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COETZENBURG Trap! 
WEER IKEYS 
vs, MATIES! 

REELINGS vir die 1977 Matie/Ikey-Intervarsity is reeds goed op 
dreef. Die versckering het Willie Duminy, die SR-lid belas met I 

Intervarsity-aangeleenthede, in 'n gesprek aan Die Matte gegee. 
Vanjaar se Intervarsity vind op Saterdagmiddag, 2 J Mei op Coetzen 
burg plaas. 

Willie hot daarop gcwys dat die 
datum waarop die Intcrvarsity plans 
vind, twce probleme vir die Kornitce 
oplcwer: dit val saam met drc Pinkstcr 
tyd, en dan is die scmcstcrcksamens 
ook nog cp han de. Hy hct nogtans 'n 
bcrocp op die studcnte gedoen om 
hulle programme so in te rig dat hulle 
wei die Maties kan kom ondcrsteun. 

Studcnte-Unie waardecr dit," hot hy III •• 
gcsd, . 

Prof. de Vries hct tccnoor Die 
Matie die hoop uitgcsprcek dat die 
Intervarsity weer soos in die vcrlcdc in 
'n goeie, ware studcntcgecs sal verloop, 
By het 'n beroep op tocskoucrs gedocn 
om nie op die veld te gaan gcdurende 
die bycenkoms nic, Vanjaar sc Intervar- 

Die byccnkomste op Vrydagaand, sHy word gchou op dieselfde basis as 
20 Mei, sal lUi 8.00 nrn. plaasvind, verlcde jaur, Bepalings vir die saamstel 
sodat studente ecrs die Pinkstcr diens _v-a-n-s-p-3-nl-1C-h-ly-o-0-k-d-ie-sc-l-fd-C-.----L..------ ..., 
kan bywoon. Soos in die vcrlcde, sal 
daar ook 'n "sckonddrc Intervarsity" 
wees. Maries en lkeys salop die gcbicd E'VD ~TE 
van hokkic, sokker, skerrn, karate, judo - ~ 
en landloop kragtc meet. Die verwag 
ting is dat die medcdinging besonder 
taai gaan wecs. 

Dit is die ccrste keer in mcer as vyf 
jaar dat 'n Intervarsity tussen die 
Maties en lkeys op Coetzenburg plaas 
vind, Die Stellenbosse Rugbyklub pro 
beer om beheer oor die kaartjies te 
behou - nogtans sal die SR ongeveer 'n 
duisend kaartjies aankoop vir versprei 
ding onder die Maries. Die kaartjies sal 
waarskynlik weer soos in die verlcde 
toegeken word op grond van studente 
so hywoning van sing-song-oefcningc. 
Kaartjies sal hoofsaaklik dour koshuis 
rugbyklubs versprei word. 

Willie het namens die Studente 
Unie sy dank teenoor die Rcktor, prof. 
J.N. de Villicrs, en die Visc-Rektor, 
prof. MJ. de Vries, uitgcspreek vir die 
geweldigc bydrae wat hullc gelewer het 
om vanjaar se Int rvarsity moontlik te 
maak. "Hulle het bale van hulle vrye 
tyd opgeoffer vir sarnesprekings met 
belanghebbende instansies. Daar was 
bale probleme wat uit die wcg geruim 
moes word en hulle hot die hele saak 
met groot oorleg gehantecr. Die 

DIE eerste SR-verslagvergadering op 30 Maart het in sy doel gedien, naamlik om die studente-uni ing lig 
te hou oor die aktiwiteite van die Studenteraad. Ongelukkig was die ondersteuning van die vergad ring 

swak as gevolg van 'n atletiekbyecnkoms. • 

Oor die algcmecn het die SR bloot 
inligting vcrskaf wat nie [uis groot 
kontroversie kon uitlok nie. Die finau 
sics is volgens Johan Aspeling in orde 
en die SR kry 'n goeie rente op hul 
belegghig by die Administrasie. Freddie 
Marais hoop op 'n drastiese deurbraak 
op die gebicd van intcr-rassig , inter 
universitere kontak, Leon Oosthuizen 
se portefeulje as Sekretaris leon hom 
nie tot veel opspraakwckkendhede nie. 
JI111 de Wet hoop op 'n suksesvolle 
Sangfces en het die gehoor ook meegc 
deel dat die pogings om kampusradio 
dienste landswyd in te stcl, nie beson 
der suksesvol is nie. Tertius de Jager 
hct bcrig dat die Slc-Kombi's nog in 
lopcndo toe stand is. Chris Aggenbag en 
Martina Borha was afwesia en kon nie 

verslag lower nic. vereenselwig en indien nie, hoe hy hom 
Verslae wat die ore I t pit het, ten op. igte van die kritiek oriente r. 

was die van Philip Net, lise Trcurnicht Mnr. Breden amp hct damp geant 
en Carel Jooste, Philip Net het daarop woord ,d ! hy. sy lgemenc s tandpunt 
gewys dat die student oortegkomltee moonthk m DIe Motie salla tv r kyn. 
'n deurbraak vir akadcmie skakeling 
is, aangesien dit die ecrste ecr in 
spraak vir studente op 'n Senaats 
komitee implisccr; al is <lit hloot advi 
serend. Mnr. Adam Small sal die Nt> 
van Wyk Louw-gedenkl sing vanjaar 
hou, aldus mnr. Nel. 

DIE vierde lugenieur. -trapkarwed 
ren iii verlede naweek weer tc 
midde pan groat opwinding en 'n 
boa trace-kompetisie aangebi d. 
Twee karre van tegniese span 
Yskor het die eerste tw e posisies 
ingepalm. Derde was die kar vall 
I.ibertas en vt rde die van Huts 
Marais. Behalwe vir die JIl~ mieurs 
dans, was daar Saterdagaand ook 
'n sokkieiol ill die Sanlamsaal. Dit 
was baie opvallend dat daar 'II 
groot a/name in die toeskouer. tal 
by die wedrenbaan was, 

STUDENTEBELANGE 
Ilsc Treurnicht het b weer dat kon 

krcte vordering ten opsigte van Studen 
tebcla ge gemaak i. I deur die direkt 
bctrokkenheid van student by di 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&udenrobe~ng~komiwe. Ook srol y 
die spocdige t cpas ing v n die tud n- 
t kaart-idce in die vooruitsig, waardeur 
, tudcnte land, wyd op v rskcl pi kke 
afslag al kun ontvang, Reis-kon cs ie: 
vir studente op openbare vervo rrnid 
dele is ook opnuut onder di soektig, 
het sy be rig. 

Carel Jooste het die uitbr iding van 
die tand h e il k un d fasilitcite wat 
USKOR by Bi hop Lavis aanbied, m t 
Reg rings- en Slc-hulp, aangckoudl . 

Willie Duminy hot ond rhandeling 
op die hoogst vlak oor di Ikey-inter 
varsity a, ngekondig, maar in tu n i 
di nuu hekend dat daar op 2 t Mei 
teen lJK op Co tzcnhur esp 01 word. 
Om die publika ic op Sf llenbo. h is 
Willie haic tevrede en hy h t die klem 
weer op die persvryh id wat Die Matte 
geniet, laat val. 

Mnr. Anton van Niekerk het Jan 
Ilrcdcnkamp gena of hy hom met Die 
Taak so kriti k (1) die ASB-kommi ic 

VERSLAGVERGADERING 
VAN SR DIEN 'N GOEIE nOEL 

LSS-OOPSTELLING 
STEEDS ONDERSOE 
"Of> hierdie stadium. kan geen uitsluitsel nog gege wo~d '" ~ic 

oopstelling van dle Langcnhov n Studen cnt rum vrr dl me 
hlanke personeel van die universiteit nie", het di vis -R kto , prot, 
MJ. de Vries in 'n onderhoud aan Die !l1atie ges . 

Die Vtse-Retaor, prof, Mike de 
Vrie , lie! aan Die Matte gese dat 
dit onnodig is dat studentc dasse 
dra tydens In besoek aan Admini - 
trasie, tcrwyl IIZ111e Iders op die 
kampus sonder dasse mag belveeg. 
Die roefine op die [oto langsaan is 
dlls jets van die ver/ede. 
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18 Toekennings D 
EWE 

T L 
DIG 

N POTENT 
DIE USAT·dramafees is verby. Vir baie van die spanlede wat hulle 

energie volle dig aan die stukke gewy het, het die tweede kwartaal 
as 'n antiklimaks begin: daar was niks meer te doen nie. Gaandeweg 
het dicgene hegin besef dat baie drama nodig is om in te haal wat op 
<lie akaderniese front agtcrgeraak het. 

In elk geval, SOOli gcse, di fee 
behoort tot dl vcrlcdc. Di verrigtlnge 
is gter op 'n hoogs potente en wyd 
ge kakcerde wyse nfge luit. Saterdt g 
nand 26 Ma irt was di pryswcnners 
aand n is dri vall die beste dramas 
opg voer. Hierdi stukke wat ook die 
M andag en Din dag vir die bree pub 
liek herhaal is, was: Move over Darling, 
Die wandellng en Die Lucky Dip. 

WEST END·KOMEDIE 
Move over Darling van Henry Myln 

(skrywer en regisseu r) is 'n seks 
komedle in die tipiese West-l'.nd-trndi- 
ie. Hoewcl die intriges en insidente 
van hierdie genre redelik t tories i , het 
Henry Mylnc daarin g slaag om die 
eenbcdryl besond r vernuftig aam te 
bind, met 'n taal vol kwinkslag en 
dubbelsinnigheid, Die beoordelaars het 
die keuse van stuk m.b.t. tot die eise en 
beperkinge van die Libertas-teater a. 
"heel waan innig" be tempel, Die Witt 
di tuk ge i n het, behoort dlt eens t 
he dat Henry hlerdie preble m vernuf 
tig oorkorn her met uitstekende regie. 
Di piers moot ook lof toegeswaai 
word vir sterk volgchoue spel, en hier 
dink 'n mens veral uan Percy (Calvin 
Smith) n Mother John (Patricia Picter- 
). Len beswanr teen Henry se r gie 

WI!' da t Prey soms 0 stork genom 
bo] r het dat hy di fokus van die 
hoofspelcr gesteel het! 

Met Die wandcling hot Louie Loots 
(r gi . u e) 'n b sender goeie, en be 
heudlg afgewerkte produksic op die 
planke gebring, Hierdie stuk satiriseer 
die dorn optimisme van 'n ouerpaar en 
hul irra Ionele poging om hul seun tot 
'n "w rdige burger" op te voed. Tel 
ken vcrdraai hulle gebeure wat voor 
hul o· gcski d om hull s un tot 'n 

nalewe interpretasie t dwing. 
Die ouers bly ook doof vir die seun 

se herh aide versoeke en verstaan nie 
sy herhaalde "ek is verveeld" nie. 
Hoewel die stuk by tye stork komies 
voorkom, is die ondertoon van geweld, 
verskrikking en dood sterk tcenwoor 
dig op die absurde vlak van die drama. 

Van Rooyen Terblanche (as Vader) 
n l.na Naude (ali Mooder) het sterk 

genuanseerde pel gelewer wat hulk 
roll tot die karaktervlak "larger than 
life" verhcf hct, Louwtile Louw was 
ongeveer scstig sekondes op di ver 
hoog en het een woord gebesig, maar 
het 'n voortrcflike beelding van die ANDER PRYSE Dill:" pryswenners van die USAT-fees is hier net na die bekeruitdeling 
dronk man as karikatuur gegee. By het. '. . afgeneem: A GTER (v.L n. r.}: Willy Curry, Louwtjie Louw, Van 
ook di prys vir die beste "Walk k DII~kandcvr Pdr~ wt al~ktoegeken 1~, IS Rooyen Terblanche, Ena Naude, Dirk Wlnterbach, Danny Fourie, Nic 
on"-rol gekry, ort I s· er lens e 1 e opvocnng: . . . . 

. Marlene van Niekerk (Die Kersvadcrs): Fine, Henry Mylne en Marlene van Niekerk [sittende ). VOOR 
.SENSITIE~E MA~ERIAA1.... Beste regisseur: Henry Mylne; Vcr- (v.I.11.r.): Robin Hawkins, Elmari van Niekerk en Louie Loots. 

. Die Lucky DIP. (Rob~n Hawkins .en dlcnstelike regisseurs: Louie Loots en 
WIlly Curry) het die verlics va.n.scggmg Nic Fine; Beste spel: Danny Fourie; 
v n die bestaande toneeltradisies pro- Beste Vrouerolle: Ena Naude en Core 
beer aantoon vir 'n gehoor "in 1977, in tha le Roux: Verdlcnstelike vrouerol: 
Stellenbosch, in die Libcrtas-teater", Elmari van Niekerk; Beste mansrolle: 
en wou ook die akadcmie c gehoor tot Murray Bridgeman en Van Rooyen 
onrus skok. Terblanche: Verdienstelike mansrol: 

Hierdie doelstellinge is deur middel Dirk Winterbach; Bekcr vir Oorspronk 
van dir kte aanhallngs uit 1.F.W. Gros- Iikheid. Marlene van Niekcrk; Prys vir 
skopf', Karl Schoeman en Beckett pro- Walk-on: Louwtjie Louw; Beste 
beer b ~eik m~t as kontinuit itsregu- studcnteskrywer: prys gcdeel deur Mar 
leerder n aspirant skrywer-regisseur, lene van Niekerk en Henry Mylne. 
wat op sy beurt weer d ur 'n vriendin 
in toorn gehou word. Die bcoordelaars 
het die skrywers gcloof vir "die be- . 
handige hantering van die sensitiewe D~c Sondagaan~ het vrugbare be- 
materiaal", 'n gegewe wat elfs vir 'n spreking oor al die stukke .met die 
Stcllenbos e gehoor in 1977 ictwat pelbeoordelaar gevolg, en die Maan 
verras het, weens die cksplislete erotic- ~ag kon die . tudente~krywers op 'n 
se dialoog. mformele wyse met die teksbeoorde- 

Goeie pel is gelcwer deur Dirk laars g sets. 
Winterbach en Andre Roothman as die Nogmaals gcluk nan USA T met 'n 
a pirant-digt r. Die Lucky Dip 11 t die sukse volle fee s, 
prys vir die beste produk ie ontvang. DA WIE DE VILLIERS 

BESPREKINGS 

Die Malvrou vall Chaillot word op 5, 6, 7 en 12, 13 en 14 Mei opgevoer ell 
kaartjies is beskikbaar hy Teaterbe prekings. 

V oorskou: Die Mal- 
vrou van Chaillot 

UTS voer eersdaags Die Malvrou vall alaillot in die HB Thorn teater 
op. Die drama is geskryf deur die Franse dramaturg, Jean 

Giraudoux, en in Afrikaans vertaal deur Rita Elferink. Die regie word 
waargeneem deur Ria Olivier. 

Die stuk is geskryf net na die Tweede Wcrcldoor]og. te midde van die 
Frans-Duitse onrus. Die eg Franse kultuur korn in botsing met die Duitsc 
materialistiese kapitalisme. Vir die dramaturg mag Frankryk nic hicrrnee 
konformecr me, as hy sy identiteit wil behou. 

VERNUPTIGE PLAN 
Die eerste bedryf van hierdie kritiese satire speel af in 'n P ryse straatk.sfee, 

en die twecde in die kelder van die Malvrou se huis, Die Malvrou ber nu 'n 
vernuftige plan om "die skurke" van die aarde tc laat verdwyn. Die Malvrou is 
die verteenwoordigende clement van die Ou Pary , terwyl die boosdoener skurke 
die meer moderne en industriele Parys-tipe verteenwoordig, 

Die hoofrol van die Malvrou word vertolk deur Jeanette Rossouw, 'n 
besonder vceleisende rol wat hom leen tot vcelvuldige moontlikhede. Bysp ler 
is Margaret Folscher, Iohan van Heerden, Elmarie Kritzinger, Hermann 
Pretorius, Joan-Helen Dry, Ronnie Belcher, Jannie Hofmeyr en Solly Oost 
huizen. 

OPVOERDA TUMS 

'IV TONEEL uit Die Malvrou van Chaillot. Die spelers is: [v.r.n.l.): 
Margaret Folscher, Elmarie Kritzinger en Jeanette Rossouw (as die 
Malvrou ). 
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WISKUNDE- SLIMKOP GESELS KOORLEIER 

KRAAIE 

Op Stellenbosch het hy klavlerlesse 
by die konservatorium genecm en in 
Wilgenhof se mannekoor, Die Kraaie, 
gesing. Vanaf sy derde [aar hct hy ook 
ill die Universiteit s koor gesing en die 
dirigcnt van die Kraaic gcword. Op die 
stadium hct hy al 'n lewendige belang 
stclling in koorrnusiek gehad. In die 
afgelopc paar juar hot hy sy bekwaam- 

DR. Johan de Villiers, senior lektor in Toegepaste wiskunde en oak die nuwe dlrigent van 
Universiteitskoor, in gesprek afgeneem. Hiernaas is 'n informele gesprek met hom oor sy huldige en 
toekmnstige planne en algemene benadering to t die koor. 
van die koorlcde. Dit gee hom genocg 
selfvertroue om met die koor oorscs e 
toere tc onderncem. 

"My mikpunt met di kOOT is om 
allc koorrnusieklitcratuur te dck, Die 
koor moet vanaf William Byrd-motctte 
tot Arnold van Wyk-musiek en vanaf 
volk mu ick tot verw rking van pop 
liedjies sing." 

Die Matie wil vir Dr. de VilJiers DIE d rde konsert in die huidige Meesterskonsertreeks van di 
namens al die koorentoeslaste op Stcl- Konservatorium het aan die groeiende gctal fluitgee driftigcs op 
lenbosch 'I} voorspoedige en suk s- Stellenbosch weer eens geleenth id gegee om na goeie fluitsp I te 
volle "loopbaan" as koordirig nt toe- 
wens. Ons hoop dat hy sy grootse taak luister. 
wat aan hom opgedra i , sal geni t. Ons Di Duitse flult: peler Konr d Hu n 
vertrou dat die reeds gewilde en be- tel r is op die klavcsimh I b g I 'i d ur 
roemde koor ond r sy hand steed sal 'n bekende plaasllkc tunstena T, Bou 
voortgaan om te ontwikkel en 'n on- dcwiin Scholten. 
koopbare beeld van di Univer iteit sal Konrad II unt ler 1\ t onmidd Ilik 
uitdra. beihdruk met sy fyn, beheerste P I 

_----------------------------------------.:.::~- wat goed te voorskyn g kom het in dl Barok-program. As student v. n bctde 
Nicol t en R mpal, het Hu ntel r 
klaarblyklik die be te uit elk van hi r 
elic twe m e. ters 'eicsoortige pel 
gene rn: di tipies Fr n fyn, beheer 
'te tyl v. n Alirel Nicol t, t s m met 
Jean-Pierre R mpal se . pr kwoorde 
like goue klank. 

heid as koorleier deur en dour met sy 
Sangfeeskore bcwys, 

Aan die begin van die jaar is hy na 
Amerika waar hy aan die Northern 
University, klasse oor koorlciding bygo 
woon het. Hy het ook die geleenthcid 
gehad om met vooraanstaande koor 
leiers te gesels. Sy besock aan Arnerika 
hct volgcns hom 'n nuwe horison aan 
hom oopgestel. Hy was ook in staat om 
koorrnusick tc bekom wat andersins 
buite die bercik van die koor sou woes. 

/ 

OORDIE 
U.S.-KOOR 

LOUIS i:lEYNEMAN 

DIE Matie het onlangs 'n onderhoud met die Universiteitskoor se 
nuwe dirigent, dr. Johan de Villiers, gehad waarin hy entoesiasties 

gesels het oor sy benadering tot die koor en sy planne vir die toekoms. 
Dr. de Villiers hot in 1968 die graad 

B.Sc. met lof verwerf. In sy daaropvol 
gende honneursjaar ontvang hy die 
kanscliersmcdaljc. In 1970 is hy as 
junior lcktor aangcstel, Nadal. hy in 
Descmber daardie jaar gctroud is, ver 
trek hy en sy vrou Louwma, na Enge 
land (Cambridge) waar hy sy doktors 
graad in wiskunde verwerf. In 1974 is 
hy aangestel as senior lektor in Tocgc 
paste Wiskunde en sedert begin vanjaar 
is hy ook die man wat die musikale 
leisels van die Universiteitskoor in sy 
handc hct, 

Gocic musiek in die huis hct dec I 
uitgcmaak van dr. De Villicrs se kinder 
dae, Sy vader is die alornbekende mu i 
koloog, Dirkie de Villiers, seun van die 
komponis van die Stem van Suid 
Afrika, M.L. de Villiers. As huisgesin 
het die De Villiers'c dikwels saam 
musiek gernaak. Dr. de Villiers het toe 
fluit en klavier gcspeel. 

GEEN "PASSENGERS" 

Volgens dr. de Villiers is hier oor 
gcnoeg sangtalent op Stell nbosch. Die 
meeste app1ikante vir die koor "kics 
hulself'" eers voor hulle vir 'n oudisie 
gaan. Ongelukkig moet vcle wat bale 
taJentvol is, afgewys word as gevolg van 
die bcperkte gctal lcde. "Ek kan met 
sekerhcid s6 dat ck geen 'pa sengers' in 
die koor hct nie", was sy komcntaar. 

Dr. de Villiers beskou sy dirigcnt 
skap as een van die grootste uitdagings 
in sy lewe, Tot dusver is dit 'n baie 
bevredigende en stimulerende uit 
daging. Die koor maak bo verwagte 
vordering en hy is verbaas in hoe 'n 
groot mate die koor al "rnusiek maak". 

AAND VAN SUIWER 
BAROKMUSIEK 

'n Bruid • die Libertas 

SELFVERTROUE 

Hy hot bcsonder baie waardering vir 
die goeie samewerking en cntocsiasme 

III 
DIE eerste stuk wat Llbertas-Tcaterklub vanjaar op die planke bring, is 'n Bruid in die More van Hugo 

Claus. Dlt is in Afrikaans vertaal deur Jan Rabie. Die speelvak duur vanaf Woensdag 27 April tot 
Saterdag 30 April. Die opvoerings begin on 20h 15 en plekbespreking word by Pikkie Blommaert gedo n, 
waar kaartjies ook verkrygbaar is. Tocgang is R 1,30 vir pubJiek en R 1,00 vir studente. 

WARh MUSIKAlllF..1T 

t hcd ndaagse Vlaam. 
bekend as prosateur, digt r en drama 
turg. Een bruid in de morgen, y rste 
drama, hot in 1953 verskyn, en is ecn 
van die m S iangryp nde tukke in y 
acuvr . 

Daar is vyf karakters: Pattini, wat 
na sovcel futiele [are nog hoop om y 
concerto to voltooi: sy tren vrou, m t 
haar ondcrdrukte g voeligheid: sy seun 
Thoma, '11 skugt rc n w reldvreemde 
jong ling; Andrea, Thoma s 1 wens 
mo . en emosioneel onstabi I dogter; 
n Hild 1, die niggi . 

RED ~UK EENTONIG 

MARTIN LOUW 
PROBEER ONTVLUG 

Die Pattinis prob er alrnal ontvlug 
uit hul armocdige en troo. telo be 
uaan na 'n ander tyd en ruimte, rcik 
almal uit no 'n "bruid in de morg n", 
Di mocder probe r deur midd ,I van 
Hilda 'n vcrbctering in hul m teriele 
po isie bewerkstelli I n Hilda word '0 
soort katali ator, wat die karakt r. 
ondcrskcl 'tr w. b iiend n nood 
lottig met rnekaar in botsing bring. 

He" bruid in de morg II moet in die 
e rste pick ni gesi n \V rd a 'n 
rcalistles stuk ni , maar as 'n dram 
oor di drom, illusi s en v rlang n 
van die vi r Pattlni . 

Uitstaande oliste 
met U.S. blaasorkes 

KLASSIEK TRAGE I· 

llJERDIE pragfoto pan een van die grootste soprane van ons tyd, die 
Spaanse prima donna Victoria de los Angeles, is in Februarie vanjaar 
deur Paul A lberts in haar huis in Barcelona geneem. Me]. de los 
Angeles gee nog twee uitvoerings in die Nico Malan-operahuis. 
More-aand (23 April) tree sy vir die tweede keer saam met die 
Kruik-orkes 0.1. )'. David Tidboald op. Op 27 April g e sy oak 'n 
liederuitvocring. Die internasionaat bekende begeleier, Geoffrey Par 
sons sal haar op die klavier bystaan. 

Studente wat enigsins belangstel in sang durf nie die kans verby 
laat gaan om die gevierde kunstenares te hoor nie. 
(FoIO met die vergunning van fair Lady.] 

EIKE AD-APT K 
VLON IIhLkNA R BIN 11'IN I ... UZA13b II 

ARI hN corv M RY QUANT 1:.1.1:. ANDI A 
DE MARK FF VI AMOL EN VE 1 MLI~R. 

P RF"UUM T KEIJR 
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MOENIE ILMFEES 
MISLOOP NIE! 

VIR almal wat belangstel in die fllmkuns, is hier die volle besonderhede oor die Filmfees wat op die 
oornblik in Kaapstad aan die gang is. Die Matie het reeds berig oor die eenmaJige gebeurtenis, maar wil 

hiermee weer eens een en almal se aandag daarop vestig. 

Al die films wat v rtoon word, is Voorts is daar die dokumentere 
van topgchalte oorsee en sal vir die rc ks tussen 12 en 15 April almal 
ccrste keer nou in Suid-Afrika vrygestcl word om S.15 nm. vcrtoon, en teen 
word, R5,00 per reeks, is dit tc sicn aan die 

Daar is die hoop dat hierdie film- Univcrsiteit van Kaapstad, 
fee 'n jaarlikse instelling sal word - 'n 'n Oorsig van al Linsay Anderson se 
broodnodige gebcurtcnis as die goeie- films (nege altesaam) word die naweek 
fllm-armoede hier te laude in g ge- van 22 tot 24 April aangebied in die 
neern word. Protea te CI remont. Linsay Anderson 

sal in sy besicnswaardig hoedanigheid 
teenwoordig wces en in onderhoude 

SOSIALE ATMOSPEER optrce. lIiervoor hoef mens net RS,OO 
t bctaal en dit bcloof om uitstekende 

Ten einde 'n gocie sosiale atmosfeer vrugtc af te werp, 
te skcp, wat die uitruiling van idees Die fees word deur die Universitcit 
~u~sen dl,e filmverknogt s sal bevorde,r, van Kaapstad in samewerking met die 
IS n sosiale sentrum daarge tel met n Suid-Afrikaanse Federasie vir Filmver 
fCCSr~IUb .. To~naangcwend~ orkcst~ sal enigings geborg en lndien meer inligting 
opt e wa~ die f?es. temmmg beslis sal tc w te gekom moet word en vir 
~crhoog ~so()k die intcllektucle vlugte reglstrasic, is di adres: Fe tival Office, 
sal bcgclci. Centre for Extra-Mural Studi s, Univ r- 

Onder die films wat vertoon sal sity of Cape Town, Rondebosch, Kaap 
word, is daar die hoofprente wat vanaf stud 8001 en die telefoonnommer: 
18 tot 21 en dan weer vanat 25 tot 27 69-1373. 
April vertoon sal word in die Cinerama r--------------"---------------------------- 
te Roscbank en di Pro tea in Clar - 
mont; dit ge ki d om 2.15, 5.30 en 
8.15 nm. respektiewelik. Die registra- 
sicgeld hicrvoor beloof R 16,00 - uiters 
hillik as mens dink dat twintig uitste 
kende films daarvoor anngebied word. 

Di veelrassige Kaapstadsc filmfces 
war op die 12de April 'n aanvang 
gcneern het, is die eerste in y soort in 
Suid-Afrika. Dit is op 'n internasionale 
kant georganis er en hied die filmbe 
wuste publiek die geleentheid om in 
onderhoude en ope diskussies direk 
kont k te maak met o.a. die hoog 
unge. kr we Brit filmregisseur Linsay 
Ander on wat by hierdic gel" ntheid as 
gasrcgisseur sal optr e asook beoorde 
Jaar by die Super 8-kompetisie. Bekcnd 
. an alrnal vir suksesse soos "If" en "Oh 
Lucky Man". sal mnr. Anderson verder 
ook samespreking voer met regisscurs 
soos Ro s Devenish wat "Boesman en 
Lena" en "The Guest" hier gernaak het 
asook met Simon Sab la swart Suid 
A rik an e rcglsscur en nog 'n gusspre 
kef, Tw e van Simon Sab la se films is 
ook te si ne, 

ANDERSON 

Van Linsay Anderson sal ses doku- 
menter film en vier hoofprente aan 
. hied word. Ann esien hy in 1970 tot 
Internasionale Rcgi .ur van die Jaar 
v rkies ts, hcloof hierdie le ings en 
disku ics om uiters interet sant en 
op nbarend te wee. 

DIE Universiteit Stellenbosch Blaasorkes wat op 30 April 'n konsert in 
die D.F. Malan-sentrum aanbied. lIeel regs op die foto sloan die 
stigter, voorsitter en dirigent van die orkes, Dr. Paul Loeb van 
Zuilenburg. Die tenoor, Manuel Escorcio en pianis Nicol Viljoen, 
asook die koor van die Stellenbosch Sentraal-kerk 0.1. V. Pieter van der 
westhuizen sal ook by die geleentheid optree. (Sien berig op bladsy 3) 
Foto: Bdrich. 

'N NUWE TENDENS 
IN POPMUSIEK 

pROGRESSIEWL popmusiek is . kef die moeilikste en mees 
komplekse kategorie van modeme musiek. In sy vormingsjare, die 

laat sestigerjare, het dit die brug gespan tu sen kornmersiele musiek en 
"underground'l-musiek. Intussen het laasgen emde kategorie verval, 
en bevlnd groepe wat destyds tot hierdie genre behoort het, oos Led 
Zepp lin en Black Sabbath, hulle nou in die progressiewe k mp. Daar 
word dus hier van die tandpun t uitgegaan dat "progre siewe musiek" 
'n wyc 0 rkoepel nde betekenis gekry het wat ook onder andere 
"rock" en "country rock" insluit. • 

FRAN OI~ ROUSSEAU 

DIE begaafde, alombekende pianis Lamar Crowson in aksie agter die 
instrument wat , hy so meesterlik beheer. Prof. Crowson gee op 
Vrydagaand 6 Me; '/1 klavieruitvoering in die konservatoriumsaal. Die 
program by die geleentheid is 4 Impromptu's (D 935) van Schubert, 
Schumann se Kreisleriana en die Klavierfantasie van Aaron Copland. 

IlTYD 

100% suiwer biefburgers - berei terwyl u,wag. Die 
Kolonel het die biefburger vervolmaak - met die Colonel Burger 
P rf kt m k. Want dit word vars berei terwyl u wag. 
P rt kt broodll . Vars gebak, met sesamsaad. 
P rf kt ou. Gemaak volgens die Kalonel e spasiale re ep. 
Dit neem 'n paar mlnute- maar di werd om voar te w~g. 
Kam binne en smaak iets wat u nag me geprae hat n re. 
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STELLENBOSCH OORSKADU DEUR Nee! 
NOORDE? 

Met die aanstelling van die "verligte" Prof. Tjaart van der Walt as 
die nuwe rektor van die Universiteit van Potchefstroom, word daar 
nou in sekere perskringe bespiegel dat Stellenbosch sy toonaange 
wende posisie in landsake verloor het en dat 'n nuwe, dinamiese 
"Noordelike Spil" die leisels oorgeneem het. 

Die in terunivcrsitere redaksie het tyd heelwat wakkcr reaksies is). Deur 
verskeie studente oor hierdic bewerings 'n sterk pasversnelling kan die voortou 
genader en die volgende reaksies gekry: egter weer genecm word. 

JAN BREDENKAMP SR-VOOR- GERRIT OLIVIER, ASK-VOOR- 
SITTER: ' SITTER: 

"By die mcestc Afrikaanse universi 
teite is daar tans kritiese en vcrnuwcn 
de dcnke waarneembaar, en dit is 
rnocilik am een of twee van hulle as 
leiers op die gebied uit tc sender. nit 
lyk effens idealistics om RAU en 
Potchefstroom sonder meer saam to 
groepeer. 

Die Potchefstromers se bydrac tot 
die politieke dcbat vind in Woord en 
Daad op 'n min of mecr gcbrganiscerdc 
basis plaas, en hulle is al lank in iierdic 
blad bcsig met stork Calvinistiese go 
oricntcerdc maa tskaplike kritick, Van 
'n soortgclyke "verligtheid" is daar by 
RAU en prof. Gcrrit Viljoen nie sulkc I-b-d-r-y\-v-ig-h-e-de-~op Noordclikc kam- 

FREDDIE MARAIS, SR-Iid vir stcrk aanduidings nie.. , pussc. DIE "interuniversitere" redaksie sukkel nou 'u hele paar jaar om nan 
Interuniversitere sake: mi;~~;~~ti~~~lero~psp:~~, ~~f S~~lle:~. CIIRISTlAAN VAN SCIIALKWY Die Malie die else van sy naam te voldoen. Feit is dat daar vandag 

Stellcnbosch waan hom natuurlik al bosse akademici hulle in die af'gclope Die stelling dat PU vir CHO en geen of weinig gcdagtewisseling tussen Stellenb sch en ander kleurlge 
die jare as onaantasbaar in sy stocl as aantal jaar sterk oor politickc sake RAU besig is om Stellenbosch in die universiteite plaasvind, to wyte aan onder andere die Soweto-gebeure 
die mces verligte Afrikaanse univcrsi- uitgesprcck. Daar is die Erika Theron- skadu te stel wat betref geopperdc, asook meer dlepliggeude redes. 
teit. So onopvallend het daar egter kommissie, publikasies van proff. J.J. verligte denke het bepaalde meriete, 
veranderinge ingctrce, vcral ten opsigte Dcgcnaar en S. Terreblanche en dr. hoewcl dit uitsluitlik gegrond is op die In 'n pogmg om hierdie onbevrcdig nde embrace anybody as a brother or sister 
van die Universitcit van Potchefstroom. Theron, en die intensiewe deelnarne verwysing na die topstruktuur van die stand van sake ten minste gedceltelik te In Je.W1s Chrtst despite dlfferenccs of 
Stemme wat daar opklink baie sterk van Stellenbosscrs aan rigtinggewcnde 'bctrokke universiteitc. • verbeter, het Die Matte onlangs begin race, colour or creed. On the other 
gebassecr op Die Bybcl klink vir 'n debatte in Die Burger. Of hierdie stelling cgter ipso facto om voclers uit te stock na sommige van hand there are tile radical aettvist« who 
Vcrligtc verblydcnd, soos musiek. Wat die studente betref, lyk dit vir van r tocpassing is op dcnke van die die swart kampussc, We ns id ologiese are strongly anti-white ... 1 cannot 

Oor RAU weet ek nie so mooi nie. my of die ASB se denke steeds binne onderskeie studcntegemeenskappe is in redes is seker studente dood nvoudlg lust pill tire causes of tills kind of 
Miskien word 'n stadsuniversiteit som- die raamwerk van 'n redelike eng ge- die eerste pick nog nie bewys nie en sal buite ons b reik, maar die met wi ons unhealthy situation but I think 'hey 
mer maklik as per se verlig beskou. Feit intcrpreteerde afsonderlike ontwikke- in die twecde pick moeilik bewys kan nou w~1 ~ontak gcmaak het, hot verrci- are the direct results of hard, unchris 
is egter dat Stellenbosch so met ver- ling plaasvind. Stellcnbosch is minder word daar Stellenhosch 'n vee) wye kcnd~ insigte om tc de.el. , , tian and Uti civilized attitudes adopted 
loop van tyd ietwat ultgcsak hct in die in die kalklig, maar ek vind hicr nicer spektrum van denke hui ves as bv. . Iheronde~ volg uittreks Is ~an n by some people towards others in a 
wcdloop. (Hoewel daar in die laaste wat my hoop vir die toekorns gee as die Potchefstroom." brief van (he. Rcvd .. H. Nka~l1n ng, supposedly christian country. The F====;;;;;..;;;;=====================================:-1 k?pcla~n v~n .dle An~hkaansc Kerk op name of Jesus Christ ha been teeribly die Unlversiteit van die Noorde: profaned by such attitudes and Chrts-' 

II ••• 1 fee,1 Jlcry deli~hled to hear tiOllity has lost credibility amon many 
that tile Afrikaans-speaking campus of Black inteli ctuats. I have met quite a 
Stellenboseh is at last throwing out lot of lecturers and students who haJ¥! 
feelers to other (Block) campusses . .. expre sed tremendous disillusionment 
B!a~k Stud nt opinion Is basically with Christianity because of tire be 
dIvided Oil notional Issues. There are Oil haviour and utterances o{ some whtte 
the one hand moderates - mainly peopl . " 
Christi ails who would welcome and 

"Myns insiens is dit onjuis om die 
bewecrde voorrangposisic van die be 
trokke universiteitc uitsluitlik te kop 
pel aan persone verbonde daanian. Sou 
dit die maatstaf wees, dan mag daar 
waarheid in die berig steek, aangesien 
'n persoon soos Prof. Viljoen 'n baie 
promincn te en lcidcnde rol speel in 
Afrikanergelcderc. 

St u dentemcning en -aktiwiteite 
spcel egtcr ook 'n rol. Hier bewys 
Stcllenbosch se geskicdenis in die Stu 
dentepolitick dat hy onteenseglik 'n 
leidcnde rol gcspccl hot, en dit nog 
steeds doen." 

KONTAK MET SW ART 
KAMPUSSE Verontrustende 

berigte 

TIFN persent van Tukkle sc [oolopbr ngs van] ar ann gebruik word om 
. vcrdcdigingsobligasi s to koop, 

Die rede is dut die Joolkornit e, wat g en vast b t h t nie, geld 
beskikbaar wil he in tyd van nood. Wanncer amptenare vir milit re di nsplig 
op eroep word mo of die Joolkomit 0 sy laris t taal en 'n pl v srvang or 
aanstel. Indien daar '0 [a r ni jool gehou n word ni (bv, in g v 1 v n 'n 
militere krisis) moet alari e teed betaal word. Die rente op di vcrdedl lugs 
belegging kan in en van bog nocmde g v. lie dien ~8 'n sckuriteiu fonds om di 
uitgawes te delg. 

Sekuriteit kan cgter by enige bouv rcniging gekry w rd. V rlcd I or i 
ongeveer 15% van die opbrengs aan di suiderkruisfonds ,co. Die Jo lkomite 
voel nou egt r d t die; 1 ukkies sel die geld dlrek aun die Wecrmnn kan gee. 

Deur die v dcdiging obligasies wi! Tukki s hul vertrou in eli toekoms van 
die Republlek bewys, Di Unlvcrsit it van Pr toria 11 t 'n plig t.o.v, di to oms, 
daarom word jooJg ld aangewend vir hulp om dl to k ms H' v rsek ·r. 

Puk en Wits 
steun nie en die do 1 is dat Ike stu I nt 
y potltioke standpunt op di k rnpus 
kau lug, 

CHRISTELIK 
Mnr, Khan het '11 1 roep of! di 

Afrik an e tud nt g doen 0111 van sy 
kant bet r te poog vir kont k. llv 
ken d t daar 01' Wits It gs sowut 50 

ond r tcullcrs v n NllSAS is. DiL 
Fngel c tud Ilt b cf dat di, Afrikaner 
st 'rker Christelikc hand handhallf n 
meer respck vir gesag het n hy pck 
teer dit. 

Campus llldep Ildellt 
vryh id v n sprnak V1I all studcntc en 
die b trokkenh td in all s wnt hun 
I wens b inv} d. Ge n politi kc party _______________________________________ - __ ....J. word d ur Cam! us Indep "d _lit ond"r- 

Verliefdes! 
Amper-verloofdes! 

Kom kuier by Sterns, en doen 'n 
keuse uit ons fantastiese 
versameling foutvrye diamantver 
loofringe . . . oor die duisend 
sierstyle, almal teen die maklikste 

afbetaling. 

Die tuiste van foutvrye diamante 
Takke oral in Kaapstaden omstreke 

RHETT KHAN 
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NUSAS : AFRIKANISASIE EN 
"WHITE CONSCIOUSNESS" 

"PATRIOTISM means improving your COUll try. We want English- 
speaking .tudents to isolate the problems which face them as 

white africans, as people on the African continent. This would allow 
them to choose the ways ill which they could contribute to solving 
South Africa's problems." Nick Haysom, Nusas President. 

Die ASB-debat het die hele probleern van Stellenbosch se isolasie 
ten opsigte van die interuniversitere toneel duidelik op die voorgrond 
gehring. { .. en van die belangrikste aspekte van hierdie isolasie, en die 
daarmee gepaardgaande kommunikasiegaping, is die totale gebrek aan 
kennisnarne van wat op die oornblik op Engelse, en by name die 
Nusas-gcaffilieerde, karnpusse aan die gang is. 

V 'g daurby die skewe bccld wat 
die m e tc stud ntc 0(1 Stellcnbosch 
nog het van Nu as as gcvolg van die 
berugtc aktiwistie optrcde daarvan in 
die nie vcrre verI de, en die behocfte 
waarin hi rdic artikel wil voldo -n tree 
haie duidelik op die voorgrond. Ten 
cinde t waarborg dat Stellenbosch as 
'n tell volle ingeligt gespreksgenoot 
tot die b langrike veld vall di inter 
univ rsit ire deb t kan toetr c, i dit 
nie net nodig om kenni te ncem van 
die ASH nic, maar moet Nusas ook 
onder die 0 klig kom. 

KRISISJ ARI:. 
Die af'gelope twee jaar sal bekend 

taan as di krisi jure YH Nu as. Gc kud 
dour disaffllinsle van sornrnige van die 
st rkstc kampuss ill die Nusas-gcled rc 
as gev 19 van die oopvlekking van die 
t wyfclagtige bcdry wighede daarvan 
deur die Sehl busch-komml sic; cn die 
groei nde onbehac wat daar onder Ln 
gelsprckcnde studcnte posgcvat het oor 
die modus operandi van die Nu as 
hoofbe tuur, hct Nu a' in 'n bestaans 
krh is beland. Die gevolg daarvan was 
'n total herstrukturering van die 
Nusas-opsct, 

Di belangrik uc verandcring in 
Nusas is egtcr nie van 'n strukturele 
aard nie (alhocwcl bale hier bereik is), 
maar corder van 'n konseptueel 
politiesc aard. Nusa. het sig nog altyd 

Op Varsity 
NUWENUSAS? 

Die wapad, studenteblad van die 
[Pukke, bevraagteken die houding en 

I beleid van Nusa na sy bepaaldc struk 
, tuurveranderings verlede jaar met die 
oog op samewerking tussen Afrikaan e, 
Engelse en nie-Blanke studente. 

Die belcid word voortaan deur ge 
affilieerde studen tcrade bepaal en nie 
soos voorhccn deur bona-fide studente 
nie. 

Onder andere vra hulle of die 
SKISOFRI NF karaktcr van Nusas nog 
gehandhaaf word; wat bcoog word met 
die sg. beleidsrigting van "White 
Africanism" en of Nusas hom nog 
steeds vir die ornverwerping van die 
b staande orde in Suid-Afrika beywer. 

Volgen bulle is die enigste basis vir 
sarnewerking tusscn die ond rlinge 
studentcgroepe, lojaliteit teenoor Suid 
Afrika. [Sien Philip Nel se gevolgtrek 
kings elders op bladsy.) 

STUDENll!.BLAAIE VERBIED 
Drie studenteblaaie van lngclstaligc 

universiteite is onlangs in die Staats 
kocrant verbied. Die publikasies is 
Wits-Wits, die joolblad van die Universi 
teit van die Witwater rand, Rhodeo van 
Rhodes en National Student van 
NUSAS, Kaapstad. 

Die joolkomitee van Wits het op die 
laatste vernccm van die verbod en die 
verlies word reeds op R85 000 gcskat. 
'n Appel daartecn was nic geslaagd n ie 
en op die oornblik word daar druk 
gewcrk aan 'n nuwe uitgawe, 

die aparth idsb lcid en die instcllingc 
daarvan. In di nuwe Nusa is die hoogs 
betwyfclbaar aard van 0 'n ncgaticf 
gcdcfinieerd ecnhcid strewe be sef, en 
werk gemaak van di taak om 'n 
univcrscrende ideologicsc raamwerk 
daar te stcl, w ardeur die I de van 
Nusas dan 'n gem ecnskaplike optrede 
in Suid-Afrika kon bcplan. Heide (die 
Iiberale en die radikale sienswy e ) 
word dan gekritlscer as "ingevoerdc 
ve rbr u ik artikels" wat weens die 
leweu vreemdheid daarvan in Afrika 
geen bestaansreg gegun behoort te 
word nie. 

Ge ly k t y d ig m t hierdlc ont 
oereikendhcid van die trt dlsionele ver 
tolking kad r. h t daar ook 'n ander 
veri kynsel na yore getrec wat die nood 
saak tot die daarstelling van 'n nuwe 
kons ptuel raarnwerk dringcnd ver 
hoog hct. Dit is naamlik die defaitis 
tiese pcssimisme wat veral na die on 
lustc van 1976 hom oor Engelse stu 
dent vaardig gernaak het. 

" ... tile greatest problem for Eng 
lish speaking students is the inability to 
choose between the con/using loyalties 
which are presented to them ... on the Die Proses van Afrikantsasie soos Nusas dit sien. (Ontleen 0011 "The 
one hand (we find) Europeans be- Alternative News Service Letter", uitgegee deur "The Australian 
longing to Britain, the Commonwealth, Union 0/ Students"). Israel, etc, and 011 the other ... ,- __ __;. _..;... .. ....L _:_...:..:.:...::::=:====== 
students located graphically in A/rica, 
with their future and history ill South 
Africa. " 

.. 
deur Philip Nel: 
ONDERVOORSITIER VAN DIE SR 

deur 'n 1 sonderse bctrokkenhcid by 
die Suid-Afrikaansc politiese preble 
matiek. Met di strukturcle ver 
anderinge hinne Nusas het daar egter 
ook 'n belangrike verskuiwing ingetrce 
in die konseptuele raamwerk, in die lig 
waarvan 'n hcrdcfinisie plaasgevind het 
van Nu as se bcnadering teenoor die 
politicke situasie in on land. 

UBr~RALS VS RADICALS 
Nu a was in die afgclop paar jar', 

ideologic gc proke, in twee duidclik 
kampe verd ,cl. Aan die e n kant wa. 
daar die "young liberals". wat hull 
beywer het vir die in titll iOllaliscring 
van die liberal' b gin I van 'n ong - 
kwalifi 'erde d mokrasic en vrye eko 
nomic in Suid-Afrika. Ann di and r 
kant was oi "radical. H wat in t Tine 
van 'n afgcwaterde marxisme die be 
langrikc oors kc van die ongclykheid in 
Suid-Afrika gesoek het in die ong Iyk 
verdcling van inkomste en produksie· 
middell . 

... Oit was so dat die teenstrydige 
faksies in Nusas n t bymekaar gchou is 
dcur 'n gemcenskapUke haat teonoor 

PHILIPNEL 

Die oplossing vir hierdie verwarren 
de lojaliteite en ook vir die idcologicse 
vakuum wat gelaat is met die verval van 
die radikalc en Iiberale denktrant, h t 
die Hoofbestuur dan begin oek in die 
kultivering v n 'n Afrika-Iojaliteit by 
hul g affilieerde • tudente. So verklaar 
die huidige President van Nusa : "We 
want English speaking tuden ts to iso 
late the problem which face them as 
white africans, as people on the Afri· 
can continent." Ten einde dit intellek 
tueel t motiveer is die konsepte van 
"white con clousnes ", afrikani me, en 
afrlkanisa ie g ihtrodusecr. 

"White consciousness is the process 
through which whites reject their colo 
nial heritage and undergo a change of 
consciollsness leading them to under 
stand their culwral po ilion as white 
a/ricans. " 

NUSAS EN STI:.LLENBOSCH 

Aange ien hierdie urtikcJ eerder ge 
ng is op 'n stimul ring van bcgrip as op 
'n kriticse evaluasie van hicrdi be 
w.ginS wi) ek my ten slott bep rk tot 
waard ring van di' hew 'gins uit die 
oogpunt van 'n Stcllcnbos c tud nt. In 
die Jig van bogcnocrnde do lstcllings 
(en sckcre vcrdenkingc nictecn taan 
de); is di tyd oorryp vir die 
aanvaarding van Nu a bona tid . in 
hul benadering tot di politick van 
Suid--Afrika. Alhoewcl ons d finitief sal 
verskiJ van vele punte in hul benadering. 
behoort daar egter by geen studente op 
Afrikaanse kampusse twyfel te bestaan 
oor die ems en eerlikheid van Nusas 
bedoclinge met afrikanisasie nie. 
Eerder bchoort ons dit te sien as 'n 
duidelike w gbcweeg van die tradisio 
nele seksionalisme wat on tud nte 
politi k so vermink het in die verlede. 
Nusas is besig om in te bcwecg in die 
groot middelgebied van gemeenskap 
like lojalitcite en patriotisme, en rig 
daarmee ook tot die student van Stcl 
len bosch tn uitnodiging tot same 
werkJng, ten $pyte van verskil; same· 
werking ter wille van Suid-Afrika. 

(Artike/ verkort) 

"FORUM" 

Op Varsity 

UPE SOEK 
MA TIE-SAMEWERKlNG 

LOUWROUX 

DIE Studenteraad se besluit dat die lJniversiteit van Stellenbosch nie by die ASB gaan heraffilieer nie, 
het die verwagte wye reaksie uitgelok. Dit is duidelik dat die Stellenbosse besluit, en veral die 

beweegredcs tot die besJuit, baie gewig dra op sekere kampusse, veral die van UPE. 
ter uitgestryk word en kan J.:gs'l1 
organisasie ont .taan wat van sag tot 
krag k n gaan" is voorwaar gee 1 onder 
skating van die waarh id nic, 

In 'n hoofartikel in UPFN liggaam. Die gevare en nadcle van 
(studcntckocrunt van UPE) van 30 scntrumaffiliasi is, volgens hom, reeds 
Maart vereenselwig die skrywer hom d ur NUSAS uitgewys. 
met die bcsluit van Stellcnbosch. Hy 
bestcmpel die ASS as '11 kultuurorgani- OORKOEPELEND 
sasi m. t as doclstelling die uitbouing Daar blyk 'n sterk gevocl van soli- 
van Afnkan~rkultuuT. As sulks, s6 h~, dariteit jeens Stellenbosch te ontwikkel 
kon daar me getwyfcl word oor d!e op die UPE-kampus sedert die besluit 
~s~a~nde reg van die ASB of aan die van Stellenbosch om nie to heraffilieer 
lI~dlvldue~ s.tudent se T?g ~m hom by met die ASB nie, Die Inter-universitere 
die o~gall1sasle aa~l te sluit ""'. Redakteur van UPEN roer versigtig die 

Die skrywer. ~s ?gtor. hew!~ g~kant idee aan dat Stellenbo eh en UPE moet 
teen scnt~maf~lI~a ie (die ~fflhasle van saambou aan 'n oorkoepelcnde studen 
tn hcle umvcrsltelt deur mlddel van sy te-organi asie. 
s~udenteraad). Ver~er verwerp hy ook Sy idee en veral die doelstellinge 
~e ,argument dat n s!udenteraad. ne~ daarvan is ongclukkig 'll bietjie vaag 
vir n seker~ persentaslC ~e_woonhk .- omlyn. By beplcit '11 org nisasie waarin 
80%) van dlC s!udcnte afflheer as mc "verskiUende swart kulturc, 'n Engclse 
lewensvatbaar mc. kultuur en '11 Afrikaansc kultuur kan 

saarnsmclt tot een Suid-Afrikaanso kul 
tuur". Dit i egter duidelik dat die 

Hy v"rwerp ook die argument v n skrywer 'n "swart militante" meerder 
di voor tanders van sen trumaffiliasie heid in die organisasie wi! vcrmy. By is 
dat die ASB 'n forum vir studenterade egter genocg van 'n realis om t besef 
ou skep waardeur hulle as 'n ge- dat dit 'n "moeilike taak" is met 
amentlike groep in die studcnte- "v elvuldih'C h, akplckke". 
politick sou kon optr c. Volgens die Dit is voorwaar 'n groots idee met 
grondw t is die ASB egt r 'n kultuur- onbep rkte 11100ntlikhede en ck is oor 
organisasie en derhalwe is dit nie by tuig dat dit groot steun snl kry van 
magte om op te tree as spreekbuis van individucle studentc oJ> die verskeie 
die student politici nie. Di krywer is kampusse. Aangesien UPE met Stellen 
van m ning dat Stellcnboseh en UPE bosch saamstem in verband met sen 
ontneem is van hut reg om deel to trumaffiliasie moet hierdie begrip uit 
n em aan amespr kings cn siening- die staanspoor vermy word by so 'n 
u Hinge deurdat ander Afrikaanse organisasie en di klem moot algcheel 
universiteite wat by die ASB geaffilieer val op individuele ass()siasie. 
is, die organisasie g bruik a .forum. Die 
woorde van 'n Stellcnbosse studcnte- SA KULTUURORGANISASIf. 
I i r wor~ aangehaal: :'St~lIen~sch en Die skryw r noom dit 'n Suid- 
UPh i ultg. ~or~nes III die Afnkaanse Afrikaansc kultuurorgani a ie. Dit is te 
studentepohtlck. b twyfcl of dit 'n suiwer kultuur 

organisasie sal kan wees, nieteenstaan 
de so 'n bepating in die grondwet. Die 

By bepl it referendums op aile doelstellinge van so 'n organisasie sal 
sentriumgeaffilicerde kumpu. se om die dcrhalwc baie duid Iik uitgespel moet 
student gevoel jecns scntrum· word om so aan di individucle stu 
affiliasi te toets. Hy mann die ASS om d nte die gelcenthcid te gee om 'n 
te bepaal namen. pro i s ho vecl Afri- definitiewe stnndpunt in tc neem. 
kaanse studente hulle praat as hulle Di skrywer e mening dat "deur 
stellings maak as verte nwoordigende samewerking kan hierdie probleme eg- 

REFERENDUMS 

SENSUUR 
PERSSENSUUR TE RHODES? 
AS studenteblaaie op die univer- 

sitcit van Rhodes nie 'n bcvre 
digende mate van gocie smaak, 
noukeurigheid en goeic maniere 
toon nie, sal die moontlikheid van 
sensuur in die oog geholl word. 

So i onlang bcsluit dcur 'n spesialc 
vergadering van die universiteit se se 
naat. Die senaat is bycengeroep as 
gevolg van studcnte-ontevrcdenheid 
oor die verbanning van materiaal in die 
jongste uitgaw s van die tw e kampus 
b1aaie, "Rhodeo" en "Oppidan", deur 
die visc-kanselier, Dr. Derek Hender 
son. Om dcrgclike toekomstige bot 
sings tussen die owerhede en die stu 
dent tc vcrmy, i terselfdertyd 'tl 
Persskakelingsraad ge tig, wat twee 
tudente insluit. hnigc materiaal waor 
van die reproduksie tecn die belange 
van die universiteit is, sal ook onder die 
raad se aandag kom. 

BEGINSELS 
Hierdie bcslissings het groot rcaksie 

onder die studente uitgelok. Die voor 
sitter van die Studenteraad, mnr. A. Ie 
Jrange, het alhei kocrantc gevra om 
toekomstige publikasie te staak 
as 'n teken van protes teen die ver 
banning. Die onderskeie redakteurs sc 
dat as hulle nie sonder die dreigement 
van scnsuur Illag publiseer nie, dan sal 
hulle ophou publiscer. Ook voel die 
studenteleiers dat die optrede van die 
visc-kansclier teen die sogenaamdc 
"liberale beginscls van die univcrsiteit" 
is. 



Die Matie, Vrydag, 22 April 1977 7 

FIETSRY: '7 WIELE 

STAAN IN 
TRADISIE 

DEUR HELENE SMUTS I 

A 

MATIE-MOBILlTEIT geniet decsdae 'n hoe peil v~n sofistikasie. D~e ".N.!;~ 
gemaklike motoraangedrewe lewensstyl van die moderne Matie 

laat 'n mens wonder of die goeie ou dae van sweet en fietsketting 
ghries dan aan die verbygaan is. Nie dat die huidige toestand moontlik 
sou gewees het sonder 'n stadigc evolusieproses nie ... 

PERI> 

Die fiets self hct sy ontstaan to 
danke aan sy voorganger die perd. 'n 
Fransman hct op 'n dag glo twee wiele 
aan 'n hobbelperd ("rocking-horsc") 
vasgcmaak en homself met 'n stewige 
wegskop tussen die statige voctgangcrs 
op 'n Boulevard geloods, Die "ficts" 
kon natuurlik nie draai nie soos die 
voctgangers binnekort agtergekorn hot, 

Teen 1928 is daar steeds OJ) Stollen 
bosch 'n ekere perdcnostalgic to be 
spcur. In 'n brief aan die Stellenbosse 
Student (voorgangcr van Die Matie) kla 
'n gcfrustreerd voetganger "as ck 'n 
ryperd aanhou sorg ck dat hy 'n krib, 
'n stal of vasmaakplck hot". Die ficts 
ryers van Stellenbosch was glo so lui 
dat hulle Icttcrlik van klas tot klas gery 
hct. "Dis aaklig 0111 te sien hoe die 
flctse die gange van die univcrsitcitsgc 
boue versier soos 'n spul halfverkluim 
de win tcrsprinkane. As jy nic deur 'n 
vcnster spring nie, mort jy deur 'n 
lcgiocn rywicle kronkcl om by die dcur 
ui t tc kom." Gclukwensc aan die 
gcnlalc ontwcrpcr van fietsrakkc. 

"SPRINGKANF" 

TU!11 1936 maak die motor sy 
vcrskyning. Dagbrcck het toe reeds 
bcskik oor enkele motorhui . Die 
fictsfasc bereik tog in hierdie tyd sy 
hoogtcpunt. Met monstervcrgr derings 
was '11 magdom "springkane" teen JIlC- 

In 1928 skryf '11 skrywer in die destydse Stellenbos e Student dat [ietse die gange van die 
universiteitsgcboue versier soos 'n "spul haif-verkluimde wintersprinkane. " Intussen hct die cell of ander 

PROFESSORE geniale ontwerper met die fietsrak vorendag gekom. Kyk net die netjies geparkeerde mobiete enliede van 
Tot na die 2e Wcreldooriog was _(_iI_·e_M_a_l1_·e_v_a_n_d_ie_~_O_'s_. _ 

daar nog baie professore wat nie 'n 
motor be. it het nie - hulle het gerecld 
van fictsc gebruik gcmaak. 'n Bekendc 
professorcfiets was die van prof. van 
Braarn, tot 1946 professor in Latyn en 
'n bckende persoonlikheid met sy spits 
baardjie en sy "hollandse" fiets, Ken 
merkend van hom was die manier 
waarop hy sy fiets bestyg het. Agter 
links in die agterwiel het 'n pen uitge 
steek, lIy het sy linkcrvoct op die pen 
gesit en dan sy Iyf oor die agterwiel 
geswaai om op die saal to kom. Sy gang 
in Victoriastraut op en of was besonder 
rustig en stadig. Van hom word vertel 
dat hy eenmaal by die kruising met 
Ryneveldstraat 'n motor sien aankorn 
hct, die hande in die lug gegooi en 
uitgeroep het "0 kits, een ongclijk! " 

kaar gestapel glo 'n b kende gcsig, 
Dames was traag om fietse aan te 

skaf miskien omdat almal in maklike 
loopafstand van die klasse was. '11 Paar 
waaghalsige gccste van Harmonie het 
tog die saal b styg hulle het bckend 
gestaan as die "Flying Squad". 

MACI.ACHLEN 

Bekendc profcssorofictsc hct ons in 
die sewentlgorjarc natuurlik ook 
almal k n prof. Flip Maclachlcn c 
groot . wart fi t . 

INDIVIDUALITEIT 

"ONSTIG" 

Daar is natuurlik diegcn wat hulle 
fletsc baie crnsng opneem die wat 
R500 bctaal en 'n gernidd Id van 25 
kilo mete r per dag ry! 'n Sekerc lid van 
die Marie Fietsryklub se ficts . taan 
.hceldag op sy bed. Die nfgclopc vakan 
sic is 'n "Tour de Matics' tot in 
Viljoenskroon ondcrnccrn. Op Ike 
dorp is hull" gew ldig gul ontvang 
komplec t met hi niere Oil burgeme ster. 

'n Moderne lid van di "Flying 
Squad" het haar verskyning gemaak 
sy is die cnig t vroulike lid van di 
fictsryklub. Die fictsryklub is bai 
grctig om nog dames in bulle gel dere 
t vcrwclkom en nOI,;!l1 dat dit 'n 
dame is wat die wereldrekord vir di 40 
km. hou! 

Dit lyk of die fi Is nou ook 'n nuw 
rol spccl, 1 midd v n di m ssa 
motors is daar nou nie 'n b trill nier 
am jou individuali teit dccglik onder di 
wereld so aandag to bring nie, 'n S ker 
dame hot vir haar h ndvat. I' laat 
aan kroef war hoog opkrul hyna 
soos bulhorings. Een van die pype i 
vcr ier met 'n groot versameling kleu - 
volle geskildcrde hlommc. Dan is daar 
di paartjie wat in 1976 hut eluk a n 
die wereld uitgcdr het d ur met ecn 
derskleuri e truie op 'n 1 andem rond 
tc ry. M' ar die hoog(s)tcpunt in die '77 
fie tsry- i nd i vid u al Iteitsrnar thon is 
k rlik die v r kyn el (van Eendrag 

afkomstig) wat rondry op 'n c t 
"Pcnnyfarthlng", 

Di fiets is onder twyfcl ook iet 
wat groot plesi r bring. Ver I steen 
lat tmiddag mauk hulle hul ver kyning 

die nimfe wat nt 'n be ig dag die 
Laan invaar, m mder die arms van 
Likebome, 1 ng die kabb lend 
(natuurlik) wat rs van di Een terivi r 
voort te it in oct mymering. 'n 
And r soort plcsicr i. die wat erva r 
word dour die tccnoor osteld geslr a 
'11 bale mooi meisi hy h III ¥ rbyry in 
Victoria. traat. Van hulle Is dnar b sli 
ni 'n k UI t nie, 

'11 Marie berei horns If }I~Ol' om 
moderne snelle venia '1'111 idia aan 
te wend, ten eindc van di akad ' 
miese reuk van die Ou Hoofgebou 
te 011 (snap. 

WALT IS SKRYFBEHOEFTES 

PERDEBYE 

Die afgelopc twee jaar hot, (p trol 
skaar stc en al), 'n llllW mod I in di 
twccwiel volusie na vore gcbring, In 
vcrgelyking met vr I ere jaro so sprink 
anc lyk en klink hull ver 1, meer na 
perdebye. 

Die klein g el g VI r gu n g woon 
lik g paard In t 'n v lh lm wat 
natuurlik die vlsie e en. bel mmer (dis 
nou van di' icenoorg st Id lag 
oogpllul g si n). 

SP . IAL AFSL G VI STUD NT .. 

P~T 
DROOG KOONMAKERS 

II/v ndrin l- n K rkst 

FSI .. AG 
VIR MENSE u SE SO LOPED 

Dit lyk t6 0 die Sol Ipcd hi r i 
l' om to hly. Watt r po isic lay pre i 

w~ I.waar bekl in die wiel volusie i blykbnar 
Tog loop ni scker !lie. Sf) h t die rv I in 'n 

kere mot lTfiel t:ntoe ia in lk v I 

}/ierdie waardige heel' maak gereed om $)' ryding fe bestyg 
'n mobi/iteit wat verskil vall die meer modeme s%peds. 
daar nag .fietse .'laos hierdie op die kampus rond ... 
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'N DERDE PARTY 
E ERDER a om aan t voer dat die Studenteraad met sy 

LSS mo i (sien Uit die Studenteraad, Die Matie van 
25/3/77) homself 'n gebied binnegeboender het waar hy 
onbeholpe is, mo t dit ing sien word dat die SR sy plig doen 
het in die opsig dat 'n derde party. naamlik die studente, 
betrek i by die saak naas die twee ander partye; die 
univer iteitsowerhede en die werknemersunie. Dit gaan immers 
hi r oor die Langenhoven-srnseuresentrum, en dit sal minder 
verb eldingryk wees om te verwag dat die studente moet swyg 
oor hull entrum - elfs al gaan dit dan oor 'n delikate saak 
soos di moontlike oopstelling van die LSS aan aile per oneel 
lede van die universiteit. 

Di uits tekende verhouding wat tans tussen die unie en die 
owerhede he r s, is deur Mnr. Henry Dawidse, voorsitter van die 
werknemersunie, ondcrstreep in 'n gesprek met Die Marie. 
(Sien berig op voorblad.) Ons glo dat hierdi verhouding 
aile n bevestlg kan word as die SR met derg lik "betrokke" 
optred vorcndag kom om te toon dat ook die studente-unie 
g voelig i vir die bchoeftes van die bruin werknemer . 

Daar hers baie duidelik ni eenstemmigh id onder werkers 
oor die vraag of hulle in die ntrum wit aansit nie. T rwyl 
sommigc te noor Die Matte te kenne gegee het dat hull graag 
hierdie voorreg wil he, het taJl gevoel dat dit om't ewe i '. 
Deurentyd kry men egter die gevoel dat hull d rmate verras 
i deur hierdie wending en ook so geinhibeerd is deur die 
werkgewer-werkn mer -verhouding, dat hul gedagtes moeilik 
met selfv rtroue gespreek word. 

Maar juis daarvoor het die w rkers 'n unie. En omdat die 
rapport tussen Administrasie en hierdie unie klaarblyklik 
uitstekend is, is Die Matte tevrcde dat hierdie saak op die 
g skikste vlak uitgcmaak sal word. Daar sal probleme in die 
weg staan, waarvan die drankwetbepalings maar een is, maar 
ons hoop dat die SR-mo j die ondersoek 'n hupstootjie sal gee 
deurdat die stud nt -gevoel gekommunikeer is. 

Di Sk-mo ie was 'n hillike een, en het aangetoon dat die 
tud nte b sef dat 'n toenem nde ensitiwit it vir die behoef 
tes van anderskleurig s 'n dringend prioriteit is. 

'N KRAGTOER 
DIE Rektor, Prof. Janni de Villiers, en die Vis -Rektor, 

Prof. Mik d Vries, verdi n ekerlik 'n pluimpi deurdat 
hulle w er eens die Intervarsity-knoop deurg hak h t. 

Di gen wat die vere regskud vir 'n volbloed-Intervarsity, 
kan kwalik 'n idee vorm van die delikate onderhandeliugs wat 
g nocmd persone moes vocr. Dit is voorwaar 'n kragto rtjie, 
en Die Matte wil nam ns die srudentegem enskap danki se aan 
Pro ff. de Villi rs en de V rie . 
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t 
Deur Johan Latsky en Piet Erasmus 

DIE SR-vergadering van 30 Maart, wat voorafgegaan is deur die eerste Sk-verslagvergadertng. het enkele 
belangrike sake aangeroer. Die moontlikheid dat boeke teen goedkoper pryse aan studente verskaf 

word, word ondersoek. Voorts lyk dit asof die masjinerie van die Studente-Oorlegkomitee reeds uiting gee 
aan die belangestem van die gewone student. 

In die verlede was daar al dikwels 
sprake van 'n sistcem waardeur bocke 
teen goedkopcr pryse aan studentc 
verkoop kan word Die Stud ntcbe 
langekomit e het utcr nou '11 begin el 
bcsluit van die SR wat hul tot 'n 
ond rsoek in hierdie rigting magng. 'n 
Mens kan maar net hoop dat die 
Kornitee 'n uitvoerbar plan kan 
bcdink wat die studcntebcurs tegemoct 
sal korn. 

Die Raad het sy toestemming gegee 
vir die oprigting van 'n klagkas by die 
LSS. lise Treumicht het in haar moti 
vering vir die mosie aangctoon dat die 

huidigc kanalc waardeur die student 
oor allerlei sake kan kla nie voldoende 
gebruik word nie. 

Jan de Wet het hierdie verskyn el 
toegeskryf aan 'n gebrek aan vrymoe 
digheid by die student. Daarbenewens 
is daar 'n gevoel dat die huidige kanale 
waardeur klagtes gelug kan word, in 
baie opsigte onvoldoende is. Koshuis 
klagtes word heel dikwels deur die 
huidige stelscl afgeskeep. 

01t sal interessant wccs om te sien of 
die voorgestelde klagkas cruge merk 
bare sukses hct. Dit is nog steeds 'n ope 
vraag of klagkaste, klusvertecnwoor- 

digers, Oorlegkornitces, skakelkornitces 
en cusovoortse die huidige geslag 
Maties uit hul algemene "Krcmlinver 
lamming" gaan ruk. 

Dit is te b treur dat die vergader 
datums van die SR op die oomblik in 
so 'n mate met die vooruitbeplande 
publikasiedatums van Die Matie bots 
dat hierdie verslag ons lesers ecrs na 
drie weke bcreik. In tussen word Die 
Mafic reglementer verplig om hierdie 
argaise nuus te publiseer. Dit is te hope 
dat dic SR sy vergaderdaturns voortaan 
sal reel met die oog op die verwydering 
van hierdie anomalie. 

WES-KAAP 
ET die publikasie van die Regering se witskrif oor die 1 heron-ver- 
slag nog vars in die politieke geheue, en met die plakkersprobleem 

en verlede jaar se onluste in die Skiereiland en omgewing as 
agtergrond, is dit vir die Marie-student baie noodsaaklik om kennis te 
neem van die menings wat ander studente oor hierdie sake huldig. In 
hierdie onderhoud het JOIIAN LATSKY gaan gesels met 'n gespreks 
groep van die Universiteit van Wes-Kaapland, wat bestaan uit die 
rektor, PROF. VAN DER ROSS, die Assistcnt-registrateur Akademies, 
MNR. DANIELS, asook vyf studente van die Universiteit van 
Wes-Kaap lan d: MNRE. GRADWELL, ADAMS, FROLLlCK, 
KITCHEN en DODENBURG. 

SONDE 

Swart bewu. thcid het dus as 'n 
soort ncwcproduk uit wit hewus:,yn 
ontwikkel. Die uitgangspunt van swart 
bewu, theid i dus dat die swartman self 
voel: kyk, <lit is nie 'n sonde dat ek 
swart i nic; dit L nie 'n onde <fat ek 
kroe: is nie; dit is nie vcrk "rd nie - ck 
hoef nie agteruit te taan indien ek nou 
nic Iyk ;oos die alombckendc beeld van 
volmaakt withcid nie. 

ie. ien in hi rdie Jig dink ok nic d t 
Swart B wu yn die negatiewe karakter 
het w t mcnse g woonlik dnara n toc 
,kryf nie. 

Vraag: In hoe 'n mate vereenselwig die 
student vall Wes Kaapland hom met die 
idee van "swart bewussyn ", en wat is 
die algemene gevoel oor hierdie be 
grip? 
ANTWOORDE: 
1) A.D. GRADWELI.: 

Myns insicns is "swart bcwussyn" 
'n blotc neweproduk van "wit bewus 
syn". In on kapitalistiese stelsel van 
vandag het "wit be vussyn", ho wei 'n 
mens dit nie luis 'n "katallsator' wit 
noem nie, tog meegehelp dat "swart 
bcwussyn" vaudag daar is. 

Bai men e het di verkecrde opvat 
ting oor Swart B wustheid, in die in 
dat hul dit ien as 'n soort "anti-wit" 
b wustheid, Ill.a.w. dat dit 'n soort 
ras: isties nciging sou he. 

Swart bcwustheid i po iticf in die 
in dat dit die mcnswces van die 
swart mens na buite gcdra het. Wit 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ibew~thehl is 'n h~toriese ve~kynsel 
wat homself al in ver kcie patrone 
openbaar het, ook op die Suid-Afri 
kaanse toneel. Met behulp van historic 
so data kan 'n mens vasstel dat die 
swart mens nog nooit tot sy reg g korn 
het nie in di' sin dat hy op sy 
swart-wee kon tr t wee. nie. 

Daar was nog altyd 'n wit ideaal 
wat hy moe nastrcef: as hy na 'n 
filmvertoning gaan kyk, specl daar wit 
akteurs; a hy na die winkclvenster 
gaan kyk met di oog op kl rc koop, 
dan is die winkelpoppe wit. Daar is 
eintJik van hom vcrwag om wit bewust 
heid na te treef. 

Wat ons kampus hier by Wes-Kaap 
land betref, kan ck nic sc of my 
mening vertecnwoordigcnd is nie. Ek 
kan weI se daar is baic personc wat 
soos ek oor die sank voel, 
2) NOLEN ADAMS: 

'n Mens kan die saak uit 'n antro 
pologiese oogpunt sicn, Die witman hct 
na Surd-Afrika gckom en hy hct die 
toncel hcelternal oorheers, Kultuur 
vloci het hoofsaaklik in eon rigting 
plaasgevind: dit het gekom van die 
witman se kant at'. Sy ectgewoontcs, 
klercdrag en dies mcer is deur andere 
oorgenecm. Tradisionele samelcwings is 
op hierdie manier ontbind. 

Nou, na honderde [arc, ont. taan die 
g vocl: wuarom moet ek skaam wees 
dat ck 'n afstammeling van die Hotten 
tottc is? Waurom moct ck skaam woes 
dat ek 'n afstammcllng van die Xhosa 
is? 

Hierdie gevoel staan in tecnstclling 
met diegcne wat as "playwhites" be 
kendstaan, Laasgenoerndcs spcel eintlik 
hulle is witrncnse, en probecr eintlik 
wit mouse w es. Die gcvocl van Swart 
Bewu thcid is 'n tecnvocter hiervoor 
ek wil nie kroom om te sC wat my 
herkoms is nie. 
Tussenl'raag: Use dus eintlik dat Swart 
Be WIiSSyn lIel'rkom OP 'II !wwus 
wording van eie ide" tileil? 
NOLAN ADAMS: Ja, dit is in 'n groot 
mate waarom dit gaan. Vir ons gaan die 
probleem op die oomblik oor die saam 
snoering van die swart inteiligensia. 
3) (,I,ARK ])OlJHNBURG: 

Ek dink 'n mens kan hierdic saak in 
verhund bring met die po. isie van die 
Neger in Amerika 'n aantal jare gelcdc. 
In Suid-Afrika is daar ook nou b we~ 
ging in die rigting van Swart B Wllswor 
ding, wat ook kan aanleiding gee tot 'n 
soort "geestelike Rennaissance". 
4) PRO},: VAN DER ROSS: 

l',k dink die studcnte het dit tot 
dusver baie duiddik gemaak dat, in 'n 
groot mate, swart bcwussyn danrop 
necrkom cI t die blanke nie me r as 
cnigstt: norm aanvaar moet word nie, 
en dat daar ander norme ook I . Ek 
dink dit is 'n bclangrike d 'el van swart 
bcwu. theid. 

MATIE - 
GESPREK 

JOHAN LA TSKY 
gesels met 

PROF. R. van der Ross, Mnr. Daniels 
en vyf studente van UWK. 

Lk dink daarby moet on ook s' 
dat, wat waardebcpaling b ref, nic 
net wat bet ref uiterlike imbole en 
tokens nie, daar ander norrnc as die 
blanke s'n zesi n word. Dit is so dut die 
blanke no' altyd \ /aardcs oor men: 
uitgespreek het, bencwcns die waardcs 
wat hy uitgce;preek het oor instellingc, 
dinge en goederc. 

Swart mensc het hi 'n groot mate in 
die vcrlcde die blankc se waarde-oor 
dele OOf mense aunvaar. Dit is nOli 
bcsig om t verander, cn ek dink dat 
<.lit 'n goeie ding is. 

Wat betref die algemell -ecnheid 
van sulke gcvoelcns op hierdie k.lmpus, 
kan 'n mens aunvaar dat hierdic groep 
studente 'n rcdelikc deur nce studen Ie 
opinic vertecnwoordig, aangesien hul 
nie 'n uitg soektc groep is nie. 

'n M n moet egtcr in ag !lCem dat 
die manierc w. arop L an die gevoel van 
Swart Hewussyn uiting gegcc word, kan 
verskil. Di ccn per oon kan dit be kou 
as 'n blote filo ofiese gc prekspunt, 
tt'fwyl dit vir 'n under p rsoon amp r 
'n g loof oortuiging is. 

In keTe gevalle kan hicrdie gevo'l 
lci tot ak. ie. Die aksies kan ook onder 
Img vcr kil, dit kan wis el van die cen 
uitcrste na die ander. 

UITIN , 

Ons kan nie daarvan wegkom nie, 
dat die gebeure wat ons vcrlede jaar op 
hierdie kampu gcsien het 'n voorbeeld 
is v n die meer aggre siewe aspekte van 
uiting gec aan 'n gevocl van Swart 
Bewussyn. 

Of dit altyd 0 sal hly, moet nog 
ge i n word. MI kicn was dit onvcr 
myd Iik dat dit op daardie oomblik 0t> 
juis daardie wysu na Yore moos kom. 
Of dit altyd 0 sal bly sal aOlang, nie 
net v n die studentc self nie, maar ook 

(VeriJolg op hl. J 3) 

.lOHAN LATSKY (agter) ell l'yf 
JVes-Kaap·studente in 'n prolike 
bui no hul gese/sie. 
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Premier I VO STER PRAAT VOOR 
JURISTE 

"E K hct lank oar die saak nagedink en tot die gcvolgtrekking gekorn 
dat die kabinetstelsel met sekere aanpassings clie mees 

effektiewe regcringsvorm is." Die uitspraak het die Eerstc Minister, 
mnr. . BJ. Vorster, gernaak toe hy Maandagoggend sowat tagtig 
vyfdejaar Regstudente toegespreek het 'n dag voordat sy pas in 'n 
9Y2-Uur lange debat in die Volksraad bespreek sou word. 

Aansoeke om die volg ndc peste 111 
die redaksi van Die Be em word inge 
wig by: Die Voorsitter, Publikasie 
komit e, Slc-kantoor, LSS: Hoofr dak 
tour, Sub-rcdakteur, Advertcnsi s (3), 

AI die bctrokkc personc kon nie vir Die primarius het onderneem om maar hly taan by die rcdes waarom die I' otograwe (2), Spotprentt ken ar (2), 
kommentaar opgcspoor word nic, maar haar skriftclik om vcrskoning tc VI'S, vergadering af'gelas is. Organis orders Me], Be III (2), V'r.1 g 
volgcns l lcnnic Lotter, voorsittcr van ..----------------------------oooIgew r (6), Tikster (2), Finansiele 
Forum, was hy, sowcl as die primarius U S VLIEGKLUB Adv ise u r, S kretar se, Tip gra r, 
van Hclshoogtc, Thcuns Botha, nic •• Hoofv I' prcid r, Vcr PI' idcrs (4), A. u- 

daarvun bewus dat mev. Suzinan ge- MAAK DEURBRAAK s27CkACpr·].111IIit °717n. 12.00 uur op Wocnsd g 
nooi is nie. 'n Konuteclid van Forum 
het haar genooi. SUB-REDAKTEUR NUUS: 

AFGEl.AS 'n G ROO'} deurbrauk is die Desembervakansic deur dic US-vlicgklub "Dlh MATJE" 
gemaak deurdat 'n Oplcidingslugdiensliscnsie deur die Nasionale 

Helshoogte se grondwet 5C blykbaar Vervoerkommissie aan die klub toegestaan is. Dit beteken dat die klub 
duidelik dat toestemming hy die prima 
rius gekry moet word _ vier-en-twintig nou nasionale erkenning genict en ingesluit is by die Departernent van 
uur voordat die sprekerfster) gcnooi vcrvoer se subsidie- en tegniese hulpskemas. 
word. Toe Hermie, en later ook die Die vliegklub hct dus, alhocwcl dit van drie 150 pk viersitptek Piper 
primarius uhcindelik dnanan te hore Inaar re~t~f onlangs eenop d~ b en Cherokee 140 vii gtu~. Ben w n~ di ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kom, hct hy (die primarius) gevoel dar gebring is, al sodnnig gcgroei dat dit op fcit dat hierdi vli gtui id aal is vir 
dit bcter sou wees vir die koshuis se gcsonde voct kan meeding met ander opleiding, is hulle ook uit tekcnd g - 
interne sake as die vergadering afgela klubs in Suid-Afrika. In 'n kurt tydjie kik vir kortaf tand pi' i rritte. Vir 
word. het di ledctal, brandstofkrisis ten dicg no wat iets me r ge oflstikecrd en 

Forton is 'n nie-partydigc koshuis- spyt, gegroei tot ongcvccr tagtig, waar- vinnig verlang is daar die Piper Otero 
vcreniging wat genocide persone die van twintig reeds hul privaatvliccmers- kce Arrow 180, 'n ligtc vii 'gtuig wat 
gcleentheid hied om hul standpunte te liscnsics deur die klub verwerf het. Op oor gevord rdc eicnskapp bcskik so I 
stel oor sekere kontroversielc sake. die huldlge oomblik funksionecr di onder under 'n intr kbare oud Islet 'n 

Die vergadering, wat Dinsdagaand, vliegklub vanaf Fisantekraal, 'n open- 'n vcrstclbar lugskro f. Hierdie vii g- 
22 Maart, gchou sou word, is blykbaar bare vliegveld ongcvecr scs tot ewe tuig is cgter n t beskikb lar vir doelcin 
om verskcie redes afgelas: die moont- my I noord van Durbanville gelec. d s van aanpnssing van I de wat reeds 
likheid be taan onder andere dat so 'n Wat ai, initio opleiding bet ref, hul privaatvliecnicy Ii. ~nsi s v rw rf 
vergadcring d~ koshu~ opnuut hl twee ~l_~_s_kl_'k_d_ie_k_ll_lb_ta_n_s_o_o_r_d_~~g_el_H_u_ik~I~le_t~. ~~~~~~~~~~~~~ 
kampc sou verdeel: Nat die een kant en 
Prog aan die ander kant; ell ook om die 
huisvader te bcwaar van moontlikc 
reperkussies. Omdat v rskelC lllensc 
daarby hctrokkc ic;, wou Bennie niks 
verder lie nie. Omdat dit volgens hom 
'n intcme koshuisaangelccntheid is, be 
skou hy die sank us afgehandcl. 

SOMMIGE pcrsonc in Helshoogte het onlangs 'n mocilike situasie gehad om te hanteer nadat 'n 
vergadering waarop mev. Helen Suzman (PRP Houghton) sou praat, twee UUf voor die tyd afgelas is. 

Die onderwerp sou wees: Soweto. 

MIlT. Vorster het opgetree op uit 
nodiging van die Juridiese Vcroniging 
en het die tud nte toeg. p ek oor 
konstitusionele gebruikc in di Pari 
ment. W n. die felt dat die '0 spraak 
in 'n klnsk mer gchou is en die aantal Gl~nRUlKE 

;. <'~::::::-:::EE~j<::<:.):::'·:>« :::::.:: .. .. .: het I:;ln~ ~~~ !~~.~~ ~a~ ~;~~:ll i\l::~~I~~ 
:\~: -, ::::.·.}!. .. >.~N;lS:-' san! a pckte b tr ffend Parlemcnt rc 

" " 'USKOR~PORT'I;'F'I' vi jj: gebruike uit wys, Hy h t c1UUTOP g'. 
VIR Rr~KL.~Mh ... , ~ys d:11 'n eerst .minist r l' icn skrlft , 

like of and rsoortige b wys kan go tint 
Aansoek word ingcwag van p r- hy wei die bctrokke po in 'n lund 

sone om di reklame van USKOR tc bekle ni. Dit is die gevolg daurvan d t 
hantc r. Vorig ondervindin in die hy ac; 1 i or van die m ecrd rheidsparty 
rigting .al In t rk aanbev ling wee, moudeling d ur die Stu usprcsid 01 
Ri~ skriftclikc aansocke a n: Di Sek- as cr te mini t r aan estcl word 

Dlli KANSHLIHR van die Univcrsiteit pan Stellenbosch, A dv B..I. Borster, het die finale jaar regstudente rctar sse, USKOR-kantoor nr. 433, . 
Maandagoggend toegespreek. Hier verskyn Fly saam met dosent pan die regsfakultcit. Ad!'. Vorster het ge- L.S.S. KABINI~T 
praat oar gebruike ill die Parlement. KARNAVALVOORSITTERISTER Mnr. Vorstcr het V('fVOJ ens di 

Aansoekc word ing wag by di pro duro hy die sam t llin J vall 'n 
Sk-kantoor vir Karnavatvoor itt r 1st r kahin t gc k Is. IIi r net hy I,;nO III 
vir 1978. Toepa lik ond rvindlng dat daar nooit in 'n kabin t g st III 
moct g meld word ascok nige nuwe word ni , nang esicn so-i ts ani iding 
idees wat di kandida t as Voorsitt rl kan g c tot grocp ·voTlIling. 1 It staan J 
ster sou invoer, indicn hy /sy aange stel die lede van '11 kabinet vry 0111 'n 
word. Keerdatum vir nanso ke is 10 mening I lug oor die sunk wut onder 
Mei 1977. bcsprcking is, III r dit is die t Ik van 

die c rste mini t r om die finale bnsluit 
tc nc m. Die verautwoordclikhcid is 
dikwels 'n besond r mo itikc een, h t 
hy g s . 

By het ook die funk 'j" en wcrk 
s amhcde van die Sp akcr, koukus en 
hoof wept' I espr k. 

, sitplekke gevolglik beperk vas, h ·t dif 
met grootlik 'C geheimhouding g paard 
g a' n en net die b trok c stud nte is 
in kcnni gcstel, 

SUZMAN GENOOI SONDER 
PRIM SE TOESTEMM1NG DIE BESEM 

ONTIIAAL 
Mev. SUlman het toe wei vir die 

vergadering opgedang, mnar is in Hels 
hoogte oor 'n koppie tee onthaal. 
Volgens die Weekelld Argus van 26 
Maart 1977 hcwecr sy dat sy op 'n 
eiemagtige en onnodigc wyse hchandel 
is. 

Ds. Buti praat oor 
Swartlnan in Stad D IE SA) K-vergadering verledc Woensdagaand waar cIs. Sam Buti, 

skriba van die N.C, Kerk in Afrika opgctrec het, het gewis 
gedagtes in die midde van die toe hoarders gc}aat wat hulle stof tot 
natlenke kan gee. 

SAAM PRAAT waardighcids- as op die politi ke aSI k 
,. . laat val, "omdnt di' blank hang is vir 

Ds. Butl het (ht hcklemtoon dat dIe politick." lIy het sy komm r uit _ 
mens!! van Suid-Afrika "sanm In t sprcck (lor die miskenning van die 
fraat". H~ h~t 'n ~ui.d-Afrikaan e Swurtman. m Il!'iWa rdigh id n g - 
fumhalJe tn dIe voorultslg g sf 1. By pI'it dnt ons on Chri telikheid In or 
het die ki m egtcr mc r op die mell- kon kwcnt I tocpas en ook hier di 

gehod van di nnastolicfd sal uitJ ef. 

Aansoeke, v r . I van r levan I 
oud rvinding vir bog .noemd pos in 
die reo k i vall Die Matte word inge 
wag by Die II ofr daktcur, Die Mati , 
Sk-kant r, LSS. 

USKOR: VRA NOG HULP INKONSEKWENT 

MEJ. INGENJEUR, Adri Maritz, glim/ag hier SOOS 'n ge'lOlIte l'eteman 
agter die stulir. Saterdag h ,t ,II " pemeem om:, /i(Jf~ Op'1Y b'Cstaan ... 

"0 NS wit 'n baie dringende beroep or aIle studente docn om by 
USKOR so bedrywighede in te skakeJ." So skryf Leon Steen 

kamp in 'n bricf nan Dic Matie. 
Ily s ~ dar bcnewens al USKOR se 

projckte te St lien bosch, Tygcrberg en 
ander omgl' wings hulle ook nog, in 
samewerking met die plaaslike boere 
vcrcniging, 'n hclangrike g mccnskaps 
projek in Stcllenbo ch-distrik aanbied. 

Die di. trik 1!> in 24 wyke vcrdeel 
wat clkecn uit ongcvcer 10 phsc be 
stann. Sestien van hierdie wykc bied 
by. aktiwitcite soos vroucklubs, film 
vertonings, koorafrigting cn spO! tafrig 
ting aan. Die projek het so IIhgebrei 

dat die studcnte llierby betrokke van 4 
lot 160 gestyg he t en hiljrdic getnl is 
nog steeds t min! 

Die mikpunt is om teen dje eindo 
Vlln Junic al 24 wyke aktief to M. Dil 
h ·teken dat nog 8 scnior-studcnte be 
nodig word as projckl ieTs, wat clkeen 
vir 'n wyk vCfUntwoordelik sal wces. 
Verder is duar nog ong v er 100 Illans 
of dames nodig vir al bg. aktiwit ite in 
di 24 wyke. 

lnskrywings by di LSS nr. 433. 

Andnwrgebou, J' n Rynet1eld tmat, Tel. 4716 
bicd aan 

A lie SKOONllEJDS- Ctl CliLLU,Un helwnd ling. 
S1' ,'ali cer in dil' f,elJande1bw lla,-) 

vel problem en ko melick. 
o k B Ll~KTR01.tIl:SP en J> OPTL 
ptrmallel1t Ilei rtlcrwycl ring. 

"CIliropodist 11 ecn k er per naand in 011$ cJl n 
PROPBSSIONhLE Dl1~NS tJt'r k i S I rte 

ko me ti k en r)arfimm 
1, .. r. tens C,l.D.E.S,C.O, d·pl. 
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.IMaa ndjiel 
~i6 ge~ildste laataandakti~itcit Isl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

die wisscling van int llcktualiteitc oor 
'n koppie koffie na di vorige gebeure 
v n die mmd. Vorster, loteryc, per vry- Uitkomkaart: Hartcn aas (A H) 
heid, di kriminasi , die relevansie van 
die ek - of imprc slOnisme, die dog 
matick of etick, apati op SteJlenbosdl 
en derglike verskyn cis of dispuut 
punte, kom onder die fyn en skerp 
on11 cdmet; van die Matic-intellektueel 
se brein. 

VRA 'n mens jouself af "wat is dit wat Stellenbosch die plek maak wat hy is, wat gee diepte aan die 
lewe op dierustige plekkie in die Bolandse wynland met sy akademiese aroma wat jou tref alloop jy 

net by een van sy snobs verby? ", staan jy vir 'n oomblik in die duister, voel jy soos Adam Kadmon 
Silberstein voor 'n boek van Einstein. Maar dan plotseling, skud die aarde jou en kom jy tot insig en is jy 
Einstein voor 'n Chase-bo k, is jy Salomo, en gewis nie sonder die element van duisend vroue nie. 

Wat is nou genoegllker as am jou 
~ kker sewe-uur met groot g. baar die 
mond te noer, die rug daarop te ke r 
CIl verder te ver ink in drorne, ver van 
die ternerig tern van die dos nt voor 
sy verspreide agtuur ehoor? I-n om 
clan b tyds in aksi tc kom ten einde 
die tcekan-gesprek by te woon, toeval 
li een kl s voor middagcte deur te draf 
(die laagtcpunt van die dag) die Huls 
komitec se afkondiglngs met ong duld 
aan te hoor en dan '11 rustige likcurtjie 
of slgnr t te gcnl t, net om die onge 
idcntifi. crde sub tanse wat jy so van 
eff teen wil n dank moos vcrorber sc 
ontonglikc maak te verwyd r. En om 
dan 01' ont P nn wy e 'n billike hand 
jic te rnaak voordat jy of letsie akade 
'rIlie verrig, of skuins gaan Ie Of die 
hart ak m t 'n koffi by die Scntrum 
in orde gnan kry. Sou daar ill tussentyd 
o ongewcn tc verskyn el soos 'n klas 
opduik, ou dit nil d eglike oorweging 
rn onttik tog bygebring kan word, al 
s u dit di verkragting van alles wat 
eti s- 1,;11 moreel-rcgverdigbaar is, irnpli- 

eerste alternaticf i om by jou lokale 
vierpotige houtstruktuur te sit en 
kennh te versa mel. Die proses van 
versoflstikasie kan egter ook in die 
Carnegie vol trek word, en is veral 'n 

tye buiten die ingenicur week, wanneer 
die bywoningsyfer heeltcrnal tot uiters 
tes styg). 

ROMEO EN JULIET 
Die Romeo-en-Juliets beleef hul 

grootste oornblikke van die dag wan 
neer die on nie meer daar is nie. Die 
ewige konflik en verwarring van die 
middel ell e wagtcr licdere oor wan 
neer dit tyd is om te gaan, is egtcr nie 
hier so relevant nie, 'n Algemene ten 
dens om gctrou aan rcgulasic te bly, 
vord aang tref. Nieternin i die Laan, 
Jonkershock en Lanzerac-tuin, plekke 
met geen geringe populasic in die 
nagtclike urc nic, 

chris 
heymans 

algemene gebruik onder hulle wat reeds 
ware liefde ervaar h t (op igself 'n 
onderwerp am oor uit te brei! ) 

FLIEK 
Sou akaderni se ori intasie nie 

utopiaans gca word nie, i di pla s 
like mekka vir flickentoesiastc '0 alge 
mene toevlugsoord, maar die "entoe 
. i sme" disintegreer betreklik vinnig na 
'n aandjie of wat daar, en van die 
"flick" i daar ook nie veel sprake nle, 
- v ral wanneer jy JOU toevallig op die 
galery sou bcvind ell di persoon agter 
jou sy nie-te-gladd toon wat uit 'n 
antieke wecrgawe van 'n kornmersiele 
sandaalsoort st ek, met 'n 0 pel elasti- 

Die flsics-aktlewes wyk 11' vyf uit na itcit teen jou rug I at speel, die ander 
die sportvelde, waarna di sweetbelaai- entoesiaste ewe cntoesiastles hul 0 r 
d Apolloss aan tafel a nsit, sender woe menings oor die film uitbasuin en 
lnagnam van enige nd r eters, Judi n die fi ure voor jou, g trou aan I-reud, 
port nie "jou lyn" is nie, i di in grotcr liefdesdramas m egevo r 
oorecn t mmende tyd van die middag word as waartoe die beste regisseur 
id aal vir 'n alkoholiese vcrsnappinki legs kan hoop om sy spelcrs tc be 
hy die Lanz rae of Devon Valley, we g. 
lndien n oontlik, of wcnslik, m t gesel 
sk p uit die under ge lag aan die sy. 
And r 'ins il; '11 g maltiflse rde dranki 
na etc 'n welkom toevoeging tot di 

KAART 
Kaartspect is 'n bcdryf wat veral 

deur die enkelingc, alleenlopers en 
Mugu's ("Mugu" is die eendstertwoord 
vir "square". "Square" betoken 'n 
"square pcg, in a round hole" - 
Etienne le Roux), gepraktiseer word. 

seer. 

APOLLOSSE 

~R NKSALONNE 

"spyse". 

SAANS 

om, 

INTEI.LEKTUALITEITE 

SLAPENSTYD 
Ander l1<tgtelike aktiwileite kan ni 

summi r hi r t r papi r ge tel word 
nie. Kontak die (D)ag-(O) en -(SS)te 
hier op ons werf indien u meer daarvan 
to wete wil kom. Dit mag weI op krif 
ge tel ~ord dat sl aptyd hietjie later is 
11 ~ t "moeder se bloedjie tte doedoc 
tyd" is. Tye wi. sel, maar 24hOO tot 
03hOO uur i, 'n rcdelike rank skatting. 
En luit dit nj mooi aan by di 
"rys-en- kyn" tye ni ! 

JARE 
'n Paar j c v n sulke d is wat 

St U nbosch di. pi k m ak wat hy i . 
Vari ie op die roetin hehoort \fan 
ng akademie betro kenhcid of on 
eerbare kasualiteit tc "'Preek. En ten 

eind 'n bal ns tc sock, fiuit-fluit on 
nou hier. 

0,1 Wgn N,Iw, V.fe . • In • • 

En vroeg in die more, nog diep in siekes en andere het hom nodig 
die nag, het Hy opgestaan en uitge- gehad. Maar nee, gebede staan eers 
goon en 110 'n eensamc plek vertrek te op sy prionteitslys om die 
en daar gebid. goeic dingo goed te docn, wil hy 

ons leer om die beste dingo eerstc te 

J ESUS was baie, baie besig, Van- doen. 
wee sy ultsonderlikc leringc, sy Ons sit ook met 'n tydsprob- 

mag oor hose gee to en die fcit dat ,I em. ~i~ dae het te ~ort gcword 
hy siekes kon genees, het alrnal o~n alles 111 te pas: s.tudl~, ontspan 
oor die Jesus van Nasaret gepraat. nmg ell elfs godsdienstigc byecn 
Vanaf Kap .rniium het die gerug komste hou ons so besig dat 'n 
deur die hele Galilea versprci en mens soms oos 'n rat in die groot 
terwyl Jesus nog by Simon tuisge- maatskappymasiien voel. On lccf 
gaan het, drom die hele stad by die nou maar van ops -gebedjies waar 
huis saam, Daar was nuuskicrigcs en van stilte en afsondering en diepte 
almal wou Hom sien. gecn sprake is me. As iets op ons 

Ja, Jesus hct die abbat 'n oor- program ingcpas moet word, ill God 
vol program gchad en na die ver- se tyd die cerste wat ' gesny moct 
moeiende aandag seker baie mocg word. 
gevoel. Maar, Hy staan die volgende Eintlik is ons dwaas en keer ons I 

oggend buitengewoon vrocg op en Je us e orde om: eers wil ons werk 
soek 'n een same plek om te bid. Die en miskien tyd oorhe vir bid, in 
cis van mense en selfs die eise van plans van om eers t hid en dan to 
sy eie bedicning het hom nic weer- ~erk, ~ant "sonder My kan julie 
hou om die hoogste prioriteit aan niks doen nie, 'n Wingerdloot kan 
gehed te gee nie. Ify het goed nie besluit om cers vrug te dra nie 
ge~eet dat sy roeping aileen vervul en dan tc k")'k of hy nog die 
kon word vanuit 'n noue gerneen- wynstok nodig het nie! 
kap met sy Vader wat Hom ge- Mo .ni tc besig raak om '11 
stuur het. eensame pIck op te ock nie Jesus 

j sus kon weliswaar goeie ver- was nog nooit te besig om vir jou 
skonings aanvocr om nie te bid nie; tyd te he nie. Het ons mi. ki n te 
daar ~as maar drie jaar 1yd om die besig g raak vir God? , 
blye boodskap te verkondig; die PIET NAUDE 

lohan Kriek 

Noord 
S: Q 7 5 
H: 8 
R: A Q 1097 
K: A K 10 6 

Wes 
S: J 
1I: A J 10 9 7 6 4 
R: 6 
K: Q J 94 

Suid 
S: A K 98432 
H: Q3 
R: KJ 5 
K: 3 

Oos 
S: 106 
H: K 52 
R: 8432 
K: 8752 

Wes 
4H 
Pas 
Pass 

Nicmand k~esbaar, Deler: Wes. 
Noord Dos 
Pas Pa s 
6 S Pass 

Suid 
4S 
Pa s 

RUGKENNHRS is dit cens dat vcr- wat verloor het teen Wcs se troe fboer. 
d diging 'n goeie maatstaf bi d Die leser sal met my aamstem dat 
waurteen die vermoens vnn 'n Suid moeilik gekritisecr kan word met 

brugspeler evalueer kan ~ord. die speel van die tro fvrou in die 
Vand g hand het voorgekom tweede rondte. Uit die roepery kon die 

tydens die Meester. ·Pare-kampioenskap troefmak r nflei dat omdat Wes se 
in 1955. Oos was Jack Ehrlenbach van openingsbod preemtief was hy dus wei 
Cal fOlllia. 9 hartcns kon he. To 00. ter die 

Op Wes uitkomkaart, die harten- h rtenstwcc gcspeel het, het Suid ge- 
saas, het Ehrlenbach die heer la t val! m en dat Oos al die uitstuande troewe 

W s volg op d ur die h rtensboer te gchad het en dat hy met dic specl van 
spee) en Suid troef in blind mun met die harten heer in dic eerste ronde die 
die skopp nsvrou uit di vrees dat Oos trocfvrou wou uitdwing in die t~cede 
gaao troef. Toe Oos nou dj harten- ronde om sodoendc sy (fiktiewe) trocf 
t~cc spc .1, het die trocfmakcr tcrugge- boer a af eclp kkie te vo tig. 
sit am te dink. Ek dink alma! simpatis er met Suid, 

Toe Suid uitcindelik die kopp ns- maar voel tors Ifdertyd baie gelukkig 
vyf uit blindeman sped en Oos die res tIat huH nie in Suid so sitplek go it het 
op it, het Suid met die nege gefinc se T nie. 
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L.S.S. [Vervolg van hi. J) 
natuurlik ni uvorrnigh id van opinic 
ni . T en tand rs van di LSS se oop 
stelling het 'n ti i laat loop. nit 
blyk cgter dat hy doodgeloop het, 

Brenda hyg -lain wa. die opst ller 
van die p ti. ie n het dil deur midd I 
van ko hui v rteenwoordlg rs v 0 di 
Nasional Party v rsprei, ,corg' 
Rauch, voorsitter van di' party . 
studentetak, hot egter duid lik ema k 
dat die party h e 0 amd nic betrokke 
by die pctisie i. ni. Wat George s 
per.oonlike opini betref', het hy ge se 
dat hy en be, waar het e n die 
oopstelling van die LSS an nie-blank 
workncmcrs nie. 

OPNAME VERSKYN 
VOLGENDE KEER 

D IE Matic se mening opname verskyn nie die week nie, aangesien 
daar op 'n naamlys van die administrasie gcwag word, ten einde 

ons in staat te stel om 'n deegliker verspreiding van die inligtingsvorms 
te doen. 

lllERMEE hied ek raag my 
verskoning aan vir di ,1 tsin 

in my brief in Die' Mati ~ van 
25/3/77 'sluit aan hy 
USKOR", aang sien dit moontlik 

. tot 'n v rkcerde interpreta ie l« n 
DIE wysgerige dame het die heerlike Stellenbo~se .sonskYIl bcnut en lei. 

FREDDIE MARAIS, BONNE ESPERANCE, skryf: haar ken 11 is onder die kombers daarvan gemultiptiseer. Maar toe. . . Di inhoud van di h ief )<un nic 
(vervolg op bl. 13). verc II iclwig word met US OR 

TUSSEN al die hcftige reaksies op die ASB-kommissieversli,\g, is daar w ~kswy . ni . Dit is o~~ ni III ontlik 
tog enkele sake wat 'n antwoord verdien, Die meerderheid is SRI. d I{. 10 ucs flciba '. dn~ sp sifl k lISK?R Oil 

ingeweef in die spesiale uitgawe van Die Taak wat verlede week die Jig _ 1 van OVSles Ituddnt -orgarusn: ~ hbo~nf 'kn t dll m- ... • • iou van my VOrl ne an v r 0- 
gesren het. Min nuwe gedagtes )S egter geopper. s lwig nl . l-uigc orguni ic '"num 

Dit is haie duidelik dat die ko mmis- aktiewe deelnemers aan die Afrikan r- '" M · · 'I ' kon in die plek van USK R ebruik 
sic so argumcntc teen die konsep Chris- kultuur. se a ti es IS 0 U g woes 11 t. Die spesifie e na 01 S 
telik-nasionaal of nie begryp if) nie of Die komrnissic het nooit daarop gebruik wa du willekcurig, 
geignorecr is. "Nasionaal" word vol- aanspraak gcmaak dat hy die laaste s6 
gens die skrywer beskou as die kultuur- oor hierdic saak hot nie. Die mccrdcr 
terrcin van die Afrikaner. Op hierdie heidui t praak van die S tudenteraad dru 
wy e word die werklike bctekenis van klaar 'n groter krag. 
die woord duo; met 'n eic gckose Dit sal egtcr, in die lig van die 
he te k c n i s vc rva ng. Amper soos belangrikhcid van die situasic inter s 
Humpty Dumpty van Alice ill Wonder- sant wces am tc slen op waiter wyse, l. Wat die aanstelling van die kom 
land. Sleg<; indien dit gcdoen word, is indien cnige, diegenc wat glo dat die missie van ondcrsoek betrcf', betwyfel 
dit moontlik am met die woord "nasio- v rslag nic die mcerderheidopinic ck die neutraliteit van die kommissic 
naal" "n kultuurstandpunt te stel. Dit onderskryf nie, die studcntc-unle wil lcdc, Die kommissie, en die samero per 
volg dan dat afskcidings gebaseer op laat besluit. Deur 'n monstervergade- by name hct so dikw Is in die verled 
hierdic vals pre mis uit die aard van die ring waar die gehoor gepak kan word standpunt teen die ASS ingeneem dat 
saak dan ook vals is. met "rcgdcnkendcs" of deur '1\ rcfcren- "n mens wonder of daar enigsins prake 

Die kommis ie se kritick teen en- dum waar clkeen rustig sy ('II.' per 0011- van 'n onb voordecld houding was. 
trum-afflliasic word ni gcraak d lIT die like opinie na vorc kan bring'! Di' Stlldenteraad kon minst 'us 'n 
argument daaromhccn nic. Die Stu- Die argument van mnr. Goosen dar 
denteraad prctcndcer nic dat hy klll- die kommissievcrslag nic vertecnwoor 
tuuruitsprake narn ns die studentc-uuie digend van die hele SR is nlc, is 
maak ni . Sou drc Studenteraad dan heeltemal korrek, maar irrelevant, Dit 
uitsprakc maak wat nic strook nie, is is slogs vertcenwoordigcnd van twee 
daar masjineric om dit reg tc stel. derdcs van die SR wat kant gekies het. 

'n Sckcrc mocdswilligheid is ook op Dit is verder mocilik om tc begryp wat 
to merk ann die kant van die rubriek- die relevansie van 'n eenparige mandaat 
skrywer, Siiam III t die vcrslag is 'n is. Die kornmissie het 'n meerderheids 
by lae uitgcgee oor die vcrskillcndc mandaat van die SR gekry. 
kampu projekte wat onder die be .ker- lndien daar gesc is dat die vorige SR 
ming van <lie ASH aangebied word. Die persoonlik genader is, apologie, Dit is 
skrywer vcrkies om dii te ignoree r. egter buie onvcrantwoordelik van mnr. 

In sy reaksie teen die komrnissic se Goosen om 'n individuc .l-p rsoonlik 
beskouing oor die rclcvansic van die aanval te maak teen die wo ordvo rdcr 
ASH g, all die skrywcr in y Hnaloog lIit (lor die werk aamhede van die kommis- 1ri. teli -na Ion 1 a grood.1 g 
van 'n aantal fOllticwe aanvaardings. si . van die ASH b tck n dat hi rille or • 
Hocwcl Stellcnhosch in die praktyk 'n Daar bly cgter 'n sckt're pligsver- ni. '. ie hom in dit w t hy doen, I t lei 
universiteit met 'n oorwegend Afri· suim oor. Die slotwoord van die Inter- d 'ur di Oybcl di' Word vun od, 
kaan e k:nukter ill, word kliltuur-, taal- univcrsitcre vero;lag van die vorigc t r- die vorm van .y optrcd('. Dit bet k n 
en godsdienssake nie in die Statuut van myn, wanrvnn mnr. Goosen die voor it- dat ons in dit wat on. doen in helan' 
die Univer~teit van SteUcnbosch voo~ ter wa', lui as volg: "Ek bcskou dit.~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ 
geskryf nie. Oanrtecnoor io; die ASB egter steeds die plig van hicrdie SR om 
spesifiek 'n organisasie wat hom hierdic V(>(JI atloop van sy termyn, dllidelik 
sake as begin 'CIs ste!. Na die veTslag se standplIllt in fl.: neem aan,gaand hier 
kritick oor di ond urdagte mishruik di" delikah: kwessie." (dk v rhouding 
van die woord Christelik in Christ lik- met die ASS). Dit wa, ook verled jnar 
nasionaul, skcp die skl'ywcr nou 'n die gcdagtc dat die vorige SR sal help, 
llllwe n meer bcpcrktc woord Christe- aangcsien hull ersterangse kennis 
lik-Afrikaans! deur die SR-konferen ie (lpg do n het. 

Die Motie was ook vooraf'n haie go ie 
bron van inligting. (.een belangstcl 
It nde p rsoon, wat enigsins Die Marie 
en/of die kenni g wingborde Ices was 
ni b wus van di kommissie ni en 
kon, mit. hy 'n mcning g had het, 
de Ineem. 

In die verslag is geen nrgumente 
gebou op mondelinge getui ni. nie. 
Daar is leg gereden er volgcos die 
status quo; volgens grondwct en regie 
rn nte. In die bespreking is danr mon 
delinge etui nis ter stawing g noem. 
Dis drlar w 'if di bot. nd standpunt 
toe gekom het. Die toehoorder i in die 
gcval mi lei deur die bespreking oor di 
vcr lag en nic deur die ver lag. If ni . 

Die redaksie poog om die op 
name op die mees wetenskaplike 
mctodes te laat geskied, Die projek 
kan 'n bclangrike determinant 
word in die wegbeweeg van die 
huidige apatiese toestand waarin 
Stellenbosch homself bevind. Ons 
vertrou dus dat ons losers hul reeds 
goeie ondersteuning vir die paging 
steeds sal uitbrei. 

Mar~is reageer 
op "Die Taak"" 

KLhURLINGE 

Sou die ASS slegs '11 o;uiwcr klll 
tuurorgnnisa. ie sonder politick wCt:'l, 
sal lIa regie 'n Kleurling wat op 'n 
Afriknansc plaas gebore en met die tnal 
n kultuur van die Afrikaner grootg - 

word het n nou dlo kulluur wi! uitdra, 
ook moct kan toegeluat word tot die 
ASS. D n al dit wcrklik duidelik we . 
d t die ASB kllltuur suiwer en ni met 
'tl spe ificke politi kc kl ur interprc 
tcer ni . 

Die skrywer wil ten lotte die po i· 
tiewe a pckte vun affilia, ie beklem 
toon, maar noem dan oet twee. Beid 
hierdic argumcnte het egt r meriete. 
Oit is moontlik so dat die ASB 'n 
effcktiewe skakclingsmeganisme het en 
dat Stellenbosch by affilia ie dan sy 
energie elders kan kanalisecr. In die 
praktyk kom dit nog st cds op rcisc en 
finnnsiele laste neer. Sou di ASB 
ont.lae fa k van die sake waarteen 
kriti k gcl wer is, sal hierdic 'n baie 
. terk argument wees. 

Omdat die ASB '1\ kultuurorgani 
sasie is Ilal di groter v rtcenwoordi· 
gend standpunt wat Stellenbosch dl'uT 
SR vertecnwoordiging sou kry van die 
hele StudcntL'unie wee!;. Oit hang dan 
saam met die heswaar teen nlrum 
affiJia Ie. Tans i dj tnndpunt so 
vcrteenw ordi nd a w t k tn, vall <Ii 

ERIKA VAN ROOYEN, HOFLAAN 14 
skryf: 

IN my hoedanigheid as ywerige .. . 
. ..' n finun:l 'I' t un van dl R maar a' 

nuutgebore Matte, h7t ek 10 ?lC gcvolg van my "aan telling" (di. at \ at 
afgelope paar wekc Mahe·gebrmkc ek tlit kan noem) a ASVS ko huisv r 
gcobserveer en so gou as moontlik t nwoordigst r wil ck vra of lie ASVS 
probeer assimilcer. nie dalk y orgunisasi 'n hietji in 

. oen kou 1110 t IlC m nie. In '11 volgchouc pOglllg tot aanpas· 
sing vra ck u dus: Ho knll die vol· 
wasse, volbloed Matie-mn" a die k rn 
van hul studentepassiwit ii "NhhL· 
SIE" noem? 

"1\T I· " 1 lee Sle 

SWOT IN SON 

Verskoning 
B.S.K. KOCK, MAJUBA, skryf: 

ABRI DE SWARDT, BLOEMFONTEIN, kryf: 
DIT is as oud-Matie en huidige SR-Jid van die Kovsies wat ek met groot belang telling di afgelop tyd 

die he le aangeleentheid aangaande herafflliasic, al dan nie, by die ASB dopgehou het. Ek wil graag die 
volgende sake aanroer aangaande die saak. 

k o m mis ic verte mwoordig nd van 
beide standpunt omtreut hcraffilias i 
aangestel hct, met minstens dlc voor- 
itter van die ASVS ook vert enwoor 
di op die kommi sl . L'k glo dan ou 
m er inligting en wyer belangst lling 
nan die 'Ink g 'gee kon vord. 

CIIRISTELlK-NASIONAAL 
2. Wcerecn 

zesk rr I rond 

STANIWUNT 

GRONDSLAG 

Oningeligte 'A VS-lid' 
nooit LID. 

MORLETTE LlNDSA Y, NEM SIA, ryf: 
AS gevolg van die verskerpte belangstclling in die ASS is ons ook 

weer ingeJig omtrent die ASVS, sy doelstdlings en v rband met 
die ASB. 

Sonder dat 

KANTOOR 
Ek was re d. twcc kc r by di 

ASVS kantoor in die LSS. Hcide kere 
was daar ni'mand nie en g en pre k 
lar" is ccr op die deur aang dui Ili • 

NOOIT 

4 

Ek wa dus nog nooH, en wil 
allcrmin n hicrdi ondcrvindin 'n lid 
van di ASVS w HAUM I.EDhTAL 

Di student s loekwink 1 

Tru tbankg bOll 
Andringastrant 
t II nhos h 

7600 

VERSO.',K 

Fk sa] dit w rd r 
stum e'l om dj sakb 
kom fhaat. ThL. 

4 40 
2 06 

SAKBOI~KI ~S 

ASVS (DIe ASVS kon gelUs kommentaar 
'n Persnotl II t wat 90 hit'rop lew r Red.) 

akbo ki , in my afw si rheld n my 
Poshu, 
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UNIVERS TEITSOPSET 
ORD VERANDER 

WENNER 

S TELLENBOSCH is stadig maar seker besig om 'n gedaanteverwisseling te ondergaan. Ongelukkig vind 
dit op so 'n vlak plaas dat dit skaars opgemcrk word deur die studente in hulle daaglikse gang op die 

kampus. Bier en daar word daar nog gepraat van komitees en akademiese skakelmasjinerie, maar oor die 
aigemeen het die studente weinig sin daaraan bloot omdat daar geen beg rip bestaan vir dit waaroor alles 
nou presies gaan nie. 

Die gesonde besef dat studente tee en die Terrcinkcmitee. Daarby 
ook 'n belangrike bydrae kan lewer in staan die deure van die Rektor, vise 
die be luitnemingsproses aan 'n univer- Rektor en die Registratcur akadernies 
site it het in die afgclope paar jaar ook ten alle tye oop vir studente en hulle 
sy welkome verskyning op Stellen- probleme. In die afgelope jare het daar 
bosch gemaak. Dit i weliswaar tien ook ' 'n besonderse vertrouensrelasie 
jaar na die Europese vcr etbewegings, tussen die Rektor en die Studenteraad 
maar daarom des te meer verbly- tot stand gekorn, en word daar gereelde 
dcnd, Die feit dat hierdie bewcging van inforrnele vergaderings gehou waar gc 
die Administrasie en dosercnde perso- meenskaplike sake uitgepluis word. 
neel se kan! geini .ieer .is, preek boek- Die grootste dcurbraak het egter op 
dele ~an die go me wil waarrnee van die 28ste Augustus 1976 gekom toe die 
daardie kant na ons as studcnte gekyk Raad van die Universiteit die samestel 
word .. A~n. ~1ie. ander kan~ werp ~i~ feit ling van 'n Studente-oorlegkomitee 
~at die inisiatief va~af die Adr~llmstra- goedgekeur het, Aangesien hierdie 
sl.e gekorn het e~n. tige bedenkinge oor kornitee as 'n volwaardige Senaats 
die betrokkenheid van ons studente by komitec fungeer, was die aanvaarding 
ake wat ons ~ede. tudente oorsee al daarvan 'n besondere geskiedkundige 
lank gclede begin kwel het. gebeurtcni .. Dit is naamlik die eerste 

Nietemin word daar nou op aile Senaatskomitec waarop studente sit- Daarom het die SR vanjaar begin om 
gebiede van .die stu~ente. sc bel~.ngc ting het in die hele gcskicdenis van ons deur middel van die lid belas met 
g poog om die besluitnemingsmasjine- Universiteit, Hierdie oorlegkornitee be- Akadcmiese skakeling 'n skakclings- 
ric ann ons Universiteit so aan te pas .- geleentheid vir die studcntc van hierdie 
<fat studcnte al hoc meer die geleent- Deur PHILIP NEL, S.R.-Iid vir fakulteit daar te stel, In die praktyk 
hcid kry m daaraan deel te neem, Op kom dit daarop neer dat daar uit elkc 
die vlak van 10 icsaangeleenthede is Akademiese Skakeling. voorgraadse jaargroep in 'n departc- 
daar d ur die samestelling van 'n kos- ment 'n vakvcrtcenwoordiger verkies 
huiskomitee, waarop die voorsitters staan uit die Rcktor (saamrocper), word wat dan die direkte skakel tussen 
van die Primariaekomitee en die Pri- Vise-Rektcr, Registrateur akademies, 'n klas en 'n dosent en die Departe- 

"~I d N l k 0 u mariikomitee sittin het, verseker dat drie professore uit die Senaat, twee mentsvoorsitter vorm. Uit hicrdie vcr- I_, E wenner pan ie edban ell U Mutual se begrotingstoespraak- d' di S studente se medeseggen kap ook daar verteenwoor igers van ie tudente- teenwoordigers, asook uit nagraadse 
kompetisie, mnr. A.1t: van der Merwe (regs op die foto ), 'n M.Comm. tot sy reg kom. raad en twaalf s tuden tever- studente wat sitting het op besture van 
student aan die Universiteit van Stellenbosch, ontvang hier die Op verskeie ander vlakke van die teenwoordigers, een uit elke fakulteit vakvcrenigings in die fakulteit, word 
kontantdeel van sy prys van mnr. Tertius Bosman, die bestuurder pan bestuur van die Universitcit is daar ook op die kampus, op Tygerberg en op daar dan 'n studenteraadjie van sewc 
Nedbank op Stellcnbosch. Die kompetisie word landswyd aan aile gelcen t hede geskcp vir studente- Saldanha. Hierdie komitee bedien die lede saamgestel wat in direkte kontak 

. . I d d d menings om tot hul reg te kom, So het Senaat met advies rakende algemeen- met die Dekaan van die fakulteit staan. universiteite ge iou ell ie wenners wo~ op ie koste van Nedbank en verteenwoordigers van die Studente- akademiesc sake op die kampus, bv. Die voorsitter van hierdie Studenteraad 
Ou Mutual na Kaapstad gebring om na die Minister van Ftnansies se raad al sitting op die Sportkomitec, die se mcstcrkursusse, aanvangsdatums, verteenwoordig dan die fakultcit op 
begrotingstoespraak te luister en ook om verwante besprekings daarna Advieskomitee in verband met Karn- akademiese skakeling tussen studente bogenoemde Studentc-oorlegkornitee, 
by te WOOIl. pusbeheer, die H.B. Thom-beheerkomi- en doscntc, ens. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~il Ook op die vlak van akademiese skakeling tusscn studente en dosente in 
die betrokke fakulteite is daar bcson 
dere aandag gegec aan die rol wat die 
studente kan speel in die hele akade 
miese ondcrrig op Stellenbosch. By 'n 
simposium wat aan die begin van die 
jaar gehou is (vgl. Die Marie van 25 
Februarie 1977 bl. 9) oor terugvocring 
van die studente se kant, is daar in 
beginsel besluit dat daar in elke fakul 
teit waar daar nie alrecds in die rigting 
gewerk word nic, 'n sisteem van kritie 
se evaluasie van die hele onderrigsis 
teem ingevoer sal word, waardeur die 
studente d.m.v. die invulling van vrae 
lyste hulle kritiek of waardering kan 
uitspreek oor sake soos on derrig 
met o des, klasaanbieding, kursusin 
houde en eksamineringssisteme. Dit.,--------------- 
was besonder verblydend gewees om te 
sien watter positiewe rcaksie hierdie 
hele idee by doscnte op hicrdie konfe 
rensie uitgelok het. 

Hand aan hand hierrnee word daar 
ook van die kant van die S.R. gepoog 
om 'n gesondc verho.uding tussen DIE B.T.K. het die afgeJope 
studente en dosente op die karnpus nan . , . 
te wakker, As gevolg van die geweldige vakansie n staptoer deur die 
getalle op ons kampus is persoonlike Hel onderneem. Ses-en-sewentig 
t----------------i Maties het in die kwessie van 'n 

week 120 km. in die Swartberge 
afgele. 

Die B.T.K.-aners het per bus gercis 
tot by die Gamkarivier naby Calitz 
dorp. Daarvandaan het hulle in die 
Gamkaskloof opgestap tot in die legcn 
dariese Hel. Die bewoners van hierdie 
vallei voer nie meer die afgesonderde 
be taan waarvoor die lIel bekcnd is l1ie. 
Die toergroep het die Otto du Plessis 
pas uitgcklim tot bo-op die Swartberge. 
Daarvandann het hulle tot by Prins 
Albert geloop. Die uit ig vanaf die 
berge was indrukwekkcnd. Aun die een 
kant was die KI in-Karoo en die Oute 
niqua-bergreeks en aan die ander kant 
kon Beaufort-Wes sc berge oor die 
uitgestrekte Groot-Karoo gesicn word. 
Die toer deur die klowe van die Swart 
bcrgc het by Oudtshoorn geeindig. 

'n Kenmer ende eien knp van die 
n.T.K.-toere i die laatnag sleery, 
oftewel lepery, rondom die kampvuur. 
Die grootshcid van die skepping is iets 
waarvan clkeen onmiskenbaar bewus 
word a jy da lank in die ongerepte 
natuur deurbring. Byna onafwendbaar 
is 0 'n toer d nook die pick waar 
hegt vriend. kappe gesme en onver 
geetlike hcrinneringc vasgele word. Al 
was <lit dcur die Hcl, bly so 'n toer 'n 
hemelsc ondervinding. 

Die portefeulje Studenteb lange het 
10estemming verkry om 'n kommis ie 
vir die doel sa am te stet Die Vise 
Rektor trce as v(lorsitter op tcrwyl lis 
Trcumich ex officio in die komitee 
dicn. 

Die kommissie moet vasstel of dit 
wcnslik sal wees om twcedehandse 
boeke te verkoop, waar die winkel 
moet wces, tot watter mate tud nte 
segg nskap mag h~, of di winkel ge 
spc ialiscerd dienste mo t kan lcwer 
soo vir tokkelokke, hoe dergelikc 
winkels funksioneer op ander kame 
pusse en hoc dit bcstuur moet word. 

Dmdat die Sentrum reeds nie ge 
uoeg kantore het vir al di verenigings 
nie, sal die winkel waarskynlik nie daar 
gehuisvcs kan word nie. Die projck is 
nogtans vol 'belofte en clke stud nt sal 

............................................. IJ by so 'n winkel kan bant. 

"Ek vaar beter by Nedbank." 
IINedbank my oorf bank 

doelfJ n(l, I nk en 
voorul ff! w nd:' 

HOp 'ndag hetekbesluitek.het 'n bank nodig, eenwat pas by my manier 
van doen. Ek het hulle een vireen deurgekyk. En toe kiesek 'n bank watso Suid 
Afrikaans is soos eke Nedbank. 

"HuI8%-spaarrek ning is loshande die beste. Nedbank se tjekboek gee jou 
bater diens waar jy ookal gaan. En ek kan ook 'n Studentelening kry as ek dit 
nodig het. Dan's daar die Nedbank Passport-tydskrif, gratis elka maand. En die 
personeel by Nedbank is my soort mense. Ondernemend, inskikliken baie 
bekwaam. 

"Wat my betref, korn g'n bank naby Nedbank nie." 

VZ11/6993 

'n K OMMISSIE is onlangs aange 
wys om die wenslikheid van 

'n nie-winsgewende boekhandel 
op die kampus te ondersoek. 

Boekwinkel 
vir US 

kontak tusscn dosent en student tot 'n 
minimum beperk. Hierdie ernstige ge 
brek vind sy neerslag in 'n imrnergroei 
ende kornmunikasiegaping tussen die 
twee partye m, wat pedagoe noem, die 
onderwyssituasie. Die probleme wat 
studentc dan mag he en baie dikwels 
het, bercik dan no it die oor van die 
dosent nie. 

Gclukkig bcstaan daar alreeds in 
verskeie fakulteite die nodigc masjine 
ric hetsy dan 10 die vorm van 
Studenterade of vakverenigings waar 
deur hierdie nodige kontak en oordrag 
van problerne kan geskied. Daar is cgter 
seker geen fakulteit wat sodanige mas 
[inerie meer nodig het as die Fakulteit 
van Lettcrc en Wysbcgeerte nie. 

Uit die voorafgaande blyk dit dus 
hoc omvattend die medeseggensxap 
van studente al in hierdie stadium is. 
Dit wil egter nie se dat alles al bereik is 
nie. Daar wag nog vrae so os moontlike 
Raadsverteenwoordiging, skakcling met 
die finansiele Registrateur ens. waaraan 
ernstigc aandag gegee sal moet word, 
en moet hulle dan ook vervang word as 
hulle nie meer hulle doel dien nie. 

AI hierdie pogin s sal egter verniet 
wees as on. studente nie 'n groter 
betrokkenheid by dit alles kan aanbie j 
as in die verlede nie, Dit sal v I 
verantwoordelikheid van ons vra om 
die vertroue wa t die owerhede in ons 
stel te regverdig, asook 'n duidelike 
he ef van wat studentewees eintlik 
impliseer. 

BTK HET 
GETOER 



Die Matie, Vrydag, 22 April 1977 ]3 

Matie-dames gekritiseer 
ANTI-STELLENLIB skryf: 

EK wil begin deur te se dat ek absoluut 'n gly yang in die Matie-dame op die kampus vandag. Waar IS daar 
vandag nog 'n ander plek waar 'n mode, haarstyl en dinge wat "in" is so slaafs nagevolg word, sonder 
dat nie een van die dames hulle inherente eie "ek" deur die dinge wi) uitleef nie? 
Matie-dames, kom ons kry pcrspck 

ticf oor die dinge daar is 'n groot 
pcrsentasie van julie wat nou cenmanl 
net nie in 'n jean of 'n langbroek of 
met Purt1ey se hare sal goed lyk nie! 
Ora Hewer die goed wat jou vroulikheid 
bcklemtoon, maar moet asscblief nie 
die bietjic wat jy het deur die mode 
vernietig nie! 

is! Dit is absoluut "in" om vir 'n ou dames, met jUlle 
wanncer hy 'n "datc" maak, tc 00: "Ek nie! 
sal jou cers oormore laat we t." In- Om by die cerstejaars t kom, 
tussen kan sy natuurlik 'n beter af- iuffrouens, da Ir Ie mooi tye vir julie op 
spraak bcklink. Daar is duiscnde die die Akker voor, maar moot seblief 
wat moet kan se hulle was al op Bikini, nic julie ouer susters 00 voorOO Id vol 
Ko~llia~ ofStrandr~clrlk~'n~uu~ n~ 1~lle i. bed rn Mo ni ~kun~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tik!), die w, t muurbal c nkeer 'n matige I w~ lei nie, mnar prol er so 
skrikkeljaar speel, die waf al in die I natuurlik as moontlik jou .ic persoon- 

PLF.ISl ERS Nico Mal n was en die wat op dic likheid uitlcef binn 'n wer ld wat 
Sbp oo~ .g ~ 00 ~~. ~~L_~_z_~_r_K~oo~_~_e_p~ij_·_rr_~_~_d_r_~_k_._M_a_t_~_._g_r_o_~_r_i_s_a_s_~_l_l_k_o_l_m_i_~_n_m~r_.~~~~ 

Victoria. traat af en hou hulle nou 
keurig dop. Sonder uitsonderins het 
elke dame 'n groot donker bril op, 
driekwart loop sonder die nodigc on- JOAN HAMBRIDGE, ERIKA, • kryf: 
dersteuni?s rond en die an r h~! DIT is weI so dat daar reels moet wees in enige kommune om chaos groot plelsters op hulle vocte, want die ... . . 
moet eers die gcnadelosc pyniging te verhoed, maar ten 0pslgte van die mperkingsrcels moot ek 
deurstaan van die nuwe houtsandale. verskil. As 'n persoon studeer is hy of sy sekcr verantwoordelik genocg 
Oit Iyk patcties cn die wcreld van om te besluit wanneeT of hoe om uit te gaan of te ontspan buite die 
diegc?e is, wat my betrcf, ?aie klein. koshuis. Dis uiters onregvcrdig om 'n hele koshuis te onderwerp aan 

Die statuswaarde van n motor het t "I '11' t I ' b k If d" l' o Stellenbosch ongeJoo1lik toe 'e- S reng Tee s ter WI e van n paar wa y aan 11 ge re' aan se tSSlP me. 
n~em. Ligtclik sc nl dIe d m s h~l Ek wi} voorts aanvoer dat indien 'n mens kunsm tig gedi siplinecr 
hou van stap, maar ck sC dat daar niks word, jy die dissipline nie sal toepas in die samelewing ni . Dit wat ni 
is wat vir hulle lokkerder is a om by reeds deel is van jou in die vrocg volwasse lewe nie sal noaH inherent 
hulle vriendinne t spog met die man, d·1 d' ' 
wie sc geld hulle daardie aand gemors ee wor me. 
het, se motor ni! Kyk krities nn Dit is 0 dat di koshllis 'n universi- 
julie! tere instelling is, maar die universitcit i' 

Om by die "inu-dinge op Stellen- afhanklik v n di onderst uning van 
boo eh te kom dit is mos cnigc dame die studente. As ons as studcntc nie in 
. c reg om 'n man omtrcnt tien mill u to di ko huis bly ni , sal hulle nie be 
onder in 'n koshui te laat wag, nnda! staan nie. Die univ'rsit it is in clie 
daal v()oraf op '11 prcsics tyd bcsluit ccr t" pick da r vir studie. 

van omstandighcdc rondom hulle in 
Suid-Afrika. 
VRAAG: Wat dink u van die verhou 
ding tussen die wit en bruin student in 
Suid-Afrika? Dink u daar bestaan hoe 
genaamd so '11 verhouding? 
1) ABRAHAM KITCHEN: 

Ek dink hicrdie verhouding is baie 
power, indlen daar hoegenaamd so 'n 
verhouding is. 

Ons studente voel ons hccltcmal 
afgeny van die wit student:' Die wit 
student hct heclwat voorregte wat die 
bruin student nie het nic. Daarorn wit 
hy eintlik nie met die wit student mcng 
nie hy sou dit miskien wou doen, 
indien hy daardie selfdc voorregte kon 
gcniet, 

Ek dink nou aan die In tervarsity 
wat ons verledc keer gehad hot met 
Univcrsitcit Kaapstad. Daar is eenvou 
dig gcvocl dat die hcle ding 'n groot 
klug was. Somrnige studente het heelte 
mal gcweier om iets daarmee te doen te 
he. 
2) A.D. GRADWEU: 

Afgcsien van die situasie soos dit 
nou lyk, dink ek dat so '11 verhouding 
weI tot stand kan korn, met dien 
verstande dat daar nic sosecr gepraat 
word van wit en bruin studcnte nie, 
maar dat daar gepraat gaan word van 
studente in die algemecn. Daarmec 
word die swart, die bantoestudent, nie 
uitgesluit nie. 

Dit is waarom die bruin student 
huiwerig voel om met die wit student 
te skakel hy kry die indruk dat elke 
groep in 'n hok geplaas word en dat die 
swart hok nie tot sy reg sal kom nie. 
Dit is jammer dat 'n mens hier in terme 
van kleure praat. 

Die probleem is dat, wanneer ons 
wei met die blanke student gcsels oor 
die skcidslyn, en ons het dit al onder 
vind, dan is daar, wat ck wit noern, 'n 
"vcrrniste gesprek" binne die gesprck 
wat wel plaasvind. Daar is 'n gebrek 
ann openhartighcid en spontancitclt 
wat opduik sodra 'n mens oor die 
dicpere dinge begin gesels. 

VhRST ANDHOUDJ~ 
Ek voel dat, solank as wat hierdie 

"vermiste gesprek" binne die algemene 
gesprek nie tot sy reg kom nie, sal daar 
nie 'n behoorlike verstandhoudlng be 
wcrkstellig word nie. En verhouding 
berus tog eintlik op verstandhoudlng. 
3) NOLEN ADAMS: 

Waar dit kom by 'n verhouding 
tusscn die wit en swart student (as 'n 
mens dit kleurbewus moot uitdruk), 
dan gaan dit goed solank daar op die 
akadcrniese vlak gebly word. 

VOOROORDEEL 

Sodra daar uit hicrdic tcrrein weg 
beweeg word, dan is daar die vooroor 
dee I wat daar onder ons studente is. U 
sien, julie manne gaan nou terug huis 
toe, na julie wit area toe. Daar by jou 
huis werk miskien 'n swart persoon. 
Hicr by ons is ek meneer voor ell 
mcneer agter, ons drink sa am 'n koppie 
tee, en () meer. Ek weet nie hoe 
behandcl jy daardic swart persoon by 
die huis nie, maar jy noem vir my 
"meneer" a jy hier is. Dit is di tip 
vraag wat in '11 mens sc agterkop is. 

Wat ons betref, is hierdie probleem 
baie groot. 'n Mens kry dikwels die 
gevoel as jy met 'n blanke student 
gesels: Man, ek vcrtrou jou ook net so 
ver as wat ek jou sien. 

OOPST LUNG 
Wat betref die oopstelling van 

universiteite vir aIle rassegroepc, kan 'n 
mens 'n vergclyk trek met 'n oop 
sportklub. As die m erderheid van jou 

•• 

REENLOPERY 

vriende by 'n bepaalde klub is, is dit 
vanselfsprekcnd dat jy jou ok by die 
bepaalde klub gaan aansluit, Jy gaan 
jou nie opdring by 'n ander klub waar 
jy soos 'n uitgeworpene gaan vo 1 ni . 
Wat ek bcdoel is dit: 

MATIES OOP? 
As Stellenbosch nou skielik 'n oop 

univer itcit gaan word, mocnle dink 
dat ons nou almal Wes-Kaapland sal 
verlaat en volgende jaar by Stollen 
bosch gaan inskryf nie. Onder geen 
omstandighede nie. 

'n Universiteit is nou wel 'n akade 
mlese inrigting, m ar 'n m ns is tog nie 
elke minuut van die d g besig met di 
akadcmie nie. Daar is 'n verskil tu en 
ons agtergrond: jy kom uit 'n wit ar a 
ens. Daar is die vooroordeel. Oor die 
algcmecn .al 'n mens bly by die men 
met wit' jy icts in gcmeen h t, self al 
word univcrsiteite oopgestel. 
4) MNR. DANIEl,S: (assistent-registra 
leur akademies) 

Dit lyk vir my di stud nte beklern 
toon die feit dat hier nie gepraat moet 
word van wit/bruin skakeling ni , maar 
skakeling tussen U.W.K. en Stellcn 
bosch, tusscn U.W.K. en Kaapstad 
Universiteit, en dat die verhouding nie 
hier gaan oor wart/wit in kleurt nne 
nie, maar dat dit gaan oor 'n verhou 
ding tussen cen univcrsitcit en 'n nder. 
VRAAG: Wat is u mening oor die 
witskrii van die regerlng oor die 
Theron- verslag? 
1) PROF VAN DER ROSS: 

Wat die politieke sy van die witskrif 
bet ref, dink ek nie die rcgering h t al 
sover gekom dat hy vir ons 'n stel 
selmatige pad vorcntoe kon uitstippel 
nic, Die rcgering sC nog ni vir ons wat 
sy bcleid is nie. Ons wat op di 
'Theron-kornmissie was, h t daarna uit 
g sien dat die regering sy OOI"ld t.O.V. 
die Kleurling 01' bepa ilde punte sou 
uitstippcl. 

(vervolg van bl. 11) ... die reen, en die skoner weergawcs van die 
menslike spe ie skarrel onder sambrele klasse toe en terug, soos die 
historlci wat pas hul kennis oor Bronnelyste en Voetnotas uitgebrei 
het, en nou in die beskutting van hul kamers kennis gaan ontrafel. 

op die g bled van die osiale s am syn. 
Hierdie toegcwings is goed vir . over dit 
gaan, hocwel ons voel dit gaan nie ver 
genoeg nie. 

dnt daar vir die Kleurlin it' soortg - 
lyks aan tuisland beplan word. 

Dan is da r die aanbevcling v n di 
Th sron-kommlssic dat Klcurling ook 
verpligt militere di n moet vorrig. 
Hicrdie aanbeveling is nou dcur <lie 
Regerlng in h gin .I anvaar, UNIvr'RSI FIT£. 

Waar di witskrif an di unlvcrsi- 
tcltswese raak, is daar h lwat ~ m oor DH~NSPll(, 
t gc cis. Di rcgering 10 dat universi- Baie v n on. stud nte voel t'll r d t 
t ite ni op hier~ic ~tadium nopgcst~l militere di nsplig gaan neerkom op '0 
bcho?rt te word J1le,. om rcde ~Ie verdedi in van apartheid, d t on 'n 
regcnng nog altyd gl? m f o~d"rl~kc I nd gaan v rd dl w arln ons onder 
groepe, en afsondcrlike ont vikk ling druk word. 
~an d ardi groepe. Ek vo I dat dit 'n • Wat bctr f di to .lating van blankes 
ideaal moot wees dat n e ndag 11e ann U.W.K., dink k nie OilS S I omge 

n c~ hoop nie. Dit i al re ds 'n stan in di ri ting 
III 1110. V n 'n p sm ensk p. I dink oak 

ni di ikadcml s stand ani v n on 
univer it it i mind rwaardig in verge 
lyking met ander univ r He it nie. 

WITSK II' or. ~AI' 
Wat ons vel aan di wit. krif h t, i 

die bchandeling van ad hoc gevallc, 
Dit lyk asof die rcgcring nog st ,cd 
m 'cn dat di Kleurling a 'n a sond r 
like groep be kou mo t word i ts 
wat vir my en vir die meerderheid van 
die kommissie nie Banvaarbaar s ni . 

Wat so iale aang lcenthede betref, 
maak die witskrif heelwat toeg winge 

EIKE BOEKHANDEL 
t (Lan di Spur) 

Brief aan mev. Smut 
Beyersstr 

Sagt - en Hard bandbo k 

Skryfbehoeftes 

Gro tekaartjies 

Tydskrift 

(81; ill rkort 

Geskenke Die streng di'siplinering vnn buitc 
dra by tot 'n oorgcorganise rd gr ps 
lcwc: 'n gro pSld"ntiteit word gcvonn 
waarin dit al te maklik i vir die 
'individu' 0111 W 8 tc ink in. OOP SAANS TOT 9.00 
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Roeier MATIE 
REG 

Verskei van Stcllcnbo ch s Spring- 
bokke het ni c-arnpt lik uitgctrce, 011- Op di bened Bergrivicr is 
der and' e Sunl y Uys, J evan der ecrste wedvaarte vanjaar gehou in K2 
Merwe en die rc erwe-Springbok K no's. Dlt was 'n nikhet dag n 
l.duard Lc Roux. Stefan Hugo het Hugo en Melck het dad Iik 8< am met 
hi rdie afname-tendens probeer v r- die voorste rc ei rs weggcbreck, Di 
klaar in ecn van Stell nbos h se pre ti- pare ollins, Eckerman: en Hugo 
gc sporte. M lck h t sake dan ook oor die laa te 

Vol, ns It III i roci in die WI' die pa r km, uitgcspook. Dit was cgtcr die 
hard ·te tlpc van roei wat in SA paar van die Milncrton Kanoklub, Col 
voorkom. Dit i ni soo in Natal waar lins en Lckcrmans, wat die knoop 
witwat T met ascrnro vende ver nellings deurgehaak en g w u het. Adam Alber 
die sport "cxcitin .. maak nie, Nee, tyn en Deon Rossouw was derdc, L on 
hi T word di sport beoefen as 'n Gouws en Sunley Uys negende en die 
In rathonsport, vir die sportman wat paar Jorrie van dcr Merwe en Schalk 
w rklik bcreid L om "ongoddclik" van Vuuren sestiendc. Die Maries het as 
hard 1e oefen. Die probleem is dat span tw ed geeindig. 
hierdi individualiste wut verkics om Op die WPk4 Kampiocnskappe het 
all en dccl tc ucem en nie in 'n die Maties die 500 en 1 000 m wed 
spansport tc speel nie, gcwoonlik mak- vaarte gewen, Die span in die vier 
lik r h gill hardl op. mankano was Hugo, Melck, Albertyn 

Dlt is egter rneer "n kwe ie van en Van der M rwc, 
onlngcligthcid as iets anders dat die Gcdurende die SA Witwater Kam 
tipe po trnan wat vir homsclf presto r pioenskuppe in Natal het Hugo weer 
met g woonlik weinig e rbetoon, nit! in getoon van wattcr formant hy is deur 
di roeisport heland nie, Met Bolandse in vr ernde am tandigh de op die 

TWEEOE 

VIR 1977 
A AN die begin van die seisoen het dinge nie rooskleurig vir die 

Stellenbosch Kanoklub gelyk nie as gevolg van 'n gebrek aan 
b langstelling by die eerste algemene vergadering, Belangstelling het 
egter aangegroei en goeie prestasies is gedurende die eerste wedvaarte 
behaal. 

Wa drt cgter nie vir Stefan Hugo c 
tcrugkeer na US om vcrder t kom 
tudecr nic, was St llcnbo ch c roei 
besll or 'n bai III punt w t werklikc 
kw liteit b trcf. 

riviere wat deur idilli. natuurtonele 
kron ke l is hierdie sport corder 
eksotie en met die riviere wat vanjaar 
vro g begin loop h t, c Stefan dat 
hulle uitsi n na 'n lekkcr "nat" roei 
seisoen, 

UITTREDE 

JOllAN Nonie, een van die opkomende long roeiers van die Stellenbosse kanoklub, hier in aksie. 

BRANDERKOMPETISIE 
BY KOEELBAAI 

Die kompetisie het by Koeelb ai, 
berug vir y vcrplettercnde "close-out" 

--------------------------------------------I-branders, plaasgevind. 'n Matige dei- 
ning van vier- tot ses voet het gesorg 
dat deelnerners 'n redelike kans gegun 
is am dinge behoorlik uit te spook. Na 
verskeic uitdunne het die beste ses 
deelnerners t en mekaar in die finaal te 
staan gekom en die uiteindclike punte 
stand het oos volg gelyk: 
J) N. Schneider cn H. Dowling 69 

punt elk 

Natallers se eie terre in 'n derd pIck in 
te oes. Jack Anderson hot 'n 13dc pick 
verow r. 

Die Mati klub het ook 'n uit. tappie 
na Elandsbaai onderneem en in same 
verking met die Dept. van Sport- en 
Ontspanning en Die WP Kano-unie is 'n 
kursus gereel om beginners touwys te 
maak. 

Die Bergrivier Marathon, wat 'n 
mikpunt vir elke roeier in Suid-Afrika 
is, vind weer gedurende Junie plaas, 

DIE branderryklub het verlede kwartaal sy bedrywighede op 'n 
mededingende noot begin toe die eerste klubkompetisie van die 

jaar gehou is. 

Nog 'u gl',/W,\ill/i wcnlr dicus 1'1I11 die Statulanl : 

3) K. Pretorius 66 
4) D. Meyer 59 
5) I'. de Villiers 54 

Stellenbo cit sc twee provinsiale 
branderplankryers het egter nic declgc 
neem nie. 

STUDENTPLAN. 
DIEALOMVATTENDE FINANSI£LE 

PLAN VIR STUDENTE. 

WI'NNERS 

Nou lay u meer van 011S as 00i1 tevore. 
. tudcntelenings, U kun tot R I 500pcr j.uuof mecr kry. 

uthan icndc \1111 1I bclu cfic .... vii <.IiI.: duui van u studies. hn 1I hctaal net 
5.5" .rcnte op duardic lcning. Di ncin student Will teen sulke lac rente 
"an I CI ! 

1 ickrekcningx \ II' .1lIdCllIC. CCIl die luuustc me ontlikc kostc "an 
II scWn uckboek 110 \ II' die l!1 ootsre koopgcricl'ter wereld. 

Studcntcvci !o.ckcI in' )Ih kuru eel om II tCCIl eni 'iCh onder drc 
von IC vcrxckcr. 

Studcntcsnaarrckcnings. U kann tudcntespaarrckcning met so 
min a ~O S nu op n en 1C.;111 OJ') 11 geld v rdicn. 

Die tlllg wnnnccr 1I by die naastc Sta ndard Bunk-tuk instdp met 
I cwy ... e dut tJ hyn universueu (ol'cni re CI kcndc im i ning ir hocr 
onderwys) in tcskryl'i-; kw.rlitiscct 1I dudclik \ irn h Ie rccksdicnslc tCCll 
renick 10:1 sc I.!n voor\\a .. r<.ics \\,It nle -.tudcnt4.: sC lllonde la. t water. 

Di Stilnd:lld" Stud ntplan vo( r~ll!n in alll hchocftc~ a "tlldcnt. 
Swp in b)' I.:ni, n van 011" takkc en kry '11 hro!;,jurl.:. orgc"cl-; met CCII 
\an 011 "tlldente~lkchc tllurdcl's wat die hel plan HUlllI "al 
\crduidclik. Dit mUll k nie aak or I 111,;! somtnlgc ofal die 
dlcn"tc \""il he nic.ll Sill met 'n lc\'od van groot Nclliulinu 
daal' uihlap. 

L isg cd IOC!!CI'LI'i bydieSwnci,lId. 

Intu sen is die wenners van die klub 
sc brandcrplankkompctl Ic bekend ge 
m IJk. Die oorhandiging van die pryse 
hct verledc week in die LSS plaasge 
vind en Durr M yer spog decsdac met 

WATERP 'n splintcrnuwc lil::h Paul-brand r 
plank. Bennie Smit het die twec ie 

• ..-.,;;;;.;;;;;;o.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;.;=-...;::;..;=:..;:;;:;..;:~. prys, 'n Reef "Spider- uit", gowen en 
GEDURENDE verledc kwar- Philip Ma s die dcrdc, 'n jaar e 

taal bet di Intervarsity . ubskripsie aan "Surfer Magazine". 
teen Ikeys plaasgevind. Die eer- Die WP-Brnndcrryvcreniging was on 

.stespan se wedstryd was baie lang die gasher vir die 1976 
SA-hr,lnderrykalllpiu nskappe. Die 

gelykop en aan die einde van vcelciscnd Atlantiesc kus, die yskoue 
die wed tryd was di telling water en die skitterende vertonings van 
gelykop met 3 doele elk. Daar die lcdc van dIC WP-span, vcral die 
is toe besluit om ekstra tyd toe Springbok Johnny Paarrnan, het gesorg 
te laat, en die Maties kon nog dat vir die ecrste kecr in agt iaar die 

Presidcntsbckcr na die K, ap gekom 
'n doel skiet om met 4 doele hct. 
teen 3 te seevier. 

Volledig beriggewing sal in 
die volgende uitgawe gedoen 
word. 

• Op 'n spesiale vergadering in die 
laaste w k van vcrlede kwartaal is 'n 
nuwe komitee gekies, Die nuwe voor 
ittcr i Archie Swanson. 

tandard Bank 
I (I , , utA, H II j, " Ie H.t~"_' Ill'" 

Of) till' S(tllulmrl A(lllil stall/mOtlk. 
HlIIII die Slmi/mY/ 11/{10A s/a(l/ Of' II. 

DIE Matie, Ardlie Swanson, wat vyfde in die WP-kampioenskappe 
\VlIS, hi ,r as 'fl.~tudie in g, Jeie balans by Danger Point. 
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PIEKE VE eil hoogl A DEU 
ELSENBURG 

Speel Gelykop 

Ben van die spelers in die wedstryd tussen Oude Molen en Simonsberg reik hier na die bal. Simon het 111 t 
24-9 gewen. 

ELSENBURG se eerstespan het verlcde Vrydagmiddag vir 'n groot 
verrassing gesorg deur gelykop te speel teen Pieke, verlede jaar se 

wcnners van die Sauertrofee. Nie een van die twee spanne kon enige 
punte aanteken nie. 

Van die afskop af het hulle Pickc SIMONSBERG het die rugbyseisoen 
deeglik vasg pen in hullc halfgebied, goed begin deur Oude Molen die 
maar Pieke sc heclagter, Japie Coetzee, loef af te stcek met 24 punte (4 
het sy span telkens gored met goeic doole) teenoor 9 ('n doel en 'n straf 
buitelynskoppe. Elscnburg hct goeie doel). 
balle uit die lynstaan gekry; danksy Toe Nico Louw, agstcman, binne 
skitterendc springwerk deur die slot, die erste minuut oorgaan vir 'n drie na 
Johan van dcr Merwe. Flank Gerald 'n voorspelerstormloop, het dit gelyk 
Merkel het ook goeie losballe vir sy asof Simonsberg 'n wegholoorwinning 
span gowen. sou behaal, Gert Etsebeth was in die 

Pieke se voorspclers het in die kol met die doelskop. Oudc Molen hct 
tweede helfte stukke beter gesp cl, en egter mooi herstel en hul voor: pelcrs 
goeie balle aan die agterlyn besorg het 'n offense oorhand begin kry. III 
maar Elsenburg se dekverdcdiging die elfde minuut is '11 strafdri aan 
veral, het verhocd dat Pieke gocie balle hulle tocgekcn nadat obstruk: ic deur 
wen, en ook op die a mval telkens vcr Simonsberg gepleeg is terwyl Oud 
met die bal gedryf. Pieke was 'n paar Molen 'n aanval nahy die do llyn 
kcer baie ongelukkig om nie puntc te gcloods het. J.C. Hcunis het geslaag 
kry nie, maar die nodige afronding het met die doelskop om die telling 01' 6-6 
tclkens kortgekom, Marius Taljaard, te staan te bring. Heunis hct Simons 
EJsenburg so losskakcl, het flink ver- berg telkens onder druk geplaus met 
toon, en tclkcns sy span uit die mocillk- I gocdgcpluasdc lynskoppe, maar hy, 
hcid gored met sy kopvoct. I asook Giani, losskakel van Simonsberg, 

Piekc het in die doodsnikke vall die het gans te veel geskop. 
wedstryd verskcie aanvalle geloods, Dicp in die ecrste helfte het Giani 
maar was onsuksesvol en die we dstryd en Etsebeth 'n mooi skerbcwcging uit 
het sender cnige telling geeindig, gcvoer en Etscbeth hct onder die pale 

gaan druk om Sirnonsbcrg te laat voor 
loop. St wart was in die kol met die 

SIMON TRAP do lskop om die rustydtelling 01' 12-6 
te staan te bring. 

In die elfdc minuut van die tweedc OUDE MOLEN helfte slang Heunis met 'n skcpdocl 
nadat 'n strafskop aan Oude Molen 
tocgcken is en die telling het 01' 12-9 tc 

staan gekom, 
Diep in die tweede h 1ft hct 

Matthee oorgcgaan VIr 'n drie in die 
hoek en Etsebeth het gedoel om 
Simonsberg met 18-9 te laat voorloop. 

Kort voor die einde van die w d 
stryd het I tsebeth 'n dric gaan druk 
waarin Kotzc 'n prominente aandeel 
gehad het. ) 'tscbcth hct self gedoel om 
die cindtclling op 24-9 te staan te 
bring. 

gaan word. Met go i rugby het hull 
vir Libcrtas met 33-4 g klop. 

Van di afskop a het Wilg nhof 
nang val In t dryf pel d ur hul voor 
spelcrs. Hul eerste dric is gedruk d aur 
die he lagt r, Jan P I r en is ' do I 
deur di 10 skakcl, S. Naude Kort 
duarna slang Naude ook met '0 traf 
skop na 'n lyn taanoortr .ding d ur 
Liberta .. 

KWARTGEBlhD 

SWART SPAN 
VERLOOR Ses Maties in WP 

binnemuurse hokkie 
Hui Vi, s T vs Helderberg 

DIE Maties het reeds in hicrdle vroee stadium van die seisoen bewys 
dat hulle hokkie van hoogstaandc gehalte gaan Jewer. 

Die mans- ell damesspannc h t albei 
baie goe d g vaur in die binn muurs 
hokkictocrnooic. Die dames het net in 
die finale met 3-4 t ell Visho k verloor 

asseblicf die gcldinsamclingsveldtog 
wat deur die klub geloods word te 
ondersteun, 

Buitcn die binncsmuurse hokkie, 

terwyl die mans die toernooi gowen 
het. Buitcn die prestasles is al 80S die 
lede van die Mati s se mansspan in die 
W.P.-binne muurse pr n opgeneem. Die 
mans wat hierdi b onderse pr sta i 
behaal hct, is: D. Reid-Ross, 1. Reid 
Ross, C. Rose-Innes, D. Scott, 1. 
Stewart ell J. Smuts. 

In 'n onderhoud met Die Matte, het 
Cart Rose-Innes gt sO dat die mans 
hierdie nawe k an 'n binne 'mums 
klubtocrnooi ( h mpion of champions) 
deelneem. Elke speler moet egter R50 
betaal om te kan de lnecm. In die lig 
van bogcno mde prestn ies gesi n d en 
hy 'n hero p op die studente om 

STUDEN 

het die mans reeds teen Vishoek (ver 
lede jaar so k mpioene) gelykop ge 
speel, Die hele cerste pan is van 
verlede jaar af behou en Cari sC dat hy 
vanjaar bai goeic sp I vcrwag. By het 
ook ge dat d ar besonders di pte in 
die klub is, dit is reeds die derd 
agter cnvolgcnde jaar wat die twecdc 
M. tie pan aan die Stadsbekerkompc 
tisie declno m en hy verwag van hulle 
om selfs betcr te vaar as in di v rlede, 
Twec below ndr p I rs i: Mik 
Bigalke en Colin Band". Die eon te 
mans-hokkiespan 11 em an die GT tot 
Uitdaagbekor kornpetlsie d el 

On k ntoor by 
• W _,k d 1 e oop van 

8h15 2h.5. 

All st Uende • ) 

om; 00 b di 

AANDVER I ERIN 
D D D G OM 1. b30 

T I: 5 8 

Hier is die ses /ede van die Mattes se mans-hokkiespan wat in die WP 
binnemuurse span opgeneem is. 
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MA HE VE TOON GOED ISport? 

TEEN . 
AG EEK 
Hombre en Majuba 

DAGBREEK het Mabre (Majuba en Hombre gekornbineerd) met 18 
punte teenoor 6 verslaan. Mabre het eerste punte aangeteken 

deurdat Andre Vermaak, die senter, die bal naby die doe) afgestorm 
het en self opgetel het om te gaan druk. 

Daarna h t Mabre ook 'n strafskop 
vir vuih pel behaal wut die spun binne 
tien minute 6-0 laat voorloop het tot 
kort v or rust yd. 

Da rhrcek het op Mabre c kwartlyn 
di bal uit 'n lynstaun gowen, die bal 
mooi langs die agterlyn laat, loop en 
met een man oor in die agterlyn het Du 
Toit, heclagtcr, sterk gehardloop en 
gaun druk. l.ugene Wert, eli fl nk, het 
gedoel ell met TU tyd was Dagbrcek 8-6 
voor. 

DAGHREEK SUKKFL 
Die tetlin het so gebly tot in die 

dertigste minuut van die twccdc h lfte, 
wut mcer 'n getroue we rgawe van die 
w ... dstryd is as wat die cindtelling c. 
Die een enter van Dagbreck hot op 
Malm~ se kwartlyn g breek en na dre 
vi uel laat loop wat weer Vir Jakie du 
Toit onder die pale oorgestuur het vir 
'n rnooi dri '. 

SThR 
Dagbreek se voorspelers het nre die 

nodige vuur gehad nl en die 10 skrums 
hct taamlik gcfyk verloop. 

Die ster vall die wed tryd was egter 
die bonkige kort Mahre senter, Andre 
Verma k, wat gate deur die vcrdediging 
g hnrdloop het en r spek met sy plet 
tervattc a g dwing het. Dariu Botha, 
voorrnullge N·Tvl senter .111 I ngs V r 
maak bcslis die W.P. e h' rdlooprugby 
J r w rvoor hy n die U.S. gekom 
II f. By j h lis 'n groot aanwin'l vir 

di span. 
Johan Aspeling het soos 'n rots op 

hcclagtcr vertoon en voor in die lyn 
stanc het Gy Reitz vir Mabre ook 
waurdevollc dicns verrig. ~~ ... _~"";<"'- 

In 'n baie aan koulike wedstryd laas 
Vrydagaand het Medics vir Lendrag 
met 1 2-6 geklop, 

Hlerdie wedstryd het bale gclykop 
v rloop, en dit was slogs Medics se 
swaardcr voorspelers wat uitcindelik 
die grond lag vir hut oorwinning gele 
hct. 

VIr ongev cr Ole hele ccrste h Inc 
kon gcen span deur die verd diging 
breek nie en die spel het he en en weer 
oor di veld gewis: el. Di e gebrek an 
afronding aan beide kante het vcle 
goeie bcwegings gefnuik, en die haute- 
ring het ook sorntyds sckere punte DlH skrywer van "Op die Kantlyn' vra hieronder of die trappery nie besig is om in 'n volwaardige sport te 
v rmy. ontwikkel nie. 

Medres 12 
Eendrag~ 

EERSTE 
Dit was eers laat in die eerste helfte 

dat Eendrag eerste kon punte aan 
tekcn. Na 'n volle agterlynb weging het 
Gerrie Strydom, die cen senter, die bal 
vorentoe geskop en If opgcstel om tc 
gaan druk. Die mocilike do lskop IS 
waargcneern deur die los kakel, .P. 
Terblanche, 

Alhoewel Medics hierna verwoed 
aangcval het, was die rustydtelling 6-0. 

DRUK 
Na rustyd hct Medics egter 'n grcep 

EINDTELLING 
Kort voor die eindfluitjie het I.ric 

Grccrd ek, die skrumskakel vall Dag 
hreek op y ccntjle rustig tussen die 
agterlyn van Mabre deurgcsuiker son 
dcr dat 'n hand op hom gele iii. 
Louwrens Hout, die 10 skakcl, hct ge 
docl om die eindtelling 18-6 te maak. 

Dat daar nog haie afrondingswcrk 
to vcrng is it; nic altemit nie. Da rbr ek 
so agterlyn het nle die nodige slaankrag 
gchad nie, veral as 'n mens in ag ncem 
hoevcel kcer hulle in besit van die bat 
was. D gbr ek het die vaskopstryd met 
5·1 gewen, en ook die Iynstane oor 
heers. Bennie Engelbrecht het op nom 
Iller 5 gocd gespring. Eric Crcerdcck, 
skrumskakel, was die uitblinker aan die 
Dagbrcek kant. Ily het, met krnglopics ,----------------------- .1.-______________ Behalwe vir die hardwcrkende 
om die krum en oordeclkundige kop- STOEIKLUB MAAK STEM atletc wat wintcr-ocfenprograrnmc volg werk die oog gevang. is die atletiekseisoen iets van die ver- 

Icde en koshuisrugby het in aile ems 
begin. So 'n tussenganger tuss n die DIK IN W P twce is die jaarlikse trapkar wedron. 

Hoewel die bcoefenaars van die 
meer algernene sportsoorte we trap 
karre as 'n soort sekte op die gebied 
van sport beskou, verdien die trappers 
myns insiens meer aandag as ware 
sportmanne in die Stellenbosch-tradi- 
ie. Hulle oefen maande lank in die 
karre en die sport vereis 'n hoc fiksheid 
soo enige ander. Daar is ook geen 
trnpspan wat die waarde van goeie 
tegniek en taktiek sal onderskat Hie. 

Tor. bly hicrdie manne heeltemal 
onbekend en hulle word slegs gc')ien as 
hulle met groot spoed en onder val 
helm. verskuil by die tocskouers Yerby 
jaag. Kom ons ge hulle wat hulle 
toekom. 

Terug by rugby is die koshuisliga 
seker die grootste bclang. telling wat 
rugbylieOlebbcrs op Stellenbosch vir 
die volgende ses maande sal hC. Aile 
sukses ann a1 die spanne n sp ... lers. 

op die wedstryd begin kry. Hulle is 
telk mal in Eendrag se kwartgebicd 
gesluit. Eendrag hot egter by tye ver 
wocd teruggeveg maar MedICS het ge 
wcldige druk uitgcoefen, 

Nuda! Medics weer '11 kcer gcdryf 1"~iIA~.,Jj*III!!-~~ 
hot, was daar 'n lynstaan naby die 
Ecndrag doe llyn. 'n Losskrum het ont 
staan en na 'n rigtingverandermg is die 
cen vleuel, Van Zyl, oor vir 'n dric. 
Van der Vyver, die losskakcl, het met 
die moeilike doclskop gcslaag, 

'n Skepskop na 'n strafskop deur 
Van der Vyvcr het Medics laat in die 
tweede hclfte vir die eerste keer laat 
voorloop. (8-6). 

In die laastc minuut het ecn van die 
M dies-voorspelers 'n lynskop v n Ter 
blanco afgestorm en toegeval. Die doel 
skop was mis en die eindtelling 12-6. 

HILGARD BELL 
DIE Maties het in Durban weer soos twee jaar gelede die kampioen 

klubrugbyspan in Suid-Afrika geword. Elke ondersteuner kan nou 
weer se dat hy dit geweet het, maar van wraak op verlede jaar se 
vernederings was daar nie sprake nie. Die groot doring in die vlees van 
die Maties was nie daar nie. 

Dit is jammer dat die Tukkies nie 
aan die kornpetisie declgcneern hct nie, 
want 'n wcdstryd tussen Maties en 
Tukkies het 'n decl geword van ons 
jaarlikse groot geleenthede. Ons sal die 

keer ons wraak mo t here tot 'n later 
dag. 

TRAPKAR 

TAKTIES 

DIE US-Stoeiklub het 'n groot krag in Senior Amateurstoei in die WP geword. So is vier Maties dan 
opgeneem in die WP.span wat die afgelope Paasnaweek in Durban aan die Kuskampioenskappe 

deelgeneern het, nl. G. Bredenkarnp, P. Stofberg, M. Roberts en C. Borcherds. 

kom na Noord-Natal. Die 24 WP- dcring en entoesiasme van die Klub self 
stoeicrs het 10 mcdaljcs verower, waar- is. 
onder drie goues. Hiervan spog die Vanjaar het vyf koshuise: Dag 
Maties met ecn silwer en twee goue breck, Eendrag, Elsenburg en Huise 
medaljes. Visser en Marais, declgcnccm. Die aan- 

Op 16 Maart het 10 \1aties wecr tal stoeicrs het verdubbel en 23 gevcgte 
deelg ncclll'ann die Senior WP-Proewc. is aangcbied. 
Die Maties het drie eerste plckkc en DAGBREEK 
cen twcl:dc pi k hchaal. C. Borcherds, 
P. Stofberg en C. Dredcnkamp i opge- Die standaard van stoci was bo 
llcem in die WP-span wat op 22 April verwagting hoog en die WP-beamptes, 
in die Groentesaal op die Goodwoodsc waarsondcr die toernooi nie 'n suk es 
Skouterrein teen Weermag te staan sou wces nie, was dit eens dat Stellen 
kOIil. bosch met sy baie mansstudente oor 

groot potensiaal in hierdic sportsoort 
besit. Die nand het mooi stoci opge- 

In hi, rdie in t rprovinsi Ie toemooi 
wat jaartlks tus en die vyf kus-provin 
ie', WP, Boland, OP, Suid-Natal en 
Noord-NntuJ, pJaasvind, het die WI' 
Sen iorspan or cen punt n' eerste ge- 

--------------------------~ 

Die laastt g veg van die aand was 'n 
takti se . tryd 001' drie rondtes tussell 
die twee Oll klubmaats, P. Stofuerg 
(Eendrag) n H. Gericke (Dagbreek). 
Gericke het onverbiddelik ingeklim en 
'Ianvanklik voorg loop. Maar Stofhcrg 
h~t met sy fik Iwid die cnigstc pun'le 
oorwinning van die a nd u hanl. Dag- I'wcr en (he spanning het tot die laaste 
bre k was weer 1 punt vo()r en het die gevcg hooggeloop. 
Ocker gewen. Aanvanklik was daar nie jllis te kies 

Die spanning het ook tot aan die tussen die verskillcnde spanne nie. Oit 
einde onder die toeskouers hoogge- hct later duidelik geword dat Huis 
loop, totdat 'n lleemstcder, Anita Visser !lie weer die hcker sou wen nie, 
Mull t die heker ,an Dagbrook sc en dat die suak tussen Fendrag en 
kartei~ oorhllndig het. Dag~rcek uitgespook sou mo sword. 

Uitslag: Daghreek, r·, ndrug, Elsen- . hendrag he.t 3 en Dilgb~~ck 2 van 
burg, Buis Visser, Huis Marai . die oorspronkhke 6 loslootJles getrek, 

sodat Ecndrag uit die staanspoor I 
punt agter Dagbrcck was. Voor die 
tweedelaaste geveg was Daghreek nog 

Die Intcrko. huis Stoeikomp tisic steed daardie punt vonr, en die uit.lag 
wat op 25 Maart deur die uS-Stociklub van die gcveg tussen P. Basson (Een 
aangchi d is, was 'n groot sukses. drag) en D. Lombaard (Daghreck) sou 

, .. ... Sedert dit die ecrstc maal in 1976 bcpaal waar die Barckleys Bank-wissel· 
D/h Mafle-stoeters wal medall s np die kus-kamplOenskappe verower nan Jcbied i , het die Intcrko~huiskom- trofee sy tuiste sou vind. Lombaard het 
het. V.1.n.r. slaan P. Stolberg (goud). C lJorcherd, WP kaptein (gol/d), peti.ie baie vordering getoon, wat gcwen en Dagbreck was 4 punte voor. 
en M. Roberts (silwer), klaarblyklik 'n uitvloci 'cl van die vor- Nog het Eendrag nie gaan P nie. 

WIE TEEN WIE? 
I HER ver kyn die wedstrydbepalings vir die volgendc twcc weke. 

VRYDAG, 29 APRIL 
DAGBREEK 'IS ELSENBURG 
WILGENHOF vs HELDERBERG 
PIFKf·. vs OUDE MOLEN 
BUrS VISSER 'IS EhNDRAG 
SIMONSBI·.RG vs IIELSHOOGTE 
MEDIES VB HOMBRE 
HVIS MARAIS vs LlBERTAS 

VRYDAG, 22 APRIL 
DAGBREEK vs LlBERTAS 
WILGENHOF VB EI.SENBURG 
PIEKE vs HELDERBhRG 
HUIS VISSFR vs OUDE MOLEN 
SIMONSBI!.RG vs EFNDRAG 
MImms v HELSHOOGTE 
HUIS MARAIS v HOM8R[~ 

fNTERKOSHUIS 


