a 111 rc d non al rugby 
tc dink n te praat ni . Ste llcnbosch __________________________________ -----------1 het r e ds or 16 Maurt oor tui r nd afue 

Jong Bok 

onder nuwelinpc, oor kolfgelecnth i 1. 
nil' kapt in he t, "vocl hy", 'u pJig 
tecnoor die "ou m annc" l"n laat hulle 
vrocg in die bcurt kolf 'n Variasie hicr 
op is w aar die kolwcr 'n Ie 'nics perfck 
te kolwer is, maar nooit lopies kry nic. 
lTy word gcsi n as 'n kolwer met 'n 
iockoms en sal altyd vroeg in 'n bcurt 
gaan k olf, Intussen i daai 'n paur stert 
knn tkolwers wat altyd inkom as die 
tyd min is of vinnige I()pje~ bcnodig 
word. 

Dit lei tot onoordeclkundige bof 
haltipe krieket. Snaaks genocg ill dit 
juis hierdic kolwers wat in 59% van die 
wcdsrryde , die meesle topics anntekcn. 
So dikwels is eli! jong talent wat nor 
hai kan hcrelk, maar nic die kans ge 
gun word ni . NOli beplcit ek 'n nuwc 
sisteem. My voorstel is nie eli alpha en 
omega nie en sal nog baie geskaaf nu t 
word, maar ho k link dit? 

Kolwers wat in die spun e vorige 
koln)eult nil' kans gek ry he t om te 
kolf nic, word na di kart in se go d 
dunkc, rste Ingestuur, I r s daarna 
word die andcr kolwcrs in zcstuur en 
dan voigt ns 'n ikcre patroon nl. lopi s 
aangcteken m di v nigc wedstryde. 
Dus 'n kolwer wat wy het dat hy 
lopics kan kry sal vrocer in aan a iou 
tcgnics k orr ktc kolwer wnt nooi t 
lopies kry nlc. Iller moet ons dink aan 
Eddie Barlow wat attes bchalwe tegni s 
korrek kolf, maar tog groot tcllings 
kry. 

Die beheer van s '11 sist m sal 
uiters h langrik we ,I'lke span snl sy 
cie t llingb k he (d.w.s. '1\ ko Intis 
met twee spaunc sal twee \)0 k h" 
lets wat op die oomblik ni die val is 
ni ). Venier sal die 2 kaptoins <t, III die 
kolflyst opste.l deur Uesig1igil .g V?11 die 
vorige tclkaart. Baie bclangrtk IS dat 
mnr Rose-Innes en sy sportkan toor die 
h I r;i teen} w t maak, anders sal 'n 
sp n wat die sl t em nie gebruik III , 
voord 1 trek. 

.\'og 'II ecvpc vu til wcrdc du-ns WII clu' Standan]: onder die soeklig 
WADEK, Hippokrates skryf: 

GRAAG wil ek die soeklig plaas op koshuiskriekct en die sc huidige 
werking. 

STUDENTPLAN. 
DIEALOMVATTENDE F1NANSIELE 

PLAN VI STUDENTE. 

ONTEVREDhNHEID 

Die huidige sistcem dcmp die gees 
ddt' van talle kricke tspcl Pi en dit is 
so onnodig, Die heperklllg van slcgs R 
houlbcurte per bouler wall 'n po iticwe 
stap in die rcgte rigting. D i t hct h te 
ken dat vet tcek te talent kon ontpop 
w aar dit nooit verw ag is nie. NOll be 
plcit ek icts dergliks, nl. om die kolwcr 
wat ideale hct, kans te gee om te 
ontwikkel. 

Op die huidigc oomblik wcct ek , 
heel'S dnar groot ontevredcnheid, veral 

Nou kry u meer van ons as ooit tevor . 

h} die tuudtu d. 
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GB ~EK 
ROOT 
ASSING 

- Wen Boks - 
DAGIlREEK, wat vir vele jare nooit as 'n faktor in die Interkoshuis 

Bokstoemooi gereken is nie, hot verlcde Vrydagaand vriend en 
vyand verras deur die beker oortuigend te verowcr. Simonsherg en 
Pieke was gelyk twecde, en Eendrag, wa1 die afgelope vyf [aar Of die 
beker gewen Of horn gcdeel het, moes met 'n swak vierde pick tevrcde 
wees. 

Alho wel dit 'n bloedigc aand w "', 
wa di gees haie goed en verskeic gocle 
g vegte is g sicn. 

Wat hai verblyd nd was, is die feit 
dat so hale koshuise so baie boksers 
ing .skryf het. Di koshuis wat egter die 
me ste verras hct, was bcslis Hombre. 
Hierdie koshuis, wat maar ongcveer 'n 
honderd lnwoners het, het in altesaam 
cs gcwigsafdellng meegcding en vi r 
daarvan gowen. lndien hulle in al die 
gewigsafdelings deelgeneem het, kon 
bulle sclfs '11 groot verra sing gelewer 
het. 

P'hKE 
Pieke het w er e ns bcwys dat hulle 

di privaatwyk met die meeste onder 
nemingsgecs is deurdat hulfe in al die 
gewlgsafdelings 'n bokser gchad het. 
Verder wa die ondersteuning vir Peike 
by tye oorweldigend, sodat 'n mens nie 
and rs kan :I. om huue eluk to wens 
nie. 

Dagbrcek het ses van hul agt gc 
vegtc g wen en sodoende 20 punte 
ing ·samel. In die vc rgewigafdcling wa 
hulle baie ongelukkig om nle te w n 
nie. Smit het hier te 11 Howland van 
Pieke verloor. In die swaargcwlg het 
hul boks r, Bcnadc, die gevcg in sy 
hand" gchad, maar kon hy ongelukkig 
nie di pac; teen SiC nkamp van 
Hombre volhou nic, Bier was 'n klink 
I rc bcwy: van die groot rol wat 
fiksheid speel, 

Oi veergcwigafdellng 11 t oor dre 
alg mecn n. nskoulikc boks opgcl w r, 
en die beste geveg was heslis di6 tus II 

Otto van Simonsh rg en Bredcnkamp 
van Eendrag. Otto II t hier ge evicr, 
maar ulmal was dit e n dat l>cicle 
bokscrs hul all rbe te gel wer h t: 

In die ligw lter-afdcling het clie 
gcveg tll sen Jonker van Hombre n 
Swart van Buis Mantis besli. die oog 
g vang. lIier was Jon or ah oluut die 

toonheeld van kalmte en het hy met 
die basiese bokstegnieke sy teenstandcr 
heeltcmal radeloos gehad. 

In hierdle gewigsafdcllng het die 
g vegtc alreeds haie hard h gin raak, en 
dit was grootliks t wyte aan dlc felt 
dat dit to reeds duid lik was dat 
verskeie koshuisc 'n kans gestaan het 
om die heker tc wen. 

Die weltergewig-afdeling het oor die 
algcmcen opwindende gevegte opge 
lower. Twee van hierdie geveg te se 
uitslac het cgter groot besprcklng en 
selfs ontevredcnheid uitg lok. 

In die gcveg tussen Erasmus vall 
Dagbreek en Hoffmeyer van Simons 
berg hct Hoffmeyer absoluut die oor 
hand gehad toe hy p r gcluk in die 
rnaag gcslaan is dcur Era mus, By is 
vervolgcns oorskadu. In die volgende 
geveg, die tusseu Mans van Hombre en 
Van Dyk van Lendrag, was die uitslag 
ook uiters om trede. Van Dyk het 
vcrreweg die me .ste skoon houc ge 
plant, maar die paar hou wat hom 
getrcf hot, het sy g sig gcweldig laat 
bloci. Die geveg is toe ann Mans tocgc 
ken, maar hicrdic uitslag het uit alle 
oordc kritiek ontvang. Van Dyk is as 
die be te verloorder von die aand aan 
gewys. Die and r geveg in hierdlc afde 
ling het die be tc bokser van die aand 
opgelewer, nl, Halliday. By het sy 
teen tander, Swan poe I van Hel: hoog 
tc, oorskadu, 

UlTKI.OP 
In die ligrnidd laf'deling is die 

eerste uitklophou van die aand gesi n 
toe De Wet Moolman van Helderberg 
vir Steenkamp van Hombre binne die 
eerste TOndte uitg slaan het. 'n And r 
gev g wat bni geni t is, was die tussen 
Swart Van Eendrag en Beukes v 11 
Picke. Swmt h t hier groot d urset 
tingsvermo' aan dl dag gele en leg. sy 
grot r Ik"h id ell deurs ttingswrmoe 

SORG VIR Eina! 

Uit soos 'n kersl J, Kotze van Huis Marais word hier van die beoordelaar se tafel af gehelp nadat Henk 
Louw van Eendrag 110m uitgeslaan het. 

het vir hom die knoop deurgehak. 
Tydens die volgende vier gcvegte, 

die middelgcwig-afdeling, is die toc 
skouers vergas met drie uitklophoue. 
Eers het Snelter van Huls Visser vir 
Van der Westhulsen van Helshoogtc 
met 'n klassleke uitklophou uitgCslaan·I~~~~~;-'III! __ ~'J 
Danma het Gouws van Simon vir Cam 
bell van Helderberg uitgeslaan. Hi rna 
hct die beste uttklophou van die aand 
gevolg toe Louw van Eendrag vir Kotze 
van Huis Marais halfpad by die kry t 
uitgeslaan hct, 

Die beste gevegtc van die aand het 
beslis in die ligswaarafdeling voorge 
kom. Van al hierdie gcvegte was die 
tus: en Steunenberg van Helshoogte en 
Lerm van Simon. berg die be te. 
Steunenberg het met absolute kalmte 
die geveg met pragtige rcguitlinkers 
oorh ers en maklik met punte gowen. 

Die swaargcwigafd ling het die gc 
bruiklike laansakgevegte opgelewcr, 
bchalw die geveg tussen Roth van 
Eendrag en Brandt van Piekc. Brandt 
het Roth wei in die tweede rondte 
oorskadu, maar ook sodocndc die 
gram kap van velo toeskouer 'op die 
hals gehaal mot 'n paar ongeoorloofde 
houe en tegnieke. Hi rdie on lIlaaklik 
heid het cgler nie albreuk gedot;n ann 
die atmo feer van die arllld nie. 

Dit wa. be lis 'n genocgtikc aand 
van hoks, maar net cen klein stukkie 
raad aan die manne wat hut mcisie. in 
die toekoms soontoc wil ncem, ontllOu 
net dat nie slegs die hoksers nie, maar 
ook die meeste tooskouers hier van hul 
rna'lra les on tslae raak. 

WYNAND RAUCH 

NOUDAT die Boks verby is, kan 'n mens weer nugter dink oor die 
res van die jaar se sportgeheure. Eers wil ek darem net a, veels 

geluk, Dagbreek! 
Wat 'n mooi inwyding van die hy het egter nie by sy mooi voornernens 

rugbyscisocn het om nie laas Woens- en bcloftes gehou nie. Dis nou baie 
dagaand gehad nic? Dit was bale dui- duidelik dat hy nog net 0 behep iii 
dclik- dat Stcllenbosch weer uitge- met die wcngedagte soos vroecr, 
honger is vir rugby. Die koshuise oefcu 
ook alrceds lekker hard en ck dink ons 
kan 'n interessante kompctisie te wagte 

KIES? 
Was dit wcrklik gcoorloof van horn 

om te vra dat hy nie teen stork atlete 
soos Bonzet hardloop nie? W I hy 
wcrklik help om gocie tye daar ~e stel 

Verlcdc week het daar egtcr ook of wil hy uitcindellk sy loopbaan 011- 
iets geb ur wat vir baic mcnse onver- oorwo.1l1e afsluit? Onoorwol ne mis 
stannhaar en vir ~lllder onaanvaarbaar kicn, maar beslis onoortUlgend. 
was. Dit was naamlik die kwessie van Van Zyl geniet bcslis nog steeds 'n 
Fanie van Zyl. groot aansten en bewonde;ring onder 

Van Zyl het vcr!l::de jaar besluit om atletiek-entoesiaste, maar as hy so aan 
weer aan atleliek decl tc neem, en toe hou, sal hy beslis sy aansicn verloor. 
laat blyk dat hy ons at]ete wil help om 
goeie tye op tc stel. Oit was nadat 
Suid-Afrika uit intcrnasionale atletiek 
geskors is. 

wees, 

VAN ZYL 

BONZET 
I 

Al my simpatic Ie beslis by Bonzet 
wat daardie 2000m as tocskouer moos 
dophou, nadat hy slcgs die vorige 
Vrydagaand 'n S.A.-rekord onder soort 

Dit was 'It baie mooi gedagtc, maar gclyke omstandighede gehardloop het. 
WENOFDAGTE 

]ONG MA TIE WORD BOK! 
GR !G Carswell is cen van die Maties se ccrste Spri!lgbokkc vir die nu"_Vejaar. Greg, 'n W.ilgcnhofferw~t in 

sy eerste jaar in die Tandheelkunde studeer, IS na atloop van die SA-swemkampJOcnskappe vIr sy 
oorwinning in die 100 metcr-vryslag, met 'n tyd van 53,2 sekondes, tot die Springbokspan verkies. 

(,reg het reed vro g in sy lewe sy Dit was egter gcdurcndc die volgen- einde wees van die paral.lel in ~ie tye 
m rk in swem gcmaak II ur op sewe- dc jaar dat Greg hom werklik begin van Jonty en Greg. DIe bcsltssendc 
i rige oud rdom die SA·rckord vir ondcrskei het deur 'n derde pIck op die (VerJ)o/g op hi. II) 
s Ull 0/8 t .Iaan. Sy vcelsydigll id in byeenkoms te vcrowcr. Wat die pr s- 
and r sport {lorte het vir hom '11 stmi- tasie so mcrkwaardig maak, i dat sy 
l'elblok geword en hy WOLI met aile tyd van 54,0 sekondes 'n volle 12 
gew lel hok.. So het Greg 0 k die 0/13 s kond s vinniger was as die tyd van 
tennlsspan van di Gr ns gt:.hnal. Swcm die huidige wercldrekordhoucr, Jonty 
h t cgtt'r gc evier veral met dic Skinner, wat hy ook opgestel het op 
persoonlikc aanmoedigin vnn sy vader. agtienjarige oud rdom t ·rwyl hy ook 
Op twnalfJarigc oudcrd 1m i hy in die'n derde pick op die SA 
Gr ns se skol -swemspall opgcnecm. k11mpiocnskappe vcrow~r )tet. Die vol 
By het ook as skooJscun in 1974 op gende janr het Jonty die nommer op 
scstienjarige oudcrdom die Orens so die SA-kampioenskappc gewell met 'n 
S nior Swem.pan gohun!. tyd van 53,2 sekond swat weer eens 

Op sewcnticnlarige JecfLyd in J 975 vanjaar deur Gr g oortref i met sy 
het hy ann die SA-k IInpioen. knppe wcntyd van 53,2 konde, op die 
d cigeneem maar swak gevaar t:n moos SA-kampioenskappc. 
hy met 'n Houde ptek tcvrcde we s. 

AANBIEDINGE 
1fl~g wat ook d lIr Jonty Skinner se 

pa fb'Crig is en nou nog onder sy to sig 
oefcn, het ook soos Jonty vcro;keie 
aanhicdinge ontvung om in Amerika te 
goan studeer. Greg hct egter di nanhic 
dingo geweicr en dit kan l1)oontlik di 

lJ 
GREG CARSWELL 


