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Voor 'n gehoor by die l1nivcrsiteit 
van Kaapstad hct kaptcin HUTHELEZI 
gesf dat omdat politick in demokratie 
se en pseudo-demokraticse gemeen 
skappe soos Suid-Afrika beskou word 
as 'n bedryf van politici, dit daartoe lei 
dat hulle net met mede-politici asso 
sieer. Gevolglik raak hulle vervreem van 
die belange en behoeftes van die b'C 
wone lands burgers. 

Die Universitei t van Rhodes se stu 
dentckoerante, OPPIDAN enRHODEO. 
het gesamcntlik 'n spcsiale swart om 
lynde gcdcnkpamflet met die woorde 
"Steve Biko dies in detention", gepub 
liseer. Voorop vcr. kyn 'n foto van 
BIKO en agterop is kornmentaar deur 
professor DAVID WELSH van die Uni 
versiteit van Kaapstad. 

Z. 'n blad van die radikale studente 
organisasie by IKEYS, STUDENTS 
FOR SOCIAL DEMOCRACY (SSD), 
bevat in sy gcdenkuitgawe onder 
andere 'n toespraak van die vise-presi 
dent van Mosambiek en Frclimo, MAR 
CELINO DOS SANTOS, asook 'n 
artikel oor die Rhodcsiese terroriste 
Icier, ROEhRT MUGABE. In die hoof 
artikcl word r. sc dat die studentepers 
op die oornblik in die verknorsing is, 
omdat fcitlik aile studcntepublikasler 

sedert I G J unie verbied is. Die laa te en 
magtigste wapen van vcr. t, naamlik 'n 
vrye pers, moet ten volle gebruik word, 
aldus die blad, 

Die Universitcit van Port Elizabeth 
se studentekoerant, UPEN. het ook 
reageer op Biko se dood en in 'n 
hoofartikel word gese dat aile tudente 
in Suid-Afrlka 'n Icier van formaat 
verloor het. Simpatie met sy naasbe 
staandes word ook betuig, 

NATAL 

POLITIEKE PE 
KOMONDER 

" 

DIE SOEKLIG 
DIE beperkinge op politieke leiers in die Republiek en die probleme wat hicrmee gepaard gaan, het 

onlangs weer, veral op Engelstalige kampusse, skerp onder die soeklig gekom. By die Universiteit van 
Kaapstad het die President van INKATHA en hoofraadslid vir KWAZULU, kaptein GATSIIA 
BUTHELEZI, 'n rcferaat oor politieke leierskap gelewer, terwyl die dood van STEVE BIKO 'n skerp 
reaksie by die Engelstalige studentepers uitgelok het. 

DEMOKRASIE 
Volgens hom het die Nasionale 

Party se wetgewing nic gevolg uit 'n 
demokratiese proses nie, maar is dit 
meermale gevorm tussen politici, party 
amptenare en zeheime polisie agter 
geslote deure Die Nasionale Party h t 
die opsie van demokrasie verwcrp. Na 
dat hierdie "drakomcse wette" aanvaai 
i , is dit die swartman wat daaronder r----------------------------------~-~---------------------- 
ly, wat moeilik in ander dele van die VI· se rektor p at oor vand II· sme wereld oortref word, het hy gesc. 

Kaptein BUnU;.LFZI hct gese hy 
en miljoen ander Suid-Afrikaners is 
gckant teen die polit ieke si teem van th 
die land, waar as jy nic dccl van die en spor eurse 
magshicrargie is nie, jy daartecn moet 
wees. Die alternatief teen die op ie van 
'n b weging na meerderheid regering is 
geweld. Swart Suid-Afrikaners verwcrp 
in hul massas afsonderlike ontwikke 
ling, sowel as die on fhanklikh id van 
die tuislande wat 'n mite en sclfs 
erger 'n polltickc bedrog is. Die 
wartmense kan nie uiteindelik onaf 
hanklik in hulle swart tuislande ten 
opsigte van blankes optree nie omdat 
hulle reeds interafhanklik is. 

NUX, die studentekoerant van die 
Univcrsitcit van Natal se Pieterrnaritz 
burg kampus, hct op sy voorhlad 'n dood van Biko, wat in die DAIL Y 
groot foto van Biko met die woorde DISPATCH v r kyn h t, is ook in die 
"Biko die'> Fre dom t In t". Di blt d g pia, . 1 n 'n hoofartik 1 word 
artikel d ur Wendy Wood, cggcnote stcrk verontrusting oor di uitlatin 
van die redak tcu r v n di DA I L Y van 
DISPATCH, Donald Wood, 

POLlTIEKE LEIERSKAP, en vera/ die dood van Steve Biko, het die 
aige/ope tyd baie aandag geniet in studentekoerante. Lees ill die berig 
hiernaas meer oar die kwessie. 

KRITIEK 
Hewigc kritiek is lerselfdertyd dour 

die Engel tali c student pers gclewer 
op die verdagte ornstandighed waar 
onder STEVE BlKO oorlcde is, die 
uitlatings van minister JIMMY 
KR UGER op di Transvaalse kongres 
van die Nasionale Party asook die 
Repuhliek sc veiligheidswette in die 
at em 'en. 

Versk ie student kocrante hct spe 
siale g dcnkuitgawes na sy dood gc 
publiseer. Di Univcn iteit van Natal e 
studentekoerant, DOMR, bevat in sy 
gcd nkuitg we onder andere 'n toe- 
praak van die prcsid nt van NUSAS, 
HNK IlAYSON, waarin hy waarsku 
ddt BIKO se dood 'n voorspel is to'( 
er er gebeurteni se wat nag ga n volg. 
Hy edit as.gevolg van die to nerncnd 
ondcrdrukking in Suid-Afrika ons geen 
illu ies oor die toekorns moet hC me. 
"Maar ons moet altyd die visie wat 
Steve Biko gehad het, nie uit die oog 
verloor nie," het hy esc. 
Meer radikaal was di uitlating van 
THAMI DUMISA voor dieselfde 
gehoor dat aile wit men verant 
woordclik gehou moet word vir die 
dood van aile aangehoudene sond r 
v rhoor. Men c moet standpunt in 
ncem of hulle deel van die probleem of 
dec) van die oplo ins wil wee • 

Wat nodig is, is die objektiewe be 
oordeling van Biko se impak as swart 
Icier op die politieke terrein en hoe die 
geskied nis hom moontlik eend g sal 
bcoordeel, 

DIE styging van losiesgelde word jaarliks met toenemende ongemak deur di studente Igesluk en die be ef dat verniel ugtigheid v n 
mede-studente sulke styging voed, maak sake seker nic aangenamer nie. Daar is vasgcsteJ dat herstelk stcs aan meubels en g 1011 n v r 

R30 vir elke koshuisganger per jaar bedra. Normale onderhoud is hierby uitgesluit. 
"Om probccr op aile maniere ste vandalisrne, is skuldiges v orland 

kostes bespaar, maur word 0 ur on- ongetwyfeld die tugkomite ", het hy 
nodige en dikwels doelbewust beska- gewuarsku. Prof. de Vries beoog elf 
diging in koshuise verplig om ontstel- am vandaliste te verplig am aan hul elf 
len de onkostes aan te gaan op herstel- publisitcit te g e d ur 'n hrief van 
werk wat and rsins kon gebly het", het apologie aan die redakt ur van Die 
die vi e-rektor, prof. MJ. de Vries, in Matie tc stUUT, sond r dle h k rrmng 
'n ond rhoud aan Die Matie gcse, van 'n skuilna m, 

Hy her daarop g wys dat normale Selfsugtige en vcrwoc tend op- 
slytasie weI as normaal a. nvaar word, tred is ook te b peur op di kampus, 
maar hct uitgevaar teen ondeurdagte of 'Dit maak 'n m n . h rt eer a. daar 
kwaadwillige optredes SO()S by. die nie wa rderin is vir dit wat gedo n 
doodmaak van igarette in matte, die word om die univer lrelt se kampus 
brand van ·toele 'C sitplekke en die aantreklik t maak ni ". h t prof. d 
verdwyning van meubels, Vries gese en met pyt v rwys na die 

r- ............... -- .......... --------- ..... ~ 

"Sulke optr de demp di 
entoesia m om 'n mo 
vir studente t skep", 
Vrie: g s . 

POJ.ISIE 

e a n 
plan", wat 
dl I and so 

Die skrif is aan die muur vir muurskrywers .... 
Dit hlyk onregv rdig dat die tu 

dentemassa ko tes moet verhaat wat 
veroorsaak is d ur 'n klein groepie 
onb da same en daarom het prof. de 
Vries gc e, docn hy 'n b ro p op 
ko hui komitee om streng op te tree 
in valle van naiatigheid en onnodi 
ruheid met m ub I .. "Wat betref uiter- 



T: AKTIEF 
T 'EATER 

Die Matie het met Nic Fine, die Waar USAT se al rnene [aarver- 
huidig voorsittcr van US AT, gaan gc- gadering in die loop van di week van 
cis oor hulle bedrywighede gedurcnde ) 7 Oktober plaasvind, kan verwag 
die algelop jaar. Die eerste hoogte word dat die nuwc be. tuurslede 
punt was die Drarnafees war gehou is in aktiewe lede in die volste in v n die 
die laaste week van die eer te kwart al, woord al wee . Die do 1 word egter 
Vir hicrdie dramafees i die me te nic deur die bcdrywighcid oorskadu 
ton cl tukke nie aile n deur die stu- nie, Die doel en id aal bly nog altyd 
d nte opgcvoer nie, maar ook deur om as kepp nde, kreaticwe vereniging 
hulle ge kryf. Weens and r bedrywig- die gevocl van die student met b trek 
hedc was dit byna onrnoontlik om king tot die samelewing d ar te tel. 
g durende die twecde kwart al 'n pro- 
duksie op die planke te bring. Bedry- SENSUUR 
wigh d is nogt n ni ge tank ni en'n Oat daar tydens di dramafc kri- 
po isleaand vir stud nte-poesic en I' olk- tic teenoor USAT was en dat daar 
sang OJ) Sondagaande het b sondere clfs aangcvra is om . nsuur toe te p , 
genet an toehoorder sowel a' dec 1- is volgens Nic Iets wat 'n mens kon 
n mcrs verskaf, "Rev ngers Tragedy" verwag, Want stryd is daar altyd, synde 
d -ur Dave Schalkwyk, 'n vollcngte dit 'n stryd v n 'n ontwakende rocp 
tone lstuk wat III di derde kwartaal soos die studente teen die amelewing, 
opg v r i , het die aanprysin v n Die of synd dit 'n stryd tussen die amele- THE Court scene from The Revenger's Tragedy. This play was produced by Dave Schalkwyk for USAT. 
Eikcstadnuus, Gap Times owel as Die wing, die staat, die kerk en die skry- The Duke (second from left) played by Jonathan Watt-Pringle, in a pensive mood. Burger gcni t. wers. En 8008 die tyd aanloop, en 800 ,_ _ 

ons land probleme meer ingewikkeld 
raak, meer aanpassing en nuwe denke 
verg, al die men like probleme meer 
dinamics raak en die aant stin van die 
probleme me r aktueel deur krywers 
na vore gebrin mo t word. Di aktuali 
teit kan van die krywer nie weggehou 
word nie, En wanneer 'n tudent die 
bewu wording van die aktualitcit in 
hom dra en dit deur middel van die 
toneel aan ander probeer voordra, is Plato h kou kuns as nabootsing; 'n 
daardie kepping iets ie an die, direkte weergawe v n die n tuur, Ari . 
student en die stud nteg m nskap toteJ s i ning is die van 'n impuJs 
wat hy verteenwoordig. wat op mimi wy nder per. one wil 

Die feit dat USAT dcur die leer of opvoed. Volgens Marshall se 
Grahamstown Festival uitg nooi is om teorie j kuns 'n manier om aandag te 
aan '0 Dramafee op nasionale vlak trek dcurdat dit vlei. Schiller huldig die 
dee I te necm, is weer eens 'n hewys van H pe I teorie", Hi rvol ns ontstaan en 
hulle ukses. ontwikkel kuns v nuit die "spe I" 

impul . Sp Ii di . manifc t ie van 

I N sy losing oor "Drama in Surd-Afrika" het Robert Moore, tans 
professor in drama by die Universiteit van Kaapstad, gevra watter 

uitdaging moderne teater in Suid-Afrika bied. Volgens hom is teater in 
wese betrokke teater, want dit gaan oor menslike verhoudinge en 
men likheid; dit moet dus 'n spieel wees van elke land se unieke 
so iaIe en politieke situasie en geskiedenis. Die baie strominge wat in 
Suid-Afrika teenwoordig is, moet uitgespccl word in toneel wat vanuit 
die hele gemeenskap vir die hele gemeenskap geskep is. 

Profe or Moore ien veral twee verrnaak n popularitcit van dic oom 
faktore . nleidende oor ake vir die blik. 
onb vredi snde st ndaard van enige 
huidig drama tiwitcit in di land: 
die sensuur t I 01 en die r es le v n die Vir Rob rt Moore Ie die groot tc 
c.konomie <,?or die fgelo~ j re, Af • fout in die benad ring van Suid-Afri- 

, len van die onvermydelike kulturele kaanse toneel daarin dat opvoerings 
SPA RIO the bastard SOil (played by Kobus Geldenhuys) spurns the attention of the Duchess (Rita vcr!ies w~t d!e sensuur telsel meebring, daarop gerig is om suk s te behaal en 
Burnard), After the bitter scorn he turns around and kisses her. I dwing dlt die toneeJskrywer om . If- nie om die publiek betekenisvol te 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ numtoo~p watop~~urtweM be~k ~a DaM~m ~~ ~M ook THEA THE NEW : d~e skryw r e~ y publiek ontneem van 0.8. min geleentheid gebied vir jong 

dl~ vertroue III mekaar se volwa sen- regi ure om vir hul If 'n naam te 

The:r Solz·t'ary W7a/V. he.d. maak, alhoowel daar 'n ernstige tckort 
., '" I J a. n la genoemde is; oeie toneel- 

TEATERSUnSlDlES peler kry gecn lenn om hul If werk- ""he F';r t South 4.fr';can. lik te b wy nie. 
~ I ~ , ~ ., Die toestand van die ekonomic aan 

die ander kanl Jaat net 'n ekerc bedrag I..UUKSE 
g ld vir gesubsidieerde tealer toc en Teater in on lnnd het 'n luuksc 
hierdie geld moet verantwoordclik be- geword, maar ons het nie meer di 
sh,e word. Verantwoord like besteding luukse om "groot te wang" en dalk 
egtcr b teken dat teatcr met best n te misluk nie. L asgenoemde sou egter 
reg opgevoer mo t word, en nie op- vcrantwoordelike besteding wees om 
voering wat goedkoop reuksie van die dat dit aan die kriterium van betrokke 
pUblick uitbllit ,n gemik is op blote teater ou voldoen. 
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'n MUSTEKAAND op Sondagaand 16 Oktober, in die Libertasteater: 
nie net 'n gewone musiekkonsert nie, maar 'n kombinasie van 

klassicke musiek te arne met die optrede van jazz-kurt tenaars, was die 
Jaaste aktlwiteit van USA T vir hierdle jaar. So kort voor predikatedag, 
kan 'n mens s6, maar hierdie aktiewe vercniging glo daaraan dat die 
jaar nie om is voordat hy nie om is nie. Met iets nuuts kom hulle ook 
altyd voor die dag. Soos met hierdie musiekkonsert waar diegene wat 
nie so tuis in konservatoriumsale voel nie, ook iets behoort te vind wat 
in hulle smaak sal val. 

NIC FINE 

Bedrywigheid is, S008 'n mens uit 'n 
g prek met Nic fine kan flei, die 
slagspreuk van die vereniging. Sy cle 
PO!! as voor itter is 'n vol tyd e een. Dis 
dan ook geen wonder dat elke bestuur - 
iid vall die vereniging aktief op een of 
ander manter by a! die fas tte wat met 
toneelopvoerings paard gaan, inge- 
kakel i. nie. Lede sorg vir beligting, 
di bou van stcll , verkoop van kaart 
ii , ko (uums: kortorn, vir aile wat 
met cnige bedrywigheid van USAT 
gepaard gin. n arom staan dit ook 
enie en vry om be tuurslid van USAT 
te word, mits hy aun bedrywighede 
d elgenecm het en 'n b, le gereeldc 
bywonct wa . 

HAUM 
Die student se boekwinkel 

Trnstballkgehou 
Andringas'raat 
t lien bosch 

7600 

Po. bus 343 

Tension 

DIE TEORIE VAN KUNS 
EN DIE SOSIALE NUT 

TELKENS vra ons onsself af wat is kuns en wat die uiteindelike nut daarvan is. Dit sou voordelig wees 
om eers 'n paar sienings of teoriee wat alreeds gehuldig is, hier te noem. 

nie, lemand kan vandag ook die 80 iale 
nut van kun in die gemeenskap be 
vraagteken en 'n ongun tige vergely 
king trcf deur die lukrake opnoem van 
sosiaal bevorderende tegnies weten 
skaplike prestasies: die bou van brfie, 
die plesier van pi tiek, die produseer 
van pille en • 

Die esteticse ervaring wat 'n kuns 
wcrk verskaf en die praktiese nut daar 
van, moet gesoek word in die ielkun 
dig-hclende resultant: die verfyning van 
waamcming en di kriminerende cor 
deel, die ontwikkeling van verbeelding 
en begrip vir pyn in andcr, die oplos 
van problerne wat negatrewc konflik 
situasies voorkom, en die oor tyging 
van isolasie, frustrasie en monotonic. 

THEOSMITH 

Robert Moore praat 
oor betrokke tenter 

WEINIG GEI.EENTHEID 

THMR Solitary Way will be An acting company directly 
perform d in tbe Libertas from the Space theatre will be 

theatre tonight and tomorrow performing in the Libertas a week 
night. TIli play by Steve Curtis, from now. The pI y is written by 
had a succe ful run in the Libcr- Fatima Dike and is c ned The 
tns , few weeks ago. First South African. 
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PROF. VAN DER ROSS TREE U.W.K. 
STRENG OP TEEN 

STUDENTE 
PROF, R.E. van der Ross, die rektor van die U.W.K., het die universiteit se VSR ontbind en sy 

konstitusie nietig verklaar. Dit is in 'n poging om verdere onrus op die kampus te verhoed wat ook 
vandeesweek heropen het. 

weer norrnaal op die kampus en hy het Volgens Prof. van dcr Ross is dit 
verwag dat kla se hicrdic week soos verkeerd van die studente om hulle 
voorheen hulle norrnale gang sou gaan. loopbane te vernietig en sal dit nie wys 

Die studente het hulle verantwoor- van hulle wees om die groot drae geld 
dclikheid gctoon toe hulle hulle misnoe wat in hulle belt! is, deur hull ouers en 
tc kcnnc gegee het met sekcre van die die staat, te mors nie. Hy meen die 
studentclciers, deur nie die oproep om gemeenskap hot opgeleide mannekra 

Prof. van der Ro s hct gese: "In so die universiteit te verlaat te gehoor- no dig. Afge ien daarvan of ommige 
verre as wat die VSR sy plig gcsien sa am nie. Daar was ook 'n positiewe studente glo in Swartmag, moet hull' 
het as die organiseer van massavergade- aanduiding van gebeure by die koshuis begryp dat Swartmag sender opgeleide 
rings wat gelei het tot die onlangse wat daarop gedui het dat die studente mannekrag tot chaos sal lei. Prof. van 
onrus, dink ek nie dat dit in die wou voortgaan met hulle studies. Prof. der Ross het laastens opgem rk d. t 
universiteit se bcste belang is om op van der Ross het dan ook 'n beroep op daar 'n behoefte bestaan dat mense in 
hicrdie stadium 'n VSR te he nic, die ander studente gcdoen om met die aile strata van die samelewing di jong 
orndat die onrus nie in die universiteit heropcning van die universitcit, na men e sal oortuig dat hulle 'n rol te 
re~~~~ci~Mn~Pcten~~ n~_h_u_~_k_Ia_~_e_t_e_ru_g_t_e_k_e_~_. v_e_n_'_~_h_e_t_~_oo_s_sa_'_m_c_~_w_i_n_~ ~ 
bereid om hierop kommentaar te lewer 
nie, 

Hierdie stap deur Prof. van der 
Ross, volg die vorige stap deur hom, 
waarin hy 21 studente verdere huisvcs 
ting in die koshuise verbied het asook 
die korsing van 5 studcnteleiers waar 
onder die studen teraad se voorsiuerr 
mnr. Cliffie Petersen. 

Prof. van der Ro s het gese dat 15 
van die 21 studente se uitsctting uit die 
koshuise eers na die finale ek amen van 
krag sal word. AI 21 sou egter toegelaat 
word om hulle akademiese be dry wig 
hede voort te sit. Die ander 5 studente 
wat van aile kampusbedrywighede ge 
skors is, lean nog versoek word om voor 
die universiteit se di siplinere komitee 
te vcrskyn. 

Volgcns prof. van der Ross was alles 

Treurnicht oor ontug 
DI E huidige wetgewing in verband met ontug, was onlangs die 

onderwerp van bespreking toe dr. A.P. Treurnicht studente aan 
die Universiteit van Port Elizabeth toegespreek het. 

Die Adjunk-Minister het die Van handtekeninge het in die laat dertigjare 
der Hoff vereniging toegespreek en gese wetgewing van die aard aangcvra. 
dat soortgelyke wetgewing reeds in Hierdie feite slaan dan ook die 
1685 aangeneern is. 'n Versoekskrif gerugte die nek in dat 'n paar ver 
met o ngeveer tweehonderdduisend krampte nasionaliste in 1948 daarvoor 

~ ~ ~wrant~)ordclik wa d~ d~gewraak~ 
ontugwetgewing aangeneem is. 

Ontug, of te weI onkui. heid tussen 
swart (of bruin) en wit, sal net di' 
'pogings' verydcl wai aangcwcnd word 
om maatskaplikc en politieke rus en 
vrede tussen die rassegroepc te bewerk 

-mocg is, flick as jy klaar toets geskryf stellig, 
In Stellenbosch is jy aUyd "in" as het, f1iek as jy iets wil vier, fliek as jy Dit is 'n bekende feit dar daar net 

~ n~~~it ~hMd~~n~~cl~ n~s~tom~doonnW\DisW~~M8~~~~~~~s~rt~~~nj ~--------------------------- 
lntervarsity (met entoesia me) by- ook "in" om naweeksaande baba op te as wat daar tu en wit en wart i • Die DIS d 
woon. Eetplekke is 'n belangrike aspek pas vir een van die lektore (dit geld Bruinman kom in op tand indicn hy oe. v n tu entepe 
van jou "in" wees, Dis "in" om voor 'n darern seker net vir meisics), saam met die swartman g kla ifi er 
huisdans 'n skemerkelkie by Lanzerac "In't-wees bly in elk geval maar 'n word. Aang ien die Kleurling ni af 
of Devon Valley te g niet. Dis "in" om relatiewc begrip wat jy nie van pick, sondertike ontwikkeling onder kryf 
by die Cattle Baron "steak" te eet en omstandighede of mense kan losmaak nie, is hulle nie ten gun te van die 
baie Spur toe te gaan. Vir meisics is dit nie. Dit Iyk asof dit die vciligste sou ontugwet nie. . 
"in" om ten spyte van bogenoemde wees om te sorg dat jy aItyd min of Dit is 'n ope vraag hoekom di 
aktiwiteite maer te bly /word en altyd meer weet "wat sou nou eintlik nan- ontugwet, wat nie voor 1948 nodi was 
bruingebrand te wees. Dis baie "in" om gaan". nie, skielik in 1948 nodig geword het. 
naweke Koeelbaai toe te gaan. Vir ..- -'- --.1 

sommiges i. dit "in" om gerceld "Con' 
serve" of H.B. Thorn toe te gaan, om 
nie Na ionaal te tern nie, om "baie 
verlig" te wee , ens. ens. Die "store 
tipe" uithempveld koen-voorkom vir 
ouen is bale "in". 

Op lkeys is dit "in" om naweeks 
aande by "Blazes" of een van die vele 
ander diskoteke te gaan dans. Dis "in" 
om gereeld by Peter's Pan Cakes en 
"Pig & Whistle" gesien tc word (lg. is 
"uit" vir meisics). Dis "in" om in die 
maanlig na Rhodes Memorial toe te 
klim en dis "in" om jou metgescl/tc op 
iets baie spesiaals, soos Griekse koffie 
(1,80 per koppie) te trakteer, Om in 
[ou eerstejaar vir die S. R. te staan en in 
te korn, is baie "in". Di "in" om te 
dink Dirk Hoffman is 'n lekker ou. 

In Uppieland is dit, volgens 'n 
brletskryfster in die studenteblad, 
UPhN, "in" om te flick: "-fliek as jy 

Wanneer is Jy "In" of "Vit"? 

Prof. Van der Ross, Rektor van die U. W.K., 'wat die studenteraad van 
die universiteit ontbind het in 'n paging om onrus aldaar te verhoed. 

WAT is "in" en wat is "uit"? - 'n vraag wat elke universiteit volgens 
sy eie tradisie sal beantwoord - of dit nou Maties, Ikeys of 

Uppies is. 

DIE probleem van Informasie wa onder b spreking tydens die 
Nasionale konferensie in Eng lse tud ntekoerante, gehou by di 

Universiteit van Natal (Durban) in Julie vanj ar, Aldus die NUSAS· 
blad - "National Student". 

TUKS se 

Na aanleiding van die hele debakel, 
wat groot ontevredenheid onder die 
studenteunie tot gevolg gehad h t, het 
die Redakteur van Die Perdeby die 
persvryheid-beginsel onder die soeklig 
geplaas, By het ge e dit was die reg 
matige plig van die VSR om die betrok 
ke persone tc tug, aangesicn hulle die 
vryheid tot hullc beskikking misbruik 
het, Die VSR moe dus, as instansie 
wat vryheid waarborg, die studentc 

beskcrm teen optred wat indrui t n 
hulle belange en go ie reg. Hy me n 
verder dat 'n rubriek war vatbaar is vir 
strafregtelik v rvolging (soos di ~ in 
Ingvaria; nou maar ecnm al net ni 
tuishoort binne die spreekwo rd like 
"Vier Mure" van Tukkies ni . 

In dieselfde asem w arsku die R - 
dakteur d t die instansle wat vryhe d 
wa rhorg, ook ni so moet optre d It 
hulle juis vryhcid vermoor nie! 

LIBERTAS PLANTGAL Y 
BlED U 

KONTANT AFSLAG 10% 

Prof. Sadie Marais, dr. Lange, prof. Theron, mnr. Vosloo ell prof. van Zyl afgeneem tydens die symposium. 

OP ENIGE VAN ON GROOT 
VER KEIDENHEID PLANTVOORRAAD. 
BRING HIERDIE ADVERTENSIE AAM 
H/V DORP- EN PIET RETIEFSTRAAT 

T.El. 6007 

? • 
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STU ENT SE DEELNAM IN 
OPERA- IE '78 

OPERA-SIE '78 is die tema van volgende jaar se kamaval. Hilgard Bell, Kamavalvoorsitter vir 1978, het 
hierdie nuus bekend gernaak in 'n onderhoud met Die Ma tie. Dit bied 'n wye verskeidenheid temas vir 

die vlotte en die Maties se inisiatief behoort dit baie interessant te maak. Die tema het be trekking op opera 
en die operamusiek. Kamaval is egter nie net die vlot-optog nie en Hilgard en die kamavalkomitee het 
spesiale reelings getref om dit te probeer bereik. 

STUDENTEDEELNAME 
Twecdens wil die kamavalkomitee 

ook geld maak. Alhoewel hulle nie Daar sal 'n paar afwykings wecs van 
vanjaar 'n pesifieke bcdrag as hulle die tradisionele karnavalprogram: "Die DOEN JOU DING 
mikpunt gc tel het nie, is dit vir hulle kon ert in die stadsaal word afgestel 
belangrik dat USKOR y groelkoers omdat dit nie dcur studcnte spesifiek "Elke student kan karnaval net 
van di afgelope jaar moct kan hand- aangebied word me. Ons uitgangspunt deur sy dee I name geniet. Kom drink 
hat I. Karnaval het edert di stigting bly teeds studented clnamc. Verder jou bier by die bierfee , kom dans jou 
van USKOR in finan PIe terrne verdrie- word mej. Matieland op 'n dcftige dans by die kamavaldanse ... en ver 
dubbel en di wcrk van USKOR brei kroningsbal gekroon en daar sal 'n koop 'n vol bo kie motorkompetisie- 
~ed' uit. "Da rom ~ ilie karnava~~b=j=er~~~ee=s~o~p~d_~~Ja~n~M~a=ra~i~p~~~i~n~g~e~h~ol;l~k~a=a_rt~ji~e_!~"'~~~~~~~~~~ 
komitce anders as ander tudente-orga 
nisasi ; miskien is dit harder werk. 
Karnaval i 'n besigheid en dit word so 
he tuur jy w rk om geld tc maak." 

Die karnavalkomitee het 'n tweerlei 
do Istelling. "Eersten wil ens natuur 
Jik die studente by die verm ak en 
ge ellighcdc van Karnaval betrck. :int 
lik hied ons nie verrnaak aan vir die 
student nie; dit word deur sy de Inam 
ge kep. Di soos 'n dan as jy nie self 
ook d elneem nie, g niet jy dit nie, het 
Hil ard ge c. 

USKOR 

MIClIW,['H TRE'DHA UX, wat vanjaar aie tweede prys vir debutante verower 
het, hou hier cell van die plakkate vas wat gebruik word am debutantes te wer] 
vir die komende veldtog. Dames wat belangstel om van/oar debutantes te word, 
mort '11 inskrywlngsvorm invul by die Karnavalkantoor. Dis bclangrik dar aile 
vo memende debutante die vergadering in di Nuwe Handelsgebou op 19 
Oktobcr (7 nm.) sal bywoon. Die debutante bal, prestige sosiale geleenthetd van 
die Akkcr, vind volgende jaar weer in die Mount Nelson Hotel in Kaapstad plaas. 
Die eerste prys is 'n dubbelkaartlle no Europa en pryse 2, 3 ell 1 enkelkaartlies. 
Dan is daar 2 pryse vtr twee na Oudtshoorn, 'n Soloped, 'n Frick-naaimaslien, 2 
pryse vall Siems. 'n draagbare TV en nog onder. KOMAAN Matie-meisies, elkeen 
Waf meer as R3 000 lnsamel, sui oak 'n vlug no Europa well. 

RAAK GEMOEID 
In antwoord op 'n vraag of die 

karnavalkomitee spesifieke pogings 
gaan < anwend om lJSKOR beter be 
kend te tel as deur die tradisionete 
fotob rigt in die Akkerjol en die 
inligting agterop die kornpetisiekaart 
jics, het llilgard 'n warm antwoord reg 
gehad: "USKOR word elke dag deur 
pamflette en kocrante bckend gestel 
ma r die gewone student i te apaties 
om te gaan kyk wat da r aang an". 
Date min van die studente i buit n 

Nuwe Topexane 
behandel fienerv ~rob eme 

deur di y I klini 5 
koont w s. 

Ontdek 'n nuwe dimensie van reiniging 
m t hi rdie unieke gemedikeerde. 

Deur soggons on sa ns mot : Topoxano to was, word mgBwortelde vuiligll id, oortolligB aile en OU 
tooie vel ella waf die sweotgaat/!es versfop, doeglik verwyder. Oil la t iou vel klinies simon', 

Baie dermatoloe is dit een dat absolute 
r iniging die belangrikste faktor in die behand 
ling en beh er van tien rvelprobleme Is. 

Top xane stel nou 'n splinternuwe dlmens e 
van reiniging bekend. 

Dit was jou vel klinies skoon, Dit beteken jou 
vel Iyk en voel skoon en vars. 

Deur soggens en saans met opexana te 
was, kan jy tienervelprobleme doeltreffend 
behandel. Sodat jy die weretd vierkant in die 
ge 19 kan kyk. 

t .. 
.. , Topexane is deur vooraanstaande derma- 

toto« op grond van omvattende navorsing ont 
wikkel. Die diepreinigingsaksie en spesiale 
eienskappe maak dit utters doeltreffend in die 
iJehandeling en voorkoming van tieoerveiorot» 
leme. 

DI· Oktoberfees, waarvan die Van der Stelfees die hoogtepunt is, 
vind vanjaar die elfde keer plaas. Die feestellkhede het reeds die 

13de' begin en duur tot Saterdag die 15de. Die volgcnde sal studente 
moontlik interesseer: 
• Uitstalllng van outyd 'e rytuie en • Die Stellenbo e Vllegklub is vanjaar 
wama ersgereedskap in die Ou Land- vir die eerste maal by die fee betrokke 
tlousaaI in Die Laan. en sal twee vcrbyvlugte ondcrneem. 
• Hit talling van hlommerangskikkings • 'n Lugballon sal ook die dag van die 
in di Trust Banksentrum die 14de en br ak fop tyg. 
] 5de. • Die hi tori verw lkoming van di 
• Saterdag sal daar owat 25 talletjies goe verneur sal etlike nuwe it ms in 
op die braak verver ings en koopw re sluit. Die g hruiklike dans vir die 

l( aanbied. goewerneur, die optog van koetse en opeere · In di pick v n die biertuin sal da r perderuiter en men in sewenti nde- 
~ vanjaar 'n wyntuin wee wat in same- eeu kostuums al weer in die program 

werking m t die KWV aangebl d sal vcr kyn. 
medikeerde Velreiniger. word. Etes sal hier hedi n word. U.S. BLAASORKES 

rvelprobleme tee" • P rdenommer~: Dr. Nollie Marai en • Di U.S. Blaa ork wat verl de jnar 
• haar pan Arabierperde en ander v r- onder dr, Loeh van Zuilenburg g stig j , 

>IANt. L.ME tonings van perd • al ook die he Ie dag by die fec optree. 
1\ nyun WII S Xl~59/G 

W rktien 
TO 

k ar naval e n igs in gemoeid met 
USKOR. 

word." 
Die Karnavalkomitee voel dis onreg 

verdig dat die eerstejaars die vuilw rk 
moot doen en die eniors geen deel het 
aan die kamaval nie, behalwe vir sover 
dit suiwer verrnaak a ngaan, "'n 
Seniorstudent kan dcur sy deelname 'n 
baie groter bydrae lewer omdat hy 
weet waaroor dit gaan." As 4 000 
studente elk 'n vol boekie motorkom 
petisiekaartjies verkoop, sal die poging 
'n sukses wees. Die slag kan 'n motor 
en 'n bakkie gewen word. 

BORGE 
Die borge sc kcnnis omtrent 

USKOR ven kit ook van mekaar, maar 
afgcsien van die teun wat hulle aan 
USKOR gee, het die karnaval vir hulle 
ook in die eerste instan ie heelwat reo 
klamewaarde. 

BOSTAANDE Iota is geneem op 'n geselligheid waartydens die 
Eendrag-redakteursgilde onlangs gestig is. Eendrag he! geskiedenis 
gemaak deurdat al die hoofredakteurs van al die belangrikste 
studentepublikasies vanjaar inwoners is van die koshuis. Op die toto 
sit Pief Erasmus (Die Besem '77), Leon Blignaut (Akkerjol '77), Orris 
Heymans (Die Matie '78), Adrienne Hofmeyer (M j. Besem '77; 
eregas) , Christian van Schalkwyk (Die Stellenbosse Student '77), 
Clive Trent (Akkerjol '78), Frikkie van der Merwe (Die Taak '77) en 
Marietjie Landsberg (Mej. Akkerjol '77; eregas). 

Musiek vir LSS 
UITEINDELIK musiek in die Sentrum! Studente wat gerecld die 

LSS besoek, kan reeds die nuutste verbetering geniet. Musiek sal 
voortaan voltyds aangebied word, TV-tye uitgesluit. Altus Coetzee, 
SR-lid (LSS), het tydens 'n ondcrhoud laat blyk dat hy hoogs tevrede 
is met die reaksie op die vraelyste wat in die LSS geplaas is. "Die 
studente se instelIing t.o.v. musiek in die Sentrum is bale positief; van 
die vraelyste het ek die meeste terug ontvang." 

Die Musickkomitee het reeds 
· wentien ka ette aangeskaf en veral 
"country"- en "folk"-musick op band 
encem, omdat hierdie musiektipes die 
meeste studentc sal bevredig; o.a. Neil 
Young, Neil Diamond, John 0 nver, 
James 'I aylor, Carty Simon and 
England, Dan and John Ford Col y. 

Plan like musikante kan tyden 
etensure optr e. ABe bel ngstellendes 
wat bereid IS om kosteloos op te tee, 
kan met Altus Coetzee in Maiuba in 
verbinding tree. Daar i ver kei ver 
d re planne m t die LSS, end arvan 
i om 'n horlosie binne die Sentrum te 
pl 

o TOBERFEES OP BRAAK 
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Dans:die spil van sosiale 
Matieland 

OP Stellenbosch dans jy soos die Stellenbossers dans, lui die gesegdc. 
Voordanser op Hoerskool of nie voordanser nie, Stcllenbosch sal 

jou weldra iets van die fynere aspekte van dans leer. Die mate van 
selfvertroue waarmce jy op die AKKER beland, het heelwat te doen 
met jou bekwaamheid op die dansbaan. J y het heel waarskynlik 
vooraf gerugte gehoor dat dans die middelpunt vorm van al wat sosiale 
aktiwiteit is. En tereg ook: dans, soos elke Matie weet, is die spil 
waarom 'n groot deel van studentwces draai. 

'n Frillehcrnp, strikdas en swart 
pak, 'n hocnekkie matrickafskcidrok 
wat met 'n kaalrug ene vervang word, 
'n dansles of twee plus "n kitskursus in 
"die regte drankic vir die regte geleent 
heid" en siedaar J y is aanvaai baar op 
sosiale gebied! 

migcs tref na 'n onsukscsvollc koffie 
drinkery. Dit kos dikwels heelwat 
moed, maar verbasend min vyfscnt 
stukke wanneer 'n dame cell van die 
mans na 'n dans uitnooi. Daar is 
blykbaar min dinge wat die manlike 
ego so strccl soos 'n uitnodiging na 'n 
damcshuisdans! 

SOCIALS 

FORMEEL 

KRISISSE 

S008 daar dikwels voor 'n groot 
dan. '11 tclefoondrukte ontstaan, ont 
staan daar reeds van vrocgmiddag bad 
krisisse in dameskoshuise. Gewoonlik is 
munskoshuise, snaaks gcnoeg, altyd 
leeg op sb 'n middag. Voornemendc 
dansers bevind hullc dan langs die 
strand, langs die rugbyveld of in die 
beroemde, berugte "Tollies", terwyl 
Eerstejaars vlytig aan die motorwas 
langs die Eersterivier is. Daar is niks, DIE manne moe! sorg dra dat vroegmiddag-opwarming nie 'n laataand humeuropvlamming in die hand 
glo die rnanne, wat 'n meisie so be- werk nie. indruk so os 'n hlinkgcwaste motor en -- ....,._ 

"n gcsonde gelaatsklcur nie! 

Sommer gou raak ens manne ge 
konfyt in die kunsies van hoc om die 
skonere geslag te beindruk. Basrcse 
etikctreels van hoe '11 dame bchandcl 
hehoort tc word, word nagcgaan en 
met vrug gcbruik soos drc gcle ntheid 
hom v o o r do e.n. Op sogcnaamde 
"socials" word nie net die danskuns 
beoefen nie, maar word die kenner oog 

RAMPARTY FORME ~L trappery of gcdurcnde dan pa: siel r 
dry. n Ramparty voor 'n dansparty is 'n Goeie sigaar is blykbaar 'n 

tradisle. Daar moet egtcr sorg g dn "moct" vir die form Ie voork m .. 
word dat die vn cgrniddag-opwarming Wanne r lY nie 'n g i dans r 1. ni , 
nie 'n laataand humeuropwarming m hou dit be ll voordeel in om 'n go i 
die hand work nie. Dus sorg ons ramme gc lscr te we s. Belecfdbeld in 001' 

dr we mate volg gewoon Iik na n tone- 

KOFFlh 
'n Kopple koffie roud die vcrri • 

tin af - behalwe . om wnun r '0 
gehr e tc ritlduh r di elnd van 'n 
dans ry 1 tek n. 

J)ANS hct met die verloop 1'011 
jare 'n gewilde vorm van vermaak, 
indien nie die gewildste nie, op 
Stcllenbosch geword. SOOS alles 
op Stellenbosch mettertyd tradi 
sic word, het nit aileen dans nie, 
maar oak dit IVai 'n dons voora] 
gaan, 'n gcvcstigde patroon aange 
neem. Annclie Odcndaal van ons 
Sosiale Redaksie het ondcrsock no 
hierdic verskynsel gedoen. 

SAKGELD 

MOl!,T daar altyd iets tussen ons 
weec;:> 

'n Dan betoken dikwels ook 'n 
nuwc wk. 'n Individuele voorkorns 
vereis 'n eie skepping ... dit mag dalk 
net wees dat daar op die dansbaan 
uitgevind word dat jy nic die enig te 
was wat kort tevore 'n ek 'kluslcwc 
Kaupse winkel hesoek het nie. Vi die 
meer vaardiges met 'n naald, hied danse 
dus 'n gclecntheid tot ekstra akgeld. 

In beide mans- en damcsko hui cis 
die lecngogga voor danse glad nie 'n 
onbekende vcrskynsel nie. G lcendc 
vere verskaf later, wanncer daar deur 
albums gcblaai word, groot vermaak. 

vir 'n mooi meisie ook vcrvolrnaak. Tog 
eienaardig hocve I opgewond nhcid die 
noem van die woordjic "social" kan 
vcroorsaak. Straks orndat dit sovc 1 
hoopvolJe hcloftes vir die hopeloses 
inhou? Of is dit maar net orndat dit 'n 
gawe ontspan-kansie hied wannecr die 
Akadcmic druk ... ? 

VERSKYNSElS 

Die tocnamc in koffic-afsprakc voor 
'n groot dans bly maar 'n verras end 
verskynscl. Verrassend i ook die plot 
soling akadcmiesc drukte wat som- 

VOORDEUR ALRREDS '11 Huwellksaansoek? 
Voordeurdiens in ko huise vier 

hoogty op dan aande. Onvcrklaarbaar 
is, hoc voornemende dan ers tog tus. n 
die geharwar byrne nar uitkorn. - Ver- 
I wanneer di "vyf-mlnute-wagt'-tra 

di. i in n. nrnerking geneem word! 

"SOCIAI.S'· veroorsaak groot opgewondenheid, Straks omdat dit soveel hoopvolle beloftes vir die 
hopeloses in hou? 

KIMORDIA DIAMANTE 
GROOTHAND LAAR IN JUW LIERSWAR 

ADA ES: mbou N ion I bou, 
2 d Vloer. Kamer 201 , 
PI mstr • t, St II nbo ch, 
T 1.721 4. 

I(ANTOORUR . 
M n·Vry: 2- nm. 
S t: 9vm-1nm. 

Koop jou ring op di Akk rl 
Koop Kimordial 
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lUI tudente aad • UZ 

TWEE Raadsvcrgadcrings is gehou sedert die vorige verskyning van Die Matie. Behalwe gewone besluite 
oor sake van algemene Studentebclang, is dit insiggcwend dat daar weer eens 'n mosie wat hom oor 

landspolitiek uitspreek, ter sprake gebring is. 
Die volgcnde i 'n kort opsomrmng Mme. Bergh en J ooste het daarop 

van enkelc voorstelle en besluite. Die gewys dat die aanbeveling onder die 
kornitee vir Akadcmicse Skakeling gaan aandag van die Koshuiskornitce vir 
nogmaal ondersoek instel na 'n beter oorweging gele is, en dat die sank uit 
inskrywingsprosedure; Elsenburg sal verband geruk word. In die ccrste pIck 
toegelaat word om deel te neem aan is aanbeveel dat die moontlikhcde vir 
die lntcrkoshuisblocdkompetisie; die betcr gericwe ondersoek word, en in 
m morandum oor die L.S.S.-regulasie dicn moontlik uitgcbrci word. Indicn 
i deur mnr, Pretorlus opgcstel en word daarna nog ontevredenhcid hcers, is 
aan ko huise bcskikbaar gcstel, Die aanbeveel dat die tahoe-reel heroor 
Stu de ntebelangckornitee onderncem wecg sal word. Dit het ook net betrek 
om 'n Sk-dagboekie te laat druk; 'n king op die besoek van dames in 
splinternuwe klagkas is langs die LSS se rn anskoshuise. Hoewel Christopher 
posbusse opgerig, waar studente allerlei Agenbach hom teen kamerbesoeke uit 
probleme en beware kan bekendmaak ; gespreek het, steun die Raad egter die 
Smgfecs vind volgende jaar plaas op aanbevcling in beginsel. 
24, 25, 26 Augustus. 

Problerne het ont taan oor die be- 
oefening v n inform le port op Son- KONSTITUSIE 
dll'> deur tudcnte; dit is 'n reel dat 
gcen sport Sondae op Univer iteits- 'n Lang mesic wat hom oor die 
terrein mag pl. asvind nie. Gevalle het Regering se Konstltusionele Plan uit 
voorg kom dat persone wat die berg- spreek, is na 'n redelik lang bespreking 
pad gaan draf het, deur Kampu beheer aanvaar, nadat al die lede daarvoor 
vcrbicd is, tcrwyl die Universitcit se gestem hct, behalwe Leon Oosthuizen 
atlete op die tartanbaan net daaronder wat buite stemming gebly het. Leon 
vrylik ocfen. Om hierdie saak met sy het aangevoer dat die Raad sanksie sou 
tcenstrydighcid te onder ock, het lise gee aan 'n "partypolitieke plan", wat 
Treurnicht reeds met die Vise-Rektor volgens hom buite die Rand se oor 
gcskakcl, Per mosic is die under SR- deelsgebied Ie. Heide Hannes Koegelen 
lede hieroor ingelig, berg en Eitel Kruger hct gemeld dat dit 

Die aanbeveling van die Prirnarii- belangrik is dat studente standpunt 
komitee i.v.m, beter privaatgeriewe vir moet inneern en hul betrokkenheid op 
stud nte vir verkcer tussen mans en 'n tasbarc wyse moet artikuleer. 
d mes in koo;huise is ter sprake gehring. Die mo ie, dcur juf. Treurnicht 

--------------------------------------------------------------------------------- 

voorgele, lui as volg: 
Dat hierdie Raad 
a) sy volmondige steun toese aan 

die Regering se Konstitusionele Plan as 
raamwerk vir voortgcsette onderhande 
ling ten einde 'n regverdige en aanvaar 
bare politickc bedeling vir nie-swart 
Suid-Afrika tc vind; 

b) die pogings van ek trcmiste om 
die grondwetlike voor telle as basis vir 
ondcrhandclinge te verongeluk, ten 
sterkstc betreur word; 

c) die aanstclling van 'n kornrni sie 
van ondersoek na die po isie van die 
stedelike swart man verwelkom word as 
'n dringend noodsaaklike begin van 
poging om 'n lewensvatbare modus 
vivendi vir al Suid-Afrika se mense te 
sock. 

Ilse Treurnicht het onder andere in 
haar motivcring gese dat dit die cerste 
drastiese stap is van regeringskant om 
die dooiepunt tussen die Blanke, Bruin 
man en Indier op te los, en a sodanig 
verwelkom moet word. Daarom be 
trcur sy ook die skipbrcukpogings van 
blank en bruin ek trerniste wat hierdie 
kommunlkasle, wat as bclangrikste fak- 
tor in SA e pollticke bedinging geld, 
wil vertroebcl. Sy sicn die Plan as die 
begin van 'n brce bcstel wat in die 
toekoms nog moet be slag kry, en wa: r 
van studcnte hulleself nic kan isoleer 
nie, 

MATIE - 
GESPREK DR. Gerhard Totemeyer is verbondc aan die Departement Staatsleer 

van die Universiteit. Ily is 'n kenner van Suidwes-Afrika, sy mense 
en probleme, aangesien hy nie aIleen daar grootgeword het nie, maar 
ook intensiewe navorsing oor die gebied gedoen het. Dawie de Villiers 
het met hom gaan gesels oor sy pas verskene boek South West DAWIE DE VILLIERS gesels met 
Africa/Namibia, en sy siening van die politieke situasie van die gebied. 

In II hoek beweer II dot daar geen weerstand in die hevolking om etnisi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~op~n~ ~ &,~w~~fr~ moont~~" 8 ~ ~ond.lq vir p~it~ke h~ 
IlIr--------------'-___;,~-'--~-e;..~-;,.---'---'-'----ilill is sander Swapo nie. Lig u standpunt de ling te gebruik, 

vir ons toe. Beskik die nie-blanke groepe oar 
Re ente ontwikkelinge in en rond- voldoende soflstlkasie am die stelsel 

om SWA het my bevindinge, soos SODS die Tumltalle dit in die vooruitsig 
onder mecr breedvoerig uiteenge it in stel, te kan benut? 
my hock, deeglik b wys. I a rnaas kan Die. drlevlak-stelsel soos deur die 
ek na die onderhandellnge verwys wat Turnhalle voorgestel, is 'n gesament 
tus en die vyf Westersc moonthede van like poging deur aile afgevaardiges en 
die VeiJigheidsraad en Suid-Afrika oor d ar word du veronderstel dat hulle 
Suidwes aan die gang is. Daar bcstaan dit bcgryp. Ek gee toe dat daar 'n ver 
by my geen twyfel dat Swapo nog kil is tu en begryp, en die vermoe 
teeds die politieke party met die om dit toe te pas, Sonder twyfcl is daar 
sterkste aanhang in SWA is nie. Die vyf no 'n tekort aan ervaring, maar die 
Wester e moonthcd plceg gcdurig oor- aanva rding van die voorstelle dui daar 
leg met Swapo, 'n organisasie wat nog op dat hulle realiseerbaar geag word, en 
steeds die groot te internasionale er- clat almnI in die toepas ing daarvan Dr. Gerhard Totemeyer 
kennmg geniet. bctrokke sal w es. manse regerillg. voorsiell u konkrete 

Dit Oll egter vcrkeerd wee om NOli moet ck II egter daarop wys dat oplossings wat vir beide, die wereld ell 
Swapo as die enigste politieke krag in dit nog geensins 'n uitgemaaktc St ak is Suidwes aanvaarbaar sal wees? 
SWA te sicn, en darby nnder belnng- d t die Turnhalle-voorstellc die finale Ondcrhandeling bly Clltyd 'n beding 
rike politieke kragte oos die Nasionale bedeling vir SWA sal wees nie. Die ingsprose.. Eisc al van verskillende 
Party, die pas afgestigte party van mnr. komendc verkiesing is juis daarop ge- kunte gestel word, so ook sal toege 
Dirk Mudge, die Tumhalle en die mik om 'n nuwe kon tituerendc vcr- wings van verskillende kantc gevra 
Namibia Nation I Front te neg cr. gadering saam te stel wat van meet af word. Die vcrloop van die onderhande 

Verskil die binnelandse ell bllite- op 'n grondwet moet besluit. Fk voor- Jinge tot dusver en die reaksie daarop 
landse J'leue/s l'an Swapo nog? slen dat daar heclwat verskille van die in Suidwes en in die buiteland laat die 

Ontwikkeling in die jongste tyd dui huidige 1 urnhalle-voor tel c;al wecs. gevolgtrekking toe dat daar reed vcr 
I daarop d t da r 'n al groter ooreen Die oanstelling van 'n Sliid-Afrika- gevorder is in die rigting van 'n aanvanr 
; koms in die uitspral'e van Swapo--I ieTS ner as adminislrateur.generoal; 1001 dlt bare opl sing vir almal wat betrokke 
I is, hinne- en buitcland . Dit het me ge- n/e die skcptisime teenoor die Suid· lS. Indien hierdie ontwikkelingsgang 
; hring tint die binn landsc vleuel al hoe Afrtkaanse bedoelinge met Suidwes op- gehandhaaf kan word, j'l ek vol ver- 
o me r g radikalisecrd eraul' het, hoe- 1luut op/ao; nie? troue dat ook die oorblywende prob- 
w,,1 hy hom tot dusvcr nog van die Skeptisisme, deur wie? Ek dink nie Ierne, wnt g wi nie gering van ard j 
annwending van g weld wccrhou het. ons durf die bona fides van die admini- nie, tot tevredcnheid van die betrokke 
ldeologiell hd die twee vlcuels al nader stra1eur-genernal in twyfel trek nie. nes opgelos kan word, en ook die 
ann mekaar bewccg. Tydens die ondcrhandelingc tussen die nodige aanvaarding, binne- en buite 

lIet die TlImhal/e nie Ie veel klem We te cn Suid-Afrika is gesamcnUik op lands, sal vind. 
op emisitl'it gell! "ie? hierdie amp ooreengekom. Die admini- 'n Joerna/is. Ebbe Dommisse, moak 

Suidwcs-Afrika bestaan uit min tens tratcur-generaal het 'n besondere taak die bewering dat gebeurtenisse u bellin· 
elf ctnisitcite en hierdie geg wcndheid om te verrig wat veel wysheid vra. dinge aglerhool het, ell vandoar die 

; kan se erlik nie in di ontwikkeling - Om k plic teenoor hom te wecs, twee naskrifte in u boek. Jilat is u 
pro ,8 g ignoreer word nie, ho wei ck dat hy 'n Suid-Afrikaner is, .ou op die a1ltwoord daar?p? 
p r.oonlik di lewen vatb arheid VtUl minste 'n voorbari e houding we s. My bock IS hedoel om 'n agter 
etni itcit s'n vorm van politieke Suid-Afrika so henoeming van Regter grondsinligting te gee oor di feitelike 
differen ia i in SWA betwyfel. Hierdle Steyn s administrateur-gcncraal moet situasie in Suidwe -Afrika. waarbinne I twyfel het klaarhlyklik ook by die g sicn word as 'n daad van erns en besluite gcneem moet word. Daarom 

i moo te swart en brum Turnhall"-afvanr· belang om die Suidwes-vraag. tuk spoe- dat nie net aileen ek aan die woord is 
i digings po gevat, d urd t <lie afvanr- dig en tot die groots moontlike tcvre- nie, maar naa my ook veertien ander 
digmss aan die komendc verkie ing as d nheid van almal daurby betrokkc, op bruin, wit en swart Suidwe ters, wat 
politieke partyc wit d elnecm en v 'r- tc los. hulle onder meer da roor uitspreek hoe 
kiesing Oil 'n ctnie e grond lag wit Be;reffende die onderhandelillge hulle die toekom sien. 
vcrmy. lIulle is dceAlik bewus v n die trlSSen die Grool Vyf en die Suid·Afri- (Vervolg op hi. 10, kol. 3) 
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WIE NIE WIL NIE, 
WEN NIE 

BAlE woorde is al kwytgernak oor inter-universitere kontak 
tussen aile Suid-Afrikaanse universiteite. Eweneens is min 

dade al uitgevoer waardeur hierdie kontak enigsins in 'n 
konkrete vorm 800S '11 organisasie gegiet kon word. Redes 
hiervoor is talryk. Onses insiens mo t die rol wat die hestaande 
nasional organisa ies as hindernis in hierdie weg speel, nie 
ond rskat word nie. 

Die ASB s konsekwent va klouery aan sy Afrikaner-eksklu 
siwiteit, sy v rkrampte stnndpunte 800S die op sy jaarlikse 
kongres vroee r vanjaar en sy kragdadige ignoransie van anders 
d nkendes, 800S ASPU hantering van die redakteurs-konferen 
sie-kwessie, werk legs stremm nd in op die moontlikhede vir 
die totstandkoming van 'n organisasie vir studente van aile rasse 
en tnalgroepe in Sutd-Afrika. 

NUSAS bou ann 'n nuwe beeld, maar kon die ASB nog nie 
van sy erhaarheid en opregtigheid oortuig nie. Ook wit dit 
voorkom asof hierdie En elstalige organisasie van die Afrikaanse 
student verwag om na links te b weeg, onder dat hulle 'elf 
kompromitter nd wil optr e. Dit niles in ag genome, staan 
NUSAS ge nsins vir die ASB teru as demper van positiewe 
kontak nie. 

SASO bes f hlykbaar nog nie hoe dringend nodig dit vir 
Suid-Afrikaners is om m nings te wissel nie. Die Swart organi 
sasie het nog rue veel tekens van b langstelling, selfs in 
koek-en-tee-skakeling getoon nie. Hoe gouer hulle die afsydige 
houding beeindig, hoe beter sal dit vir hulle en ander groepe 
wees. 

Dit wit Iyk asof studente-politici deesdae net so halstarrig en 
onbuigbaar as hul ouer broers in die land politiek begin word. 
En as kontak bloot in 'n politieke speletjie gaan ontwikkel, het 
dit geen in nie. Dan sal 'n nasionale student -organisasie wat 
ross • en taalgrensc oorbrug, 'n ideaal bly, net 8008 dit nou is. 
Die ideaal kan Ifs wegkwyn - met ramp poedig g volg . 

Die tyd het aangebreek vir studenteleiers om as jongmense te 
b wys dat Afrikaner, Engelssprekende, Swart- en Bruinman 
saam kan werk en nie slegs bymekaar kan verbygesels ni . 

Miskien moet Stellenbosch no" weer, meer drasties as ooit 
tevore, sy neutrale posisie benut om iets nan die toestand te 
doen. Dan moet 'n mens net hoop dat die ander partye met oop 
moed re na die konferensietafel sal kom, want die tyd van 'n 

g karre) rondom agendapunte raak uitgedien. 
Maar 'n m ns se g duld raak op. 
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minister van Buitelandse Sake en Mini - loopbane k n en on di nst nie at 
ter lUI. Smit sal as sprcken optr c. 'n vcrruil vir kandidat n partye wat Clan 
Twcede openbare vergadering vind Stellcnbosch onbckend is ni ." 
plaas op Dinsdag 22 November om Men er Gerber, P.F.P.-kandidaat 
7.30 nm. in die stadsaal. Die P.I·.P. hou verklaar: "Ek stcl myself verkiesbaur 
vcrgaderings op Donderdag, 20 Ok- om die beleid vall die P.F.P. aan di 
tober en Maandag 28 November in die kicsers van Stellcnbosch te verduid lik 
stadsaal en sal deur mnr. Gerber tocge- met die klcm vcral daarop dat dit 
spreek word. noodsaaklik is om vanuit on. huidig MNR GERBER 

Die Nasionale Party sc kandidate m gspo i ie tc onderhandel m t anders- _------.--'------ 
het die volgcnde verklaar: "On. wit aan klcurige Suid-Afrikaners oor 'n nuwe 
ons Eerste Minister en die regering 'n be tel, voordat on. na konfrontasie 
rnandaat besorg om die reg ring e gedwing word, om uit 'n veel swakker 
nuwe grondwetplan tc implementecr, posisic die onvcrrnydelike to gewings 
om onregverdige buitclandsc inmenging te doen. Ons sal duo die N sionalc 
in ons landsake tc wcerstaan en om Parly pohti k an die kaak stel a 'n 
die wil tot voortbestaan en evolusionerc 1 igting wat onverbiddelik afstuur op 

S ENBOSCH d k dl ontwikkcling te dcmonstreer. Daarby i ola ie, oorlog en die uiteindelike HOE stempersentasies was aan 
TELL.:. en sy stu entegemeens ap was een van ie eerste glo ons dat Stellcnbosch ons en ons ondergang van on beskawing". die orde van die dag tydcns 
~e~e en ~hore w~ d~ nuu~~di~e Progres~ewe Federn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~aM 00 IIK~cr~e~ngL ll\l~ 

Party geskies het vir 'n openbare vergadering, nl. op 20 September in INGENIE URS SR VIR Ncethling sc hulskomltee-verkies- 
die stadsaal. Die sprekers was mnr. Japie Basson, prof. Nic Olivier en ing het vanjaar 'n 100% stemper- 
dr. F. van Zyl Siabbert. T7.0LGE'7\TDE T'DD 71SYN sentasic getoon. Durtr is vaniaar 

Onmiddellike reaksie van die vcr- Dr. Slubbert het gesc dit sal naief " I ll_ L.l.l.1"1. besluit om hulle stemtyd te ver- 
hoog af was op die aankondiging van wees om te verwag dat die hinnelandse skuif tot 23hOO, toe a] die dames 
daardie aand dat die Regering besluit druk op die witman se bevoorrcgte 
het om algerncne verkiesings vir die posisie in S.A. voortaan sal vermindcr. in die koshuis moes wees; siedaar 
Volksraad en die Provinsiale Rade op Mnr. Basson het aangcvocr dat die die resultaat, 
30 November te hou. Prof. Olivier het PFP vir kooperatiewe regering staan, Nerina s prim ria (Lind u Winter- 
die regeringsplan bestempel as die waarin daar eensternmigheld oor die hach) is die dcrde agtere nvolgcnde vall 
begin van die einde van ons dernokra- grondwet moot wees. Daar moct doling die koshui Will nic tydens di vorig 
tiesc parlementere stclsel. lIy het aan- van politieke regte vir almal wee.; t rmyn p die huiskomltee icdicn hct 
gcvoer dat die uitvoerende staatsprcsi- niemand moot van sy Suid-Afrikaanse nic. 
dent diktatoriclc magic sal he. burgerskap hcroof word nie. 

MIN. SMIT 

Minister II.H. Smit is die N.P.-kan 
didaat vir die parlcmentere vcrkie ing 
en mcneer P.J. Carinus vir die provin 
siale verkiesing. Mencer Louis Gerber is 
die P.F.P.-kandidaat vir die Volksraad, 

Die Nasionale Party sal 'n open bare 
vergadering hou op Din. dag t 8 Ok 
tober in die 1).1". Malan-Ged nksen 
trum om 7.30 nrn. Mcneer Pik Botha, 

111111111111111:1111111111111~111.1~11111111111111'111111111111111.lllllllllllillllllllllill 
'NTWEEHOEKIGE verkiesing salop 30 November, tydens die algemene verkiesing, in Stellenbosch 

geveg word. Kandidate van twee partye is verlede week vir die stryd benoem. Die Nasionale Party 
gaan kandidate in die parlementere sowel as die provinsiale verkiesings stel, terwyl die Progressiewe 
Federale Party slegs aan die parlementere verkiesing gaan deelneem. 

P.F.P. VERGADER 
OP STELLENBOSCH 

HUISLEIERS 
1978 : 

STUDENTE wat in koshuise tuisgaan, het na raming verlede jaar 'n totale inkomste van R7,2 miljoen 
gehad. Hul totale besteding bedra ongeveer RI 2,7 miljoen. Hierdie gegewens blyk uit 'n opnarne onder 

leiding vun Dr. Hein Oosthuizen van die Departement Bedryfsekonomie, en i slegs van toepas ing 
op koshuisstudente omdat privaat studente nie die gewensde reaksie op vraelyste getoon het nie. 

PRonLEhM 
By sommige koshuis her daar 'n 

probl em ontstaan rondom di gcwig 
wat di eerstejaarstem moot dra, Daar 
i self aanu dring dat daar orges tcm 
moos word. Na aanlelding v n die 
al emene grondwet vir kon titusie-l e 
koshui. e het daar ons k rheid ont- 

N.P. GEREED NA 
REORGANISASIE 

DIE NP Studentctak van Stellenbosch het op 21 September 
gereorganiseer. By die geleentheid is 'n nuwe bcdeling ingelui wat "R ,.., . ik d I" kId di P t 11 A O' t k A(,TE v.l.n.r.: Leon .K.lIIg, Etienne Raux, Duncan Fraser, Snafs verrei 'en e gevo ge VIr mges rewe e e van re ar y sa ie. Ie a ILl' G. I" A'" r» I' Dr ·Z· Vili . Mil . 

h lik l drl d kei t kk d 1 t t rt, klik Mantz, ,reg tarrington, nones L-a ItZ, rnt tp J' ujoen, Lasnie liar et naam 1 111 ne on ers ere a . ever ee wa voor aan onarnan 1 R' S' 
van rnekaar sal 0 tree. en laan. wtegers. . . 

P Voor: Dagbestuur, 1'.1.l1.r.: Albert Geldenhuys, Rooies van Niekerk 
Volgens mnr. Rauch, vorigc voorsit- lndierbcvolkingsgroepe t akkomodeer, (Onder-voorsitter), Vic Hills (Voorsitter}, Dirk Pienaar [Tesourier), Du 

ter van die Studentetak, be. taan daar Hicrdic aanbeveling is nie net aanvaar 
'n stork behocfte om mecr aan die nie, maar daar is ook uitvoering aan Toil Viljoen (Sckretaris). 
gewone ingeskrewe lid tc hied. Omdat gegee. A[wcsig: Nic de Waal ell Marius O/iJJicr. 
die tak in die verlede so gcw ldig groot 
was, was dit moeilik om clke lid 
individueel te bercik. "Die student van 
vandag wil grang redeneer oor politieke 
belcidc en gebeurtenissc, En hy kan nie 
daaroor redcneer as hy nic voldocnde 
inligting hct nie, Daarom is di bclang 
rikste redo vir die takverdeling om 
meer en doeltrcffcnder inligting aan die 
gewone ingcskrewe lid te kan de urgec. 
'n Ou klagtc is ook dat die student sy 
inskrywing. geld aan die begin van die 
jaar betaal en dan nie waarde vir . y 
geld ontvang nie, Met die verdeling van 
die tak hoop ons om ook hierdie 
probleem to howe to korn." Mnr. 
Rauch het ook vcrduidelik dat daar 'n 
oorkocpelcndc komitec saarngestel is. 

Die vergadering is ook to gespreck 
deur Sy Edele JUl. Smit, L.V. en 
Minister van Kleurling- Rehoboth- en 
Namabetrekkinge. Hy het ecrstens ge 
praat oor die omen de verkiesing en 
daarop gewYs dat die opposisie nie kan 
Ida oor die vcrkiesing nie, aangcsien 
hulle die persone is wat gevra het dat 
die volk moot 1)csluit oor die nuwe 
grondwetlike voorstelle. 

van 

Skenking 

Studente te spandabel 
- Dr. H. Oostliuizen 

bladsye vert cnwoordig. Dr. Oost 
huizen bcve 1 egtcr aan, om "ctikettc 
-ring" to voorkom, dar die verslae in y 
brct! konteks g I e. word. Dit i hy 
110m b skikb ar. (tel. 71140) 

NUWE BEDEUNG 
Min. Smit het gese dat die Erika 

Theronkommissie 'n aanbcvcling ge 
maak het dat die Westministerstelsel 
aangcpas word om die Kleurling- en 

S lEMENS Beperk, 'n onderneming 
met internasionale belange, het die 
ccrste private maut kappy geword 

wat geld skenk vir die instel van 'n 
leerstoel in ingenieurswese aan die 
Universiteit van Stellenbosch. 

Siemens het ondcrneem om, oor 'n 
tydperk van vyf janr, R50 000 te skenk 
vir nog 'n lcerstoel in el ktrotegni se 
ingenicurswcse. 

NUWE PROFESSOR 

Mm. Jan du Plessis is die aangewcse 
professor in elcktrotegnicse ingenicurs~ 
wese. lIy sal vcrantwoordclik wees vir 
rckenaar. telileis en Oll tomati. asi wan 
neer hy binnckort met die werksaam 
hede in sy nuwe pos b gin. 

9kt GOUD 

R9,95 
9kt Goud 

ROKERS 
Rokers, waarvan 30% manlik n 

12% vroulik i , spandcel op sigaretlc 

Adr s: 
Saambou N Ion I 
Twe do Vloor 201 
Plein tr. STEL. HERS EL: ALL JUWELIERSWAREI 

~~~~~~~~~~~~. ~ 
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GELIEFDES, die Fillstyne is op ons! Die soort wat jy agter die studeertafel moet doodslaan.Die son 
sal nog scwentien keer oor ons sak en dan sal die dag van rekenskap daar wees. Vir somrnige sal die 

Akademiesc son dan vir die laaste maal gesak het. Vir die wat egter hul decl gedurende die jaar gedoen 
het, sal die son weer opkom as hulle in Desember die treetjies in die D.F. Malan-sentrurn bestyg om 
weer te kan opdaag vir studio in Februarie volgende jaar is vir die meeste van ons egter oorgenoeg. Pasop 
net vir valse hoop. Daar is geen groter pretbcderwer as 'n "hereksjan"-kennisgewinkie in die middcl van 
jou somervakansic nie! 

Die vicrdc kwartaal is nou wcl net 
vier weki lank, maar moet horn gcen 
'in ondersk t nie. Hy's kort, maar 
krngtig, Myns insiens i. ons almal s 
grootstc vyand, 'uitstel'. On stel uit en 
uit totdat die nood van al vier kante af 
gelyk druk. Dan probecr jy allcs met 'n 
h uthamcr, 'n bottel t nikurn n 
wakk rbly-tt blctte jou kop inhamer. 
Begin hewers vaniaar betyds leer ... 
Party v rkies egter die c r te met ode 
.ornmige wil ook nooit leer me, Dit 
het laat geword ... dis al aand. 

Daur is natuurlik baie maniere. Die 
Skot, Arthur Ferguson se plan wa 
skynbaar een van die do ltreffend tes. 
By hct 'n fcnomcnalc aanleg gehad om 
iets van die hand te sit 

'en sonnige oggend in die 1920's 
sien hy hoc 'n ryk Amerikaansc tocri 
no die beroemde gcdcnknaald ter ere 
van Nelson op die Trafalgar-plein, 
taar, Hy stel homself toe aan as 
tydelike gids tot die plcin. Vricndclik 
verduidclik hy aan die Amerikaner dat 
die monument ter ere van Nelson i . In 
dieselfdc ascrn sprcek hy sy spyt uit 
oor die feit dat Engeland die kultuur 
skat sal moct prysgec. Bnttanjc is so 
di p in die skuld dat die monument 
v rkoop sal mo t word! Die gcdenk 
n ald, N.!lson sc standbceld, die lecus, 
die font in die hele spul ... en dit 
net vir £6 OOO! Die kopcr kon ook rue 
somrner cnige hierjy wee nie, By moes 
die ding kon waardeer. Die verkoping 
moos geherm gehou word n was Fer 
guson se offisiel opdrag, Die Ameri 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~knnct was in y nopp~s met d~he~ 
idee en It I Ferguson gesmeek om 'n 
tjck te aanvaar. D, ar is clfs ooreenge 
kom watter firma die monument van 
die plein sal verwyder en verskeep, 

Onnodig om te se dat Fergu on di 
tick aanvaar h t, dit dadeli getrck het 
en laat spaand r h t. Gedurende di - 
selfdc somer hct hy ook di "Big Ben" 
horlosie vir £ I 000 verkoop en die 
eerste afbetaling van £. 2 000 op die 
Buckingham-paleis ontvang. 

By hct eers later in Am rika y 
ri me styfgel op. M ar nic voordat hy 
die Withuis op 'n huurkoopbasis wat 
o r 99 [aar strek met 'n prcmie van 
100 000 dollar per iaar aan 'n ryk 
bee hoer verkoop het nie! Dingc het 
c rs skc f g loop met die verkoop vnn 
d~ b r~mde' tandb'cldvanVryl~id'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

in di New York-haw Han 'n ryk 1M k' h d I Australicr. (DIe hawe rno s vergroot aa n a J Ie 
word en die stnndb cld wa in die pad.) 
Die depo ito W,IS 'n ) kker vet een; 
100000<1 II r. I~----------------------------------------------~ 

i~ren is daar .c r sekcrlik 'n be- 
waring. bewuste omie wat 'n p ar dui 
send al ncersit om die 'Ou Hoofgebou' 
"van loping tc rcd'" Enigc stoerc 
boer . I graag die Voortrekker 
monument wil be it. 'n Man 'al dalk 'n 
hietjie op e keep sit met die Taa) 
monument ., .. wees Hewer maar versig 
ti vir hom! 

ten koste van die Unlvcrsiteit klop 
ni ! 

Die privaatstudcnte word nog boon- 
01' dcur die privnatscktor ook uitge- 

louis 
heyneman 

LOSIESGELDE WEER OP? 
G rugte wil dit h': dat die Unlversi 

tcit 10 ie fooie volgende jaar weer 
gaan styg. Kan niemand dan iets hier 
aan do n nit? Ons word .0 effens 
kriewelrig - veral n. 'n men v rneem 
dat 'In(1 r Afrikaansc Univcrsiteite se 
klas- en Iosiesgelde minder a ons s'n is. 
'II Mens h cf dat die Universiteit se 
boeke moe klop, Solank dit II t 

buit. }. k hoor lIOU die dag van remand 
wat R60 per rna: nd bctaal vir 'n 
kamer! (gc 11 kos of wa gocd as u 
miskien gcdlnk h t 'n motor, t levisi , 
pnvaat itkam r ell Pcrsicsc matte i by 
<IiI,; prys ingeslutt). 

Mar r ons geweeklr ag hang in die 
wind ... Di bose knn 11 op dy urt ell 
uit. 

GELDMAAK SOOS BOSSIES 

TI·.RWYL die kampu III r p en roer is oor di mosi wat Gro venor Lues s 
. Meintji jnr. op die volgend Slc-vergaderlng ter tafel ann I~, en 

rerwyl daar elfs gi. sing is dat Grosvenor hom in di komende 
tusscn-verkiesing a onafhanklike verkie baar gaun stet, is daar sornmig 
clemente op karnpus wat dit teen Grosvenor se manier van do n het. Die 
Melntjlesverkle ingsmasjinerie is alreeds in volle vaart, sc die rlemtclcgrarn, en 
ing ligte woordvocrder wil dit he dnl die Grosvenorkarnp me heeltcmal 
sonder ond rsteuning i ni . Veral Grosvenor jnr. e h uding j ens dr Stelsel, 
en y voorg skledenis a Mose van Massa", Iaat hom onder teunmg gcni t. 

'n Geruggi verlel dnt vera! die dames dol i na Grosvenor, 
Inhlssl:n skinder , Imal oor sy kom nd mo I , wat die and vun hi rdie 

. pesif, ke Wo nsdilg ler tafcl gelS gaan wOld. Go, n Growenor die Rand vra 
om standpunt in Ie n em 001' di moontlike oops 1 lling van ko hui e? ~uan 
die mo IC londom dic kwcssie Vall gekooptc sportmflnnc droai? lIet 
Grosvenor dit oor Stev Biko of oor Min. M.e. Bothu se uittr det,? Of er r 
nag, gllan dit dnlk 'n aan In teen die Hoof van D mc ko huise wees? 

NiclIIalld w et me, en die k mpu gis. 
Gcrugte oos hierdie noodsaak mm. Gert Rof, Voor itt r VHlI di 

Stud ntelak van I)i Party, om 'n p('rsverklaring aan Die Burger se 
llstcrkoerant te rna k "Mnr. Mcintji s moet sy ware klellre wys," h t mnr. 
Rof ges". "Mel huitelands druk Wll t steed op die Repuhliek toenecm, en 'n 
vyfde koionn wat intern. iced afbr kend voortwoeker en die volk moranl 
verswnk, is dit noodsaaklik dat elkeen wet, en e, w, ar hy starlll. DI tyd 
10 pons tot eenheid." N:l 'n aanvanklikc wYgsa. mheid, h luit di 
Voor. iller van dl And r Party om ook sy tern tc lug. By I" mnr. Lib Eed n, 
en hy rek n dit behoort vir altnal duidelik te wee' dat dit tyd is vir '0 nllwe, 
op SA wanT all ras e ongcag kl UT, g loof, gcsJag, ncring of inslag, in die 
litcfste vrcd~, amcwerking, liefde, mcdcmenslikheid, medcdeelsaamhcid,. 
dlskrimlOflsicloo' en gelukkig klln voortbe taan. Ons heoog nic same. mclting 
til t di Twcedc And r Party met di . oog op dic vcrkie ing nie." 

Terwyl f k icgrocp t en die vro gmiddag op kampu vorm, m ak 
Gro v nor en sy getroue vri nd en djudllnt, Mokkcl Mo rdyk, en 'n inticm 
gro _pic h ndgeko • vriende, 'n potji jukskei in Jan Marais-park. Teen 
dde·nur hegin di Veiligllcidspolisic, vermom n tudent vergaderplekke 

0' 'follies, die Akker en die Peu elhockie infiltrccr. T n dricdertig korn: 
pMadie opstootjle. in Victoria tra t voor. Tcen vyfuur, terwyl Grosv nor 
ru tig in die had na sy held I .. ong John Berks Juist r, tref 'n s r'i' 
tinkhommc <Ii • Carnegie voorpQrtaal. 

Tecn op die kop esuur, as Gro venor mel 'n deuntjie 01' die lippe uit dIe 
bad klim, ia g tw v ngwaen en kampu. h h er bukki' by Jluis Div 
verby. 

Stipt lik om c -vy -en-vyftig tap Jro.venor, in Univcrstcitsb'ladji ,var 
kc r mel 'n I ertjie onder di arm, (Ii SR-I k tal hlllllC. Buit drom 'n 

.. kilT. I ie TV i' f. Nt m.md p I no ker nl . Nicm nd v r op Wilgenhof 
rin" rnllur nic. NI"mand draf die h rgpnd ni . AIm I vorm d el van die 

i d nd mas a in, ho,op, onder en rondom die Lang nh v n Studcntc 
entnllll. Ander II wal mens sou v'rw g, is daar g n eJou ry, wolw nuite 
of. kennl! ts ling nic. 

'n Jcsp<lnn" en occnlrukkende stilte he rs, t rwyl '11 dui"cnd harte soos 
cen klop. 

Met 'n stem w, I cf e dik ivan cmosie, word Grosvenor Lucas '. 
Meintji . lnr., van ,rootdors in die Noord-wesre, se mosie ~Ioorgelees. 

I ie mo ie i in lipiese Grosven rstyl in slaccato g formuleer. Met kort, 
kripfi c inne dryf fro v nor hall na ho I n di Stei "I. Die mosi lui: "Dat 
politi k vir di votEl i. I al ltnks ell r g 1 dcm t i. Dat die ni te 
m shlok die nthih t I. Die SR i 'n I'onlcin van S'm arso. So ok Die 
Malie. n t net Akkerjol 'in Pi, at, omdal die bl. d di fund ment I 
h 'urditeit v n alles erkcn. Oat eli' [ud nte~\lnie • ~ n 1 mocdig w rd om 
d.m.v. hed rw . tcmhriclics in dl kGmcnd verkiesing dllid lik ·tandpunt in 
Ie !lCCli. Oal chI tog mooi is om vri nde te mD k. Oat Gro venor di man is 
vir die volg ndl, SR-vo rsilter." 

nie tilt!.:, di oproer, die elat nheld, die ontsWke v rw 
h h t, word vol· nd k er he. kryf. Die mo. ie w s to 

!lige n durf dmom. 

Dit is teleurst 11 nd om tc sien ho 
Malie hul"clf kuldig maak aan wak 
gcdrag n drankmisbruik tydens Land 
bou- en Nywcrheidstentoonstellings in 
die omtrek. Die Goodwood-, Paari-, 
Worcc tcr- en vera 1 Robert on kOtle 
het dic gunstcling plekkc g word om Suid 
"niemand-kcn-ons-hicr-ni "-manierc S Q 6 
uit tc hatlL II Q 1 09 6 5 3 

Baie keer dra net cen van di gro p R K 6 2 
'n Matle weelp. kbostuk en verraal dan K 6 2 
oi hele rocp e identiteit. Di jammer , .• •. . 
dat 'n klein p r entasi ludent die HI :!.R het ons n hand wat weer dlC sllpenontelt van dlC 
Univ r iteit n m sove I . k d arm- bie-sisteem bo enige ander roepstelling illustrcer . 
d Toe die b kende Italiaanse Blou 

span 111 1969 vir die tiende agtereen 
volgeodc iaar wcreJdkampioene was, 
wa ni mand verba. nie. Wnt egtcr 
verbnsend was, wa dat 'n relatief 
onhekcnde brugland, namnlik China 
Iweede geeindig het. lIuUc sukses was 
Toe te skry suiwer as gevolg van die 
reit <iat hulle "Precision" gCbruik hct. 
(DIC Italiaftn e Blollspan g hruik al die Suid se 4 harten -kontrak IS natuur 
jar I 'n boi ingcwikkeld en un - lik ook yskoud nadal 00 oWes glad nie 

waf on swot, m ar almal wil graa 'n matigc tip "Pr c! ion" waar nn hulle gt:ro ~ hel a.~.v. Suid se prcemti we 
graad koem. (ic) 110 korn skiet ons slIkse gedeelteltk toege kryf kon bOd,me,u ngeslenhy I gs t~ce klawers 
mci ies en '[cep ons vakke? Bog - word.) en n skop a stmm. Met die standaard 
nocmde het nlm II baie opsigtelike ver- 10 Noord met 2 ruitens die hie"ry tipe roep isteem ("American Standard 
kl. ring~_ geopen het, het hy aan sy mStDt laat bidding") sou Noord met een klawer 

Solan '0 Matie dit tog liie durf om weet c1 t hy In 4-4- 1-4 of 'n 4-4-0-5 geopen het (s hy ooit sou roeI') 
a t r die Noorde an van "n ters" en verdeling het met ruitens di kort w • rop OOS eon fUit of miskien twee 
"doedies" Ie praat nj! Dls'n fees as kle~r. Met sy ne.g~ punt~ kon _ die mitens. sou roep wanma di 00 .We. 
on mal is vir iets waaroor oos m aT Itahaan c 00 mOClltk oor dIe openmg - span me oders ou kon s om m 5 
k n mal g. an. Ou-ky-baai! bod op die tweed vlak ro p. Suid wat ruitens te land nie. 

SKOUMANIERh 

KAMJ>USSf.GOED 
ly <lit, wit iemand 

• • 00 Wgn Nowe VI'e . • In 

IN 'n onbekcnde stad met krorn 
strate raak ek my bakens kwyt 
en verdwaal. Onseker, hulpe 

loos, vcrdwaas, paniekerig. Dit was 
alles in my en cen verkcerdloop het 
dit uitgewys. 

Wat skuil nie nog alles in hierdic 
selfversckerde en volwasse mens 
wat ck probeer wces nie? Alles 
gereed om uit te kom 01' wag vir die 
nodige krisis. 

Mi kien kan ek elk kri IS soos 
gif vermy en vasklou aan die een 
stukkie pad wat ek uitgetrap het 
••. maar die pad het ook 'n end, 
soo. almal s'n nog gehad het, Mis 
kien kan ek deel word van die 
menigte van die vre mde stad en 
maak a of ck nie verdwaal nie ... 
maar 'n m ns kan tog nie nie dwnal 
nie. 

Nicmand ill toegerus vir ver- 

dwaal nie, Dis 'n krisis wat niks 
andcrs kan wces nie. Niernt nd kan 
in die oog VHn 'n groot krisis hom 
self verplaas na waar dit hom nie 
aangaan nie. Miski n i dit 'n flou 
troos, maar alrnal moet daardeur. 

Kan dit wees <fat 'n hele volk 
aan mekaar geketting i soos slawe; 
na mekaar kyk vir troos as dit nodig 
is? Sal almal dan verdwaal as die 
bekende bakens kielik nie meer 
daar is nie? Nog n tEen het 
verdwaal reg verstaan. Vooraf, nog 
lank voor die krisis moet jy dit 
docn. By het gclcer: Verdwa I van 
jouself af weg, van [ou mense af 
weg, van alles sf wcg ••• en vind 
my! 

Ek tees dat dit w rk, w nt nth 
kon die baken nog ooit wegneem 
nie en ek hoor, niks sal ook nie! 

FRANCOIS VAN TONDER 

JOHAN KRIEK 
Deler: Noord 
N iemand K wcsbaar 

Noord 
SK752 
IIAKJ2 
R 
KJI0754 

Wes 
SAI0943 
1-17 
R A Q 7 3 
KQ93 

Oos 
S J 8 
11 84 
RJI09854 
KAK8 

'Precision '2 

baie bang wa dat die I t Ii. an c span 
die uit tekende kontrak in ruit ns sou 
raak i n, het dadelik 4 harten g roep. 

(00 oWes kan maklik elf pakkies 
kry met ruitens die troewe. dcur te 
finesseer vir die ruitenshcer.) 

TROEWE 
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ONTKNOPING VAN 
'N DOOIEPUNT? 

J.P. LANDMAN 
GAAN die Regering se Grondwe.tvoorstelle die dooiepunt tussen Blankcs cn Klcurlinge ontknoop en 

nuwe verhoudingspatrone tot stand bring? 'n Analise van die voorstelle is nodig om die vraag te 
beantwoord. 

'n President staan aan di hoof van 
die Regering, Hy word vir 'n terrnyn 
van 5 jaar verkies deur 'n kieskollege 
bestaand uit Blankes, Kleurlinge en 
Indiers in verhouding tot hul bevol 
kingsg talle, nl. 4: 2: ]. 

Onder hom dien 'n Kabinctsraad 
van 14 mini ters van wie 7 blank, 4 
Kleurlinge en 3 Indiers is. Hicrbe 
newens het die President a, voorsitter 
ook sitting op die Raad. Hierdie Raad 
hanteer aile gcmcenskaplike aange 
leenthedc OOS Verdediging, Buiteland 
se Sake, Flnansics. Wctgewing wat al 
drie bevolkingsgrocpe raak kan net hier 
geinisisecr word vanwaar dit na die drie 
Parlcmente verwys word vir goed 
keuring. 

ONDERSKEIE 
VOLKSRADE 

Onder die Kabinetsraad i drie 
Volksrade, elk met sy eie Eerst Minis 
ter en Kabinct. Oor die aangeleenthede 
wat nie gemeenskaplik is nie het elke 
Volk raad 'n eie en finale seg enskap 
waarrnee nog die Staatspresident nOg die 
ander Volksrade kan inrneng, Oit luit 
in sake soos onderwy , plaa like be 
stuur, gesondheidsdien te en so m cr. 
Soo hicrbo aangetoon word nile wet- 
wing oor gemeenskaplike sake van 

die Kabit et. raad na die drie Volksrade 
ge tuur vir goedkeuring. Indien ecn 
sternmlgheid nie bereik k n word nie, 
word 'n kornitee met lede uit elke 
Volksraad benoern om die haakplek e 
te probeer uitstryk. Slaag die komitee 
nie daarin nie, word die wctgewing 
teru verwys na die Kabinetsraad wat 
weer daaroor moet b sin. As daar dan 
nog verskillc bestaan, het die President 
di bevocgdheid om die dooiepunt te 
ontknoop deur die finale s ggenskap 
uit te oefen. 

BEVOEGDllElD 

Die drie Volksrade het dus 'n ge 
samentlike bevoegdheid oor gemeen 
kaplikc sake en 'n oewereine be 
voegdhcid oor die CI aangelcenthede 
van elk grocp, 

Hierdi bedeling het vcr k ie impli 
k sic wat van nadcrbv b kyk behoort 
t word 

I. Di Blanke doen afstand v n sy 
allesoorheer ende en eksklusiewe poli 
tick magsbeheer deur die oorkoepe 
I nde staatsfunk met Kl urling en 
Indiers te dcel. Soos hierbo aangetoon, 
is we van die veerti n lede van die 
Kabi~tsra d nie-BI nk. KI urlinge en 
Indii r gaan du van die portef ulj n 
d p temente b heer wat tans d ur 
BJ nk mini ter g hou word. '11 Kleur 
ling of 'n Indier al dus minist r v n 
bvvoorbe ld po wese, arbeid of vervo r 
kan word. Sodo nde verkry hulle in- 
pr ak i die uitvoerende gcsag. V rd r 
v rkry hull ook wetg wllnd", bevo gd 
hid: wette cor gemecnskaplike sak 
k n slegs in di Kabinetsraad g inisi r 
word, wanT konsensus vereis word n 
die helft van hierdi raad e I de i 
nie-Blank. l-lierdie "wctte" word verder 
legS wet as dit deur al drie Volksrnde 

dus ook Kleurlin e en Indiers 
goedgekeur word. 

word byv rb eld die b groting he 
pree~ en ope t I, h t al drie gro p 
van dIe begm • gg n kap k n hulle 
j e tel n toegewing m~, k. Word 
ingrypendC w t~ win b spr ek, kan 
die leiers van elk gro p C ho hul 
gro p se hel n. l, raa sal word en 
w Her veranderm e hUll ou wou sien. 
Die Bl nk\ g Ian nJ lang r 1Ieen be 
sluit Wilt go d en r g i ni . Sodo nde 
word uiting gcgee a n dl I gin ] wat 

So het Min. P.W. Botha voon itter 
van die konstitusionele komi tee op die 
Kaaplandi e kongres van die Naslonale 
Party gese: "Ons (die konstitusionele 
komitee) het tot die slotsom gekom 
dat met groter haas gestrewe moet 
word na die totstandkoming van 'n 
midd Iklas en 'n hoer middelkla onder 
die Kleurlinge n onder die Indiers van 
Suid-Af'rika. Daarom het on voortge 
stel dat 'n verder komitee in die lewe 
geroep word wat praktieso beslag hier 
aan kan help gee ... " 

Dit spreek vanself dat a n 1 vyftig 
perscnt van die Kleurlingbevolking hierdie middelkla posisie bereik (vol- .-- ~ __ - 
gens die Theron-kommissic is die syfcr 
tans slegs sowal twintig per ent) dit 'n 
irnpak op ekonornie c en sosi le prak 
tyke sal he wat nie neg er al kan word 
nie, Die Rcgering s verklaarde beleid 
van wegbeweeg van dlskriminaslc al 'n 
geweldige stoot vorentoe kry. Baie van 
die hitterheid, griewe en frustrasies wat ONTEVREDE KIESE S, Hui N thlin, rryf: 
tans verhoudinge ttl sen Blank en DIE afgelope week was hier groot opgewondenheid op die kampus m t die v rkie ing Klcurling vertrocbel, sa) uit die wcg 
geruim kan word. 'n Nuwe ra van van die onderskeie huiskornitees. Baie geluk aan almal wat in ekorn h t ... on hoop 
Blank-Bruinverhoudingc sal b tree julle verkie.ingstelsel h t almal s g edkeuring we dra. ni '. 
word. 

min. Chris Heunis geformuleer het: 
"Ons voortbestaan Ie nie in die ontken 
ning van die regte van andere nie, maar 
juis in die erkenning daarvan." 

DlSKRIM (NASIF 
2. 'n Tweede belangrike gevoig van 

die nuw bedeling is dat, waar diskrirni 
nasie op die politieke terrein nou uitge 
skakel is, dit gevoig sal word deur die 
verwydering van diskriminerende prak 
tyke op ekonomie e, maatskaplike en 
gcdeeltelik ook sosiale terreine. 

MENINGS .. 
AKTUEEL 

Bl'GINPUNT 

3. Ons moet derdens onthou dat 
hierdie bed ling nie 'n ewig kon titu- 
ioncle evangelic i nie, Dit is die 
bcginpunt (en myn in iens 'n goeie 
beginpunt) van 'n pro es wa rdeur 
nuwe verhouding patrone en nuwe ge 
leenthede vir lie Suid·Afrikaners gc 
skep kan word. Hierdie ondwetplan 
bring 'n be Ii te ontknoping van die 
dooiepunt tu. n Blank en Bruin, en 
die effek daarvan al op di lang duur 
haie wyd uitkring. In die pro e al 
nuwe wcrklikhede ont fa n wat op hul 
beurt akkommodee I moot word. 
Daarom i dit jammer dat die voorst lie 
d ur ommigc verwerp i . Suid-AfrLka 
n nie v el Ian r di dooiepunt 

tu n Blank en Bruin bekosti ni - 
aim I moet nou 'n bydr e maak om 
m kaar te vind. 

PRESlDENTSMAG 

beid die Kabin tsraad en die gekose 
kornitee (sien hi rbo) nie daarin laag 
om kon ensus tussen di Volk rade t 
bewcrkstellig nic. 'n Ontknopingsrneg - 
nisme i noodsaakllk ten einde d oi 
punte op te los, odat die be tuur van 
die land kan voortgaan. W t sal byvoor 
beeld die g volgc w es as 'n absoluut 
noodsaaklike rnaatreel soos die b gro 
ting ni g( cdgckcur kan word nie? In 
die nuwe bcdeling n em di Staat pr - 
sidcnt die besluit slegs nadat al die 
partyc ruim geleenth id gehad het om 
hul standpunt te st I n die under t 
probe r oorh al. 

Di tweede bcvocgdhcid gaan [uis 
daarom dat die Pr sidcnt konsensus So lyk die voorblad van vanjaar se St llenbosse Stud nt, Die blad sal moet intcrpretecr. Indicn sewe I de nie 
mct d~ andM we aam.~m oor~~I_M_~_'_re_k_o_r_t_l_~_r_sk_y_'_'_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
die bcgroting nie, i daar ge n konsen 
sus nie en geen interpretasie dour die 
President, behalw die v n uit rste 
bcdrog, kan uit 0 'n v rdeling k n 
sensus interpretecr m . Die ncem van 
'n besluit d ur die Presid nt waar 
koru ensus nie bcreik kan word nie 
moet 'n kompromi wees waardeur 
almal geakkomodeer word. Doodge 
wone rcdelikh id en billikh id v n ker 
du 'n gladde werking van die stels I. 

MISHRUIK 

Korrull.te Verkie 

in T ~l'.URY 

L HOO 
VERDUI ELIK 
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? • ONMIN 00 w NPRAKTYKE 
BY SENTRUM 

KANTOORSTOELE VERWYDER 
HILGARD BELL, KARNAV ALVOORSIITER 1978, skryf: 

T E midde van die Karnavalkomitee se stryd om genocg kantoorruimte en telefone vir ons werk gedur 
ende 'n kritieke tydperk in die bepJanning van Karnaval '78, moes ek gedurende die September 

vakansie in ons kantoor kom en sien dat al ons stoele verwyder is. 
Om sender 'n steel klaar te kom vir 

'n week g durendc 'n vakansi i nie 
altyd mocilik ni . As 'n mens egter 'n 
vergadcring h t met di uitvoercnde 
komitee van 'n buur-universiteit se 
Joolkornitee en jy kan nie vir hulle 'n 
stoel aanbied in jou el kantoor nie, 
word 'n mens in 'n bcsondere verleent- 
11 id gc tel Om te verwag dat hullc 
aam met jou na stocle gaan sock en 
aandra is nie i ts wat hulle oeie 
gesindheid help uitbou nie, 

My noue sk keling met USKOR 
maak dnt ck ook b wus is van die feit 
dat selfs die organi asi se voltyd e 
p rsoncel gely h t onder die optred . 
Mnr. Dirk M, rais, gerncenskap w rker 
by USKOR, moes steele vir sy kantoor 
gaan sock. 

Die ironic is dat die stoele alrnal 
verwyder is sonder vooraf kennisg - 
wing en uit kantorc wat almal gesluit 

was. 'n Mens kan nie anders as om te antwoord aan my en die hoofrcdakteur 
vra watter sin daarin i om jou deur te van Die Matte 'C navrae was: "Julle 
sluit nic. In die kantoor van Die Matte moes net gevra het waar julle stoele is." 
en die van USKOR was albci groot Ek maak ten sterkste be waar teen 
bedrae kontant gebere. In al hierdie hierdic onverskoonbare optrede van we 
kantore i tclefone waarvan we reke- bestuur van die Sentrum en ek is ek r 
ning deur die onderskeie organisasics my beswaar het we ondersteuning van 
self betaal word. Gcen organi asie wat aile verenigings wat daaronder gely het. 
'n om et van meer as RI60 000 per {Hierdie saak verdien gewis aandag. 
jaar het, sal duld dat buitestanders Dit was hiper-frustrerend om 'n stoel 
sender toestemming hulle kantore be- lose kantoor te bctree en skokkend 
tree en goed daaruit verwyder nie. Hoe omdat groot kontantbedrae in die kan 
kan dit van die Kamavalkomltee ver- toor was toe onbekende persone daar 
wag word? gelnfiltreer net. Red.) 

Di bogcnocmde gebeurtcnis IS nic.-- _ 
'n gcisoleerde geval nie, dit io;; 'n wan 
praktyk waaronder alle verenigings met 
kantore in die Langenhovcnsentrum 
deur die iaur ly. Oat di bcstuur van die 
Sentrum die voorbceld stel hiervan, dui 
op crnstige wanadministrasie aan hullc 
kant. Mnr. Pretorius, die bestuurder, se 

Oostenrykse 
korrespondent 

PETER GRITISCH,Wiedncr Gilrtel52, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~_: __ .. ~ .. -------- .. -- .... ---------------------- .. ~1 A-I040Wien, Austria writes: 

I am a student of technology (urban 
and regional sciences; 2nd year) 
and tudying at Vienna. I would 

very much like to enter into "Fachkor 
respondenz" (in ',nglish) with a 
student who comes from an Afrikaans 
home and who follows similar course. 

) am 20 years old. 
I would appreciate it if you could 

publi h this letter in your magazine, 
inviting students of your university to 
correspond with me at the above 
address in Vienna, Austria. 

Thank you very much. 

'OOK AS MATIES' skryf: 
UIT die tOGO van "Libertyn" se brief (Die Matie Ma. 15 Aug. 1977) Vir my a ouer wat ver weg it van 

is dit duidelik dat hy gegrief is en grootliks veronreg voel. Daar alles wat aangaan op die k mpu , was 
dit 'n aangcname en onderhoudende 

moet definitief redes wees wat daartoe aanleiding gegee het. mani r van kontak hou met die 
By skets egter 'n baie censydige word, of straks die motor van kwaad- tudentelcwe. 

prcntjie waarln hy wilde aantygings en doendcrs, In 1975 hct die twee of drie uit- 
v~repud Rr~eme~npm~kwnt FUTSNOODSAAKUK ~w~wdmy~lbmcik~~~swak~-~-~~-~~~~--~~--~~~--~----~- 
h It I d . indruk geskep wat geensin. verbeter is ee rna ong gron IS. Om in die donker ekere feite nan- deur verdere nalati e sirkula. ie in 1976 

K.B. VERAN1WOORD I UK gaande die motor vas te tel (bv. nie. Vanjaar wa. dit egter vanuit die 
Regi trasi nom mer, of dit by KB ge- . d id Ilk dat • kk be 

Hulle i verantwoordelik vir di registreer i. en wat die nommer op die tnanspoor \II c. I n wa er - tuur oor neem het n dat die koer nt 
beh er oor en h v iligheid van die skyfie is), is dit logic dat hy 'n flit lig in voorkoms ow I a ge in bloci 
Univ rsit it i ndom - ook n' sou bruik. sta n. 
nond r n w nne r Libertyn al laap. In die lie van di felt dat Libertyn Dit .pyt my dat u moet gaan, 

lui uit ord ntlikhcid en wedersyd e en. y mei ic . c "private v r er" van so 1-------~---~--~~__1 
i Naam: J pek (en ni nit nuuski righe d en 'n aard wa dat dit "medeland burger 

vermakerlgh id nie) doen dic Beampte in die verteentheid en/of versoeking" 
ook die moeite om na tud nte se kon bring: Was die parkeerterrein by 
p r oonlike b lttlng om t~ i n waar die D.F. Malansentrum gc kikte en/of 
hull If soms 0.1 at om dit to do n. voJdo nde "af ondcring"? 

Oit L dus re verstan dat as 'n libertyn, a jy die ak obj ti f 
KB-l ampte n' sononder (Lib rtyn be kou en eerlik i met jou If; dink jy In hierdic boek word verder ook die 
p sifi er nie die tyd nie) 'n verlate nie dat jy die K mpusbeheerbe mpt s vcrskillende kragte en determinante ge- Poskode: . 
motor .op die parkcerterrein by die 'n ver koning kuldig i (eerder 'n noem en b spreek, wat in die toekoms- 
D.R M I nentrum ~en han,hy S~I ~n~ vk.o ~ n.rnn~ ~rtm ~ l~p~~g nn S~dw~ reed ~ r~ g~~ ~ __ ~ __ ~_~~~ ~~~~~~ __ ~~ 
gaan ondersoek instel. Dit mag 'n d ry en verdagmakery ni ? speel het, maar ook di' wat nog in die 
_VC_~_I_t_e~m_o_to_r~w~e_S_w~a_t_b_e_~_c_cl~k_a_n~~~~~~~~_(_~_O_k_~_r_t_-_R~ed_.__1) to koms~r~ ~~eeL 

Dit is be lis so dat daar op politi ke 
tcrrein intu en nuwe ontwikkelinge 
plaa vind het, w t ni meer in die 
boek opgen em kon word nie . 

Dink 1I die skeuring in ~ie Na~iona~e EK het verlede kwartaal 'n protea waarop ek as individu geensins 
Party van Suidwes-Afrika het die . ... .' . . 
blankes se bedingingsmag ernstig bena- gereghg was me, m die Ingenieursfakulteit se tum gepluk. In my 
dcel, of sien u dit as 'n noodwendig- naiewe en onverantwoordelike beskouing van my daad het ek baie 
heid wat ulteindellk ten goede sal mense en sekere instansies te na gekom en sckerlik baie teleurgestel. 

k? streA' tit 'I k d' Sedertdien het ek besef dat die pluk die vise-rektor se dreigement op bl. 1 s u my 0 at , W1 e re vraag, . . R d) 
effcn. ander b n der. Weens v rskeie van n .blom ekerlik me sommer a') r--e , ~ ~_ 
omstandi hede het <11 urnhall in di on kuldige . ~udentepret l~f ~aa~ ka~ 
afgelop m ande steun ve:rloor en 'n w rd me. ~Ie doel van hI rdlc bTlef l'i 
verlic an v rtrolle rvaar. Dit het om ver omng te maak aan: 
vcrd r gchlyk dat mnr. Dirk Mudg 'n • Eer tens <.lie T rreineafd ling van 
be ondere milt van vert roue by di die univer iteit n in besond r Mm . 
sw, rt en bruin Turnhc Ile-afvaardigings Moolman, vir die wy waarop ek die 
g niet het. Di rc k ie van die Turn- 10ewyding en w rk van dicgcnc wat 
hall .afvaardigin s na di breuk in di ons universiteit t neine verfmai en net 
Na. ional Purty om mnr. Mudge te hly jie hou, ni' die erkenning wat hull 
volg, is hiervan genoeg arne getui ni . w rk verdI n, g gee het nie . 

Ek glo nie dat dil; hlankes e be- • Tweed 'ns aan my medl,;studente 
dingingsma ween di skcuring ernstig omdllt ek die selCsugtigheid gehad het 
bcnadeel is nie. Qm 'n bloln vir my Ii If toe te eien en 

Dit mag elfs wees dat die breuk tot odoende die and r studente die plesier 
'n herste. van die vertroue in die blanke om in 'n estetiese en kleurvollc omge 
by 'n deel van die bruin n wart wing Ie Ie f en te stud er, ontneem 
b volkin mag lei. Die g loofwaardig- het. 
h ·id van di blank Suidwester was in Verder wil ek dieg ne wat nog ni 
die fg lop tyd op die spet. Ek bly glo beser ho bcvoorreg hulle is om op die 
dat die blanke Suidwe t r, al vcrtcen· kampu, oos on hom k n, te wacs nie 
woordig hy net en tiende van die n t daarop wys dat deur optrede .oos 
bevolking. 'n bclangrik rol in di hierdi, hoc onskuldig dit ook al op die 
tockoms van Suidwes te el het, Ifs tyd tip mag voorkom, oos ons eie 
al rna die ge. talt en inhoud van Ifrcspek en trots onderrnyn en die 
hierdie to kom dalk ander. uitsi n universiteit owerhcdc teleurstel. 
w t b ie blanke van mening i dit 
behoort t w 

S6 sal 01'lS naarstiglik die orige ure van die kwartaal moe! deurbring. 
Die swot krisis he! in aanvang geneem en selfs die dapperste "loafers" 
sal die stryd met die boeke moe! aandurf. 

Kampusbeheer 
uit onder hoek 
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XA 
SAKREKENAARS 
(16 MODEllE) 

IS NOU BESKIKBAAR 
IN STELLENBOSCH 

ALLEEN VOORSIENERS 

DIE INSTRUMENTE WORD OEUR ALLE 
DEPARTEMENTE VERKIES O.A. 

LANOBOU·BIOMETRIE, HANDELSTATISTIEK, FISIKA, 
BEDRYSIELKUNO . CHEMIE 

FOON 5420 POSBUS 174 

Lof aan 'OU" Redaksie 
MEV. E. GROENEWALD, 

McGregorweg 17, NAHOON, skryf: 

AANGAANDE Die Matte '76-'77: Hewer laat as nooit. Ek wil u en 
die redaksie net baie gelukwens met die voorkorns, inhoud, toon 

en puik gehalte van Die Malic '76-'77. 
Mag die nuwe bestuur 1I voorbecld 

volg en indien moontlik nog verbeter 
daarop, Ek hct reeds ingeteken op Die 
Matie '78. 

Nogmaals, veels geluk, en dankie vir 
'n puik blad. 

J .B. RABIE, EENDRAG, skryf: 

Inskrywingsvorm vir Die Matie. 

Hierby ingesluit is my R3,OO vir inskrywingsgeld op Die Matie vir 
1978. 

GESPRE Adres: 

(Vcrvolg van hi. 6, kol. 5) 

Jammer, protea 

(Ilierdie brief is 'n uitvoering van 

Oi volgende veri or g edere i ing 
handig by di SR-kantoor. Student 
wut artikelc; verloor het k n gcru by 
SR-kantoor (mev. Le Roux) navraag 
d(cn. 

5 Bruin beursics 
J Bruin en kameelkl uri e beur ie 
3 Rooi beursies 
Ligte bruin bcursi 
Don er bruin heur ie 
Groot roomklcurige bcurs 
1 'Vel' b ur ie 
2 Denim bcursie 
1 Geblomde beursie 
1 Groot denim potlood sak 
1 Bruin t bak k 
2 Mans-ringe 
I Man man jctknoop met Nico Ge 
graC r daarop 
2 Dames horlo ie 
1 Man horlosi 
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Libertas en of 
bo 

tellen 
• In 

Atl.etiek 
VYF byeenkomsrekords is oortref en een geewenaar op die eerste 

plattelandse liga byeenkoms wat verlede Vrydagaand op Coetzen 
burg gehou is. Indien in ag geneem word dat dit die eerste byeenkoms 
van die seisoen was kan dit as 'n redelike geslaagde byeenkoms beskou 
word. 

Heidi de Kock, lS-jarige hoog 
. pringster van Stell nhof, het die beste 
vertoning van die aand gelcwer toe sy 
op 'n hoogte van 1,SO meter oor die 
dwarslat gegaan her, Dit is 'n byeen 
komsrekord en cwenaar die W.P.-huis 
houdelike rekord, Heidi het nog 'n 
byeenkomsrekord opgestel toe sy die 
100 meter hekkies in 'n tyd van 15,0 
sek, gewen het. Die ander persone wat 
bycenkom rekords opgestcl het is: A. 
Lategan in die 110 meter hekkies vir 
mans 14,9 sek, wat die ou rekord 
wenaar; W. Eicholtz in die 400 meter 
vir man 48,7 sek.; J. du Plcssies in 
die 800 m ter vir mans 1:49,9 en I. 
Kock in die 400 m tel' hekkies vir 
vroue 62,9 sek. Kock en Eicholtz se 
tye is die beste vertonings van hulle 
loopbane. 

Reenen het Isak Kotze van Helshoogte 
clie gewigstoot en diskusgooi met af 
stande van 14,40 meter en 44,76 
meter, onderskeidclik gewen. Nog 'n 
atleet wat twce nommers gewen het 
was T. Ebersohn wat die verspring 
(6,56 meter) en di driesprong (13,31 
meter) vir mans gewen het. 

CLIVE DALE 

WEN! 

Di beste wedloop van die aand wa 
die 3 000 meter vir mans waarin Clive 
D Ie vir J ohan Dreyer in 'n opwind 
ende stryd in 'n tyd van 8: 22,6 teen 
8: 24,2 geklop het, Dale en Dreyer hct 
van die begin af die pas warm gem ak 
en het al die ander deelnerners, waar- 
OOdM ook Juli~ Ma"~ ~~ gou ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~w~nen~~80~*hmnsv~ 
afgeskud. Met vyfhondcrd meter oor verras ing gel ewer toe hy vir Andre man spanne was as volg: I. Libertas do b V,J 
het Dale met sy cindpoging begin en Lategan en Bennie Wcssel gekJop het. 98 punte: 2. Eerstcrivler 93 punte; 3. mails ell me. ~ ryaag se 
daarin gcslaag am tot die einde sowat Sy tyd van 53,8 sek, dui aan dat goeie Dagbrcek n Simonsberg 66 punte. atletiek op Coe tzen burg, kom by 
tien meter voor Dreyer te bly, In die vertonings later die eisoen van hom In die dame kornpeti ie h t Stell nhof die wenpaal aan. Links it; Josef du 

Eugene Siepkcr van Simonsbcrg het 1 500 meter vir mans het J annie Marais verwa kan word. Ander goeie ver- 187 punte aangeteken en Aristea 24 Plessis en regs verskyn l1ann lie 
twee goeie oorwinnings in die mans- in 'n spannende wcdloop daarin geslaag tonings is gclewcr deur M. Smit in die punte. Oosthuizen. 
n~llopeb~~L Sy t~wn 1~8se~ om Lood Rnb~ om d~ ~ure 150 vrouc~p~~~ ~~SO meh~ en W.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vir die 100 meter en 22,0 sek. vir die meter af te skud en in 'n tyd van Pienaar in die hamergooi (47,98 
200 meter is albei sy heste vertonings 4: 00,2 te wen. meter). Mej. Smit is ongelukkig b er 
ooit. Ursula Wessels van Stcllenhof het toe een van die beamptes haar met 'n 
die 100 meter (12,1 sek.) en die 200 SPIES IN VOET spies in die v t g gool het, 
meter (24,7 sek.) vir vrouc baic maklik In die 400 meter hekkies vir mans 
gewen. het Dirk Breedt, die Suid-Afrikaanse 
__ ' n_d_i_e_af_w_e_s..:ig~h_el_· d~v_an~J_o_h_n_v_an~:.ju_n_io_r_-k_a_m_p:...i_oe_n __ vi_r_dl_. c~n_o_m_m_e_r.;,_, _'_n __ D_ie......;.p_u_n_tc_s_la_n_d_vu_n_d_ic_c_er_s_tc_Vi_C...,r D IE hoe standaard wat die U.S. N tbalkl ub handhaaf, i vaniaar 

weerecns deur hulle puik prestasies bewys. Vanjaar is 4 SAU, 10 
Boland en 3 Suld-Afrika nse spelers g lewer asook 2 na lonal 
kcurders. 

NAELLOPE 

PUNTE 

PUIK NETBALSEISOEN 
VERBY 

Fietsryklub hou suksesvolle 
Lentekermesse 

DIE jaarlikse lentekermesse aangebied deur die Matie-fietsryklub was vanjaar weer 'n groot sukses. Die 
verrassendc reaksie in die darneswedren het veel daartoe bygedrae. Daar is vier wedrenne aangebied, 

nl. 'n dames- en manswedren, 'n wedren vir jongelinge en die hoofwedren, wat dcel van die W.P. 
padkalender uitgemaak het. 

SNYMAN RUGBYORGANSEERDER 
IN 1978 

Die byeenkorns het 01' 'n ho" noot 
b gm m t di dames wat in hulle 
gctalle opgedaag het. Jean le Roux 
b haal di cerste pry , nadat sy maklik 
gewcn hct, Twcede was F. Horn en 
derde W. Loftus. Minerva hct die kos 
huiskomp tisie gewcn, en die eerste 
houer van die Standardbank-trofee ge 
word. Hul inskrywingsgetal was 23, 

evolg deur Huis-Neethling met 13 en 
Harmonie met 5. 

Medies! MANSWEDRFN 
In die manswedren oor 5 rondtes 

was die kompetisie Icwendig en 'n WI LLih ENGELBRECHT 
vinnige pas is deurgaans gehandhaaf. N. Die wcdrcn vir jongelin e is g'w n 
"ourie klop vir P. Nel ntet 'n panr dcur W. !.ngelbrccht van Van der Stel 

klub, gcvolg d ur h. Kulsen en II. 
Rossouw. 

ALTESAAM 20 spanne het di 
afgelope seisoen rneegeding in 

die lnterko huis manshokkie kom 
petisie. 

MATII .. S 

A AN die einde van verlede kwartaal is bekend gemaak dat die 
Springbokrugbyspeler van die Maties, Dawie Snyman, vanaf 1 

Maart 1978 aangestel is as rugbyorganiseerder van die Maries. 

OAWIE SNYMAN 

Die huidige rugbyadministrateur, 
mnr. J annie Knge, tree einde Februarie 
1978 lilt, n Dawie word dan rugby 
organiseerder, (Die pos van rugbyadmi 
nistrateur word dan omskep in die pos 
van ru byorganiseerder.) 

ROEM 

S 
MENSE 

WILH LM 
DIE PORTM N 

SE WINKEL 
ON VOOR lEN 
ALLES WAARIN 

DIE MATIE .. 
SPORTMANNE 

EN 
PORTVROUE 

BELAN ST L 

VRA VIR ONS 
AF lAGPRV Ell 
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AAR VIR Punte. 1 'NBLO 

DIE jaar 1977 kan met reg beskou word as een van die jare in die 
geskiedenis van die Stellcnbosche Rugbyklub. Twee van hul 

spelers het Suid-Afrika verteenwoordig, nog 2 die Suid-Afrikaanse 
B-span, 5 die Gaselle, en dan nader tuis, 19 die Wcstelike Provinsie. 
\an die 0-20 spelers het 7 die Suid-Afrikaanse universiteite-span 
gehaal en het daar ook 1 I vir die Westelikc Provlnsie uitgedraf. Dan 
het die Matic se spanne skoonskip gemaak in die ligas waarin hulle 
deelgeneem het, Verder het die eerste span ook die klubkampioen 
skappe gewen, asook die twee Intervarsitics. 

Dawic Snyman en Robbie Blair het lukkig is hy deur be erings gepla die 
op 27 Augustus Suid-Afrlka verteen- eerstc keer in sy lowe - en kon hy nie 
woordig Dawie vir die 10c keel ClI soveel rugby speel soo hy wou nie, 
Robbie met sy debuut. Veral laasge- Robbie Blair het vanjaar 00 by ] OOOste 
noemde het hom kit tercnd van sy ta k punt in eerstcrangsc rugby aangeteken. 
gekwyt en 21 punte met die skoen Die Matie h t dic sci oen bale goed 
aangetekcn, 3 minder as die wcreld- afgcslt deur Diggers met 16-0 te ver 
rekort. Die drie wat Dawie Snymnn slaan. Daarna het hulle ook hul c rste 
gedruk het, is deur kenners beskou as wedstryd ingevolge die nuwe sportbc 
die heel be tc van die wedstryd. In die I id teen oronations m t 84-3 rewen. 
twec voorwedstryde h t die Matie ook Vroeg in April het hulle aan die nasio 
hul kant gebring, Vir die Suid-Afri- nale klubkarnpioenshappe deelgencern 
kaanse B- pan het Divan Serfontein en en maklik die eindrondte g haal waar 
Agie Koch hul verskyning gemaak en hulle met 12-10 teen Harlekyne gesee 
vir die Gas lie het Hanne Pretorius, vier het. In die Stadsbeker-kornpeti ie 
Bossie (lark, Dave Zietsman, Shaun het hulle nie so go d weggespring nie 
Povey en Flippie van der Merwe uitge- deur gelykop te peel teen Po lillie, maar 
draf. daarna het hulle hulself reggeruk en nie 

een wedstryd vcrloor nie, en sodoende 
W.P.-SPELERS die eerste keer sedert 1973 die Stads- 

Die Maties het maar weer ccns die beker verowcr. 
W.P. se Curriebcker-span se ruggraat In. die Groot Uitdaag-kompetlsie 
uitgemaak. Dit het nooit geheur dat het die W.P .• y .cer te klubwedstryd, en 
rninder as die helfte van die span ~I t~en Bell~llIe. verloor. Deur egter 
Maries was nie, Verskeie kere het dit vir Vill gers In die laaste reeks wed 
gebeur dat die h Ie M tie-agterlyn in s~ryde te klop in een van hul ons~aa~ 
die W.P.- pan was. Die volgende Maties llkste wedstrydc, hot hulle hierdie 
h t die W.P. in hierdie cisoen vcr teen- r::;;;;;;;;; __ ;;:;;;;;;;;_;;;;;;;_;:;:;:-:=::;_:;;;;r;;jj;;-;~;;;;;;;;::;: ~~" •• "Iilr~~P 
woordig, met di ant I k re in hakie : 
Dawie Snyman (11), Hannes Pretorius 
(I), Bo sic Clark (13), Agie Koch (11), 
Swys Joubert (1), Rob Bolus (2), Willie 
du Plessis (9), Gys van Schoor (4), 
Robbie Blair (13), Divan Serfontein 
(8), [lave Zietsman (6), Flippic van der 
Merwc (10), Shaun Povey (3), Plet du 
Pies i (9), Schalk Burger (I), Boland 
Co tzce (5), hristo Nel (2), Willem 
Schmidt (7) en Pierre Goosen (2). 

JOUBERT SCO'IT S k k DIE afgelope paar weke is sportaktiwltelte gekenmerk deur die afsluiting van die wintersportseisoen, en 0 e r 
die .begin van die somersport-seisoen. Gedurende die afgelope winterseisoen het Matie-sportspanne DIE afgelope sokkerseisoen van 

weer bate goed gevaar, en elke Matie-ondersteuner kan opreg sy bors uitstoot voor ander universiteite en die Maties het met heel zat 
"BOLAND" klub . tee db' T t d Die rugbyseiso n het vir die Maties vreugde gcplaas. Die afstuur van drie skeidsregter belangrik word, want dit is eesp~e . egin. ~n spy e a~rva.n 

Die e n wat egter v nja r die m cs- op 'n hoe noot geeindig met die ver- van die spelers in die w dstryd teen hy aileen wat die patroon van die het die seisoen bale goed getllldlg 
to b kendheid vcrwcrf het, was Bo- owering V:1Il die Groot Uitdaagbeker, Villagers het opnuut weer die gcskil- wedstryd verder al bepaal, Om onge- en het die Maties dan ook baie 
land Coetzee wat y IOOst wedi tryd maar 'n on rnaaklikc voorval het onge- punt van vuilspel in rugby op die oorloofde spel nie raak te sien nie, of goed gevaar tydens die SAU-toer- 
vanj ar vir die W.P. gespeel het. Onge- lukkig 'n dempcr op die oorwinning - voorgrond gebring, en bale grootba nie te straf nie, is fataal. Enige rugby- . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h't 'n po~~unFwend om d~he~ pcler ~ met my gams~m ~t 'n nOOL 

OUDE MOLEN BO kwessie te verklaar en 'n antwoord vir mens jou humeur moeilik heteuel as 'n Plaaslik het die span 4e geeindig in 
die prohleem te vind, Dit is egter teen tander gedurig onkant in 'n 10s- die WP 2e liga. Aanv nklik het be 
mcrksaam d. t min mcnse hulle uitge- skrurn is, of as JOU teenstander jou erings van leu tel peler die pr sta. ie 
laat het oor die rol van die skeldsregter onnodig vashon of pootjie asjy die bal ietwat in die wiele gery. Na 4 uit die 
in 'n wedstryd, terwyl dit vir my [uis agtervolg. Op die ingewing van die eerste 5 wedstryde verloor i , het die 
die skeidsregter is wat 'n baie belang- oomblik sal jy miskien na hom slaan, span reggeruk en die volgende 7 wed 
nk rol speel. en word jy gesien, is jy in die moeilik- stryde gewen. In die proses is 18 doele 

Die g es waarin die • pelers in 'n held, en nie die eintlike sondebok nie. teen hulle aangetekcn. 
pan 'n wed. tryd benader, is 'n belang- As 'n mens die wedstryd tusscn W t die SAU-tocrnooi betref, het 
rikc f ktor wat die patroon van 'n Tukki s en Maties vroeer die seisoen as die Maties 4e geeindig. As in ag geneem 
wed tryd kan hepaal. Da rom moct di 'n voorheeld necm, L dit duidclik dnt word dat die panne wat voor die 
e wanrmee tn sportmnn op die veld harde, ongenadige krag-rugby nie nood Matie geeindig het almal 10 punte 

draf, pOsitief van aard wces. As 'n wendig dIe rede of aanleidcnde oorsaak behaal het, en die Matie. in die 4e pick 
portman m t 'n positiewc gees op die tot vuilspeel moet wees nie. Die rol van met 9 punte geeindig het, is die pres· 
veld gaan, I hy poog om y teen tan- die skcidsrcgter in hierdie wedstryd tasie baie hesli uitsonderltk. Veral as 
der binne die rcc) van die spel te was egter deursla ewend, omdat hy verder ekyk word na di' feit da t die 
kJop, hy J ni dink aan enige taktiek deurentyd volle b heer oor die wed- span wat na die Matics g eindig het 
van hoe om sy tecn tander nie te laat stryd gehad het, en omdat hy or Is by slegs 5 puntc behaal het. Die Matics 
wen nie. die spel was, sod t hy me later 'n was dus net baie ongelukkir, gewee . 

Maar a 'n span 'n belangrikc wed- bcslissing moe. wysi nie. Die span is g pry. deur dic Spring- 
tryd "moet" w n, al alles in die stryd Alhoewel daar tog baie op die spet bok, Mnr. Roy 8 iley, w t die toemooi 

g werp word om die doe) tc bereik, cn was, was daar nooit enige tcken V'IO bygewoon het. 
h cl dikwe) sal daar d nook van vuil. pel in die wcdstryd nie. Gedu! nde die tweed helfte van 
ongeoorl ofd takti k g bruik Temaak Hoc ei e word dus aan 'n skeid - die ei ocn het dii,: Matic voorgehou 
word. Myns in. i n i' dit hief w ar die regter gestel en ek wil bewecr dat op dic "go ien van die eerstc helfte. 
hcle probleem begIn, want takti k wat solank on, keidsregters nie aan hierdie Wat volgcnd Juar belref verloor die 
buite die reCl val n toegelaat word, is hoc cise k n voldoen nie, sal vuil pel span sleg een sp ler. Bullc hoop verder 
'n vonk in die kruitvat. nooit gehccJ en al uit on geliefde spel om 'n paar goeie spelers hy te trek. Die 

verdwyn nie. Matics wil volgende jaar in die 1 e liga 
KRIEKET specl omdat die gevoel is dat daar 

voldoende potellsi al is. 
UITBLINKERS 
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OUDE Molen was die pas afgelope seisoen die enigste OUOOIWonne 
span in die koshuis-sokkerliga en het daardcur die liga gebuit, Die 

Uitklop kompetisie is deur Libertas en Wilgenhof gewen, 
In wal b skou kan word a die 

finaal van die lig , h t Oud Mol n en 
Libcrtas gelykop ge .peel, en daardeur 
het Oude Molen vcr c er dOlt hy die 
Ii a met een punt wen. hi rlie van 
Tonder en kaptein Mark Balda hct 
uitgcblink vir Oude Mol n, terwyl die 
flaam van Duve Dum van Lihertag 
uilgesondcr moet word. Dum hei feit 
Iik op eie huuljie die Oude Molen 
allnval trot er, en was daarvoor verant· 
woord Jik dal Dud" Molen nie 'II doe) 
kon nantckcn ni , Lihertas het twc de 
en Wilg nhof d rd g eindig in die Ii a. 
Oit is opvallend d.1t die priv otkoshui 
w re nS valli ar die 0 'hui okker 
oorhcers het. 

Oie Dun Booyen -uitklopkompe· 

tisi wat beslis word 
sp nne wat bo-aan dl Iiga indig, i 
vanjaar d UT WiJg nhof gewen. in 'n 
aanskouhke wedstryd hct hulle Oude 
Molen geklop nadnt doelskoppe ge· 
neem is toe die telling na ekstra tyd 3 
doele elk was. Vir Wilgenhof het W. d 
Kock en H. Sanscn docle aangeteken. 
Mull r, Human en Olivier het Oude 
Molen se do Ie aangeteken. 

Die Harlleyvale·uitklop komp tisic 
is deur Lih rtas g wen to hy Dagl.>rcek 
met 2 do) teen I geklop het. In die 
wed tryc'l waf a voorw d tryd op Hart 
leyv Ie ge peel i ! het II. Volkm n en 
N. Uani I vir di wen p n doele aangc~ 
t k n. 

; 

Die Maties se nuutste Springbok, Robbie Blair het hierdie seisoen die 1 OOO-punt-kerf in verteenwoor 
digende rugby bereik, sedert hy in 1974 vir die Maties se eerste span begin speel het. 
beker vir die derde agtereenvolgende 
jaar gowen, Die Maties is nou goed op 
pad om die rekord van 5 jaar agtereen 
volgend kampioen te wees, te ewenaar 
en moontlik Yerby te steck. 

Die Maties is egter die afgelope 
seisoen geweldig deur beserings gepla, 
Dit het egter net weer eens die diepte 
in die klub getoon. Dit is ook daarom 
dat die Victoriane gesamcntlik twecde 
geeindig het in die Groot Uitdaag-korn 
petisie. Die besenng van Christo Nel i 
seker die meestc deur die klub gevoel, 

Tukkies hct pragtigc spel opgelewer, 
Hier het die Maties die knoop deurge 
haak in die laaste kwartier en met 
23-14 geseevier, Die Intervarsity teen 
die Ikeys het ook goeie spel gelewer, 
net jammer die lkeys kon nie die 
rnaroengolf die tweede helfte in to om 
hou me. Wat bale verblydend was, was 
egter die pragtigc gees waarin hlerdic 
twee wcdstrydc afgespeel het, TOEKOMS 

Vir die isoen 1978 Iyk dinge vir 
die Maties bale belowend. Al gercelde 
Matie-speler wat die kluh verlaat, is 
Nelis Potgieter wat 'n onderwy. er pos 
in S.W.A. aanvaar het. Die vooruitsigte 
vir die volgende scisoen Iyk dus bale 
gocd. 

BESTE WEDSTRYDE 
Die beste rugby van die jaar hct die 

Maties in die twee Intervarsities ge 
spec I. Veral die wed tryd teen die 

Enkele uitblinker. is Eugene Munt 
ing wat tn oeie scisoen h d het en 
W Uy H mman wat in di SAU·Curri 
hekcr to rnooi 'pecl het. 

Die sokkerspall }'an Dude .Mo/en 
lval hierdie seisoen die koshuis· 
sokkerliga gewen het. In die finaal 
hel lILt/Ie gelykop teen Libertas 
gespeel, maar log die Iiga gewen. 

Pieter Kirsten is onlallgs aangestcl 
as afrigter van die Matie--krieketspan vir 
hierdie seisocn. i Ihoewel Kirsten nog 
baie jonk is, bes'ik hy oor dic nodige 
ervaring om die Matie-. pan tot groot 
hoogtcs aan te vocr. 

I 


