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DIE vyfde USAT-Dramafees het 0 pas te~ einde geloop. Van 
jaar i 'n groot aantal inskrywings van wisselende gehalte op 

die p1anke gebring. Alte aam negentien stukke, waarvan nege 
deur studente geskryf, is in die iberta teater opgevoer. 

Die HAUM-trofee vir die be te tu- "foreigners" en die En el man Albert 
dente-dramaturg is aan Dawid Minnaar e regie i wr argeneem ~eur .Rita Ba~ 
to geken vir y eenbedryf Tot Hiertoe nard, wat elf ook mo In pnng en die 
en Yerder. Dit i 'n terk stuk wat hoe rol van Karin peel toe Anita Snyrnan 
eise aan beide peters en regi eur tel. iek geword het. Vi tekend pel I e. 
Dawid Minnaar het deur y regie getoon I wer deur Jon th Watt-Prlngl en 
dat hy 'n fyn aanvo ling vir di situa ie Murray Bridgman, w t di Enrico 
en karakter het. Die Johan Brink-tro- Mil ni -trofe vir die b t vertolkln 
f e vir 'n verdienst like. tudenteregi - v 0 'n m nsrol ontvang het. 
seur is ook aan hom toegeken. Hy het 'n EERLIK 
sterk pan sp lers gehad met Adele .. .. . 
Coetzee as di mocder(be te vertolking Dit IS duidelik dat die beoordelaar 
van 'n vrouerol: Akkertrofee); Willie gehou het van eerlike spel, n spelers en 
Lategan a J.C. (Barclay -beker: 'n produksie ~iervoor er~enni~g gegee 
verdienstelike vertolking van 'n man - het. 0 het Ziggy Roux die Edrichtrofee 
rol) en Joletta Payn a B kkie (Steyt- vir die be te . p I ontvang vir y eerlike 
ler-trofee: vertolkin van 'n kl in rol- en onpr ten leu e sp I as MrWa hburn 

... letjie), in Pullman Car Hiawatha. Alhoewel 
hierdie tuk ff n meer afgewerk kon 

BELOWEND g wees her, het die pier duidclike be- 
. . , grip van hul karakt rs g toon en het di 

Ole Henderso~trofee vir. n bcl~~cn- regis eur. Com ad Heyn .die groot aan- 
de studente. tuk I aan Dawid de yllher~ tal akteurs goed hanteer, Die UUB-tro 
to.egeke.n vir sy tek QII~ Vadis . . .. fee vir die he te studenteregisseur is 
DIe re~lss. use ~:.Ichclle GreetT h t g - nan hom toe reken. Diane McC rthy c 
sorg vir die n.~tJlese en afgeronde op- vertolking van Harriet het haar di 
voe~mg van die stuk. " Barclay -trofee vir 'n verdienstclik 

Ole student.etek. te IS ~anJaar .be~or- vertolking van 'n vrouerol be org. 
deel deur Pieter Fourie , arustieke 
direkteur van KRUIK. Die beoordcling 
van die tudenteopvoering i d ur 
mevrou Madelein Heyn cn dr. Stan 
Ridge behar tig. 

Ligte en goei vermaak is ver kaf 
deur die Wil enhof-inskrywing Albert, 
Die tipie e Engelse kornedie oor twe 

KEUSE 

As hlerdie pen ikets van Nick Curwell ' n 
aanduiding is van war Kre tus tvdens 
hu! Ope Week beoog , is "Yerandering" 
'n floue aanduidlng van wat wel gaan 
u , 16,.1 

Een v n die late nt. te aspekte v n 
Dramafee is die keu van toneelstukke. 
'0 Ambi i u eke was Monica en Hul 
Marai se inskrywing, Electra. Mev. 
Smuts het Hugo von HotTmansthal e 
EI ktr vert al, Dit is duidelik dat hard --------'----------------r werk en entoesiasme in die stuk gesteek 
i. 

Annalic Bellingan e produksi van 
cud-student Anlen rdaan e Pandora 
wa bai bevredig nd. Veral lsabe 
Mari' Srnit s v rtolki g van Dora al 
onthou word. (Barctays-wisseltrote 
vir goeie pel.) 

nt 

OOR PRONKLIK 

Die studentetekst sorg altyd vir 
heelwat oorspronklikheid. Anel Ober 
holzer se Quo Vadis, waarvan y self 
ook die regie behartig het, het ongeluk 
kig ni so goed ge laa as opvoering ni 
as gevolg van tegnin e probleme. Die 
Nico Steytler-trof vir oorspronklik 
heid j aan Theo ith e stuk Die Wd 
toegeken. 

MORLETTE LINDSA 

JOHN Antoniadis is waarskynllk cen van die me onder 
skatte pianiste in Suid-Afrika. Hoe goed hy werklik is, het hy 

v rlede aterdagaand met y klavieruitvoering in die ndler aal 
deeglik bewy . 

filmfokus 

TEKSTVU 

OP Maandagaand, 16 April, vertoon 
die U - ilmvereniging Volker 

Schlondorff se bekende film Yo II n 1 
Torless (1966). Hierdie film is gebaseer 
op Rob rt Musil loman (1906). Oit 
vel plaas die kykei na 00 tenryk in die 
tydp rk net voordie serste Wereldoor- 
10'. I'orles , 'n sensiti we eun in '11 
ho erskool waar mil iter dis tipline afge 
dwing word, is di hoofkai akter. 

MANIPl)LASIE 

U A 

DE AIL 

NO.DO If A I~ T 
4440 
2 06 

I PE ING OPERA 
Op Maandagaand 23 April word The 

Valiant Ones vertoon. Die regisseur 
van hierdie film i King Hu. In y film 
ontgin hierdie Hone Kongs regi s til' 
di "martial art movi genre" d ur 
k de n konv n. ie v n die Peking 
Op fa te cbruik. G durend di we k 
van 30 April . al 'n wet nsk ipfiksie 
reek a ngebi d word. 

S NDA S VIR 
M IDDAC,ET ~ 
: VAST SPYSKAAR 

o AUM 
Die student se boekwinkel 

Privaat tikwerk teen billike 
pryse! Vir verdere besonder 
hede, kontak Sandra Venter by 
6523 of Huis I n Bosch 
Ann eks, H.v. Bosman ell 
Victoriastraat. 
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'n Paar van die oomblikke wat 
op die onlangse drumafees 0[> 
film oasgele is. 
Links bo is Ziggy Roux en Rolf 
Behrens in Pullman Car Hia 
watha (Aristea en Libert as], 
Links: Maria van tin Linde in 
die titelrol van EI ctra en Nagm 
Azar as Orestes. (Monica as» 

Httis Marois» r J"tI1f.S onder: 
,~/_II11 Payne as "Bekkie" 

(links) en Ma Babs (Adele Coet 
zee) in Tot hiertoe en verder. 
(Heemst ede en Simonsberg], 
Onder: • no Naude a. Klutalm 
nestra in lectra. (Mollica ell 
Huis Marais). Heel onder, 
regs: A rmand rous in Di 
Wet. (Harmonie en Dagbreek), 
Regs: Dean Adriaanse en Elsie 
de Wet in Die Rooi Ferweelj . 
(Oude Molen en Sonop). Regs 
bo: Johnathan Wall-Pringle in 
Albert (Wilgenhof en USAT). 
Heel bo, regs: Ian Theron en 
Wi/na Henning in Die Rooi 
wceljas. 
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PUKKE. 
SPONTAAN Vcrder het ewe studcnte van PU 

vir 110 t kenne geg e dat hulle v !1 

Colin Burke, 'n akti we lid van die die ASS di f ilieer. In 'n ond rhoud 
PFP- tudcntetak, het by navra g ge A met van hierdi tudente is rede 00 
dat die groep spontaan ont taan h ten Theun Floff se NP- teun, die ASI3 
dat daar geen organi . sic t r sprake was . tandpunt oor oop univ r: iteite, en die 

_______ ----l nie. Nic de Villiers, 'n medc-P . P-lid en Christelik-god dien. tige beginsel van 
v rantwoordclik vir die ver preiding die ASB, aangevoer. 
van die ly te onder lede van die groep, Die vraag ont taan nou by sommige 
het Nelus Niemand gcnadcr met die studente of persoonlike disaffiliasie by 
idee om tafels op die kampus op t die Sk-kantoor nie m r 'n manier I 

stel. Dit sou hullc taak aansienlik verge- om kontrole thou oor diegene wat 
maklik. die ASB teen taan ni . Daar word ook 

Volgens Colin Burke het sek re voorgestcl dat studente persoonlik b) 
men e die lyste ondertck n omdat die die SR-kantoor gaan affilieer sondet 
ASB te vcrlig geword het. Onb ve tigd die openbare bekendrnaking van name 
berigt doen ook die rondte d, t ekere "of is die ASH bang dat hy sal krik bY 
m n e gcdink h t dat hulle geld van die die aan koue van sy werklike ond r 
univer iteit kon terugei , indien hull steuning". 

Die j. tandard Bank na ionale redakteurskonferensie vir student ikoerante het onlangs op Stellenbosch 
plaa gevind. Mnr. Jan Forsyth {middel 1'00r) van die Cape Time het as ga spreker opgetree by die 
amptelike op ning. Saam met hom op die [oto verskyn die afgevaardigdes. Mnr. Chris Heymans 
(oud redakteur van Di Matic) het di konferensie georganiseer. 

"FASCISTIESE GEPRUTTEL 
VAN G ETJIE PIENAAR" 

identiteit word gckenmerk deur sy Afrikaan e taaJ, Christelik-Nasionale leefwysc, 
• J _ Iri cf ni alvinistic godsdiens, en hierin word die Afrikanervolk 

VOl gcplant." 

IIE'R KAPPY 

lVl~J' , r C artikel word afge- 
luit met n aanhanng. dr D .F. 
Malan, en Dan Roodt be kryf hom 111 
y k 0 mm ntaar a "'n ecrtydse 
dominee wat 0 bale vir 'Slegs Blankest 
bordjie g do n h t." Roodt formuleer 
y t nkanting t n dl b ileid van 
afsond rlike ontwjkkeling deur te vcr 
wys na 'n uitspraak van Breyten Brey 
tenbach in "Apartheid i the law 0 the 

t rd". Pien ar 

POSITI .WE PUNT 

,. n positiewe punt in me]. Pienaar 
se rtik I blyk uit die volgende stelling: 
" ... die h it en waarborg van 'n Afri 
kanerid ntitelt (n nie in die gee van 
w tue h id of oormatige wetbe kerrn 
ing uie." 

ANTON BRUWER 

A 
E 

AKTIEWE di affiliasie van die ASH het gedurende Februarie 'n 
werklikheid geword by die Universiteit van Pretoria. Enige student 

wat hom om een of ander rede nie met die ASB kon vereenselwig nie, 
kon sy naam by die VSR-toonbank gaan opgee. 

Aile tudcnte wie se name ni op 
di disaf Ilia iclys v rskyn nie, sal outo 
matie gen W rd lid van di A H. 
N lu Niemand,' djunk-vo ritter van 
di VSR, is egter d ur 'n groep dis 
affiliante gcnader III t die ver oek dat 
hulle toegelaat word om dis ffilia. ie 
lyste op die kampus rond te n ern. 
Veriof is toege ta n. 

di affilie r. Ver kei men h t kom 
III r uitge. pre k d t , m mige nie ge 
w t h t wa r or all s gar n nie. 

Die VSR het b k nd gernaak dat 
500 tudente g di ffilieer het. Colin 
Burke en Nic d Villier h t dit be 
treur. Volg n hulle kon hulle m er 
mense oorg haal het om te di affitie r 
indi n hulle mcer tyd gehad het, 

Eloff Op Tuks 
BY 'n onlangse massavergado ing het heuns ~loff, ASB-president 

die Tukkies toegespreek oor die noodsaaklikhei d van die betrok 
kenheid van Afrikaanse studente by die A 'B. 

Volg n mnr. Eloff be f die Afri- denk ndheid en volwassenheid oor dl 
kaan stud nte nie altyd y rol in die hi. pektrurn van y lewen - en wer Id 
kritieke Suid-Afrikaanse itu ie nie, be kouing geld. 
daarom moet hy by di ASS betrek 
word odat hy gelei kan word om te 
h lp soek na 'n vr dame oplo ing vir VERTEENWOORDIGEND 
die Su id-Afr i kaan: vraag tukke, 
"Krities gebalanse rd" is die sleutel 
woordc wat stud ntebetrokk nheid 
1110 t beskryf. Dcur b trokk nheid by 
die kulturele a ki soo Fi' ta en 
Kue ta en politiek aksi wo d die 
Afrikaan student op die pad 11 If- 

Fen van die groot te punt van f----'-------~-----~ kriti .k oor die orgarn ,i ga In om die 
inligtingskoeverte wat aan ecr toja; rs 
verkoop i . V rlede jaar is d ar be luit 
om 'n pamfl t oor voorb ho dmiddel 
in te sluit, wat teen 'n ko te van 
Rl 500 gcdruk i. Vanjaar is egter 
be.luit om dit nie te gcbruik ni , wat 'n 
groot v rli s ten g vol gehad h t. Da: r MORE ",I 
word ook h w r dat t v cl pamfl tte Volgens rnnr. Swart h t di pamf f 
oor od dlenstlge an. le ~tl! de ge- ni 'n mor le stand punt ingencem nle 
handel het i.p.v. uruver ueu ange- Di ver preiding van die pamflette 
I nth de. ook deur die univcrsiteit administra I 
. 'n .And r gr?ot pun van kriti.c wat n die pIa.li ce g insbepl nning 

uit die e rsteja r week ge pruit het, kliniek a. onwen lik beskou, 
was die hou van di "Mr. reshcr"- en Mnr. Swart het die hou van "MI 
"Mi Fre. h Ue"-kornp ti j • V rlede and Miss Fr sh r"-kompctisie r gvcrdU 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II~~~~~~~~~~~~~ j ri ilietrn~~n ~"Mi 'reh t~'t~goe~pret ond ren~ uUbuit~. 

VI 
V 

NASSAU ARKADE 
LEI STRAAT 
TEL: 6590 
VIR MAN 

Groot verskeidenheid 
Wynsakke, Pype, 
Geskenke en 

Juweliersware. 

NS 0 K 'N HA OW AKEND GRADU D 
B S MOONTLIK MET 'N REGS- OF HAND LSGRAAD N 
TWEETALIG. 
ONS IS Of LEIERS OP ON GE lED N VOORSIEN DIE 
VO G NDE:- 

KLASOPl IDING. 

UIT TEK NO OEKOM OM OP VRO E OUDERDOM 
IN 'N VE ANTWOORDE IKE, VEELEI EN DE EN 
EVR 01 END 0 AA G S EL WORD. 
OGEMIDD LD ALARI EN BYVOORDElE. 

APP IKANT MO T AAf(J 0 K DOEN DEUR TE SKRYF 
AAN 

ADMINIS RA I·B TUURD R 
PO BU 3060 
KAAP TA 

8000 
ONTVANG WORD VOOR 19 APRIL 

H/v Andringa- en 
Vic oriastrat 
Stellenbosch 
T 1.70712 

AANSO K MO 
1979. 

ROS. MAAK OPSLAE , 

G . BbUR' gedurcnde die "Freshets Orientation Week" op di 
Durbanse kampus van die Universiteit van Natal het groot opsin 

op die karnpu vcroorsaak. Daar is bv. beweer dr t daar wanbestuu' 
mi bruik van fond e en ondo ltreffende organisasic was. 

ko m petl ie afuc kaf a.g.v. te nkanth' 
d ur di fcmini te-b weging op d 
kampus, Vanjaar i dit egter we' 
inge tel met 'n kompeti ic vir d 111 
. owel a man. Di stud nt koer ~ 
Dome i baie kriti s hi roor, en d 
femini t long twyf ld kap ie rna ~ 

KRITlhK 
VERDhDlG 

Mnr. Chris Swart, dic voor itt r vB 
di "Fre h r Orientation Cornmitt e 
h t die uit luiting van die parnflet 00 
voorbehoedmiddels en die hou van dJi 
llggaamsboukomp ti. ies verdedig, 
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TELLEN 0 
MENINGS 

EN 

Komitee vir Politieke Studies; 

lede gee menings. 

DIE Komitee vir Politieke Studies het verlede week hul bevindings 
omtrent die ASB bekend gemaak. 'n Mosie dat die komi tee 

ondersoek instel aangaande Stellenbosch se verhouding met die ASB is 
re~ds op 25 Oktober verlede jaar deur die studenteraad aangeneem. 
Die vyf Jede van die komitee, Frans Roelofse (voorsitter), Hilgard Bell, 
D on de Kock, Renier Koegelenberg en Nick Koornhof het elkeen 'n 
w r~stuk aangaande die onderwerp opgestel. Die Matie g e hi r 'n 
OOrSlg van die ampte1ike menings van die Ie de van die kornitee. Di 
menings van die le de verskyn alfabeties. 

Gelicwc daarop te let dat hicrdie binne die ASB krities eerlik int llek ! . uittreksels uit die ver killcnde tueel en 10 van par'typolitiek". Die 
~dle tukke is. Weens 'n brek aan.t'oop karakter" v n Stellcnbo: ch I 

rUI~te ~n Die Matte nie die volledige ongetwy eld bydra tot betcr debat- 

li~ohverm~ en g volgtrekking van Ike tering en besinning in die ASB." 
d plaas me. 

KE 
I'k stann red Iik . k ph t n( or 

~ "v rnuwing" in die ASD. Vir my i 
dJ ASS nie die hoofbestuur nie, maar 
Wei di tudent wat lede is. Daarom 
lllaak ek die gcvolgtrekking dat nie 
llland g s ghebbcnd van 'n noemen - 
~,rdig verundering kan pra t a hy 
~. praat van die politick inge teld 
. ld van die ASB a 'n g h el nie n dit 
l~ duid lik da t met 'n enkele uitsonde- SAMEV A IT ~ND 
~n di hoofbcstuur nie kan e dat hy Indi n ek 'n konklu. ie mo t maak 

standpunte van y led vertccn- t.o.v. ontwikkeling binne die ASH, i 
Woordig nie. dit vir my mo ilik orndat Stell nbosch 
.. Net OOS NUSAS h t die ASB myns op die huidige oornblik 'n buite tand r 
In 1 ns in die laastc tyd 'n "soft lin .. i.. 'Ike m ning wat hi roor g ge word 
'{lIor Stcllenbo ch ing laan en was moet dus waak te n ubj ktiewe v or 
H ennins oortuigcnd. oord Ie wat ne ratief of po iti k n 

OJ moraliteit daara tcr om by 'n wees, 
(lr an] a ie ann te luit m t die doel om Tog m n ck dat op grond van die 
~ardi organisasi t v rand r of te (eire t ek hi r kan a nstipp I, di 
,11 r tot jou eic sien wysc staan ook,------------------------------------------...----------------- 

Ille bo v rd nking nic." 

IDLGARD BELL: 
"Die standaardbeswn: r teen affilia 

,j met die ASD was in die verlede die 
Van die onaanvaarbaarheid van en 
trumaffiliasie. Hierdie be wa r geld 
Vandag nie meer met die g ldige manicr 
V 0 P r oonlike di affilia. ie deur 
tlldcntc nie. Ons is bewus van 'n groat 
onkundc onder ons studente oor die 
ASIl. Hoewel die meerderheid studente 
blYkbaar teen affiJiasie gekant i., i ek 
r.ukn rnening dat w inig van hulle work 
I grondige redes daarvoor kun aan 
~oer. Die onus rus egter op hulle om 
,uU van die feit te vergewis, Dit ou 

VIr my onaanvaarbaar wee dat 'n 
tUd nteraad af Iii er namens 'n min 
d rh id van sy studente. Die deurslag 
Wend faktor sou steeds 'n referen 

dum hly waarmee '0 me rderh ld- tand 
PUnt dcurslaggewend al es. 

DEOND KOCK: 

SAM EVATflNG 
llla ~~ g .Volgtrekking die kli 
UOit tn.dle ASB jui nou gun tiger i 
III 0 t v~r h r-affilia ie. Stellenbo ell 
hi rd' ru 'kroom om y ternpel op 
v rIle organi ie t g an afdruk ni - 

n u 10 t die "gee van be inning 

RENIER KOEGELENBERG 

n 
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• 
l tu r a 

'n Ware Weer ~ieeling? 
JOHN VAN BREDA BERIG: 

OP di laaste SR-v rgadering het die hele ASB-problematiek weer baie stcrk na vore gekom, Dit het '0 
b sond re lewen ig diskussie afgegee. 

p ging tot kont k met 'n else en 
swart-kampu c wil breek ni . 

Mnr. Hilgard Bell het die rno ie 

gaan ni . Dit gaan bloot om 'n in vir 
regverdigheid om tudente wat wei wil 
affili er e belange op SR-vlak te ver 
te nwoordig. Die ub tantiewe mo. ie i 
rn t n g t mme vir en tw e buite 

rnmin aang neern. 
Die Komitee vir Politieke Studie. 

het 'n w rkstuk aan die SR voorgele 
arin d ring gaan i op die prob 

I m rondorn die Ontugwet en tot di 
lot om gekom dat die wetgewing uit 
di n i . Mnr, Ro lor c het voort. 'n 

mo i ing dien waarin hy die SR vcr 
o kIt om die tr kking van di 
werk tuk goed te keur. 

Mnr. Pi t Stofberg het y waarde 
ring vir di trekking van die w rk tuk 
uitgesprcek, maar by evocg dat dit nie 
. y p r oonlike si ning vertcenwoordig 
ni. Mnr. Roelof e het hi rop g ant 
wo rd en ge edt die werk tuk hom 
ni met party-politic tandpunt wi! 
hem ei nie, rna, r bloot 'n wet n kap 
like nali evan die saak prob er we r- 
g h t. Die mo i is to e npari 

Bruinleier Gesels 
oor Toekoms 

J OHN VAN BREDA het met die president van die Kaaplandse 
I rofe ionel Onderwysunie, mnr. Franklin Sonn, gaan gesel . 

Mnr. Sonn i een van die leiersfigure in die bruingemeenskap. By het 
W • i r gelede met 'n terk pleidooi vir 'n nuwe Suid-Afrikaan 
patriou TIl, •. ;~. ur. 1'. na vore gekom wat ook he lwat reaksi 
onder akadernici op tcllcnboscn VJ 1 h t. Vir die tot tandkoming 
van 'n nuwe patrioti me sal dit nodig wees dat at IV r n en e 
hulle ra evooroordele cn vre e op die altaar van vrede neerle, sodat 
da r 'n t rk "midd lgroep" van Suid-Afrikaners op eb u k 
en sodoende die ek trimi tiesc groepe in beide die wart- en 
witgemeen kap kan neutrali eer. 

H 

A ~U : KOBUS PIl·N A t oncord 2 ( el. 

SHv rtr (T 1. 

uw tr t 3. J. 

YI·N, Boil n 14 n 

,1'RJlARl HAl NARD, 

I'R I 



M 

v 
E ~N van die kcrnpr bl me van die Stud nteparlemcnt in sy huidig 

. vorm, is die van verte nwoordiging. Dit is c n van die a p kte van 
die Studenteparlement wat op 28 Maart by 'n 0 p gespre van di 
ASVS oor die rol en funksie van die Studentcparl m nt, ter sprak 
kom het. 

MO I AANV 
die s stale Stud nteparlcmentsitttng op 2) Maart i 'n 

In ie, ing di n deur mnr. luis} leym ns en gesekondeer deur 
Il1 [. otze, aangeneem waarin by die R, unb veel wor dat 'n 
kOmitee, hestaand uit Studentep irl mentsl d , aangc t I word O(~l 
pe ificke riglyne n r to I A ten inde helderh ld t v rkry oor d. 
po i i w t t lIenho h binn die breer land politi k inn em. 
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M v rskoning te mt ak vir 'n fout wat ander men e dink jy begaan het, '. seker nie maklik nie. Ek 
i jammer dat ek sommig ledc van die Publikasiekomitee (wat n mens die studentemassa praat) 

aan to t g gee het met my Holland e brand wyn-opmerkin dit is b ter as ek glad nie eers die naam 
ne m me in di vorige uitgawe van Die Mati. k be kou die grappie as 'n naiewe p nglips en sal in die 
toekom probeer om meer g te slaan op die g v tens van die bree tudentemassa. 

) k 1100P dat di s k hierm afge 
hand Ii. Kern on pr at hi tji Dud 
Met'! t r op di tui r nt. 

kobu 
pienaar 

v n wa dat die re van dl vcrrigting 
in A rikaan voortge it is. 

'N T L UR, LUNG 

God made man in His own image G sis 1: 27. 
Man made God in his own imag Jethro Tull. 

fin Nietsche; Nietsche is dead - God Graffiti. 

JOHN Me ALLUM 
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n w t wo 

My helc probl m met die referen 
dum i dat dit nie 'n vraag. tiling aan 
di studentc-unie i om cor 'n ver nd - 
ring van die status quo te besluit ni . 
Die SR het reeds besluit dat daar 
gedecltelike Sk-affilin ie al wee. 

Mnr. Bell het die argument aange 
'10 r dat, sou die mind erheid van di 
udente-unie pro-ASB wee, di SR 

nie kan affilieer ni • Stellenbosch is 'n 
~d van die ASB, sodra die SR gedeelte 
h~ of ten volle geaffilieerd i • En sou 
dit demokratics kon wees indien 'n 
ltIinderheid dit sO verki en <lit word 
steed dcurgevoer? 

M t die uit ondering van mnre. 
}(oornhof en Stofberg, kon die ander 
I d wat aan die be pre king deelg - Die doel van di referendum moes 
ncem het, blykbaar nie mnr. Bell se eintlik gewees het om v, te. tel of die 
probleem insien nie. Die voorsitter s tu de n te-u ni e hoeg naamd SR 
be kuldig hom o.a. toe daarvan dat hy affilia ie, in watter vorm ook al, steun 
teoreties praat. Dit is jui 'n teoreties e of nie. 
8aak! Mnr. Bell amendement had op 'n Ecrlike reak ie op hierdi 
aarde niks te do n met die praktiese am ndement, of 'n mcerderhcidstcm 
voor- of nadele van die ASB nie. Dit vir die ASS, is .11 WJt taan tus n 
h t primer gegaan oor die erkenning Stellenbosch en BAlE AKSJE. 
'I n die demokratiese tcorie en (Verkort, - Red.) 
-b ginsel in die besluitncming oor die , _ 
saak. 

vcrteenwoordig di stud nt -unic, ni 
individue ni . By m ak voor ienina vir 
mind rhede, maar wie i hi rdie min 
derhed om die he le SR op te is? I. 
die SR dan nie die g m nskaplike, 
demokraties-verkose be it v n die hel 
studente-unie nic? Wil hulle dan nou 
teen die wense van die me rderh id, n 
ten kostc v n die meerderheid, c.li 
minderheid se belangc dien? Die hcle 
studcnte-unie e geld gaan mo gebruik 
word om 'n minderheid by die ASH t 
affili crt indien die "ja-stemme" by die 
refer ndum in die minderhcid i .. 

I 
( 
I 

demokrusief 
CHRIS HEYMANS, BUITEKRING 17, skryf: 

ONS huidige SR het heel goed afgesit, en is reeds baie beter as hul 
direkte voorgangers. Wat egter opvallend was tydens die 

vergadering op 28 Maart, was die simptome van of gebrekkige 
ervaring, Of politieke- en filosoficse onsensitiwiteit Of ideologie e 
bekrompenheid wat lede blind maak. Ek verwys na die debat oor mnr. 
Jan de Wet se mosie oor gedeeltelike SR-affi1iasie by die A B en die 
Voorgenocmde referendum oor lidnu atskap van die organisasic. Ek het 
dit oor die bespreking van mnr. Hilgard Bell se amendement dat di 
SR hul besluit om weI gedeeltelik te affilieer, in heroorwe in sal 
ncem indien 'n rninderheid van die kie ers vir di ASB u stem. 

(Hui Marai 

DOEL VAN REFER NDUM 

DAMESWORD 
PRODUKTE 
VAN REELS 

WEL 
o ANNMULL , MAJUBA, kryf: 

MINDERHHDSGROEPE 

Mnr. clofse het die vr 
an logic' m t n minde h i ro pe 
op di kampus getref. Hull word almal 
Vert nwoordig, hy, Die SR v rte n 
Woordig almal, minder- of me rder 
hed . A dit so i • hoekom dan nie ook 
die handelstudcnte op AlhSl~C ni , 
Nusas·mcn e op Nu a nie? 

Mnr. D on d Kock vertel dat geen 
kompus nog ann die ASH behoort ni , 
legs individue. As dit so is, waarom 
be taan daar dan nie vercniging op alle 
kampus. e om daardie individue te ver 
t enWoordig nie? Die Studcnteraad 

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

MEJ. R.J. SCOTI, IRENE· 
DAMESKOSHUIS, skryf: 

Met dapper en stopper 0111 die akker 

CA 
OP 

LA KA 
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MA 

IN BOKS 
NET-NET 

G 

N A 'n opwindende gelykop stryd het Hui Marais daarin geslaag om 
die interkoshuis-bokstoernooi naelskraap te wen. Eendrag het 

met twee punte minder tweede geeindig met Dagbreek, Simonsber 
en Helshoogte gesamentlik derde, ook met slegs twee punte verskiI. 
Waar die boks dan nie altyd van topgehalte was nie, was daar genoeg 
opwinding om elkeen van die veertig gevegte die rnoeite werd te maak 

'u R gter van P. Ott {Dagbreek} he! pas vir A. van Helsdingen (Ilelshoogte] getref. Hierdie geveg was een 
vall die opwindendstes tydeus die interkoshuisboks. Otto he! met punte gewen, maar Dagbreek en 
Helshoogte het gc amentlik derde geeindig. 

Hoewel elke gcveg hootepunte Simonsberg was aanskoulik, Di 
o p g e l e w e r het, wa. e kcr cs m nne het van die begin af verwoed 
tog inter 'Inter, In die veergewigafdc- ingeklim, Na 'n bale g lykop g ve 
ling het D. Marai van H Ishoogte vir 'n waarin h rd houe gcwiss 1 is, i 
kitter nd vertoning g org t en M. Bi choff a die wenner aangewys. n 
Grie cl van Pieke. Marais h t met Verdcre kenmerk van die boks was di 
linkers en regters in sy opponent se geweldige tempo waarteen Eendrag s 
gesig geboer en gou was daar blocd te bokscrs hul gevegte begin het. Di 
ien; icts wat die heelaand taamlik gcveg waarin A. Sebesteny van Libcr tu 
ulgcrncen WaS. Met die oorwinning het onverwags vir W. van Wyk van Eendr g 
Marais die beker vir die bestc bok er gcklop het, wa g en uit ondering nie 
van die aand ing palm. Sebcstcny was gcdurig op die verd 

VERWOED diging, 
Die liggewiggeveg tus en F. Bi chof In die weltergewigafdeling het P 

van Helderberg en L Pepler vs n Otto van Dagbreek vir 'n skittercnd 

MATIES KRAAI KONING 
RTEKET 

Maties se eerste krieketspan het vanjaar 'n ideaal verwe. enlik deur vir die eerste keer in agt seisoeue 
di e r te liga te wen cn die Markharnsbeker Stellenbosch toe te bring. 

jong piers. Daar word byvoorbeeld al 
klaar hi rdie winter 'n program aange 
hied waarin wetenskaplike oe eninge 
onder y toe ig g doen word. 

Eddie e teenwoordi h id het in die 
afg lope twee wed trydc al klaar baie 
vir die pan beteken. IIi rdie krieket 
reus gaan met sy he ielend geesdrif en 
leiding nie n t die klub in 'n baie sterk 
po i ie pi as nie, maar ook vir hom' !f A. Louw van Libertas kyk beangs na Inus Marais [Ee tdrag} wat met sy 
naam maak ~s Stellenbosch se Dame linker die uitklophou wi! plant. Marais het uitetndelik met punt 
raven van krieket. gewen. 

I I at clop aantal jure is die Marie 
pan maar n t as nog een van <lie 
'I rkcr spa line in die komp tisi be 
kou, mr ar dit wa. n t nooit moontJik 
om di pyp t rook nie. Hierdi toe 
dr v n ., ke kon hom If 0 mr klik 
vaniaar we r h rlu al h t, maar Andre 
Od nd al n y manne het 'n tok 

e teek. 

NOO 

vertoning ge org d ur van A. van Be 
ding n van lIel hoogte te klop.' Ott 
het uit die staanspoor aangeval en III t 
'n paar goeie regters punte aangeteken 
Van Helsdingen het in die laaste rondt 
goed teruggeveg, Otto se aggres iwitei 
het baie in sy guns getel. 

G LYKOP 

Die int er ko huisgholfkomp ti ie 
het vanjaar geed begin met die Stellen 
bo se Boer wynmakery as borg. Die 
kornp ti ie het v r1ede jaar m t groot 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~befungrtclling ~~n, m~r d~ ~drtry- 

Op een stadium het die spannin 
hoog geloop m t es ko huise gclyk 0 
puntc. Die toeskouers het hut bok ef 
g e driftig aangcmoedig. Hulle moe 

'" . . egter tot di negentiende gevcg wag 
IE jaarliki e Bolandliga-wedstryde om die gesogte Krugerbeker het di e rste uitklophou waarin J. Carinu 
op Saterdag 3 Maart in die Paarl begin. Die Maties het die afgelope van Eendrag sy gcvcg teen H. Ensli 

twee jar r die kompetisie oorheers en met spelers soos Pete Todt, v~n Helderberg m t 'n uitklophou i 
Martin Louw, Giles Webb en Wilhelm de Kock het hulle daarin geslaag die e .rste rondte gewcn het: 

. • Ole beste gevcg van die aand wa 
om di b k r In 1 77 en 1978 te wen. wa rskynlik rue tu n A. Wessels va 

Vanjaar al die Maties met 'n nuw d op Vrydagmiddae is in di wiele Huis Marai n D. Lillianfeld van lief 
11 red lik onerv re span in die liga gery d ur ko huisrugby-finale wat tege- hoogte. Die wenn r van di gevcg SO 

d elnecm. Martin Louw, gewes Junior lykertyd plansgevind het. Vanjaar word die nuwe voorlop r bepaal, Wes. cis he 
Sprin zbok n WP 0/23- pier, het sy eli kompetisic atgehandel voordat di m t 'n warrelwind-r anval begin en v 
studio laat va r, t rwyl WHh 1m de koshui rugby op drcef kom. Lillianfeld met rcgtcrs en link rs in dl 
Kock veri d [aar sy studies voltooi het gesig gctr f. In di tweed rondt h 
n nou in di Oos-Kaap werksaam is. KELLERPRINZ Lilli nfeld goed teruggeveg na die g 

Ond T die ecrstejaars i. daar vanjaar Die Kellerprinz-kompetlsie word weldige traf wat hy m s verduur. U 
egter bai tal ntvolle p .lers wat die oor 18 putjies op 'n voorge -ba i. word egter in die la ste rondte platg 
le m es goed behoort te vul. beslis. ·Jke span b staan uit 4 . peler. laan en Wessels beklink 'n uitstekend 

In die Pa rl-wed tryd het di Matie- en wedstryde word op 'n individuel . gevcg. 
span be taan uit I). Borha, C. B rgh, P. putjiespel-grondslag gesp cl. Baie 
Krogh, I·. Pr torius, S. van Dev ntcr n strawwe m dcdinging kan tu en die 
W. 0 yz 1. Die manne het b i go d ko hui e verwag word. OJ Univer it it 
v n hut taak g skwyt en met Saldanha beskik vanjaar weer oor 'n a ntal goeie 
: Cg reken met 4~ w dstryde tecnoor pin. Feitlik al die lede wat vir die 
l~. Matiespan in die Boland-Krugerliga 

peel, verteenwoordig hul koshuise in 
die kornp tisie. 

Die Kellerprinz-kornp ti ie sal voor 
die April-vakansie afgehandel word en 
sal afgesluit word m t 'n geseUige 
vlci braai wat deur di SBW angcbied 
word. 

G .D1SKW AUFISEER 

In die middclgewigafdeling was da 
drama toe A. Alberts van D gbreek vI! 
1'. LOtter v n Hui: Marai platge ')aa~ 
het, maar gediskwali 1 ecr is, waarskyf 
Uk a.g.v. 'n Iaat hou. Dit kos Dagbre ~ 
dan ook sy kans om te wen. 'n And!)1 
bokser wat vcrmelding verdien, was VII 
Toit van Pieke wat sy teenstander me! 
berekende boks geklop het. Die gevc te 
in die swaargewigafdcling wa oor dj~ 
algemeen minder opwindend. 

INTERKOSIIUIS 



Di ) I 
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ARIOBERHOLZ R 

Wynand Claasen wend In oergeefse paging aan om Martyn van B/om"!enstein te stuit, en die bal 
word oanuit 'n losskrum deur die Matie-uoorspelers bemeester. Selfs die gedugte pak voorspelers 
van Tukkies kon nie daarin slaag om die Maties te keer nie. Die skeidsregter is dr. Tinkie Heyns. 
Die Maties het die Tukkies oortuigend met 16-3 geklop, 

D DHOLZER 

ALL Mati wen dr. Danie Craven van hart eluk m t di arnot Ii . wvdi g van die D. . 
Craven- t dion. Dit i gep s d t die pragveld y naam dra, en dr t Y bydrae tot Suid-Afrikaan· 

e en tellenbosse rugby op hierdie wy e erken word. Geluk ook aan die spanne wat ulke goeie 
oorwinnin s b haal het. Dit hoort mos so dat die Matie al die wedstryde gew n het. Dit wa 
imm r hulle da J. 

A 

WWG V D P 

6 3 2 8 8 oen. 
TENNIS 6 0 0 6 0 0 

Id rb r 6 4 13 9 

6 () 5 5 2 

.end 6 2 () 4 4 4 

imon berg 6 4 9 

6 5 0 10 

AFDELINGB 

WWG V D P 

Oude Molen 6 () 3 10 6 

Vi er 6 0 0 6 o 0 

M di 6 5 0 13 10 

Marai 6 3 0 3 10 6 

6 3 0 3 10 6 

6 6 0 0 12 

Mahr' klop vir Lib I IdS in die finn; I JT1 
3&-10. 

LAG 
Boland oetze J [op die grand) ge J die bal ult aan Martyn van Blommenstein (no. 9) terwyl Tollie 
00 thui n en Rob Louw (no. 8) hand by . it. Held links is Hennie Bekker wat 'n reuse-aandeel in I 
di Matie .e oorwinning gehad het. 

MEN E 
Probeer ons S Ifdien M untstuk Wassery 


