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2 Die Matic, Vrydag, 3 Maart 1978 

LINKS: IIi rdie B.A. (L.O.)-student is RUANDA VAN ZYL van Heemstede. Ruanda hou van spontane mans wat 
intelligent kan gesels. 

REG: Aristea e 
vonds is ERLA 
lIEYNS, 'n II.O.D. 
student. Haar idea le 
man h I swart hare 
ell 'n board, rook 
pyp ell dra groot 
truie. Verder moet 
hy kuaar peel en 
soos 'n droom kan 
ing. Ouens ~Wlt nie 
aan 01 die verelstes 
voldoen nte, is egter 
nil' afgeskryf nil'. 

no: 'ALOM'! fjiMIT van Neme ill do n II.O.D. {Handel). Sy sock 'n tntelligent 
man met 'n h nd. r per. oonlikh id, vat nie domin rend is nie, maar tog haar 
m era hly. 

REGS: Huis 
Ne et h t i n g se 
MARIAAN LOT 
TER hou van 
llwe en tntelli 
gente mans. Sy is 
in hoar eer. te jaar 
B.A. 

ONDER: CORRIEN BOUWER doen die Huis 
houdkundige H.O.D. en is 'n derdejaar uit Irene. 
Haar ideale man moet lekker kan gesels, moet 
red Ilk en betroubaar wet's, en eie maniere he. 

BO: IIERMOINE NEL ill 'n Lydianer in hoar 2de 
jaar B.A. Sy verkies Intelligente mans MlII ook 
Hefdevol kiln wees. 



DIE Simonsberg Met, wat al 'n jaarlikse instelling op die Akker vir 
die afgelope twee dekades is, het vanjaar plaasgevind op 17 

ebruarie by die 'Simon Turf lub", 

MO , oonh • 

G 
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ruria. 

... at g n oi i 
ga h re tc vcrg I na tu cdi 

die oon hcid. 

KAMERKUIERS UIT 

Spr ke hiervan h t ont t an toe die kornite s van ander 
uitvoerende kornit van Primarii en hou n dit aanvr , 
Primariae veri d jaar In wy iging van van voorsi n word . 

. reel voorges t I het. Prof. d Vrie 
wy. egter daarop dat hi rdi voor tel 
gemaak is legs as altcrnatief indien di 
univ r it it nie 'n plan kon maak om 
di huidig ontvang lokale en sitkamer 
g ri w uit te brei n t v rb t r ni . 

OP STELLENBOSCH TAT 
V. 

TI NV 
"DI koshui reel wat wedersydse kamerbe oeke deur mans- en 

dam studente belet, sal nie verander word nie", het die 
vise-rektor, prof. MJ. de Vries, in 'n onderhoud aan Die Matie gese. 

.- 

PRIVAATHEID 

MINERVA 
Die universit it beoog am hi rdi 

pi n eers op eksperim ntele basis by 
Minerva uit te voer. Indien die huis- 

BO 

lin 
e opname. H m t 

Alte am 

I 
kuifi 

n Rolpr t Klub. 

k 1 
M 

d 
6 rt • • 

U.U. 
kuii 

vir U 1 M rt: 
BOEKE Rolpr. n 
KRYF FT 

AFROLW k 
BINDWERK • rml 

PL INSTRAA U.U. TELLENB CH 

BO: Mnr Gert Agenbag, (regs) bestuurder van Barclays Nasionale Bank 
op Stellenb ch, oorhandig die eerst van 70 I ers aan Chris 
Heymans, hoofr dakt ur van i Matie. Die bank h t borg gestaan en 
dit moontlik gemaak dat elk R daksielid ln rtg lyk Ie r kan 
ontvang. 



ON, 80' er? 

MARLhNE VAN NIEKERK wat oulangs suk esvol gedebuteer he! 
111'1 die blind [ PROKK LSl R, waarvan die re ensie hiernaa 

JOAN HAMBIDGE verskyn. 

GO_-- 
OU 

V If die eer te maal in n lang tyd was daar goeie ballet op Stellenbosch te slen in die opvoering van 
Delib s e Coppelia deur Kruik Ballet, Vrydag- en Saterdagaand in die Oude Libertas Amfitcater. 

Hie dat Dclih S musiek onm lodicus 
i nie, maar dat dit da: rop g mik is om 
'n kou pel in die sinne te v rskaf; n 
m: ak van (opp lla 'n ball t van pur' 
genot. Di Iihr etto i g ba r op e n 
van r· .T.A. Hoffman s v le fant: i - 

I 
wat u koop, kry u 'n gratis Juicy 
Lucy-var vrugtedrankie (waarde 30c.) 
Hierdie aanbod - net by die 
Stellenbo e Kentucky ried 
Chick n-winkel - Id tot 14 Maart 
78. 

I 
I 

~ 

L N 
Te danke aan die ondersteuning van ons kliente 

was ons la tnag verkope 'n groot sukses. 
Vir julie gerief sal CNA sy laatnag verkope laat 

voortduur tot verdere kennisgewing. 

P IN AAT 51 
. 70218 70268 
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DIEKLMA 
USAT 

A 
DRAMA FEE 

W 'R eens bied USAT hierdie jaar die Dramafees aan, Die dramafees het in die verlede b wys dat dit 'n 
hoogs geslaagde manier is om skeppende studente die geleenth id te bied om hul til diaJoog 

handeling hard en helder op die verhoog te ervaar. Vir studcnte wat elf nie skryf of speel ni ,is dit 
h le week van kwaliteitkalklig vermaaklikheid. 

STUDENTEDIGTERS 
DI jaar 1977 wa voorwaar 'n sukse volle jaar vir die tudentedig 

ters. Twee van ons bekende digters, Andre Ie Roux en Marl ne van 
Niekerk het hul debuutbundels uitgegee en ons hoop dat daar in 1978 
weer nuwe digbundels al verskyn; die talent i immers daar. 

GROOTBAAS 

'n Tydji gelede h t e m t Hilgard 
Bell gesels, wat geen onb -kcnde onder 
ons is nie, ange ien hy die grootbaa 
van hicrc.Jie jaar sc karnaval i . Hierdie 
vi rd 'jaar r g. tudent ryf ook al 'n 
aansienlike tydjie. Daar h t al 'n hel 
antal van. y g digt in vcr kcie publi 
kasies verskyn, o.a. in PI~NShEL en 
DIE SThLLENBO. S S UDENT. 
Verlede jaar het e n van sy ver e ook in 
RAPPORT s letterkundig afdeling 
ver kyn. On si n uit na 'n moontlik 
bund ling van Hilgard v rsc. 

Sy raad aun jong di zters is om sov cl 
as moontlik tc skryf', ten minstc elk' 
da . Vol en hom btl 'n per oon di 
g halte vr n y g digtc alice nlik verb t r 
d ur fcning. 

ANDRE ROOTHMAN 

Teate nuus: 

en ovoorts 
altyd ecnders 
oos Papagaaib rg 

11 t die bomc 
n di gra 

vervel met iclsocne 
van. elf prekend 
soos vloed volg 
op bz Iy 
en vol n konom ' 
d pr . i op inn ie 
00 Ii fd CI1 si kte 
(partyk r die elfde) 
met on. bly 
.00 onsekerhcid 
n wit graftc 
11 od 
n die arme 

dono 
vea 
n ovoort en ovoorts 

HILGARD BELL 

4 PIECE SUR JARDIN 
In Liberta 

VI' R af nd rIike Iiefde v rhale met as enigste verbindin lyn di 
w nstel in Parys waarin hulle af pc I: dit i die tema van VIER 

VERTREKKE I~N 'N TUIN, die sprankelende komedle van Pierr 
Barillet en Jean-Pierre Jrerly: 4 PIE 'ES SUR JARDIN. Die stuk i uit 
di han in Afrika, n v rwerk d ur I ita ;Iferink. 

Vanaf 1 tot 4 Maart bi d di Liberta -teatergro p dit aan onder 
regie van Marie vt n II rden. Opvoering begin om 20h 15 n 
plekbespreking kan by Pikkie BI mmaert g doen word. 

f lierdie opvoering bied g n g Ie ntheid vir diep innig selfonder- 
o k nie. Dit i lighartig en laat on lag vir die ding wat g beur : s di 
liefde suur word. 

lIERMAN BIN 1£ ell oreen OIMcr ill 'n toneel uit VIER VER 
TREKKE EN 'N TU/N. Di tuk v rd ill di Libertas-teater aang bi d 

i.v.m, stukke wat lat r in die j ar 
opg svo 'r sal word. Daur Lmo ntlik 
ook 'n P,I r 'a kunsten ars optr '. 

(.hfoN OPVOJ!RING 

Di 

vier. , 

81· PRJ-KIN I DAG 

No '17 ge ipesialis van die tandard: 
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U A s vyf- n-vyftigste ja: rkongres in Plctermaritzburg teen di einde van November, met die tema, 
,. ducation or an African future", het die organi asie e lojaliteit teen r Suid-Afrika duideIik 

uitgesp 1, alhoewel die alg m ue Afrikaanse tudcnte ng twyfeld van hulle sal verskil oor die inhoud van 
hut id ali m . 

LEIERS 

'EL 

FINK }fA YSOM, gewese NUSAS-president. 1'1 Patrick Fitzgerald, 
gewese sek retaris-generaal en huidige Media-ho )f van die organi usie, 
tydens die kongres in Pietermaritzburg afgeneem. 
NUSAS die weergawe van die d od van 
meer a 'n duisend mense a 'n "jovial 
colonial cricket mat h". Dit i de 1 van 
di per se bydra in die iclkundig 
anblt a van 'n o rlogsugtig toe tand 
in Suid like Afrika. Du rna i die ko - 
rant op rernoni ile wyse v rbrand. 
Jeremy rund T, 'n Rhod ie SR-lid 
van Pi terrnaritzburg, het hom van 
NUSAS s optre d gcdi: tan ieer, 

Basics was slogs die "left" (met 'n 
oorweldigende me rderheid) en die 

Indrukke van die 
_u_s_a_s_-_o_n_gres 

TheUllS Eloff ; PU vir C.H.O. 

Nic Fin • , tellenho ch 

1 .. rektor van die Potcl f tro m universiteit, prof. Tja rt van der 
WIt, h t onlangs rp gereag er op kriti k teen die opstellers van 

de Koinonia-verklaring. 

T 

HI 



DO • • 

DEUR DIE SOSIALE REDAKSI 

SENSASIONELE koerantb rigte basuin van tyd tot tyd minder 
aangename voorvalle uit wat tydens die sogenaamde ontgroenlngs 

tyd van eerstejaarstudente voorkom. Sodanige voorvalle spruit meestal 
uit die onoordeelkundi optrcde van senior studente. Be kornmerde 
ouers reageer d.m.v. briewe aan koerante. 'n Hewige pennestryd 
ontstaan dikwels en uiteindelik word daar van die universiteitsower 
hede vereis om vir hierdie voorvalle verantwoording te doen. Dit is dus 
te verstane dat sg. "ontgroening", wat in woordeboeke verklaar word 
as "die vernedering en verkleinering van 'n student of skolier voordat 
hy in die gemeenskap opg~neem word", oor die algerneen ten 
strengste afgekeur word. 

Die uitvoerende kornitee van die 
dosentevereniging van dl Univ rsiteit 
van Natal sowel a die rektor van die 
Univer itcit van Pretoria. profes or 
E.M. Hamman, het hulle in die verlede 
stork teen on tgroening uitgespreek. 
Volg ns die Universiteit van Natal i 
ontgro ming van eerstejaar in uryd 
met die doscnt sc primere tuak nl. om 
studente selfstandig te leer dink. Ont 
greening word deur die Natalse univer 
site it verbied. Volgens profe sor Ham 
man i ontgroening niks anders a: 
"beskaafde terrorisme" nie en dat af 
skaffing van ont roening deur die uni 
ver iteitsowerhede in die verlede mi - 
luk het. Die benarning "ontgroening" is 
vervang met die een of ander mooi 
naam vir diesclfde euwcl. Ontgro ning 
is volgens profes or Hamman skending 
van die basiese rnenseregte en staan 
dikwels g lyk met emstigc vorrne van 
aanranding. Ironic. g moeg is die gc 
wo o nli k a ka d emies on uk.e volle 
niors die bobaasontgro ners, 

Die Rektor, profe sor J.N. de Vii· 
liers het daarop gereag er <leur t A dat 
hy ontgrocning afkeur, Ii fs verbi d 
wou si n en dat dit die plig van 
die universiteit is om beheer uit te 
ocfen t.O.V. die verwelkoming van cere 
stejaar .• 

MODDERBADDENS -m tame o 
Die ontgroening of doop van stu- l!:~~==========:::===~============::::~~~~~~~~~=~~~~~ 

dcnte is ten strengste verbicd aan die 
Universiteit van Stellenbo ch. Dit i. 
egter vcr taanbaar dat student in ko. 
hui e nuwe inwon rs op ordentlike 
wyse wil verw lkom. Vir cni 'C vorm 
v n verwelkoming moet ers goed 
keuring van die inwonende ko huis 
hoof, b soekende Professor, Dam - 
adviseur of Prinsipale verkry word. 
Slegs die Primariu en erkende Huis 
k () m ite mag verw lkomingsbyeen 
korn te organi e r. 'n Volledlg verwel 
k ming program mo t aan di Vi - 
Rektor voorgele word vir goedkeuring 

J OIlAN Bouwer, onder-primarius van Hel hoogte, b . ig om m t n 
voorhamer die muur agter Helshoogte af te breek. Die vergroting 

van die grasperk agter di koshuis was lank reeds beplan ell die 
~ edkeuring deur die Administrasi MXJS die verwe. enliking van 'n 
ideaal. Toe Johan "verwoed" begin kap, het een van die seniors die 
unieke geleentheid vir aksie aang gryp en vir kampusbeheer gebel m t 
die dringend. v rsoek dot hull die "mal student .• , wat b sig i om die 
koshuis met '11 tienponder te verni I, moe! kom ke tr. •. Feitllk dt h tl 
koshui het Kampusbehe r ingewag en heimlik g lV(J op aksie. 
Laasgeno imde wa~' gter aan die versigtige kant (ook maar bang) en 
het Johan met sielkunde probeer keer. Ongelukkig het die Tuinbou 
afdeling fuss nbeide getree en die geskil tot die spyt van die skare, 
besleg. 

Albert Geld nhuys he! die petalje met behulp van 'n telefotolens 
bo uit die koshuis op film vas ele. 



Vrydag, 3 Maart, 1978 
CALLIE VISAGIE BERlG: 

OP di eerste verga de ring hierdie jaar, Woensdag 22 Februarie het die Raad verskeie organisatoriese sake 
van belang vir die studente-unie bespreek en die vergadering was 'n bewys van die groot 

Administratiewe moeras waarin die studenteraad hom soms mag bevind. 

m t US-g spre . Leon 

'n Mosie i. ond r Dring nde Voor- 'n Aksiekomitec wat studente wit toe- dige doeltreffendheid van die Studente- 
tclle deur Nic Fine en Christ Benade pre k oor di nuwe Konstisionelc oorlegkornitee in t vyf I getrek, a ge- 
ing dien om, in • m werking met die plan, wa Hannes Kocgelenberg van volg van die wye skakering van kur us 
Administrasie, mcer declname in die mening dat die saak in die hande van groepe wat bv. net onder Lettere en 
orientering: program van die erst jaar- die ASVS en SAAK geplaa word. Die Wysbcgecrte ingesluit word. 
tudcnte te h . Nic het daarop gewys voor tel is ook so deur die Raad Leon Oosthuizen d el die raad mee 
dat in die huidige op ct die SR gecn aanvaar. Wye bespreking is ontlok na dat hy nog meer inligting i.v.m. die 
v rpligting i.v.rn. eer t jaar. het ni . In aanleiding van 'n skryw van NUSAS N.P. van Wyk-Louw Gcd nkl ing in- 
y motivering het Nic ge dat di om hul blad, National Student, op am I aan ien daar onduidelikheid 
r tejaar. b hoorlik d ur die Raad. - Stellcnbosch te ver prei. Fanie Bergh bestaan oor die doel van die aange 

lede ingetig m et word oor sy Ih ar het te kenne gegee dat niemand kon- leenth id. 
portefeulj . By het ook verwys na U.K. trole het oor enig tof wat in die blad Onder Sport en Erekleure h t Pieter 
waar n lid v n die Raad op die taan nie. Hannes Koegclenbcrg was le Roux die Raad gevra om 'n beginsel 
be tuur van di Orientcring komit van rnening dat die Raad 'n begin el- besluit te neem of borgwapen saam 
dien en het gese dat die Raad iet s moct be luit moet neem of hy dit onder sy met die Universiteitswapen mag ver 
doen om die tudent van die SR te vaandel wil versprci, of nie. 'n Mosie i kyn. Die Rugbyklub het ver 0 k om 
lar t hoor. toe aangcn em dat die SR nie die bl d die Mati wapen saam met 'n borg- 

Jan d gaan vcrsprei nie. wapen op hul s vcetpakke en T- 
r Sang e 1977. ar I Joo te h t Die Studcnteraadskonfer nsic wat hempies aan te bring. Daar i b sluit 

gevra hoe daar cpoog i om die Sang- op ] 2 n 13 April te Rhodes gehou om verder onderso in t stel na die 
f e plaat te vcr prei en t vcrkoop. Dit word, i be. preck. Drie Raadslede het aak en dat dit op die volgeudc vcr 
blyk egt r dat di plaat nie b tyd: reed te kenn gc zce dat hull nie die gad ring b preek I word. 
vryge tel ken word nie - legs 10 due Konferen: ie kan bywoori nie. 
voor di eksamen. J n h t m egede I In Nic 'ine se verslag van di 
dat, as al die plate waf aan die verskei NUSAS.konferensie wat hy bygewoon Altus Co tzee wy di Raad daarop 
koshuis gelewer is, van die hand g . it h t, het hy die Raad dringend gcvra om dat hv 'n fondsinsameling beoog om 'n 
lean word, di Sangfe s 'n batige • Ido in die toekom meer deel te necm aan tweede T.V. vir die LSS te koop. Hy 
van R2 244 sal toon. 'n Mo i van dank oortgelykc konf rensie .. Hy het ver- maak ook voorbrand vir 'n mo ie op 
is ook aanvaar jeen. Jan de Wet se wys na die goeie kontak met andcr die volg nde vcrgader ing dat besol 
bydrae tot 'n laagd Sangfees, N.a. v. SR-Ieier en hul tandpunt. Ond r diging vir die ' arnavalvoorsitter v r 
'n krywe wat die SR ontvang het van Akad miese Skakeling het Nic die hui- groot al word. 

FONDSINSAMELING 

FRANSE AP ATIES ONDANKS 
BAlE LAWAAI KOBUS PIENAAR 

GESELSMET 

S om te A waar hy 
no funk ioneel kan 

DIE 'ran e studentegemeen kap is reg oor die wereld bekend vir hul 
oproerigheid en betogings. In werklikheid is daar slegs tien pcrsent 

van die totale studentemas a wat aanspreeklik gehou kan word vir 
hierdie berugtheid. Nege tiendes van aile Franse studente het geen 
kontak hoegenaamd met enige politieke of ander bewegings in die 
land nie. KOBUS PIENAAR het twee studenteleiers van Parys gaan 
ien om rneer hieromtrent te wete te kom, Die een is 'n lid van 'n 
pro-regering organisasi genoern l'UNI (Union Nationale lnter-universi 
ta ire) , terwyl die ander, 'n linkse, die UNEI- (Union nationale des 
etudiants de France) verteenwoordig het. Hleronder verskyn sy 
indrukke. 

MATIE - 
GESPREK 

R h t nog die tyd tot ~ be kikking om te 
v nny word ni . 

TWEEFRANSE 
STUDENTELEIERS 

word gebruik om kontak te maa met 
di stud fife as 'n massa? 

Die Fr II e tudent , orndat di uni 
versiteite hoof aaklik in onafhanklike 
fakulteite vcrdeel i , het nie vcel van 'n 
tradisie, soos in Engcland en ook hier 
by on , war r daar groot kl m g lC word 
op spanpo ing nie. Elke organi asie 
kon. entreer op hul cie publikusics (ter 
loops, dit i glad ni ongewoon vir 'n 
tudentevnkbond om sy eie kantore 
m t drukpers, vergad rsale en al te he 
ni) n by cnkom t om hul a n 
hangers te mobili cer, 'n Faktor w t 
egterv ln gront rol sp 'c) in hierdi 
Europ I. nd, i di politick sien wy- 

s van die prof ore. Daar word van 
b ide links en regs baie hard na die 

(Vervolg op hi. 9, kol. J) 



dosente g vry, aang sien hulle invlo d 
taamlik bale tel ond r die studente; 
sel:s binne die vier mure van die DIE rnanskoshuis Eendrag is 
le I gsaal, dringend op soek na hul kos- 

Waf is die prosedure wat gevolg huisvlag wat verdwyn het tydens 
word om '11 probleem tussen studente die geselligheid van die Vise-Kan- 
en die universiteitsowerhede op re los. . , 
indien door nie so iets soos studente- seller. DJt W,lS op Vrydag 10 
rode aan die universiteite bestaan nie? Februarie, en alle eerstejaars het 

AUe problerne wat enigsens van be- in Eendrag se vierkant vergader. 
lang is, word deur di minister van 
onderwys behartig. Die verskillende ENIGE INLIGTING? 
studente-unies ding mee in 'n landswye Ooggetuies het g sien dat die vlag 
verkiesingsveldtog (soos 'n politieke deur 'n senior student "geleen" is. 
party) om verteenwoordiging te verkry Enige inligting wat daartoe sal I i dat 
op 'n algemene "conseil" wat universi- die vlag gevind word, mo t asseblief 
tere aangeleenthede op die hart dra. aan die Prirnarius van Eendrag g gee 
Hierdie raad bied egter proporsionele word. Die Administrasie beskou die 
v rteenwoordiging aan professore, stu- saak in 'n baie ernstig lig. 
dentc en administratiewe pcrsoneel. t----------------4 
Alles is vrecslik dernokraties, volgens TOER IN 
die filosowe se idees van toentertyd. 

Bestaan door heelwat neutrale llUUS- 
blaaie soos Die Matte op die Franse EUROB~ kampusse? 

Die tradisie van 'n volwaardige uni- 
versiteitskocrant word baie afgcskeep > -." , , , , •• • • 
in Frankryk. Daar b~ taan w ~ en of DI :, Universiteit beplan 'n buite- PAD V!~'RKJ!'f:.'RS1~K~'NS "' kelllll.~ewl11gbnrde. wut di afgel I)(~ vakansie a IIr. Kainpusb It ier ill 
twee soortgclYk~ bl~alc~ maar die .mces- gewone studietoer teen die koshuiskamcrs geviud IS. Die soak geniet tans ernstigc aandag onder di geledere 1'O1l cit> univcrsit iitsow ir 
te . tudentepublikasi 'S IS afkom .tig van . d . E t heid ell streng optrede teen sulke vandalism word ill li vooruitsig g sst I 
die tudent -unies en is noodw ndi em e van vanjaar na uropa me . 
propagandisties van aard. Daar word prof. 'ben Meiring van die de 
baie min gedocn om die kulturel parternent Frans as leier. Beson 
asp kte van die sarnel wing te be- dere aandag sal gegee word aan 
vorder, hoe wei daur van tyd tot tyd .. 
dcrgelike artikels in publika ies ver- Frankryk, veral die kasteel~:bICd. 
skyn. Seide studenteleiers hct dit egt rOok stede soos Venesie en 
beaam dat daar weI 'n behoefte bestaan Lucerne sal besoek word. 
om die jongrnense rnecr by die volkseie 
te bctrck, 

As gevolg van die gewcldige poli 
tieke druk wat daar van die kornmu 
niste e kant korn, word under aktiwi 
teite ietwat op agtcrgrond geskuiwe, 

Die leiers sou graag wou icn dat 
rnecr van die -ranse studente akt icf 
betrokke al rank by die aangcleent 
h de rakcnde die politick. en ook, die 
kulturelc lewe, sodat hul as '11 massa 
hul rcgrnutig pick in di sarnclcwing 
kan volstaan. 

Prof. Meiring sal as to rgids kort 
lcsings lower oor die roctcs wat gcvolg AL hang die stof na Karnaval nag oor di Akker, wit ek graa 'n paar feite in v rband met hierdle 
en die plekke wat besoek word. Toer- p rtefeulje onder die aand g van ill studente-uni bring. Die doel v n kademi ka lin i on t 
lede kry vooraf 'n ly van aanbcvole 
handboeke. bepaal wat die behoeft s en leemtes in die akadcmie e owe! as di adrninistratiewe op et aan di 

Die toerorganisccrders wit di koste universitelt i , sodat dit so gou n ef cktief moontlik d ur die h tr kk do nte, fakult it 1100ld of 
so laag moontlik hou, geriewe vir kre- univer iteitsowerl ede hanteer kan word. Daarvo r b taan daar 'n k kelin megani me n s d rt di 
diet reel sodat die toer 00: 24 muande ontstaan van die Studente-Oorlegkomlte in I ( 76 is dit moontlik dat stud nte m uings d 
afbetaul kan word, en di gro 'p tot d t t . t 1 k 
hoogstens 30 Iedc beperk vir 'n lekker wor 0 op enaa va. 
intiemc atrnosfeer. Skakel Stellenbosch Die stud nte word direk vertecn- 
2222 . 79 vir nod 'r' besonderhcdc. woordig deur die verkose n : (In ' tel 

de per one in die onder. keic klassc en 

S P.n .4 .4 T depart III nte. Dje r kult itsvert n- MlNl TER ~\...t1...t:I. woordiuer (uit hOT nocmdc J 0 p) 
skakel weer op sy b .urt met die Sk-lid 
vir akadcmi 'S akcling, onta kan 
ock gcmaak word filet di do n of 
d e partem ntshoofde wat mel die 

D IE Eerste Minister en Kanselier van die Universiteit van Stellen- d knn: in kOl.ltak kOlll: Di.e 0 r oep I- 
. ., endc liggnam 1'1 natuurli die n lat. bosch, dr. BJ. Vorster, sal die Herfsskool van die U.S. vanjaar . 

toespreek. Die Ilerfsskool word van 28 tot 31 Maart gehou en die Stud nte .. Oorlcg orntt ' 

h f . D' l[.) II l"d Afrika D' J> • I J. Funksi : 00 terna IS te see l van ... )UI· nka. re renner sa praat oor tot Dit is 'n vaste komir evan 
watter mate buitelandse menings in ag genccrn word met die Sonant en di' k mit e advis r 
formulering van landsbelcid. 

GESPREK 
[Vervolg van bladsy 8, kolom 5) 

9 

a e 
vlag soek 

00 A 
ELING: 

ADEM 
Naude 

MEE 
S A o 

REKFNAARS 

n Hlrdi ier vir 

EERSTE 
BY HERFSKOOL 

Daar is ook verskcic under b lang 
rike persone wat uitriodigings uanvaar 
het om die Hcrfsskool toe te spreek. 
Onder hullc is dr. E 'chel Rhoodie, 
sekretaris van lnligtlng, dr. Chris van 
Wyk van Senbank, prot'. Piet CiIli', 
voor itt r van die di ek. ie van die 

Adv. Vorster 
Nasionale Pers en hoogleraar in joerna 
r ti k aan die U.S., mnr. Louh Nel, LV 
vir Pretoria S ntrt I en mnc. Otto 
Kmuse, r dakt 'ur van di Hnancial 
t37.ette. Daar is ook 'n sterk tnoontlik 
heid dat twee t kend buitelandse 
figure by di Herf skool 'I praat. 

I A CARSTEN 
1st Vloer, ndmargebou. 

Tel. 4716. 
Vir aile h' arv rwydering 

lektries n waks. Verslan 
king, g ig- en k In ti k 
p rob lecIn -ko n su I tn sie s 
gratis. 

10/2/ K 

Ander tcmas van di Herf skool is 
Die Rul van die Stcdelikc Swart man in 
die Suid-Afrikaanse Ekonomie n Poli 
tick, Die Ko tc van Gene skundig 
Dien. te en Die Rol van Poppespel in 
die ontwikkcling van die Kind. 

U.S.-gcsprck 
Aandseminaar: 
Muandng 13 Ma rt om 19.30 in di 

Bloukamer. 
Onderwcr p: Di irondw Iplan; 'n 

Bruin P r p ektief', 
Sprc kef: R. v.d. Ro s, Rcktor UWK. 
Aansoek by Sk-Kan t ior van. f 

Maandag 

boekwink I 
Daar i ook 'n lesp ialis erde kur 

sus oor die doclmatigc beplanning van 
rckenaarsbenutt ing wat in oorlcg III t 
die werkvcrrigt ing-, evaluering- n na 
vor ingsgroep van die dcpartement 
R k naarswctensk p van die U.S. g - 
reel word, De ilname an hierdie kursus 
al egter b p rk woes tot mcnse met 
voldocnde gtergrond, 

Int k narc wat no t n1 hul in kry 
wings op Die Matie h rnu het ni ,w ird 
hcrlnnci om dit spocdi 1 t do n. In 
krywing geld i R3 prj ar. 

z 

p 

0% [If. I g ( pc Ike m~,llki-lll ,torfi(,t .. 
1 d. 

IJ IOU 0 ILV P CIAL 
AT R1 00 

FULLY LlCENC 0 0 K B R 
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BAROKTEATER OP WIELE 
M nige o· het verba: s gerek vir die 

B rokteatertji op wiele m t Ro ini, 
Mozart en om, somrn r V .rdl wat ook 
uitgebasuin word. Die vier operasangers 
moes omtrcnt rnl om by tc hou by 
ilie v~nMl~ ,poodwn d~oPMmeL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pergolesie en Mozart is die laaste wat 
die . kare op Kamavaloggend agter op 
'n torte verwag het , Die sopraan is 
b wonder vir haar virtuose "Koningin 
Val die nag'-aria en geld en rooi 
ang tiere het die skare se entoe lasme 
v rklap. 

LET me tell you a Uttle about the lad who is going to become the hero of this 
column. First of all, his name is SI yphus. MythololY and Camus gives us 

en di the foUowinl background: according to one account he was the w' est man 
on arth; in anoth r he fe tur s a highwayman, I find a ch rming consistencY 
b ,tween the two. Be it as it may. he wa n't very popular with the gods. 
Apparently h gave the lecherous Jove nd his vindietiv hussl s lot of Up, nd 
aa a result was committed to hell where he was destined for ver to pushing a 
rock up mountain only to h ve it faU b ck on Its own weight when he was 
near the top. Legend bas it further that he tl d D ath up in chains and thu 
depriv d poor Pluto of hi client le, Another account has it that he persuaded 
his c ptor to let him return to the upper region to chastise his wit who had 
committed me indiscretion. H promptly forgave h r, made love to her nd 
lived in ilUcit communion with the sun and the for some tim until the long 
arm of the Olympi n coU r d him and hoved him forcibly back into H des lap. 

AU v ry int r sting, you might say, but to wh t purpoa ? J t this: Sisyphus 
is alive and well and living in St II nboseh; And wh t is mor ; he has g th r d 
hi thoughts more cohe ntly than his p d cesser. He still pu hes rocks nd 
watches them roll down the ountain ide. II still loath s god and loves his 
own kind. But now ther is a hope ul, positiv lement to his rduous 
occupation. HE r lly enjoy tackUn the bully-boy h 19hts of the St llenbo ch 
Mount in. And not becau h riously li v s th t he is goinl to arriv t the 
pinnae] , of truth. No, he njoys it b cau when h finds hi. path blocked by a 
she r rock-face, he will have the pi sur of pu hing the rock down th p th, 
I vin tits w ke of d structlon, the remnant of tre ch rous bacon No 
longer the d spondent Sisyphus trudging down forlornlY, but rather a 
thoroughly modern man who, t th knowl die of further conquests, Ie p 
lie ,fully over the fallen icons. Make no mist ke about it; S yphus' task is not a 
piee of cake. It involves rather the h ndUng of h avy matter: rocks. There will 
b tho e who will maint in that rock' ri hUul place i the place that it tands, 
th ra w'U be j lous r;uardlans of mountains domain w 0 will try and botage 

proeress. But Sisyphus believes there are lov ly. vital las e down b low who 
ecr tly despi e th turncoat taskma ters who trY and blindfold them, and who 
are, if they would admit it to them Ive., thoroughly bored by tho who 
sermonize on th , mount above. And of cours , Sisyphus him If ,cretly hope 
th t when the lfsam las s e hi Ion Iy strulIll up the mountain, th y will 

I hot. ymp I.hy for h m. 
But let me furnish you with an exampl 0 thi m ' rocky task. Try this 

on or Biz . (Actually, for art rs I'm m ing it a wee rock). Say there was this 
bookstore t lat w s lling bool s for students t exorbitant pric • becaus it 
stock d th largest Iection of univer ity text-b oks. Combin this with the 
fad th t the pow rs-that-be st ongly oppo e a non-profit making tud nt 
hookstor. nd the f ct tb t Sf yphu him If h n t another university 
book tore a 'go that r ads 110m thin, Uk this: "If you can find a book h r 
that I old che per nywher " pleas inform u. nd w h 11 sell it t th t 
pric .n Now Sisyphu might (mind. not wiD) 9U e t to hi t now stud nts that 
they hould picket th entrance to th n' uahty book"hop. 

Aire dy Sisyphus senses the rumbUn s of an v 1 nehe bove his had. 
JOHN McCULLAM 

WI ' het nou weer gese Karnaval is maar nog een van die nuttelose studentebedrywighede wat studente 
gebruik om at hut lnhiblsies oorboord te gooi en jolyt te hou tot die skade en skande van die 

gemeenskap? En wie beaam dit heimlik, maar wys vroom daarop dat dit darern vir 'n goeie doel gaan? 
Die wat dink ons hou Kamaval bloot net om geld in te samel vir USKOR is hoogs waarskynlik 'n suurknol 
en h t' die insig en visie van 'n . andrnol. Hoe g ed en vcrdienstelik dit ook al klink, geldinsamelings vir 
USKOI i nie die enigste rede om Karnaval te hou nie! "n Men kr n mos op bai ander maniere geld 
in amel, 

Ons hou r rnaval orndat on dit 
nodlg het, 'I egcg e dat daar bai 
n g tiewe ding> omtrent Karnaval te se 
L. (1..0 hundigh id, vermorsing van 
n r ,j en S'. kosbare tyd, drankmis 
brui , en. As 'n mens nou die po: j 
tiewe punt v n eli Knrnaval byrnckaar 
I 1, blyk dit dat aar w rklik geen 
he wa 1 daaromtrent kan wee ni . Die 
vlotoptog wa onget wyfcld di grunt te 
nautrckkingskrag. Oit was 'n luist 1- 

ryk , f stclike optog met '11 tiple 
Malle-k rrakt r. 

genet te sien wat hulle verkyk aan 
jongmen e op hul be: tc jongmense 
wat uitbundig die lewc g ni t. Dis tog 
seer sekerlik nie bai aangenaam om 
jou elf met politoer, verf of olie te 
be meer uie! Maar Sat rdagoggend 
was daar ski Iik i t in di lug, Die 
vorige nag se gcskukkel III die vlot, 

was, weer 'n slag hulself is. Di dan dat 
Karnaval jou s6 beetpak dat jy swetend 
en 'sender voortandc' kan bokspring en 
jou blikkie triomfantclik voor die waar 
digstc ou ernie se neus kan verbyswaai, 
Vir Ike student is dit 'n oornblik van 
bevryding. Die aanpa: sing na die vol 
wasse lcwe wat hy so onlangs moes 
maak, i nog so vars in die geheue en 'n 
di p verlange na onb heerstcvongekon 
troleerde, kindcrlike uitinge is lank 
reeds 'n onderdrukte begeerte. 

Daar word vandag van ons verei om 
profess ion ell: masjicne te we s met 
algehele en volrnaakte funk ionaliteit. 
Die samelewing dwing ons om met 'n 
do ppie rondom ons te lewe. Daarorn is 
dit 0 lckker om almal 'n slag ge troop 
van die skyn te sien. 

louis 
heyneman 

ONV . R(7 • ETI IK die wind en die roes van die sokkiejol is 
Om s If dec I te he' n ie optog kiln ki lik vergete en 'n atmos r van 

natuurlik ' n van di mees onv rgect- opwinding wat klonkie opgewonde 
like , beurreni in jou lew . tu- mel die vlotte laat namhardloop, hang 
dent wees. Dit is werklik onbeskryflik in die lug. Dit is dan wanneer trotse 
om dui ende str lend gesigte met 'n senior van hul troontjies afklim en vir VAN AfDA TOT 10MMY 
_
n~l:t~gisit~~iv~cijr~b~~ini~~oijPjwiiijnidiinijg~~~ill~'e~ejcijn~~~kijeir~Sidjeiritihiui)liei~~cieirs~~;'i~a_ul Komon ~a~noud~vb~rwnd~ 

de Inemer na die toeskouer. Ek won- 
der of daar een persoon in die skares 
was wat die optog nie geniet het nie! 
Die tema h t moontlikhede gebied wat 
dle vindingrykheid en oorspronklikheid 
van al wat vlotontwerper en -bouer 
was, op die proef ge tel het. Vanaf 'n 
groteske sfinks op maat van die groot 
mars uit Arda (die palmtakke, Moorse 
lawe, lavinne ens. inkluis) tot 'n 'but', 
gelei aan 'n neusring, met 'n Spaan 
viti op sy rug en 'n uitdagende Carmen 
so tus. n die metadors en picadors en 
a1. ommy, die "pinball wizard" het 
natuurlik nie vergete gebly nie, Of die 
ouer garde van die rock-opera wis, weet 
ons nie, maar die "Student Prince" met 
sy dansende lot op 'n cg Duit e manier 
het niernand laat twyfcl wat in die 
singende klomp c hierbekers was nle. 

DROMDOKTERTJlES 

ouli e drompoppic 

Wees positief oor ons jolyt, geld~ 
insameling en lIe mallighcde wat met 
Karnaval S<lamgaan. solan dit m tig 
bly. 'n M ns kan ongdukkig nie al 
hicrdie po. itiewe dinge noem onder 
om onwiUek u i, tc dink an die ctlike 

v II wt r mati Yheid oorskry i nie. 
Oi' in id nte I oos altyd m t on h~ 
en om die Ka rnaval d' arvoor te bla~ 
meeT is net wren v n daardie 
maklike kort paadjie . Di Karnav 1 i 
gru)1. nie 6m die n gatiewe dingc nie, 
maar otskoon 'Irvan. 

Die groot. te d tl j aan ahnal w t 
gl,help het om Kamav I tc laat laag. 
Veral di wat agtcl die sk"rms hulsel 
a gc loof h t n nie eers 'dankie' gaan 
hoor nie. 

Nowe Vs'e . 00 Wgn • In • • 

Foto: Johan Stander 

DIE operasie van Karnaval '78 is 
agter die rug. Dit is nog net die 

herstel wat oorbly - wat vir sorn 
mige van ons langer as vir ander sal 
neern, soo dit maar met enigc 
opcrasie gaan. 

Om k' rnaval te hou is feestelik 
en opwindend - een van die hoog 
tepunte van die jaar, Die vraag 
ont taan egter of ons dit ook as 'n 
voorreg b skou? Of het dit ook 
maar cen van die instellings geword 
wat die verskoning bied om onsself', 
ons hcrkoms en ons serge te ver 
geet. 

Die boodskap wat 'n mens kan 
ontvang deur Karnaval tc hou, word 
so maklik wcggevce deur onbehoor 
like 0 ptrcdc waarvoor ons . elf ver 
antwoordclik is die uiteinde van 

die saak, ons mis ons doel. Ons 
samel geld in en ons swoeg vir die 
Smoeg - maar heilig die doel die 
middele? 

As ons ter gkyk terwyt ons her 
stet en na betragting hou, kan ons 
nie anders om te bieg rue. Sender 
die bose aanslagte van , tan was 
Karnaval nie, Maar .oos met enige 
operasie, is daar vir komplikasies 
altyd rand - as ons dit net by die 
regte oord wil soek. As ons ons 
GoddeJike neesheer vrye teuel 
gee, salons geen komplika ies oor 
hou nie. Laat ons dan die welslae 
van Kamaval '78 . ien in die lig van 
'n spesiale vcrgunning en laat ons 
ons dankbaarheid betoon. Laat on. 
uitsien na Kamaval '79 - on. h t 
mos baie om te verbeter! 

WILLEM ENGELBRECHT 

t 
(I) 
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v N'N 
FED 

SUSAN OOSTHUIZEN 
DIE politieke jaar het op 'n hoe noot begin met 'n kabinetskomme 

ling wat 'n verwagting van verandering by baie Suid-Afrikaners 
geskep het. 

Dr. Connie Mulder, as nuwe 
minister van Bantoc-administrasie en 
-ontwikkeling, is die verantwoordelik 
heid opgele om deurvoering te gee aan 
'n beoogdc Iunksionele- en naamsver 
andcring binne die betrokke departe 
ment. Vir diegcne wat bckend is met 
Dr. Mulder se beskrywing van die 
regering se verhoudingsbeleid jecns die 
verskillendc volksgro pe, het die op 
haul van die term 'plurale dernokra ie' 
deur die agbare minister nie us 'n 
verrassing gekorn nie. Dat di siening 

van hom as't ware verewig sou word in 
die Suid-Afrikaanse politiek was van 
sclfsprekend en vandaar die naamsver 
andering na die Departement Plurale 
Betrekkinge en Ontwikkeling. 

'n Probleem waarmee rekening go 
hou moet word, is dat 'n nuwe naam 
vir 'n staatsdepartement nie uitgespelde 
beleid omver kan gooi nie. Dr. Mulder 
ken die else wat aan Suid-Afrika gestel 
is en die praktiese ornstandighede wat 
met die eise versoen moet word, maar 
sy pragrnatisme bcweeg binne die poli 
ticke beginsel van die Nasionale Party 
en steun op die massa Nasionale 
kiesers. Ongelukkig vir hom sal die 
'BAD-stigma' aan die Departement 
Plurale Betrekkingc en Ontwikkeling 
bly kleef, soJank die funksle van die 
depurtement b paal word deur streng 
ideologies afsonderlike ontwikkeling. 
Dr. Mulder verduidelik die positicwe 
aspekte gekoppel aan die nuwe naam in 

aantreklike politieke term, maar daar 
is 'n verskil tussen sp el met woorde en 
daadwcrklike implementcring van om 
skrewe beleid. 

Dit is seker 'n plurale demokratic re 
reg om te verskil van die denke, Skei 
ding en meerderheidsregering verteen 
woordig twee uitcrstes van die Suid 
A frikaanse politieke denksentrum. 
Beide sienings is op perspcktiewc ge 
bou wat slegs gcdecltclik oorcenko 
met die realltcite van ons samelewing. 
Die swakheld in die skeidingspcrspck 
tief 16 nie in die intcrpretasie van die 
aard van die Suid-Afrikaanse same- ---- .... 
lewing nie, maar in sy boleidskonklu: ie, ViER van die mooiste meisies ill die land. Mel'. Penny Rey ( 0 len) II t }I rlede Donderdagaand die 

Aan die ander kant weer is 'n kroning van Mej. Matleland waargeneem. Alhoewel sy reeds twintig jaar g led as Me]. Wercld gekro m is, 
oorbeklemtoning van die individu bo steek sy nog geensins af by die veel jonger ingrid Koning ~11 haar (wee prinsesse L ute Marais [links} ~11 
die duidelik identifiseerbarc etniese Tanya Fick (heel regs) nie. 
konflik, Etnicse konflik kan die raam-t-- --+ 
werk van 'n demokratiese sarnelewing 
vernietig. 

Met in agname van die intcraf 
hanklikhcid tussen die verskillende 
groepe in Suid-Afrika is skciding 'n 
betwisbare beleid, Verandering is 'n 
produk van onderhandeling en verdere 
akkornodasie van verandering in aIle 
Suid-Afrikaanse politieke be tel kan 
aandag gee aan 'n besluitnerningstruk 
tuur wat aile groepc op die hoogste 
vlak vertcenwoordig. Dit is op die punt 
waar Dr. Mulder se idee van plurale 
demokrasie on bewust lik aansluiting 
vind by 'n visie van 'n bree verteen 
woordigende besluitnemingstruktuur. 
Die moontlikheid dat die onafhanklike 
tuislande opgcneem kan word as fede 
rerendc clemente in 'n oorkoepelende 
besluitnemingstruktuur i nic uit 
gcsluit nic, 

{Susan Oosthuizcn is '11 Honneurs 
student ill Staatsleer. Sy gee hier haar 
mening oor 'n nuwe uiters aktuele 
konsep in die Suid-Afrikaanse politiek.) 

M(ltietoerleier 
A ANSOEKE word ingewag vir 

die pos van Matietoer-organi 
seerder vir die Matietoer wat aan 
die einde van 1978 plaasvind. 
Aansoeke moet gerig word aan: 

Studentebelange 
S.R.·Kantoor 
Langenhoven Studentesentrum 
Stellenbosch 
7600. 
Die sluitingsdaturn vir sodanige 

aansoeke is Dinsdag, 7 Maart 
1978. 

Foku • -voor ute • • 
Oll.1UI 

CHARL KOCKS, Heidehof 'kryf: 

VERLEDE jaar se Stellenbosse Student bevat die b we ring dat kin 
t 977 voorsitter van FOK V, w . I it i onjuis, Inderwaarh id hot 

ek en my komite ons nie weer in 1976 herverkiesbaar g tel nie. 

w o 
JOHAN DEMPERS skryf: 

WEL, mede-toegewydes in die stryd teen die ewige gogga wat ons wit weghou van stud ntwees en die te 
bekende lektuur waarvan ons so af en toe 'n mondjievol rno t sluk om sekere Instansies gclukkig te 

hou. Wees gegroet en neem kennis! 

Ek sal graag wil inteken op Die Matie in 1978 

Adres . 

.... " " " . " " , . 

............................. , .. 

(Stuur inskrywingsvorm tesame met 'n tjek/posorder vir R3 
aan: Die Redakteur, Die Matie. Langenhoven- entrum, tellen 
bosch, 7600.) 

Hierdie jaar het ons 'n nuwe P.S.O. 
wyk die lig laat sien, gestig en alles wat 
in dier voege daarmee saamgaan, 

Neern ook kennis dat ons soos aile 
dinge klein begin het, maar ook soos 
aile blywende dinge kragtig begin het. 
Seker weI nog op wankelrige bene, 
waar alreeds op 'n goeie voetstuk. 

Laat ek dan maar die sluier Jig en 'n 
bietjie meer vir die leesgierigcs wys. 
Hierdie nuwe 'Yi'kie van ons is gedoop 
"Tygerberg" en natuurlik ook nie son- 

d r byb doeling nie, want ons is nou 
een met onse aanhang: ltjie dnar in 
Tygerberg, oftewel die Mediesc Fakul 
teit. Saam met hulle vorm on. 'n 
vyftig-vyftig P.S.O.-WYk wat nog groot 
hoogtes in die to korns gaan bercik. 
Hulle sC mos 'n klein tiertjie se stem 
trek al klaar ver! 

Graag wit ek namens die huiskom 
alle eerstejaars bedank vir hul heelhar 
tige samewerking tydens die oriente 
ringsweek. Julie het werklik vir ons die 

Die redaksie word herinner a n die e r te vergaderin. van Die Mati 
cr. komende Maandag, 6 Maart, if' lokaa! 20 van die H.F. II: r· 
woerd ebou. Bywoning ls verpli, tend. 
R 'akteur«: 6.45 11m. 
Verslaggew rs: 7.00 11m. 

n I r t 

TU N 
HOU ER ELD HIER 

PA IE DOP! 

NUU w BY D 

WRANGLER H TOVEPIPE" 
F UW LBROEKE 

FLUWEELBROEKE - DIK-KOORD 
MANS N DAME SAMBR LE. 

ALLE OOR E 
"HANG Nil MANSSANDALE - NO's 6-12 

GROOTST V RSKEIDENH 10 
MODESTEWELS VIR DAM S. 

STAALRAAM TENNISRAKETTE M T'N 
PRYS BINNE BEREIK VAN ALMA I 

ONVOORWAARDELIKE WAARBORG VAN 
45DA 

OLYMPIA G SNAAR - SL G R24, 5 
PLUIMBALRAKET T N ON EKEND 

PRY 

OLYMPIA METAALRAAM G NAAR 9,30 
OLYMPIA REGAL HOUTRAAM E NAA 

Rll,30. 
MUURBALRAK TT - ON 

PRYS : 

OLYMPIA HUNTE ROTTANG 
G NAAR R7,97 

OLYMPIA AV NGER ROTT N 
G NAAR , 7 

L 

l 

T LL N H 
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T L o 
IN TO A 

DEUR WYNAND FOURIE 

o BJ bK'IIWITEIT in sportberiggewing was een van die kernvraagstukke van die afgelope konferensie in 
Pretoria. Mnr. Quintus van Rooyen, senior rugbyskrywer van Beeld, wat die onderwerp behandel het, 

erken self dat dit vir hom onrnooutlik is om objektief te wees. By glo subjektiwiteit is belangrik orndat dit 
die nodige gcvoel in jon berigte bring. 

• Prof, M. P. van Schoor, hoof van die 
d spartemcut Konununika ickunde by 
Unisa, het die konferun ie arnptelik 
g 01' '11. Volgcns hom kan 'n joer nali 
h kou word as 'n SIllOUS van woordc. 
'1\\'1.:1; dingo i vir Prot'. van Schoor 

bclangrik in sportbcriggcwing. Eerstcns 
moct onthou word dat sport 'n vorm 
van spel is. Tw cdcns is daar ook die 
clement van die mens wat na die spel 
wil kyk, Dit is waar goeie kornmuni 
kasie 'n rol speel, Sportbcriggcwing se 

kernproblcern Ie in die ontvangs daar 
van. 

VAN ROOYEN 
Vir mnr. Quintus van Rooyen is dit 

bclangrik om te onthou dat jy in 'n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~be~mWe kocru~ kryfvk 'tl bepaaWe 

loser publiek. Vcrder meet jy jou in- 
grawe by 'n bepaalde sportspan en 'n 
vertroueling word. Dit maak dit on 
moontlik om objekt iof te skryf', 

Mnr. van Rooycn het die vcrskil 
lende soorte van ongeoorloofde subjek 
tiwitcit behandel en vcral baie te vclde 
getrck teen wat hy beskou as wrok 
subjektiwitcit. Hy dink dat dit vera 1 die 
W.P. is wat hom skuldig maak aan 
kutterigc be rigge wing. 

.A.U.-ONDERWATE 

Die hoogt epunt vall die konfcrensic 

DIE Stcllenbosse onderwaterklub het verlede jaar die voorreg gehad 
om as ga hcer op te tree vir die jaarlikse S.A.U. onderwatertoer 

nooi en hct in al die afdelings uitstekend gevaar. 
In die visskiet wat op vcrskcie plck 

kc aun die Kaup e kus plnasgevind h .t, 
het die Marie koonskip gemaak. Die 
er t drie pI kke is deur dr ie Maile , 

I 011 Spic (W.P.), Anton UOSlI1'I1l en 
Jean Miller genecm ell hullc het dan 
ook hulle Protca-kleure verwcrf, 

SCUBA 
Ook in die Scuba her Matics die 

louere weggedra (of w ggeswern) n 
Chr] Glas en Jan de J onge is in die 
Proteaspan opgeneem tcrwyJ Anton 
Bosman as reserwe gekies is. Die kom 
peti ie het plaasgevind in die gronddam 
net bo Coetzenburg en daar is m.b.v. 
kornpasse geduik. 

OBJEKTIWITEIT 

Volgens mnr. Van Rooyen rnoet die 
sportskrywer probeer vcrgoed vir y 
gcbrek aan objcktiwiteit deur cerstcns 
'n kenner tc wees van die spel. Kcnnis 
vcrcis op sy bcurt weer 'n liefdc vir die 
spel en kcnnis van die statistiek daar 
van. 

ONDERWATl~RHOKKIE 

In ondcrwatcrhokkie het die da mes 
span van Maties hullc d buut gernuak 
en met die dcrdc pick wcggestap, J ane 
du Ptessl hct haar plek in die Protea 
sp III verscker de ur haur gocie spel 
gcdurende die tocrnooi. Die mansspan 
hot die esde plek vero ver in die 
onderwaterhokkie wat ill die Nuwc 
I. ndse w mbad plaa g vind lid. 

INTERKI.UB 
BEGINSELS 

Mnr, Herman lc Roux, Sportrcdak 
teur van Die Volksblad dink dat Sport 
beriggewing die basiese beginscls van 
joernalistick moot gehoorsaam. AI 
hocwel 'n sportverslaggcwcr groter 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vryhcde hct k d~ ~oot vrnag of sy 
kommcntaar en oordeeJ reg is. Ver 
ciste vir goeie sport beriggcwing is ecrs 
tens 'n hoc mate van gcesdrif. Vcrder 
moot die iportverslaggewer 'n intensie 
we st udie van elke sportsoort rnaak. 
Die ideaal is natuurlik om te spesiali 
seer in 'n spcslfleke sport. Sportvcrslag 
gcwing vercis lang werkure. Daarom 
moct die sportvcrslaggcwer nie net 'n 
hoc wcrk vermoe he nie, maar hy moot 
ook die regte temperament besit. 

Die Mattes het ook declgcneem nan 
die S.A. Interklub Kampioenskappc 
wat in Bloemfontein gehou is net voor 
di S.A.lJ. Die dames- en munsspanne 
het cnderskeldelik die vicrde en vyfde 
plekke bchaal, ' 

HOOGTEPUNT 
II winkel" portm n 

'N PAAR van die sportredakteurs wat die konferensie in Pretoria bygewoon het, 
Joubert Scott. die Matie-afgevaardigde, verskyn vierde van links. 

was beslis die interessante toespraak 
van mnr. Louis Wessels, die redaktcur 
van Topsport. Vcrslaggewing is volgcns 
mnr. Wessels die OU van iernand wat nie 
tecnwoordig of objckticf tcenwoordig 
was nie. Omdat sportskrywers gcwoon 
lik 'n bevoorrcgte sitposisic het moot 
hy dit wat hy waarnecm korrek ver 
werk en aanbicd. Sportskrywers moet 
meer lees oor mcnse se menings en 
daarrnce moot hulle geloof he in hulk 
cie menings, Dit is ja mmer dat bckcnde 
sportrnanne in die Jaaste tyd al hoc 
mcer gcbruik word om self bcrigte te 
skryf', Dit is in die belung van elke 
koerant om sy eie mcning voor op te 
stet. Omdat 'n kocrant '11 vcrpligting 
het tecnoor sy losers moet hy hullc op 
hoogte hou van die ware fcite. Sport 
joernulistick het te vcr beweeg na 
mcningspeiling en skcep die vare feitc 
at'. 

dus al die fcite insamel en dan feite en 
ernosie kornbineer. Sportberiggcwing 
het ook '11 verpligting tecnoor rasscbc 
trekkinge. Dit is die sportverslaggewer 
so plig om die regte pcrspcktiewe te 
skep. 

Mnr. Gcrt Kotze, assistent-rcduk 
teur van Die Transvaler sien die sport 
skrywer oo k as kritikus. Sportskrywers 
moct ook wect wat in die Administra 
sic aangaan. l lulle moct kritisccr , maar 
hullc kritick moct op feite gebas ecr 
wecs, 

TELFURSTELLING 

EMOSIE 

Die konfercnsie was oor die alge 
meen intcrc. sant, maar nie suksesvol 
nie. Dit is 'n jammcrte dat 'n beplande 
dince met Dr. A.P. Trcurnicht en semi 
narc met Dr. Pict Koornhof nie kon 
plaasvind nie, Verdcr was dit tcleurstel 
lend dat op twee na al die sprekcs min 
of gecn kennis van studentekoerant en 
die hele sportsituasie op die ka npus 
gehad het nie. Sport is 'n cmosioncle ding. Jy moet 

Voor i ners van portbenodigd 
hede aan die Univ r iteit van 
t lien bosch en aile 
portmanne. 

Plein tr. 69, Stellenbo ch 
Tel. 4794 

N PHOTOGRAPHIC & HI-FI SPECIALISTS 

TEXA 
", 

INSTRUMENTS 
TI-30 SCIENTIFIC CALCULATOR 
• Fully portable powerful slide rule calculator especially for school 

with 8 digit LED display, memory, 5 + 2 digit exponential format. 
• 11 digit internal accuracy 
• Algebraic Operating System AOS for straightforward operation 
• Additional keys 1/x. x2, J'X.. Yx, 11', % 
• Automatic constant for 6 functions 
• Log and trig functions 
• By Inverse kem (INV) antilogs, arc functions and xl? 
• Flexible full function memory with exchange 
• Degre • Radians. Grade mode 
• Keys for 15 levels of parentheses 
• ERROR indications and utomatic display time out and automatic 

switch off capability 
Disposable 9 volt alkaline battery operation (not included) 
Rechargeable kit RK2 or RK3 or optional accessory 

rf)[Jj)@1f £fl1Xf!XlfJ \Y}@[§) 1)1) 

2 , 0 
DEPOT 

TI-33 CIENTIFIC 
CALCULATOR 

S TH MAT OU 
Evergreen Health Shop Alpha Arcade 

56 Bird Street, STELLENBOSCH. Phone 6070 
or Audiolens CAPE TOWN. Phone 22-0437, 43-7691 
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J 

DI MAA 
AS gevolg van 'n paar ingrypende veranderings wil dit voorkom asof 

die karateklub vanjaar sy stem gaan dik maak op die kampus. 
In die verlede het dit dikwels gebeur reel. Op 0 'n kamp word daar feitlik 

dat hierdie klub afgeskcep word, maar karate geeet, gedrink en gcslaap. 
die probleme is nou opgelos. Die nuwe 
bestuur het hom dit ten doel gestel om 
die klub se lede heelwat te vermcerder. 
Oit wil bereik word deur fooie so laag Met die nuwe verwikkelinge kan die 
as moontlik te hou en om sekere klub net van krag tot krag gaan. 
uitrusting te subsidieer. 

KRAG 

AFRIGTER Uurb.yeen l-c oms 
leuier 

hoogtepunte 

Daar is besluit om voortaan elke 
maand met 'n kursus vir beginners te 
begin. Persone wat belangstel, moet di 
kennisgewingborde dophou vir verdere SOOS. ge~oonlik het die my I wee.r vir 
inligt ing, Oefcntye vir ander lede is op y opwinding gesorg; Hendrik Smit en 
Maandae Woensdae en Vrydae vanaf Clive Dale, onderskeidelik eerste en 

_---------------------------------------------45nm. ' tweede, het albei die afstand onde die vier minute afgele en onderskeidelik 
tye van 3 minute, 59,2 sekondes en 3 

Daar word ook gepoog om vanjaar minute, 59,5 sekondes opgestel. 
'n aantal Gashuku's (naweekkampe) te Sonja Laxton met haar 4 minute, 14,5 sekondes oor die 1 500m vir 
_------------ .... , vroue, wat 'n nuwe WP rekord is, het 

bewys dat sy nog steeds die beste is. 

Bakkies Loubser, wat onlangs sy 
vierde dan verwerf het, waarvan daar 
net ses of sewe in S.A. is, is nog steeds 
die voltydse afrigter. Volgens 'n be 
stuursbesluit sal hy 'n vaste salaris 
ontvang wat deur die klub betaal sat 
word. 

James Rossouw, 'n bekende in 
karate-kringe besoek Stellenbosch tan .. WAT trek meer aandag as 'n 
By het reeds 'n vyfde dan verwerf en 
sal onder meer losings gee en afrigtings- uurbyeenkoms op . Coet~e?- 
klinieke hou, burg? Veral wanneer JY feitlik 

seker is van droornprestasies deur 
puik atlete. Dit is weer eens bewys 
Dinsdagaand, die 2Ie, met die 
Sanlam-uurbyeenkoms. 

BEGINNERS 

NA WEEKKAMPE 

BONZET 
Die hoogtepunt van die byeenkorns 

T 7..4N· DIE was natuurlik die 5 OOOm vir mans. Y ...t:I. Alma! het besef wat 'n geweldig taak 
op die skouers van Ewald Bonzet g .rus 
het. Sy skitterende nuwe S.A. rekord 

durig kla dat hulle afge: keep word, JAAR van 13 minute, 30,4 sekondes is 'n 
bedoelende deur die unlversiteltsower- bewys van hoc hy hierdie taak aange 

lntussen 0 fen die bokscrs net 0 - hede. Die univen itcit het sy reels hier- pak het. Dan het Bat wadi en Rose dit 
hard. Omdat die eerstc kwartaal so omtrent, maar die Karatcklub het nou Dlh Sportredaksie sal dit waar- geenslns makliker gernaak nic. Nogtans 
kort is, vind die Interkoshuit bok. eers weer eons vir ons bewys wat kan deer indien die voorsitters van hct Bonzet eker gemaak dat hy die 
in di eer te week van die tweede g beur indicn daar op 'n beskaafde die onderskeie sportklubs met beste is. 
kwartaal plaas, nl. op die icwendc manier onderhandel word. Nadat hulle konkrete voorstelle kan korn oor Wat die veldnommers bctref, net 
April. Woord wil dit he dat sekere bai lank probleme gehad het, is dit hoe die Sport man van die Jaar-kom- Herman Potgieter met die louere weg- 
koshui e da rop uit is om wra k te nou byna iet van die verlede. petisie georganiseer kan word, aan- gestap toe hv die b taande S.A. 
ncem vir die onvcrw gtc oorwinning gesien daar ontevrcdcnheid heers rekord in spiesgooi met 3m na 8,61m 
wat Dagbr ek v rled jaar behaal het. no Iyk dit, wil die ander klubs wat oor die marrier waarop dit in die vcrbeter het, Dit maak Potgieter die 
Wie gaan dit hi rdi j ar wee • weer een gcdurig 0 kla, nie ook rede ver taan en verlede aangebied is. esd este in die wereld wat . picsgooi 
van di bok koshuise sc os Fendrag of g ,duld g bruik nie? betref. 
Simonsberg, of ga: n daar weer 'n ver- _-_:-----------~::::==============-C:.:.::.::.----------- 
Hissing we s? Daar word in elk gev 1 
met groot a twagt ing uitge ien na die 
aand. 

SPORTMAN 
ANDRE FERREIRA 

MET Karnaval agter die rug Ie die rugbyseisoen voor die deur, en daar kan reeds gesien word hoe die 
sp I rs die bergpad aandurf en smiddae op Coetzenburg sweet. 

Nog voordnt die iso n b gin h t, 
h t (Li probleem van vorige jare w r 
opgeduik vir wie mo·t'n peter 
peel? Vorlge [are was d ar voor clke 
'ci 0 n prake da rv n da t 'n koshuis 
p I r mo t peel vir di klub waar- 
volg n hy sy adre opgegee het, m.u.w. 
'n spelcr wat in 'n koshuis wa , maar 
nou priv at woon, mo t vir e n v n di 
privaatwyk rp 1. Da r het egter nie 
veet d arvan g kom nie. Vanjaar die 
re 'I 0 indien 'I peler vir dri . jaar in 
'n koshui gewoon het, mae hy vir n g 
'en jaar vir die ko huis el, Maar 
ho skom die re '} 0 ing wikk It maak? 
W arom kan 'n p ler nie . p el vir wie 
hy wit nie, mit hy darem op ecn of 
nd r tyd in die koshui gebty het 
waarvoor hy wil spe I? 

BOKS 

A' J ... SKEEP 

Matie vaar uit tekend 
by S.A. U. swem 
en 

. 
1WEE. TRYD 

WAT RI'O 0 
Die Watt,rpolospan belu al '0 vyfde ~--------- ...... ---------------------------------- 

pIck en kon ongelukklg sleg: daarin 
slang om U.O. V.S. e span III t 12 
do I te n 3 ie klop, Andre du Toi 
w( rd opg ne ttl Ul die O.V.S. Uitnodi 
ging p n wat t en die SALJ·span p ,1. 

• Ity teken 'n do I n vir sy pan n 
bulle indi gelykop met twee doele 
cl . 
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REGS: Weens 
die hoi! kos 
huistariewe vat 
Helshoogte en 
H e e m st e d e 
moor die plak 
kersuitweg 
voor Admini 
strasie. 

REGS: Robbie Blair maak gereed vir 
die lansering vall die rugbybal; hierdie 
keer mel die han de. Sy mededingers, 
John van Reenen, Dawie Snyman ell 
Peter Kirsten kyk toe. 

LINKS: By die 
m o d e p a r a d e t e 
Champagne word die 
ingehaakte heer he 
dwelmd gelei deur 
Lettie Marais (links) 
ell Salome Smit 
(regs). 

REGS: los Sf thole aan 't speel by die Folkfees. los se besondere verhoogpersoonllkheid en sang 
was sander Iwyfel die hoogtepunt van Vrydagaand se fees. 

I 

REGS: Die Helder 
ber gers en Moni 
caners beret die weg 
vo or hulle vlot, 
STUDENT PRINCE. 

NE 

~ ... ..... __ .... 

OOfi 
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