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Die stemming h t oos volg ver 
lop: 
Van di 41,98 per sent wat gcstcm het, 
het 54,9 pcrscnt teen die voorgcstelde 
wy e van affilia i ge tern '11 42,2 
per nt daarvoor, 68,9 p rent hct teen 
individu I affilia ic ge tern n 27,3 
rent ten gunste da rvan. Ult 8714 

t mgercgtigdes hct 3 659 ge tern waar 
Van 22 bcdorwe stcmme was. 

Die besond rhcde van die v r kil 
lend ko huise en Fakulteite v r, kyn 
op bladsy 7. 

Mej SB:NA 
WE 

IE poging om Stellenbosc t r g aan die ASH t kry, h t misluk. Na no 
stemgeregtigde Maties hefmet 'n meerderheid van stemme teen indlviduelc h r, filia i owcl as die 

SR-voorgestelde wyse van affiliasie gestem. Daarmee het Stel1cnbosch sonder enig twyfel b wys d t di 
rn erderheid nie binne die ASB in studentepolitieke wil deel he nie. 

HUiS MARAIS 
Di hoogste stemper nta ic I III 

Hu] Marai b haal met 'n 'temper n 
ta ie van 100%. Monica was die dames 
ko huis met die hoogste stempersen 
ta ie, naamlik 99,3%. 

In Simon b rg en Wilgcnhof is 'n 
stel1lp r entasie van onderskeidelik 
98,78% en 98,49% behaal. In Ilccm 
tedc was die. temper enta ie 98,66%. 

Die sternperscntasie by die verskil 
lend Iakulteite h took 'n paar intere - 
nte feite opgcl wcr, By die Regs 
akulteit het 54,47% gestern, terwyl die 
loakult 'it van Opvocdkundc 'n skamcle 
t lllpcr. cntasi van 10,28% gctoon 
het. 

Vit lag 
Wy van affilia i 
Daartccn 1997 
T n gunste 1535 
Buite lemming lOS 

Individu I Affi i. Ii : 
Daarteen 2505 
Ten gun tc 993 
Buit t mmin ) 9 

8S aan of terf 
e mirider-hetdr 

D I Afrikanerleiers moet versoen raak met die feit dat hulle 
'n minderheidsgroep vorm wat in die nuwe omstandighed nie 

langer as 'n blanke elile-regering aIleen vir die hele bevolking 
ond r hul toestemming kan wette maak nie, het prof. loors van 
Jaa: veld, hoof van die Departement van Geskied nis aan di 
lJn1v rsiteit van Pretoria, verlede Dinsdag voor 'n groat aantal 
g sdriftige toehoord rs in die Wilcocks aal gese, 
hi rof, Van Jaar. veld. e n van di voorst Die tw de Cw e - di 
d~storici in Suid-Afrika, wat onlang in 
. I nuu was deurdat hy tyden 'n t( praak 
~ Pr toria deur lede van die Afrikaan e 
w r !and bew ging gercer en veer i. , 
G (~I gas van die Departement van 
e ki d nis. 

A. Onder die tit I - Di 'volusie van 
r·P£trthcid. 1948-1978 - h thy as "histo- 
Iku e' li ik .. hi , . n rue as po It I U. I. torrese 

~ : pektief aan die nfg lope dertig ju 11 
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NA 00 LOGSE DUITSE DRAM 
INT OM 

MAX FRISCH-STUK V ANAAND 

ANDORRA van Max Frisch word van vanaand af in die H.B. 
Thom-teater deur UTS opgevoer. Die toneelstuk is onder spcllei 

ding van Johann van Heerden en word weer op 28 April en van 3 tot 5 
Mei opgevo r. Die rolverdellng is soos volg: Dawid Minnaar (Andri), 
Annette Marais en .. Imari van Niekerk spcel om die beurt Barb1in, 
Elize Britz .n Libby Daniels 'peel om die heurt die Meeder, Jannic 
Gagiano (die Soldaat), Nico Loubser (die Onderwyser), Noel Roos 
(die Dokter), Emile Aucamp (die Idioot), Sarnpie Heyns Hendricks 
(die Skrynwerker), Conrad Heyns (die Iernand), die Senora se rol 
word onderskeidellk deur Christa Kotze en Ane1 Oberholzer vertolk. 
Niel Ie J oux (Prie ter), Chris van laarsvcld (Herbergier) en David 
Muller (Ambag man). 

Max Fri ch en Friedrich Diirrcn- gcbruik g smaak. l.mile Aucamp en 
m tt is v n die bel. n irikste nu-oorlog e Noel Roos i do entc verbond aan die 
Duit dr maturgc. Kruik het in die Dramadepnrtem mt. J, nni ragiano i 
Igclope jure /)011 Juan en Die Brand- die aan die Dept. Staatsl er verbonde 

stigters van Frisch opg ·voer. Andorra is en Nico Lout>' r hou by Paul Roos 
in J 961 geskryf en in 1964 in Eng 1 in Gimnasium : kool, 
di National Theatr opgevocr. Die kostuums is deur Elaine 

Andorra is tydloos, hi eh werk Aucamp versorg en "mile Aucamp 
met univ r le problem soos die belt: rtig die tegniese ver orging, Die 
kuldgevocl in 'n gernecn kap, die men dekor is deur Marjorie van Heerden 
c traagheid om skuld te erken en die ontwcrp. Dr. Roelof Ternmingh het '11 

neiging om 'n ond rlinge men te wit klankbaan van clektronics musiek en 
uitw rp. effekte sp siaal vir hicrdie program 

saamsgestcl. 
In Oomblik van konsentrasie tussen die Andorraners: A ndri (Dawid Minnaar), die priester (Nielle Rout 
ell die koster (Leon Theart} afgeneem gedurende 'n repetisie. Andri is die "buitestaander", die een W1 
"enders" is. Andorra van Max Frisch, opgevoer deur die Universiteitsteater en onder spelleiding val 
Johann van Hcerden open vanaand ill die HR. Thom-teater. 

BRECHT 

In di stuk kan di invloed van 
Bertol t Brecht gcsi n word. Die geb sur 
t nis vind nie in die tradision el 
chronologiese wys plaas nie, maar 
vervorrn van vcrlcde (Of hede. 

Andorra IS ge kies pesifiek omda t 
el . tud nt daarhy kan leer en dit al 
g niet, l-risch h t b kl mtoon dat di 
toncel tuk geen verband met die sta II 
Andorra hou nie. Die dorpenaars in die 
tuk is 11m IJ v r kill nd die herber 

Tier, di dokter en die krynwerk 'f. 

SUKSESVOLL'REGISSEUR 
Johann van II crden is een van die 

land c jong regis cur. wat reed b .wys r-----------------------------------------"'" 
het dat hy ukscsvoll opgang maak. FOR TUNE'S FIRE IN ENDERSAAL 

Tenoor en Luit 
eleuienis 

'n 
1001) • 

D IT is baie rnoeilik om 'n konsert soos die van die Britse duo, Fortune's Fire, in woorde te beskryf. D 
konsert van die tenoor Wynford Evans en luitspeler Carl Shavitz vcrlede Vrydagaand in die Endlersa' 

was 'n ryke belewenis. 
Wynford hans so sang laat 'n mens nie in elkcen se sm,aa k val nie, maC 

vcrgeet 0111 handc te klap. Sy aanvoe- enige iemand erkcn at dit 'n bclcwcn 
ling vir styl, frascring, ascmbeh er en WJS. 
sy onbesprokc diksie is wcrklik voor 
trefklik, 

MOEILIKE WERKE 
Fortune's 'ire voer baie moeilike 

wcrke uit, mao r die gehoor h t dit bai 
gcniet. Hoewel hul musiek waarskynllk 

.. '. . 

enseel TEGNIEK Kuns 
Kalen de 

Evans laat 'n mens van di tegniesc 
y van die musick vcrgcct. Sy sang 
word gekcnmcrk deur 'n gocd dcurge 
vocrde klanklyn en bewuste tegnick 
word tcrsydc gcstel. 

Eersdaags 
D I ~ ASK se publikasie Penseel waar 

in s udentedigters en skrywers ge 
leentheid het om hul werk gepubli 

seer te kry, verskyn weer eersdaags. 
Daar word bepl n om die verskyning 
daarvan te Jaat saamval met KULTUS 
week. Die publika ie is na vcrskyning 

;;;--;:;;;;;:;;:::;;:;;::;;;:;:;;;;==;;;;;;==;;;;;===;;;;;;;;;:;:;:;;======;1 teen 50c verkrygbaar by die Dept. 
Afrikaans en Nedcrlands in die Wit- 
cocksgebou. Dit word aanbeveel vir 
enigiemand wat 'n belangstelling in die 
ontwikkelende letterkund het. Voor 
nemende pubJi erd rs n by voor 
baat bydr. es vir die volgende uitgawe 
van Penseel stuur a. n: Die R daktrise, 
Penseel, Wilcocksgebou, Stcllenbo. ell 
tuur, Die r daksie is veral gerig om 
bydraes van die Tygerbergkampus te 
ontvang. 

SAMESPEt 

Die same pel tu. sen Evans en Carl 
Shavitz (Iuit) is, soos 'n mens van twee 
knap musici wat reeds vanaf 1968 
saamspeel, kan verwag, uitstekend. Die 
program het grotcndccls uit komposi 
sies vir luit en tenoor uit die 16de en 
17de eeu bestaan. Hulle het ook op 
spesiale versoek 'n werk van Phyllis 
Tate ingesluit, Die werk hct sender 
twyfcl die hedendaagsc komponis se 
aanvoeling vir vokale en luitmusiek 
bewys. 

H.B, THOM-TEATER 
27 en 28 April; 3 - S Mei 

Andorra (Max Frisch) Plekl: spreklngs is by t aterhc. prekings 
(Fdrich). 

RACHELLE GREEFF 
KONSERV ATORIUM 
6 Mei - Eric Martens 

(tjello). 
9 Mei - Etensuurkonsert 
J 1 Mei - US-Blaasorkes 

saam met UK se Jazz Band. 
13 Mei - Sondagaanduit· 

voering. 
16/19/22 Mei - Beethoven' 

klavierkonserte: Kruik-orket . 
met Lionel Bowman as solis. 

7 - 17 Mei - "KinkeJs ill 
die kabel" en "Die Wonder- . 
werk" deur Kruik. 

VIV 
N 

LA 
N I • 2 

Weere ns In toer deur die Departement 
Frans o./v. prof. Eben Meiring. 

23 Dae dour uropa. Vertrek 
22 Junia - ke r 15 Julio terug. 

T oerpry: R 1295 m t 3 maal- 
y per d 9 ing late. FILMVERENIGING 

30 April - Rocco and hiS 
brothers. 

7 Mei - Judex. 
Sci me Fiction-reeks 
1 Mei - AlphaviUe 

Metropolis. 
4 Mei - Dr, Strangelove en 

2001: ASpace Odyssey. 
S Mei - The Man Who Fell 

to Earth en Dark Star. 

VIR VOLLE B ONDERHEDE, I(ONTAK: 

Tru t B nk Sentrum 
Andring tr at 43 
Stellenbosch 7600 
Po bu 30381 St lIenbosch 7600 
Telefoon 71136 
Teleks 57·6980 C.T. 
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Johan Els is die hoofomroeper van 
Radio Matie. I/y is op kweekskoo/ en 
bly in Helshoogte. Johan is lief vir 'n 
grapple oor die lug en klink soos 'n 
/)rofessionele omroeper. 

Theunls Smit, primarius van Pieke, 
Suidwester en teoloog se ideaal is om 
mense gelukkig te maak. Hy laat die 
Maties aangename herinneringe beleef 
met sy "goue oues". 

Herman Fourie is omroeper asook Chris Heymans, voormallge 
die Adverten iebestuurder. Hy i ook ,., dakt ur vall Di Mat en tans besie 
lid van Pieke se Juniorbestuur en maak met sy meestersgraad ill Staatsleer. Die 
ook gereeld sy verskyning vir die enigste ding lwt hom vroeg uit die vere 
Maties op die atletiekbaan. iaag, is 'n uitsendingsbeurt om 8.30 

v.m. 

Marie'fla Kruger. Tot verlede 1001' 
nog 'n Puk, maar deesdae is sv 'n 
volbloed-Marie, Marietta is die e,;igste 
vegter vir vrouer .gte tussen di Radio 
Matte omroepers. Sy is in Erica 11 swot 
'On/oar H.D.D. 

"SCIENCE FICTION" 
P WERKLI HElD 

WANNEER daar van 'science fiction' gepraat word, toon die rneeste mensc 'n heeltemal eensydige en 
totaal onmotiveerbare reaksie; goedkoop, effens gelerige leesstof, net so 'n trappie onder 'n swak 

'western'. Groteske beelde van slymerige monsters wat met die heldin weghardloop of waansinnige 
wetenskaplikes wat in 'n borrelende proefbuis gluur, is vir hulle die ruggraat van die genre. 

d 
Om so 'n uitsig te pro beer verbreed Quixote en Sancho Panza bestorm not about space travel; it was space 

,,~.v. 'n omvattende definisie van metafisiese windmeulens. Die verskil is travel". Die ervaring van die onb kende 
SCIence fiction' werk ook nie; dit is 'n cia t 'science fiction' progressief is, kom baie na by aan ons lyf. 
Speletjie wat selfs die kenners al tot eerder as retrospektief. 'n Positiewe 'n Uitstekende seleksic van wet ns 
verve lens gespeel het. 'n Mens moet poging word aangewend om 'n houvas kapfiksi ·films word van 1 tot 5 Mei 
Veel eerder na 'n paar eienskappe daar- te kry op die onbekende, veral die deur die Filmvereniging aangebied, 

t
Van kYk, en na so 'n paar sentrale onbckende van die toekoms. Enigiemand kan by enige van die ver- 
eJllas. tonings vir di reeks inskryf', 'n Wye 

NUWE PERSPEKTIEF spektrum van idees uit die weten: kap 
fiksiewereld word gedek - die mens 
gebuk onder die mag van tegnokrasie 
en burokrasie (Alpha ville en Metro 
polis); satire oor die mens en y gev ar 
like sp elgoed (Dr SIron clove); "n 
soektog na 'ho 'r' intelligen i elder 
(2001); en di reaksie v n die m n op 
'n buite-aardse man, of nog rncer inte 
ressant, sy reaksie op homo sapiens 
(The Man Who Fell to Harth m .t, 
terloops, briljante spel deur David 
Bowie as die 'alien'). 

Wetenskapfiksie bi d aan die 
moderne mens wat sy wereld so goed 
k n, en deur amper nik verras word 
nie, die een groot moontlikh d van 'n 
nuwe bron van verwondering, i ts wat 
hom sy usem laat ophou. En dit kan 
lekker wees, gaan kyk maar na Dark 
Star! 

VRYHEID 
d' Seker die belangrikste hiervan, en 
It Wat hom tot 'n groot mate van 

ander kunsvorms onderskei, is die ge 
~eldige vryheid wat dit die kunstenaar 
bled, hetsy hy 'n skrywer of 'n film 
~ker is. Dit impliseer glad nie dat dit t Warboel van los idees in 'n vakuum 
kOt gevolg het rue - enige werk moet 
onsekwent wees binne sy eie raam 

Werk - maar dat 'n kunstenaar sy eie 
~aa~~erk kan kies, of meer nog, kan 
,eflnteer. Cn Goeie voorbeeld hiervan 
I Isaac Asimov se Laws of Robotics.) 
Jll' Elke werk bepaal sy eie grense. Neg 
lnder beteken dit dat 'science fiction' ttad' . o '~loos is. Die avonture van 

t dysscus vind telkens weerklank erens 
ussen die stene, of 'n nuwe Don 

PROGRAM - KULTUS '79 
Bo ,Maandag 30 April: Openingsaand. 
a ~?rkcs en niversiteitskoor: Endler 
t a , 19hOO - 20hOO; kaartjies SOc - 
e koop' k . S bAS 10 oshuise, USA T, ASV • 

US-kantore LSS, Foyer. 
1.>b I,) in dag I Mei: USAT en 
~l'\ ~J\TUS. 
1 ;tmaaklikheidsaand: "Gat" LSS; 

100 - 20hOO; tocgang gratis. 
F'i/Wocnsdag 2 Mei: DASlJS en ASVS. 
tc:;:,vertonilJg: Beeldende Kunste 

tOe U - Grootsaa l; 13hlS - 13h45; 
AS~~g gratis. 
kaan'~.k~nsert: Kornpetisie van Afri 
ka se hgte musiek deur studen te ge 
va~ponc~!. ,Aankondiging van wenners 
19100 Poesle-kompetisie; Endlersaal; 

~ - 20hOO; toegang gratis, 
en A~nderdag 3 Mei: Konservatorium 
1l1' K. l<idag tOriu Uurkonsert deur Konserva- 
13h4~stud nte: Endlersaal; 13h] 5 - 
Poer' ' 50c-kaartjies by deure. 
rne/Cbespreking deur dr. J .C. Kanne- 
2{)h~~. gelei: Wilcocksgebou; 19hOO - 

V ,toegang gratis. 
Il.a rY,dag 4 Mei: Andorra 
'79 ' 1 hom-teater; 20hOO; by Kultus 

lOkale. 
ton~ie US-f ilmvereniging so fllmver 
de tgS en Science Fiction-reeks vorm 

Van KUltus '79. 

'n Geharde realis mag dalk opspring 
en kapsie maak teen eteriese vaaghede, 
maar dat 'science fiction' ook relevant 
kan wees, is nie te betwyfel nic. Waar 
wit jy nou 'n interessanter reaksie op 
die totalitere staat he as in Repent 
Harlequin, said the Ticktockman van 
Harlan Ellison, of 'n betcr studic van 
die mens onder geweldige stuk as in 
Rogue Moon van Algis Budrys? Self's 
algehele fantasie is nie sinneloos nie. 
es. Lewis se fantasie was jou vensters. 
Dit stel jou in staat om nuwe perspek 
tief op die werklikheid te kry en dit 
dalk beter te verwerk. 

Die film voeg nog 'n dimensie by. 
Die projektor as 'dream machine' laat 
die fantasie voor ons visucel en hoor 
baar werklik word - "2001 was a film 

Dr. Botha het 'n interes ntc, dog 
ongewone benadering tot die tema 
gehad dCl;rdat sy Steyn se werk hoof 
saaklik binne die ontwikkelingsgang 
van die Afrikaansc prosa geplaas het. 
Sy het gewys op die belangrike periode 
vanaf Jan Rabie se E n-en-twintig t01 
by windraos. en di danropvolg mde 
b weging tot r .alisme, met sy "vert I 
ling 115 ondersoek" en "cksplisiet 
waar: kynlikheidsomkleding". In < an 
sluiting hierby het ons Konfreikll1B' en 
die 'g. New Journalism, met t.ksp~ 
nente soos Die Swerffare van POPPle 
Nongena en ander soortgelyke "outen 
nek-dokumentere" werke. 

t fil 24 u tr di n 

K GRENS 
Juis hierdie aspek, n1. die botsing 

tussen werklikheid en fiksie het ha r 
by Steyn se werk gehring, aang .si n hy 
die grens tussen hierdie clemente vcr 
ken. Hy ondersoek 00 veral die grens 
tussen die ou en die nuwe wereld van 
die Afrikaner. Volgens dr. Botha het 
hy "n "sinnehee1d van ons tyd" op 'n 
bale openlike wyse geskep. 

DR_ ELIZA BOrHA 
b .fore the enormity ot fa tual xposi 
tion." Dl vr ag is dus nou in waiter 
m' te Steyn se w rk 'n gro ipunt ver 
teenwoordig binne die totale omvang 
van die Afrikaan 'C prosa. 

Dr. Botha het 'n inter ssante teorie 
a 11 die g hoor oor zedr : 'Afrikaans 
beweeg in die rlgting v n di Ess y. 
Ons het te min verbeeldin 
t skryf." 

MIN VERBEELDING 
In di' verband het sy uit Gorge 

Steiner angelu al: "Fiction f Us silent 
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Campus Control 
• a aID ID the neck? 

Parking area for the hostels Lydia, 
Minerva and Il.T, B. till presents a 
problem for Campus Control. Th ar a 
behind these residences belong. to the 
municipality: so it is not po iblc to 

Mr van den Illcn, h ead of the build a parking area there. Without 
mpu Control, would id 'ally like to municipal pcrsmis ion the municipality 

s .c a ystcm of pa rking on the p rif ry tipulate that parking arc, s for host el 
of campus or a high ri parkin' build- must be close to the ho I concerned. 
ing on the edge of campus with orga- "The amount of parking is proportional 
nis d trail port to and I rom parking to the number of people in the 
and central canlpusat r~lllar intcrv l~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cntral campus would be r of '111 

traffic anti students would h able to 
wander lei urely along, d ep in dis us- 
ion or mcditution without fear of 
bing flattened by a pa. sing car or 
deafened by d I 000 cc motorbike. 
Walkin' to and from classes would 
b come a pie sure in read of a hazard. 
rmpu 'ontrol ha m de a .tep in this 

direction by cutting down on the 
criss-eros. ing of campus by motor 
bikes. 

ONI: of th biggc t probl ms facing 
'ampus (ontrol is vchicl ontrol 
on central ca JIl pus. 1 hi area has 

the greatest d mand for parking. 
entral carnpu parking has to be 

divid d between delivery vehicles, 
univ rsity and maint inane v hicles, 
building contra tors, staff vehicles, 
vi rIOT' and last but by no means I east, 
students. Campus control ha. 10 
ccommodate this demand for parking 

and at th '111 Lime consider the 
utety of thousands of pede trian stu 
dents who tr 'am across c mpus every 
day. 

FREf< OF TRAFFIC 

MONt.'y 

• 

MICHELE ALEXANDER 

could b a yst III of hued parking 
ha y . Stud en ts in the arne area could 
form li t-cluhs. In t ad of bringing for 
ex, mple, four cars onto campu every 
day and paying 10r tour separate bays, 
the cost of 111; hay could be . hared hy 
tOUI students who would tak turn to 
bring then cars. TIll: co t of ,I parking 
bay, th 1,;0 t of petrol and the volum 
or traffic on central campu would b 
cut down. 

HOSTEL PARKING 

building. 
Thi year tudcnts may have won 

dered why th y have to present their 
vehicle-insurance lic nee when register 
ing their cars at ampus Control. 
According to Mr. van den I lzen, the 
reason is that in the past, problems 
have ari en when registered cars have 
been fined bccau e tudents have made 
error on their regi tration forms. 'I hc 
pre entation of an insurance licence 
will prevent ueh errors from being 
made in future. 

Mr van den Elzen say, that he has 
ound that student' are generally most 
co-opera tive and realistic about the 
problems of Campus Control. lie is 
very much in favour of more direct 
contact b tw en the students and Cam 
pu Control. If students have any 
grievance or need advice, Mr van den 
Elzcn and his staff are very willing to 
discus. the problem and try to help out 
students. 

HOEKOM BETAAL 
NET STUDENTE? 

The implementation of a system of 
rif ral parking or UI(~ onstruction of 
hi ih-ri building i however I aced 

with a familiar problem - finan c. In 
this time of financial string ncy uch a 
project would b low on th Univer .i 
ti " list of prior itics. mpus rmtrol 
fund, for the maint nance of pre ent 
parking areas and the financing of new 
parking ar a projects are upported by 
th rental fees (RIO per annum) paid 
hy stud nts for their parking bay and 
hy fines. Howev r this money is only a 
v ry mall p rcenta e of ampus Con 
trol fund', Until ad qu t funds c. n b 
ai d, it will be impos ibl to imple- '- - _ 

HI nt any new system which might 
lleviate the problem of vehicle-control 
on ccntrr 1 campus. 

The demand tor parking on central 
campu. ha to, certain extent h 'en 
llcviat d hy the new parking are: in 

U vi inity of HI' Con rv. Approxi 
mately 80 out of til J 50 parking I "IY 
h v been riven to tud -nts. lIow ver 
it is impot ible to create more par 'jng 
rc on centra} campu . 

S JAR ;0 BAY 
Another olution to the probl im 0 

t jng on ,ntTa) campus for. tudent: 
not WIthin walking di. tan4.:C of . mpu 

'n A pek van kampusbcheer waaroor 
die mce tc studente 'n wcnkbrou 
'al lig, is die betaling vir parkeer 

plekke. 
Die dosercnde en admini. traticwe __ ~~~ ~_~_~~..__ ~~_~_~~~~ ~ ~ __ 

p r onoel betaal blykbaar nie vir par- 
kcerplckke nic. 

R13000 
Van die J 800 p rkccrplekke op die 

ntrale karnpus en by di Ingcnieurs 
gcbou word n t 500 dcur stud nte 
gebruik, Tc n RIO per parkecrplek 
betck n dit dat R 13 000 aan rnoont 
like parkcerplekgeld v rlore gaan, Vrac 
wat nou ontstaun i : Betaal tudente 
dan ook vrr die ontwikkcling v, n 
do ent se parkec rpl .kke? Is dit r g o 

• lux I 

Op andcr kampussc - UK, Potchcf 
troom, Wit., Bloemfontein en Tukkics 
betaal alrnal vir hul plekke. Ons vra 
maar net. 

F u 
PA 

This is how it all happens: top left: Phase I: Our Campus Control 
officer spots the potential victim. Top right: Phase 2: Identification. 
Phase J: bottom right: The fine. Phase 4: bottom left: Report on 0 
successful mission. 

K 
TO NM 

WAT fru treer die tudent die mec- om hut motors te verwyder. Knn on 
sto? Hoewel Kampushehcer tans nie 'n meer rcalh ti sc en mcnslikcr 
tw ede is op die ongewildheidslys benadering kry nie? 
die muni ipalc vcrkeersbcamptes 

loop 10 voor is daar fa ette VHn STUDENT ~PRET 
Kampu bcheer wat pIa. Studente bly studente ... en gc- 

Die algemecnste frustrasie is par- 
ke rplekk en motors. Sons blyk uit 
vcr. kCI opnamc wat gcdoen is, is die 
parke erplckke op die karnpu: gehcel en 
al onvoldocndc. In bale gevalle is dit 
ook duidelik dat parkeerplekkc onreg 
v rdig en onrealisties toegeken is. Plek 
k wat vir univer: iteitsamptenar > en 
be oeker: uitgesit is, i eitlik altyd 
b skikba r, met ander WOOl de in on 
bruik. Studcnte mag cgtcr nic daar 
I arko r nie, m: ar daar is ook nie 
It rnati we. parkcerpl k nie. 

"BESOEKERS"? 

Wat stud mtc en hul ouers kwcl, is 
wat i, "B . 0 ker " nou eintlik? Waar- 
0111 g bcur dit da l ouers wat Vrydae 
hul kind rs by di klas kom haal en op 
besoekersplekke parkeer, aangese word 

• 
I m n 

Groothandcl en Uitvocr 

Plein traat 21 - Stellenbosch - Tel.: 3131 

Ons so k 
studente-agent 

vir die vcrkoop van 
Diam ntringe op kommissi basis 

sonde prct is deel van 'n student se 
Ic we. Self. ons oupas en oumas vcr 
ta311 dit. Dit wil cgter voorkom a.ol 
Kampu bcheer dit nie kan vcrstaan nie 
want daar is 'n nciging om hicrdf 
gcsondc tudenteg es heclternal (I 
demp, Stellenbossc studenteprct \\,,1 

nog altyd uni k, daarom moet KarTI' 
pusbehcer eerder pro beer am 'n pos" 
tiewe bydrae tot die bchoud daarvan tl 
lewer. 

MENSLlKIIEID 
'n Aig mene frustrasie is die gebre~ 

aan m mslikheid by die meeste Kan' 
pusbchccrbcamptes. Mcnings daaron" 
trent wissel van "bombasties", "polish:' 
manugtig", tot "tc amptelik voo" 
do n". 

DANKBAAR 
Die studcnte is maar ondankbaar Vif 

Welt Kampusbehcer vir hulle doe~ 
Wic van die . tud nt sal (selfs VI' 
bctaling) bereid wees om jaar in en ja J 

uit die kampus op tc pas, selfs i~ 
pannekoekweer? Hul strenge houdillg 
word daarom verstaan, maar daar is '~ 
vermo de onder die studente dat Kal!I' 
pusbeheer op 'n komrnissiebasis fU~' 
gcer. Hoe ander: verklaar 'n mens 01 
felt dat hullc vieruur in die oggell6 
p, rkceroortreders sock om voor ka,tr! 
jics uit te skryf? 

'n Toekomsblik eendag sal alle 
vervoer so lyk. Waar Stellenbosch 
vandag is, is die land more (sic). 

BEGRIP 
In Kampusbehcer se guns kan geS 

word dat min studentc werklik dell 
hulle gefrustreer word. Alle rcgdenkl'll 
d studente begryp hu1 rnoeilike taa~ 
Die mening is eerder dat da, r vIII· 
Kampu beheer 'n grap gemaak word 



og M 

Van Heerden Heunis is '1'1 3de jaar 
Admissiestudent. Hy is 'n knap rede 
naar en ook hutskomtteelid van Liber 
tas. Hy dink graag aan verliefdes en 
verloofdes wanneer hy sy plate kies vir 
sy program. 

Andre Myburgh is 'n 2de jaar Reg 
student van Simonsberg en is die enig 
ste omroeper lwt op Engels uitsaai. 
Andre is ook verantwoordelik vir die 
Enzetse nuus op woensdae. 

e 

Hendrik Verwo rd, '/1 Zde iaar 
B.A.-s/tldellt, is lid van di Junior 
Breebestuur en ok tn kranige v [lit op 
atlc t. Hendrik g, niet dit om mu i k 
vir almul II' speel trouens dit is oak 
sy program Sf naam. 

E 
Staats resident »ereer 

DAGBREEK het die naweek van 6-8 April rcunie gehou, en meer as 250 oud-Dagbreker 
inwoners van die koshuis het hierdie feestelike gebeurtcnis bygewoon. 

Dagbrckcr van aile tye, wyle dr H.F. 
Verwocrd. 'n Oor 'OllUC waarin Dag 
brcck hulde aan mnr Yor t r bt inif, i 
d eur Sy Edele Minister II. II, Smir, aan 
hom oorhandig, 

Die reiinic is gehou om Dagbreek in [periodes in sy lcwc beskou, Dawi 
sy nuwe gerestourecrdc vorm in te wy Snyrnan en dr Bethel Muller het ook 
en om die bckendste Dagbreker, Sy van hut dae in Dagbreek v rtel. 
Edcle mnr B.l. Vorster , tydens 'n dinee In 'n rugbywcdstryd die midda l op 
tc vcreer. die Danic Cravcn-stadion het dic span 

van Dagbreek die Oud-Dagbrekcr pan 
met 20 4 geklop. Amos du Plooy, 
certydse Springbok, het op 53-jarige 
ouderdom die oud-Dagbreckspan aan 
gevoer. 

Die hoogtepunt van die naweck was 
ongetwyfeld die dince wat Satcrdag 
aand g hou is. By die gel enth id i. 
Dagbrcek sc twccde erepcnning cor- ,--------------"---------------------..;.... _ 
handig aan 'n Dagbrcker w thorn 
bcsonderlik onderskci hct. Die toe ken 
ning is gemaak aan die vorige rektor 
van die Universiteit, prof H.B. Thorn. 

PROF. DE VRIES 
Die koshuis is by di g .lecnthcid 

dcur dic Vise-Rektor van die Univcrsi 
ht en oud-Dagbrcker, professor M.J. 
de Vries, aan die inwonende hoof, dr 
Walter Claassen oorhandig. Hierna is 
~ar 'n huisvergadcring gehou onder 
te Voorsitterskap van mnr Piet lom 
bard, hoof van die dcpartcment van 
Ontwikkeling van die Univcrsiteit. Die 
vcrgadering het ook geleentheid gebied 
aan oud-Dagbrekers om van hul 
crvarings in Dagbreek te vertel, 

IN MY KONTREI 
Die verrigtinge is Saterdagoggend 

Vrocg begin met die aanbieding van die 
~rogram In my Konrei, vanuit Dag 
hT: ~ se vierkant. Gys van Schoor, 
1 ~ld)ge primarius het die program inge 
e) met 'n vooruitbeskouing oor die 
~aweek sc program. Daarna was Sy 
.dele mnr B.l. Vorster aan die woord 
~ hy het melding gemaak van die 
H SOndcrse gees wat in Dagbreek heers, 
y het gese dat hy 45 jaar gelede 'n 

~stej~r in Dagbreek was en dat hy sy 
Yd hler as van die aangenaamste 

SPRINGBOK-EREROL 
Daar is toe oorgegaan tot die onder 

tekening van Dagbreek se Springbok 
ererol. Dit is onder andere ondertekcn 
deur Willem Delport, Amos du Plooy, 
Jan Pickard, Flappic Lochner, Boland 
Coetzee, Jackie en Dawic Snyman, 
almal oud-rugbySpringbokke en 
Tommy Brummer, Springbokwater· 
skier. Verskeic Springbokke, soos 
Dawie de Villiers en Danic Malan, kon 
die gelecnthcid nie bywoon nie. 

Die Staatspr sid nt het hicrna in sy 
toespraak hulde gcbring aan die per 
soon wat hy beskou as di groot te 

.RFDlFNS 

Hoogtepunt van Ingenieur. we k 
DIE reeds tradisionele :rapkaruithouwed~ n van mor (28 April) plaa . I it is, 00 in di v rlede, die 

hoogtepunt van Ing nieursweek w t van], ar vanaf 2 tot 28 April plaa vind. 
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00 
Stil ASPU lewer geen 

bydrae • 

DIE besluit van ASPU (Afrikaanse Studentepersunie) om nie y 
redakteurs toe te laat om as afgevaardigdes die onlangse Nasionale 

Redakteurskonferensie, wat op Stellenbosch aangehied is, by te woon 
nie, het daartoe gelei dat die afgevaardigdes en waarnemers van 
SASPU (South African Student Press Union) die vergadering verlaa 
het. Die uitstappery het gevolg op 'n lang en hewige dehat op 24 
Ma rt n d t SPU se d elname a "p i w " wa rn m rs nie vir di 
organiseerder, Chris Heymans, of vir SASPU aanneemlik was nie 
Hulle redenasie was dat ASPU se stilswye die konferensie nie sinv 
kon laat verloop nie. 

Die motivering vir ASPU se stap om 
slegs waarnemers . onder spreekstern na 
die konferensie te stuur, was di feit 
dat, volgen. ASPU, inligting aang ande 
die konfercnsie onvoldoende wa en 
laat ontvang iii. Die gevoel het du 
ontstaan dat hulle hierdeur, onvoorbe 
reid op besprekings wat ook soms 
politic. -gekleurd is, besprekingsgewyse 
aan die kortste end sou trek en ASPU 
se naam dus aan ondeurdagte be luite 
gekoppel word. Tydens 'n hoof 
bestuursvergadering op 10 Maart het =:::::::::===========:;;:==~;:::::::::::::::::::::::::::;:;;:::::=:=.=;::=::;::================~~ ASPU ook twyfel oor die bestaansreg 
van 'n NRK uitgespreek en daarom die 
organiseerders versock om die konfe 
rensie uit te stel en die program betyds 
beskikbaar te stel sodat ASPU deel- 

Soo v rwag kan word, is volle burgerregte aan die Stedelike name bespreck kon word. Weens die 
binne die organisasie nie lirie oor Swartman met ''volgehoue vasberaden- weicring van hierdie versoek is slegs 
hierdic opmerkinge van hom nie. In 'n heid die nek ingeslaan moet word". waarncmers gestuur. 
brief ann Potchefstroom se studente- 'n Moontlike punt van kritiek is dat Die Stellenbosse Publikasiekornitee, 
koerant, Di Wapad, spreek 'n student die opstellers van die stuk dit uiters wat die konfcrensie gereel het, het met 

IE Br derbondspook veroor aak kerp kriti k teenoor hom uit. Volgens moeilik vind om die probleern buite die spyt kennis gcneem van ASPU se be 
de dae 1>: ikon t rnasi op die krywe is die verhoog vanwaar hy raamwerk van die huidige regeringsbc- sluit om nie hulle individuele koerante 
En I talig k mpus . Veral op prat t het di i ale klimaat vir hom leid te b nader. Aanbevclings word toe te laat om die konferensle by te 

Wit n die Univer it it van Natal word om . y dikale d nke tot uiting t g maak sleg: ter verbetering van die woon ni en het o.a, die volgende 
poo om akademici n universiteits- bring. huidige regering beleid. Ander vorrne standpunte g huldig: 

amptenare wat lede Is van die "go- van akkommoda i word nie eens go- 1. Die bcswaar oor'n brek aan tyd 
h im tt organi ie, t ontmasker. A BEELD noem nie. Die vr ag kan ook g stel vir voorbereiding dra nie veel gewig nie, 

By die univer iteit van Witwat r - word of die opstellers werklik onder aangesien gedetaillecrde inligting 
rand het pogingi van di stud nte- die indruk g kom het van die totale skriftelik byna drie weke voor die 
ko rant, Wits Student, om die name te radikalisering van die Soweto gemecn- konferensie aan aile deelnemcrs ge tuur 
publ i e r, skipbreuk gel i toe die R k- . kapsleiers se politieke . ieninge wat van is. 
tor, prof. D.J, du PI is, del van die hulle aanbevelings kwalik 'n oplossing 2. Oat ASPU skielik wit be in oor die 
ko rant verbied het. Die koerant i van die problecm maak. Praat met di bestaansreg van die konferen ie i. on- 
v rd I v rbled om die name van enlge mens, nie oor die men c, is tog een verklaarbaar, aangesien hulle dit self 
Univ r iteit mad led, wat lid is van van die duur les: wat ons uit die voorheen aangebi d het en verlede jaar 
di Brood rbond, ill die to koms te Soweto onluste van 1976 geleer het. e konferensie in Pretoria veral baie 
publi r.))i artik I i klaarblyklik suksesvol en vrugbaar was. 
verbi d orndat dit die becld v n di TEREGSTELLING 3. Gesien teen die agtergrond van 'n Vir die kriti s-e lucrcnde leser 01 
Univer it it sou kaad en omdat die vorige krisis, toe ASPU nie 'n voorge- waarnemer van die gebeure rondom dt 
artikr I nie wen lik g ag i in die Iig van Die teregst lling van Solomon steld eminaar in Port lizab th in ~ atgelop NRK is daar egter 'n hel. 
di univ r it it se on ek re finansi'le Mahl ngu het onlang: heclwat rcaksie 1977 wou bywoon nie, om baie die elf- paar twyfelagtige oorwcgings agtcr dl 
to tand nie. Die S het 'n mo ie op die Wit karnpus uitgelok. Die Stu- de redes wat vir hicrdie geval geld, het ASPU optrede. As hulle eerstens 4rt 
ang, neem waarin prot. du PIes i se denteraad het kort voor sy dood 'n die publikasiekomitee 'n suspisie dat w kate min tyd be. kou om voor t 
optrede betr ur word en dat enige eenparig versoek tot die Staatspresi- ASPU met 'n ongelukkige pel besig L berei vir 'n konferen ie van redakteur 
vcrdere lapp' om kontrol OOf die d nt g rig om sy lewe te paar. en hulle word versoek om hulle posisie i dit te betwyfel of enige tydpe(~ 
student per uit te oe en tot openlik .------------------------------"---------------...., hulle opgewasse ou maak vir die fa ~ 
konfrontar i t lei. A AN OPVO E IN G 'n Mens kry hier net die gcvoel dill By die univer iteit van Nat. Ii. twee ASPU sy eie verrnoens rondom di 
akad mi i onlangs ontm ker, H tile i _ - konf ren ietafel in twyfel trek. Hierdi I 

mnr. J.B. Stand r, '0 voormalige direk- onvermoe word nou verdoesel agter 'f 
teur van Ond rwys in N tal n "n lid .; sogenaamde beskerrningsfunksie en Ir 
van di universiteit r Id n mnr. Ben GE TI E E negatiewe afskietpoging van SASPU ~ 
Cilliers, 'n lektor in Geneti . aan die ". wa k verloorders" orndat hutt 
univer iteit. Die S het mnr. Cilliers _._-_... (SASPU) se mosie nie deurgevoer 
uitged. g om in 'n opcnb re d b t sy nie. 
lidm~atsk ~ te Ve!~edig '. By het egt~r IN vanjaar se eer te uitgawe van National Student, NUSAS se kwartaalblad, verskyn 'n artikel wat Hoe ASPU nou skielik die bestaan 
g wele~. 01 admini rasl.h t cgt r ~ Suid-Afrika e opvoedkundige stelsel sterk aanval. Volgens die artikel is Christelike Nasionale reg van die konferensie in twyfel kat , 
verklaring uitg r ik nn huD <lit 0 d (eNOl , tart" b 1 id d ik . d' N' 1 P dl bl k h 1 trek, weet net hulle, aangesien hull 
duideli' tel d: t di Bro derbond en n erwys n to 1 ere ei wat aarop gem! IS om re asiona e arty en ie an e as ge ee self voorheen die aanbieders was ~ 
rol pe 1 by die n tiling v n p r- in hun oorheersing, politieke mag en superioriteit te b vorder. verlede [aar e konferensie in Pretofi ' 
n I tot di univ j it nie a nh lings bewys die fundarnentalisme be kryf, Hulle opv eding moet nie t n baie vrugbaar was. Dit is ook opmcr~ 

van eNO, volgens "National Student". ko: te van blanker gefin nsieer word lik dat hulle reeds in 1977 om bal 
Verder word ru r ge .. dat die stelling rue. die elfde reele nie 'n voorgesteld 
in di pamn t Lie/de vir Alles -.mt ons Ware geluk vir Klcurlinge sal legs eminaar in Port Hizabeth wou bY 
'n Is . ien kan word as 'n blatante gerealiseer word a di Afrikan r y woon nie. Het dit nie tyd g word eta 

00- i tclik ntim n _ heili tank vervul ur bulle Christe- ASPU sy po isie en gesindheid duideJi\ 
Nasionaal, 008 in di pamnet be- like Nasionaalop te vo d, vOlgeos di moet uitspel nie? 

skryf, betek n s peratistie; kritiek ICNO pamO t. 
WOld verbied en claar moet met dweep· Naturelle-opvoeding moef gebaseer 
BUg a n die menings van 'n ekstreme word op die beginsels van trusteeskap, 
mind rheid geglo word. Oit is die ongelykheid en segregasie; sy doel Volgens ASPU kan die kommu~ 
entrale kon ep in die CNO-tx;l id. moet wees om die Witman se siening kasie gaping tu sen ASPU en SASpl 
Onder opvoeding hedoel die pam- van. die lewe,. veral. dM Van di~ Botre- koerante egs deur die uitruil ... ,~ 

#let nie die ontwikkeling van die ver- nasle, waf die semor trustee lS, in te notule en die uitnooi van mekaar ." 
. tand nie, maa di vcrslawing daarvan. prent" se die pamflet. I konferensies oorbrug word. Nuu vl1l ,~ 

08 aanbev 11n Oi g bruik van die woord vorming in National Student gaan dan a n om m n jousel f: Is die NRK dan f\ 
aan t lling v n '0 ~ent haat p:0f. v n o~y. vorlg voor· eli pamtlet wys die bedoeling uit om op te merk dat die ist em van eND juis tn I ntheid ni ? Wat bet dI~ 

komit m die Krui p d VrJ3 tuk t Sitt r van di I' A_,K .. n die 8r d~rbond vir kinders te ,e wat hulle moet glo en duidelik on twerp is om Suid-Afrikaners nou van die ASPU- trewe geword? 
ond, " a n ~aar hy se ... Ons wll g en 'voel. Di kind, n fat r die stud nt op van mekaar te vervreem en om blanke Oit i duidelik dat ASPU se "po~ 

"Lie dink dikw l. meer radikaal as "'! n ng van t.le .. :. 1c~lt~re ... god - UDiv rsiteit, m n oit -If uitvind w.lf saam te trek in 'n poging om mag en tiew ingesteldheid" teenoor Ol 
\Wt e in die open ar I sa," dl n Ie 0 v n r se h me. hy 800nU oor 'n saak sou dink nie: oorheersing in die Jand te bohou. Dit is NRK's twyfelagtig is en clat sy or!. 

"Jndi n e die SB ou verlaat sou Volg n die pamflet bet ken hy moot in CNO glo, en Ile[de vir s)' ele dus 'n ideologies beleid van op- naamde pogings om sy Ubeste te doel1 
da r vir my • s Afri n r en nder Chri tel k ')a. kl wing . n die Arnk 1 POel. voeding. Deur blanke en wart kinders om konferensies in die toekoms te 1a~ 
aanva rb re lteenkome w es nie. G • van ie dd Afri ner erk"." 'n National Student gaan v rder om deur dwang te taat voel, glo n weet slaag net envoudig nie goed genoeg I 
v IgUk 11 t Ie be luit om in die SD t, on rwy r ni 'n Chri ten is nie, i hy di J NO pamflet se houding teenoor hulle net <lit wat die staat bull wil he nie! 
blyen 't van hinne f t v r nder." 'n d lik .va r vir on n. Hierdie Kleurling en Naturelle opvoeding te om te voel, glo en weet. 

Die twaalf skoonhede wat hierbo rustig onder die eikebome verkeer was almal finaliste in die Mej. 
Ingcnteur-kompetisie. Bo stt v.l.n.r.: Lizette Tromp, Anel Strydom, Anita du Plessis, Celeste Scholtz, 
Ansie Engelbrecht en Gill Vith. 
Voor (v.t.n.r.]: Emily Schneider-Watcrberg. Marietjie van Eeden, Giselle Taljaard, Barbara Shutler, Karen 
Joubert en Louise Scholtz. 

LOOP WEER 

ELOF 
OM 

Theun "loff, ASH 
onlangs 
Nu -president, op 
orm by die Univer it it van die Wit- 

en g sindheid spoedig in heroorwegin 
te neem. 
4. ASPU se Vet e dat die konferen 
sic uitgestel moes word, is wens prak 
ties rede van die hand gewys, aan 
i n daar reeds verlede jaar ooreen 
kom is dat vanjaar S onferensie veol 
Stellenbosch se April-vakansie 11 j 

plaasvind. 
In Die Wapad van 6 April word in 

die hoofartikel die mening gehuldig dal 
die uitstappery van die SASPU vcrteen 
woordigers gesien kan word as 'n ill 
direkt gevolg van die feit dat ASPL 
nou "aktief sy lede begin be ske rrn 
het." In dieselfde artikel word dit oo] 
as bc tr eurenswaardig beskou da! 
SASPU uitgestap het ten spyte van di 
feit dat hul mosie dit indien ASPl 
nie as volle afgevaardigde wou dee! 
ncem nie, of hulle Of SASPU die 
vergadering moes verlaat, nie dcurgs 
voer kon word nie. Voorts word gewY 
op die kommunlkasie-gaping tussen dt 
koerante van ASPU en SASPU W3 

r duidelik na vore gekom het ul 
die gebeure rondom die onlangse NRI\ 
Oit sou net goed do n a. die twee 
organi ie meer kontak opbou, soO! 
byvoorbeeld deur notul suit tc ruil 11 

mekaar na vergaderings en konferensk I 

uit te nooi. Volgen: die artikel h 
ASPU sy "po itiewc ingesteldheid 
tcenoor die NRK's bewy deur aan I 
dui dat hy "sy beste gaan doen" of)1 
die konferensies in die toekorns te I,d 
slaag. 

lWYFELA TIG 

STREWE 

JOHANN SWAR-t 
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ME W 
referendum is die rn ning van die stud nte-uni 
vr ag van affillasie by die ASH de glik g toct . 

'/I Toonbeeld pan Stellenbosch se algemene apatie. Rondom die groepie op die /010, on ier wie mnr. 
Gerhard Barnard, voorsit ter van die ASVS (middel, links) ell mnr. Theuns Elof], president vall die ASH 
lmiddet, regs), skitter die Maties ill hul afwesigheid. 

Affiliasie: Finale 
Nekslng toegedzen 

Or 25 April, elf jaar nadat Stellenbosch die ASB verlaat het, het die Stellenbosse studente op 
, oortuigende wyse getoon dat die ASB nog net so onaanvaarbaar as elf jaar gelede i . IIcraffilia i is 
lndividueel met 2 50S teen 993 stemme finaal dre nek ingeslaan. Ook die wyse van affiliasie is met 1 997 
teen 1 535 stemme verwerp. ' 

BLOEDINTERVARSITY· 

MATIES LOEI 
MEER AS U. 

Op 28 Maart 1979 met die aanvaar 
ding van 'n mosie in die SR. ingedien 
~ellr Jan de Wet en gesekondeer dcur 
eOn de Kock, waarin voorgestel is dat 

Stell nbcsch op 25 April na die stem 
bu gann om te beslis oor ASB-affiliasie 
n, indien wel, of die manier van 
fCli sie pro-rata moet wees, het dit 
elYk na die begin van die einde van 'n 
tYdperk van twyfel en onsekerheid oor 
\Vaar Stellenboseh binne die studente 
Politick staan. 

P ANEELBESPREKING 
ki Op Maandag 23 April het die v r 
, 109 al momentum begin wen deur 
,,: paneelbcspreking onder 'beskerming 
T n SAAK. Terwyl Jan de Wet en 
u,heuns ('loff 'n sterk saak vir affiliasie 
.;!gemaak het, het Use Treurnicht en 
h Ilgard Bell die teenoorg telde stand 
"Unt ingenecm. 
da HiJ~ard Bell het daarop gewys dat 
bear rue by Stellenboseh 'n werklike 
I hOeftc aan affiliasie bestaan nie. Hy 
~et die SR be, kuldig dat hulle die 
t1dcnte aan die neus lei. Die SR voer 

ll<l~ ,at hulle die ASB a torum wit 
die rUlk, ~~~r dit kan nie, want volgen: 
r SR aft ilieer hulle rue as Stud nte- 
aad nic. 
\II In tcenstcJrtng hicrmee het Jan de 
bc~~ da~rop gewy. dat Stellenbot ch 'n 
~er Ingrtke rol in die studentepolitiek t 
III "ul het en dat hy hierdie rol op 
J\SB~ kreatiewc wyse aile n binne die 

.. kan vervul. 
) ) helm I, lot f het St Ilen bo ell s 
tor Ilkomstc met die ASH b .kl '01- 
on n daarop gcwys dat kenni van 
ASH gcn em word. Dit sal dus vir 

Ip Mat', J di I' it es let re B oedint rvarsi y 
t ell die J eys gewen. Negchon 

k ~erd-sewe_~n •. cwentig Matie 
e ~c ers het altesam 905 pinte blo 'd 
Pintc nk t enoor die 520 Ikeys wat 433 

1)' Opgelewer het. 
h.tit te W~·Bloedoortapdien het be 

Om di I gcrieftlker en makli . r vir 

Stellenboseh as platform kan dien. A 
verdere redes vir affiliasie het hy aange 
voer dat die ASH dinamie gro I, d t 
die ASB 'n skakcl met under kampu: so 
bied, en dat daar nog byvoorbeelde vir 
lcde soos 'n NEDBANK-kaart is. 

NIE MEER VERLIG NIE 
Use Tr urnieht wat haar stork teen 

affiliasie uitgespreek het, het beklem 
toon dat die hoofbe tuur van die ASB 
nie die algemene lid se politieke siening 
vertcenwoordig nie. Die enigste SR 
binne die ASB wat be reid is om te 
verklaar dat hy sy studente politi s 
verteenwoordig is die van RA U; en die 
verklaar kategories dat die ASH ni 
besig is om meer verlig te word ni . 

Maar meer belangrik nog is dat 
volgens mej. Treurnicht die kons rwa 
tiew s binne di ASB 'n aanslag op di 
meer verli to clement beplan. Indien 
dit deurgevocr word - in di post-Eloff 
fase - waar staan Stellenbosch dan? 

Intussen i stemdag - 25 April - en 
'0 inliglingsvergadcring op Dinsdag 24 
April wyd geadvert cr. Vcral di adver 
teer van cersgenoemdc het r ksie OOT 
'n wy front uitgclok. 

PETISIE TEEN PLAKKAAT 

Uit lae 

7. 
23,0 
31.4 
83.1 
67,2 
·l,6 

29,1 
29.8 
7.6 

16.9 
,8.9 
75.9 
28,6 
278 :6 
50,5 
18,6 
18, 
39,S 
13,5 

,5 
2:1,1 
22,1 
52,0 
50. 
2,0 

2 ,9 

pi sl r 

stud nte te m: ak. Daar sal in di 
vcrvolg 'n twcewccklikse kliniek .in die 
Gat w es. Die ecrste kliniek in di LSS 
was op 23 April. Die klinick in Stell n 
bo ch is nou in die -kerksaal en bedo I 
vir die algcmen publi k. Studen1e wat 
di skcnkings in di l.SS I isloop, kan 
ook bloed da r gaan . kenk. 
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t enter 
LOUIS HEYNEMAN BERIG: BY 'n haastige vergadering, wat om verskeie redes verlede Woensdagmiddag in die middaguur 

ingedruk is, wou dit voorkom asof die Studenteraad van vooraf verward en verdeeld was oor 
veral die stemprosedure in die ASB-referendum. Die vergadering het aanvanklik ietwat chaoties 
afgesit met 'n kJomp gefrustreerde lede wat vergeefs geprobeer het om 'n verdwaalde duif, wat dalk 

DIE ASB heraffiliasie-poging het, soos voorspel, 'n warm debat met die olyftakkie die SR-vergadersaal binnegedurf het, te probeer yang. 
op Stellenbosch ontketen. In hierdie dae word Die Matte Moet egrer vir geen oomblik dink die Mnr. Piet Stofberg: "S kere kritici is stemper entasies en wet like implikasi 

egter daarvan beskuldig dat hy te onpartydig in die hele debat duif-cpisode het die res van die vergad ring beslis my vyande!" van die uitslag het selfs "mind dazzling 
staan. futloos gemaak nie. Dringende mosies RUGBY afrnetings begin aanneem. Op 'n stadium 

D.' • k oor die skietvoorval by die woning van het 'n mens die indruk gekry dat rnnr 
It is n ernstige aan lag wat vra dat die koerant se standpunt mnr. Colin Eglin en dje Radio Marie- Mnr. Frans Roelofse meen egter dat Bell glad nie die res van die SR begryp 

vir die soveel te keer uit e pel behoort te word. omroepers se skolingseminnar by Goudini dit baie sinvoller is om die Matie-eerste- nie en vice versa. Mnr. Renier Koege 
Die h Ie kwessie van Die Matte 'e 1'01 as "onpartydige letuig hiervan. rugbyspan geluk te wens met hul dubbele lenberg, wat hom tot in daardie stadiun 
id gt" t di kit I· . d t d t oorwinnings teen die Tukkies, asook hul onttrek het aan die be preking, het (il', 

S J re er wa as 1 ana a van wee po 1f1 r: n e s an pun e k 
di I 

ERNSTIGE KOMMER su ses in die Toyota-reeks. Ongelukkig misnewel vir die eerste keer weggetrel 
mo t en, is a so holrug g ry dat die persone wat dit nou nog nie was n Til' 0 th . . d' . m r. 0 re 0 uizen me op ie en eers daarna kon sinvolle bcspreking' 
insi n nie, gerus op hierdi stadium die studente-politiek moet Mnr. Deon de Kock het 'n mosie inge- vergadering teenwoordig nie. plaasvind. 
veri t. dien waarin hy sy ernstige kornmer uit- 0 die Ra d egter vir die. oveel te Daar is uiteindelik duidelikheid verkn 

Ons word gesubsidi r deur die ganse studente-unie en om met spreek oor die lafhartige skietvoorval by keer die referendum van eergister be- our die detail van die stembriefie. Elkeer 
, I krif' d k k die woning van mnr. Eglin. Hy het vir 'n spreek het, het die gemoedelikheid ver- ou gele ntheid be om vir persoonlik: 
n v ugs -uitgawe propogan a te maa soos deur se ere'leiers' p sitiewe gesindheid en re ek t en d h' d b ~). I I .. , I. . sp ~ oor wyn en et neat gekenmerk deur affiliasie te stem, asook afsonderlik on1 
V rwag word, is om die kanaal vir tweerigtingverk er te verstop. die kritici van di Regering gepleit. onsekerheid opgevlam. Die statistieke, slegs die SR by die ASB re affilieer. 
Dit sou benede die koerant wees. Die aantyging, "julie klomp 1It"--------------------------...:;;_--~----...:.....:....:..:.:.:.:...:..::..::..:...- 
n utrale koerantmanne" is dus onsinnig. 

Kanaal bly_ OOp- 

VOORSTE HISTORIKUS GESELS 
Gee SR eerlike kans 'BEGRYP DIE EDE IN die hoofartikeI van die vorige uitgaw het ons duidelik laat 

blyk dat ons nie dink Stellenbosch sal 'n grootskaalse 
ommeswaai binne die ASB veroorsaak nie. Dit wit glad nie se dat 
ons SR nie namens ons proefsteke kan doen in 'n poging om 
Stellenbosch se bedingingsmag in die Suid-Afrikaanse studente 
politiek terug te kry nie. 

Die SR moet die kans gegun word om die studente-unie 
omtrent die saak te toets. Dit is tog imm rs ons wat 'n mandaat 
aan die SR gegee het om meer dinami sop te tree. 

Die SR se poging tot verbe Idingryke leiding moet hul gegun 
word - al sou dit impliseer dat hulle outokraties optree. (Dit is 
imm rs wat u verlede jaar op die monstervergadering gevra het.) 

Met die uitsondering van twee 1 de het die SR met hulle 
v rkiesing verlede jaar pro- ASB standpunt ingeneem. Hoe kan 
hulle dan nou van knoeiery of halwe w rk beskuldig word? Die 
studente-unie behoort die kans te kry om NEE te stem. 

Al sou on nie met die SR saamstem ni ,durf ons juis daarom 
hul rlike, openlike poging tot kreati w leiding nie te wantrou 
rue. Mnr. Jan d Wet was van die begin af openlik met die veldtog. - D d· S "link" f Walter relevansie het die bestude- konklusies te kom. Ek sou uiters so 
at re R sli s was 0 die studente om die bos t probeer lei, ring van die geskiedenis vir die moder- ver kon gaan om te se dat -daar 'n 

soos beweer is, is van aile waarheid ontbloot en word bloot as ne me? in 'n tegnokratiese 11U1at· geweldige sterk psigologiese impetus 
kietgo d g bruik. G e die SR die kans om nuwe velde te verken skappy ? van die Gelofte op die deelnemcrs van 
_ dit is immers net 'n toet . I?it is .van ~ite~se groot bela.ng. Dic die geveg uitgegaan het. Indien ek as 

Ons durf nie in 'n jammerlike begin. lontrouheid verval nie. geskied nis WII me net 1~r WIU va? historikus die oorwinnig aan God sou 
h?m elf bcstudeer. word me, maar wII toeskryf, sou ek buite my vakgebied 

Moenie begin blaf voor die r gtig nodig i ni . die men ook .na .n ~ter :If-vcr~taan uittree. Dan beweeg ek op die gebied 
(By die ter perse gaan van hierdie d el van di koerant, was die v~~ hom elf lei .. Hler IS dus .n ckslste~- van die t ologie, 'n Verdere vraag wat 

uitslag van die t mming nog nie bekend nie.) slClc. aspe~ by die be. tudering van die hier van belang is, is indien God by 
.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~edCnu betro~kc .w~ Van fund~ H~edri~m dk oorw~n~g gesk~k 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mootcle.~~~~vrr dIe moos e to~ hct,hookomhctHyditnkookcy~ns In komsgerigtheid IS. die Anglo-Boeroorlog gegec nie? 

Daar word dikwels die bcwering 
gemar k dat die moderne mens "s - Wil u nie asb. meer oor die herinter 
skied nisloo " geraak hct, Maar ek wit pretasie van Geloftedag uitwei nie en 
di teenoorgestelde bcweer: Die moder- veral t.o. v. die viering daarvan wat vir II 
ne mens is selfs meer by die geskiedenis onlangs heelwat probleme op die hats 
betrokke as die mens van 'n paar ceue gehaal het ? 
g ledc. Toe die samclewing nog meer Ek moes op 'n internasionale kon 
agraries ge truktureerd was, was die gres wat Unisa aangcbied het, praat oor 
g . kiedcnis "eenvoudiger ", Maar met die sin van die geskiedenis met spesi 
die moderni asie van die samelewing fieke verwysing na Bloedrivier, I· k het 
het daar oak 'n gekompliscerdheid met na die oorspronklike dokumente, ~t 'n 
die strukturering daarvan gepaard ge- week voor en na die slag opgestel is, 
gaan. Hier kan mens byvoorbeeld die gaan kyk. Hieruit blyk dit duidelik dat 
nuwe politi eke verhoudinge noem wat daar geensins sprake daarvan is dat die 
ont taan het rondorn die verstede- dag "zeals een Zabbat" gevier moet 
likingspro es. Indien eie mens dus sy word nie. Hierdie ekstra toevoeging het 
moderne leefmilieu sinvol wit beheer, is van Cilliers dertig jaar later op sy sterf 
dit ni net no dig dat hy sy verlede sal bed gekom. Hy kon 'n fout gemaak het 
begryp nie, maar dat hy ook die hede deur sy wyse van viering daarin te 
vanuit sy verlcde sal begryp. Die ge- projekteer. 
kompli eerdheid van die moderne Tot 1952 i Geloftedag dan ook nie 
m atskappy rig dus 'n appel op die as 'n Sondag gevier nie. Dit is iets wat 
self-verstaan van die mens om sy eie vir die eer te keer onder die bewind 
verlcde na te vor . van die Nasionale Party aan die Son- 

Watter legitimiteit is daar vir die dagsweg gebind is. My tandpunt kom 
aansprake op Goddellke bystand deur nou daarop neer dat ons as Afrikaners 
die Afrikaner in die gebeure rondom nie die reg het om al die ander bevol 
Bloedrivier? Is dit nie uitsprake wat kingsgroepe met die Sondagswet te 
tipies is vall 'n sterk nasionalistiese verplig om die dag soos 'n Sondag deur 
bewussyn nie? te bring nie. Veral ook gesien in die lig 

Ek wit vera I die laaste opmerking van die groot verandering en sensitiwi 
van u stork bevestig omdat die prernis- teit wat daar op die begied van volkere 
ses waarvan ek as historikus uitgaan, verhoudinge gekom bet. 
my tot so 'n konklusle dwing. Indien jy Ek wit dit duidelik stel dat ek nie 
dcrglike dokumente, wat tydens ander ten gunste van die totale afskaffing van 
veld lac (soos by. Waterloo) opgestel is, die Geloftedag is nie - iets waarvan ek 
lee , vind '0 mens dieselfde tipe van verkeerdelik beskuldig en selfs geteer 
uitsprake. Sulke aansprake word en veer i.. Ons kan die dag nog a 'n 
spraakgebruik wat aangeneem word in dankdag vier, maar ons het nie die reg 
die geestesklimaat waarin die mens om at die and r bevolkingsgroepe m t 
eksisten ieel verwikkel is. So is dit dan die Sondagswet aan ons tradisie te 
'n Christen, 800S 'n Mohamedaan ook verbind nie. 
sal doen, se gebruik om 'n oorwinning U het dit alreeds dUidelik gestel dat 
aan God toe te skry£. sedert 1974 'n groot kentering t.O. v. 

As historikus sit ek nou voor die die kontra·produktiewe uitwerkinge 
geweldige probleem om vanuit al die van die apartheidsbeleid onder die A/ri· 
gebeure, waarvan Bloedrivier een is, tot kaner p/aasgevind het - daar heers nou 

VANU T DIE VE LEDE' 
JOHN VAN BREDA het met prof. F.A. van Jaarsveld (dekaan van 

die Dept. van Geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria) gaan 
gesels. By word vandag as een van die voorste moderne historici in 
Suid-Afrika beskou en het nie minder nie as een-en-twintig publikasies 
die Iig laat sien. Hy was onlangs ook prominent in die nuus omdat hy 
van 'n sekere groep mense sterk teenkanting gekry het oor die 
standpunt wat hy oor Geloftedag ingeneem het op 'n internasionale 
kongres wat Unisa aangebied het. Prof. Van Jaarsveld het Stellenbosch 
verledc week as 'n gaslektor van die Dept. van Geskiedenis besoek. 
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PROF. F.A. VAN JAARSVELV 

'n sterker gevoel om oor die kleurgret 
heen no 'n gemeenskaplike patriotis,nl 
te beweeg. Maar watter impak he 
diesel/de gebeure op die historiese- ~ 
selfbewussyn van die swartman geh41 
wat van [undamentele belang is vir ~ 
geme~nskaplik~ patriotlsme? .J 

Dit het ongetwyfeld 'n sterk ge\'~' 
van konsolidasie onder die swartJ11" 
tot gevolg gehad. Veral die gebe¢ 
tydens die '76-onluste het vir die sWS~ 
man die gevoel gegee dat S.A. aan I 
polariseer is en dat hulle nou aan ~ 
eenheidsCront moet bou. 

Dit is uit die aard van die ~ 
duidelik dat drt 'n uiters gevaarlike e 
plofbare situasie ge kep het wat so gO 
as moontlik ontlont moet word. V 
Regering het alreeds in die rigti~ 
beweeg deur 'n groter mate van erkef 
ning aan die stedelike swartman te I 
met die 99·jaar huurpagstelsel. Oit I 
natuurlik positiewe veranderinge. mal' 
daar is nog baie veranderinge wat Be 
maak sal moet word om aan die swtltl' 
man te wys dat ons in 'n gemeenskaf 
like patriotisme belang stet. 
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INTE VA SITY 
OP 19 MEl 

SATERDAG 19 Mei is 'n datum wat sekerlik met groot afwagting deur Maties dopgehou 
INTERVARSITY! Vir die eerste keer speel hierdie geleentheid hom af op die nuwe Danie 

Craven-stadion, en as almal die heerlike geesdrif van die voorsitter van die Intervarsitykomitee, Piet 
Delport, gaan deel, beloof vanjaar se Intervarsity baie vir almal wat gaan deelneem. 

Volgcns mnr Delport word daar 
vanjaar weer gchou by gcbruike wat at 
tradisie geword het. Hieronder tel die 
jampanjenooientjies, die trompoppies, 
die sing van Gaudiamus Igitur en die 
onder keie universiteitsliedere tydens 
die Intervarsity self. 

Nuwighcde vanjaar is agt wedstryde 
tussen koshuise van Stellenbosch en 
Kaapstad, 'n nuwe snit vir die T-hen'ide 
en pette i.p.v. "cheese-cutters". 

Wat die sosialc sy van Intervarsity 
betfef, is daar goeie nuus vir die dan 
ers. Die Intervarsitykomitee het be 
lult om meer ontspanningsgeleenthede 

te reel. Daar sal Saterdagaand na die 17 Mei plaas, fly di' gele nt hcid I die 
wcdstryd 'n formele dans in die tad- trompoppics optree en word di 
saal wces, 'n dans in die Gat en sjampanjenooi ntjie aangewys. 
moontlik nog een in 'n ander lokaal in Daar gaan sterk kontrole oor drank- 
die LSS. mi. bruik en die ongeoorloofde beset- 

ting van ander men. se itple ke 
uitgeoefen word. SING-SONGS 

Die Intervarsitykomitee wil dit 
stork onder die aandag van die studcnte 
bring dat plckke op die sing-song pawil 
joene alleen toegcken sal word aan 
pcrsone wat gcreeld die sing-songs byge 
woon het. Hou dus rui Dinsdag 8 Mei 
tyd oop vir die sing-songs, wat waar 
skynlik in die Gat gehou sal word. 

Die Groot Brag vind op Donderdag 

"Die Intervar itykornlt e 'nan uit 
y pt d om dit 0 aungenaam en an 
trcklik en opwindend a moontli t 
maak. Die sukses hang nou at' van di 
studente sc deelname. Maak dit dus 'n 
grootse gcleentheid, gctrou aan Mati • 
tradisie en een waarop oud-Maties trot 
sal kan wees", het mnr Delport g A 

PLANNE VIR MA TIE TOE 

Maties "n wee 
by Ski 00 

1 
d LEURE·EKSAMEN 

~ kM n EUROPESE vakansie wat in almal se smaak sal val". S6 beskryf Hans van Dy, atietoerorganiseer- 
der vir 1979, die Matietoer wat in Desember vanjaar na Europa gaan. 

Italie, Sw.itscrland en Frankryk. 
Di to rgroep sal in elke stad of 

dorp 'n bcsoek aan die vcrnaam: tc 
besienswaardighcde bring. Daarna 1 
led die kans he om Of op hul ie t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~pan vMkcn, bfom op op~nekve~ 
dcre uitstappies te gaan. 

KOSTE 

Hans is verlede kwartaal aangestel 
o~ . vanjaar se toer te organiseer. Die 
reellngs vir die toer is in die kort 
'Iakansie afgehandel en inskrywings 
word reeds aanvaar. 

Die toergroep, wat 'n weekJange 
verblyf by 'n ski-cord insluit, vertrek 
op 29 November en kecr op 31anuarie 
1980 terug rui besoeke aan Engeland, 
Nederland, Duitsland, Oostenryk, die lim te 

Die tocrgrocp word deurgaan. ver 
gcsel deur 'n profes: ionele toergids wat 
ingcstel is op die behoeftes en belang 
tellings van stud ente, Di toerprys i 
R 1 525 wat all r .iskoste van f J n 
Smuts-lughawe en verblyf met ontbyt 
insluit. 

UIS Visser het vanjaar di b ste g vaar in di Kleure-ek men m t 
'n gemiddelde persentasie van 94,78%. II lshoogte en Hombr was 

onderskeidelik tweede en derde. Die manskoshuis h t die dame ko - 
hui vanjaar he Iter ,J uitg to en die d m koshui wat di h t 
g vaar h t, one p, w s twa I d . 

TOERBESONDhRHEDE 

UI1'.I.AF.. 

nl.i 
4,78% 

89 15% 
86,0% 
3,4% 

80,5% 
77,B( % 
77,2% 
76,3% 
76,1% 
76,0% 
7,R% 
71,7% 
71,3% 
9,0% 

D.ie Mattes se Vise-Rektor, prof. Mike de Vries {tweede vall regs) het AANSOEKE word ing wag vir di 
h1(~r pas die wenkaartjie in die Kamavatkompetisie getrek. Aan die poste van Kunsredakteur n Sub- 
V/se·Rekto t k t '. Alb t Foot wat al die reelings redakteur, KU11sasookKunsverslag· b .. r se reg er an ts mnr. . er .' gewer in die r dak. ie van Die Malle. 
ehartlg het vir die Kamavalmotorkompetisie- Regs staan die voorsit- Rig aanso ke aan: 
ter van die Kamavalkomitee, mnr. Freddie Human, en links is mnr. Di Redakteur 
rex Roux, wat gehelp het met die reelings van die motorkompetisie. Die Matie 

tangenhovcnsentrum. 
Die ,Iuitingsdatum is Vrydag 4 M i 

om t2hOO. KAPENAAR 

IN A IN V ,. 'TId ,LE 

,8% 
4,7% 

61,8% 
6., % 
61,0* 

1,3% 
61,2%, 
,0,8 
60,8% 
0,8% 

60,IM 0 

60,0% 
54,6% 
51, % 

),7% 

nIB Wenners in die Maties se landwye Karnavalmotorkompeti ie is 
bekend gemaak. Altesaam ses spogpryse en 44 troospryse is 

~~geken aan die wenkaartjies wat getrek is deur die vise-rektor, prof. 
ike de Vries. 

Sch Die motorkompetisic is ge borg deur 
Us Datsun. 

EERSTEPRYS 
(ha D: eerste prys, tn Datsun 1600 J 
'Iann at), is gewen deur Mannie Jaffie 
kaa Alexanderweg t 7, Oranj zicht, 

P8tad. 

ANDERPRYSE 
'I~l;n Inwoner van Lenasie in Tran - 
t\IJe~ rnnr A.G. Mohamed, het die 
ing del prys, 'n Datsun 120 Y b kkie pam 
We 'n tid van die Weermag, J.M.P. 
8as~ell. Van 21 Bataljon by die Militere 
Ii'y I In Lenz, is die derde pryswenner 
'n bn nog 'n persoon het die keuse am 

ngnaweek in enige hotel in Suid- 

Afrika te gaan deurbring. . 
Die wenner van die vierde prys IS 

F.L.J. van Rensburg van Wesselsbto~, 
wat 'n dl'aagbare TV~stel met 'n lisensie 
vir 1979, ryker is. .. 

Die Vyfde prys, 'n luukse hoetrou- 
stel, is gewen deur M. van, Zyl van 
Pretoria, en die sesde prys, n ~otor 
radio, gaan an mnr J.A. van Tond r 
van Carnarvon. ..' 

Kaartjies in die Mat] s se [aarlikse 
Karnavalkompeti~'.c is edert Novem~r 
verlede jaar Ian swyd verkoop. Die 
Karnavalopbreng vir 1979 het 'n 
rekordbedrag van R141 000 bloop. 

Die wenners van die 44 noosprv e 
sa) mettertyd in kennis ge tel word van 
hul pryse. Onder die prys is lessenaars, 
reistasse n sign retaanstekers, 
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Ou Wyn NUll, V,'e . • In • 

H ,T U al opgemerk hoe stuurs en stug ons geword het in ons daaglikse lewe? Het U al die samelewing 
van buite af (indien dit enigsens moontlik is) betrag en gesien dat dit eintlik ontplof van dooierigheid? 

Weet U waarom dit is? Laat Siener Pienaar weer sy mening lig. 
Met die ontwikkelin v' n die 

mod rn wcretd en die natuurlike be 
staan intri s van di men. word II s 
wat pontaan i deur reels en regula i s 
doodgedruk, Ek i nie vandag van plan 
am 'n lang ret a af te stce . oor die 
r 'Is en regulasies van aambestaan nie, 
dit sal weer ens di gees van ons 
papierge el ie demp. 

S OOI.DA ~ 

Van skooldae af al leer on am 
n tjies in 'n ry te staan, fa se in die 
link rhand; om nie te g el ni (and r 
w ird jou nnarn opgeskryf); en om op 
t sta n die meneer in tap. Dit word 
gooi oor die boeg v n dissipline - 

di ipline wat di mens e sosl le om 
gang m t ander heeltemal onverwcrp, 
of sal ek e, am r vernietig. 

Geen wond r ni, OOt spontane 
optr de, soos 'n trooptog op dam - 
koshuise, woonlik in 'n katastrof 
eindig. Ons is nie gewoond om sulke 
din te do n nie; a on 'n sta di 
gele ntheid gegun word, maak ons mis 
brui daarvan. Die gevolg bj van is dat 
ons -nvoudig verder ver tr ngel r ak 
in di netwerk van reels en regulasie 
(ek wil darem nie die Poppie Nongena 
woord strukturete geweld in die v r- 
nd bruik nie). 
Dames word beskerrn deur aand 

klokreels en word (so s 'n brief in die 
vorige uitgaw van Die Matie dit stel) 
produkte van stremm nde m streets, 
• ans elf, is joltyd oor en die 
m isics word 8008 speelgoed veilig op 
di ko hui rakk teru pIa. On a n 
va r maar hlerdie dingetjies ter wille 
van di sipline en ordelikheid in die 

samelewing, maar be ef min dat dit 
alles daartoe bydrae om die me 
lewingsgees te dernp, 

As tudente 'n slag lets wit reel wat 
die I w nspatroon van and re perdalks 
ietw t ornv ga n werp, w rd hut 
gestuit in hul optrede. Onortodoksheid 
word e nvoudig ni gcduld nie 
spoor trap bly st ed die wagwoord. Ek 
dink byvoorbcetd ann die keer toe 
Libertas van Pretoria na Kaapstad gc 
hardloop het - by Stellenbosch aangc 
kom, moe die sewenti n drawwers, 
soos held, hul tuisdorp met Kombi's 

kbbu 
• pienaar 

binne y. Die verkeersdepartement het 
besluit dat die verkecr rondom piektyd 
te druk sou wees om die. traat vir enige 
ander doel te gebruik, Dink net aan die 
lekk r reklame wat mens vir Karnaval 
u m k indien 'n verkeerskonfytjie 

of twee ont taan het. eels en regula 
ies h t dit gter verbied. 

GEEN STOPSTRAAT 
Mens wit nie altyd 'n vergelyking 

tref met rut wat in .uropa aan die gang 
is nie. In die groot stad van Parys is 
daar nie 'n enkele stopstraat nie - 
mense 1 r eenvoudig om versigtig te 
bestuur, e midde van die feit dat daar 
seker drie k er 0 veel motors in 
omloop i, is ernstige ongelukke 'n 
r rit it. SteUenbo. ch me sy honderde 
rooi stoptekens, geelstrepe en parkeer 
bordjies bet baie meer probleme as die 

u. 
m g di tr pp • f ai donkerte in. 

hoofstad van Frankryk - om nie eers 
te praat van di slakke pas waarop 
mens dikw Is in 'n sogenaamde ver 
keen knoop hier op die dorp voortbe 
weeg nie. 

word dikw van Pompies 113 
Piet ge tuur, net om binne die kanale 
van die samelewing te bly. Op die ou 
end bly jy net waar jy is. Dit lei tot 
frustra i wat veroorsaak dar- jy oor 
reageer en jouself dan, as gevolg vanjou 
opt red , nogmaals in 'n verdere stel van 
reels en regulasies bevind. 

Watter herncl op aarde het Adam en 
Eva nie gehad nie - daar was net een 
reel wat hul moontlik kon oortre . 

SLAWE VAN UITVINDSELS 

Nou die dag stap die rubriekskry 
wer toe mos oor een van daardie nuwe 
grasperke wat die univcrsiteit se 
tuiniers verlede jaar hier op die kampus 
kom ooprol het. Die feit dat daar van 
tyd tot tyd grassnyers oor hulle loop, is 
darem 'n aanduiding dat dit dalk eg 
kan wees. Terwyl by ewe niksver 
moedend en voldaan met die wereld 
om hom probeer om so veel as moont 
lik van die vars oggcndlug in te adem, 
word hy ski Iik oorval deur 'n bende 
prinkelbesproeiers (nogal netjies ge 
kamoefleer tussen die gras - kompleet 
800 terroriste). Druipnat, boeke en al, 
haal hy die naaste blorn beddinkie. Vir 
die res van die dag moes hy met 
rnodderskoene rondloop. 

Dit is tog snaaks hoe die mens in sy 
ingenieursvernuf en tegnologiese kennis 
homself in 'n situasie kan bevind waar 
hy mo t buig voor sy eie uitvindsels. 

DIE EWIGE TELEFOON 

F oto: Albert Geldenhuys 
IS jy besig? lou program ook vol? Verpligte klas e, akademie, 

Libertas, Coetzenburg, hartsake, nood aaklikc geselsies (oor 'n beker 
koffie) , toetse, ASB, CSV - noem maar op. Ja on. dra swaar aan al 

ons verpligtingc en baie verantwoordelikhede. Besige mense. 
Soms oorskat ons ons eie krag. Ons vertrou op eie vlees, ons vergeet 

van God (onbewustelik?) asof ons sander sy genade die pad kan loop. 
Hierdie waan kan net gebreek word as Hy on. proefondervindelik laat 
ervaar hoe broos ons werklik is. Selfs Dawid het in sy orgeloosheid gese: 
"Ek sal nie wankel nie" (Ps, 30:7). Leef jy werklik elke oomblik van en 
uit God? On thou die Here het die lot van Job verander nadat hy sy skuld 
bely en vir sy vriende gebid het. Hou op dra aan jou eie kruis. 

CALLI ~ VlSAGIE 

Kom on kyk bietjie na vandag se 
kommunikasiemedia: die tel visie mors 
ons tyd, die radio bler heeldag in ons 
ore en die telefoon frustreer ons. Die 
telefoon is natuurlik 'n wonderlike 
uitvind el, wat die lewe vir mens onein 
dig maklik r kan maak. Op Stellen 
bo eh kan dit egter groot hoofbrekens 
veroor ak. Dink maar aan die arm 
salige eerstejaan wat hul aande by die 
g hoorbuis moet omsit om te sorg dat 
die res van die koshuis kontak behou 
met die buitewereld. Dink maar aan die 
elle 1 nge telefoontoue rondom nege 
uur. Gcduld is al wat bier tel. 

GewoonHk w rk die helfte van hier 
di wonderlike uitvind els nooit nie. So 
nie, sluk dit mens s vyfsente. Ek wil 
nie eers praat van die bcsettoon wa t so 
'n wrang kJank in jou oor v roorsaak 
nie, Die mens swig weer ns voor sy 
eie tegnologie, 

Die rubriekskrywer is dikw Is in 
Kaapstad om aan Die Matte tc werk. 'n 
Tyd geledc besluit die hysbak by die 
drukkers to mos om te gaan staan 
glo weens oorl iing, G lukkig was hy 
nie If daarin nie, Toe hy 'n uur lat r 
d iar weg i., 010 shy, t rwyl hy die vier 
t II rapp na b n de ail woeg, . t ds 
luister n die k rrnende klomp binne 
die vi r mure, vlo r 11 plafon van die 
hyser, Die stuk of vyftien in die skag is 
'n klas ieke voorb eld van die mens as 
vangen van sy cie . kepping '. 
Ek vind dit net ironic: dat ons 

oms, in 'n paging om die lcwc vir 
onsself te vcrgemaklik, n t mooi die 
teenoorgestelde r sultaat vcrkry. 

Coddle coddle little bottle, toddle toddle little pint; 
Many a drink holle 1 drunk. many a Shaft halle 1 sunk; 
I'll drown in my sorrows, I'll drown in my drink 
And bugger anyone who tells me to think. ~ 

C OOLING his heels in the local prison cell, Sisyphus composed the e 
m morable lines. As you II know, our Sis y is no ordinary Iatl-btrd, so ho\f 
on rth did he come to be there? Let me explain. It was a dark and dap~ 

night with much mischief abroad (what with sozzled students pretend ng sob t 
sojourns on oh! SO innoc nt ladi s re d nces) when the police decided to prowl 
the not-50-empty street by night in fast but rath r noisy cattle wagon. TheTl• 
horror upon horrors! Th y find our hero, who, in his natural g y state is playltU 
hop-seotch in the middle of the road. Mistakenly thinking that this frlvoUty is' 
sign of mitici 1 inspJration they arrest him in the middle of a leap. No qu stia'I' 
a ked, and whopse -dalsv, he is bundled into the van. End of story. 

Things have changed, though. The events cited abov took place in the goo~ 
old days. (If they had happened now, Sisyphu would have be n expell d, P 
our (1 mi·mond would h v b en d pr v d th e teric deti hts of thJs column.) 
Without being m lodramatic, 1 t me ju t y this: it wa time whe streakinl 
was an ev ryday ev nt rath r than a happ ning in the Art Departrn nt's Ope~ 
Week, when the Simon van der Stet Fea m ant Il-dav, ll-night boozing to 
oompah mu Ic in b er hall, instead of insip dipping of limited quantities ot 
wine within a limited p ce of time. It tim. when ides the old Twc)"t 
Apostl s, ther w r luscious 1a s s who call d thems Iv the twelve post) ~ 
finany it was a time wh n a di fnctfoll was made betw en "pret" J1 
vandall m. Ev n Sisyphu has been affected by this m lady of the times, nLI 
i st ad of doin mischJet, he is now reduced to writin, mlschi f. 

Perhaps Sisyphus is bing entim ntal, thou h. After aU, isn't our Camivjll. 
which really marks the height of our social season, pretty much the me as 1\ 
has always been? We still have the we k in which Rag queens are chos fI 
"sok les" and dance held virtually every nieht, nd, of cour ,wh _rc the float 
ar built. Ther are subtl differences however. The voices that complain abol),\ 
th "ons delike beweging van die m like drompoppies" and "drankmt brui)( I 
em to b , getting stronger and tronger. There i now a committe (the typicll 

hur .aucratic response) who e ta k it is to inve Ig te this latter "problem", an~ 
there is even t lk of scrappin th folk te tival. Peop) don't s .In to raze hO~ 
w t red down our present folk ev ning aIr ady i.. Wh re are the mad dog nigh' 
of open air f stivals such a were held in the pa t at Vergcno I and belo 
Papagaaib .rl'/ Judg ng by th numb r of people th t w r pres nt and w)1o 
enjoy d them )v s, thes folk f stival w r a great success. This fact do s nol 
.em to hav entered the mind of tho se who regard thems Ives as guardians (} 

our valu s. They continually fret bout ou "beeld na buite", which in tht1lt 
y !l should be a uniform one in which w all wear the colours of ChrlstiJlfl 
c eche. Now Sisyphus him 1t is not a )ov r of big open ir gatherin s such II' 
folk festivalJ, but h doe n't condemn tho who ar . Aft r all, it take 11 typ 
to make a community, nd It's a m tt r of tast to which type one helongS< 
Sisyphus se .ks hi comfort in smooth silk she t8 but who is he to criticise thOst 
who prefer the pte sur s to be found in dirty 81 eptng bags? 

What about "drankmisbruik"? Ther ar so many fallacies about t)1f 
con mption of liquor t' dlff1t!ult to know her to begin. How about til 

Continued on p. 1 Z 

AFSPRAAK BY OOGARTS 

Die rubriekskrywl.:r ~ien toe mos die 
ander dag 'n g cl pO$(er raak. So op 'n 
a stand lees hy toe: STEM ASB. 
Omdat hy ltyd prohl,cr om objekticf 
tc w'es, staan hy toe nad r (so 'n 
m tcr van die plak aat at) en lee toe 
weer. Tot sy verba ing moes hy toe die 
fyndruk tu sen die Inaide woorde 
raak ien. Vir di g ne wat dit nie opge 
Tn rk het nie: na di woord stem, staan 
claar oor n nn ASB volg vir. 

Sommig van on sal testig ons DC 
moet Jaat to ts om ttl sen di Iyn te 
bnl a. 
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BERNI BUYS, HEROLDSTRAAT 26, skryf: 

GRAAG wil ek van 'n stukkie persvryheid gebruik maak en enkele 
opmerkings maak oor die huidige ASB-kookpot. Vir my gaan dit 

nie her oor pro-janti-affiliasie nie, maar oor die slinkse wyse waarop 
die SR besig is om Stellenbosch by die ASB te affilieer. 

MOET die SR by die ASB affilieer. 
Besluit di studente-unie egter TEEN 
affilia ie MAG DIE SR ONDER 
GEEN omstandighede affiliecr nie! 
Wat ek dus wil se, is OOt die R hom 
moet BER US by die meerderheidst m. 

Om vir 'n minderhcd te gaan affi 
lieer (indien dit die geval gaan wees) en 
dan pro rata SR-lede te affllieer, is die 
onsinnigstc kon truk: ie wat ek in 'n 
lang tyd teeg kom het. Om vir 'n 
minderheid te gaan affilieer sal nog 
steeds beteken dat Stcllenbosch 'n A 
geaffilieerde karnpus sal wees en 'n 
blatanter verkragting van die beginsels 
van demokrasie is kwalik denkbaar. 

Mnr Jan de Wet se motivcring dat 
daar 'n behoefte by sekere stud nte vir 
affiliasic bestaan, is maar bra dun n 
dcursigtig. Graag stel ek aan mnr D 
Wet die vraag: "Hoeveel i. die sekere 
studente? Is dit 20 of 100 of 151 0 
dalk 8 OOO?" H glo nie hy sal kan 

GROOT BID AG antw~ord. ni~. Dus 'n stukki.e advie~: 
L\..t:I. Moenie die disselboom voor die donki 

span nie. Stel EERS vas en kom DAN 

VE met 'n mosie. Die hele gees van hierdie 

'RHE'F TO T jurisdies kragtelose mosie s .tel daarin 
dat die meerderheid dalk anti-ASS 
gaan stem. Dus is dit 'n voorsorgmaat- 

O U GL ORIE reel waardeur die SR, in die geval van 
'n anti-ASB-uitslag sy sienswyse opl------------------------------------------- 
uiters ondemokratiese wyse op die 
swygende massas wit afdwing! Ek voel 

rEX ROUX, INTERV ARSITY· mnr Hilgard Bell het die juridiese posi- 
KOMITEE, skryf: sie korrck ingcsien; vandaar sy amenda 

ment. Die ander SR lede kon of nie die 
posisie in ie nie Of dalk wou hulle dit 
nie insicn nie. 

Stem die Stud mte-unie dus pro- 
ASB sal ck dit met 'n oop gem oed 
oorweeg om 'n lid van die ASS t 
word. Ek sal dan imrners 'n mandaat 
vir sulke optrede van my mede 
studente he vir sodanige optrede. Maar 
stem die Studente-unie anti-ASB, sal ek 
beslis nie ecn van mnr D Wet se 
pro-rata minderheidslede van die ASS 
word nie. My gewcte sal my nie toelaat 
om die begin. Is van demokrasie so 

~~I~~:~ ~;~f.:~~~;~~;:~p~:: IS:,i!l,:u.t.:ll~:i::.;·' .. ::P •... ve. :~Ia .. 'Ig! :.:nll:1e! 
uis), Die Idee IS om soveel mense '{~.:". .;' ':::;' ":: 

~Ontlik daar te he of hulle nou by die :\.;.;': ':;':" -: ;:".;:". :.' :. '&,.:;.1' L.~L 
~-~wu~~~vm~~omll·i:I~I~··I{i~;I!:I··![~]!W1'~r·W·~W·~~··~·~'~~~··~~~~~~-~~~-~-~---- re bYeenkoms vanjaar in die D.F. . :...... . . . 
Malangedenksentrum hou vir maksi- HERMAN STEYN, SIMONSBERG, . kryf. 
~lurn klankeffek n vir groter gernak 
an die studente. Direkte verbinding 
gaan Weer met' die Ikeys verkry word t claar sal definitief probeer word om 
ie swak skakeling te verbeter. 

st. Veel meer kan daar nie op hierd ie 
k adlUm gese word nie, net; "Hou die 
h ennisgewings dop. R uk op in julle 
I Otdes. Ons moet die Ikeys laat 
°Pse! " 

Dit wil vir my voorkom asof die SR 
re ds vir affiliasie in die en of ander 
Vorm besluit het; d.i. as ek rnnr Jan de 
Wet e mosie van 28 Maart korrek 
interpret er. Die referendum van ).5 
April sal dan bloot die finale afronding 
Wces waar getalle bepaal word. Indien 
my interpretasie korrek is, is die SR 
b ig om vir homself magte aan te 
~ tig waarvoor hy geen mandaat van 
d~e Studente-unie ontvang het nie. Juri 
dlc gesproke is 'n besluit van die 
~tudente-unie (ook die J 968-disaffilia- 
re besluit) bindend op aile volgende 
S!udenterade tot tyd en wyl dit deur 
die Studente-unie self herroep word. 
Kortom; die huidige SR is nie by magte 
om enigc bindende besluite aangaande 
ASB-affiliasie te neem nie! Neem 'n 
SR. 'n besluit wat 'n besluit van on 
studente-unie teengaan, is- sodanige 
SR-b sluit totaal kragteloos en van nul 
en g ncr waarde. Besluit die Studente 
unic dus op 25 April VIR heraffiliasie, 

~ ET ter inligting. 'n Groot dag is 
in aantog. Dit is 17 Mei en die 

aand van die Groot Brag met 
lkeys. 

Fk wil dit aan almal noem dat ons 
~a~ljaar wil poog om hierdie geleent 
,e1d te verhef tot sy ou glorie, aange 
I n die sukses van die byeenkoms 'n 
~ gatiew~ grafiek oor die afgelope paar 
Jaar toon. 

DUN EN DEURSIGTIG 

'[)IT \NIL LV~ Ot 
WIL NA Ell srAA)J, 

blika 
• tun.u a 

~EGF DAAR AGTER b,e 

• 

" e m 
• I um 

IN ons poging om polities meer kreatief te word n om die juk van 
passiwiteit af te skud, kyk ons bait; rna ] d~e natuur, waaruit Ot~ 

kom, heeJtemal rnis. Boonop roem ons maklik daarop dat ons die 
meeste van die omliggende berge platgeloop het, maar by nad r 
ondersoek blyk dit dan dat diegene 'n bate vae idee van ~ndringe~- 
plante het. Indringerplante is uitheem. plante w~t daa~toe m sta~t 1 
om ten koste van inheernse plantegroel te versprei en dit te verdring. 
Om die natuur lief te he impliseer ook kennis, n net so i die k nnis 

van~~andeuHe~nooduaklik.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:00 

flKf 80 KHANDEl 
Beyerstraat (Langs die Spur) 

Tel. 6139 

Sagte- en Hardebandboeke 
Groetekaartjies 

Sk ryfbehoeftes 

Tydskrifte 

Geskenke 

Fotokopie 

OOP AAN T T 

en 
G RRJE OTHA kryf: 
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HEYMANS BEDANK - 

uu 
o 

A 
MNR Chri lIeymans het bedank as redigeerder van die ASB-inligting 

tuk wat voor die referendum op 2S Ap it 1979 deur di SR 
gepubliseer is. In sy bedankingsbrief bevraagteken hy die integritelt 
van die betrokke uitgawe. 

Mnr Heyrnans se brief het soos volg 
lui: "Hierrn e dien ck my bedanking 

in r dig erder van die ASB-intigting 
stuk OJ) rond van gewetcn besws re 
t n wat myns in ien 'n poging van die 
Studenter ad i om die fonds' van die 
. tud nt -unie vir 'n ek rc standpunt 
n te wend. J k was b r id om 'n 

obje tiewe publika ie uit te bring; nie 
n at 'n sekere standpunt di n en 

trlna ie-potcn iaal het nie." 
01 ns mnr. H ymans het hy aan 

van lik voorgestel dat die inligtingstuk 
t an uit uittr ksels uit die rondwct 

en feitclike informasie oor strukturele 
veranderinge in die ASH, a 'ook 'n pro 
en 'n anti-ASS standpunt. Laa gcnoem 
d sou 'n po ing wccs om dour middel 
van twe opponerende subjektiewe 
t mdpunte di I'. r die gclecnthcid t 
gee tot 'n objektiewe mcningsvorming. 
Hierdi voor tel is deur die Publika ie 
komit verwerp. 

Mnr Piet Stofberg hot aang .voer dat 
die primere doel van die publikasie is 
om inligting te voorsicn en ni om '11 
debat oor die ASS te timuleer ni . 
Mnr Stofbcrg het egter teenoor mnr 
Hcymans beve tig dat hy sy . tandpunt 
in ien. By ou ook daarvan w rk maak 
deur van dies 'I de ba i a mnr H Y: 
man gcbruik tc maak. 

Die moe. ook oor die implim 11- 
tering v n di inligtingstuk b luit. 'n 
V Of t I i aanvr r dat die tuk saam- 
stel I word uit: uittrek els uit die 

gron w t, die bevindinge van di 
K mit vir Politi ke • tudies en 'n 
voorwoord deur mnr Jan de W ·t, die 
SR-voor itter. Die voorwoord moes die 
doel van n di motivering agter di 
referendum duid lik omlyn. 

Mnr de Wet se voorwoord het g , 
ntr ser om di rcdes waarorn die SR 

dink dat St llenbo eh 11a die ASS m ct 
tcrugkeer. Mnr Hyman her hierteen 
beswaar gcmaak, omdat 0 'n eensydige 
krywe na sy rnening indoktrinaslc 
pot n iaal het, Mnr De Wet hct hierop 
geantwoord dat di SR 1 iding moet Deelnemers aan die SAAK-.,ergaderil1g Maandagaand. V.1.n.r. sit Ili/gard Bell en Ilse Treurnicht, Wil gee in die a ngeleentheid, Die di puut I 
is na mnr S tofberg verwys vir uitsluit- l.:s:!:p::..r:.e:.:.ker::...::~:_w:.:..::.'{l.:.:..~ ::_e:.;:n_C=1:_::lr_:i.:,s_:I:_Je:.,::y:....m_;_a_I1_S_WO__:.t_;a_s_' _vo_o_r_s_it_t_er_v_a_l1_d_i_e_v_e_:rg,::.,'Q_d_e_r_ir_;lg;;...._O.:..p'.:;;.'g_e_tr_e_e_le_t_. _ 
c1. Hy wa van mening dat mnr De 
Wet binne sy opdrag beweeg het. Sy 
skrywe weerspicel ook die ienings van 
di m erderhicd van die SR. Dit is nie 
subjcktief nic, maar v rtecnwoordigcnd 
van di . stud nte-uni . 

Mnr Heyman het daarop gewys dat 
di publikasie g finansier word deur 
die stud nte-unie. Da: r bestaan ook 'n 
under standpunt in die studen tc-uni 
wat verte nwoordiging in die inligting 
stuk vcrdien. Mnr. Stofbcrg het gcant 
woord oat die SR sy rol vervul met 
g Id wat d ur Administra ie aan hom 
toeg ik n word, Die ko te van die 
inligtingstuk bcdra R 196. 

ONBILLIK 

Mnr Heymans h t ge e dat die SR 
nie 'n pro-ASS-mandaat van die stu 
dcnte-unie gekry het ni . Dit sou onbil 
lik we s om legs 'n pro-ASB standpunt 
te verkondig in soverre dit die dernokra 
tiese pro s in gevaar stel. Mnr Stotberg 
her get ntwoord dat 'n ref rcndum juis 
om eersgenocmde rede gehou word, 
maar dat da: rop gelet moet word dat 
ill ar geen anti-ASS- tandpunt in die 
SR be taan nie. Hierop het mnr. Hey 
mans bcdank as redigcerd r van die 
inligting. tuk. 

T n tye van 'n onderhoud met Mnr 
If iym n .• het hy ond r. kei tus en lei 
ding en , an-dic-neus-rondl 'i ry van die 
. tudente-uni deur die SR. 

Continued from page 10 

Ek sal graag wil intekcn op 1 ie Matie in 1979 

Naam . 

Adr s 
• II .. • • • " " • • • " • , " " " " • " • " • • ~ " • " " " " " " • " " • " • " " " .. • • . Debbie Blair, bekende Matie en lid van die Bolandse Netbalspan het 

Saterdag 'n besondere prestasie behaal deur gedugte teenstanders te 
klop en is as die harlie Supersportvrou van die HIP aangewys. Sy sal 
oor 'n paar weke die WP op 'n nasionale kompetisie verteenwoordig. 
Hier is s .1 besig om oor 'n tou te spring een vall die fiksheidstoetse 
IJan die kompetisie. 

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

( tuur in krywingsvorn tesame met 'n tjek/posorder vir R3 aan: 
i r edakteur, Die Atatie. 1 angcnhoven. ntrum, Stellenbosch, 

7600.) 

Gesprek ortref 
tootskr per 
KOORNHOF TOON INSIG 

Studiestuk van 'n lid van die Kornitee vir Politieke Studies 

KRUISPAD het sy ontstaan in 1975 gehad, toe 'n groep Swartrnense, ~at op daardie. sta~ium 
Kleurling-plakkerskampe gewoon het, deur beamptes van die Kaapse Afdelingsraad, aan WlC die gro.O 

behoort, tydelik daarheen verwys is. Meer en meer gesinne het hulle sedertdien daagliks in die geb« 
gevestig. 

staar, Of hulle gesinne onwcttig hier- word nie. Die ekerhei van 'n vaste e 
hcen bring. Vir enige mens, glo ek, sou lecfbare v rdicnste is tog meer belam 
laasgenoemde uitweg die meer nan- rik as 'n mens se spesifieke gebon~cO 
vaarbarc een wees. heid aan sy gemeenskap en sy gebJed 

Die ander rede is die onvoldoende veral as dit gaan om sy voortbestaaf 
ekonornies lewensvatbare werksorn- Mettertyd het Kruispad al hoe meer 01 

standighede in die tui lande. Solank vorm van 'n permanente woonbuu'' 
. wartes oor 'n bestaansmoontlikheid in begin aanneem en dit het gevolglik 
die tuislande twyfel, kan huJle tog nie hoe moeilikcr geword om dit sond 
verkwalik word as hulle deur 'n aan- meer op te ruim. Na die platstoot v~ 
vraag na werkers elders, aangetrek die plakkerskampe 1 y Modderdamw , 

Werkgenot en Uni el is daar gevre 
dat die Regering pdrag sou gee oJ1' 
dieselfd met Kruispad te doen, 01 
hierdie kritieke tydstip het Dr. PI 
Koornhof die nuwe Minister va! 
Plurale Betrekkinge en Ontwikkeli' 
geword en 'n totaal nuwe benaderi' 
ten opsigte van hierdie uiters delikil 
probleem geopenbaar. Dit is verbh 
dend dat Min. Koornhof besef hct d 
'n stootskraper nie die plakker-prel 
leem sal oplo nie, maar veel eerd 
gesprek met, en begrip vir die proble 
van die Swartes van Kruispad. 

Voig ns my j daar twee hoofredes 
vir hierdie toenemcnde Swart plakkery 

Die een is dat' getroude manlike 
tuislandswartes, wat a kontrakwerkers 
in We ·Kaapland werk, onmoontlik 
sond r hulle gesinne in die beknopte 
enkelwoonkwarti e in die, wart woon 
gebiede Iron leef. Om totale gesinsv r 
brokkeling te voorkom, moes hull 
gcvoiglik Of na die tuisland terugkeer 
n moontlike werkloosheid in die g ig 

KON.OLIDASIE 

Begrip en gesprck is ongelukk~ 
slegs die beginfasc in die proses vB 
oploe ing, Daadwerklike en konkr f 
stapp deur die Regcring is nodig o~ 
nie net voldocndc en behoorlike htlt 
vesting vir die stedelike swartman 1, 
kikbaar t stet nie, maar ook om a. 
ak van dringendhcid werk tc J1l3~ 

van die beoogde konsolidasie van dl 
tuislande, 

Neem 
Die volgende SAAK-vergaO 

ring vind plaas op Woensdag 
MeL Prof. Piet Cilliers van d 
Dept. Joernalistiek op Stelle 
bosch sal saam met mnr. lIt! 
phrey Tyler, redakteur van ~ 
Week-end Argus, optree. 

Die onderwerp van die besp 
king is Persvryheid. 'n Verde 
v rgadering sal ook toegespre 
word deur mnr. David Curry, 11 
kende Kleurlingleier. Dit sal { 
Woensdag 9 Mei plaasvind. 
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MPU 
DEUR RENIER KOEGELENBERG 

Funk\'ioneer die SR administratief effekticf? 

DlT is 'n vraag wat myns insiens met goeie reg gevra kan wo~d. Met 
die besoek van die SR aan die noordelike kampusse het dit weer 

eens geblyk dat Stellenboseh op sekere gcbicde steeds toonaangewend 
is. Bier dink ek veral aan ons bereidwilligheid om polities te besin. Tog 
Was dit aan die ander kant net so duidelik dat ons ook hcelwat kan 
leer by ander kampusse. Dit geld veral ten opsigte van OilS administra 
ie en portcfeuljehantering. 
. Dit is in die lig van bogenoemde dat 

die SR 'n ad hoc kommissie aangewys 
her om ondersoek in te stcl na die 
moontlikheid om ons eic stelsel so te 
herstrukturecr da t dit meer effekticf 

I funk. ioncer. Volgens my is ons 
hUidige stclsel definiticf nie die mces 
d Itreffende cen vir ons behoeftcs nie. 
])it her myns insiens bygcdra tot die 
krisl. wat rondom die Studcnteraad 

~an die vorigc tcrrnyn ontstaan het. Dit 
look 0 dat die Studcntcraad baie van 
sy aansien verloor het vanw e sy afge 
w.trtcrde rol wat hy binne die huidige 
t Iscl spccl. 

VOORBEELDE 
[)it kan ck baie rnaklik met die 

~Ol 'cnde voorbeelde ilIustrecr. Die Stu- 
ntcraad het tans gecn cffektiewe 

~:~pr'lak in koshuisaangelccnthede ni . 
Il~ skakeling met die Primarii- en 
lrlTnariac·komitee hot in ons huidig 
stelscl al dikwels skipbreuk gely. Dit 
\V~IS hoofsaaklik die gevolg van 'n onbc 
vrl!digcndc skakelingsmegani: me. 

SR·LlD WORD BODE 

Nog '11 voorbecld van oncffcktiewe 
ildll1inistrasic is die huidige skakcling 
~~ss n die Karnavalkomitee en die 
e udcnteraad. Die Kamavalkomitec i 
di n Van die bclangrikstc komitces op 
S~~ .karnpus. Op die oomblik is die 
n -ltd wat met Karnaval betas is, niks 
v:~cr a, 'n bode wat tusscn die Karna- 
k kOJnJtce en die studcnteraad bood- 
al~pc vcrvoer me. 

ad ~. Vcrdcrc voorheeld van lompe 
SR~lnlstrasie is die feit dat die m c. te 
beh d~ twce of drie portefeuljes moet 

artlg. Dit i. logics dat 'n lid nie .y 

AN LE 
E 

bestc kan lewcr as sy aandag so ver 
deeld is nie, 

In die lig van hicrdic paar voorbccl 
de is dit dus duidelik dat daar by ons 
stclscl ruimte vir verbetcring is. Daar 
om sal ek my bcywer vir 'n stcls I W' t 
mecr by ons behocftes pas. Dan sou k 
die volgcndc voorstcll wou maak. Die 
SR moet in die ccrste pick so vcrgroot 
word dat die ledc minder portefculjcs, 
verkieslik een, het. Volgen die grootte 
van on studcntc-unic bchoort ous SI{ 
tot ten minste scwenticn ledc vcrgroot 
tc word. 

Verder dink ck ook dat ons baiel-------------------------------------- _ 
baat daarby kan vind indicn ons '11 
bcperktc gctal verskansde porter uljcs 
skcp. Oit sal b teken dat pcrsone dan 
spesifick vir hierdic portefeuljcs in 'n 
vcrkicsing kan staan. DAAR is reeds deur en deur is. En dit is: Dle i elkunde: tudent vind 

Bier sal dan bepalings geformuJ :-r bewys dat die oorgrote m er- dit mocilik 001 di t ori wat hy vi: 
moet word wat sal vcrseker dat die d I id dse sl Ik handbo k cn lings kry, cffekti f to 
mees bekwame persoon vir die bcpaal- er iet 'van voorgraa se SI un- t pas in die prakty v. n Ike dag. 
de portefeuljes verkies sal word. Aan destudente van St ellenbo eh ge 
die ander kant moet daar oOk. 'n buk gaan onder "bepaalde siclkun 
minimum grens gestel word ten opsigtc dige probleme" wat skynbaar 
van die aantal stemme op grond waar- .. t . 
van so 'n persoon verkics kan word. enige III sy soor IS. 

--~ .• '''. ~. . (. .. 
t·' y\'~' I 

En waarom nogal nie, 

SIELKUNDIG ABNORMAAL? 

PROB!. '.R II LP 

Die 

Omdat hi rdie probleme vir die 
stud nt wat ern maak met y ielkun 
d vcrreikende g volgc het, is dit nodig 
om te wect wat hierdic gr ot probleem 

Ek dink vera! ann die verskansd 
po r t efeuljes vir die Primarii- en 
Primariac-komite . Indien ons kan ver 
seker dat die voorsitter en voorsitstcr 
van hierdie komitces in die SR dicn, sal 
dit 'n gcweldige bat vir di studentc 
unie wces, 

Verder dink ek dat die Karnaval 
voorsitter ook in die SR behoort tc 
dien. Vanwce die groot vcrantwoord ' 
likhcid wat op hie rdic komitee rus, is 
dit vir my 'n uit remaaktc sank dat di 
voorsittcr in die SR bchoort te di in. 

Nog 'n ander moont llkhcid i d'II 
US'(.Jcspr kook 'n v rskansdc porte 
feuJjc kry. Vanwee die omvang va.n 
hicrdie portefeuljc vcreis dit d It die 
voorsittcr wei vorige onderviuding op 
die komitec gchad het. A 

Samevattcnd kan .k dus net sc dat 
'n stclsel nooit 'n waarbo g sal wee: vir 
ver'beeldillgrykc SR-optrctil; nie. Aan 
die ander kant i. dit egter ook so dat 'n 
swak stclsel verbceldingryke optrede 
kan bclemmer. Dit is op dic oornblik 
by ons die gcval. 

o VON VALLEY HOT * * TYYY TELLENBOSCH TEL 3814 

A LA CARTE RESTAURANT 
DAMES SE KROEG. 
TEN VOLLE GELISENSIEERD 
ALLE KAMERS MET PRIVATE 
BADKAMERS, RADIOS, TELEFONE. 
NATUURLIKE UITSIG VAN HOTEL TOEP. 

EET EN DANS ELKE SATERDAG MET 
DIE ORKES VAN JOHAN STEMMET. 
KLAVIER-, ORREL- EN KITAARMU IEK 

Die stud III se be kwtnl I 

s 

TL. 
4440 
2 06 

billike 
prysc! lr verd. re b son er 
It de. kontak Sandr« Vent r by 
652 01 IIt.tis 1: 1 }]o ell 
A 11 11 k S ~ Hv. Bosman II 
Vi toriastraat. 
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BESERINGS ONTWRIG SPEL 
] 

IN 'n wedstryd op Elsenburg, het die tuisspan daarin geslaag 0111 fi 
Simon oortuigend met 28-0 te verslaan. Binne die eerste paai gl 

minute het Elsenburg reeds 6-0 voorgeloop na 'n drie deur skrunr h 
skakel Frost wat deur Marx (losskakel) gedoel is. 

Elsenburg se swaarder voor peters het 
toe reeds die grondslag begin Ie wat die 
verloop van die wedstryd sou bepaal. 'n 
Belowende beweging van Simon se agter 
Iyn het kort daarna skipbreuk gely toe 
Venter (vleuel) beseer word en die veld 
moes verlaat. Simon het verwoed aan 
geval, maar die verdediging was rotsvas. 

Simon e tweede reserwe word 'n paar 
minute later ingespan nadat Rob Turner 

--------------------------------------------', (skrumskakel) die veld moes verlaat. lsen- skop van skrumskak 1 Robinson. Hierna 
kom Mabre weer in die prentjie veral burg se agstreman, Muller, druk 'n oor- 
dank y strafskoppe. stoot-drie, Marx doel, en die rustydtel- 
Na rustyd boer Pieke in Mabre se half- ling is 12-0. Kort na rustyd verlaat Simon 

se voorryman, Thys v.d. Merwe, die veld 
gebied sonder veel sukses. Die spel word tydelik, en Badenhorst (flank), druk na 
nou baie deur beserings onderbreek. Na 
ongeoorloofde pel deur Pieke laag Gert 'n Iynstaan op Simon se doellyn. Tellling 
van Zyl met 'n trafskop vir Mabre (6-3). 16-0. 

Pieke antwoord egter met 'n drie deur 
Michael Prin. na onoordeelkundige speJ TWEEDE 
deur Mabre 00-3). Kort hierna sny Du Frost druk sy tweede drie na 'n skitte- 
Bois vanaf die steelkant in en druk naby rende lopie van ongeveer 60 meter. Marx 

N 'n ruwe wedstryd het Dagbreek Vrydagmiddag daarin geslaag die ~ale (14-3). . doel: 22-0. Bartie (flank) druk nadat hy In 'n wedstryd waarin beide spann 
om naelskraaps met 8-6 oor Libertas te seevier. Die wenpunte is Pieke val nou sterk aan en Du BOIS 'n skop van Barry Pienaar, losskakel van aanvanklik teen trae tempo begin her en 

b die ei . d k D' het di loop weer mooi. Heinrich Claassen sorg Simonsberg, afstorm. Marx doel: 28-0. ern y ie einde van die we stryd aangete en. It et die span- egter vir 'n stukkie opwindende spel aan Aan Simon se kant het Olivier Muller gesukkel het met balbeheer, het Oude 
ning hoog laat loop en die ondersteuning van di toe kou rs, van Mabre e kant deur vanaf sy eie doeUyn (haker), Slingel Mathee (flank) en Buxman Molen daarin ge laag om Huis Mara~ 
veral Dagbreek, was benoemenswaardig. tot in Pieke se kwartbied deur te breek. (agsteman), baie hard pro beer. Onder met 4-0 te klop. Alho w I 'n sterk wind 

Ongelukkig Iy die beweging kipbreuk die agterspelers het v ral Eugene Siepker hantering van die bib rnoeilik het, kOv 
Pogg nj> el maak geen fout nie en Dag- ween 'n gebrek aan onder teuning en (vleuel) belndruk met die wyse waarop die spanne egter baie bewegings nie af 
br ek loop 8-6 voor. Hierna het Dag- wen Pieke dus die wedstryd met 14-3. hy werk gesoek en verdedig het. rond nie omdat die bal telkens verloor 0 
~ekd~~n~~~Md~~dr~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~aan~~aan~.Aan"n~kwas~~w~ 
Libert. edoeUyngeJood. .sonder suks . nig sprake van samespel, maar nama" 
Di indtelling in die opwindende wed- WIL GEl1\. THOF WE'1\. T TI J7 J71\. T die wedstryd gevorder het, het die agtCt 
stryd i. dan ook 8-6 t n gun te van ag- 11. 1 , LL1' spelers m kaar beter aangevoel en die 
breek. tempo van die spel v rsnel, 

Barry Pienaar, met 'n paar mooi breek 
slae, en Donald Brown wat Turner vervart M 
het, het verdienstelik vertoon onder 01 
moeilike omstandighede. n. 
a enburg se voorspelcrs het almal bai n 

hard gespeel. Bartie (flank) kan hier uir J 
gesonder word. Frost (skrumskakel) en w 
die twee enters, Rabie en Sendin, het op r~ 
aanval en verdediging uitgeblink. I 

n, 

breek troe] OUDE 
MOLEN 
WEN 

H. MARAL Liberta 
0, 

Di ryd i hoofsaaklik onder die 
voor pel b lis. Di gemo d re het 
deur ntyd hoog geloop en vi r spele , 
twe van elke: pan, I, in die loop v n die 
wed! tryd koelkas toe ge tuur, Die wed- 
tryd is ook ontsier d ur baie traf kopp . 

HELDERBERG In die eerste helfte he' Huis Marais dil 
vaste en losskrums oor eers terwyl Oud' } 
Molen se Iynstaanw k telkens balb sil g 
aan hulle besorg het. Deur die hele vcr h 
loop van die wed tryd is balle wat a a ~· 
vanklik in Iyn lane gewen is, verloor e~ g 
in die 10 skrums wat gevoJg het, het Hui k 
Marai redelik oorheers. Oude Mole 1I 
her m t behulp van die wind baie gr v 
biedsvoordeel geniet en deurdat Hili 
Marais e agterlyn 'n losbal wild wegge k 
gooi het, het Ru . el (no. R) van Oudl 
Molen vir 'n opportuni tiese drie ge or \I 
wat nie toegeken is nie. Van Heerde~ I 
was onsukse. vol met die doelskop, a~oO~ Ii 
daarna met 'n skepskop, Nadat H\Ji 
Marais met hantering weer beheer o r .~ 
die val verloor het, her Russel oorgegallO ~ 
vir Oude Molen e eerste punte wat die 
rustydtelling op 4"'() te staan gebring hel ~: 

\ 
VERBETER 

PUNT 

LUSTELOOS 

IN 'n wed. tryd wat gedurende die erste 
helfte redelik g lykop verloop het, 

het Wilgenhof daarin g slaag om Hel 
derb rg met 204 te klop. Wilgenhof e 
punte het bestaan uit 4 driee teenoor 
Held rb rg se 1. 

Helderberg het in die erste helfte saam 
met die terk wind gespeel en hulle kon 
redelik daarin slaag om Wilgenhof van 
hul doellyn af weg te hou, Nogtans was 
WiJgenhof m t ru tyd 8-0 voor. 

In die vaste skrums het Helderberg 
goed vertoon d ur drie vu koppe te haak. 
Ook die Jynstane wet! baie gelykop en 
Ben van Rhyn van H Iderb rg het hier 
vir sy pan uitgeblink, Wilgenho het 

egter die losspel geheeJ en al orheers .. 
Wilgenhof het in die tweedc helfte die 

speJ heeltemal oorheers en daar was net 
geen keer aan hulle nie. Paul Lategan 
(skrumskakel) het aan die spits gest an 
van hulle aanvalle en oor die algemeen 
gesien het hy 'n baie goeie wedstryd ge 
had. ABn Helderberg se kant het Francois 
00. thuizen puik verdedig. 

Vir Wilgenhof het die volgende spelers 
alrnal driee gedruk: ttiene Rabe, Eric 
Loubser, Vander Merwe en Kallie Kirsten. 
Mark Sh rrel het met 'n strafdoel en 'n 
doclskop geslaag, Vir Helderberg het Ben 
van Rhyn 'n drie gedruk. 

RUSSEL 

VOO 

Pi ke her Mabre in 'n teleur teUende 
wed tryd m t 14-3 g klop. Talle foute en 
b . eringsoponthoud het verhoed dat 
daar enige werklike vloei in die spel was. 
Pi e s voor piers h t egt r meer kon 
str_p tief die van Mabre ge pe 1 n 0- 
doende hul ' gterlyn di g Ie nth id ge 
gee om die knoop vir hulle deur te haak. 

Piek w vanaf die afskop onmiddel 
lik op die anval. Vinnige rigtingveran 
d ring na 'n skrum in M bre kwart 
g bi d h t vleuel Du Boi in taat gestel 
om in die hoek oor te gaan. Footm n her 
ni 'n fout III t die skop gemaak ni n 
Piek m t 6-{) na vyf minute laat voor 
loop. 

Andringastr. 19 
Stellenbosch 7600 
Tel. 02231-4794 

Met die begin van die 2e helfte he! 
beide spanne met mening ingeklim, maBf 
kon nie hul beweging afrond tot punl 
nie, luis Marai het goed gebruik gema~ n 
van die wind en het veral in die 1 ll.1 ~ 
gcde he van di wedstryd op Huis Mar!ll! g 
e doellyn g boer; onder dat punte a 10 t 
g t k n is. Op daardie radium was JI t\ 
Iyn fa n-, vaste-, en Iosskrumtellin I 
redelik gelyk, ho w Ilosballe nog st eO! A 
nie na wense was nie. Die eindtelling 11 
op 4-0 gebly: alhoewel 'n paar goeie r g 
wegings, teen di einde g Iyk het 11 
m ontlik puntc as die afronding van dl (j 
bewcgings net daar was. Hoewel nog vrO . "- 
in die seis en, kan beide spanne btll {) 
verbeterop hul algemeen samespel. Ve' " 
Hui Marais vertoon definitief nie sy VOfl « 
van verlede jaar nie. U itblinkers vir ouJ 
Mol n w s M. Rus el (no. 8), K. vII p 
Heerd n (no. 10) en J. Muller (no. 1'). I) 

NICO VLO g 
1I 

" n 
d 
g 

~ 
PORT 
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DIE Maties het gedurende die Paasnaweek die Toyota-klubtoer 
. nooi vir die vierde keer in ,;:yf jaar gewen deur Tukkie in die 
ftnaal met 27-11 te klop. Aangesien dit ook die derde agtereenvol 
g nde jaar was waarin die Maties hierdie toernooi gewen het, het 
hUlIe nou die eienaars geword van die trofee, en sal 'n nuwe een 
gemaak word vir volgende jaar. 

E~ op watter skiuerende wyse het die 
MdII s dit nie reggckry nie! Di Maties is 
OJ 1 'n verswakte agterlyn na Durban, 
nallal sp lers soos Agie Koch, Deon van 
~Iomm nstein, Gys van Schoor en Swys 
OUhen weens beserings nie beskikbaar 
Was nie. In Durban het die Maries egter 
rugby van so 'n aard gespeel dat hulle be 
tClllpcJ is as die beste Matiespan wat 

nog daar gesien is. 

REKORDS 
Hicrdie bewering word deur statistieke 

~crugsteun, want 'n hcle streep rekords 
~ l)pg~stel deur hierdie Matiespan van 
oland Coetzee. Die telling van 97-9 teen 

~~~ Pukkc is die grootste wat nog ooit 
. tar behaal is. Die 26 driee en 165 punte 
IS ~)ok die meeste wat enige . pan nog in 
~rlc wedstryde in hierdie tocrnooi kon 

hn·11. Rohbie Blair het met sy 61 punte 
Onk gesorg virn nuwc toernooi-r kord. 

In die eersre wedstryd klop die Maties 

die Pukke, soos re ds verrneld, met 'n 
rekordtelling van 97-9. Hicrdie wedstryd 
was gekcnmerk deur uitstckendc spcl, 
wat rniskien as die b stc ooit d ur 'n 
Matie-span gereken kiln word. Oil word 
bewys deur die baie punic wat dcur beid > 

voor- en agterspelers aangeteken is. Bale 
kenners was van rnening dat <lit die I1lcCS 
korrekte, foutlose rugby was wat in jare 
in Suid-Afrika gesien is. 

Die tweede wedstryd was teen die stork 
Natalsc span, Durban Collegians. Nadat 
die Natallers ommer met di lntrapslag 
punte aangeteken her, was dit Boland 
Coetzee en Adam Barnard wat met uit 
stekende spel die Maries tcruggcbring 
het in die wedstryd, en gcsorg h I dat di ~ 
Maries somrner vroeg in die wedstryd III 
die hef in die hand gekry het. Alhoew I 
die Maries die wedstryd baie goed en 
oortuigend gewen her met 41-21, word 
twe van hul spelers, Pierre en Tolli 
Oosthuizcn, ongelukkig beseer, 

MATlE- TOEIE 
PRESTEER 

VIR die Maties beloof 1979 om 'n baie opwindende stoeijaar tc 
} ,wees, D,ie jaar het met 'n hoogtepunt begin toe die Interko~ 
lUlskompetlsie meer as sewentig stoeiers gelok het. Ongelukkig 
~aan vele talent daarna verJore omdat dit moeilik is om op Stellen 
o ch aan meer as een sportsoort dee} te neem en sto i nie so 

~,Wild is nie. Verder heers daar oak 'n groot onkunde op die 
I~rnpus oor wat amateurstoei werklik is en word daar nie bcsef dat 
~ It cen van die skoonste kontaksporte is nie en dat beserings side 
oorkom. . 

ki By die WP-Procwe is ugt Maries gc- klub vanjaar besonder goed sal vaar in al 
ICS .' d 1 VIr die WP-span wat oor die Paasna- die kompetisies waaraan hulle gaan e - 

~h;~ ann die Kuskampioenskappe in Port neem. 
ta ' dbeth deelgeneem het. Wat die pres- 
t I . sov el groter maak, is dat slegs 11 
h~ ler. aan die proewe gaan deelne .m 
tH~) DIe toeiers is: Louis Jones (onder 
N' gl, Gerhard Bredenkamp (52-57 kg), 
ral~~) llredcnkamp (57-62 kg), Louis Con 
Jan:~ (62-()8 kg), Nico Loubser (68-74 kg), 
V ie van der Merwe (68-74 kg) en Fanie 

rrn iak (74.S2'lg). 

GOUE MEDAIJE 
tic N t vyf van die agt het weI gaan deel 
d III omdut Conradi .Loubser en Van 
h ~ ~ rwe hulle van die span onttr k 
gO\j' an di. res het "ni. V rmaak 'n 
I nledalJe vcrower te midde van terk 
Nilt~lll' nd van die ander provinsie 
r ,or. Boland en Noord-Natal. 
A.·k'd·ouri (90-100 kg) van die Militere 

.1 Ill' . S d & t . I In aldanha, wat vir Bolan 
gCj'l~~el het, het ook 'n goue medalje in 

Ill. 
V· 

di t Matiestoei Jyk die vooruit. igte vir 
WCd~~ur baie interessant. Benewens liga 
l){lk ~de w t gaan plaasvind, is daar 
Will t: ty~ tot tyd afrigtingskursu~se 
IOl!rnl~n~culed word n vriendskaplike 

I' Ole teen Bolands klubs, 
1)lalt~1 rste liga-toernooi vind op 5 Mei 
lilag hwanncer die senior. teen W' r 
g d 'k Iwa rs ynlik in die D, '. Malan 
tI ttr ~ ntrum, te s taan sal kom. Dan is 
Wilt hi ok ~og die SAU·karnpio ru kappe 
nla n~erdle keer by RAU vroeg in Julie 
{jan 0 rIa, svind. Hi rvoor wil die Klub 
• III () 'n sterk span inskryf, Die al- 

ne verwagting is dat die US-Stoei- 

KWARTU N 

F ANJE VERMAAK 

Ten sloue kan die Klub ook spog III 
'n stoeier soos Fanie Vermaak wat die 
uitst ekende prestasie gel ewer het d U1 
by die Springbokproewc wat gedurend . 
Maart in Klerksdorp gehou is, 'n tw ede 
plek te behaal. Hiermee het hy 'n b on 
dere navolgenswaardige voorbe ld vir Ike 
stoeier in die WP en p Stellcnbot ch 
g . tel, want onder hard w rk en ~p' 
offering kan sukses nie verwag word nt • 1- -----------, 




