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NUSAS KR Y WIN Kov ie Mej. 811lp 

00 o 
NUSAS se optimisme oor hul nuwe lewensvatbaarheid en beter beeld 

by die studente van hul kampusse, hct verlede week 'n ernstige 
knou gekry toe Pietermaritzburg gedisaffilieer het en Durban die 
NUSAS-mosie oor SWAPO, wat op verlede jaar se kongres aanvaar is, 
verwerp het. Dit blyk dat die SWAPO-debat die vonkie in die kruitvat 
was. Die NUSAS-mosie van verlede jaar, behels o.a. dat SW APO as die 
ware verteenwoordiger van die mense van S.W.A./Namibie erken 
word. 

Die SR van die Pictetmarltzburgse 
dee} van die Universiteit van Natal, het 
onlangs 'n afgcwatcrdc mosie van die 
NUSAS-hoofbestuur oor SWAP() aan 
vaar, wat volgens gematigde studente 
egter 'n poging was om NUSAS to 
beskerrn; Die afgcwaterde mosie bevat 
verskeie verwysings na SW APO se ver 
bintenis met die bevryding van S.W.A./ 
Namibie, S.A. se "onwettige teenwoor 
digheid" in die gebied, en die need 
saaklikheid daarvan dat SWAPO ingc 
sluit moet word in enige onderhande 
ling oor die toekorns van die gebied. 
Die essen sic van die mosie behels dat 
S.A. se teenwoordigheid in Suidw s, 
asook die pogings om SWAPO uit aile 
anderhandelings te hou, verdoem word 
en dat volle steun aan SWApO-deel· 

name aan on derhandelings, toegese 
word. 

Die mosie is met 7 sternme teen 4 
aanvaar, waarna drie lcde, Jeremy 
Grundy, Gavin Viljoen en Fred d h ., I d / ' I Wormer, bedank het, 'n Petisle, met DIE komplckse betekenis vall ie grip, "estctics , )IQ SODS die e van II egkaart poor '11 m ins 00/1 by 
ongeveer 400 handtekeninge, wat gevra die oanskoue van die pragt ig' Mej. Kampus '78, ROI1e1/ Clemons. POll die Universiteit l'{111 die Oranje 
het vir 'n massavergadering, het hicrna Vrystaat, en haar rwce prinsesse, .fill Stewart pall Wits n Ingrid Koning pall Stell inbosch. D;' skryw r, 
uit studente-geledere die lig gesien. mnr. W.A. de Klerk, lWt die kroning verlede Vrydagaand ill die LoS.S. waargeneem hct, verskvu saam met 

Die massa-vergadering is verlcd hulle op die joto. Die Stellenbosse karnavalblad, Akkerjol, net die kompetisie vir ioolbtaoie gewen. Clive 
Donderdag g hou, en twee mosies, een 
wat die NUSAS- en SR-standpunt oor 'Trent was die redakteur. Die "jool-intervarsity" is deur Witz nberg, Rapport ell unday im s geborg. 
SWAPO verwerp , en 'n ander dat daar '""- <_I_o .... {<_)_: B_c_n_·' .... rd_J_(_)r_tl_uu_l_l._R_·l.,;;.p..;,p_O.._;;fO 
van NUSAS gedisaffiliecr mo ,t word, is 
met groot meerdcrhede aanvaur. 'n 
Mosie van wantroue in di SR was 
onsukse vol. 

NUSAS-ondcrstcufl rs bevraagtekcn 
egter die legitimitcit van di di ffilia- 

"Con erve" lui terryk 
(FOro: S. WE/,LMAN) 

eop n F.SUL AT, 

Die inwyding van 'n eersterangs 
kon ertsaal is die volvoering van 'n bale 
ou ideaal, Vir die eerste keer beskik die 
Konservatorlum nou oor 'n voldoende 
Vcrhoog vir 'n volle orkes en bowe-al 'n 
groot saal wat akoesties goed g no g is 
vir solo-uitvoerings, kale, kam rmusi -k 
en self's groot orkesuitvocrings. Oit 
b hoort 'n geweldige oplewing in 
musiek hier op St llenbosch, wat reeds 
as musiekbewuste gem enskap bekend 
taan, te veroorsaak. 

weldigende vraag na ka rtji s vir di 
inwydingsreeks. Daar wa. ongelukkig 
net 'n beperkte aantal plekke beskik 
baar vir die openingskom crt veri de 
Vrydagaand. Hulle was reeds binne die 
eerste oggend uitverkoop! 'n Groot 
klomp studente het d ur ill nag tou 
g staan om vir hulself plekke t ver 
, ker, In Suid-Afrik. word 86 iets 
gewoonlik net vir portbyecnkomst 
gedoen, Sutke buiten wone belang 
stelling vir die kun t is du uniek. 

Namate die nuwigheid van die 
nuwe kornpl ks oorgewaai het en die 

Die invlo d van die voorspelde op- Stell nbossers s nuuski righeid tot 
lewing i reeds te bespeur in die oor- ruste gekom het, sal die aanvankJik 

belangst lIin waarskynlik cffen t n, 
maar daar word gehoop dat di invlo d 
op en bydrae tot die kultuurl we van 
St llenbos h hlyw nd sal we ' . 

EJ " NI 0 MALAN 

OORWELDIGENDE VRAAG 
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MA ~ ENE VAN NIEKERK Wenner 

USAT IN 

INSKRYWIN(, 
Dit lyk a. of Stellenboseh goed ver 

to nwoordig sal w es by die Sh rp 
Festival, oftew I Grahamstown Festi 
val. Inskrywingsvorrns vir die wat be 
langstel kan by USAT-komitecled' ver- 

• Die Kunsredaksie van Die Stellen 
bo sse Student sock publi. erbare 
bydrae . Dit behels o.a, gedigtc, kort 
prosawerke, kunsfotos, . ketse, gr fie e 
werk en ontwerpe. Kontak Kobus Pie 
naar in Eendrag of mev, Le Roux by 
die SR-kantoor. 

DAM BOETI 
van 
WT 

~. y 
WIN UITV 

N U AN DI 

ONTVANG EUGENE 
MARAIS-PRYS 

M ARLENE VAN NIEKERK het met haar Sprokkelster die Eugene Marais-prys (wat jaarliks deur die 
Akademie toegeken word vir 'n vroee- of debuutbundel van 'n jong skrywer) verower. Op 22 Junie 

gaan sy na Port Elizabeth om dit in ontvangs te neem. Die Matie het met haar gaan gesels om te hoor hoe 
sy voel oor die prys, oor haar werk, oor letterkunde en oor die lewe. 

met die 

K 

KOOPING 

ANG 

19 ANDRINGA TRAAT (LANGS BARCLAVS ANK) 

TONEEL 

"betrokke" is nie: Marlene se houding 
is dat haar prirnere doel is om 'n gedig 
te . kryf "wat werk". Sy streef na 'n 
poetiese integriteit - die gevolg van 
balans en eenheid van vorrn en inhoud, 
en vrees dat sy op hierdie stadium dit 
nie sal kan bereik in 'n politieke gedig 
nie. (Daar is wel een in Sprokkelster: 
Lente. 

Marlene het op skool begin skryf - teaterkursus aan een van die Duitse 
prosa wat haar onderwysere se by univcrsitcite sou wou volg. 
Bloemhof nie lekker kon diagnoscer 
nie en toe na Prof. Opperman verwys 
het. Agter in die opstelboek was 
toevallig 'n paar velle papier met go· 
digte op .:. oor die reen se "purper 
trane" en so aan. Opperman se oordeel 
was dat Marlene moet aanhou prosa 
skryf maar liewers tog die poesie moet 
uitlos. Dit was eers in haar derdejaar 
dat Marlene ernstig begin dig het - in 

-.:;_----;__----------_..;;.----------...or';lProf. Opp rman sc ele letterkund 
laboratorium, Nou lyk dit of drama 
haar die mee. te trek. Die geleentheid 
wat die USAT-dramafees bied om 'n 

k toneelstuk op die proef te stel het V ROLIKE Frans n die Duiwel, 'n keuse uit Marlene van Nieker se Marlene aanvanklik geihspireer om vir VORM EN INHOUD LIRIEK 
dramawerk, word tydens die Sharp Festival te Grahamstad (1 - 8 die teater te skryf. Nou, met die 'n Balans moot gevind word tur en In Marlene se poesie is die liriese 

Julie) asook In die Baxt r-t ter in Rondebosch (20 - 24 Junie) ondervinding wat sy opgedoen het met vorm en inhoud: tussen poesie waar die element baie belangrik: "Daar is 'n 
o pgevoer, Vrolike Frans, Die Kersvaders en Die mens, die persoonlike gevoelens te kanarie in elke digter" se sy. Miskien 'n 

Duiwel, sy Helper en die Drie Ligte swaar woog en estetie e poesie. "Die vlermuis ook, Maar haar skrywe gaan 
Spelers luit Danny Fourie, Kobus kry word - maak net 'n draai by die Kooie is haar belangstelling so geprik- balans is genade" se Marlene. Dit is al om "survival" en is dus positief - nie 

Geldenhuys en Nic [line in - bekende USAT·kantoor in die LSS. kel dat sy graag 'n prakties-gerigte gcvra waarom haar werk nie meer omdat sy onbewus is van-die negatiewe 
name op die Stellenbosse verhoog . .-----...-- .......... -------~----------------------------_r nie, maar omdat haar poesie 'n projek- 
Hierdie produk: ie, USAT se ambisieus- sie is ten einde haarself te red, om die 
te tot dusver, is onder die regie van lewe te verduidelik en te verhelder. 
Louis Loots: Kaartjies vir die Baxter 
opvoerlngs sal by Edrichs en by die 
Baxter self beskikbaar wecs. 

Marlene skryf om selfverwerkliking 
en om geen ander rede nie. Dit vind sy 
nie net in haar liriese poesie nie, maar 
ook in haar dramas, waar verskillende 
karakters verskillende persoonlikheids 
aspekte kan uitdruk. Vir haar is 'n 
toneelstuk a 't ware 'n aktualisering 
van 'n gedig; die akteurs sit 'n ekstra 
dimensie by, en dan is dit, sC Marlene, 
asof mens een van daardie drie dimen- 
ionele prentjies in 'n kinderboek uit 
vou. 

TESIS 
Die verhouding tus n vorm en in 

houd interesseer Marlene so dat sy haar 
M.A. tesis skryf oor ooreenkomste in 
die struktuur van Nietszche se poetiese 
werk en sy filosofie. 

ERKENNING 

Omdat sy dus nie skryf met die 
oppervlakkige oogrnerk om naam te 
maak nie, i Marlene se reaksie op die 
toe kenning dubbelsinnig: aan die en 
kant is sy oorstelp deur die onv rwagte 
eer (sy het imrners nie eers g dink 
daaraan om te publiseer voordat Mnr. 
Koos Human van HUman en Rou souw 
haar aan die einde van 1976 uit die 
bloute gebel hct en gevra het of sy 
belangstel om 'n bundel saam te stel 
nie), Aan die ander kant wonder sy of 
daar nie dalk negatiewe newe-effekte 
sal wees nie. Of sy nie dalk te kritiek 
bewus sal word om spontaan te skryf 
nie. Sy voel amper dat sy Ian r sou 
wou sukkel en sock voor sy in die 
kalklig van erkennig kom. 

Die eer is egter welverdiend - 
namens Die Matie vecls geluk, Mar 
lene! RITA BARNARD 

VROUE VAN TROIE 
IN H.B. THOM 

'n SUKSESVOLLE, finale kleedrepetisie het Maandagaand voor '0 
Bruin gehoor plaasgevind. Dinsdagaand was die amptelike 

openingsaand en die speelvak duur tot Saterdagaand. 
Rolle is vertolk deur Estelle Venter koorlede, Vir die tiende agtereenvolg 

[Hekabe}; Guanita Swanepoel (koor- ende ja r is die r gie deur Ria Olivier 
leidster}; Rochelle Greeff (Kassandra); behartig, 
Davida Day (A ndromache}; Cathy K ,USE 
Beard [Helena]; Heide-Marte Rossacha 'n Men wonder hoekom so 'n stuk 
(Athena),' Ronnie Belcher (Poseidon); gekie is, Ecrstens het die tuk 'n sterk 
Chris vall Jaarsveld {Menetaos); Dawid anti-oorlogse in, lag en tweedens bly dit 
Minnaar (Tathubios), Eerste- en twee- 'n probl em vir 'n departement wat 
dejaar manstudente en tweede- en d r- grootende Is uit clam studente bestaan, 
dejaar damestudente vertolk onder. kei- vandaar die keu v n 'n stuk met min 
delik die rolle van Griek. e .oldate en mansrolle. 

I ver ense yn 
P ENSEEL (Mei-uitgawe), die amptelike publika ie van die ASK, wat aan 

. tudente-digters 'n publikasie-gelecntheid bied, het verlede week verskyn. 
Hi rdie uitgawe onderskei homself van die vorige wat tipografiese 

vcrsorging aan betref sowel as inhoud. Wat ver 1 vcrblydend is, is die ruimte wat 
daar vir korter prosa gemaak is. Verder het die redaksi klaarblyklik erns gema~k 
met skerp kritiek wat in Die Matie-re nsie oor die vorigc Penseel uitgespreek 18. 
Die bydraes is hierdie keer be lis aan terker kriteria onderwerp en daar is getrag 
om met in agneming van gehalte 'n groter verskeidenheid van elke bydraer te 
lewer. Van die "gevestigde" digteres Marl ne van Niekerk is 'n gedig opgeneern 
sowel as die hele epiese gedig, Die Slang in die Aronskelk, van Etienne van 
Heerden. 

Penseel is te n die geringe bedrag van SOc beskikbaar by die kantore van die 
Departernent Afrikaans-Ned rlands in die Wilcocksgebou. 
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ONS EIE 'NICO MALAN' 

MAR ITA NAPIER 

INGEWY 
ENDLERSAAL FEESTLIK GEOPEN 

'n LANK-GEKOESTERDE ideaal is verlede Vrydagaand verwesenlik 
toe die nuwe Konservatorium-kompleks amptelik ingewy is met 

die ingebruikneming van die groot konsertsaal, die Endlersaal. Meer as 
500 hoe gaste en konsertgangers het die opwinding van 'n historiese 
eerste konsert beleef. 'n Feestelike atmosfeer het geheers en die 
gebeurtenis is na die konsert met sjampanje op 'n geselligheid in die 
ruim voorportaal gevier. 

Die Ka apstadse Sirnfonie-orkes 
o.l.v, Louis Frernaux, het die konsert 
geopen met die bckende 'Leonore 
ouverture' no. 3 van Beethoven. Een 
van die hoogtepunte van die aand was 
die Vlcrde Klavierkonsert van Beet 
hoven met die solis Lionel Bowman. 
Die gcesdriftige applous van die opg - 
wonde skare was 'n afdoende bewys 
van die waardering vir Bowman as 
vertolker, so wel as eersterangse kunste 
naar uit eie geledere. Sy verfynde, 
lirie e benadering tot die werk, juis 
Beethoven se mees liriese Klavierkon 
sert, was opvallend. Veral in die stadige 
deel het hy met weldeurdagte, pragtige 
toonkwaliteit groot indruk gemaak: 

Na pouse is Brahms se Simfonie no. 
I uitgevoer. Die uitvoering is ook direk 
deur die S.A.U.K. oor die Afrikaanse 
Diens uitgesaai. Dit was sekerlik een 

van die heel beste orkesuitvoerings wat 
in 'n bale lang tyd in die Kaap gehoor 
is. Die forse, ryk en opwindende klank 
het die akoestiek van die saal, wat 
danksy deeglike beplanning 'n groot 
sukscs is, tot sy reg laat kom. Die 
staande toejuiging het as 'n goeie 
barometer vir die gehoor se entoe 
siasme en waardering, gedien. Dit was 
waarlik 'n waardige, uiters geslaagde en 
genotvolle opening. . 

Saterdagaand se sanguitvoering deur 
die Suid-Afrlkaanse sopraan, Marita 
Napier, wat tans internasionale bekend- 'N HISTORJESE Jato van 'n unieke geleentheid. DM foto is Vrydagaand gedurende die openingskonsert in 
heid geniet, was in baie opsigte 'n die hoof-konsertsaal deur die glas vanuit een van die opname-ateljees geneem. Lionel Bowman lWlS die soti« 
tweede hoogtepunt. Haar program het in die uitvoering van Beethoven se vierde Klavierkonsert in G majeur. Die Kaapstadse Simfoni i-ork s is 
uit lieder van Schubert, Schumann en deur die Frame dirigent, Louis Fremaux, gelet. 
Richard Strauss bestaan. Ten spyte van 

die feit dat sy eintlik 'n operasangeres 
is en dus 'n veels te 'groot' stem het vir 
al die fyner nuanses van die meer 
intierne Duitse Kunslied, het sy nog 
tans vir v'n baie musikale en veral 
opwindende uitvoerlng gcsorg. Deur 
haar warm verhoogpersoonlikhcid en 
die oortuigende manler waarop sv haar 
in die musiek ingeleef het, het sy die 
musiek op die voorgrond gestel. Ha r 
bykans ongelooflike toonvolume het 
die gehoor aangegryp, Die simpatiekc 
begeleiding van die piani, Lamar 
Crow. on, het Iu ar v lin' k ondersteun 
sender om enigsins self op die voor 
grond te tree. 

bestaan uit fluit- en klawesimbel 
sonatcs van Bach ,n Handel onderskei 
delik, die Chrornatiese Fantasie ,n 
Fuga vir klawe imbel van J.S. Bach 
a ook sy Tio-: onate vir fluit, (Eva 
Tama y) vlool (Noel Trav rs), en tjello 
( G u d run Mel c k) met ' I awe 
simbelbcgeleiding, uit "Das Musika 
Ii che Opfer". On r hot ongek nde 
belangstelting goh ers en die a 1 was 
vol. 

NUWIGH .DE 

III die eerste helfte van die program 
het die Stell 'nOO. . Strykens ruble 
o.l.v, Eric Rycroft opgetree, 'n ( pdrag. 
werk van Hubert du Pic si w arln hy 
parodies pot met die v n killend , 
do nte by die 'Cons 'rv .. i goc d 
ontvang. 'n Avant- rde kornpo j le vir 
sint ti irder en koor van Roelof Tem 
mingh het almal n die praat gehnd, 
Die g hoor h t die st mmingsvolle 
w rk b: ie g ni t. 

VERI>F.RE KON ERTh 

BAROK-UlTVO RING 
Die eerste Sondagaand-kons rt, wat 

ook dect uitrnank van die teesrcek: , h .t 
bestaan uit musiek van die Barok-tyd 
perk. By di', geleentheld i die nuw 
twec manuaal-klavesimb 1 deur Houde 
wijn Scholten ingewy, Die program hct 

nidd« 
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DIE Junior Breebestuur het weer eens bewys dat hy sy regmatige plek 
kan volstaan. 'n Stuk of ses van die nie-blanke studente wat hul 

vanjaar vir die eerste keer op die kampus bevind, is uitgenooi om met 
die tweedejaarsverteenwoordigers te gesels. Die byeenkoms het tot 'n 
interessante en insiggewende bespreking aanleiding gegee. 

Die grootste ko pseer vir die ni - 
blanke studcnte is blykbaar die felt dat 
hut sosiaat nercns in pas nie. Dit het uit 
die bespreking g blyk dat hut w I 
ingeskak I is by di privaatwyke; hut 
kan egt r aan geen o. iale bcdrywig 
hcde, soos byvoorbceld 'n sokkiejol, 
d elneern nie. Aan die and r kant word 
hul d ur hut eic men. e opsygcskuif as 
gevolg van hul a sosia. ie met die 
blankes. 

VALSE HOOP 
Die studente i gevra of hulle nie 

reeds voor hut korn na Stellenbosch 'n 
ituasie van afsond ring verwag het nie. 
Hut antwoord hierop was ru t hut, in 
hul gebrek aan kontak met die blanke 
jeug, die valse hoop gekoester h t dat 
'n uitgesoekte groep soos di Mati s, 
meer aanvarend teenoor hull sou op 
tree. Verskeie insidente getuig egter 
van die feit dat die blankes nog ni 
vc rantwoordelik genoeg jecn: di 
anderskleuriges op die karnpus optree 
nie. Problerne ontstaan woonlik nie 
gcdufende klastye nie - smiddags laat 
en saans, word hut tcenwoordigheid op 
die kampus dikwels deur medestudente 
bevraagteken. Dit is immers hul reg om 
tasilitcite soo. die studentesentrum en 
'die biblioteek tc gebruik. 

Die nie-blanke Maties beskou hut 
self as pioniers en hoop om sovecl 
kontak met blanke studente as moont 
lik op te bou. Hul is bereid om die 
g boortepyne van 'n oop telde uni- 

ver. iteit te verduur sotank dit die weg 
sal baan vir beter geleenthede vir hul 
mcnse in die tockoms. 

Die moontlikheid van 'n e nheids 
front om die nie-blankes se saak t 
bevorder, i op die ornblik uitg sluit, 
1I0eweJ dit moontlik is vir die anders 
kleurigcs om direk met die vi. -r ktor 
te skakel oar nige probl ern, sou hul 
graag ook me r met die bestaande 
liggame soo die SR in di ~ verband wou 
kontak he. Die Junior Breebcstuur se 
byeenkorn was egter die eerste ge 
leentheid vir die nic-blankes om op 
Icier vlak met die blanke . tudcnte te 
gescls; hulle het di uitnodiging hoog 
op prys gestel, 

Uit die be. preking het dit geblyk 
dat die blanke studente so veel as 
moontlik moct docn om g I enthede te de Klerk - Harmonie (Dam sko Ituis m este inskrywings}, Mnr. A.J. Est rhuyse {Distrlksl. i r, N.P.) •• 11. 
skep waa.r kontak tu. sc~ die vert kil· Koch, Mill. IUf. Smit (L V., Stellenbosi h), Marictjie Bemhardi (Meeste individucle inskrywings dames). 
Itndde etnbl~sc grkoepc oPd dole k3di?,PUSb!Odt Joubert Scott Pieke (Meeste individuel inskrywings ell m ste inskrywings manskoshuis) II Dawie 
s an g rang an wor. p e ge ie . lkomi ..) ) 
van sport en die v renigingslewe be- Jonker (Voorsltter Skake onlltee pall die dne N.}. Student 'rakke . 
taan daar 'n uitst kcnd moontlikheid 
om die anderskleuriges ook tc betrek, 
Oit bcrus egter by die v rskillend 
sportklubs en assosia. ies om die nodi 
aanvoorwerk te doen; die nie-blankes i. 
in 'n mate versigtig om te veel toe 
nadering te sock en het dus aanmoe- 
diging nodig van die blanke kant af. Dit DR APT . ht h tId W d d i I d di d up I' . is makliker vir die massa om 'n minder- ... reurruc ever e e oens agaan In sen rag g praat oor re on erwerp, 0 the n 
heidsgroep te akkomodeer a. ander - Onderwys". lJy het dit estel dat jy te mak het met twe sp kt in 'n gerne nskap wat m t III 
om. Die vergadering was verplig om ge-koordineer word, met verwysing na Soweto w' ar Afrikaan as ond rrigta 1 nie af edwing is ni 
homself af te vra of.ons as blank~. oorIeg met swart Ieiers in 'n tweetali e onderwy stelsel geimplim nteer i , met waar moontlik, v 
genoeg. docn om die akkomodasie moe dertaalon de rrig. 
moonthk te maak. 

"BAND TAND" 
TRADISIE TERUG 

Regering in kol met onde wy 
e Treurnicht 

BAlE Stellenbo sers onthou nog die orkesverhoog wat vroeer in die 
Laan langs die Eersterivier gestaan het. Die Rotariers van die dorp 

gaan weer so 'n "Bandstand" laat oprig ter viering van Stellenbosch e 
300·jarige bestaan. 

Dit was altyd gebruik tydcns di jaar gelede het die Rotariers op die idee 
jaarliksc landboutentoon. telling wat gekorn om weer so 'n "bandstand" op 
altyd, vroeg in ebruarie, in die Laan t rig. Die Stadsraad kon egter nie sy 
. ho u is. Die hele Laan was da n in 'n w g oopsi n om di t. If op te rig nie, 'n t----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;:;:;;;;:;===;;;;;;;;;;;;;;;=:=;:=;;;;;;;;:;;;:;;;;;:;--- 
Vrolik kermis omsk p, want behalwe Kornit e ond r I iding van Mnr. Willem 
die vrugte, grocnte, di re en huisvlyt- Lubbc, 'n bckcnde sakeman, en argit k 

Uitstallings was claar allerlei sykraam 
pies wat groot kare g trek het, Die 
Oggend het 'n hoogwaardigheidsbe leer 
die skou met 'n toespraak geopen en 
dan het 'n blaasorkes, van en of ander 
re im nt, di orkesverhoog ebruik om 
Vrolik mu i k te ver kaf. 

BYDRA I 

Die oorspronklike orkesverhcog . e n 
Oprigting het uitgegaan v n die 
k nde en geliefde prof. H n. Endler in 
,1905. (Kyk foto) In die vro . d rtig 
,. te is die 1aa. te kou gehou en 
daarna i dit nooit we r gebruik nie, 
totdat dit ge loop i . Ongev r tw 

--- 
Ekstelbe onder langinuVikingC mping our. 

Stuur asb. vir my die kleurbro lur so r hi rdi v kan i to r . 
MA 2 M 11 78 

NMM . 
ADRE . 
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00 Afvaardiging S VOO 

die mening van die student in ag 
geneem word by besluite oor studcnte 
politick. Studcntemening verander 
egter met die tyd en gevolglik vcrtolk 
die SR nie altyd die presiese mcning 
van die studenternassa nic. By SR-kon 
fercnsies word alle besluite deur middel 
van 'n konsensusprcsedurc gcnecm. 
Mnr. Uys h t die mening uitgespreck 
dat die SR gocd op die hoogtc is van 
die inhoud van die. tudentcmcning. 

Raukies kan probleme en kritick 
ten opsigte van di SR met die SR 
voorsitter of 'n Sk-lid besprcek. 'n 
SR-lid kan ook na die huisvergadcring 

B K k II K I b 1 'kki d. MR' K lenbere i di I d Aangesien die SR uit lede van die gcnooi word om vrae te bcantwoord. en OC, annes oegc en erg, -rt tie van er erwc ell enter oegc en erg is te e e van die studentemassa bestaan en deur laasge- Die laaste moontlikheid is om 'n mon- 
ASVS se ajvaardiging na die ASB-kOllgres wat van 10 tot 14 Julie in Hloemfbntein gehou word. Die tema noernde verkies is, is dit natuurlik dat stervergadcring te hou. 
~n&e~'I~S~ '~~ romp~~fumP"~roll~m~sw~w~~~w~&c~ndw~~on~~s~~==========================~ 
onder die soeklig geplaas word. Belangstellendes kan navraag doen by die SR-kalltoor. ED A 
NUSAS IS MEER AKTIEF DIE Kovsiestudent het 'n ruggraatlose, redelose fatalis geword wat hom 

blind staar teen die eie eng oogklappe van sy onmiddellike orng wing: 'n 
omgewing wat hy met 'n ingewortclde, oorgeerfde koppigheid weier om 

hoegenaarnd te ondersoek. Dit is die baie donker prentjie van vandag as ons 
in eerlikheld alle muwwe maskers afgooi en vir ten minste een maal die 
heuningkwas van "ons-is-in-vergelyking-darem-nie-so-sleg-nie" wegbere. Daar 
is een en slegs een kriterium wat tot ander insigte kan bring: 'n Positiewe 
bewys van die teendeel - en dit bestaan nie op hierdie stadium nie. 

Wanneer ons SR-voorsitter se "dat 'n mens nie kan vcralgemeen nie" en 
dat "die stelling telkernale verkeerd bewys is", maak die praktiese, wcrklikc 
teendeel, daarvan 'n lagwekkendc, paradok. ale grap. Want ons studente is 
onbetrokke, hulle het heeltemaal ophou dink, hulle het geen idee van 
positiewe debatering nie, hulle gaan mank aan 'n skrikwekkende gehrek aan 
kenni , hulle is intellektueel nie slcgs bekrompe nie, maar doodccnvoudig 
onontwikkeld. 

Redes vir (lie argument is daar oorvloedig: 
• Nou nadat die SR-vergaderings vir studentebywoning oopgestel is, het 

daar reeds die angswekkende totaal van drie studente opgedaag, 
• Op die ASB-kongres verlede jaar, was ons byna die meeste in getal, maar 

het inderwaarheid intellektueel verdwyn in standpuntloosheid - ten 
. pyte van wat wie ookal wit se. 

• Die patetiese bywoningsyfers van ge prekke wat op die kampu: aangebied 
word en die gebrek aan kritiese bespreking daarvan, dien as sterk 
argument. 

• IRA JVA, wat tog die mond tuk van die tudent is, word op 'n uiters 
teleurstellende manier dcur ons studente gcbruik. 'n Mens m t tot die 
slotsom kom dat die tud nt homself . ie die luukse van 'n eie nening gun 
nie. 
Die kons ekwensies van so 'n opset is verreikend: Die student verloor so 

die kruks van y studentwees. Wanneer 'n student slegs 'n feitebank geword 
het en ni meer 'n seeker na die waarheid is nie, wanneer sy bestaan slegs 'n 
proses van skikkings geword het, verloor hy die wese van sy . tudentw es en 
her die universiteit sy doel en funksie totaal verloor. Dan het dit aUes 'n 
volslae blufspel geword. 

Die kennislose, standpuntlose mas. a is ook een van die sterkste wapens in 
die hand van dic anarchis. Hy wat nie kennis het nie, en on praat nie van 

IRA WA, UOVS se tudcntekoerant, se in 'n onlangse hoofartikel dat akademiese kennis nie (die het ons darern te hope), kan homself nie verdedig 
hul nuwe SR sy taak met 'n besondere gcesdrif aangepak het. nie, want hy her geen reenvoeter daarvoor nie, En on : is dit nie die kolossale 

gevaar wat ons bedrcig nie? - "En my volkie gaan tcn gronde weens 'n 
Hul proh cr hul be om studente dinamiesc beleid optrce nie. Die gevocl gebrek aan kennis ... " " 

meer b .trokkc tc laat raak by kurnpu. - bcstaan dat daar III t 'verantwoordelike Ons moet wakker skrik: dis reeds amper te laat. Laat ons deelneem en 
aangcl cnthcdc en slaa' op die oog a onvcrskilligheid' opg tree moet word. standpunt inneem, laat ons ondersock en 1 er kritie. dink. Maar alles is slegs 
daarin. So byvoorbec1d is SR.v rgade- moontlik in 'n wyer visie, 'n besef van die werklikheid van die self in hierdie 
rings vir aile 'tud ntc oopgc tel, kos- MOSIE stukkie ruimtc en tyd. En sclfkennis kan slegs volg op Godskennis. Miskien is 
huisb 0 k word gcrccld d 'ur SR-t de 'n totale geestclike aktivering nodig. (Jrawa 14/4/78) 
a~ ~ en SR-port leulj~ ~ uan~pu 'n Voorbe Id van hk~~ 'w"i~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
om 'n m er dinamie' 01 t vervu1. heid' is cia! '11 m . ie in verband met die 

llicrdie nuwe bccld kan 'n suk cs univer iter' oop telling. ccrs aange 
WI; s irati n dit korrck d 'urg vo r ~1 em. i nndat dit 'l~ paar maan~e lank 
word. Dit 1 egtcr hier W3UT die knoop l~ dlc n~llIs W;IS en nadat dle. ASH 
Ie. Irawa voel d t die SR tans nog te 111 roor .Ults!lfaak gc_' wcr het. (Ole S~ 
v rsi }tig i en ni (loreenkolll. ti. huJ ,vcrskonmg IS tint dl' d natcurs en dIe 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'owerh~dinagg neenl m~tword.) 

IN die jongste uitgawe vi n Die Naguil, die koerant vir buitemuurse studente aan die Universiteit van 
Pretoria, word in die rubriek, Uilspieel, die bcwering gemaak dat die gcmiddelde Engelssprekende 

studentemassa rneer politics bewus is as y Afrikaner ewcknie en dat NUSAS baie meer aktief as die ASB 
is. 

Volgcns hom do n die studcnte te 
min om toe te ien dat die SR dit 
uitvocr waarvoor hulle verkies is. "Die 
SR word vcrkics, gekritisecr en dan 
vergcet ons dat on hul self dar r stel." 
Die algerncnc gcvoel en siening van die 
nuitemuuTse student en die beleid van 
y koerant word deur die volgende 
prcuk geld: "Die b Jeid wat 'n install 
si navolg, word in bree trekke bepaal 
dcur die navolgcr: van die beleid." 

Die pr ktyk leer dat mindcrh ids- van die Universitcit van Natal en 
grocpe dikwel heter gcorgani. eerd en Rhode vir die gematigdc Suid-Afri 
baie mcer ktief is us die massa, Aun kaan e studente neerg Ie het a: 'n 
sulke minderheidsgroepc kan 'n stigma teenvoet r vir dominasies van linksge 
klccf dat hull die rna sa verteenwoor- sindes in NUSAS. Volgcns hom is die 
dig ell tog indcrwaarhcid nie verte n- gernatigde . tudente beginscls van 
woordigc nd i nie. Om 'n lib rale "Dinamie Patriotisme" buig: aam en 
st indpunt tc enoor byvoorbecld poli- hou dit rekeuing met die huidige ver 
ti k aangeleenthedc in t neem b - anderde omstandigh de. AU\o wei daar 
tekcn nie om ekstremisties tl' wee nie meningsverskil mag hestaan, moet dit 
en is dcfinitief nic mi1litant nie. Die op 'n beskaafde wy gcopper kan 
f it bly staun dat die massa egter wyg. word. ~----------------------------------------------------------~I 

Volgen. die ruhrickskryw r kan ons 
wei leer van die riglyne wat studente 
leier van die Pictermaritzburg·kampus, 

GE KE 
VI 'N 

S E IALE 
I MAND 
OilS maak gaaitjies 

in die ore 

• OVSle se SR onder 
die soeklig 

AANBhVF.LlNGS 

Jrawa maak ill volgend aanbevc 
lings: 
1. Vinnige optredc met gepaardgaande 

v rantwoordelikheid is nood aaklik. 
2. Buitcmening moet nie SR-besluite 

beihvloed nie, met. ander woorde 
die SR moet y ie waardes en 
oordele handh af. 

3. Aangesien die. tud ntema. op 1 i 
ding van die SR wag, moet laasge 
noemd se besluite dinamies van 
aard we s. 
'n Suiw r udministratiew funksi i 

vandag irrcl vant. Daar moot standpunt 
ing neem word oor sake rakende die 
stud nt. Met ander woorde, die SR 
moet nie uit draadsittcrs bestaau wat 
vree' dat hulle hul administratiewe rol 
sal 0 rskry nie. 

OE U'N 
INUV 

........ __ T A GELDJIE 
YE TYD? 

ON SO K MANS EN DAM ... S 
OM 'N NUW R VOLUSION·R 1 

P}ODUK ·VERK OPTEEN~ 
JOElb KOMMISSI ,.,. 

VIR V RD R 8 SONDERH DE 
SKAK L C. ST • ENKAMP BY 

T L. 92-0327 PAROW OF 33481 STRAND. 

DIE OL 
VAN 'N S 

DANtE Uys, SR-voorsitter van RAU, het onlangs gese dat die SR 
drie funksies het om te vervul: (a) administratief, (b) polities en 

(c) verteenwoordigend. Die onderskeie funksies kan egter nie in 
waterdigte kompartemente afgesluit word nie en oorvleueling vind 
noodwendig plaas. 

Die administratiewe funksie behels 
die 'dag-tot-dag-aan-die-gang-hou van 
SR-masjienerie'. Onder die politiekc 
funksie verstaan mnr. Uys positicwe 
leiding aan studente insake aktuele 
gebeurc, Die beleid moet ook gestel 
word met betrekking tot byvoorbecld 
die oopstelling van kampussc vir allc 
rasse. Die behartiging van SR-bclange 
by SR-konfcrensics, die univcrsiteits 
owerhcde, asook by die ASB, val onder 
die vertecnwoordigingsfunksic. 

STUDENTEMENING 

Op die joto bo oorlul1ldig mnr. Glristo de Witt (regs) bestuurder vall 
die studentetak van Standard Bank, 'n tjek van R140 as borgskap vir 
die reiskoste van 'n lid van Die Matie se afvaardiging na die 
inter-universitere redakteurs~kollfercnsie wat hierdie naweek in Pre 
toria gehou word, aan Louis Heyneman. Assistent-}{oojredakteur. 



Di Matie, Vrydag, 2 7 

VERDEELD EID ON }ool 

OOR OOP 

KAMPUSSE 
OOP umversiteite was in die jongste ty~ 'n o~derwerp van groat 

bespreking op ander kampusse In Suid-Afrika. Omdat Stellen 
bosch die eerste Afrikaanse universiteit is wat oopgestel is vir 
anderskleuriges, is dit interessant am die reaksie op die ander groot 
Afrikaanse universiteit nl. die van Pretoria waar te ncem, 

Daar is vcral gereagcer nadat, die 
ASB 'n mosie aangeneem het wat 
bcpaal het dat die interrim-maatrcel, 
om anderskleurigcs slegs op akademiese 
vlak by Afrikaanse kampusse toe te 
laat, nie voldoende is nie. Volgens die 
hoofbestuur van die ASB is ander 
kontak ook noodsaaklik, daarom be 
pleit die mosie "volle studenteskap" 
sonder "kunsmatige beperking", Hier 
die "volle studenteskap" moot teen die 
agtergrond van landswette gesien word. 
Reaksie vanuit tudentekant vra egter 
of die hoofbestuur in die aanvaarding 
van hierdie mosie eerstens, nie 'n begin 
sel hou op 'n landswet en gevolglik nie 
wil kop uitsteek nie, of tweedens impli 
seer dat die lands wet self verander 
moet word. Uit die mosic blyk dit 
duidelik dat die ASB hoofbestuur hoe 
genaamd geen bcsware het teen die 
teenwoordigheid van andcrskleuriges 
op Afrikaanse karnpu se nie. Die klem 
val op "volle studcntskap" van hierdie 
anderkleurigcs. Daar bcstaan 'n be perk 
ing op oop Afrikaanse universiteite. 
Volgens die mosie is hierdie beperking 
nie op die getal andervolkigcs nie. Die 
voorwaarde is die "positiewe uitbou van 'n spesifieke Afrikaanse karakter 
en gees" en "ecrbicdiging van die 
karakter in aile fasette van die univcrsi 
tcit 'lewe teenoor die andersvolkigcs". 

In Die Perdeby van 12 Mei word die 

mosic van die ASH tc same met die 
hcwigc tecnkanting bcsprcck. Die re 
dakteur skryf as volg: "Die mosie van 
die ASB-hoofbestuur oor die kwessie 
rakende "oop universitcite" is tercg 
deur sornmige korrespondentc as vaag 
en nikscggend gctip cr. Sender om 
enigsins 'n uitspraak tc willewer oor 'n DIE JOOLVOORSI7Th'RS ell -koninginne van die verskill md. Suid-Afrlkaanse kanipusse, afgencetn 
kontcnsieuse saak soos oop univ rsi- tydens verlede naweek s J kroningsbal ill die Langenhovensentrum. Ingrid Koning her d rdc g iiindlg ill die 
tcite en kortweg 'n mening te wil kompetisie ell daarmee R J 50 vir die universiteit losg. tslaan ell R200 vir haarself. 
formulcer is dit nodig om objektief na 1.- ---------------------------------------- 
die mosic te kyk. like vorm beskikbaar wa: nie! Die 

vraag kan 8 vra word of daar werklik 
ern tig besin is oor die voue irnplik . ie 
van hierdi beslult. Sou 'n punt soos 
"4) dat, over moontlik, gesien teen die 
agtergrond van landswette, aan anders 
kleuriges volledige studente: kap to te 
ken omdat dit onder andere kunsm tig 
is om na 'n toelating OOS hierbo 
voorgestel 'n bcperking op 'n per. oon 
te plaas," na deeglike be inning a nvaar 
kon word? 

Die ASB-hoofb'stuur kan g luk g - 
wens word met die ini iatief wat in 
hierdie verband genecm is, maar die 
hele trant van die mosie bcderf nie net 
die ASB e gocie bcdo -ling. nie, maar 
ondermyn ook die org nisa i s ge- 

Dit is eweneens onduidelik hoe die loofwaardigheid. 
ASB·hoofbestuur oor 'n lang rnosie DRUK 
rakende so 'n emstige saak op so 'n . 
kort kennisgcwing kon be, in, dit ter- St~rk t en~antmg van. tud mtekant 
wyl die mo. ie nie eers vooraf in skrifte- op die Tukkie-kampus h t ontstaan. 

VAAG 
In die eerste instansie is <lit so vaag 

en wyd geformuleer dat geeneen wat 
daarmee saamgaan verkwalik kan word 
nie ... dit se dan byna enigicts; of wat 
is. "1.2) die noodsaak van noue akade 
miese en andere kontak in die huidige 
tyd en ... " en hoc klink 'n sinsnede 
soos: "1) die toelating van andersklcur 
iges tot Afrikaanse univcrsiteite ge 
grond moet wees op 1.3) inrigtings 
waar van toepassing, die daarstel van 
die geteentheid om Christclike wet en 
skap te beoefen." 

KUNSMATlG 

conus KOTZ' 

Nog 'n gespesia/iseerde diens van die Standard: 
STUDENTPLAN. 

DIE ALOMVATTENDE FINANSIELE 
PLAN VIR STUDENTE. 

III or 
kan tl 

tandard. 

Die Standard Bank van Suid-Afrika 8eperk 
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verantwoordelik vir 'n verdere R 160. 
Die scntrum sal dus ecrsdaags kan spog 
met 'n tweede beeldradio; die res van 
die g Id sal in 'n fond gestort word om 
bykom tighede aan te koop. Die "neul- 
ie" klaagkas het ook positiewe by 
drae g lewer. Altus het verduldelik dat 
die m ntli held ond r 0 k word om 
sluitka si by die L.S.S. be kikbaar te 
tel sodat studente wat daagliks van ver 
kom hul sportklere ensovoorts daarin 
kan here. Meer fiet rakke word ook vir 
die sentrum beoog, 

Chri. ta Benade het gess dat die 
Sangfee aan die rcktor opg dra is. 

Eit 1 Kruger h t verslag gedoen oor 
die eer te byeenkoms van die Irnple 
mentering komitee. 
Die ond n keie lede van die komitee is 
afgeva rdig om die verskillende hui - 
komit op die kampu te nader. 
Indien moontlik sal hierdie afg vaardig 
des dan die hui vergadering bywoon 
om di tudente te pols oor moontlike 
voor telle met betr kking tot die SR. 
Piet le Roux wa. nie te gelukkig oor 
die feit dat daar so min lcdc op die 
implementeringskomitee dien nie - 
volgens hom is daar he lwat ander 
person op die kampu wat positiewe 
bydraes kan lewer. Eitel het egter 
verduidelik dat enige per oon wat hom- 
elf bevoeg voel om deel t neern, 
gekooptcer kan word. 

KOBUS PIENAAR BE RIG 

DIE hoogtepunt van 'n ietwat langdradige SR-vergadering, was seer sekerlik die terugkeer van Christa 
Benade. Ander noemenswaardighede was die aanstclling van die stembuskonvenor, die toekenning van 

'n honorarium aan SR-lede, die sinvolheid van die kleure-eksarnen, die verbeteringe wat by die Langen 
hoven studentesentrum aangebring gaan word, en natuurlik die eerste byeenkoms van die Implemente- 
ring komitee. 

Nadat die raad in camera gegaan aan Slt-lcde is ook goedgckeur. Die 
het, is aangekondig dat rnej, Benade, voorsitter van die raad sal geregtig wees 
een van die vier lede wat uit die raad op R2S0, die sekretaris RI80, ander 
bedank het, toegelaat ou word om lede van die uitvoer nde komitee ~16.0 
weer haar plek in te neem. Johann en gewone lede R 130 elk. Hierdie 
A. peling het aang voer dat hy, na bed rag word nie beskou as 'n vergoe 
sam pr kinge met die akulteit van ding vir dienste nie, maar leg om die 
r I rdheid, die vrym di h id h t onkoste wat led ookal g durende hul 
om die vier I d toe te la tom terug te amptsterrnyn mo t aangaan ter uitvoe 
keer sender 'n tusscnverkiesing. Hoe- ring van hul pligte, te dek. Geld sal uit 
w I die grondwet dit oen kynlik ver- die Sk-fondse heskikbaar gestel word 
bi d het, kan so 'n maatreel wel getr f vir hierdi doel. Volgens inligting is die 
word indien dit die goedkeuring van toekenning van honorarium reeds by 
die raad wegdra. II Treurnicht en Nic vcr keie ander universiteite in die land 
in, wat die vergadering as waar- 'n norrnale gebruik. 

nerner by woon het, h t egter nie hul Die sinvolheid van di Kleure 
w g oopgesi n om na die SR terug te eksarncn het ook onder b preking 
kc r nie. Aangcsicn Carel Jooste nie gckorn. Volgens Piet le Roux maak min 
tccnwoordig was nie, i dit onmoontlik studente gcbruik van die kl urkaart om 
om t· bepaal of hy hereid sal wees om univer iteit kleure te koop. 
y u nking terug te trek. 

In 'n mo. ie wat ecnparlg deur di 
SR angeneem is, i mnr. Geor e 
Rauch aangestel as ternbu konvenor 
vir die kornende SR-verkiesing. 

Die SR hct vcrvolg ns die b skik 
baarheid van die Kornbi's gedurcnde 
di vakansies be pr ek. Dit i algcrneen 
aanvaar dat di voertuie aan eker 
org ni asies 0 ver nlgings uithuurbaar 
al wees. Die SR het egter die voorb - 
houd om die final be Ii ing te maak 
op meriete van die aak. 

Die tockenning van 'n honorarium 

GELUKWENSING 
Die SR het vervolgcns die Intervar 

. ity-kornitee bedank en gelukgewen 
met al die reelings. Die. Ifde hct ook 
gcgeld vir die Junior Brecbestuur wat 
die versiering van die pawiljoene behar 
tig het. Die ou kwe sic oor die beskik 
baarheid van kaartjies i ook weer 
geopper. 

Altus Coetzee het gese dat die 
verhoogde prys van koffie reed tot op 
die dag van die vergadering meer 
R800 ingebring het. 'n Sokkiejol was 

JUNIOR BREEBESTUUR WORD 
LEE S OOL VIR TO KOMS 

KOBUS PIENAAR DEON de Kock, voorsitter van die Junior Breebestuur het met 
Kobus Pienaar ge Is oor die werkswyse van hierdie liggaam. Dit 

wil voorkom asof die juniors vanjaar baie rneer aktief as voorheen is. 
Die Matie het hom gepols oor sy oogmerke. 

Walter verpligtinge het die juniors puntinname en aktiewe optrede in 'n 
op die kampus te vervul? Wat word seniorpo isie ('n jaar of wat later) 
van die Junior Breebestuur verwag? makliker sal wees, Wecreens korn dit na 

Daar is vier take wat spcsifiek aan vore dat die bestuur 'n tipc van I er 
die 1 tuur op dra word. Eer ten kool i. Die onder kei verteenwoor 
mo tons die Karnavalkermi organi- dig r. van die ko hui ord so danig in 
ecr in o p d rag van die K r- 'n I ier posisie g pluas, Fk meen dat 
n valkomitee. Tw eden moot daar elke lid hierdie gcle ntheid moot benut 
ja rlik 'n juniordans r el word; die t r ontdekking van hom If en t r 
organisasi w rk word n die junior ontwikkeling van sy eie pot en iaal, 
oorgelaat. In die d rd plek i die Sou jy se dot die besprekings \M'lt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~uur ook wruntwoo~elik vk ilie~~ rot~wu~hou he~d~moeUe ~ t mbu . tyd n die SR-verki ing. werd was? Word door nog sulke ge- 
n lotte word dit 0 k van die be- leenthede in die vooruitsig gestel? 

tuur verwag om die v r. iring v n die Die projek i teed in 'n ontplooi- 
pawiljo ne tyden Intervarsity te be- ing t dium - m n kan gter sien dat 
h rti . da r po 'itiewc vordering in die verband 

Hoekom i. die Junior Breeb stuur g rna k word. 
vanjaar m er aktief as in die verlede? Duar word g poog om deur middel 

1 cds van die 1 gin af wa: die van Die Marie ook die algerncne stu 
grocp 'n toonb eld van barrel nd d nte in te lig omtrend die kruks van" 
e drif. Die lcde het met die weg- clke be preking. Sond r v rslaggewin 

prin slag re d b wy d t hul iet wit sou die bespreking mind r effcktief 
bet en binne die raamwerk van die gewe s het. 
Junior Breeb stuur. Om op die tw ede deel van die 

Ek ien di Junior Breebestuur ook vraag t antw ord. Die breebe tuur 
ni net as 'n ligg am wat sckere verplig- beoog om steeds voort te gaan met die 
tin moet nr kom nie, III ar ook s 'n besprekings. Dit is egt r di oogmerk 
1 i r kool vir juniors, Hoewel die be- dat die be tuur hom leg. op kampus- 
tuur op 'n t mlik I en pr kti vlak sal b pa I - politieke tandpuntin- 
vi un ion r I best an daar to 'n n me w rd aan die SR oorg laat. Op 
uld g leenth id om ondcrvinding op di huidi t, dium word dit in die 
t do n. nit beur dikwels ill t stu- vooruitsig gestel om be. preking te 
d nte 'n lat in die hand kry n ni w t vo r met die univer it it. owerhede en 
w t om daarrnce tc d en ni. Di ook Iter m t die ko hui hoofde, 'n 
juniorbcstuur k: n dien om die gaping Be pre ing in die te nwoordigheid van 
tu n die kool n nior kap aan die die SR is ook nie uitgesluit nie. 
unive it it te oorbrug. Het julie enlge onder proiekte in die 

Wat sien tv as di [unksie vall die ~ orultsig? 
Junior Breeb tuur? Op hierdie t dlum i. di be tuur, 

Die funk ie van di 1 . tuur i twee- namens USKOR, he ig om 'n kermi vir 
1 dig. Ten eer te mo t die komit C die Kl urling te organis er. Dit sal in 
hom bep I by die kn Ipunte rondom die loop van volgende kwartaal plaa - 
die junior. Di junlor-t nior verhou- vind. 
ding op die kampu en ook die verhou- Die juniors het ook g poog om 'n 
din tu .. n bt nk n ni blanke tu- Lcntedag vir Stellenbo eh te organi- 
d nte (wat per lot van rekening ook r. Om sove I mense a moontlik t 
junior i) het re d onder pr king b tr k, moe dit c ter op 'n akad mie- 

kom. D ur m dd Iv n hi rdie hye n- se dag plaasvind - man en mui mo 
kom te word prohl m iOenti I er d 1 he aan di feest likhede. Die 
n involle voor t 11 rna k om die univ r iteit owerhede h t egter daar- 
po i i v n di mind r rv r tud nte teen b stuit. 
tc verbet r. Die Junior Breebestuur toon inisia- 

weedens bied hierdi be prckings tief en energie. Door word egfer gevrees 
'11 g 1 entheid om k te preek dol julie op onder se tOile sal trap. Dink 

n problem uit te rt er odat t nd- jy lIie dot die juniors hul perke so 

,.. . 

MATIE - 
GESPREK 

DEONDE KOCK 
i two! oorskrel nle? 

~k tern ni sa m nie. Daar katl 
liewer gepraat word van 'n nuWc 
dim n i wat tot die bestuur se werk- 
aamh d toegevo g is. Ek tel dit 
pertinent dat di b doelin om and.r 
instan ies e gebied te betrec, nog noolt 
be taan het nie. 

Dit is wei so d t sornmige van die 
s nior instansie i twat bedreig vo I, 
rna r dit is [uis omdat hull nie hIll ei 
funk ie duidellk no g uitspel oie. 
lndi n hi rdi ri ting wat die junior 
tan in la n, d ur 'n m er ervare liS- 
g am beoog w " ou die tuur be Ii 
ni in hul pad gc ta n het nie. Int e?' 
d I, die Junior Bre"be tuur is bereJd 
om y "volle wig" agter nig ini ja" 
tief vanuit die nior ledere, te gooi. 

Om terug te keer tot die vraag, as 
claar n geen p rk be taan nie, hot 
kan m n. dit oor krei? 



A A E A 
MOET 

s .-.~~STA 
ILSE TREURNICHT OOR AFRIKANER 
SY is 'n jong Afrikaner omdat sy haar intellektueel met die Afrikaner se taal en waardesist m 

identifiseer, het mej. lIse Treumicht gese in 'n bespreking van Afrikanerwees Vandag, creel deur die 
Stcllenbos e Werksgemeen kap van die .A. Akademie vir Weten p en un. Mnr. J ~1 nn sp lir , 
SR-voorsitter, en dr. Danie Louw van die Kweekskool was die ander sprekers. 

KRISISGEM ENSKAP 
Mej. Treurnicht het gase die jong 

Afrikaner van 1978 ken nie arrnoede 
nie, hy weet min van die stryd n die 
emo ie agter republi kwording, hy het 
polities en ekonomi , reeds sy b stem 
ming bereik, en sy kultuurgerneenskap 
rcgeer. Boonop bcvind hy hom in 'n 
krisisgem enskap. Wat moet hy do n 
om die begin e1. van vryh id n d mo 
krasie in Afrika uit te dra? By moet -_..--_.:.......:...------..;._-----------------; 
taaltrots he sodat andere y taal I 
re pekteer; hy mag die politick v n y 
regeerder nie klakkcloos napraat nie; 
hy moet die oogmerke wat nage trewe 
word, evaluecr en uitgooi wat nie pas 
nie. Sy sien di jong Afrikaner met 'n 
y terbal van kultur le erfenis aan sy 
voet wat y rigting bepaal en sy bewe 
gingsvryheid bep rk. Dit verhinder 
hom nogtans nie am sy nek te rek en 
die horisonne raak te sien nie. 

het gepleit dat di Afrikaner die 
kleurigcs moet anvaar en help, 

KOORDINASI • 

Twee Saak vergaderi ngs 

BEHOU 
Mnr. Aspeling het gese die Afrika 

nerbeeld mo t uitgedra word tot voor 
deel van Suid-Afrika. Hoewel di Afri 
kaner strewe n verandering, mo t hy 
behou w t w ardcvol i '. Hy glo nie aan 
prysgawe van Afrikan r kap t n gunstc 
van Suid-Afrikanerskap nie; m ar Afri 
kanerskap moct nie tot elke prys ge 
handhaaf word ni '. By dink nie sy 
Afrikaner k p word bcdreig nie, want 
die bedr iging kom uit di buit land en 

Dr. Andries Treurnicht sprcek die inwoners pan Katstraat toe. Reg« sit die: itlw_olleJ1d~ hoof van Eendrag, 
Prof. BUll Booyens, die primarius, Christian vall Schalkwyk en die onder-primarius, Dries oetz e. 

AT T AT G 
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• Ou W,n • In NUl'll V,'e . • • 

net die woord 'Con rve-kon ert' Iluls- di rnusi klewc op Stcllenbosch moet 
t r, hard loop man n rnui n die nuw di sn, Sondag andkonserte kan duo 
r· dl rsaal. Oil wa di a lop -eek maar'n tatu imboo l word. Niemand 

na- wondcrlik om te .1 n h I en kuins gl.! 'n flenter om nie. Solank die 
na n-uur in di middag y bolla yw rige kons rtgangers dit net gcniet, 
vasdruk en dit maak vir 'n plek in die is die dorp. ornmer weer Hollands! 
saal. Die musici en kultuurbewuste 

FOLD: Johan Stander 
Geestelike krag is nie net vir 

hierdie lewe waardevol nie, maar dit 
behou sy waarde in die ewigheid. N lEMAND wil graag 'n swakke- Gccstelike krag kom alleenlik deur 

ling wecs nie, want dit laat 'n die genade van Christus Jesus. As 
mens minderwaardig voel. ons dus wect dat ons swak is, moet 

Mense spog baie met hul liggaams- ons eerder ons hoop op die Here 
kragte of met uiterlike skoonheid. Jesu vestig. 

Met die verloop van tyd neem Daarom kan Paulus e: want as 
die liggaarnlike kragte egtcr af. Die ek swak is, dan is ek sterk, (2 Kor. 
sterk te en gcsondste sport man 12: 10) en vers 9, want my krag 
word ook eendag 'n swak hulpbe- word in swakheid volbring. Ek is 
hoewcnde. tot alles ill staat deur Christus wat 

'N DROOM IN SKERWE Dit is dus meer verstandig om tc my krag gee. (Fil, 4: 13) 
Die Matte e senior redaksie het let op 1 Tim. 4: 8, Liggaamlike Oefen dus geestelike krag vecl 

oetenine is tot weiniz nut, en ver. eerder die beloning is soveel verled Vrydagaand aanskou ho'n J' l'> l'> 
droom in skerwe pat. Matieland 7, oefen jou in die godsaligheid. groter. 
hoo~ ~t In~id Ko~~asm~. Kam-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pu g kroon sou word, is toe beskaam. 
Ons het gemi k vir die hemel - toe val 
on op die solder. Daar wa. darem een 
troo. - ons mei ie i nou wei nie heel 
00 nie, maar on publika ie. laat, soos 
woonlik die ander lot in die stof byt. 

Akk rjol i bckroon as die be t jool 
blad, On glo egter nog st eds met 'n 
hardnekki trots dat die Matie-m isles 
oor die algem n die m oi te in die 
land is! 

2 Tim. 2: 1 Wees sterk deur die 
genade wat in Christus Jesus is. 

CONSERVE-TUIN lou is Dat die nuwe 'status imboo!' 'n 
voortreflike g' bou is, kan nicmand 

heyneman b twyfel nie. Veral die gedaantcv rwis 
ling wat die gebou verlcde week 

'- __ ------------ ond rgaan het, was net cenvoudig fcno 
connoi curs juig, want uitcindclik kry m naal. Orie d~e veer ,die Inwyding~ 
goei mu i k die regrnatig aandag wat konsert was dit no.g n strakke wit 
dit v rdicn. 'n M n hoop nie die g bou w~t ongcm kh~ rondgcstaan h.et 
kielik oorweldig nde bywoning van t.usscn a!val h?um~tenaal. E~. toe. skl? 
eten uurkon rte (ook al die ander h~ het n klein klt~erwoudJle uit die 
kon rte) i net 'n nuu ki righeid gier n.let verrys, yeral die palrnborne .wa~ 
nie. Die bcdoeling van die gratis etens- die plek oos 'n vyfster-hotel op MIamI 
uurkon rt i dat di a . timulu vir beach laat lyk. Self borne 111 volle 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h f~~ure hct oomqh~opwa~~g gemaak - kornpleet soos 'n sprokies- 
verhaal met 'n gelukkige einde. Die gra 
wat aanvanklik gelyk het na begrafnis 
gras wat met drukspykers va gesit is, 
was toe al di tyd regte gras. Die 
Tuinbou-a deling van die Univer iteit, 
wat vir die kitstuin verantwoordelik 

klei eld van r. venor L.C. was, verdien 'n palm in die hoed vir 
; d ur di herfsreen ge loop j tot hierdie poging. , 

• Gift ( ) 
h th r lid 

MOOEWI'L 



S SE Akkerjol bo 

ALMAL SE BYDRAE BELANGRIK 
Deur RIAAN TERBLANCHE 

N A die aanvaarding van Frans Roelofse se mosle deur die meerder- 
heid Maties, dat die SR polities betrokke moet raak, is die vraag 

nou hoe die SR hierdie verantwoordelikheid moet nakom. Sal 'n 
poging tot politieke standpuntinname op 'n SR waar uiteenlopende 
menings verteenwoordig word, nie tot nog groter stryd en konflik 
aanleiding gee rue? En as daar tussen die verskillende denkrigtings wel 
tot 'n moontlike kompromie oor 'n politieke vraagstuk oorecngckom 
word, sal sodanige kompromic nie so algemccn van aard wees dat dit 
eintlik maar niksseggend sal wees nie? 

Dis pragtig om te se dat die SR 
politics bctrokke moet raak, maar hoc 
dit praktics moct gcbcur, is 'n ander 
vraag. Myns insicns moct ons allerecrs 
be ef dat die arme SR dit alles nie 
allcen kan doen nle. Nee, die hele 
studentc-unie moct gca ktiveer, en be- 
trek word by 'n politieke standpunt- So 'n voorstel kan die basi. vonn op Mnr. Louis Kriel (links) vall Witzellb rg-Wyne, 
inname. Op Stellenbosch is daar rond- grond waarvan vcrdcr gcsprck kan 
om die koffiekannc 'n gcweldige plausvind. Stellenbosch kan duo 'n bai Akkerjol het die intcr-Univ rsitere komp tlsie 
potensiaal van kreatiewe denke wat . involle en noodsaaklike bydrae tot OilS l--)Ja_'_lJ_'a_a_r_se~R_' a_'_Il_a_J'a_I_J'_O_O_'_SI_·t_te_r_. _ 
baie nuttig gebruik kan word, as dit net landspolitick lewer, vera! wat die toe- I 
maar in die regte kanale gelci word wat kerns bctref, as hy kan help dat more 
na die SR dcurvloei. Wat die SR te se lciers met mckaar kun saamwerk en 
docn staan, is om aile koshuise in tot die insig sal ko m dat ons in hierdi 
groepe van twcc of mcer te organiseer, land mekaar nodig het; 'n insig waar 
sodat elke groep oor een spcsifieke sender 'n gcsondc vcrskeidenhcid van 
politieke vraagstuk sal besin, dcbatccr sienings tot tccnoormekaarstellend 
en dit bespreek, met die doel om 'n eensydighede verval. 
dcurdagte studiestuk daaroor op te 
stcl wat dan aan die SR (wat die hcle 
Studente-unle vertcenwoordig) voor 
gelc kan word vir goedkeuring. So kan 
oor die hele Stellenbosch gelyktydig 
verskillcnde projekte, soos by. oor die 
plek van die stedelike swartrnan of OOr 
die nuwe grondwetlike bcdeling onder 
lei ding van die SR aangcpak word, wat 
vir elke student die gclcentheid sal bicd 
om sy eie bydrae t Jewer tot iet 
waardeur die mcning van die Maties 
uan die res van die. arnelewing sinvol 
vcrwoord kan word. 

GESPREKSBEMIDDELAAR 
Met betrekking tot ons hcle Suid 

Afrikaanse studentepolitiek waarin 
Stellenbosch sy rol as gespreksbernid 
dclaar kan en moet speel, sal die 
?anpak en deurvoering van hierdie pro 
Jcktc die SR die nodige bevoegdheid en 
insig gee, om hierdie rol op 'n intelli 
g nte wy te kan speel. Wannecr twee 
universiteite of organisa ies rondom 'n 
spcsifieke vraagstuk dcur Stellenbosch 
g nooi word om met mekaar daaroor 
in gesprek te gaan, behoort Stellen 
bosch minstens self reeds goed oor die 
probleem nagedink h t - nie om sy eie 
mening op die gespreksgenote af te 
dWing nie, maar om, bewu van beide 
partye se mi verstand of een: ydighede, 
darcm in staat tc lean wees om moontlik 

by wyse van 'n konscn. us-voor tel di 
rnisverstand te help opklaar of om 
punte van verskil of censtemmighcid 
duideliker te kan uitlig. 

SINVOLLE BYDRAE 

MENINGS 
AKTUEEL 

Kwa leier kap 
geregverdl ? 

• 

NIE-'N-LEIElt, Lib rta , 'kryf: 
DIT was 'n groot tcleurstelling om te sien dat my vorig brief oor die SI e kwa i-l i kap, n 1 i 

van 12 Mei, vcrkort is. Die dinge wat te cis, moet g 56 word. 
Ek wil die volg nde aan u voorhou 

en dan vra of u en die studente van 
hierdie univer itcit wat hoegcnaamd vir 
hulself kan dink, enigs in. van mening i 
dat dit a. I i r. kap he. kryf kan w rd. 

iatt 

NIE ALLEEN NIE 
Om saarn te vat: 

• Die SR het nie all en die verant 
woordelikheld van politi ke standpunt 
innnme nie, maar hy het die verant 
woordelikheid om ook elke . tudent 
daartoe te aktiveer. 
• Die aktivcring kan geskied dour die 
koshuise in groepe rondom spesifiek 
politieke vraagstukke te organir eer, 
projekte wat op die daarstclling van 
studiestukke sal uitloop. Hierdeur I 
die SR ook die nodige bcvoegdheid en, 
insig kan verwerf 0111 sy rol as sprck 
bemlddelar r te spec I. 

Die SR sal oor sy rol in die hrce 
Suid-Afrikaanse studcntepolitiek moet 
bcsin, en duidclike rigting gee in waar 
hcen hy wil. 

Die kernvraag i. dus: Het die SR die 
vi ie en moed om in bcweging te kom, 
waardeur hy aile bclang. tellende Maties 
lean aktiveer om aan die vorrning van 'n 
eie politieke standpunt mee te doen? 

R 

BELANGRIKsn. FUNK Ih 

R- VOOR ITT 'R 
NTWOO D: 

Publiseer bevindinge 
van meningspeiling 

JEREMY ZIPP, Helshoogte, kryf: 
W'.KR .p 

tudi b ur 

t dp r wa ill di ina 
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IASIE BY ASB SAL 

__ e M tie het plig 
BASAK KAOACAK skryf: 

TELLENBOSCH sit op 'n atoombom, die lont is aangesteek, die 
ganse wereld kyk met bewondercnde oe na die hoopvolle gevolg, 

politici sldder by die gedagte wit moontlik kan gebeur en die 
administrateurs hou enige verandering in die wisseling van donateurs 
se skenkings met presiese verantwoordelikheid dop. Wat gaan die heel 
slimste konglorneraat studente in die hele brandende Afrika besluit? 'n 
Besluit wat moontlik vir Afrika waar hierdie intellektuele reuse 
verafrikaan op die langtermyn die mees ongelooflike we1syn en 
vo rspoed of die afgryslikste verkragting en inferno kan meebring. 

VERLOWING T DUUR? 
Laat ons u verloofring maak teen 'n prys wat u kan 
bekostig. Cns gekwalifiseerde diamant en edersteen 
deskundige sal u adviseer en aan u demonstreer presies 
wat die gehalte van 'n diamant is. 

Uit ons goeie versameling ongemonteerde diamante, 
kan u 'n keuse maak wat u begroting presies pas. 
"STELLENBO CH MANUFACTURING JEWELLERS" 

Navrae by FROWEIN JUWELIERS 
NASSAU GEBOU 

PLEINSTRAAT, STELLENBOSCH. 
(LANGS CARL BERGH) 

on 

Sp siale kontant afslag op nuwe Kameras, 
Lense ens. 

vir die J unie - Julie vakansie 

Non by D I 
Ryneveld Street 34, 

N.S. Waar jy ookal gaan. neem altyd 
tn kamera saam. 

APATIE UITWIS 
OOP GESPREK OOR AFRIKANER 

HANNES KOEGELENBERG, ASB-Hoofbestuurslid, skryf: 
EK, soos talle Maties, het sckerIik met genoee gelees van die verski11~nde voorstelle wa~ nou ~itgespreek 

word oor hoe die SR meer kreatief sy rol kan vervul. En, ek dink, alle bydraes IS eerlik en opreg 
bedoel. Met dieselfde eerlikheid en opregtheid wil ek ook graag 'n bydrae maak. 

MOTIVERINGS 

Ek kryf hierdie artikel in die eerste 
lek as M tie, maar dan vanuit my 

hoe danigheid as ASB-hoofbestuurslid 
en my stand punt en motiverings gaan 
ek hoofsaaklik baseer op die onder 
vinding wat ek opgcdoen het in die 
twee jaar op die ASB-hootbe. tuur 
hierdie is dus nie by implikasie 'n 
standpunt wat deur di huidige SR 
gehuldig sou word nie. 

Sonder om docki s om te draai, wit 
ek my standpunt stel, 

Na my mening is een van die redes 
hockorn die huidige SR beskuldig word 
van 'n apatie e onkreatiewe houding 

Bewaar om volk tog as sy dinamiese jong leiers van die toekoms, se t.O.V. politiek gelee in die feit dat 
kamers so lyk so kart voor die eksamen! Kyk nou die rak, die bed, Stellenbosch ge isoleerd is en nie 'n 
die stoel ... en die student? platvorm (struktuur) het om sy idees te 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~muk n~. En my s~ndpu~ ~ - 

Stellenbosch se SR behoort te her 
affilieer by die ASB - dan NIl', by Troucns, hoc kan jy konstruktief 
wyse van SENTR UMAFl?lIJASIE gesels indicn mense se fundamentele 
NIE, maar NAMENS l)IEGENE wat uitgangspunte ~o R~DIKAAL vers~il 
hulle met die ASB wit vereenselwig, dat ~e~ groep JOu. as t wa~e v~rkwal~k 

Kortorn, 'n groot deel van die pro- ~t JY ~ Chr~s~en IS of d~t J~ m~ ber~ld 
blcmatiek rondorn 'n apaties on- IS om die huidige Regering 111 die wiele 
kreatiewe SR sal uit die weg geruim te ry nie! Verder, sit ons met ons bure 
word as Stellenbosch se SR hom terug- Ikeys, wat in die topstruktuur van Ten slotte, wil ek iets se oor die 
bcvind binne die ASB. NUSAS is, en ons enigste skakeling met argurncnte teen heraffiliasie. Onlangs 

Ikeys is 'n ETE-AFSPRAAK, wat dan het 'n Marie weer verwys na 'n aanha 
ook nog soms afspring! ling van die ASB-President, mnr. 

Kortorn, Stellenbosch, en by name Michie} Strauss, waar hy aan Die Matte 
My motiverings is die volgende: die SR. is t?taa~ geisolecrd ma~r daar gesc het: "Diegene wat dink hulle sal 

1. 'n Mens kan nie net INTERNE bly darern n involle alternattef oor die ASB Intern korn verander, sal dood 
politick bedryf nie. Dit is natuurlik soo: die ASB. gesmoor word." Ek het persoonlik met 
belangrik en daarom gee ek my volle Miskien, geagte leser, moet ek 'n rnnr. Straus hieroor gesels en hysclf 

Laat ek motiveer: 'n Implemente- ophef waaroor hy sy getjank oor vol steun en bydrae aan die implemen- paar posttiewe motiverings gee wat ek voel ongelukkig dat mense hierdie 
rtngskomitce is in die lewe geroep om het. Maar wie wys nou op Saterdag- teringskomltee wat na die monster- hoofsaaklik op feite wil baseer. woorde van hom so misbruik. Miskicn 
voor telle aan die hand te doen hoc aande films vir dronklappe as jou ge- vergadering aangewys is en wat : ekerlik is dit ongelukkige woorde, maar die- 
nuutgeproduseerd idee van die jong Iiefde op die voor te sitplek van jou met nuwe strukture vorendag sal komI KONGRES gene van u wat die woordc g bruik - 
A f'r lkan rstudent ge troomlyn kan motor wag? Maar waar g a an ons hier,die idees be- 4. Die jaarlikse Kongres van die ASB het u al nagegaan wat die vraag aan 
word tot daadwerklikc gebruik in die Die aktiverings nergie moet uit die ~ark! Daarom, .. moet n SR OOK duur 'n week en dit is altyd in die mnr. Strauss was! _ WANT die is net 
strukturering van men everhoudlngs, studcnte self kom d.m.v. voorst 11 om EKSTERNE p,ohtlek bedrY~ en daar- wintervakansie. Hier is 'n unieke ge- so ongelukkig! Natuurtik gaan jy nie, 
waaroor politick gaan. Hierdie voor- s doende hulleself te aktiveer en dit ~oor ~oet hy n platvorm ~e -:- anders leentheid waar e ± 200 Maries, wat nie as jy uit 'n organisasie is (al is dit dan 
telle wat kan n rkorn op die totale kan net met '0 bornenslikc poging IS hy n stem-des-roepende-in-di -woes- hoef te werk in die vakansie tyd nie, net om hofhkheid redes) en jy gaan 
her. trukturering van organi asie n in- regg kry word. Kom Maties, brock tyn, soos ?ns algaa~de. geword h~t saam met hulle SR. kan gaan besin oor stel links en regs ultimatums nie! En 
tansies soos SAAK, A.S.V.S., die SR daardie ketting en kie: U.S.-Gesprek sede~ ons m 1968 U1t die ASB gedls- politieke aangeteenthede en sosiaal daarom is my standpunt dat ons nie 
n Die Matie en gevolglik die hel • lewe bo 'n aand in die Konservatoriurn. Die affilieer het. aam verkeer. Hier kan student en leier moet tcruggaan na die ASB ',m dit te 
van di ns romantic. , eiewyse self- Matie-redakt ur het die tyd reg gclees soam besin en gaan dit miskien die VERANDER NIE, maar om 'n bydrae 
ugtige tudcnt oproep tot naastediens en sy roeping vervul om as tr kkcr- AFRIKAANSE UNIVERSITEIT "troontjiegaping" van SR en student te n.aak. Ons het mos op die monster- 
en selfkritiek wat di gan. e tradisionele m gani me t dicn terwyl hy sy loop- U· vernon. Sonder om stagnant te wil vcrgadering gehoor dat Stellenbosch 'n 
kulturele patroon van die verrotte si k baan gestel hct teen die felste kritiek 2. Stellenbosch is 'n Afrikaanse m- voorkom: vroeer het drie busse met bydrae vir die RSA moet maak - hier 
Matiestudcnt .0 kan v rander dat hy om as in, tig erder op tc tree en die versltelt. Dat ± 90% van die studente Maries na 'n ASB kongres gery om i die geleentheid! 
elfs van Sy kampu se eie w I ynsorga- samelo p van omstandighede berekend hier suiwer Afrikaans praat en dat sy saam met ander Afrikaanse studentc 'n Daar is ook na Potchefstroom op 
nisasie gCbruik sal maak om t help tc gebruik. (Brief verkort) Studenteraad, wat elke jaar verkies week lank deur te bring of twaalf busse hierdie monstcrvergad ring verwys as 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wmd. fuitlik h~Uemd Aftikaanupre- d' d' ·t 't' E • het van ander kampusse gckom om die Ie toonaangewen e umverSl el. .n 

kend is; i 'n bewy dat hierdie univer- . 1" P t h ft· kongres op Steltenbosch mee te maak. weer eens 111 19t111g - 0 c e s room IS 
site it nog 'n Afrikaanse karakter het en Vandag vlieg die hoofbestuurslid aileen binne die ASB en sy stem word ge 
hoort hy dus by ander Afrikaanse per vliegtuig! Ek dink die huidige hoor! En 'n mens wat bang is sy 
universiteite. .n ons Engel. sprekende omstandighede ontneem die gewone standpunt word gesmoor, moot weer 
vriende hier, sover ek weet, salons ni Matie (wat nie so g61ukkig is of tyd het gaan kyk na die WATERDIGTHEID 
kwalik neem af "dreig" indien ons ons om horn 'dood te wcrk" om darem vir I vay daardie standpunt! 
a so ieer met die ander Afrikaanse uni- 'n SSD naweek in aanmerking te kom 
versiteite in die land nie. Trouens huUe of op die SR nie) van 'n groot voorreg. 

I-h_e_t_t_O_g_b_e_w_u_st_e_lik_h,_ie_r_h_Cc_n_g_e_k_O_m_m_c_t 5. KUEST A is die jaarlikse Kundees 
van die ASB. Daar word profession eel 
gekompeteer met toneel, kuns en 

M A ITI I K y musiek en meer informeel met gewone 
" "bak en brou". 

Ek dink ons Drama-, Kuns- en 
musiekstudente word hier van 'n groot 
kompetisie ontneem. Ook ons Matie 
dames dink ek sat wiJ leer of wil 
kompeteer jn jets soos die onthaalkuns 
- alles wat op 'n georganisccrde en 
plofe sionele basi aangebied word. 
6. Vyf hoo[bestuursvergaderings per En diegene wat dink dat ons die rol 
jaar bied 'n geskikte forum waarby moet speet van 'n versoeningskatalisa 
Stud ntepolitiek vir 'n hele naweek tor _ ag nee wat, kom struktureer eers 

vir my so iets en daarvoor is Stellen 
gepraat word. Kan ek vir u noem wat bosch te dinamief! en te bekwaam om 
ons. op die onlangse hoofbest~ursverga- nou net vuurtjies van die ASB en 
denng op Stellenbosch op die agenda NUSAS-KONFLlK dood te slnan. En 
gchad het. ... 'n mens hied jou ook nie aan rue - jy 
1: Oop Univemte.,te ~. Die Konserwa: lewer diem waar jy nodig is! 
t!e~e studente-allzansle 3. Sentrumaf[l- My standpunt is dus: As ons ons 
[,as Ie. unieke idees wit bemark, moet ons t 

skikte pi tvorm by. 
Stell nbosch hoef nie bang te woos 

1. Dan i. dit ook teen die huidige SR dat sy standpunt doodgesmoor sal 
,e kop geslinger dat hy rue voor y word nie - daar is reeds bale wat soos 
termyn beplan het nie. Die ASB hou ~ns dink binne die ASB. 
jaarliks 'n SR·opleidingseminaar, W'dar Ek kan begryp dat daar mense is 
van professioneie hulp gebruik gemaak wat nie met die ASB geioontifiseer wil 
word. Weer eens, is dit beter om so-jets I wee nie - daarom bepleit ek SR-affi· 
rue alleen te doen nie, maar ook te liasie namens die wat wil! 
gaan kyk en leer hoe onder hull (Brief verkort _ Rcd.) 

SKI-TOER 
8 Desember-29 Januarie 

• Twee weke ki in Oostenryk. 
• Vier weke rondtoer in Europa 
• Tien dae in Engeland. 

8 9 
Vliegkaartjie en aile 
ski-onkostes ingesluit 

Kontak: J.H. Munnik 
Tel. 70535 

of 
Melody Debbo 
Jet-I nternational 
Sanlamgebou 
Tel. 71136 

die idee dat Stcllenbo. ch 'n Afrikaanse Sk-terrnyn aanpak, om saam te bcsin 
universiteit is. en gcdagtes uit te ruil. 
3. Hoe gaan ons on, isolasie oorkorn? 8. Ons huidige implernenteringskorni 
NUSAS, lyk my is uit, want om kon-I tee gaan (so lyk dit my) werk met die 
strukticf te skakel met mensc wat studiegroepe. In die ASS word jaarliks 
hoofsaaklik neo-Marxisties geinspireerd verskeie Akademiese Konferensies aan 
is, lyk my onverantwoordclik te wees. gebied waar kampusse op 'n hoogs 
Daarmee se ek nie dat ons nie by intellektuele vlak besin oor akademiese 
NUSAS kan gaan leer nie. 'n Ander vraagstukke. 
skakelingsrneganisme of platvorrn, is 
die laarlikse Sk-Konferensie wat van 
jaar te Rhodes gchou is. As afgcvaardig 
de het ek gesien dat hierdie konfcrensic 
net daar is om hoogstens kcnnis van 
mekaar se standpunte te neem en van 
sinvolle besprekings is daar nie sprake 
rue. 

VERKRAMP 

SR-KONFERENSIE 

Nou weet ek, dat baie van u wat 
hierdie berig lees, die idee het, dat die 
ASB "verkramp" is. Ek dink dit is 'n 
onjuiste beeld en ek vra u om asseblief 
daarvan af te sien! 

Om weer vir u feitetike intigting te 
gee: Op vanlaar se kongres is een van 
die referate: Grondwetlike verandering 
In Suid-Afrika, en die spreker is nie 
mand anders as die bekende prof. 
Marinus Wiechers nie, As die ASB nou 
nog "verkramp" was, kan ons (NO EM 
U HOM MAAR SELF) gekry het. 

GENOEG LUG 

UNIEKE ST ANDPUNT 

Ook het ek stemme gehoor van 
Stellenbosch se UNIEKE standpunt. 
Dit is so, miskien vanwec on geo 
grafiese ligging - maar net so. is ander 
kampusse se standpunte ook uniek. As 
Stellenbosch 'n houding begin inne m 
van ons het "alle wysheid in pag-" is 
dit bestis Intellektuele snobisme wat 
nie tuishoort op Stellenbosch nie! 

KATALISATOR 

PROFESSIONELE HULP 
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A KTE SSE: 
SEMAARFONT IN 
IS UITSTEKEND 

DIE "Fontein van Semaarso" is sekerlik die rubriek in Die Matie met die grootste aantal gewillige lesers. 
Aangaande hierdie rubrick sal 'n mens Matie-lesers in vier kategoriee kan plaas. erstens is daar die 

wat uit beginsel nie sulke "goed" lees nie. Tweedens is daar van die Moerdyks wat op een of ander wyse 
op die" ontein" afgekom het en nou gereelde drinkers uit hierdie bron is. Die derde groep is diegene wat 
elke tweede Vrydag die hele koerant lees en dus ook so by die helder oog uitgekom het, Die laaste groep is 
die Dramatis Personae wat binne in die "Fontein" self ronddobber. Die "Spesiale Reddingsaksie van Die 
Sosatie" het met party van lg. in verbinding getree om te hoor hoe dit voel om in die "Fontein" te wees, 
veral noudat die koue van die winter sy tol begin cis. 

Die BTK beplan om die Visrivier-Canyon gedurende die laaste week 
van die vakansie nan te pak. Die canyon is in die suidweste van 
Suidwes, ongeveer 100 km oar die grens met die Republiek. Die groep 
wat uit 60 persone sal bestaan, sal die staptog in selffungerende 
groepies van 10 aandurf. Op Saterdag, 8 Julie, vertrek die groep vanaf KETTER VERKEERD 'N 
Stellcnboscn en keer weer die J 6de terug. Bostaande is 'n toto wat 'n Ketter i iemand wat van die 
geneem i op die BTK-toer van 1977 langs die suidkus tussen Blombos algemeen g huldigde begrippe afwyk. 
en Jongensfontein naby Stilbaai. Die spreekwoord beweer dat elke ket ___ -.---_--------------------~~r y I«cr~n~ma~~e~~oooo van die Fontein reken rue dat Etienne 

van Heerden hier met die skerp en 
verkeerde woorde h· kel nie, 00 

VI 
DIE romantie e idee van studentwces i nog altyd baie nou 

gea sosieer met die bestudering van kl ssieke tale, filo ofie en 
reise na vreernde men en verre lande. Vi aile Maties wat nog altyd 
die heimlik beg erte gekoester het om d ur Europa te gaan toer, is 
daar nou die geleentheld waarop bulle gewag het, 

Da r i plek vir jou saam m t 
39 ander M ties - a jy gou peel, 
wan t daar i vir n t 40 plek - na 
lieflik Europa in D nnber. Hi r i 
nou 'n k ns om op 'n regte STU 
DENTETOER te gaan teen 'n . tudente 
prys (rn t 'n vlieg nou - betaal later- 
k rna p iaal ontw rp vir di gcwon 
tudent). Vir 1 g. R150 kan u op 'n 
volbloed Matieto r n hump' g, an en 
daarn maklik aan die balan a tal. 
On' he oek ni mind r ni as 10 
int re ante lando - h. nkryk, Enge 
land. I mel. Belg e, II Hand. 00 ten 
ryk, Swit. erl nd, It lie, Griekeland, 
Duitsla nd en Spanj - en na 'n h erlike 
tyd van studentwees in Europa bring 
on, r f ,en 'n paar da daarna, in 
I rael d ur. Sulk wu. rd vir jou g ld 
het jy lanklaas gesien. Ons gaan vir 
Ianger 8 'n maand (van a 27 November 

Volgens dle HAT j die satire 'n beelde-effek en die verbeeldingryk 
ge: krif waarin menslike en ook indivi- hid". 
duele swakh de, dwaa h dc,ondeugde, 
wantoe. tand , of tekortkorninge be- GAWE BULLY 
potlik voorg stel word, sam met die .. ' ' 
bcdoeling om tot verbetering aan tc S~ Ketter, Ver~eerden se Fontcl~ van 
poor: Die tire is 'n magtige wapcn in . maa~so IS uniek, veral wat die" a 
die hande v n 'n kryw r. os Langen- tirie: e inslag en styl daarvan bet ref. 
hoven (hier dan Ketter Verkcerden.) 
Verder se die HAT dat die atire in 'n 
vesti de rneen kap bloei. 

B _ROEPBAAR 
Anton van Ni kerk, tree in "Die 

Fontein van Sernaar 0" op a Aanstons 
van Watterkerk. Die tokkelok se hy 
vind die rubriek uiters vermaaklik, en 
hy dink dat met die verdraaiing van die 
name, dit tog nog baie duidelik is van 
wie die krywer praat. Sy eie bynaam, 
dink hy, is be onder goed en vcrnuftig 
gekies, 

vanjaar) plekke beso k 00 pragti 
Wenen, rornanti Venesie, brui nde 
Mont rio en neeuwlt Lu rn. Ons 
I¥l. nook vlugtig kenni maak m t Carel Joo. teo wat . s Waarlik Dejoos 
oor e. tudente in H id lberg, Ox ord in optrc, ni t dit om die rubriek te 
n Pary . lee. , Y vind dat sy bynaam be ond r 

go d v n pa is op hom in die afgelope 
tyd, maar hy voeg by, dat dit darern 
nt altyd 'n akkur t be krywing van 
hom i ni ! 

BlLUK 
Hi rdie toer word angebied vir die 

wone M tie wat gr ag oor e wil 
an, m r ni die volle l dra kan 

betaat nic.' 
JAN DE WET 

tell nbo ch 
00-laarfee 

• In 1979 ehou 
ER vi ring van di Driehonderdjarig 
h t di stad r ad geld be kikbaar g t 1 vir navorsing met die oog 

op die publi er van 'n Driehonderdjaar denkb ek oor Stell n- 
bosch. 

KULTUU SKA IT 
Dit trllgi' tudente na m r a8 

dri ja r d' kampu. v rlaat sonder dat 
buUe rok die kultuunlcatte n he i8' 
tig h t. 

So praat Dawie de Villiers, vorige 
tipograaf van "Die Sosatie" n Hon 
neu Af'r.Nedl-student-dosent-a is 
tent. By meen dat die krywer telkens 
groot waarhede kwytraak wat hy ver 
doesel in sy kornie vertellinge, en 
sodoende pot hy fyn met elke karak 
ter sender om vir hornself enige kwade 
gevoelens op die hals te h al. 

NIE HEE L'f • M AL 

WE LY USAT-LINE KARAKTERlSEND 
Dawie is heel tevrede m t die kuil 

naam Gawid de Bulliers omdat dit, 
volgens hom karakteri rend van sy 
persoon is en omdat dit darern po i- 
tiew owel as negatiewe konnota ie 
h t. 

DIE VOORSIITER 
J.P. Land ns nd,oftewel Landman, 

was ook baie beindruk met die "skit 
terende wyse waarop Van Heerden die 
Politick, die be ld v n die Afrikaner en 

die karakter van die Stellenbo s stu 
d nt hanteer. 

Mej. lise Moeniehuil meen die Fon 
tein is "absoluut fantasties en baie 
nodig". 

ROWWE BOETIES 
Ecn van die oudste karakters van 

Die Fontein van Semaarso, George 
Rauch, alias Gert Rof, het gese hy 
"moet seker maar die kolorn lee odat 
hy tred kon hou met die weeklikse 
gebcure", Rof se "broer", Wynland 
Rof, wat 'n betreklik nuwe karakter is, 
g niet ook weeklik Van Heerden se 
ketse. 

B.B.KRUGER 

Eitel Krug r (Beitel Breker), u seun 
vJin die Mini ter van Suspisie en Vuilig 
heidspollusie" en "super-moralis en 
sedeb waker", is ook soos baie ander 
'n gereelde en gewillige le er van die 
weeklikse kommentaar, alhoewel hy 
sekerlik rue sy bogenoemde rol by sy 
SR-portefeuljes insluit rue. Hy het 
hom self dadelik herken. 

SPOTIERY GOEDIG 
Wilbard Skcl (Hilgard Ben) e 

mening . : "Di intere ant. Di goed." 
Hy kan die pottery met die ander en 
hulle name egter m er waarde r as y 
eie, Hy lag me r vir die and r omdat hy 
dit obj ktief kan be kou. 

SELEBRITEITE 
Die skeppcr van die" ontein" het 

g ~ die Dramati. Personae van die 
Fontein is ongetwyfcld die selebrit itc; 
die manne wat 'n w senlike bydrae tot 
die chao maak; di' mann wat m t 
sove t selfv rtrou orde probeer kep in 
hierdie ch 0 d.m.v, mo ies, hoofarti 
kels, brlewe, verklarings, b Hade , en 
selfs rubrieke. 

ERNSTIGER 
"Die geheim van so 'n rubri k i om 

maatskaplike kritiek uit te spreek, 
maar dit te heilig met humor, en die 
men e wat jy kritiseer t laat voel dat 
hulle die een of ander belangrike rol 
speel, terwyl ~ rol eintlik maar bale 
vaag en onwerldik bly", het Ketter 
Verkeerden hew r. 

Eendrag se huisdin e, wat verlede Vrydag gehou is, was In kroningsbal-in die-kleine. Op die foto verskyn 
mei. Eendrag 78, Hetienne Loxton van Lydia, saam met verlede jaar se wenner, Michelle du Plessis (links) 
en mev. Ellen Engelbrecht, vrou van Jannie Engelbrecht, die gewe e Springbok-vleuel, wat eregas was by 
di din e. Die Eimdragters het te vertel dat die meisies wat aan hierdie kompetisie deelneem, hul stempel 
ook afdruk in sogenaamde "groter" wedstryde op die kampus, soos Mej. Matieland, Mej. Akkerjol en Mej. 
Besem. Die eerst houer van die titel lWS Rita Bamard. wat op onortodokse wyse gekroon is. tydens die 
Mej. Kampusbal van 1976. 



WILLOWS TEEN Laat loop IMON 

YD 
IN 

WILGENHOF moet as die gunstelinge beskou word vir vanmiddag se 
eindstryd. Bulle is al onoorwonne span en het hul afdeling met 

gernak gewen. Daarenteen moes Simonsberg eers Dinsdag teen Huis 
Visser uitspeel om te bepaal wie hulle afdcling sou wen. Dit bcloof om 
'n harde stryd te wees en qie span wat die voorspel gaan beheer sal as 
oorwinnaars uit die stryd tree. 

IN 'n wed tryd wat by tye traag en SNOEKE lustelos . pel opg Jewer het klop 
Verlede Vrydag hct Huis Viss r vir Pieke vir Dagbreek met 16 punte 

'n verrassing gesorg deur Simonsbcrg teenoor to. 

In die laastc paar wedstryde het dit 
maar broekskeur met Witgenhof gegaan 
en hulle moes alles in die stryd werp 
om hut onoorwonne status te behou. 
Veral verledc Vrydag het dit by tye 
gelyk asof hulle nie die pyp teen Huis 
Marais sou rook nie. Die telling van 4-4 
was miskien nie so 'n goeie weergawe 
van die spel nie, maar toon tog aan hoe 
gclykop die stryd was. 

Die wedstryd i. gekcnrnerk d ur die 
effektiewe, alhoewel negatiewe sp I, 
waarmee Huis Marais vir Wilgenhof 
geneutraliseer het. Wilgenhof het meer 
balbesit gehad maar Huis Marais het 
gesorg dat veral die lynstaan-balle nie 
skoon gewen kon word nie. Dit, tesame 
met die nat veld, het daartoe gelei dat 
Wilgenhof se agterlyn nie veel met die 
bal kon verrig nie. 

Alhoewel Wilgenhof in die CCI. te 
helfte ~ebiedsvoordecl geniet het, het 
die eerste gevaarlike agterlynbeweging 
eers net voor rustyd plaasgevind. Rus 
tyd telling 0-0. 

In die tweede helfte het Wilgcnhof 
van die begin af druk op Huis Marais 
uitgeoefen. Vermeulen het vanuit sy 
eie doelg bied di bal teen Pclser vasge 
skop wat toe gcdruk het. Die doelskop 
rni luk: 4-0. Hierna het Wilgenhof ver 
slap en Hui: Marais het verwoed aan 
geval. Dit is dan ook beloon deurdat B. 
I Roux vanaf 'n strafskop gaan druk. 
Die uiters belangrik doelskop mi luk 
en die wedstryd indig g Iykop 4-4. 

met 14-6 te klop. Sodoende het hulle 
'n uitspeelwedstryd, weer eens tc n 
Simonsb rg, afgcdwing om hulle afde 
lingswenner te bcpaal. Hierdie w d 
stryd is deur Simonsberg met 6-0 ge 
wen. 

In die eerste wcdstryd het irnons 
berg swak begin met die gevolg dat 
Huis Visser na tien minute met 10-0 
voorgeloop het. Ecrs het Henstock 'n 
drie gcdruk wat d ur Botha verdocl is, 
en daarna h t Warnich ook 'n drie 
ge druk. Hierna het 'n taai stryd ond r 
die voorspelers ontstaan en agtcrlynbe- Wilg nho], wat vanmiddag in die eind tryd om di Jannie d Villiers-trofec I en Simonsb rg spe ,I, het 
wegings wa maar skaar .. Kort voor horde bene g kou teen Nul Marais ill '11 W dstryd wat g lykop iindig It 'I. Hi r is nog 'II voorb .eld van 
rustyd het Simonsbcrg punte gekry 'n losgemaal wat op nik: uit eloop het ni . Simonsb rg het eers verled w .k t ell Iluis Vis er v rloor, 
deurda~ H. ~.d. Mcrwe druk en Kr~g- maar in hul ultspe lwedstryd Dinsdag in die B afdeling, II t die Rooitruie wraak gene im deur met 6-() te 
man die drie verdoel. Rustyd telling 
10-6.w __ e_II_. ------------------------------------------------ __ ---- 

Na rustyd het Simonsberg op die 
aanv I geboer, maar Huis Visser se 
verdcdiging het gehou. Al punte in 
hierdie helfte is deur Huis Vi ser behaal 
deur 'n drie. Eindtelling 14-6. 

In die twecde wedstryd w. t meer 
endecls onder'die voorspclers bcslis is, 
het die nodige afronding by Huh: Vi ser 
ontbre k. Simonsbcrg 11't die eerste 
helfte effens gcbiedsvoordccl gcniet. In 
di tweede helfte het onnodige foute 
die Snoeke die wedstryd gekos. 

Pieke 

EEND AG NET NET 
BO TEEN MEDIE 

N A 'n swak doellosc begin teen Medies Vrydagmiddag, het die ZI l h 
Eendrag hokkiespan goed herstel en die wedstryd gewen met twce ~ e 00 

doele teen die een van Medies. 
Medics wat anvanklik met georga 

niseerde doelgerigte spel hut teen, taan 
ders deurrneka r gesp el het, teken in 
die tweede minutft, in hul eerste aanval 
op die Eendrag doelhok, die cr. te do 1 
van die wedstryd aan toe Danle van der r--=-::::-::::===:::;;;;;; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Merwe die bal deut die bond I a stor 
mende verd digers Yerby die Eendrag 
do'lwagtcr stuur. Mcdi . kon hierdi 
druk in e Eendrag do 1. irkel volhou, 
hoofsaaklik a .volg van die talle 
voetfoute d ur die Eendragters, maar 
t n pyte van die foot aantal kort 
h ke aan hull toeg k n, kon Medic. 
ni hut voorsprong vergroot nl . 

KEhRPUNT 
AantrekUke hardloopwerk met di , 

1 d ur Brent K lIy n puik verdedi- 
lng en dribbel; deur lIanne. d He .r, 
alb ivan F. ndrag, bet F ndrag terug in 
di prentjie gebring en dit was Kelly. 
doe] wat di k erpunt in di w dstryd 
was, Die telling lykop, e n do I I . 

Die taaste do 1 van die erst h lfte 
was die resultaat van 'n selfaangevoerd 
paging deur J ohan Merkel waarrn hy 
die bal lank It h nt 'r het, n Hen 
drag loop 2-1 voor m t die aunbrcek 
\>an ru. tyd. 

In 'n tweede helfte wat in w' k tig 
gesp el is, was Medics ongclukkig om 
nie 'n gelykmakendc d 1 aan te token 
nle deurdat die kepslag die dwarsbalk 
van die .endrng doelhok g tr f het. Vir 
Medies wa dit veral doelwagter Gr - 
I m Howarth wat ultgeblink het met 
,uiwer ke rwerk in die doelhok. By i 
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Eers goed OFTUS YNOG MATIES 
E 

00 TEE 
Wynand Rauch berig: 

RAil, Tuksl! Dis die oorwinningskreet wat verlede Saterdag op 
Loftus Versveld by herhaling weerklink het. Net: Yeah, Tuks!! 

En waar was die Mattes? As een van die sombere toeskouers wat al 
die pad gery het am die Matie-span te ondersteun, was dit vir my, en 
ek glo ook vir al die ander, 'n droewe dag. 

Die 'I ukkies het on geed ore <lange 
sit, dit moet ons toegce, maar waar het 
die rout g kom? Waar h t hull die 
pel begin dikteer? 

Dis net nie in die aard van 'n Matic 
span om S008 '0 klomp on flkse "social 
span" spcl rs op die veld rorid te ploe 
t r nie, Dis moeilik om te begryp hoe 
die Maries die een los bal na die ander 
eers onder beheer gchad het en dan 
weer losgelaat net. Wat het dan gebcur 
dat die Maties net drie koon lynstaan 
bane in die tweede helfte gewen hct? 

toegclaat word nie. En veral nie in hier 
die pesifieke wed tryd nie. 

Vir my as toe. kouers en Matic 
ondersteuner was die groot. te frustra 
sie die lusteloosheid waarrnee die 
Maties in die tweede helf tc gcspcel het. 
Nik is voluit gedoen nie en lntusscn 
het die Tukkies met ons begin doen 
war hulk vou, 

FOUT? 
Waar het die four ingekruip'? Di 

die vra g wat die dagblad sportskry 
wers myns insiens miskyk. Het die 
Tukkies ons wcrklik so gernaak vaar as 
wat die Noorde geneig is om te glo? 

Enigicmand wat die een te helfte 
gesien het, rnoes daarvan oortuig ge 
wces het dat die Mattes 'n baie goeie 
kilns gehad het. Die Tukkies kon slcgs 
met tang skoppe diep binne die Matte 
. c halfgebicd kom , maar hulle is tel 
kens tcruggedryf. Met die aanbrcek van 
die tweede helfte het die prentjic egter 
hceltemal verander, alhoew 1 geen span 
d finitief harder gespeel het nie, 

Dit het gclyk asof die Maties net 
daar was orndat hulle daar moes wee , 
terwyl die Tukkies bal vir bal gewcn 
het. 

Die ukkies se twee driec was goed, 
maar om crlik te wees, dis nie die 
soort dri c wat deur 'n Matie~span 

ONVhRSTAANBAAR 

Dat die Tukkies nie baie verder ge 
wen h t met die baie balbesit nie, is 
eintlik onverstaanbaar, maar Maties se 
verdediging was darem oor die alge 
meen nie te sleg nie. 

Die "drie" wat Divan Serfontein 
gcdruk het, en wat nie toegcken is nie, 
kon natuurlik die hele verloop van die 
wedstryd verander het. 

Maties het goed gevaar in die eerste helfte, maar na rustyd het alles verkeerd verloop. Ofskoon die lugdruk 
'n rol kon gespeel het, moet die Tukkies krediet kry vir hul uitstekende beheer i12 alle afdelings van die 
spel ;1/ die tweede helfte. 

WYNAND FOURIE 
ATLETJEKGEESORIFTIGES kan gerus Dinsdag en Woensdag 'n draai by Coetzenburg gaan maak. Dit 

gaan interessant wees am te sien hoe tien bekende langafstandatlete soos Julien Marsay, Andries 
Krogman, John Donald, Loop-en-val Motshwaratu, Mathews Batswadi, wald Bonzet, Bernard Rose, 
Johnny Halberstadt, Willie Farrell en Johan Dreyer of Koos Keyser almal in een span deelneern. Hierdie 
tien atlete gaan op 30. en 31 Mei op Coetzenburg 'n aanslag op die wereldrekord in die 24 

---O-LAN---------P--I-JUIM-----B--AL---~, ooH~~e~nd~ak.E~a~d~~~~~~~F~~~~men~~~ro~~m~~ verbreek word nie. Elke atleet sal dan net een my} op 'n keer aile. Die gerniddelde tyd per myl wat hulle 
sal moet afle is 4,47 min. 

MATIES VOO 

GE N VERSKONINGS 
Dit sal egter nie nou help om oor 

hierdie dinge te kla nie en dit laat 'n 
swak srnaak om agterna verskonings ..... _.iIM 
aan tc voer, maar ek is geneig om na 
die wedstryd te b aarn wat Dr Craven ..... '>""''!':~, ... , 
voor die wedstryd gese het. Die Maries ~:::':'~1_j~~~IlI""'ki-=-. 
sc grootste bekommcrnis was die lug- 
druk. Ek'IS oortuig daarvan dat indien 
die Marie-span twee oefeninge voor die 
wedstryd in Pretoria kon gehad het, die 
prentjie and rs sou gelyk het. 

Alle eer cgtcr aan die Tukkies vir 
die wyse waarop hulle ons in alle afde 
lings van die spel geklop het. 

ning .5 0 5 0 

VOORSTEL 
Ek wit voorstel dat die rugbyklub 

die voorbeeld van die hokkieklub volg. 
Daar moet 'n speler aan die begin van 
die seisoen hom bereid verklaar om vir 

die klub te specl. Hy tcken dan ook 'n 
soort kontrak en as hy gedurende die 
jaar besluit om nie verdcr te speel nie 
kan hy geskors word. As hy egter slegs 
vir sy koshuis wil speel moet hy vry 
wecs om dit tc doen. 

Dit was nog altyd en , I altyd 'n 
pre tige wees om vir die klub te mag 
. p eel en daarom dink ek nie moet 
spelers gedwing word om vir die klub 
te speel nie. Daar kan ook pro beer 
word om veral 0/20 rugby meer aan 
treklik te maak. 

Maties, Maties wat hct Satcrdag 
aangegaan? Self's Vies sou beter gevaar 
het teen die Tukkies. Ek is baic jammer 
vir Matie ondersteuners wat al die 
mocite gedocn het om die wcdstryd by 
tc woon. 

I N die eerste wedstryd van die Boland Pluimbal - Superliga het die 
Maties se eerste span te staan gekom teen Valsbaai wat hul sterkste 

teenstanders is. Dit was 'n baie interessante en spannende wedstryd en 
dit was eers met die finale mansdubbelspel waar die Maties die 
oorwinning kon behaal, Die eindtelling was uiteindelik 5-3 in die guns 
van die Maties. 

Daar, word vanaand op 'n onthaal in gaan as gevolg van die huidige klub 
die Langenhoven-sentrum medalje reels. Dit is so dat baie talentvolle 
oorhandig aan atlcte wat vanjaar WP- spelers (meestal 0/20) besluit het om 
tit Is verower hct. Die be. te mans- en op te hou spcel orndat hulle nie kans 
damesatleet 11 ook elk 'n bekcr ont- sien om verder by die klub te speel nie. 
vang. Daar i: heelwat Maties wat vir Die klub ncem bale van 'n spcler sc tyd 
hierdie b kers in ag g neern sal word. in beslag en gewoonlik word elke Sater 
Ek dink cgter Leoni Ver tcr en Ewald dag wedstryde gespeel. 
Bonzet het die b ste kanse. As 'n speler nie kans sien om by die 

klub te speel nie of as hy net nie die 
tyd het nie word hy geskors en mag 

Dit is jammer dat waardevollc dan nie eers vir sy koshuis speel nie. So 
rugby talent baie keer verlore moet word waardevolle talent vermors. 

RVGBYKLVB 

D me En .els B. R. Koegelenberg 
verloor teen L. Vlok (Valsbaai) 4-11 n 
4·11. 

D rnes Enk Is A: J. Jlerr ira 
(Maties) klop A. Smit ) 1-3 en 11-0. 

Man. mk Is B: I), du Plessis 
(Mattes) klop K. van Heerden 15-8 en 
15-10. 

Man in els A: J. oetzee (Matic.) 
klop A. van Heerden 15-7 en 15-5. 

Dam s Dubb I R: K. Koeg lenberg 
en A. Ferreira (Matie.) verloor te n 
Srnit en Kielblok 10·15, 15·10 en 
16·18. 

D. mes Dubbel A: A. Ferreira en J. 
Ferreira vcrloor t 'en R, Kielhlok en L. 
Vlok (Valsb ai) 10·15 en 7-15. 

Man Dubhels B: n, Kurtz en J. 
o tz klop A. van H rden en S. 

Henning 1 5·) 0, 11- ) 5 en 15·12. 
Man Dub J A: It Kurtz 'n n. dl 

VI s i klnp S. Henning en K. van 
II rden (V 1 b ai) 15-6, 12·15 en 
15-12. 

Die ecr tc ronde van die Bohnd 
, niol LiS i pa. voltooi en die M ti 8 
is t ,ds ouoorwonne. 

I)i inal , puntestand i .00. volg: 
Span S W V G Punt 
Matics 5 5 0 0 10 
V lsbaai 5 3 2 0 . 6 
VI Stel 3 2 0 6 
Strand 5 3 '2 0 6 
Kui1srivier 5 1 4 0 2 
Pat rl Ontspan- 

H nning, P. v.d, Merwc en di dames 
R. Ko gclcnbcrg, E. Koe elenbcrg, .Y. 
• rreira, A. Ferreira en E. Moe e. 

Maties toer na 
uid ika 

N ADAT 'n beoogde toer verlede jaar deur die koshuisspan van Dag- 
breek na Suid·Amerika onderneem sou word, maar dit engelukkig 

deur die Suid-Afrikaanse Rugbyraad afgekeur is, het die Stellenbosse 
Rugbyklub die Raad laat verstaan dat hulle bereid sou wees om so 'n 
toeT te onderneem, indien die uitnodiging vanjaar weer herhaal sou 
word. 

o 

So 'n uitnodiging is wei gerig I;n die 
komcnde wintervakansie al 21 Maties 
onder leiding van mnr. J. Krige die toer 
onderneem. Met die ter perse g an, was 
die finale reelings nog nie bekend nie. 
Rulle vertrek op 21 J unie en hoop om 
op 12 J tlie terug op StelJenbosch te 
wees. 

Die span sal 6 of 7 wed tryde spect, VOORLOPIGE SPAN 
cen elk teen die nasionale spanne van Op die huidigc oomblik bestaan die 
Paraguay, Uraguay en Chili. Dan speel span uit: D. van Blommen tein, J. 
hulle in elkecn van hicrdie lande ook Botha, D. Scott, R. Bolus, M. van 
teen 'n uitnodiging. pan. Oor die laaste Blommenstein, T. Lategan, C. Carstens, 
wcdstryd heers daar nog onsekerheid, S. Barnard, P. du Toit, G. Nieuhoudt, 
maar dit sal teen een van Argentinie se S. Krige, R. de Klerk, K. Niemand, F, 
topklubs in Buenos Aires wees as hulle van Schalkwyk, R. Louw, C. Oost 
in Argentinic toegelaat word. huizen, J. Geldenhuys, D. LOtter, W. 

Volgens mnr. Krige is die rugby Smidt en '. van Rooyen. Die kaptcin 
daar oorkant nie van 'n baie hoe sal later dcur die span aangewys word. 

standaard nie, ongeveer soos ons platte 
landse unies. 

Die span bcstaan hoofsaaklik uit 
spelers van die Victoriane en twcede 
span. Op die oomblik i. die span nog 
nie gefinaliseer oie, aangesien die WP 
die eerste prioriteit op die spelers het. 

MATIESl'AN Die MaNes se beste gemengde dubbelspelpaar. Ranel Koegelenberg en 
Die Matic. p nodi SAV.to mooi Joholl Coetzee hier in aksie. Hulle het verlede Donderdag beide in die 

ill pas in Ii cer. Die • n, j B. Kurtz ellkelfipel deelgelleetn Ronet is in skaon stelle geklop terwyl Johan sy 
(Ic l,t.), D. du Pl si, • Coetzee, S. wedstryd oortulgend gewen hel. 

TRIO.RAND WEI3 


