
TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER aESKERMING VAN DIE SR 

Jaargang XXXII Nr. 7 PRYS IOc VRYDAG, 12 MEl, 1978 

E G ON WET 

Sjampanje word geskink voor die groot stryd verlede Saterdag op Nuweland. Op die toto hierbo verskyn 
Afldr.e Rhoode [Hoofdirigent ) ell Karin Coetzee [Sjampanjenooi] pall Maties 'II TOllY Leng ell Karin 

Di' uitvJo i 1 v' rnon te r- laurie van Ikeys. Die Mattes het di Intervarsitv naelskraap met J 5- Ll 
gild'rlllg word 00 die a gem II d sur t------------------- ......... -------------.;_-----__,.___,----------- 
Ie de van die studente-unie verwelkom. 
Sekere waarnemers her bedenkinge oor 
die SR se vermoe om kreatiewe poll 
tieke lei ding te gee, maar is van mening 
dat 'n mens ni~ onnodig bevooroor 
deeld moet wees nle, 

Daar word ook daarop gewys dat 

u 
KOM 

PROBLEME wag op die SR om die versoek van mnr, Anton van 
Niekerk, wat met akklamasie op die monstervergadering begroet 

is, dat die vier lede wat bedank het tot die Raad moet terugkeer, 
tegemoet te kan kern. Die grondwet verhoed dat so 'n stap gencem 

. kan word. Die oorblywende nege Raadslede het verlede Dinsdag 
tydens die SR-vergadering, 'n mosie aanvaar dat so 'n versoek aan die 
vier oud-lede gerig sal word. Op dieselfde vergadering is 'n imple 
menteringskomitee ook aangewys, wat die implementering van die 
beginsel van die monstervergadering se mosie, moet ondersoek. 

Die problcme met die grondwet 
veroorsaak dat die implerncnterings 
taak nou op die skouers van die oorbly 
wende lede rus. Etlike lode van die 
studente-unie is reeds gcnader om 
mnre. Aspeling, Agenbach en Kruger 
behulpsaam te wees. 

'n Vcrsock word terselfd rtyd ook 
aan die 'tudente-uui g ng om hierdie 
kornitce by te staan. 

In 'n onderhoud met Die Matie, her 
mnr, Aspcling na die laastc Raadsver 
gadering verwys om aan te dui da t die 
SR "reeds aan die werk gespring het " 
om die wense van die studente-unie te 
implimcntecr. 

Matie gcrapportcer word en die SR sal 
ook moontlik mosi s aanncern n.a.v. 
die inligting wat uit die ondersocke 
verkry word, aldus mnr. Aspeling, 

BEDENKINGE 

'N DEEL van die groot gehoor luister met belangstelling na die 
bespreking verlede Maandagaand tydens die Monstervergadering. /lse 
Treurnicht, Carel Jooste en Nick Fine. drie vall die S.R.-lede wat 
bedank het, en wat nou gevra is am terug te keer lUI die Raad, is ook 
op die foto. Hulle sit onderskeidelik derde, vierde en vyfdc vall links. 
in die voorste ry. 

Hy het beklemtoon dat enige lid dit 'n sank van onmoontlikheid is om 
van die studente-unie na die komitee nou bcsondere politleke dade van die 
kan gaan met voorstelle oor politieke Raad tc verwag. Die tyd tot hulle 
onderwerpe wat ondersoek moet word. bcskikking is daarvoor tc beperk. Die 
Hierdie voorstelle moet gemotiveer gevoel is dat hulle eerder riglyne vir 
word. Die komitee sal ook besoeke aan optrede deur toekomstige studenterade 
die koshuise bring om die studente- kan neerle. 
unie se versoeke aan te hoor. "Verder Mcnings oor die monstervcrgadering 
bly die SR nog steeds oop vir positiewe self, was: 
voorstelle van die studente-unie se • "Nou sal daar uitcindclik icts ge- 
kant." beur". 

• "Die SR moot nou ann die work 
WERKMETODE spring". 

• "Ek is baie spyt dat die bcspreking 
van die mosle van wantroue, nie kon 
plaasvind nie." 

Die inligting wat die kornitec inwin, 
sal dan verwerk word en die mees 
relevante onderwerpe sal uitgesoek 
word. "Hierdie werksmetodc sal weer 
korn op die studie van 'n spesifieke 
saak." Hieroor sal moontlik in Die 

Nietcmin lyk dit a. of daar werklik 
jet gaan gebeur. 

[Sien hoofartikel, hi. 8.) 

Glasies Klink! 

Nusas "n Front 
osiali rnej' • vir 

"DIE stryd ~at o~ die oo~blik ?p. di~, . ngelsc kampusse woed, is 'n tryd tus en die vry 
cndernemingsbcginsel en die so ialisme , het mnr. Izak Smuts, die S.R.-voor itter van Rhodes 

verlede Woensdag op 'n SAAK-byeenkoms gese. Mnr. Smuts h t die vierde lesing in di reek 00; 
studentepolitiek gelewer en gese dat die gesond-klinkende NUSA -t m, . 'ducatio'n for an frican 
Future", 'n front vir die Sosialisme is. 

In reak ie teen di r dikuli: m van 'k k ling tuss m die versklllend uni 
NlJSAS, h t daar nou g matigde organi- ver iteit kom, di vraag gevra moet 
sasies op al di Engels kampus e be- word of die vcr killende student rade tud nt raad kongres wat bide fng Is 
halwc Durban ontstaan. Aanvanklik wei v rt en oordigcnd van hulle tu- n A rikaan prek nde stud nt J iers 
was die ontstaan van hicrdie organisa- dente j . Op die NUSAS-· affllieerde byrn k arg bring h t, in 197 hi r 
sies suiwer in reaksie teen die "onver- karnpu is dit ni di g val nie, g hou i . Di vierd kongr swat van 
~ntwoord~like s~eerpalitie~ van die ~mdat die .studc~!ep<>litiek deur linkse [a r op. rra,hamstad gehou is, is gt r 
linkse minderhctdsele ent ", Sedert- rykmanskinder be he r word, het deur die afgevaardigd ' van NUSA 
dien het hierdie organisa ies 'n meer dit vir die ngel kampus sy r I - karnpu: O1i bruik om AS8-gcnffilie 'r- 
positiewe beeld en beleid ontwikk I vansie verloor, sodat di stempersenta- d karnpu e aan t val oor r gering be 
wat deur die ngelse studentepers be- sics by sommigc kampus e selfs so Jug 1 id. 
skryf word met die slagspreuk "The as t 8% daal, Alhoewel die linkse cl ~ Ole ASB-teak ie wu onmidd JUk 
Right is Rising" m snt in behe r v n die studentepoli- verd digend an derhalwe het di ver- 

Hierdie tendens word d ur hull tiek is, is hulle nie in behe r van di killend m ening wat wel binne die 
toegeskryf aan die propaganda van die kampusse ni . ASB b taan, p di k ngr verla 
SAUK en die Chrtstelikc-nasicnale Mnr. Smuts h t verder gese dat geg an. 
onderwysstelsel. 

MISL IDEND 
Mnr. Smuts het egter ge waarsku dat 

die beeld van 'n tcrk reg e elern nt 
wat deur die linkse studentepers gesk p 
is, misleidend kan we . Di be Id i in 
werklikhcid net en van die m nigvul 
dige aanduidinge van die tipc meer 
politick van die Iinkse element. Die 
gerniddelde Engelse student is ni 'n 
regeringsonder teuner nie. Hy maak 
kapsie teen die v rbanning van stu 
dentepublikt sies (hoe onverteenwoor 
digend hulle ook al mag wees), hy voel 
g krenk deur die inperking van tu 
d enteleien (ho onverantwoord lik 
hulle ook al mag optree) n hy maak 
beswaar teen die ongelykheid van go 
Iecnthede vir verskillende bevolkings 
groepe. Verder sal dicgene wat hoop op 
bastertakke van die A.S.B. op die 
'Engel e kampu. so sleg teleurgestel 
word. 

VERTEENWOORDIGEND 
Mnr, Smuts het gese dat, a dit by IZAKSMUTS 
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Historie e openingskonsert 
DIE Matic het onlangs met Prof. Lionel Bowman gaan gesels oor sy historiese optrede as olis in die heel 

eerste konsert wat in die nuwe konsertsaal van die Konservatorium gehou sal word. fly het ook met sy 
bekend entoe ia me vertel van die studiereis dcui die wereld wat hy gcdurend die twecde m ster van 
hierdie j ar gaan maak. 

G dur nd di ed em ter 
vanjaar gaan Prof. Bowman op 'n uitge 
breide studi tocr d ur ver killende Ic 
van di w rId. 

Y AMAIIA-SKOOL 

A 
Hy gaan rs na Au trali ., dan na 

Bangkok en lat r na die Yamaha 
Mu i kskool in J pan. lly i gretig om 
t ien wat dit is vat die We. t . o 
tclken v rbaa . Di Yamaha-rnetode i 
vinnig b iu om veld tc wen in die 
wAr Id. Hull kry ong looflik resul 
tate en 'n tudi van hul m tod 
bchoort die moeite w rd t WL~CS. 

"Alho 'w I ek ook k n erta nbi - 
din' gekry h t, het ek dit alrnal van 
die hr nd wys, A 'n men hi r cn 
da r 'n uitvoering III t g e, al is dit 
n t 'n pa r, moet jy g duriu 0 fen.Op 
so 'n studi toer i daar net ni die 
fasiliteitc om gcnocgsaam tc oefcn 
ni ." Van di Verre Oeste n Amcrikn. 
Prof. Bowman gaan di urt i In tituut 
in Philadelphia en die bcrocmde 
Juiliard kool in New York b 'so k. In 
En land gaan hy een van die voor t 
Lisz t-ver t o lk e n besoek, naamlik 
Terence Judd. (By wa di ~ jong te 
p rsoon in die wAreld om op agtien 
jari lc ftyd di int rna ionale Liszt 

Prof. Lionel Bowman, beroemde kornpeti ie t wen! ) 
pian is van die Konservatorlum, yanaf "n eland zaan hy ond r k?i 
lMlt as solis optree in die ecrste d Ilk na Pa.rys, Ath ne en Tel AvIV. 
'I . . "k di (Ruben Insti uut). In Athenc gaan hy ustories 'Oil rt vall te mw'- n r m lit rklo. in 
dingsreeks van die nuwe konsert- klavier e by til Kon ervat ium 
aal vall die Konservatorium. aldaar. 

( N wit al die Ie ers graag weer herinner aan die dramafees wat 
ty n di GRAHAMS OWN F STIV AL plaa vind. Ilierdie fees 

duur van f 1 Julie tot 8 Juli 

00 de kultuur. entrum • Vlr 

Ek .perimentele Teater 
N UALIT IT 

LlSDA VOSLOO 

w nog altyd op Stellenb eh 'n behoefte aan 'n (gemeen kaplike/g ve tigde) tui te vir die 
. prim nt le kun teo 'n Plek waar daar in enigc van die kunste, hetsy drama, kun of musiek, vrye 

kreatiwiteit beoefen kan word. Wat beoog word is 'n "tenter in die rondte ". lIierdie "ronde" teater, 
w. arin die gehoor r g rondom die sp lers sal wees, maak III t sy vrye, 0 p ruimte, aile soorte opvoerings 
m ontlik. Dit br k du di b p rking van die kOI vension I kykka tone l. 

DO ·I.S hLUN II VAN TEAT -I : II UR: 



SWART DIG UNS:GET OU 
VAN DIE WE 

DI' swart digkuns in Suid-Afrika word al hoe meer 'n belangrike deel van die uid-Afrikaan 
ontwikkeling letterkunde. Iii rdie poe ie word die vryheid lied van vel onderdrukte volke sodat di 

erkenning van die poesie deur wereldwyscs, bydra tot die ontwikkelling van 'n nuwe g nre. 

Bones creaking 
of the labourer's Bodie reeking 

To mould of dug-out oil aching 
to sit 

Seeking new horizons from th 
lips of a tin 

Of a home-made brew: 

THE WORK ONG 
In Commissioner Street 
On the Main Reef Road 
In Prince's Avenue 
Down there where people are 
I've heard the anguish of a chant 
Heard rising into the air 
Like orchestrated screams of a big 

band 
The harmony 

voice 
Singing: 

a belunge goddamn 
abelungu goddamn 
basibiza bojim 
basibiza bojim 

I've seen an army of tattered arms 
Swing Sharply past the glint of the 

sun 
The pickaxe leaping, lapping lip 

th ground 
Thudding into the stubborn earth 
Echoes of hoarse, coarse, croaking 

pleas 
Ringing: 

abelungu goddamn 
abclungu goddamn 

basibiza bojim 
basibiza bojim 

I've listened to the whisper: abc 
lungu, abelungu 

Agony fading, cascading to a hum 
ming: goddi mn, goddamn 

Men have ambled 

Weaved a knot of love and lu t 
ringers crossed: 

dudlu ngani goddamn 
dudtu ngani goddamn 
abelungu goddamn 
ab tluugu goddamn 
basibiza bojim 
basibiza bojim 

tirr d into, on ciou ne 
1'0 c I brat th un ling man 
I've walked away in di bell f 
Admiring 
Requiring 
Enquiring 
he balance of nature: 

To crown the labour r with 
moving harmony 

Chanting: 
belungu oddamn 

abelungu oddamn 
basibiza boiim 
basibiza bojim 
ab luugu goddamn! 

wiping sweat goddamn 
sniffling mucus goddanin 
ab tlungu goddamn 
basibiza bojim 
basibiza bojim 

I've watched 011 bu y streets 
Those hands wave at a girl strut 

ting by 
To ing at her a chorus of shrill 

whistles 
Voices bellowing a mighty 

laughter 
SIPIJO S 'PAMLA 

S SENSUU WE teve and 
Hendrik v.d. Merwe 
Tweede Laaste Af'ew(~ring NC ' IN LJB1~1 t: 

MJDDELBUR hct Dawid al bedek en b kcnde medicse handl iding oos Ideal Birth ontrol m 00 
al hier deurloop. As kriterium kan ek uele prikkcling tot groat verwarring aanleiding ge . Wat vir een 

leser prikkel sal 'n ander h elt mal koud taat. Die cen vind naakt ~barbare in di National G to raphi 
prikkelend en 'n under sal Lecrgocdcrc-advertcnsies in Die Laudbouweekblud "bewond clfs s ker 
dele van die Byb I an as hierdie deflnisie gevolg word dcur sommige le r a pornogra ie b k iu word. 
Bv, Lot se v rleiding deur sy twee dogt IS, Dawid owcrspelige verhouding m t Bat ba en . 

WAARHEDE 

N.P. Van Wyk Louw tet twce 
waarhcde voorop 111. "Die duursame 
gloric v n 'n volk 14 nie in y miljoen - 
rna sa of di rykdomm van y bodem 
ni , ma r in di rykdo m aan 111 nslike 
ervarinu wat hy in sy kuns kun va Ie." 
"By no thin ' is England great r than by 
her poetry" of a mg si n on a 
klcinland licwcr na klein lando bchoort 
tc kyk: A til sna sc. maa cn Ita ndcl 
h t lank vcrdwyn, 111' ar at hy oor di 
mens en oor die wcrcld t s~ gchad 
hct, bly taan; en die per oonlikc 
vryh id, ho .vaartik hy ook III ' 
W ,is die nigstc bo dem waarin 'n 
ryk g estelik 1 we kan rroei. 

Vryheid van . praak n mcnin. 
uiting of dan persvryheid, is I in 
Suid-Afrika be. kryf as die I, ga r waar 
deur di Icwensblocd van die dernokra 
. ic via i, V n Wyk Louw e If 
gcrcd lik toe d t om hloot en all n 
"vryheidj' te roep, neerkom op die cis 
dat n van di nood aklike pannings 
uit die wereld vcrwydcr word. Nicmand 
kan hloot "vry" we s nic en die 
kun tenaar beyw r allcrmin vir hom 
, If so 'n vryhcid. 

kan nou 

MOTIV.RING 
word di nsur rin van por- 

no tra 1 publika ic, motive r? T 
die pornograat met y e, krift eni 
regte van {lie indiwidu aan? Re d in 
1947 lig Van Wyk Louw in Standpunt 

die mening dat dit vccl mindcr v rdert 
lik i a wat gocie mens' sorns vrces, 
Wimple d Klerk, red iktcur v 111 Die 
Transvaler c hieroor: "Oorv re nvou 
diging i hi r 'n onr , n die uiwere 
hantering v n letterkund n. n uur 
vereis be. onder' kundigheid, In die 
han de van amat ur. n morali. t i dit 
dinamiet. S If. di int iii nt "s 
wone" man kan van hom 'n g k maak 
en 0 die Afrikaner en Afrika n onder- 

,T RRING ••. 

r, in 'n 

U.U Van 

* * 
til 
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EU 

BENADERINGSWYSES 
By enige benadering tot hierdie 

twee organisasics moet drie a pektc 
altyd i.J gcdagte gchou word en die 

woordig orndat dit 'n IU.USre is dat 
hulle vcrtcenwoordig nd is van di 
studentcmas: a waar eli! dcliknt he 
sluite sou raak en per .oonlike voork 'ur 
'n vooraf oubepaald "bcpulcndc" in 
vlocd kan uitoefen, Die g volgc van 
hierdie Illui ionere g dagt van vertecn 
woordiging dour 'n S.R. is dat 'n 
univ rsiteit s 0 Rhodes b d: nk uit 
NUSAS omdut die mesic wat dr ar 
aang mcem word, nie strook met die 
opvatting van die massa student p 
hullc karnpus nie en hull bang is om 
hicrrnce gcassosiecr t word. 

Wat moot Stellenbo: ch e houding 
t.o. v, vcrte€ nwoordiging we . ? 

VIER ALTERNA TIE WE 
DEUR BENJAMIN KOCK 

DIE feit dat die Studente-unie die S.R. nou deur middel van 'n mosie verplig om benewens sy 
administratiewe funksie ook kreatief by te dra tot die algernene po1itieke debat in S.A. deur meer as 

net standpuntinname, vereis dat reeds bestaande strukture vir sodanige optrede ondersoek moet word. 
Eers moet ons egter weet wat ons verstaan onder veral "meer as net standpuntinname". 

Dit wil voorkom usaf die algemcnc klem wat jy onderskeidelik op elkeen 
opvatting is dat dit nie bloot 'n kriticse plaas, sal jou katcgorics "vir" of "te n" 
reflcksie is van bcstaande situasi s en laat praat. Dit is nl., (a) die tipe van 
feitc nie, maar dat dit die ontdckking is vcrtcenwoordiging d.w.s, wie namcns 
en relevant stel van nuwc feite op 'n wie en op watter manier uitsprake 
wetenskaplike en akaderniese manier. maak, (b) die konstitusionele bepalings 
Hierdie ondersoek na aktuele sake in wat die ruggraat is van enige organis asie 
ons politick is dan veronderstel om ons en (c) die leidende grocpe in 'n organi 
as studente uit ons droo m wakker te sa ie wat daardie organisasi kleur in '0 
skud en ons bewus tc maak van die gunstige of ongunstigc lig en waarmee 
verkeerde manier waarop sekere organi- die behorende partye afhange de van 
sasics en institusi s in ons amelewing die tipe verteenwoordiging ook geasso 
gestrukturecr is en ons aan te mocdig sieer word. Die hole kwessie van ver 
om saam te sock na betcr altcrnaticwe teenwoordiging het 'n turksvy geword, 
of om tc agiteer vir reeds b istaande nie net op Stellcnbosch nie, maai ook 
beter moontlikhcde. Die vraag ont- op ander Universiteitc met hulle lac 
staan: gestel wetenskaplik akaderniese sternpersentasies en self's in die demo 
standpunte korn radikaal te staan teen krasiee van die wercld, Wat is makliker 
die status quo? Oit meen ek is vcral as am "vertecnwoordiging" te toets Fk meen di A.S.Y.S. h t in di 
moontlik gesicn in die lig dat vcrandc deur te vra na die mate van inspraak en verband die regte rigt ing ingr laan deur 
ring al sneller plaasvind en die jeug sc invloed wat die studcnte op die be- die dnurstel van 'n v r nigin J. maar aan 
lewens en wcreld be. kouing al meer sluite van die S.R. het. Die massa is nie die anderkant is die A.S. Y.S. op Stel 
vervrecrn van die "establishment" en net swygend omdat hulle apaties is nic, lcnbo ch gcdocm tot stagnasie van die 
daarmee saam van die donateurs van maar oak orndat hulle in 'n ckere : in dag van sy g boort en dit nie van wee 
ons univer. iteit. Die van u wat nie hou "magtcloos is. Die hcle kwessic kun dit waarvoor hy staan nie, n1. die 
van hierdie konsckwcnsie nie, dcel teruggevoer word na die monsterver- Afrikaner, d.w.s. icmand wat Afrikaans 
waarskynlik nie my idealisme oor die gaderings om die S.R.-kandidate te bcsig, sy lewens- en wercld-b skouing 
Afrikaner wat sal antwoord gee op die "sirkus" - en watter pateticse spul is grond op die Bybel, horns If assosicer 
magtige roepstern van die Waarheid en dit nie. Maar al sou die studcnte I met ons zeskicdenis 10 wit of bruin is 
die impl menta sic daarvan nie. Of indringcnde vra daar stel, hoc sou nie, maar w creen die mate en v rkry-: 
staan Stellenbosch net vir sekere Idees hulle 'n kandidaat se houding oor gi g van vcrtecnwoordiging, Hi rdie- 
en wei die wat klop met die van die 
rcgerendc Party en salons vrccs om a 
drukgroep gceikettc r te word groter I·"'.·.·.""",t:~." .' ' 
wees a die ndersoek met die mount 
like antwoordc waarvoor ons nou tc 
staan korn? S nou net on, bcweeg 
heelwat vinnlger as die regercnde 
party? 

DIE ASB-komifee vall 1977. V.1.II.r.: P. Net, F Marais ell 1. 
Treurnicht wat bcvind het dat herafflliasie nie weuslik is vir 
Stellen bosch Hie. 

A.S.B. 

Daar is na my mening vier moont 
likhede van organisasics waarin Stellen 
bo eh dit wa rvoor hy nou staan, lean 
realiseer. Die (I) A.S.B. d.m.v. die 
A.S.V.S., (II) NUSAS, (111) 'n moont 
like gernatigde nasionalc politieke orga 
nisasie of (IV) Iaastens die moontlik 
heid van "haan op eie mishoop". 

Alhoew I die mee te van u die 
debat oar die reeds bcstaande twee 
nasionale organisasics, n1., A.S.B. en 
NUSAS, as ufgehand I beskou, meen 
ck dat waar Stellenbosch nou definitief 

. politick, in wattcr mate ookal, gaan IIIIIIII-*'-"""""-'--""';"'::' 
bedryf, hierdie twee organisasies defini- TWEE van die vaders vall NUSA.\' se Afrikanisasie-program, Fink 
tief vir sekere gcdceltes van Stellen- Haysotn en Patrick Fitzgerald. 
boKh ~ ~~~e ~®t ~~mt~-d-cl-~-3-t-e-p-a-r~~-p-o~l~it~~-k-e-a-i-tn-g-e-k-~-h-c-d-e-------------- 
veral w: ar die cen 'n suiwer politieke kon vasstel sowel as sy b naderina 
organisasie is en die under ecn inherent t.o.V. by. geldmaak vs. jolyt gcdurcnde 
'n politieke organisasie is deurdat kul- k, rnaval. Hiervoor sou twee aparte 
tuur politic ' insluit. sirkusse nodig kon wccs. 

Ek wit dus hierdie hele kwessle 
i.v.m. vcrtecnwoordiging afm ak dour 
to se dat die S.R. ons, alhocw I r g 
lern ntcr onbep srk vert .enwoordig, net 
op 'n b perkte . kant moot vcrteen- 

, sk 11 vir 'n Spe hi 

maud 
nthou ok 

MOONTLIKHEDE 

MO 

Ons maak gaailji . 
ill die »r« 

LI IOU 

ULLY LI 
DO 

MICHlEL STRA USS, ASB·president. 
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OOLKONING NNE· VAN ALLE 
SA KAMPUSSE 

HIE OPAKKER 

GROOT DF.ELNAME 
Die afg'lope paar jaar het Witlcn 

berg-wyne hierdie fond. insarn lings 
pogingr grootliks geOOrg en was die 
reaksie 50 gocd dat tot 140 000 mcnse 
dcclgcnccm het aan die kompctisies. 

LlEPDADlGIIEID 
Gedurende bulle vcrblyf in die 

Kaap sal die studcnte onder andere 'n 
b sock bring aan die Mati . en Ikey 
kampusse, die Vloot, Wynplase, 
Wynmuscums en -kelders asook die 
Parlcmcnt. Di hoogtepunt van die 
vemgtinge i. 'n swierige dinee-dans 
Vrydagaand 19 Mei waar Mcj. Kampus 
gekroon sal word en die wenners van 

JOOLBLAAI. di Joolbladkompetisie bekend gemaak BEURSE sal word. Daar is groot pryse op die Mej. Kampus en Prinsesse - Beurse OP wie se mom' koppie gaan hierdie kroon vanjaar geplaas word? Op 
Die Joolkornpctistes is verlede jaar pel vir die Universiteite en ook die ter waarde van' di I: k l d 111 S __________________ -------- . R ~o reJow~n~~ee~Mrem~ .A.~m~~~~~~wn 

R 200 Rhodes. Die Matie se voorspelling vir vanjaar se wedstryd, wat weer 
R 100 deur Witzenberg-wyne en Rapport en Sunday Times geborg word, 

Die pryse aan die publiek is soos volg: verskyn op bl. 12. Raai wie? 
D~ penoon wat d~ konln~n en haar~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
prinsesse reg voorspel, wen pryse van 

~:e °g~~oon wat die Joolbladkompeti- Mediese Maties hou 
ie reg voor pel, wen pryse ter waarde 
van Rl 000. 

PRYSE 

Voorsitters kry dan} vir arheid 
A L die J oolkoninglnne en -voorsitters van die ondcrskeie universiteite oor die land kom van Woensdag af 

in die Kaap aan, waar hulle bymekaar korn vir drie dae as gaste van Witzenberg-wyne- Die meisies gaan 
tuis in die gastehuis van die Drostdy·Wynkelders en die voorsitters bly vir die drie dae in die 
Langenhoven.Studentesentrum op Stellenbosch. Die volgende drie dae sal hierdie twintig persone verskeie' 
funksies en besienswaardighede op hulle program he. Volgens 'n verteenwoordiger van Witzenbcrg-wyne is 
die byeenkoms gercel om erkenning te gee aan die studente vir die harde werk wat elke jaar gedoen word 
met die fondsinsameling van die ondcrskeic Joolpogings. 

hike jaar word etlike honderd dui 
sende rand dcur die unlvcrsitettc inge 
sarnel met hulle Joolakuwitcitc. Bier 
die geld word dcur verskeie Iiefdadig 
hcids-organisasics gekanaliscer om tc 
voor ien in die hchocftc. van minder 
oovoorregtcs. J oolblaaic word verkoo p, 
kou crtc gehou, wedstryde gcreel en 
vlotte gebou, nie n t om vrolik te wees 
nie, mr ar om die broodnodige fondse 
in te same I vir licfdadigheid. 

ook opgevolg deur 'n ko mpetisie inge 
volge waarvan Joolblaaie beoordeel i 
en universiteite hicrdeur hullc inkom 
ste verder kon opskuif. 

Die spontane teak. ic van die pub 
lick op hierdic pogings het Witzenberg 
wyne Iaat beslult om die borggeld 
vanjaar verder te vergroot. 

publiek. 
Pryse aan tudente wat die koning- 

inne reg voorspcl: R2 500 
Universiteit met die beste J oolblaaie: 

l ste R 500 
2de R 250 
3de R 150 

Universiteite Welt deur die eerstc drie 
dames verteenwoordig word se fondsc 
word aangevul deur die volgende pryse: 

l ste R 500 
2de R 250 
3de R 150 

o 

Di Voorsitters van die universitcite 
sowel as die borge is van mening dat 
daar in 1978 selfs meer fondse inge-, .' . . amel word a die rekord bed rag van DIE naweek van 5 Mel tot 8 Mel IS daar op die kampusse van die 
1977. Kaapse universiteite 'n baie suksesvolle naweek van Inter-unlversl 

tere skakeling gehou. So het Ben van Heerden,US se verteenwoordiger 
in die Geneeskundestudentevereniging van Suider-Afrika, in 'n tele 
foniese onderhoud aan Die Matie gese. Die mediese skole van die US, 
UP, UK en UOVS het op verskeie terreine geskakel en meegeding. 

KRONINGSBAL 

. eie intevarsity JOOLDEELNAME 

Meer as 300 sportmanne en vroue is 
betrek, Uit die Noorde alleen het meer 
as 200 sportmanne en ander mediese 
studente per bus gekom. Die intervar 
sity in sy geheel is deur Ikeys gewen en 
hulle het ook in die dameshokkie en 
die sokker geseevier. Die Maties het 

t;:::::;::==:::::;;:::::=:;====:::::::;1 egtcr in die rugby daarin geslaag om die 
Tukkies Vrydag in die uitdunne te klop 
sowel as die Kovsies Saterdagoggend in 1 ...... _----------------1 die finaal. 

Die naweek is gereel deur die Ge 
neeskundestudentevereniging van 
Suider-Afrika (GSVSA) as een van die 
vereniging se baie projekte om goeie 
[nter-universitere verhoudinge daar te 
stet. 

Die kroningsbal behoort 'n onver 
geetlike ge beurtenis te wees, die 
hele gcleentheid word ook verfilm 
deur SA TV en S.A.·Spieel. Daar is 
nog 'n beperkte aantal kaartjies 
vcrkrygbaar by Mev. le Roux in die 
S.R. kantoor. Kaartjies kos RIO 
dubbel - kos n wyn ingesluit. 

Die GSVSA i '0 unieke verc iiglng 
in die sin dat medics fcitlik die enigstc 
studiengting is waarvan die scudente 
deur 'n oorkoepelende nasionale lig 
gaam verteenwoordig en hul belange 
beskerrn word. Die Uitvoerende Be 
stuur bestaan uit die president, Charles 
Chouler van Wit, 'n vise-president en 
een verteenwoordiger van elke fakul 
teit. 

~I~SJ~C bicd op 17 Mei om 19h30 'n 
srmposium in di Nedbanksaal in 

die C.G.W. Schumann-gebou aan oor 
" ,e lagsdiskriminasic in die handel". 
Di spreker is Mev. Adele van der 
Spuy n Mnr. Matie Swart. 

MEDIESE VhRENIGING 
'n Baie suksesvolle Uitvoerende Be 

stuUfsvergadcring is ook in die Tyger 
berg ... gehou waartyden. talle sake wat 
mediese studente r ak, bespreek en 
belangrike beslulte geneem i. . 

MO ~RNE 
AA TILERING 

Korn b sigtig ons groat vers ceidl gheid 
SIIA P NAAR 

Pype, luweliersware en geskenke 
a s u Arkade, 1 in tr t, 1 foon 5590 

BOSTAANDH is 'n foto van die au Gemeenskapsentrum in Cloetesville wat met die hulp van studente in 
'n bruikbare toestand omskep is. Onlangs is hierdie sentrum deur 'n nuwe vervang, maar dit is dringend 
noodsdaklik dat hierdie sentrum en die aktiwiteite wat daar aangebied word deur studente beman moet 
word. Die projekte wat aangebled word, moet op 'n vrywillige basis geskied, anders moet 'n groat 
besoldigde personeel aangestel word. Maties word dringend benodig en moet asseblief met USKOR in die 
LSS in verbinding tree. 
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DIE SR-lid, Eitcl Kruger, het 
groot opspraak gemaak met 

sy uitlatinge oor die kleredrag van 
die a sp ira nt-sjampanjenooiens. 
Rapport het storings veroorsaak 
deur 'n beeldryke berig omtrent 
die aangeleentheid op die agter 
blad te plaas. 

Volgens die koerant sal "Tvhemples 
cn kort kortbroekies" nle aanstaande 
[aar, sover dit mnr. Kruger aangaan, 
toegelaat word nie. Hy het gcse dat die 
meisies 'n bespotting van hulself maak. 

Rapport het berig dat lede van die 

Intcrvarsity-komitce dit as ongevraagde 
kritiek beskou, aangesien dit dieselfde 
klercdrag is waarin meisies daagliks op 
die sportveld vcrskyn, Konserwatisme 
van hierdie aard hoort, volgens Salome 
S mit, sjam panjenooientjie-organi seer 
der, nic op Stellenbosch nie, 

Die sjampanjenooi, Karen Coetzcc 
het blykbaar ook gcen bcsware teen die 
"eina" kleredrag nie, lui die be rig. 
Volgens haar is daar geen verpligting op 
die mcisies geplaas om kortbroekies en 
Tvhempies te dra rue. 

Salome Smit het aan Die Matte 
gesc: "Die pers beskik skynbaar oor die 
vermoe om feite te interpreteer en te 

rangskik op 'n wyse wat nie attyd 'n dit nie voor die and r gao t g doen is 
raak weergawe van die werklikheid is nie. Ek dink in werklikheid dat die 
nie. Ek voel dat Rapport die hele drag baie smaakvol was en dat die 
aangcleentheid buite verhouding opge- meisie: baie oulik d. arin vertoon het". 
blaas het. Wat wet waar is, is dat mnr. Karen Coetzee het, in 'n skriftelike 
Kruger wesenlik vcrskil h t van my en verklaring ann me Matte, h ar ttand 
dat ek vocl dat hy meer diplomatic punt us volg gcstcl.: hl.:.k h t niks te 
tcenoor my kon optrec". doen rn t die geskil tuss n Salome Srnit 

Die Matie het Eitel gckontak en hy en :itcl Krug r nie. Ek sicn hocge 
had die volgende tc se: "My hele naamd niks verkecrd met die h -le 
argument .het geensins oor die kleding aangclecnthcid of met die kleredrag 
gegaan me; ek het trouens noott (Tvhernpie en kortbroekie) nie. Indien 
melding van 'eina-broekies' ensovoorts dit wel .0 was, sou my hristclike 
gemaak nie. b ginsels my nie toegclaat het om dit 

Ek voel dat die meisies hut passies aan t trek nie". 
met meer waardigheid kon uitvocr as KAREN COETZEE 

F EDDIE HUMAN 
EEL ~ ARNA VAL 

DAAR'S 'N VERSKIL 
TUSSEN VYAND EN 
OPPOSISIE IN SW A 

F ~EDDIE Human is onlangs aangestel as Karnavalvoorsitter vir 
1979. Die Matie het met hom v'n onderhoud gevoer om 'n 

voorskou te kry op volgendc jaar se tyd van geldinsamellng en plesier. 

MNR. Jan de Wet, oud-kornmissaris van Inboorlingsake, het tydens 
'n SAAK vergadering oor "botsende nasionalismes in SW A" 

gepraat. Die spreker het gese dat 'n aanvaarbare grondwet vir die 
gebied noodsaaklik is om sekuriteit te verseker. Die meerderheid van 
elke nasionaliteit moet goedkeuring verleen aan 'n sodanige grondwet 
indien dit enigsens gewig wil dra. 

Die spreker wou seker maak dat 
daar 'n duidelike onderskeid getrek 
word tussen die terme "vyand" en 
"opposisie ", Swapo, wat die omver 
werping van die gesagstrukture propa 
geer deur intimidasie, kan beskou word 
as 'n vyand van die TurnhaUe-idee. 'n 
Toestand van bcdreiging staan in die 
pad van vreedsame onafhanklikheid, 

WESTERSE ST.EUN 
Die belangrikste oogrnerk van die 

byeenkorns van verkose leiers uit al die 
bevolkingsgroepe was om 'n grondwct 
te aanvaar vir 'n interim regering. Die 
doelstelling van die Turnhalle-same 
sprekings was om die Westerse lande se 
steun te kry; andcrs sou internasio 
nale erkenning onmoontlik wees. 

Aan die een kant wou die gematig 
des he dat SW APO se terreur gestaak 
moos word en dat die Suid-Afrikaanse 
magte in die gebied bly. SW APO, aan 
die ander kant, was van mening clat die 
veillgheidsmagte moes onttrek, poli 
tieke gevangenis vrygelaat moet word 
en Walvisbaai by Suidwcs ingelyf word. 
Die bogenoemde geskille hct sames pre 
kings tot dusver baie Iaat sloer, 

Dit is veral belangrik dat die 
Afrika-blok binne die V.V.O. die onaf 
hanklikheid van Suidwes moet erken. 
Om hierdill redc is dit noodsaaklik om 
SW APO ook aan 'n demokratiese vcr 
kiesing te laat deelneem. 

Mnr. De Wet het namens die in 
woners van SWA 5y waardering uitge 
spreek teenoor die regering van Suid 
Afrika volgcns hom word daa r met 
die grootste verantwoordelikheid opge 
tree. 

Die spreker, wat die Nasionale 
Party van Suidwes steun in sy stand- DIE TEN 
punt van die Tumhalle-samcsprekings, 
het aangcvoer dat die rnaksimurn hoe- 
veelheid rnense by die verkiesing betrek 
moet word. Dit kan allecn in 'n gun 
stige klimaat geskied. lntimidasie moot 
verhoed word; die ekonomie moot 
werksgeleenthede waarborg; en die 
dienslewering en administrasie van die 
gebied moet steeds ongehinderd voort 
gaan. 

Die grootste mate van steun van 
Bruin en Swart is nodig om SW APO te 
beveg. Die blanke is, volgcns die .. Aangcsien Die Stellenbosse Stu- Lotter; Sport- Clive Trent ( lmal Een- 
spreker, getallegewys nie van groot den~ 'n prestige publ~kasie oar die drag); Taal- Je5. ie Loftus (Heemstede). 
be~~~ ~~~~~~,.dur~~~~~~---------~---~-------------- 

Di leiers van die blankes in die Vir die studente IS, hoop ek om vanjaar, 
Nasionale Party neern egter decl aan so.os in die verlede, die kampusaktiwi 
die gesprek in SWA. Die Turnhalle bicd teite, studente do~n-e~-]ate, hoogte- en 
'n ope gesprek en wcdersydsc respek n selfs laagtepunte in die blad te reflek- 
vcrtroue aan a1mal. Die beginseJ van teet. . . . , I 
konsensus verhoed, volgens mnr. De. ?I~ re~aksle bestaan u~t. ? ?rocp W'V pO te n "aa 
Wet, dat meerderhede hul wi' afdwing. indiwidualiste wat .?eur hut inisiatief' c.n J 1/ 

Dit moet egter duidelik gestel word skeppe~de ve~moe sal .poog am. di~ 
dat daar 'n verskil is tussen die Turn- beeld van Matieland, gesr n deur die oe 
halle van mnr. Du Plessis en die van van die student, na buitc tc dra. t b k · 
mnr. Mudge. Aktur (Du Plessis) waar- . _Die hoof~~ru~ikelb~~kkc blyk die tra- me e pre "In 
borg die grootste moontlike seggenskap disionele hoe finansiele en vcrh.oog~e 
oor ele sake en medeseggenskap oor dru~k~r~koste te, wecs, maar ek IS bate. . 
gemecnskaplike aangelcenthedc. Die optrmisttes da~ dit ?orko~n, I word. OIT WIl voorwaar voorkom asof dl droogtetocst: nd w t d . r binn 
volksgevoel moet afsonderlik aange- ~k t docn n vr~endchke beroep op die Junior Breebestuur geheers h t, b sig is om tc v rdwyn. Dit 
moedig word. Die D.!.A. (Mudge) aan ~er t d.°gttograwc, b udrnstenatarsl en •. stuk- kan dus verwag word, dat die stem van hi rdie b stuur vanja r he 1wat 
die ander kant, wtl meer van die en e I cr. om y a s c ewer, e . . 
aangeleenthcde op hocr vlak hanteer. glo dat l!ie Stel!enbosl'e ~tlldent :n meer en dmdehker gchoor 1 word. 
In die doodsnikke van die 8amesprc- gcsamenthk~ p'0gmg van dJ r d kSlc OJ 
kings het die jammerlike skeuring toe en sDt~dentl IS'd . R d k 
plaasgevind, het mnr. De Wet gese. Ie vo gen e per one I. as . e ~. - 

Hoewel daar dus verskeie "opponer. teurs aangestel: ~lgemeen- Henn~c L?t: 
cnde" partye aan die algcmcne vcrki _ ter (H~lshoogt~). K~ns •. Kobus PI~~' ur, 
ing gaan dcelneem, moet hul tesame KoshUlse- .aUl('\ VI. agle; ~crenlgtn s 
meer steun as die "vyand" trek. Maarten Mlttnc; Fakultctt - Johan 

L at ons u verloofring maak n'n pry w t u kan 
beko tig. cns gekwalifiseerd di mant en d ,tste n 
deskundige sal u dviseer n an u d monstreer pr i 5 
W t di gehalte van 'n diamant is. 

Uit ons go ie versameling ongemont 
k n u 'n keus maak wat u egroting pr 
II TELL N OSCH MANU ACTURIN J R " 

N vrae by FROW IN JUW LI 
NA SAU GEBOU 

PLEINSTRAAT, ST LL NBO CH. 
(LANGS CARL 8ER 

Freddie beoog 'n rekordinsameling, 
maar nog . teeds 'n handhawing van 'n 
bal. ns tus en 'n nu ksimum wins en 
jolyt. Studcuteprct is nog st eed: be 
langrik. Yolg ns mnr, Human het die 
Karnuval 'n twe sledige docl, lerstcn, 
mo t g Id ingesamcl word en tweed us 
moet iets aan die studcnte gcbied DIETER PETZSClJ 

PETZSCH 
SS REDAKTEUR 

DI.ETER Petzsch, 'n B.A.-student in sy derde jaar, is pas aangestel as 
die redakteur van die volgende uitgawe van Die Stellenbos. e 

Student. Dieter, 'n Eendragter, spreek homself as volg uit aangaande 
sy aanstelling: 

lunzor 

DRIE van die wenners van die onlangse Begrotingstoespraak·ko mpe tis ie, mnr. F. Cohen (Universiteit 
Witwatersrand), mej. J. de Beyer (Universiteit Natal) en mllr. D. van Tonder (Unil'ersiteit Stellellbosch) 
verskyn hier v.l.n.r. tydens 'n middagete in Kaapstad. Altesaam 17 universiteite van oor die hele laud, It t 
deelgeneem aan die jaarlikse kOmpetisie wat geborg is deur Ni dbank en Ou Mutual, 

TWE GEl.EENTHhDE 
Aangcs] n daar sl,gs twce g le 111- 

hcdo per jaar is waarby di ;'11 'em 'Ill' 
student betrek word, naumllk Int t 
varsity en Karn rval, is 'n groter d 'cl 
n me van studente die es: cnsie VIHl 'n 
uks esvolle Karnaval. Die Karnuvnl 
kornitee Iron leg die stud nte "nooi" 
om deel t neem; d ur aan hulk items 
te bled waarin hulle huls If kr n uitleef. 
Die uiteenlopeudheld van. make is i .ts 
war rmee de glik rek ning gehou moet 
word en die Karnavalkomit e poog om 
so ver rnoontlik almal t akkomodccr. 

uur 



Vrydag, 12 Mel, 1978 

eblief 
KOBUS PIENAAR skryf: 

K ~ NM RKEND van die SR-vergadering van 2 Mei was: die versoek dat die vier le de wat bedank het, 
gevra word om weer hul plekke in die raad in te neem; 'n mosie dat 'n Kampusnuuskomitee tot stand 

gebring wor ; en 'n voorstel dat 'n subkomitee van die SR aangestel word om die praktiese lmplemente 
ring van die wen e van die studente-unie te bewerkstellig. I .GEN· wat lUI bloeddorstigheid wou b vredig tyd ns die 

mon t rverg dering, bet rue te go d daarvan afgekom nie. Die 
an I ntheid h t be ond r konstruktief verloop. Di nood- 

lik p, dat di stud nte-unie vir eens en vir altyd aan die SR 
m uitr pel dat hull m r as administratiewe leiding van hulle 
v rwag, en dat hierdi I iding rue aan verbeeldingrykheid moet 
ontb ek ni , i uitgevoer, onder dat daar ruimte gelaat is vir 

r oonlike aanvalle teen die huidig n ge lede van 

'n Mosie, gestel deur Christopher voordeel. 
Agenbng, dat die vier g wese lede van 'n Saak wat vir die verenigings van 
die SR versoek word om hul bedank- belang is, veral met die oog op die 
ings in heroorweging te neem, is e npa- boekhouding, i ook deur die SR be 
rig aanvaar. Ross Naude was van sprcek. Mnr. Agcnbag is bereid om aan 
mening dat dit in belang van die funk- die verskillende vereniging. kwitansie- 
ionering van die raad is dat voltallig- boeke te verskaf; dit sal die wcrk van 
heid her stet word. die ouditeur aan ienlik vergernaklik. 

Hann Kegel nberg het vervol- Mnr. Freddie Human is aange tel as 
gens 'n mo ie ingedien waarin mnr. die Karnavalvoorsitter vir volgende 
J.P. Lnndm geluk gew n word rn t jaar. Freddie, wat vcrlede jaar die po 
di wyse waarop hy die monstcrver- van te ouricr in die Karnavalkomitee 
gadering hanteer het, Dit i e nparig beklee het, was die enigste persoon wat 
aangeneem. aansock gedoen het. 

Die tema vir volgende j ar se Kar- Een van die hoogtepunte van die 
naval wa ook onder bespreking. Die aand was die mosie wat deur Eitel 
Drie-eeufees van Stellenboseh word Kruger ter tafel gelf is. Dit lui as volg: 
veral in gedagte gehou. Dit mag ook "Oat 'n sub-komitee van die SR aange 
blyk dat 1979 se Sangfees by boge- wys word om die praktie e Implernen 
noemde t rna betrek gaan word. tering van die wen e van die studente- 

Fanie Bergh het 'n mo ie ingedien unie, oos uitgcdruk op die mon ter 
wat die totstandkoming van 'n Kam- vergadering van 1 Mei 1978, waar te 
pu radiokomitee in die vooruit: ig tel. n em; dat hierdie komitee gemagtig 
llierdie liggaam sal onder die Openbarc word om enige per oon of aantal per 
Betr ckinge-komitee gepJaas word en sone te koopteer om skrifteUke en 
sal poog om inligting an die studente mondelinge voorstelle in te win om 
te ver kaf sonder om enige groep of enige aspek van SR bedrywighede te 
vcreniging ten koste van ander te be- ondersoek in die uitvocring van hierdie 

opdrag en enige hervorming voor te 
stel; dat hierdic komitee so spoedig 
doenlik die resultaat aan die SR voor 
Ie." Hannes Koegelenberg het aange 
voer dut Die Matie ver oek .al word 
om belangstellendes in kennis te stel 
van onderwerpe. sod at enigeen die 
geleentheid kan he om deel te necm. 
Mnre, Aspeling, Agenbag en Kruger 
is namens die SR aangestel om die 
aanvoorwerk vir die subkomitee tc 
do n. 

KLEURE 
Piet Ie Roux het 'n mosie ingedien 

wat die kriteria waarvolgens ere-kleure 
tocgeken word, meer spesifiek uitdruk. 
Volgens die voorstel moet persone wat 
na aanleiding van hul sportprestasies in 
aanmerking kom, 'n sekere graad op 
die wereld kaal behaal. Die blote feit 
dat 'n sportman die W.P. span haal, is 
nie genoeg om te kwalifiseer nie. Ver 
der het hy ook genoem dat daar ge 
poog word om die eerste minister, mnr 
Vorster, te nooi as eregas by die 
Kleuredinee. 

ektief Op vorige onderhoud 

met • r-ermer 

MNR. VORSTER Rapport 

ONVOORSlENE omstandighede verhoed dat ons kan voortgaan 
met die publikasie van die tweede dee1 van die onderhoud met die 

.erste Minister. Vervolgens plaas ons 'n verwerkte wcergawe van 'n 
artikel onder die opskrif, Die Afrikaanse student in 1978, wat die 
Hoofredakteur vir UP se studentekoerant, Die Perdeby, geskryf het en 
wat 'n perspektief op die probleem van die "vakuum" waarbinne 
tudente volgens mnr. Vorster besin, werp. 

Mnr. Vorster het ccrst ns ge c dat 
dit nodig is dat di tud nt politie 
moot be in, "trouens, daar i gcen 
bcter tyd om te b . in a jui. wanneer 
jy jou op univcr iteit b vind nic." M ir 
toe kom die premi r met 'n b langrik 
kwalifis rcnde fra e, n1. dat jy altyd 
moet onthou <tat jy in 'n vakuum 
be. in, omdat jy (a) nie die kennis het 
nie, of t wei leg oor bep rkt kennis 
beskik n (b) omdat jy gc n erv ring 
het nie, 

~~~~~~~ 

voor tell vir sodani tern aan die 

ktief op di Suld-Afrikaan probl- 

1978 
GELATE 

En dit i hierdie "vakuum" waarin 
on ogcnaamd dink, wat a ndag v rcis, 
Hierdi to tand kan nie g late uanvaar 
word nie. Aan oris gebrek aan ervaring 
kan ons w inig do n, die werklikhede 
van die praktyk i. ict wat jy aileen kr n 
rank ina jy elf in die w rklikh id 
van die praktvk ta n n die stud nt 
. e idillie. wer ld van wondcrlik 
teoriee en filosofie. en morel b gin- 
I, Iyk ietw t verwyd rd van di ------------ 

pr ktyk. 

K NNIS 

TO pc van t lin of kritiek deur stu 
dente weinig meer waarde inhou a dat 
dit "intercssant" sa] wees, 

Loui Treurnicht (Nem ia), R. 
du Toit (Lydia), M.M. Malan (Har- 
monie, C.P. bub chcr (Huis ten 
Bo ch), M. Barry (Heemstede), 
J.M.E. v.d, M rw (Minerva), L. Wintc 
cit (Nerina), A. van Ni kerk (llui De 

Villi r ), F.A. Ro lof. e (D batsvereni 
ging), N.J. I Roux (IIui Vi. r), F.J . 

. ndman (P oonlik), C. Muller (Hui 
-r ncie van Zijl), J. rou. (Monica), 
M.J. van d r Mcrwc (Irene), M. :.. du 
Toit ( .. onop), Ch istian v. chalkwyk 
(E ndrag), J.P. Landm n, ' kip Krigc 
(Wit nhof'), Pine Pienaar (Pieke) 
kryf: 

Hi rrn ,C v r oek ons die student - 
rand om di fouti we, verdra id bcrig 
in die Rapport van 7.5.78 waarmee 
hierdi Universiteit : beeld kade be- 
rokken is, sodani r te v Twerp. In di 
lig van di monsterv rgaderingb sluit 
van 1.5.78 waarin die stud nteraad 
v rso k word tot aktiew politiek 
optr de, wil on. di tudenteraad 
voorts versoek om '11 beroep te doen 
p all . Maties n oud-Mati . om as 

token van hul vers t hiert en, Rapport 
nie te koop op 14.5.78 nic. 

(Ill aile optimisme kan ons hierdie 
aangeleentheid moeilik binne die veld 
van die SR se politieke TOl sien - Red.) 

2, 
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S. SE • 
OND 

o 
'n STUDENT-POLITIEKE bom het die afgelope tyd op Stellenbosch gebars. In 'n stap, wat sover 

vasgestel kon word, heelternal uniek is in die geskiedenis van die US, het vier SR-Iede bedank. 
Maandagaand het die studentc-unie 

monstervergadering gchou, na 'n reeks 
ge bcurtenisse waartydens die stu 
dcnteraad as instelling baie van sy 
aansien verloor het en Die Matie weer 
ens bcvestig is a. by uitstek die 
politieke magsorgaan op die kampus, 

Die SR het in die afgclope jare baie 
aansien op die kampus verloor. Deur 
die jare is die SR stclselrnatig gedrci 
neer van 'n betekenisvollc rol op die 
bm~L ~ 

As gevolg van die opkoms van 'n 
wye veld van verenigings, het die SR in 
algemene kampusbedrywlghede 'n al 
kleiner rol begin speel. Verenigings 
soo die ASVS en SAAK nooi sprekers 
om die studente-unie toe te preck. 
USA T organiseer toneelopvoerings, die 
karnavalkomitee reel karnaval en Die 
Matie het as dinarnie e en g respekteer 
de studentekoerant sy hand op die 
.kouer en mond by die oor van elke 
tudent. 

POLITIEK 

Tcrrnyne se tudenterade het terug 
gesak in 'n burokraticse moeisaamheid 
en wegges ram van standpuntinname 
oor landspolitieke sake. Dus, op die 
vlak van algcmene studentelewe sowel 
as idee-leiding was daar 'n wegswaai 
van die SR. 

Die tudente-unie het na die [aarlik 
se SR-verkiesing maar min van hul SR 
g sien en gehoor. In die oe van die 
studente-unie het die SR 'n verwyderde 
en irrelevante ligga m gcword, wat 
iewers rondom 'n tafel korswil oor die 
aankoop van 'n nuwe SR·kombi, di 
datum van Intervarsity of die ver prei 
ding al dan nie van 'n NUSAI -publika 
'ie op die US·kampus. 

Veral ouer stud nte op die kampus, 
wat in die laa te jare to nemend ont 
nugterd geraak het in die liggaam waar 
na hull cerste- en tw cdejaar nog 

kon opsien, hoop dat die huidigc gc- van binne te verander, summier g • 
beure die kornende Augu tus-Sk-ver- smoor sal word. 
kiesing sodanig sal beinvloed as 'n 
nuwe era van meer dinamie e Stellen- St llenbosch . al sy larnpic ~n~c:r di.e 
bosse SR'e ing lei sal word. m~atemm r pl~as deur heraffi!ta, ~e. V~r 

., emge noukcurige waarnerner IS dit dUJ· 
Maar waarom IS daar n toen mende d lik dat Stellenbosch ween yard 

mate van onbevrediging by denkende nie in die ASD tuishoort nic, en slogs 
~udente? B~new n genocrnd red., g frustr rd daarvan al afkorn. 
IS daar verskeie ander. Stellenbo: ch moet te d mani r 

'11 ~root. faktor i: die disaffili .ie ond rsoek om sy ie uni ke t m op 
van die Af~lkaansc. St.udentebond to di stud nte-pnliti kc ton I t la t 
1968, toe die woelig jare op Stellen- hoor. Dit is moontlik n SR'e kan met 
bo ch 'n hoogtepunt bcreik het. Na die to nernende energie' in di to kom 
ASB-furor was daar nog 'n paar goeie hiervan werk rnaak. 
en lewendigc SR'e, maar stel lmatig 'n Verdere kwade faktor in di 
het stud~nterade in adrninistratiewe disintigrasie van die rol van die SR is 
gelat~nheld t~ru~e ak. die vcrki singstel eJ. Vir jare wa. daar 

Dit is duidelik daaraan te wyte dat tus: en die verktesingsveldtog en die 
Stelle~bosch nie sy rol as t~taal on f- optrede van di verkose SR 'n diskre 
hanklik kampus (10 van die ASB n pansie. Terwyl SR-kandid: te 'n oor 
NUSAS) binne die Suld-Afrikaanse stu- wegend landspoliticke vcrki ing. tryd 
dentepolitieke op ct met energie en '11 mo s stry (meeste van di vrae i. v n 
roepingsbewustheid ge p el het nie. landspoliticke aard) wa: daar min 

Die regse element, teleurger teld om token van landsp Jiti ke mo i s in di 
buite die ligkring van Afrikaner-stu- SR-notul s. Hierdie posisl het in die 
dente-politieke denke te wees, het huidig termyn enig in verb ter. 
teruggesak op die hurke en gewag vir Die problecrn met di verki in 
die heraffiliasiegaping, Die meer vertigo stelsel is dat d ar .om m t min oor 
tes op die kampus het weer op hUl d Ikundi heid genomin er word en 
beurt berus in 'n tipe uitverkore seltge- dat die SR-sirku, 'n enkele en me - 
noegsaarnheid, sonder om te be. e dat doenlo: e hekwag: truktuur vorm. 
die politieke debat by Stellenbosch 
verbygaan, 

Daar is nou weer cen. hera ffilin sic 
planne, so lui die gerugte. Sal hera filia 
sic vir Stellenbosch wakkcrskud ? J a, 
definitief', maar leg vir 'n paar 
ma nd . 

Persone wat wil heraffilieer, wit 
graag sien d. t Stellenbosch y tem tot 
in die binnckrin evan jong Aftlkane - 
dom In at hoor. en die ASB "vein binne 
verander ". Ma If di g n wat 'dink, 
vcrgcet die woorde van di president 
van die ASH, Michl I Straus , toe hy 
verlede ja r tccnoor Die Ma tie, opg - 
merk hct da t cni re pogin zs om die ASB 

so 

S.A. MIKPUNT IN 
RUSSIESE PLAN 

MNR. Chris Rencken het vcrledc week 'n bcredeneerde en feitclike 
toespraak oor die Oos-Wes magstryd voor die NP studenteta 

Papcgaaiberg, gelewer. 
Mnr. Renckcn het na .A. se rol in 

di vcrband verwys, By het verduideli 
ho die Russ oor Afrika afbcwc g het, 
totdat hulle 'n invloedsfeer in Angola 
n Mosambi kg kry h t. Hulle eintlike 

d,oelwit, soos vasg Ie in die Kornmunis 
he. e handves oor Afrik ,i egter I .A. 
Indien hulle S.A. kon beh r ou 

DAMES 
Vcr 1 di dam tjics i g neig om op 

grond van voorko m: te st m. Eer te- en 
t w dejaars word b einvl ed d ur 
seniors met b paalde sentiment , d ar 
word geky na v, ardighedc wat irr le 
vant is vir optrcd a SR-lid, en pam 
flette spe 1 dikwels 'n b palendc rol, 

Kandid; tc wat d ifinit! f nie vr n 
Slc-kalibcr is nie, word dik v Is g - 
nomine r d ur III II e vat crd r hul 
. tandpunt op die r ad verteenwoordiu 
wil si 11 'n kn p man. 
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Intu sen het die voordanser van die 
Jokkelfakulteit nader gestaan. Die 
Dansfeetjie moet net ecnvoudig sy on 
uithoudbare pas ondervind. Die sweet 
pcrel reeds op y voorkop. Sy hemp is 
alreeds donkerder onder die blaaie en 
sy asem jaag effens. Op die maat van 
Ipi 'n Tomb; it hulle op 'n jokkel-trot 
~oorb~roe.Nan~d~b~~h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
daar cn Terpsichore besef onmiddellik 
dat sy haar vlieg sal moet ken. Sy rug is 
hol en sy kop hang. kuins. Die hupb - 
weginkies soos 'n transver. ale golf taat 
lyk hut dan oos 'n setties en die 
draaibeweging na 'n lang reguit an 
loop maak van die pas de deux uit 
Swanemeer kinderspeletjies. 

DlE dansfeetjie, Terpsichore, het skielik vroeg op 'n Saterdagaand besluit om af te daal na Stellenbosch 
en die Maties te vra vir 'n dans. As beskerrnengel van die Dans is sy geregtig op "danger pay" en kon 

dus bekostig om 'n been te breek of 'n enkel te swik, Haar taak was eenvoudig. Sy wou vasstel: hoe dans 
die Matte-mans? AI haar bevindinge is natuurlik nie koshuisgang nie! het lu ar immcrs om die lyf gegryp en 
publi icerbaur nic. "Nct-nou haal dit Terp ichore propagcer nie 'n 'breek twee maal vinnig in die rondte laat tot 
ook die Rapport-ugterblad! ", was haar weg na Arthur Murray' nie, maar wat en toe troom-op deur 'n wiegende 
[uiste woorde. Fen ding is egter 'n felt sy op die dansbaan gcsien hct, het haar massa na die oorkantste ocwer gebeur. 
soos '11 koci. Stellenbo 'eh mag die Met sy langarm het hy 'water gcpornp' 
Mekka van rugby wees, die Boland kan I · - kornpleet asof hy bang was dat hulle 
die begin en end van gocie wyn wees en 0 U I sou sink. Skielik het twee brode haar 
die Pieke kiln atkyk op die bakermat agterwcrcld getref, "Skies! , sal nooit 
van kuttuursnobisme _ maar die gra ie heyneman weer nie! ", het bo die musiek uit 
van 'n Paflova, die tcgniek van 'n weerklink en Petru het haar met die 
Nurejef', die vindingrykhe id van 'n red 1- __ ------------ behcndigheid van 'n loskopstut dcur 
Astaire of 'cIt's die waaghalsigheid van laat idder. Haar two-steps en fox- 'n nou g ping in die rigting van die 
on. eie J uliet Prowse is nie hier te trotte het sy in vyf-vicr-ty d begin dans hooftafel gcstuur, Fn moenie dink hy 
vinde nie nie in die "Gat" nie, nie in en weldra vier vir 'n wals getcl. Hoc het haar rug mool onderstcun nie - 0 
die Eet aal, Stad .tal, Sanlamsaal of dan ook ander . Petru van Da breeks nee, maar hy het gekla dat sy swaar vo I op die baan oos 'n middclslag 

bussie met pap bande! 

DIE fONTEIN VAN 
SEMAARSO 

'MISUNDERSTOOD' 
Die orkes peel "Don't let me be 

misunderstood" en Terpsichore voel 
meer gernis as 'understood'. Sy gryn 
slag eenmaal vinnig en staar na haar 
toontjies wat deur Petrus se nommer 
tiens tot malva·lekkers vcrtrap word. 
Dis toe dat Dom-Willem sien dat sy 
swaar tuy en haar wegpluk vir "Help 
me make it through the night". "Help 
me, indeed", dog Terpsichore. Willem 
het geen vaagste benul van hoe vinnig 
nie - hy wieg rustig op sy cie tyd 
voort! Vier passies vir elke sewe trom 
slae. Sy gesig straal egter, want hy mis 
mos niks nie. "Dis waar wat die manne 
se: Dans is darem maar lekker! " 

I ll'WI' I sers, II sal die dramaticse rekonsiliasiepoging van die tokkclok en 
.... oud-ecnnag-primarius, mnr. Aanstons van Watterkerk, onthou, toe jy 
aan die eind: van die monstervergadering gepleit het dat mnre. U.S.A.T. 

Line ell Waarlik Dejoosin, asook rnejj, Usc Moeniehuil en Kriskas Benoud die 
ieledere van onse rand tot normale sterkte moet aanvul. Dit is t06, licwe 
le rs, dat mnr. Mokkel Moerdyk, adjudant van mnr. G.L.C.M. III, en seun 
vall die Kn rsvlakte, die podium bcstyg. Di kare begin die befaarnd 
I tt rgreep in mnr. M.M. se van tc dreunsing. 

In die agterste rye van die aal kan mnr, Robin Shockings die poeheet, 
gesien word wa r hy deur middel van ingewikkelde resp ratoriese tcgnieke sy 
alveoli tot barstens toe vul ten einde die maksimum suur: toftoevoer tot sy 
brdnscllc te verskaf, .odat hy k n oorgaan tot die skep van 'n geteentheids 
VeTS. erwyl mnr. Mocrdyk die mikrofoon beetpak, in algeheJe ignorering 
van di voorsitter, mnr. J.P. Landensand, voel mnr. Shockings hoe die 
abstrakte bcgrippe deur y hoot maal. Ily is op die rand van 'n geestelike 
katarsis. Hy is op die drumpel van die hernel of die hel. 

"Naand," e mnr. Mokkel Moerdvk van die Knetsvl: ktc, Op die oomblik, 
voordat die poeheet Shockings, die avant garde-sonnet krywer, ongekende 
mctafisicse dieptcs ervaar, korn rnnr. Wynland Rof', bekcnde Sportredakteur 
en broer van die partypolitlkus, Gert, verby en hou 'n kraffie na mnr. 
Sho kings uit en bied aan: "Rooiwyn? " 

Maar voordat di twe 'n drinkebrocderskap kan smee, verduidelik mnr. 
Moerdyk die doel van sy vcrskyning as amptelike preekbuis van die 
Meintjie. -bewonderaarsklub. 'n Plaa Ii e kunstenaar, True Grit, van die 
Beeldende Kun re-g led re, het 'n standbeeld van G.L.C. Meintjies vervaar 
dig, wattcr standbe Id binne enkete oornblikke op die Jan S. Marais-plein 
voor die LSS onthul sal word, "'n waardige Suid-Afrikaner, 'n gee telike 
reu ," sluit hy ond'r da werend toejuiging af. terwyl mnr. Landensand, die 
voouitt r, oor BY • kouer loer en d ur Hattingh en De Vries se bladsye 
flikk r_ 

Mnr. Van Watterkerk s~ rekonsiliasie-versoek. mnr. Shockings se kon ep· 
onnet, mnt. Rof se wynkraftie, mnr. Landensand e oproep tot korrekte 
prosedure, mm. Wilhard Skcl se gl.:e1 Jeertjie en mnr. Kett r Verkeerdcn se 
skinder-notaboek, alles raak verlore in di algcmene gcroesemoe. wat nou 
volg. Iernand b gin Gaudeamu 19itur aanh f, m r die inisiatief gaan verIorc 
in die algemcne hi. ted. 

Die opmar na die Marai .plein onta rd in 'n onordelike gestorm, waaraan 
Volk wagen , bakkie , dikwi lfietse, kaatsplanke (die Meintjie -delegasie), 
tan m, m ffi s, WP-rugbyspcJ rl', SR-Jede, partypoJitici, voornemende 
SR-kandidate, I ndboustudcntc n mnr. Beit 1 Breker, sup r-morali n 
de.b waker (b rig eld rs) d 'In em met 'n oorgawe ongekcnd in 'n ceu 

waarin die ak. nt op behe rsdhcid en ingeto"ndheid val. 
Die mom nt is gro( t, nodetoo' om te e. 
Op die pl'in drom 'n magtigc kare, at drl.:unsingcnd. Intervarsity-liedjies, 

volk liedji , Golden Oldie., Current Hits en getoonsette voJkspoesie word 
afg wi. cJ met stamlied e. Sclfs die SR-voorslttcr, mnr. Petrus 1Jaard, kan 
hom el kwaJik wecrhou van aamsing, maar h rstel sy waardigheid toe mnr. 
crt Rof, van Die Party, hom maan d, t die ge ingl.:ry sonder etniese 

atbakening van sangnommer oncalvinistie praktyk i . Mm. Landen 'and 
arrive r rfe uita. em en mnr. Wi Snyman, Hoofredaktellf van Die So atie 

luit om di getal uitroeptekens in sy volg nd hoofartikel tot twaalf op te 
kuif. 'n Ligt rcentjie, tipi aan die heri'swe r, He we leser, begin uit. ak as die 
tandbc Id v n Jan S. Marai , eerstc don tcur van die US, deur 'n grocp 
porti nc, onder leiding van mnr. 1.11. Grinnik, van. y voetstuk afgetrek 
word. Oie kl ibeeld rrivc r in 'n SR·kombi wat d ur lede v n KRl ... ATUS uit 
di LSS-k Iders ge kaak i . 

Onderwyl 'n k. tutiese g" ug vanuit die skare oprys, word die kleist nd- 
be'ld v, n Jr venor Luca . M intjies, en van St llenbo ch se grootst 
seun , opg hy met 'n ingcwikk Ide telscl '('an k trolle wat spcsiaal ontwerp 
j onder die bcskcrming van die VSIS. 

Ongclukkig, liewe I SCI • het die mi reentjie 'n ontstellende ef ek op die 
kl i tandb Id. Di drupp I wat teen die oppervlak hamer, I' at dit die 
aan kyn van pap modder a nne m. 'n Stilte, so int n en diep soo die 
gem d v n 'n vrou, daal ne r a di gte Boland, e reen die standbeeld loop 
tot 'n vo mlo massa wat afdrup op di gr3S1lCrk ..• 

Oi g beure it· veel vir die fynbesnaarde mm. hocking, n hy staan 
met ge ig opg he we en vra nd na die hemeJe rig asof hy die Muse wi! 
me k om anlwoorde. By pr w I kwotasle in hek ameter, uit di w rk van 
John Dunn. Die sk r , dronk e laan, g<tUIl uite n. 

.rosvenor, 'n man w, t ontvanklik is vir imboliek. taan ver.lac onder die 
gewigtigheid van die oomblik. M j. Mo nichuil kom knd sy 11: nd in 
impatie. In die verte gryn. mnre. lert Rof en Dikkie Bederwe, ASVS.voor- 
sitter, atanics onder In lamplig. 

Gro venor maak sy 10 'koenveter V· ,en tetwYl hy in die g bukkcnde 
houding t.ann, flit di per kamera hut verewiging van di dro we 
werklikh ·d ... 

JOKKEL-TROT 

KOP-HOU 
Die baan raak al ho voller en die 

kop-hou, koers-hou en tyd-hou al moei 
liker. Die "band" speel "Boegoeberg e 
dam i 'n doodlekker dam ... " en 
Jakobus sing luidkcels sallm. Selfs 
Chrisjan voel 'n gevoel van: 'kanneman 
nannie' en hop lomp en ongemaklik 
rondo Toe hy egtet omkyk hoc Smittie 
bcsig is om sy balans te verloor, ver 
dwyn . y dansmaat en staan hy al 
'boppcnde' en glimlaggend met hom 
If en dans. 

BEOORDE L 
Terpsichore moet Stellcnbosch be- 

ordeel. Die dan tegnieke bi d n 
min. te 'n opwindende verskeidenheid. 
Die uitcenlopendheid van improvisasies 
op danspassies het haar tog beihdruk. 
W t haar egter laat besluit het om 
Stellenbosch 'n nege vir y dansgc 
woonte te gc I i die oorvlo dige 
dansruimte. Die dansvlocrtjie so groot 
soos tickie n die form Ie, stadige, 
. tatigc en on anskoulike dansgewoon 
tcs van die st deting het haar met ofsku 
ve rvul. Hier sicn sy nog hoop 
vir sakkie-. akkie. Hier leer mense nog 
wals in drie·tyd. (al begin hul soms in 
vyf.vier.tyd! ) Hier clan on nog vas en 
hier peel die "band" op een aand 

he Time Warp" soweJ as "Vcr in die 
ou Kalahari". 

Terpsichore 11 t nie haar mond vol 
schad oor die danscnd nimfies van 
St 11 nb<> ch nie. Pa op egter vir die 
dag dat die sokkiejol-k bouter skielik 
to slaan en jult uitgcvang word op 'n 
Woensdagaand.jol by 'n manskoshu;s. 
Dan sal jul foutjies ni met verlee 
glimlaggi s en ski like verwoede draaie 
in die verk erde rigting met 'n U ony" 
gcsy t p kan word nie! 

Nuwe JI,fe . Ou Wgn • In • • 

Rom. 8: 26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons 
wee! nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met 
onuitspreekllke sugtinge. 

Die Heilige Gees tree op as my 
vertaler teenoor die Vader. Kan jy 
sien wat gebeur nou? My karige ou 
gebedjie, my stoterende klanke, my 
e k -we e t-n ie-wa t -om-nou-te·se-nie 
gebedjie, my stotterende klanke, my 
tussen God die Heilige Gees en God 
die Vader. Die Gees neem nou my 
aak op voor God en ek kan ver 
seker- wces dat die boodskap sal 
deurkom. 

K AN dit waar wees wat Paulus 
hier se, dat ek nie reg weet wat 
om te bid nie? As my woorde 

ontbreek, is daar nog altyd die Onse 
Vader om op terug tc val. Nee, 
Paulus wit nie al ons rnooi gebede 
afkraak nie. Hy wil maar net se dat 
ten spyte van al ons pragtige 
woorde en formulerings, ons tog nie 
presies weet hoe om volgens ons 
ware behoeftes te bid nie. Wat 
nou? Moet ek nou maar my laaste 
'amen' se en wag totdat ek weet 
wat om te bid? 

Nee! Ek moet steeds bJy bid, 
maar met die troos en sekerheid: 
die Hellige Gees bid saam met my. 

Nou kan ek ook verseker vees 
dat ek die vis gaan kry en nic die 
slang wat ek oorspronklik gevra het 
nie. 

FRIKKIE LANDMAN. 

II 
til 

til r lid 
ufttGift ( ) 

"If you're white, you're alright; 
If you're brown, stich aTOun'; 
But if you're black, get back! get bach! .. 

IN these times of racial stress, it is important that we avoid subjects which 
maY lead to triction between the different racial group, and that we 
exercise tact and consideration in our deal n~s with these groups. 
"Tact se voet I " and Sisyphu stamps his mountaineering boots in 

reaction to all the "verllgte" pus y·footing going on all around him. "We 
fomicated with the ether, conceived the myth of racial distinctness. now 
let' learn to live with the little bastard. 0 r else. It's do him in." 

Let's try and unrav 1 Sisyphu' little riddle. Or at least clothe his 
profanity. I think that Sisyphus i mak ng a comment on the impossibility of 
being an arch.ideologu and a politician at the arne time. It i possibl to 
bend reality to fit a iJ'and cherne, one can call it "segregation" and more, 
whole populations on pap r, ignore others, and whip up the support ot 
others under the banner ot a "strong" policy. One can make minute 
distinctions between different shades ot colour. and distribute wealth and 
land according to the shade. Ot one can call it "integration". and. throwing a 
complex of races into a melting pot, expect them to have fun on the other 
hand, it is possibl to b a politician. a person who places a premium on 
cone sion, even though others millht 8 this a a sign of weakness. On can 
r spect the views of province who do not wish a certain population group 
disenfranchised. Or, ilPloring critici ms that ones act ons re inconsistent, 
one can allow mixed club sport. It is a1 0 possible for an ideologue to 
become a politician. But first he must renounce hi' ideology and admit his 
mistake,. The practical products of one thouaht, like a son of whom his 
futher is very proud, may develop d linqu nt tendencies, in which case it is 
the duty of the father not m rely to cha tise the child, but to look back 
thoughtfully on how the child was brouliCht up. 

Sisyphus glOWS impatient. He w nts to b more xplicit. "Homelands was 
an tt mpt to come to grips with a r cinl problem. Fac f ct , it's falUn". 
What i more, you are playing with dynamit by encouraging black 
nationalism. By emphasising persons diff rences, r cial or cultural. one 
finds it difficult to avoid making a value-judgement. If w look at the world's 
scoreboard, it i easy to see that it is Africa's innings. and that the opening 
ditty, however true it miaht be, will not be used by any white government. 
What poem has replaced it in South Africa? How about: "If you're white 
you're alright;/If you're brown you're alright;/ And if you're black you're 
also alright/But there are three different types of alright"? Sorry. but it 
doe n't ring true." Typical Stellenbosch student respon e to such a problem: "What then is 
your answer. Sisyphus i no political analyst, yet alone a maaiclan. He is a 
dabbler ot dic . But even so. he thinks he is entitled to an educated gamble. 
So look out. here it comes: "Afr1kan rand Afric n nationali m must be 
stemm d. Th black moder t must gr b his salutinll younger brother by his 
fuzzy afro and mind him that the loods h eats is only easily obtain ble in 
a stable, orderly society. The M tie mu t approach his PUppy and striking a 
balance betwe n diU rence nd r volt. he mu t remind his father how 
r pid}y the volatUe S.A. scene i changin". And when ddio pats sonny 
bOy's head and says: Jy wet. seun, dat enile besinning wat iy doen, 
onderhewig ia aan dat jy eintlik in 'n vakuum b sin," onny bOy must stand 
on his hind legs and "plain that Varsity lite is not a v cuum at all, nd that 
in f ct, ther is sometimes much b tter circulation of air on campus, than in 
stufty recesses in Parli ment. JOHN McCALLUM 
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Me ningsop_ name 
ontbloot die ieite 

SUSAN OOSTHUIZEN 
V IR die doeleindes van 'n honneursprojek in Staatsleer is 'n vraelys 

aan Stellenbosse studenteleiers gestuur om hul mening rakende 
die 1977 verkiesingsvraagstukke in te win. Vraelyste is gestuur aan die 
SR-Iede, primariusse, primarii en on der-primariusse , onder-primarii 
van die onderskeie universiteitskoshuise en privaatwyke, redakteurs en 
sub-redakteurs van die belangrikste studente-publikasies en aan 'n 
maksimum van die bestuurslede van die erkende studente-verenigings 
op Stellenbosch. 

Van die 160 vraelyste wat uitge- steun. 73,10% van die respondcnte het 
stuur is is 75 (47%) terugontvang. Die saamgcstem met die stelling dat gcrnag 
sternverdeling was as voJg: NP 61, 33%; tigde druk positiewc verandering in 
PFP 17,33%. 21,33% het nie gestem Suid-Afrika tot gevolg sal he. 
nic as gevoJg van verskeie redes (SWA 
nie sterngcrcgtig, nie geregistreerdc kie- VEILIGHEIDSTAPPE 
set, on bcstre de kiesafdeling). Van die re- Oor die veiligheidstappe van Okto- 
r~spond~~te is verwag om bloot 'n nega- ber 1977 het 58,66 aang toon dat 
tieffpositief, . goedkeu~/afke~r en stem hulle daarteen gekant is. Die PFP 
~am/ste~ me saam-dimensic .van ho~- ondersteuners het 'n 100% afkcuring 
ding/rnening aan te t?on .op die vcrskil- van inperking en aanhouding sender 
lende vrae onder die vier vraagstuk- verhoor en administratiewe optrede 

teen die pers getoon, terwyl 'n hoc 
persentasie (70%-95%) NP-onder 
steuners die stappe goedkeur, 

OPPOSISIE? 
Om vas te stel wat die respondente 

se houding ten opsigte van die rol van 
die opposisie in Suid-Afrika is, is gevra 
of hulle dink dat blanke eenheid 'n 
blanke opposisie irrelevant maak. 
68,60% hct ontkennend gcantwoord, 
terwyl reaksie op die stelling dat nie 
een van die huidige blanke partye 
doeltreffende opposisies tot stand 
laat korn nie, 'n 59,35% ontkenning Eerstens is menings gevra oor agter 

grondsgebeure tot die verkiesing, Oor 
SUid-Afrika se betrokkenheid in 
Angola het 58,62% van die re ponden- 
te 'n positiewe houding getoon. Wan- Steun vir die konstitusioncte plan 
neer na afsonderlike menings op party- blyk nie hoog te wees nie: 58,23% watter rigting Stcllcnbosch moct be 
vlak gekyk word, Iyk die prentjie egter steun die plan terwyl 39,68% daarteen wecg, i dit cers nodig om te b sef dat 
anders: 78,25% van die NP-onder- is. Op partyvlak is die steunverspr i- Stellenbosch huidig doelloos 'n apaties 
steuners en 53,85% van die PFP-onder- ding anders: 89, t 3% van die NP-ollder- t us se n 0 naanvaarbare alternatiewe 
steuners het 'n positiewe houding aan- steuners steun die plan terwyl 76,92% ronddryf. Die Maties voel hulle nog by 
&ctoon terwyl 'n meerderheid (56,25%) van die PFP-ondersteuncrs daarteen ge- NUSAS, nog by die ASB tuis, sodat 
Van diegene wat nie gestern het nie'n kant is. hulle met misnoe moet aanskou hoc 
negatiewe dimensie van houding aange- Die deursnee-mening oor die verkie- ons irrel vante, nik seggende studente 
toon het, Ten opsigte van die Biko- sing is dat die uitslag van die verkiesing politiek in kl inlike politiekery ontaard 
gcval was 70,11% van die respondente 'n mandaat aan die regcring is om wat nic alleen maar Stetlenbosch groot 
van mening dat die gebeure hul hou- buitclandse druk teen te staan. skade berokken nie, maar uit ind lik 
~ing tcenoor die regering negatief be- 1-==============:;-1 ook Suid-Afrika, 
Invloed het. PFP-ondersteuners hct 'n I T ~ k D I 
100% negatiwiteit teenoor 'n 47,83% r a ante L' oste_ 
ncgatiwiteit van die NP-ondcrsteuners - 
aangctoon. DIE volgcnde peste is va kant in die 

redaksie van Die Matte en aan 
soeke, verg set van 'n uitecnsettlng 

van relevante ondervinding (vir die 
redakteurspostC) moet die Voorsitt r 
van die Publikasiekomitee voor 16 Mei 
om 1 2hOO bereik: 
• Sportrcdakteur 
• Subredakteur: Nuus 
• Sportvcrstaggewer 

NEULSIE KRY AFT E 
lIEELWA studente het reeds die af~elope tyd ~or hul groo~ste. gri~_we ga~n neul in N~UL~I " die 

klagkas aan die Kremlin-kant van die LSS, en die sake wat III die oe van die studente-unie dringende 
aandag verg, wissel van kofflepryse tot die beskikbaarheid van sekere dagblaaic ten koste van ander in die 
Langenhoven. 

MENINGS 
AKTUEEL 
hoofde: buitelandse druk, die konsti 
tusionele plan, handhawing van wet en 
orde en die chaos in opposisie-geledere. 

VERKIESING 

SAAMSTAAN 
Op die vraag of alIc Suid-Afrikancrs 

llloet saamstaan teen buitelandse druk, 
het 63,35% saamgestem, Slogs 30,45% 
Van diegene wat vir die NP gcstern het, 
Was van mening dat saamstaan teen 
bUitelandsc druk vir hulle betrck en hct 
bestuit om die bctrokke party te onder- 

"Ons wit nie nog 'n TV-stet he nie, 
?ns wit net gocdko pcr koffie he", kla 
.11 dorstige student in hoofletters. Daar 
I 'n hele paar klagtes wat di selfde 
strckking het, sornmige vergesel van 
IlctHese inkornstestatc en bal nsstate 
ler illustrasie van die onhoudbaarheid 
" n die onlangse verhoogde koffle- en 
!eepryse. Dit is oak duidelik dat daar 
~ hele paar klaers is wat wit we t wie 
jr die tweede, in hulle oe onnodigc, 
V~stel moet betaal. 

KOERANTE 
Alt saam scstien persone wil weet 

\Vaarom Die Burger in suI ke kl in 
taUe verkoop word in die LSS. "Is 

die meerderheid studente dan Prog· 
?" vra die ond [tek naars van e n 

Peti Ie radeloos. Hul vra dat die sitUBsie 
~ggestel word, sodat daar nie mindel 

mplare van Die Burger a ngebi d 
Word, as wat claar angebied word van 

Mnr. William Morris, vurigc Matie-ondersteuner, komponis van die liediie M-A- T-I-l~ Cl1 stigler van die 
Stellenbossc [Iniversiteitskoor, sit hier tussen die ltulp-dlrigente van vanjaar se Iutervarsity, James van der 
Linde (links) en Frans Nolte. 

toon. 

Waarheen tellenbosch? 

ad Voren Die o 
RIA AN TERBLANCHE, Kwik. tertji laan 9, skryf: 

KONSTI USIE 
MET die huidige SR-krisis korn elke Matie voor die aktu le en dringcnde vraag te stu n: Waarheen 

Stellenbosch? 

UlTDAGING 
As Stell nbo ch hi rdie 

P'RMANENTEPLATVORM 
Die enig. te sinvolle rigting waarin 

Stellenbosch moet bewe g i. nie 0 na 
NUSAS Of na die ASB nie, rna r 11Y 
moet met al y mag hom daarto 
inspan, om 'n permanente platvorm te 
skep waarop linkse en regse . tudente 
politici van SA met mekaar in g spr k m 
kan gaan. Vir die rol v n verso ninus 
politick i. Stell nbosch by uitnemcnd 
heid g skik, juis vanwoe die v rskeiden- 

sekere ander dagbla ie nie. "l 
Daar is ook verskeic konstrukti we t;l tu 

voor telle wat hut w g na die klagkas .crstcns wit ek almal wat v n 
gcvind het. Die noodsaak vir 'n grotor "Neuli ie" gebruik g maak h .t, b dank. 
aantal bottcloopmaker. in die verkoop- Vervo) ns antwoord k dan op di 
ruimtes van die LSS word ond r die klagt s, 
aandag gebring, 'n PSO-student beveel • Die koffi pry e in di LSS sal vanat 
aan dat daar Iultkaste in di LSS 4' 15 D ki die in ri word vir studente wat van ver af 1 Mel we r .c we s. an I aan 
k g g bo ko en sportklere bedaas student wat die afg lope tyd bygedra 
. om en e . . P het tot die fondsinsameling vir 'n twe - 
rowers agter slot en grendel wil bewaa~, d TV deur 'n k tra 5e pe koppie 
'n groter getal ftctsrakke word bepleit k ff' ' b . I 
. d' J SM' bou n t 0 I t da. vIr te .. arals-~e ,e een ~- Die groot .tall V-kyk rs reg- 
dent wonder of dIe bcstuur van die d' b I" d TV' d' L 'S 
LSS nie dalk geld gaan spaar us hul ; r ~g ~. IS. ,n tw 1 ' In diJC ~i~ 
bcdags die buiteligte van die gcbou B an ~ dl•s v rk ,cnl ant 1 d . urg rs en J • a rile wor . 
afskakel nte . . . • Botteloopmak IS is by die ka si r 

be kikbaar. Die ander is d ur s kef 
MUSIEK IN LSS v mietsugtige tudente v'l'wyder. 

• Di admini tra. ie e tlln aandug 
Dit i ook duidelik dat daar ie aan die proble m i.v.m. fietsr kke n 

min studente moet wees wat tevrede is s1l1itka te. 
oor di halte van die must k, indi n • Tegniese probleme I mm r d ur- 
eni ,wat in die LSS gespe I word. lopend mu iek in die I.SS. 

P' s iale l' III od vir IStud{ nte 

.0% afslag op elkc uz 

Beperkti tyd. 

-m >torfit I 

I . m ~NDFLL ~:N I IN 

Hi d tr t .. O t 
St ("nbo ('h 

T I. 3912 
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SR., DIE LEIERS? 

I 

OOR KLEREDRAG 9M 

TUD NT 
HOU GEREELD HIERDIE 

SPASIE DOPt 

NUUT BY D WET' 

WRANGLER IISTOVEPIPE" 
FLUWEELBROEKE 

FLUWEELBROEKE - DIK-KOORD 
MANS EN DAMESSAMBRELE. 

ALLE SOORTE 
"HANG TEN" MANSSANDALE - NO's 6-12 

GROOTSTE VERSKEIDENHEID 
MODESTEWELS VIR DAMES. 

STAALRAAM TENNISRAKETTE MET'N 
PRYS BINNE BEREIK VAN ALMAL! 

ONVOORWAARDELIKE WAARBORG VAN 
45DAE 

OLYMPIA GESNAAR - SLEGS R24,95 
PLUIMBALRAKETTE TEEN ONGEKENDE 

PRYSE: 

OLYMPIA METAALRAAM GESNAAR R9,30 
OLYMPIA REGAL HOUTRAAM GESNAAR 

R11,30.' 
MUURBALRAKETTE - ONGEEWENAARDE 

PRYSE: 

OLYMPIA HUNTER ROTTANGSTEEL 
GESNAAR R7,97 

OLYMPIA AVENGER ROTTANGESTEEL 
GESNAAR R9,97 , W 

STELLENBOS H 

'N KLOMP SNER T 
I 

LOUISE TREURNICHT, Nemesia, skryf: 
OMDAT ek die waarheid op prys stel, en omdat my Universiteit se kleure niks op 'n agterblad verloor 

het nie, wil ek graag deur hierdie skrywe die berig in die Rapport van 7.5.78 as louter snert uitwys. 
Sekerlik het Eitel Kruger darem nog nie verstandsverbystering in so 'n mate opgedoen dat hy 'n 
kortbroekie en 'n T-hemp as eina kleredrag beskou nie! 

Fk het die funk. ie waarop die 
sjampanjcnooi aangcwys is, op uitnodi 
ging van Salome Smit bygewoon en 
was persoonlik teenwoordig tydcns 
haa r vyftien-sekonde lange gesprck m t 
I~itel Kruger. 

'I ydens hierdic beoordeling op 'n 
privaat funksie was dam slegs een 
student op die paneel van beoordelaars 

iets wat ek hie as baie wenslik 
heskou het nie, nang sien die mansstu 
dente op hierdie kampus oorgenocg 
ondcrskcidingsvermoc het om self 'n 
aantreklikc mei ic t kies, Oat dit 

NIE-'n-LEIER, Libertas, skryf: 

• Aansoekc vir die volgcnde poste in 
die Kamavalkomitcc '79 word tans MET dank neem ek kennis van die mosie wat aanvaar is op die 
ingcwag: Dri Ondervoorsitters monstervergadering, gehou op 1 MeL Dit was met kommer wat ek 

'n Tesourier as oud-Tukkie met my intrapslag vanjaar hier op Stellenb sch moes 
Motorkompctisie-konvenor kennisneem van die woelinge onder die geledere van ie SR; 'n 
Debutante-konvenOI situasie waarvan ek oortuig is, nie 'n gocie beeld van die universiteit 
Sekreturcs. . uitdra nie - vera! nie aan sy nuwe studente nie. Daarom wil ek die 

vertroue uitspreek dat die oorblywende lede van die SR, asook die 4 
lede wat bedank het, met daadkrag sal werkmaak van die aanvaarde 

• Die Kunsredaksic van Die stelten 
bo sse Student sock publiseerbarc 
bydraes. Dit behels o.a. gedigte, kort 
prosawerke, kunstoto's, sketse, grafiese 
werk en ontwcrpe. Kontak Kobus 
Pienaar in '.,cndrag of mev. Lc Roux by 
die SR-kantoor. 

Aansoeke moet 'n uitecnsctting van 
tocpaslike ondervindlng bevat en by 
die sekretaresse by die Karnavalkan 
toor ingehandig word voor 24 MeL 

SR MOET NOV 
WERKMAAK 
DURING CORNELIUS, Schoongezichtlaan, skryf: 

mosie. 

Eerste nuwe stap 

tudente-unie het 
nou komitee 

Hierdie ko mitec i. gemugtlg om na 
gocddunke persone te koopteer op die ~mncc~t bc~ngdclom~bYdraein~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hi rdie vcrband tc lewer. 
Die kornitce i oo k gcmagtig om 

cnige hcrvormings in die werk. aam 
hedc v n die Raad te ondcrsoek en 
voorstelle daaroor te maak. 

ONBEPERKTE GELEENTllhDE 
Hier is duo on bcperkte gelccnthcid 

om di werk: aamh de en funksionering 
van die Stlldcntcraad in lyn te bring 
met die wense van die studentc-unie- 

BhLANGSTELLENDES 

Derhalw 
(1) word p rsone wat helangstcl om 

op die ko mitce to dien, versoek om 
hulle name en adresse by die 
SR-kantoor in tc dien voor of op 
Dond rdag 11 Mci 1978. 

(2) word all per one wat bydracs in 
die vcrband wil lewer, of voo rstelle 
maak, vcr ock om so gnu docnlik 
dit skriftelik aan die komit e voor 
t }G. 'n Keerdatum vir hydracs sa) 
later bekcnd gernaak word, asook 

'n Monument vir 
• mer gestorwenes 

WIM DE KLERK, Hippokrates, skryf: 
VOOR my sien ek nog die gesig, By die oop grafte van vier gestorws 

Matie-helde daal 'n grou stilte oor die "sommernet" gesigte van 
die Maile-massa. Pastoor Landman bring sy Laurel & Hardie t~ 
voorskyn en lees 'n paar verse pynlik korrek voor terwyl Broeder dO 
Preez wit daisies oor die een gat en later die ander 3 gate strooi. 

En us alles nor is en die srnalende 
maSSH cen vir een in die niet vcrdwyn, 
hoor ek nog 'n laaste proes en kreun 
terwyl Annerics Appclsing die Iaaste 
grondjies oor ons vier heldc strooi. 

NOli vra ek dat 'n tonds gestig word 
met die prirnere doel om 'n monument 

op te rig, ter ere met die vOlgendB 
bewoording: 
The Unknown Student 
W ggeval 1.5.78 
Vir Volk en Vad rland gesterf 
In di oorlog teen 
APATIE 
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II EYS V AAR BETE 
IN ANDER 
SPORT 

IKEYS het in die ander sportsoorte baie beter gevaar ~s in die rugby. 
Hulle het die tafeltennis, skerm, vlugbal en muurbal oortuigend 

gowen en ook in karate goe d vertoon. Die Matie-karateklub het egtcr 
hul segetog voortgesit deur Ikeys Vrydagaand in die intervarsity tc 
klop. Ten spyte van 'n lac telling (A-span lO-elk en B-span 11-9) het 
die Maties heeltemal oortuigend gewen. Menige punte moes prysgegee 
word a.g.v. onoordcelkundige houe. 

Hicrdic onoordeclkundigc houe hct 
geld tot diskwalifikasies en offisicle 
waarskuwings wat die Mnties erg ge- 
kortwiek hct. S bWI~ Mans- en drie Damesspanne 

Die gocic vcrtonings van die Matics hct aa~ die. atlos-int~rvarsity 
kan grotcndecls tocgeskryt word "an tusscn dtC, Muties en die I~eys 
die ufrigt ing wat hulk kry van Spring- declgl!~ll:em. Dw w~dloop word ~ng~ 
hok , Bakkics Laubscher (4dc dan), d~el In ncge k~t,te ~vat vcr kil 111 

atstand en moeilikhctdsgruad. Hkc 
sko hct dus 'n eic skofrckord. 

Die A-span van die Mattes hct c rste 
INTERV ARSITY DRIEHOEK: gckorn in 'n tyd van 3h 35111in. 17sek. 

UK, MATIES, RHODES Dit is slogs I minuut stadigcr as die 
rekord, wat oo k dour die Maries gehou 
word. John Donald van die Matics het 
in die vierde skof 'n nuwc skofrekord 
van 25min. 26sck. opgestcl, Dit is die 
derde agtereenvolgende kerr dat hy die 
rckord vcrbeter. 

MANS,DEGEN 

Ducan Frazer U.K. I 
Christo Lategan U.S. 11 
J ohan J coste R 111 

SKERM 
(UP£! Ginsberg. Ikey-skrw}]sAake/, word ogler die skrum vasgetrap dcur Rob Louw. tteet tinks is Schalk 
Burger en regs is die alomtceuwoordigc Paul Anderson. 

DAMES, FLORET 

Anna-Louise Marais U.S. I 
Lynn lIugo U.K. II 
Susan Scott R III ___ op Eendrag 

Ie Punt 
Dagbreek 

et kr 
MANS, FLORET 

Duncan Frazer U.K. I 
Christo Lategan U.S. 11 
Thcuns du Toit R 11l INTERKOSIIUIS-STO EI 

DACJBREEK het ~y ~orh~crsiJ1g van M.atie-stoei met 'n puik oorwinnin~ i~ die. interkoslmiskompetisie 
bevestig. Hierdie jaarlikse toemooi het op Vrydagaand, 28 Apnl m die D.F. Malan-sentrum 

plaasgevind. Alhoewcl net vier koshuise deelgenccm het, is strawwe kornpetlsie ondervind. Altesaam 42 
stoeiers is betrek en 20 gevcgte is aangebied. Eendrag het 'n verbete p ging aangewcnd om Oagbreek te 
onttroon en is met 'n skrale punt geklop. Dagbreek sc "tweede"-span, die Eiffelspan, het verbasend goed 
gevaar deur derde te eindig. 

nadat hy sy teen. tandcr in 'n dubbel 
urmrol b etgckry hct. Rabie het cgter 
allcs in die stryd gcwcrp en g cnsins 
gaan Ie nie. Na veel geswcet het Tolken 
met 'n val gowen. 

In die Iiggewig-afdcting het J. Louw 
van die I .. iffelspan die oog gevang met 
sy goeie oordeel n tydsberckcning. By 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hct ~n ook~ ~wgt~n ~ B~~r 
van Huis Marais met 'n val gewcn, 

Sommigc gevcgtc h t wcrklik skitt • reds provinsiaul gestoei) het ook vir 'n 
rende stoei opgelewer. Die groot ste baie aanskoulike gcveg gesorg in die 
vcrassing van die aand was waar kynlik vccrg wig-afdeling. P. Marce het na bale 
F. Grubb laar van Eendrag so corwin- mo rite mot 'n val gcs ·evier. Nog 'n baie 
ning met 'n val OOf die mcer crvarc W. opwindend gevcg wa die russ n D. 
Barnard van Huis Viss ir, in di, ligge- Tolken van Dagbreck en C. Rabie van 
wig-afdefing. P. Marc> van Eendrag en l luis Marais in die. ligswaurgcwig-afdc- 
1.. Conradic van Da zbreck (beide hct ling. 'I'olkcn was vroeg reeds in b .hcer, 

A 

AFL()S 

OLD BOYS 
Andries Krogmann, nic 'n bona-fide 

student nie, het vir Varsity Old Boys 
(die "Pankop-brigadc") deelgcnecm en 
in die sewcnde skof die skofrekord met 
I min. 5sck. verbeter. 

Die dames het drie spanne ingeskryf 
wat skoonskip gcmaak het deur onder 
skcidelil eerste, twecde en dcrdc tc 
korn. 

JUDi) l~FELTENNIS 

Matie-karateka, ROliX de Waal (links), hier besig om deel te neem in 
die karate-intervarsity. Maties was te sterk vir die lkeys. 

'n Klein maar gc dugte Matic judo- .... DII~ tcrk Ikey ta'i'cltcnnisspanne hct 
klub het sy slag gcwys by diu [aarliksc Vrydagaand gocic voorwinnings 
intcrvarsity teen lkeys. Die A-span: bchaal in at drie die lntervarsitv- 
Peter Thornhill, Dean Malhcrbe, Steve 
Co nrudie, Jaques Keyser, Graham 
Robins en Johan Miller wen 4-2. Die 
Bvspa n: Buks Potgietcr, Stephan 
Brandt n Co rt Venter vcg 11: lyko p 
3-3. 

P.F.P .-STUDENTET AK 
Openbare vergadering 

Oud-reqter Kowie Marais 
L.V. 

Onderwerp: Die rol van die Afrikaner in 
die opposisie politiek 
Maandag 15·5-78 
Tyd: 7.30 nm. 
Sanlamgebou 

SE 
MENSE 

ALMAL WELKOM 

wedstrydc in die nuwe UK spcrtkorrr 
picks. 

Vir die Stcllcnbosch-damcs het 
Annamarie van der Westhuizcn uitgC- 
blink deur twce van haar w dstryde en 
ook die dames-dubbelspcl saam met 
Hizma Cilliers te wen. Die lkeys oor 
hcers cgtcr die under enkclspelle en 
wen 6-4. 
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SIMON, WILLOWS NOG Vas vat 

Met die telling 14-6 in die guns van 
Mabrc was dit wccrecns Ecndrag wat 
tcruggevcg hct toe Martin Booycns in 
die twecde helftc die agtcrstand na 
14-10 laat krirnp het 

Die gocie spcl van losskakel Kokkie 
de Kock is bcloon met 'n mooi dric, 
Die doclskop was mis. 

Basjan van Zijl hot dre laastc puntc 
aangetekcn met 'n verdicnstcllke drie, 
Na nog 'n mislukte doclskop was die 
eindtclling 18-] 6 in die guns van 
Mabre. Mabre spccl vanjaar besonder 
gocd, 

OIN 
RUGBY 

I N 'n wedstryd wat hoofsaaklik tussen die voorspelers bcslis is, het 
Simonsberg vir EJsenburg met ] 4-2 geklop en sodoende hulle 

onoorwonne rekord behou. 
Elscnburg hct feitlik die hclc ccrstc 

hclfte gebiedsvoordeel gcnict, en \vas 
by tye knacnd op die aanval, en alhoc 
wel hullc 'n slag oor die doellyn was, 
kon hulle net nie puntc aantckcn nie. 
Simonsberg hct cerste puntc gckry toe 
die El: cnburg skrumskakel agtcr sy 
docllyn in besit retrap is en die bal 
toegeval is deur Krugmann, agsteman. 

Goeie verdediging deur albei agter 
lyne het vcrhocd dat daar enigc vloci 
cnde agterlynbcwegings was. Albei 
agterlyne het dan ook hcclwat foute 
begaan wat dan deur die tcenstanders 
uitgc buit is en dan in tccnaanvallc 
omskcp is. 

In die tweedc helfte het die Simons 
bcrg-voorspclcrs al hoc beter begin, 
. peel en meer ba He aan hulle agterlyn 
besorg, Verdere driec is bchaal deur 
Loots (slot) en Matthce (flank). ken 
van die driee is gedoel terwyl Elsenburg 
'n strafskop behaal het, 

Wilgenhof 
WILGENHOF het ook sy onoorwon 

ne status behou, deur Pieke in 'n 
harde wedstryd met 12-6 tc klop. 

nie wcdstrvd sal egter nie lank onthou 
word nie, want Intcrvarsity-vcrtecn 
WOordiging het sy tol geeis, du: was 
afronding nie altyd na wcnse nic. 

Die wcdstryd is gekcnmerk dcur 
effcktiewe vastespcl aan die kant van 
Wilgcnhof, en rotsvastc verdediging 
deur Pleke. Alhoewel Wilgenhof die 
vaskopstryd met 7-0 en 70% van die 
IYnstane gowen hct, het Pieke se voor 
spclers veral in di losspel tot hul reg 
gckom. 

Die eerste punte van die wedstryd 
word deur Wilgenhof se senter, Brum 
Tner, aangeteken deurdat hy 'n skcp 
Skop oorklits. Hicrdie voor. prong vuur 
Iliekc egtcr tot groter hoogtes aan en 
du Bois gaan druk na 'n agterlyn 
heweging. Footman maak geen foute 
Tnct die vcrvyt skop nie. Met rustyd 
loop Pieke met 6-2 voor. 

Vroeg in die tweede helfte was dit 
W.i1gcnhof wat weer sterk aangcval het. 
D,t is dan ook deur 'n mooi drie deur 
Brummer beloon. Die vervyfskop is 
cgtcr mis, en die telling is 6-6. Beidc 
s~annc probecr die oorhand kry maar 
~t is Wilgenhof se voorspelcrs wat die 
'Pal nde faktor word. 

t Die puntc wat die skaal in Wilgen 
IOf c guns geswaai het, word deur die 
~cnter, Hill, aangeteken wa t 'n skep- 
Ocl deur die pale sit. Na 'n goeie 
a~tcrlynbewe ing het die bal t rug na 
dl~ voorspcler. gegaan en die slot van 
~Ilgcnhof, Joubert, het oorgegaan vir ? dr~e wat nie vcrvyf is nie. Die telling 
2'6 IS dan ook die eindtelling. 

MABRE 
N AD AT J~endrag Mabre verldc }a r 

heeltemal onder stof geloop het, 
het Mabre vcrlede week wraak 

geneem en Eendrag in 'n taai en ruwe 
wedstrYd met 18-16 geklop. 
\1 Dit was Mabre Wtit cerste met 6-0 
~orgeloop het, nadat regtervlcucl R. "ttz 'n drie gaan druk het wat linker- 
Cue} Barry verdoel het. 

d' Daama het die wipplank weer na 
I.IC Hnder kant oorgeswaai toe die 
Rllkervleucl van Eendrag, Rudie van 
() oOYen, na 'n mooi Jopie in die hock 
• Org val het. J ohan Terblanche, heel 
~gter, het oorgeskop en die telling was 
l( clk. Na 'n mooi breek deur losskak I 
() ~kkie d Kock het haker Olarlie 
h hv r gaan druk. Ook Altus Coetzee :,t vir Mabre gaan druk. Beid do 1- 
oppe Was nie oor nie. 

H I h t Dagbrcek, wat hier teen Eendrag sped, kom vanmiddag ill die laastc reeks wedstryde om die Januic /)(' e S oog e Villiers-trofee teen Hlilgellhof te staan. Dagbreek sal daarop uit Wl'('S "" ludic: swak vcrtoniug tot {~IISI'£'r 
vanjaar te verbeter ell ook om verlcde taar se nedcrlaag te wreck. Wllg'l1lw1 sal daarentecn alles in hul 

HELSBOOGTE het ietwat van 'n vern-zoe doen am hlille onoorW0l112e rekord te hal1dhaaf 
opskudding veroorsaak deur Huis 
Visser met 14-10 te klop. Wat Vir Helshoogtc het veral H. Borha van Huis Marai wat om die skrurn lcwendige II ldcrbcrg gsteman. Jill r- 

veral kcnmcrkend was van die wed- uitgeblink, Huis Visser se voorspelen breck en gaan druk. Snyman skop oor tas e voorspclers, m t N.C. Ilaushamci 
stryd was die swak hantccrwerk deur het veral in die los 'n bars gespeel, maar en die telling met rustyd was t 4-12 in aan die spits, her stcwig ingcklim ell di 
beide spanne en ook die baie strafskop- ongc1ukkig kon hulle agterlyn nie hier- die gun: van Ilui Marais. los- en vast spcl oorheers. Li! rtas h t 
pc in die cerste helfte. die bcsit benut nic. Na 'n ff ns slapt aan die k' nt ook ccrste punt a ng teken m t 'n 

Helshoogte het die eerste helfte v n Oude Molen is dit tog hull wat in strafskop d ur 10. skak .1 Hans ic ' Viss r , 
baie meer balbesit gehad as Huis Visser"LI. • 71 [arais die twc de helfte eerst punte aan- maar 'n swak skop deur vleuvl M irk 
en alhoewel hulle met die bal probeer ~ Ul 1'1 j II token toe vleuel Liebenberg in die hoek Pmyser hct lei tot 'n g skenk-drk 
hardloop het, kon hulle weens swak oorgaan vir sy twcede drie. In Geslaug- ann Helderberg foe vi uel M. rthimu 
en onoordeelkundige spcl geen punte HUIS Marais het Oude Molen v rlede de doelskop laat Dude Molen met Boonzaai 'r oppik en gaan druk. 
behaal ni . II. Botha ond k p di week in 'n opwindcnde w d. tryd 18-] 4 voorloop, Bai strafskoppe ann Hclderberu en 
bal nadat Ilelshoogt se senter dit met 24-] 8 g kl p. Dud MIen het Nou i dit weer 'Dl Huis' se b urt die af. tuur van di lib .rt 10 sk ik 1 
nle kan behcer nie en druk onder die nooit gaan 16 nie en was ong lukkig am en Lc Roux gaan in die ho ik 001' vir het nan ill Ilcldcrbera rs root !t'- 

pale. Die rustydtelling was dan ook nie mecr punte tc kry nie, 110g 'n onvervyfde dri , bicdsvoordcel 'g .e, maar hulle kon 
0-6. Iluis Marais-vleuel C. van der Merwc Die tellin t is 18 elk en dit is cor ni daarln slang om die 4·2 voorsprong 

Huis Visser het na rustyd stork het nu 10 minute 'n drie gcdruk waar- ongcve .r 15 minut voor di einde wat t verurnot ni . 
aangeval en M. Stoop druk nadat 11. van die doelskop mis was. Ongclukkig Hui: Marais die w npuntc kon ran- In die twe d helrt' hct he ide. 
Botha pragtig gebrcck het en net voor moes slot, Pagliaro van Oud , Molen die tekcn. Lo. skakel Minnaar het die wen •. pant! . bctcr ugby htC.l'ccl, ho wcl die 
die doellyn vasgcvat is. Stoop was cgt r veld met 'n bcsering verlaat. Vleuel uric gcdruk en Snyman het met die vasto voorspelers (1,11 albci kant' be in 
by om die bal op tc tel en tc gaan druk Liebc~.bcrg v. rgoe~t cut r daar~()or met d clskop gcslaag om die cindtr lling op uitsak hot. Helderb r' 11\.'1 v rd r voor 
(0-10). Hierna bly Huis Visser op die 'n netjiese drl . DI) doel. kop IS oor en 24-18 in die guns van Huis Marair h. geloop nr '11 onvervyfdc dri dour 
aanval, maar omdat hulk baie hanteer~ Oudc Molen loop 6-4 voor. taan te bring. Stanley Vis er, en ht:t md die oorhcn- 
foutc begaan kon hullc nie punte aan- . Ilierna was d.ie . tr~d bai' .gctyk n sing van die )osbal n gtels1 'ler hanl- 
teken nie. dJt was cers rn dlc dc.rttgst ~nl11uut dr I loop u~hy lInhoud 'nd aan' 'val. I it 

Hicrna druk Helshoogte dri driec, senter Hotha van Huts MaraIS kon 'aan eld rb was net die mo"dtg vcrd eli 'illl d~ur 
cers T. de Reuck nauat hy die bal op dru.k. Die. doc.lskop \Vn. mi~ en ~i(; rg dit~ Lih rtasSl'rs ~n dit kantlYIl wat 
Huis Visser se kwartlyn onderskep telling 8·4 In dIe guns van lIul Manus. vcrhot:d It t dill dil.) . wart's dit' do IIYll 
(4-10), daarna J. du Toit nada1 Hels- Van 'n losskrum op die kwartlyn M ~T die naelskruap: 8·6 oorwinnin' (lOI Il'ek. Dit ,'as \lh r ,1 01 die I iller 
hoogte se agtcrlyn goed bewceg hot v~n Iluis Marais kry groot. voorryman, oar l.ibert I het Held rberg veT- ta.' '(IT' '11. '.tiltl 1e 1 11.'1 g 'sJX~ I ltd sou 
vanaf 'n strafskop (8-10). M. Sheard b"wee, van Oude Molen dn.: hIt en val lode w'ok sy tweedc agt rcenvolg- die skt:1l\er oor (nell. '!llnlT!' to..: "sak 
onderskep dic bat op sy cie 10 m-)yn nahy die .pal oor. Oud~. Mol n . k(~p cnde seg in dil~ koshuis rughylig' h't n tl \ Vl'TWOl de Ilallvnl." lk is di~ 
cn nacl deur om onder die pale te druk. oar en dIe telbord skUlt na 12-8 In h'll'lul. knoop amp r ell'lIT,t'haa lOt' vlcud 
P. van der Merw doel (14-10). lIuis hulle guns. li'h Loots in eli s1 'rk ,kl'll1cr in dl' 
Visser het hard probecr om deur t, In die la:lstc paar minute van die ho.k '.lllI druk. HUll, i Vi S I rni (lie 
kom maar kon nie daarin slaag nie. cers!e helfte is dit skrulllskak 1 Bo man h 'btl ,rik • do lskop, I' indtdlillg 8·6. 
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o 
YS ank! 

u. 
WYNAND I, )URII' berig: 

IT i ironi t 'n buit lander v nj ar eli Matie mo s help om di 
intervar ity te wen. Paul Anderson h t uit Nleu-Seeland e 'om 

om die Mati s se harte te verbly. Dit was darem lekker om daardie 
junior All Black met die bal t ien lu rdloop. it was dan ook hy wut 
g( ed 25 m d ur die Ikeys gestorm het om die wendrie aan te voer. Die 
Maries het Saterdag op die veld gedraf met 'n almintige rekord en as 
die "onbetwiste gunstelinge". lIalfpad deur die tw cd helfte h t 
hi termin Matte-to kouers nog so gedink. 

di tweed h lfte die lyn tane (lor 
hecrs, Dit was daar, in die los krums, 
wuar III ns bai k er na Boland oetze 
begin oek het. Rob Louw wat egter 

elf baie g cd in die vasie 10 vertoon 
het , h t met woe. te gcweld in die 
10 . krurns inge torm 0111 die bit gaun Die drie mantle wat die bal hier 

---------------uilhaal. 'pel vorentoe. fly het dan ook di drie ram d ur Ikey gestorrn net om uit- 
'n Mens 'II nag lank kan gescls oor van Willie du Plessis aangevoor. eindelik vir Rob Bolus oor te stuur. prob er bemeester, is I', 1.11. r. Rob 

di sk idsrcgt r h. ntering van di Matie. het egter uit ind lik die oor- Robbi het, soos on hom ken, geen Louw, Dave King en Bernard 
wcdstryd. Dit was vcral in die luaste hand gekry. Nadat hulle 'n hele ruk op fout met die orige twee punte g maak Pienaar. Dave King he! ill die 
twee w d tryde van die dag, d t die bal die Ikey: se doellyn ACboer het, wa. dit nie, Ek dink die Maries was hierdie t d I IF. bai b d t 
opmerklik b i op <lie grond deur vert 1 wee e ie J te ale ')'ge ra to " we r Paul Ander on wat 00 'n. torrn- keer baie, bale gelukkig, di lk kses i di I 
Ike y. g spec 1 i . D i skei d rcgt e r het r-;jiiiiiiiiiii.;;;;~ij;;;;;;iiiiii_;:::-~;;;;Jii";;.;_N:-::::iiiiiiiiiiiiii_;:a .. ;::_::::iiiiiiiiiiti:':_:ILer.:_i:ei'):__' siis;-.ep;sr-u-:::ij' s .. e",:"s .. 1Ijji:l "".iljle~Y_';l s-:-t:a:-l17.e.~ 
dit kynbaar n t toegcluat. I': 

rum met 

Di 

key e n we 
po t om I k 

1E nuwe UK Sport kompleks i 
ekcr een van die modernste 

er wereld en daar is haas vir enige 
port d nkbaar voorsiening ge 
maak. Dit bestaan uit 'n groot aal 
wat maklik 'n vloeroppervlakt 
van 4 kc r die D .. Malan- entrum 
h t. 

PUN'IE 

aal word d n onderverd el 
d ur • f korting vir elke sportsoort, So 
hyvoor eld n d r vlugb I, kerm, 
tat 'U nni ,judo n karate teg Iykertyd 

() fen word. Di h I ial i kl nkdi " 
oda t die sporte mekaar nie . al steur 
nie. 

WYNAND FOURlE 
AT .. RDAG se intervarsity het weI hoogtepunte opgelewer, maar daar was ook kere dat lmal asenl 
opgehou het. ·k dink die belangrikste is dat Maties gewen het. Of hulle verdien het om te wen of 

nie, sal ek my nou nie uitlaat nie. Ons moet egter aIle eer aan die Ikeys gee omdat hulle die Maties in alle 
afdelings van die spel 'n ding of twee gewys het. 

NETBAL 
Di 0 r t n etbalspan van die 

Matles, wat onoorwonne is in die Bo 
land-liga, h t die Ik y: baie m klik m t 
26-5 vcr la n, Dit wa darern n port 
W arin die Ik y blykbaar ge on kan 
go had h t nie, 

Vn~RDE SPAN 

vr r ity 1U. en di vierde spanne, en 
f itlik die hele wedstrvd in die Ikey .. 
h lfgebied geboer hct , kon hulle sl 
met -4 wen. AI hicrdi punte - 'n 
do I en '11 tr I do I teenoor 'n dri - j 
in die erste hell t aan ret . k n. 

Die redc vir die 141 te ling wa di 
wak hanteer verk van . Matie w' t 
veroorsaak hct dat hultc agterlyn ni 
aan di beweeg kon kom ni . Van di 
Ikey kan g s6 word dat hull soo 
tiere verdedig het. 

MUURBAL 

I it wa maar 'n rnmpspoedis 
muurbal-intervar ity, waarin slegs vi r 
uit di tien dame gcwen het , Oi 
bond re stork munspun van die IkeY 
het koon kip gemauk deur at hull 
wed tryd ° l w n. 

AHOS 

Die int rkoshuis veldloop-liga word 
al ho intcre santer, Die liga word 
heeltemal oorheers deur Eendrag ell 
Pieke. Die 120 I d wat aan die liga 
de Inc Ill, is 11 ilwaarskynlik ook 'n 
r kord. 

AND 'RSON 

it was gt r Paul And r on wat al 
M tie op hut vc t g had h t met 
pr gtig hantcring van die bal en 

die va te los kon kry nie, By ~ die 
Maties wa onder ornstandighede baie 
g lukkig om te wen. Hulle i in aile 
afdelings v n die sp I oorrornpcl en dit 
was ers in die twe de hel te dat die 
Matie na 'n kampioen pan begin Iyk 
het. Dit was duidelik dat die Ik y baie 
goed gemotiveerd was, maar die' pook 
van di verlede' het teen hulle getel. 

M URBAL 

VLUGBAL 

Die twec Matie-spanne wat ann die 
vlugbal-int rvar ity dcelg ncem It t, 
het hulle geed van hul tank g k vyt 
maar kon nie die mas opkom te n die 
lk ys nie. Di e r te span h t 3-0 
verloor en die tweede spun 3-1. 

Vlugbal is 'n sport wat op Stell n 
boo ch bale min aandag kry en die klub 
hct nie cer twintig I de nie. As die 
klub m r onder: t un word, kan die 
vlugbal-intervar ity vol ~nde jaar d I 
under verloop. 

T APKAR 

o 
Oude Molen presteer 

Jl, 

wen nic, 


