
I 
Jaargang XXIV, Nr. 3 Prys 5c 

TWEEWEEKLIKs sr LLENBOssE sTUDENTEKOERANT 
UITG G ONDE B 5K RMING VAN DI R 

I MA TIES WEN I UEST A 70~ 
AANAV! 

Ditseml 

• Gielie Smith (ASVS-orgsniseerder) en Me], KUESTA 70, Cathrien Alkema, 
met die Eldorndo-Wisseltrofee vir dic wenspan tydens KUESTA 70. 

Dis Raar Maar Dis Tog 
AANBEVELlNG: Oat persone wnt hart- of scnulyers is, nie hierdie berig sender doktcrstoesig Ices nie. , • Dorothea Labu 'chagne het vir haar 

T TITEINDEUK lyk dit of die sprokie van die Langenhoven-gedenksaal en Studentesentrum, nadat dit in 1928 ontstaan Kunstenaar program in die augkom- 
U her, tog nog 'n gelukkigc einde gaan he •.. en dit nog miskien binne die huidige geslag! p tisi me r as 80 (Yo b haal, 

Die Matie het weer 'n slag by die Departernent van Ontwikkeling gaan versiteir, danse en ander byeenkom- • l1einrich v~n d~1 Me cht het '11 
besoek aile, nadat gerugte die afgelope tyd die rondtc gedoen het dat die ste, en die . tudentcsentrum. 'n lccue-aandecl In die twee dame 
administrasie die wensJikheid van so 'n kompleks nou weer van voor uf onder- Pretoria e argitek wat ook aan die I suk es g h d dour hul met groot vnar- 
sock. Ons wou uitvind hoeveel waarheid daar in die gerug steek en ons het 'n kompetisic deelnecm, het, wat hetref digheid t begelei. 
paar verrassende Ieite ontdek: Hier kom dit. sy idees vir die studenteserurum, ge- • hri. to Botha hot die sangkompe 

gepraat van knfees, 'n hlomwinkel 11 le vir mans gowen. 
CIl hoar apper alon en nog bale 
under lnteressanthedc, wat sommer • Obie Ob rholzer het 'n e rst 
groor dinge voorspel vir hierdi lang- prys vir fotogrnf] lngeoes, asook ver- 
verwagte sentrum! keie boekprysc ir sy graflese kuns. 

Daar steek, in die ecrste plek, geen 
waarheid in die gerug nie en die feitc 
wat bekend gemaak is, weerle dit ook 
heeltemal. In der wanrheid nader die 
kornpetisie Wilt uitgcskryf is om die 
bcste ontwerp te sock, reeds sy elude 
en die beoordcling van die inskry 
wings vind vandeesweck plans. 

Soos voorheen berig, is 'n beperk 
t prysvraag uitgeskryf, met die oog 
waarop spcsifieke argitekte uitgenooi 
is om modelle en sketsplannc vir 'n 
gedenksaal en studentesentrum in te 
stuur. Diei~rrcin war lot hul bcskik 
king gestcl is, is die waarop die ou 
Ingenicursgebou tane; staan, nc;ook 
die stuk grond daarngtcr, voor die 
WynbOllgeboll. 

Elf argitektc het inge. kl'Yf' vir die 

kompctisie en 'n komitee van drie 
assessore is aangewys om die inskry 
wings te beoordccl. Die lede VOlIl die 
komitee bestaun uit die rektor, prof. 
J. N. de Villiers, dr, Barry Biermann 
van die Universiteit van Natal en 
mnr. Hannes van del' Merwe, 'n 
Kuupstadse nrgitek, 
Nadal die inskrywingt beoordeel 

en die eerstc prys toegckcn is, kan 
die argitek wat die bcste ontwerp 
voorgele het, begin met die opstel 
van detail-planne, Daarna is daar 
gecn redo nicer waarom duar nog 
met die bouery ge Iocr moct word 
nie. 

Die kompleks sal hestaan uit die 
gedcnksaul, wal gebrllik sal word vir 
die umptelike funksies van die Uni- 

Mooi Besemnooiens 
By die kcuse van vnnjnnr sc Ilescm· 

nooiens was voorkoms natuurlik 
ter sprnkc, maar persoonlikhcid en 
fotogeniCteit is nie ngtcrw('e gclaat 
nie. 

Die vyf skoonhede is veral uitge. 
sprllke omtrcnt sekl.:re nklllc)v ann 
gelccnthede op die Akker .. RiJ, a 
Sel/llell die ItH:lrigc vlH)rbJadnooi, 
IS baie 'bcslic; dnt e;ll.:nterdrng Ilie die 
aangew sc drag is om mee klas te 
draf nie. Die Minen1iaall volg die 
kursus BA (Drama) I. 
Swarlkop Relwllna Groenewold c 

sommer met. die intrapslag dal y 
lief is vir rugby. Die m,1l1ne is egter 
Ie gcsteld op die uiterlike voorkoms 
VEIn die dames. Sy neem Huishoud- 

kunde en reken om cendag voorlig 
l i ngswcrk te gee. 

1~~'1elle Kellerman, ecrslejunr van 
80"0/1. 5C sy hou haar bcsig mel 
SA. Belwlwe dat sy eendng in die 
huwclik wil tree, gaan sy ook onder 
wys gee. Die vasgestcldc tye waarop 
die dames lerug by die koshui e moet 
wees, kan soms 'n pl'ethederw I' 
wces. 

Lrmghroeke by die knnsfukulteit, 
maar nie op die knmpus nie, me n 
rs'o se nooi, kunsstudente Elena 
Agoslinlls. 

'!1wre.\'{I Viwgie, H.Beon., is he 
halwe ander dingc haie lief vir melk! 
Die vroee uur wanrop L)'dia sc 
delll e toeklnp, sal sy darem nie 
hceltcmal gaed praut nie. 

VRVDAG, 17 APRIL 1970 

DIE nasionale kunsfecs van die ASB, KUESTA 70, wat. gcdurendc die pas afg - 
lope vakansie in Pretoria gehou i , was 'n triomftog vii die Maries van b gin 

tot end. Matieland het nie net die mooiste meisie op die kunsfees opgelewer nie, 
maar ook vir vanjaar die tuistc geword van die Eldorado Wisseltrofee, '0 trofec 
wat aan ons ASVS toegcken is omdat. hulle in gehecl die meeste puntc op dic kuns 
fees i ngepaJ m het. 

Verblyfplek vir die week is verskaf deur die ga here van die projek, 
die Pretorlase Normaalkollege die Matiemans in A vondale en 
die dames in Estralita en Lcnahof. Die prakticse kursusse wat aan 
gebicd is hot gewissel van onder meer grimering, mannekynkuns en 
knoop- en doopwerk vir die dames tot onder mcer motorher tclwerl , 
joernalistiek en openbare redevoering vir die mans, 

Oor die algemeen het die Maties hut 
kursusse bale lntercssnnt gevind. Die 
rnoeite van die reelingskomitce, en 
vcral die van Wynand van Wyk, die 
voorsiuer, is baic gewaardeer. 

In- die gekonsentrcerde program 
waarvolgcns KUESTA 70 verloop her, 
moes die een oog noodwcndig dikwels 
na die horlosic dwaal, maar nogtans 
was daar 'n gehalun eerde verhouding 
tu .1;11 werk en ont panning. 

informele ctes, modeparndes, be oeke 
aan be ieuswanrdighcde en H111 eums 
en 'n hccn-en-wecrtjie na (lie Pans- 
kou, 

• l.sihm Calltz wen 'n r' iale kon 
tantprys vir die oeste rcdenaar hy die 
kursus in Op nbare Redevoering. 

• Nickle Grohler het die afdeling 
Beeldende Kunst gewen en vcrskelc 
ondcrskcklings b haul. Fot. 's van sy 
werk he! self in Transvuut e daghluui 
verskyn. 

• Clnudlne "()II Wlelllch het nie net 
die afdding vir klavlerspel gcwen ni , 

Verder het <IiI; Suide die Noordc in maar ook 'n Otto Bach-klavier datu 
'11 mooi kaalvoet-rugbywed uryd met m e vcrowcr, 
20 10 vcrslaan. 

• Ign tlus Schulte en .lohuu Pletersc 
hct albei onderskcidings bchanl mot 
hul besp ling van eli .orr I. 

PUESTASIES 

Daar was iwcc vel' kcidenheidskon 
sene, 'n he oek nan die Sterland 
kompleks met sy y skaatsbaan en 
dric tenters, vir die mans 'n besig 
tigingstoer na Watcrkloof-lughawc, 

Die kompetlsle-gedeelto van KUES- 
TA 70 was eintlik die 1'1111 fees. Oit was • Altus .loubert hot die Westra 
veral in hlerdie nfdcllng van die projcl Wis elrr fee, asook 'n kamcra, gowen 
waar die Mattes uj(C(~blillk hct. n heste redcnnar vall al die Afriknnns 

unlv rsit it , 
• Die ASVS kry reeds .0 vrocg as 
Din dagaand by 'n kens rt pe iale 
verm Iding as die groep m l die m e .te 
"spirit". 

MEl. KUESTA 

Waar • Rustelle Taute het twe lc g :indlg 
in die sangkompct Lie vir dames, ter 
wyl sy die nfdeling On: torium aug ge 
wen her. 

• Vier uit die vyf Ilualisic vir Me). 
I VESTA 70 WIIS van St 11 nbo eh • r, 
kom tig, nl, Zabeth "HUm (Moni [I), 

ric Er snuu (Harmonie), Cathrlen 
Alk mil (Iren ) ell mha ,1c Wit (0 n 
nco r I). 

• Mej. tJEST 
Cathr] n A Ikemn. 

• I le ASVS wen di Itltlorndo Wis 
eltrofcc vir di me te nnntul pun: , 
bcha II in die kun fees. 

70 wa 'n MIttie: 

Besemnooi en 
Stoflappe 

• Vlnr: Theresa Vi 'U fie (Lydia), Rchaoa Groene v Id eN ,rina , Mt\j. Be 'em 
Ago hu' (Il 0), ell Est lIe Ken rm n ( onop. 
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Nuw P ryswedstryd 
DIE Afrikaanse Studie- Die kompetisie geld vir drie 

kring (ASK) skryf van- genres en die voorwaardes is as 
· , I tt k d· volg: Jaa weer n er un Ige p .. , , ". 50 "I pryswedstryd uit vir skry- oeste: n m.lnlmUm van ree s 

d M • m gesamentlik, wen e atIes.. re prys- Prosa: tussen 4 en 15 folio's. 
eld bcdra R25. Drama: 'n eenbedryf of hoor- 
Hierdie pryswedstryd waarvan spel tussen 15 en 25 reels. 

die pry bekend staan as Die Aile inskrywings moet duide- 
Nasionale Boekhandelprys, word lik gespasieer en op folio getik 
vir die tweede keer uitgeskryf. wees. Op die titelblad moet slegs 
AJle ingeskrewe studente wat die titel van die werk en die 
nog nie 'n eie bundel poesie, skrywer se skuilnaam verskyn. 
drama of groter prosawerk gepu- 'n Koevert wat die skrywer se 
bliseer het nie, mag deelneem. skuilnaam, regte naam en adres 

w T 
, 

D W T HET DIT N 
OOK NOMM RPAS 

A 

DIE WER LD IS ONS 
KOOPGEBIED 

De Wet aanvaar net een stan 
daard, die aLLerbeste. Korn kyk 
nou na ons Winterwenners vir 
Dames en Mans. Alles om u 
droog te hou, selfs pelsjasse vir 
Mans. 

Vir smaakvolle klerasie besoek 
ons SLangkuil Boutique. 
VAN DIT, VAN DAT, VAN ALLES WAT! 

Nuwe besending Wrangler 
Jeans - Flair en gewone. 
Grand Pa-frokkies. 

Waarvandan? 
Van De Wet met net die beste 
sporttoerusti ng. . 

Gebr. D W 
Stellenbo ch 

KUNSWEDSTRYD 

PRESTEER bevat, moet die inskrywing ver 
gesel en sal na beoordeling eers 
oopgemaak word. 
Die keuse van beoordelaars 

sal hcelwat wenkbroue laat lig. 
Soos te verstane word hulle 
name nie nou bckend gemaak 
nie, maar hulle is twee bekende 
literatore aan 'n ander universi 
teit. Hulle keuse sal finaal wees 
en geen korrespondensie sal oor 
die wedstryd gcvoer word nie. 
Na alJe verwagting sal een van 

die twee beoordelaars op 'n spe 
siale gesellighcid vir al die 
deelnemers die uitslag bekend 
maak en die prys, wat deur 
Nasionale Boekhandel Beperk 
geskenk word, oorhandig. 
Die sluitingsdatum vir aile 

inskrywings is Vrydag, die 8ste 
MeL Inskrywings moet inge 
handig word by karner 203 
(eerste verdieping) in die Wil 
cocksgebou. 

Die kunsredaksie wil graag die 
hoop uitspreek dat soveel vall 
Stellenbosch se nuwe Sewentigers 
as moontlik hulle stem sal laat 
hoor ill hierdie wedstryd, Dis 
goeie ondervinding, en wie weet: 
dalk loop jy nog met die prys weg. 

KUESTA 70 was vir die Matics ook op kunsgcbicd 'n groot sukses. 
Dit was Matics wat met die grootste pryse wcggeloop bet. 

In die klavierafdeling het Claudien 
VOll Wlelligh 'n splinternuwe Otto 
Bach-klavicr gewcn. Die beoordelaar 
het met groot lof van haar spel gepraat. 
Sy het veral uitgcblink in die Scherzo 
van Brahms wat sy gespeel het. 
Nog 'n uitstekende deelnemer was 

Japie Britz van UOVS. Sy vreeslose 
rnanier van speel en besondere ver 
hoogpcrsoonlikheid is deur almal beny. 
Hy het dan ook saam met Claudien 
gekwalifiseer om gedurende die af 
skeidsplegtlghcid in die Aula op te 
tree. 

Suzelle Moorcroft en Alta Smith het 
ook op die afskeidsplcgtigheid opge 
tree. Hulle het 'n werk vir twee klaviere 
van Bartok g speel-Iekker wild. 

In die sangafdeling is Stellenbosch 
deur vier persone verteenwoordig. 

Rustelle Tame (mezzo-sopraan) het 
hier die tweede plek behaal. Sy het ook 
in die Aula opgetree, 

Dorothea Labuschagne (sopraan) het 
ook baie goed gevaar, maar die verskil 
in benadering tussen haar en die 
beoordclares het haar, wat punte 
betref, gepootiie. 

Maria Laubscher het aan slegs twee 
items deelgeneem, maar y toon groot 
bclofte. 

In die mansafdeling het Christo 
Botha 'n boekprys gewen. 

SANGAFDELING 
Die enigste ander kandidaat van 

Stellenbosch in hierdie afdeling was 
Dirkle Badenhorst . Sy het slegs een 
werk van Bartok gespecl, maar daar 
mee die beoordelaar na woordc laat 
soek. 

Die groot bate van 'n kunswedstryd 
Ie natuurlik in die feit dat 'n mens so 
baie leer deur jou eie optrede, deur die 
van die ander deelnemers en deur die 
kritiek van die beoordelaar. Oil was 
in 'n groot mate ook die geval met 
Kuesta 70. 
Rina Hugo van PU vir CHO, wat 

eerste was in die sangafdellng, was myns 
insiens die b te dcelncmer. Afgesien 
van 'n prngtige stem, het sy ook 'n 
geslypte vcrhoo voorkoms. 'n Mens kon 
baie van haar optrcdc leer, en mal 
wat haar gehoor het, voorspel legs die 
hoogste louere vir haar. 

In die blaa instrument-afdeling is 
daar geen hoogstaande spel gelewer 
nie. Fluit-, blokfluit- en klarinetsolo's 
is gehoor. 
Johan Pie terse en ignatius Schulte 

het die Maties in die orrelafdeling ver 
teenwoordig. Bulle was ook die 
enigste twee deelncmers. Nie een van 
hulle het so goed gevaar 800S hy k n 
nie, deels a evolg daarvan dat alle 
nie genoeg oefengeleentheld op die 
orrel gehad het nie. 

• JILL KIRKI"AND IN JANNIE TOTSIENS LAGTE .. - .••...•......•...........•......... -~~ ... --- Dit bring my by twee belangrike 
punte. 
Eerstens was daar ebrek aan kom 

pcti ie en tweedens was die reelings 
i.v.m. die deelnemers nie na wense nie. 

Die gr ep Matles het bv. die Maan 
dagaand in Pretoria aangekom na meer 
as 'n dag op die trein. Toe moes hulle 
hoor dat die deelnemers a, n die sang 
kompetisie reeds die volgende more 
moes optree. Daar moes inderhaa na 
'n klavier gesoek word. Tyd vir ocfen 
en vir aanpassing van die tem was 
daar skaars. Tn ulke omstandighede 
kan geen sanger sy beste lewer nie. 
'n Mens gee gercdelik toe dat dit die 

eerste kunswedstryd v n hierdie aard 
was. Volgende keer sal die reeling. 
ekerlik gladd r verJoop. 
Ons het Kuesta 70 baie geniet ell bale 

geleer op kunsgebled. '/I Mens sien at 
klaar IIi! na Kuesta 7 J wanneer daar 
hopellk nos meer Mattes sal deelneem. 
Ell met nog meer suksesl 

- 
BIER volg 'n semesterprogram vir musiek en toneel op Stellen 

bosch sover 011S inligting kon bekom. Knip dit uit en IIOU byder 
hand. En onthou: bespreek vroeg en voorkom teleurstellingl 
APRIL: 17 -irederick Dalberg (sang): 

Conserve 
19 Martens-gesin (kamermusiek): 

Conserve (Sondagaand) 
26 John Antoniadis (klavier): 

Conserve (Sondagaand) 
29-2 Mei Moeder Hanna en Ouers-vra: 

Thom-teater 
MEL: 1 I anlie van Niekerk (sopraan) 

Hubert van der Spuy (klavier): 
Conserve 

3 Boudewijn Scholten (orrel): 
Moederkerk (Sondagaand) 

9 Meinard Kraak (bariton): 
Conserve 

19 Kaapstadse Sirnfonie-orkes (Beet- 
hoven): Stadsaal 

21-30 Euridike (Drama-departement): 
Thom-teater 

JUNIE: 4-6 Brecht on Brecht (U.C.T.): 
Thom-tcater 

7 Ronald Woodcock (violis): 
Conserve (Sondagaand) 

12-13 Cons rye-opera (La Serva Padrona): 
Thom-teater 

15-20 Dokter teen wil en dank (KRUIK): 
Thom-teatcr 

H . .INRICH VAN DER MESCHT 

DU TOIT 
vir al 
u 

SKOENPROBLEME 
Van Ryneveldstraat 21 

STELLENBOSCH 
Te1. 4274. 
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JANNIE 

lyk met Linda se bieg: "Ek het die hele 
nag na my perdjie gesoek . Pappie 
IlIIIIe .W? ek: W(lS vieslik . Die Here straf 
my 1/011. Pappie-hulle se ek sal nie weer 
skoon kom nie:" 

, 
n rolprentbom? 

opgcnecrn word. Deur sy licfde vir 
Linda (Kurinka), wat as volwassene 
nog (he wercld deur die oe van 'n kind 
sien, word hulle albei die moontlikheid 
gebied om na die wereld van die under, 
"normalc" mense terug te keer. 
Jill Kirkland specl die rol van die 

vrou met 'n obscssie oor die liefde, 
terwyl Koos Licbenberg (Don 
Leonard) glo hy gaan die nuwe Ecrstc 
Mini tcr word. Herrnien Domisse, 
Lourens Schultz en Jacques Loots is 
hulle makkers in hicrdie vraagtcken 
wereld. 

Nagmerrie 
Die betrcklik onbekende Philip 

Swanepoel het die rnoeilike rol van 
Frans, die fisies gebreklike maar gees 
lei ike gcsonde persoon wat homself in 
hierdie nagrnerrie verdwual en dan 
moet uitskree om homself tc bevc tig; 
"Ek is gebreklik, maar ek leef. Ek 
praat, ek werk, ek's 'n mens. Ek's nie 
skaarn vir myself nie. God het my .0 
gemaak." 

Die tragedie van die wereld vall 
Jannie Totslens kom duidelik 11(1 vore 
(1\' ons hierdie woorde vall Frans verge- 

JANS RAUTENBACH se nuwe rolprentmaatskappy Sewentig se eerste produksie 
word aanstaande maand vrygestel. H oewel minder reaksioner as sy vorige twee 

bomme (Die Kandidaat en Katrina) wat tema betref, beloof Jannie Totsiens om 
net so 'n groot treffer te wees. 

Bertie vertel: 

Reaksie 
En as Jnnnie Totsiens kom, pleit 

Jannie: "Ek wil nie tcruggaun nic, 
Ek rnoet hicr bly, Dis daarbuite waar 
ek so geword het. Nou leer ek weer om 
lief te he." 
Jannie Totslens is 'n verhaal om 

erva: r te word, want di. karakter soos 
hierdie wat die toe koucr dwing om 
self antwoordc te vind op die talle 
vrae wat uit hicrdie mense se onge 
lukkige omstandighede en hulle saam 
wees ontstaan. Dis vrae oor die 
wereld van Jannic en Linda, maar 
word uiteindelik vrae oor die wereld 
waarbinne ook ons ons tuisvind, 
Dat Jannie Totsiens gaun skok en 

reaksle gaan uitlok, is nle te betwyfel 
nic. Weer eons gebruik Jans Rautenbaeh 
sy medium om die dun logic mens oop 
te vlek en die vrae en antwoordc by ~ 
die foeskouer tc laat bly. Julie moet 
Jannie Totsiens nie misloop nle, F.O. 

• Jannie (Cobus Ro souw) en Linda 
(Katinka Heyns) in vrolike lemming in 
Jannie Totsiens, wat hicr Iangsaan bespre k 
word. Hierdie rolprent begin aanstaande 
maand landswyd draai en is in wyedoek en in 

volkleur gefotografeer. 

DPU 
PENSEELbegin sy twe de jaar ... 

gang sommer bale meer pro 
fes ioneel, 

stone, heel vreemd by so 'n boere 
"Louw". Hy verduidelik: "Die ding 
het eintlik by my grootvader begin. Hy 
hot blykbaar 'n groot bewondering vir 
die Duitsers gehad en doop toe my 
vader Bismarck von Moltke na die 
negentiende ceuse Duitse rykskan elier 
en sy minister van oorlog. My vader 
vocl toe dat daar darern 'n meer 
Iibcrale element ook in die familie 
tuishoort en doop my toe met die naam 
van die Britse ecrste minister wat aan 
Transvaal sy susercine onafhanklik 
heid na die Eerste Vryheidsoorlog 
gegee het, V olgens die oumense se 
naamgeetradisic moes ek eirulik Gert 
gewces het", voeg hy skertsend by. 

Universiteitsgesag 
Van bocrdery na voorname nu 

gesag by universiteite. Oorsee gann dit 
syns insiens nOll durem te erg daaraan 
toe. Ann 'n sekere Amsterdamse uni 
versiteit is 'n professor "b vrccs" om 
sy knntoor te sluit-dic studcnte maak 
beswaar daarteen want dit maak dan 
inbreuk op hulle vryhcid! Maar hulll,; 
het glo danrna gcsoek. Prof. Louw 
verie) in sy studentedlle in Nederland 
moes 'n skriftelike afspraak met die 
professor gemank word (twee weke 
levore) waarop die professor dan 
, kriftelik sy toestCll1min gegee hct! 

Dan breek et nstyd aan. ~n ook 
hier i die Louws fynproewers: Hy 
proe v(}oraf die wyn, dan word dit 
inge kink. Die laai kom uit die tuin. 
Mev. LOllw s8 'n mens moet int lIigent 
wee om werklik lckker ko te kan 

* RADIO'S * GRAMMOFOONPLATE * LEESl.AMPE * STRYKYSTERS, ens. 
KRY DIT BY 

STELLENBOSCH ELECTRICAL 
Ou Mutual .. g bou, Blrdstraat 

Tel. 5507. 

JUI11lie Totsiens is die verhaal 
van sewe mense wat deur die 
samelewing verstoot is en nou 
iewers "weggebcre" word. Hulle 
word deur die gemeenskap as 
abnormales beskou, of as .. "mal 
les", so os een van die karakters 
dit uitdruk. Die prent to on hoe 
hulle ondanks hul lewensvreemd 
held, tog ook mense is wat liefde, 
vreugde en hartseer ken, wat 
drome droom en vir wie die lewe 
en die dood tog ook nog betekenis 
het, 

Daar is agt karakters in die verhaal 
en elkeen van hulle leef in 'n eie 
patctiese wereldjie. Juis hicrin Ie, 
votgcns die vervaardigers, die nan 
grypenheid van die verhaal, 

Rolverdeling 
Dic hoofrolle word vcrtolk deur 

Cobus Rossouw en Katinka Heyns, 
Scker 011S knapste toneclspeler, lewer 
Cobus 'n sensitiewe vertolking van 
Jannie, die man wat nooit liefde geken 
het nie en weens sy onvermoe om na 
homsclf om te sien, in die .Jiuis" 

maak, Prof. Louw se fynproewerskap 
dateer uit sy studcntedae toe hy 
noodgedwonge vir hom elf moes mg. 

Heel eer te moet 'n mens die twec 
redakteurs gclukwens met die lngewing 
om penseel nou te laat druk, picks van 
afrol soo in die verlede, Dit het mec 
gebring dat penseel tipografies darem 
nou na 'n blad lyk wat dit die mocitc 
word rnaak om in t publii eer. I it i 
nou eenmaal 0 dat uitcrlikc 'n baie 
deurslag 1 wende rol spe I in di ge~m' 
wat 'n publika ie <I1'lI. M t die uit rlik 
mctarnorfo e kep peuscel (lie indruk 
dat hy lets het om ann te bicd. (Een 
punt van kriti k: By "n publika ie van 
n t bind ye waarvoor 'n men 15 cnt 
b taal, SOli 'n mens n t wou icn dat 

I agt bind ye tof b vat en dot die 
lanste blad y nie blanko g taut WOI d 
nie. Kan penseel nie miski n 'n 
udvertecrder wed nie?) 

Die verbly(lendste i egter dut die 
gehaltevan (of in pen, eel ove I verb fer 
her. In hlerdie uitgawe is daar en 
gekskeerdery nie, i t vat 'n mens 
ongelukkig nie in die veri de altyd lion 
enie. 

sondag by sondraai 
S ONDAGMIDDAG. Sondraai: pia sic 

van prof. W. Eo G. Louw. Hy het 
Dcrtig destyds lngelul met sy bundel 
Die ryke Dwaas; onlangs het van hom 
verskyn die reisverhaal: So vel' as 'n 
Engel te perf! kan ,.y. Dis Die Matie se 
gasheer die Sondagmlddag. 

By die huis, netjies, modern, ontmoet 
ons ons sasvrou, die bekendc pianiste, 
Rosa Nepgen. Verdcr oak die twee 
Louw seuns, Hannes (luitenant in die 
Staande Mag) en Paul (tweedejaar hier 
op Maries). 

In die sitkamer val die groot vleuel 
klavier en die pragtige werke van Irma 
Stern en Maggie Laubscher eerste op. 
Kultuurmense die. 

Bolander 
En wat gesels 'n mens nOli mel 

"kultuurmcnse" '] Vra 'n mens jOll 
pro~essor of hy vir sy plcsier na 
SPfl.ngbokradio luister'? Nee, vir sy 
pleslcr boer hy. Ons Afrikaners bly 
blykbaar naar gewortel in die idee 
van 'n cie I.!ppie grond. Dis blykbaar 
uksesvol ook, want die hui is self 
versorgend wat groente betrer. 

Verder is danr nog win ·erd ook. Die 
Karoo.knnpie van Sutherland het blyk 
boar egte Bolander geword. al hy oolt 
weer In die Karoo kon lew.? Natutlrlik 
nie. 

En die name'? Willinm vert Glad. 

Polemiek 

Na etc dwaal die ge prek maar in die 
rigting van die digkun . Dink hy '11 
digter behoort oor y cie werk te 
praat ? "Nee, nooit nie. Hy mog wei die 
pen opneem om 'n polemick aan te 
knoop wannecr hy sekerc e tetiese 
beginsels wit vcrdedig." Sells wanncer 
mense werk misinterpreteer, mecn 
prof. Louw moot hulle maar ann hulle 
lot oorgelaat word. 

En dig hy nog? Die lnaste bundel i 
)TIO so om en by die helfte van die 
vyftigs gepubliseer? 
"Ja, maar ek is nie haastig om te 

publi ernie:' (lntere. sante voor. 
uitsig.) In 
Maar self: 'n letterku dC-J)rofe or n 

digtcr sloop oos ons gewone t rtlinge 
op 'n Sondagmiddng n Die Matic . ' 
totsiens. 

u ovccl g Igt" 

AANDAG! AANDAG! AANDAG! AANDAG! t, 
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VH.AAG: H'at is II standpunt t.O.V. 
anderstaliges ell -gelowiges op die 
kampus ? Dink II nie dat Stellenbosch 
gevaar staan om .\y "Afrikaner-idemi 
teit" te verloor 11 ie, gesien die toe 
nemende getal Engelssprekende stu 
dente ? 

ANTWOORD: Die universiteit is 
so oorwegend Afrikaan in sy gees 
dat ek nie voorsien dat Engelsspreken 
des dit al kan verander nie. Engels 
sprekendes wat hicr kom studecr, is 
bewus van die Afrikanergees en die 

_----------------------------------------------------- ... 1 wat die Afrikanergecs respektecr, is 
welkom. 

ANTWOOIUl: GCCIl kommentr ar. 
Nadat sekere informasie hekom is, 

is die vraag herfonnuleer en weer aan 
prof. De Villiers voorgele. 

VRAAG: Dink II die verbod op gods 
dienstoetse moet ill die geval vall U.S. 
afceska! word? (Wei op die Universi 
tett van Stellenbosch nr, 37 van 1959.) 

ANTWOORll: Nee. 
Oor die volgende sake het prof. 

De Villiers verkie. OlB nie on hierdie 
st. dium kornmentaar lewer nie: Die 
aanhou van motor deur tudente; 
kontak mel die Universlteitskollege 
vall We -Kaapland en die mag van die 
studente-unle om studenteraad be luite 

, --------------.-- ...... -- ... ----------------------------- ...11 opmon. terverg derlngs omver te werp. 

Prof. J. N. de Villier 

'n Ondcrhoud 
met Die Matie 

, 

EKTOR AAN DIE WOOR 
Uitbreidings, Koshuise, Onluste 

VnAAG: Het II enlge planne vir Ilit 
brcidings ell/of verbcteringe aan die 
univcrslteltsterrein ? 

VU.AAG: Dink II dat die akademiese 
jaar verleng; of enders ingedeel moet 
1I'01'd? OP 19 Maart het Die Matie 'n onderhoud met prof. J. N. de 

Villiers gevoer om die nuwe rektor se mening omtrent 'n 
aantal aangeleenthede te verneem. So het hy geantwoord op die 
vrae wat aan hom gestel is: 

ANTWOORD: 'n Scnaatsvergade 
ring van 'n aantal jare gelede het teen 
'n verlenging van die akaderniese jaar 
besluit. 'n Sterk argument daarteen 
was dat 'n verlenging inbreuk op na 
vorsing wat in vakan ietye plaasvind, 
sou maak, Op die oornblik is ek nie 
bereid om my verder daaroor uit te 
spreek nie. 

ANTWOORD: 'n Bcperkte argitcks 
prysvraag vir die opstel van planne vir 
die Langenhov n-gedenksaal en die 
studentesentrum IS reeds voorgcle ann 
sewenticn argitekte, Die uitslag sal nan 
die begin van Mei bekend gemaak 
word. So gou moontlik daarnn al 
begin word met die oprigting hicrvan. 
Die terrein waarop die Oll lngenieurs 
zcbou taan en die kaal stuk grond 
nord daurvan is vir die doel aan 
gcwys. Die Oll Ingenieursgebou sal 
egter eers gesloop moet word voor die 
nuwe kompleks in geheel voltooi kan 
word. Daar is reeds begin met 'n nuwe 
huishoudkundcgebou en dan word 'n 
nuwe konservatorium vir musiek be 
plan. Daar word ook 'n nuwc gebou 
vir Wiskund in die vooruit ig ge tel. 
'n 'akultcit van Argitektuur verdien 
ook oorweging. 

ANTWOORll: Die natuurlike uit 
breiding sal nic gestrern word nie. 
Dan I' sal begin word met 'n manskos 
huis vir 300 studenie as deel van 'n 
kompleks vir 1,000 studentc. Die ge 
bled vir die nuwe kompleks is voor 
lopig lungs die ou gholfbaan. Die bou 
van meer ko huise i ab oluut nood 
saaklik. 

vn.AAG: lIoe voel II 001' die lIit 
breiding 1'011 studcntegetalle aan die 
universiteit ? Moet daar nie eers vol 
doende httisvesting ell klasrulmte voor 
sien word voordat die huidige studente 
getal verhoog word nie ? 

VI~AAG: Die studente is reeds bewus 
van II standpunt t.o. v. ontgroening, 
Waarom is II hierdle menlng toege 
daan ? 

ANTWOORD: Volgcns 'n besluit 
van die raad van die universiteit mag 
daar geen offisiele ontgrocning plaas 
vind nie. By die verwelkoming word 
enige fisiese of geestelike uitputting, 
of enige vorm van vcrwelkoming wat 
akademiese aktiwiteite in die eerste 
week van die universiteitsjaar kan be 
nadeel, afgekeur. 

, 
u 

VRAAG: Na aanlelding van die 
studente-onluste oorse , dink 1I dat die 
gevaar wei bestaan dat dieselfde tipe 
probleme hier ill Suld-Afrika en spesi 
fiek op Stellenbosch, kan voorkom ? 

ANTWOORD: Ek voorsien geen 
studentc-onluste nie, omdat ek glo daar 
is genoeg kanale waardeur tudente hul 
mcnings kan lug en hulle behoeftes 
kan bekend maak. Hierdie jaar is daar 
begin met 'n rnaandelikse vergadering 
tussen die Rektor en die Studenteraad 
waar probleme bespreek en verduide 
Iik kan word . 

• odsdlensto t : Aanvanklik is hier 
die vraag as volg aan die Rektor 
estel: 

VRAAG: Dink II die invoer van "n 
gewetenskiousule op Stellenbosch iii 
oorweegbaar ? 

c GAR E T T E S 

V rvaardlg In Suld-Afrlk , Rhod sla, V.S.A., We -Dultsland, Donemarke, Australlij, Holland 
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-_STRY~I RAU Bo c 

D lE heftigc stryd tussen die ASB en NUSAS op die kampus van 
die unieke parallelmedium Universiteit van Port Elizabeth, het 

uitgebrei na Upen. Redakslclede van die studentekoerant verskil 
skerp van mekaar in die onlangse uitgawe. Selfs politieke artikels 
verskyn nou in Upen. Die redakteur het sy goedkeuring daaraan 
geheg. 

Hierdie toestand - wat heel 
lema! onbekend is ill Matieland=« 
het sy oorsprong by 'n reeks arti 
kels in Dome, die studentekoe 
rant van die Universitett van 
Nata!. Die koerant is in die laaste 
tyd gekenmerk deur aanvalle op 
die Regering, die ASB ell Afri 
kaners. Onlangs het '/1 artikel 
verskyn wat die Nasionale Rege 
ring vergelyk met die vall Hitler. 
Hierop liet die ondervoorsttter 
van die SR van UPE ill Upen 
geantwoord, '11 Stryd is on 1- 
keten. 

HITLER 

In twee artikels, "Comparison not 
far-fetched" en "In Support of N usas", 
verdedig die Upell-rcdaksiclid, G. 
Vianello, Dome en Nusas, en loods 'n 
aanvat teen die Regering en die ASH. 
Mnr. Vianello beskuldig die Regering 
dat hulle net soos 1I itler, alle linkse 
opposlsle verwyder of vra om vryelik 
te ontbind en by die Regering in te 
skakel, As voorbeeld neem hy die uit- 

~'/////////////////////////////////////////~~ 

~ "Law Boys" ~ 
Bots ~ 

~ V ANJAAR . e Matie-Ikey ~ 
medcdinging het reeds ver- ~ 

s lede Woen dag sy voorspel ~ 
gebad. ~ 
Die geleentheld wa dle ~ 

jaarlikse regsintervarsity tus- ~ 
en die Mafie- en Ikey-j.law- ~ 
boy ". oos al tradisioneel ~ 
geword bet, is die kompctisic ~ 
op sowel akadcmie e as ont- ~ 

s panningsbasi be. lis. ~ 
s Dic meer ge ofistlkeerde ~ 
deel van die verrigtinge was § 
die reg debar wat die oggend ~ 

§ in. Smuts Hall afgehandel is. ~ 
Die 0 rwerp bet gelui: ~ 
"that this hou e is of the § 
opinion that the clause relat- s 
iog to obs cenity should be ~ 
repealed from the Public § 
Entertainment Act, Act 26/ § 
1963. "'n assprekcr het ~ 
vir die re van die og 'end- ~ 

~ program gesorg. § 
Met die middagete hot die ~ 

PIG AND WIU~ TLE Y ~ 
s gebruiklike inval beleef. port § 
in allerlel vorme het vir die ~ 

s ·dd ~ nn agprogram gesorg en 
rugby, okker, muurbal, pyJ- ~ 

s tjie en snoeker was aan die ~ 
s orde van die dag. § 

Die bye nkoms i. die aand ~ 
op gepaste wy e in die ~ 

s UNION afge. Iult, Soos te § 
s verwagte, wa die "boat- § 
races " weer 'n hoogtepunt ~ 

~ van 'n b ige dag waarop die ~ 
" nob-faculty" nogmaals ~ 
goeie reken kap van hom- S 
elf gegee het. § 

s,,/////,,////,I'/////'//////////////////,I'/////)) 

setting van die Kleurlingstem uit die 
Parlement. Die stap was glo nie 'n 
natuurlike uitvloeisel van die beleid 
van afsonderlike ontwikkeling nie, 
maar slegs 'n verwydering van 'n anti 
Regerings element en die plasing 
daarvan in die VKR waar die Rege 
ring hulle met die twintig aangewese 
lede kan behcer. Deur die VKR is 
aile regie van die Kleurlinge sg. weg 
geneern. 

GESTAPO 

Voorts vcrklaar mnr. Vianello dat 
die ANC en PAC ook maar net ver 
ban is weens opponering van die 
Regcring, Die vervroegde verkiesing 
is glo om nog 'n opposisie, die HNP 
uit te wis, As die HNP na die Parle 
rnent terugkeer, sal hulle verban word. 

Die Veiligheidspolisie is glo die 
selfde as die Duitse Gestapo. Die 180· 

• ""E UNIVER.SrrEIT HE, W4&1"1 1/ ::bJl"'E5J(oSH(J,~€ "IfN&~rEL.. 
BY »ie 

• • • • 

verlede jaar tu sen mnre. Curtis en 
Gerhard Delport, voor. itter van UPE 
se SR. Mnr. Delport het verkh ar dat 
Nusas van die UPE karnpu verban 
is en nie weer daar vastrapplek sal 
kry nie. 

• Die Inter-teologie kongres het 
die naweek van 10 tot 12 April plans 
gevind te Pretoria. Die Konm het 
vergader in die Van der Byl- aal van 
UP. 

nabyheid v n Sodom ell Gomorra, king wa 01' 'n baie hoe wet n 1 up 
t.w. Hillbrow, taan studente 24 uur like vlak, 
ult 24 uur wag in skofte. (Die He RA Ut) 

E .. B 
Hocwel mnr. Curtis verklaar dat 

net 5 % van Nusas politic. is, het hy 
80% van sy tyd nan afsondcrlikc 

fiWi@iID~·iwifiiili·f 
............................................... 
dae-aanhoudingswet, sowel as die sg, 
Bosswet, is maar net nog 'n slap op 
die pad na Nazi-Duitsland. Ook vcr 
werp Vianello die stelling dat elke 
volksgroep evcntuecl binne sy eie 
kader oor sy eie lotgevalle sal beslis. 
Die Transkei sal glo nooit onafhank 
Iik word nie. 
In die tweede artikel val mnr. 

Vianello Upen se Rubriekredakteur, 
rnnr. Andre Cruywagen, aun omdat hy 
die ASB doelbcwus in Upen probeer 
bevorder, Hy gee die versekering dat 
die Engel e 01' UPE baie sterk teen 
die ASH gckant is. Die ASB onder 
steun die sg. onmenslike belcid van 
afsonderlike ontwikkeling. Die Engels 
sprekende studente sa! slegs tevrede 
wees as 'n tak van Nusas op UP .. 
gestig word en hulle onder die llberale 
en humanistiese "Declaration of 
Human Rights", gctrou volgen hulle 
eie idcntiteit, hulle regte kan uitlewe 
angel sprekendes in Suid-Afrika, 
aklus mnr, Vianello. 

NUSASDOOD 

Tn 'n verdere artikel, "Nusas On 
vermydelik Dood", word die stryd in 
Upen voort esit, Daarvolgen het 
Nusas jure sonder enige gronde be 
weer dut hulle 27,000 studente ver 
t nwoordig en kernvcgter i vir sg. 
rassegelykheid en vrye univer iteitc. 
Studente stel net nie me r l Ian in 
die link e organisasic nie. 

Die pre ident van N usus no m glo 
die moontlikheid lint Nu as na die 
[aarlikse kongres sal ontbind. Die 
organisa ie beantwoord nie .u n sy 
doel nie, ten pyle van verlede jnar se 
h rvormings. Nusas doen bnie min om 
die studente te help. Die bestuur besef 
dat Nus s nie kan aan praak maak 
dat hy die tudente v In Suid-Afrika 
verte nwoordig soos in die verlcde nie. 

In 'n onlnngse toespraak het mnr, 
Neville Curtis, Nusas-presid nt, crkcn 
dat Nusas se ideale slegs van simbo 
liese en rituele betekenis is. Hy se 
verder d. t n icts nie vanjaar cdoen 
word nie, "then the con crvati es will 
have their way nnd Nu as wilt b me 
ex linct" . Daar word ook verwys n, 
die s m pre ing aan di cinde v n 

ontwikkcling gewy, By het 00 ver 
klaar dat apartheid die keppin van 
die Afrikaners i : "on Suid-Afrika 
ners wil niks met apartheid to do n 
M nie." Mnr. urris het ook UP • 
beskuldi dat hulle meer ASH is as 
<Ii ASH elf. Die rlngeL van UPL 
gaan hulle eie kon crwatiewe sng I e 
Student bond sligo Nusas is uitgedien 
en sterf, aldus Upen. 

• VOLGENS DlePcrcieby, tudent - 
koerant van die Univer iteit van 

Pr toria, het die kleurckomltec in 'n 
h rnieudc veldtog tel' bevordering van 
die dra van die Up· treepbaad]i be 
sluit om elkc Vryd: g 'n "kl urbaadji - 
dag" te maak, Na verneem word i 
hierdic voorstcl allerwee met groot 
geesdrif ontvang. n ra k v rloof t en groothand Iprys 

M tie-do di sle p jou h Id n Bre (0 

Diamante vir v rloofring dlr k vanaf di 

slypers is v rkrygba r 

t n GROOTHANDELP V 

U BESPAAR 40-0010 OP KLEINHAND LSPRYS. 

bresCO-diatnante 
('n Afrlk. II IlkeondernemillQ) 

Sst Vlo r, 

SANTAM·GEBOU, 

h/v Burg· 

KAAPSTAD T 1.1 41·2210 

• RA U hct 'n vcm e damesk . hui : 
Amper /)aar. Veilig, want ween Ii 
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Ben Dekker F.O. GEE ANTI-F.O. DIE "HORRIES" 

... ... uanK. 
SAAK 

BEN DEKKER, Dun ley traat 1, 
Tulne, Kaapstad, skryf: 
Graag wil ek deur middel van u blad 

dankie s8 vir SAAK vir die uitnodiging 
om op Stellenbo ch ie kom spreek en 
vir die hele Stcllenbo ch vir 'n ontvang. 
W, t ek ontvang hct. Dit het my die 
gevoel gegee dat ek lui was en ek het 
die aand gate uit geniet. 

- 

Neem Kennrs 
• Die Slng-Song-boekles vir Intel 

varsity sal vanaf 21 April by Teater 
besprekings (Edrich) en e rstejaar 
dameskoshuise beskikbaar wees. 

• Voorncmende dlrlgente en pia 
nistc vir Intervarsity mod op Vrydag 
24 April om 1.20 nm. VOOI' die I r. t·. 
Verwoer l-gebou bymckaar kom, 

• 'n Hondjie van Marianne, 
dogter van die hekende sporiaan 
kondiger, mnr. Gerhard ROllX, het 
ongeveer drie weke gelede voor 
Dagbreek tussen die studenre verdwyn. 
'n Beloning wont aang hied vir die 
persoon wat die hondjie (Flossie) 
terugb sorg hy die huis op die hoek 
van Ho: pitaa! traat en Bnnhoekweg. 

lossie is ongeveer se weke oud, swart 
en wolle rig met vier wit pootjies. 

DIE MATTE se I)rys van R2 vir die 
te bricf vir bJ{,rtlie ulrgawe gaan 

m t gelukwcnslng aan Anti-If.O. 
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1- MAIIE(i ES T ENOOR 
KOSHUIS(iEES 

D IT hehoort op hierdl stadium al 'n bekende felt te wees dat weens die 
omstandigh de dar daar gedurende Meimaand ann die pawiljocnc op 

Nuweland herstelwerk gedoen word, Int rvarsity vanjaar vir die tweedc 
agtereenvol rende jaar op Stcllenbosch sal plaasvind. 
Op hierdie onverwagte wending van sake was die Interv rsitykomltee 

nanvanklik nie voorh reid nie, maar die ywer waann hlerdie persone die 
rci!lin",rs aangepak en problemc die hoof gebicd II t, beloof aan die Komitee 
s If 'n oorwinning op 23 M i. 

... amewerking deur elk Matte individu 1 owel as studentegroepe in 
hierdic organi asie Is egt r e ensl el vend as die Intcrvnrsltykomitcc se 
Ietwat moellikc situa. Ie be ef cn in perspektlef gesien word. 
So I dit da. vir die g gte here van Simonsb rg di 11 week van Inter 

var ity 'n reUnl gcleentheid is en dar hull dle Sradsanl b preek hct vir 'n 
r Unledan op die aand van 23 M l, Hierdf d tum I vasge tel voor dat dic 
Int rvar Itykomitee van die v randerde reelings bcwus was. 

Die Komit het hierop 'n versoek tot Simonsberg gerlg om die Stadsaal 
vir die bctrokk and af te sta n vir die Intervarsitydan .. 'n Groter saal i 
in Parow vir ... imonsbcrg v r ry en die Komlte was ber id om dl vers II 
in huur 0 te vir die s: I te dra nook busv rvocr m t volle ko t daarheen 
t reel, Indien nie ann die vcr 0 k voldo n kon word nie - soo Simon herg 
dan ook nie y w 'g oopg sien het om te do n ni - is die alternatief dat die 
Intervarsltydan vanJaar, hocwel Intervarsity op Coetzenburg i , in di 
Jam on I Iall op di Ikey-kampu mo t plaa vlnd. 

Sodanigc tnnd 'Van sake knn h elwat problemc oplewer, Dlt sou betoken 
dnt, Indicn Intervar ity 00 ' hierna vir twc . agtereenvolgend j re op Nuw _ 
land plaasvlnd, daar e r in )973 weer 'n Intervar itydans op Stellenbosch 
sal wee. ten tot 'n ooreenl oms met die Ikey se Intcrvarsitykomit e 
g kom kan word. 

H Ian zrlker egter Is die feit dat die dans op die nand na Intervarsity 'n 
in t Iling gcword het n hierdie tw c gcleenthcde op daardie dag inoniem 
taan, Int rvarsUy op 'tellenhosch is nie Intervnrsity onder die Int rvar lty 
dans IIi , - al Is dit dan 0 op grond 'V n die in telling. As Intervarslty op 
St IIcnho h plaasvlnd, is dit Stellenbosch Int rvarsity - 'n geleenth id 
wat vanjanr nou n t ged Itelik aan Mat! I nd gebied hn word. 

Want prnkties bring die nuwe sltuasie die prohl em mce dat mens om 
csullr die rnldd g uitgeput oor Coet1.enburg hruggic gcdra word denr 'n 
drukkellde en tcunende massa om d n "ere d te gaan m ak -- ons dink 
vernl nan di dames vir di g I ntheid in die Jame on Hall om 0 vroeg 
moontlik daar aan t om en die bcste daaruit te hanl. Op die vrocg tc kan 
die aankom aldanr op halfn ge b p. I word "Cn om elfunr moet die terugtog 
we r aangcpak word om die dames betyd in hul koshuisc tc borg. nit 
bring onnodige gctang n ongerief vir die b trokkenc mce cn 'n d ns wat die 
ko. tc nie regvcrdig nie. 

Die moontllkh id is sterk dat hitter min Malic vanjaar van hicrdie 
g )('cnth hi g. hndk al maak n al toevlu 'oord op St lIenhosch op die 
aand na Jntervar ify AI Vergenoeg weest Die lnterva itydans het in die 
vcr)cd altyd 'n g I cntheld tot ordelikc jolyt op hicrdie aand g hi d. 

Kampusr dio Bied 
Lekker Uitdaging 

ANTI-F.O. skryf: 

I 
Dat sekere van ons meer senior studente op die Akker nog aan 

wysheid ontbreek, ly nie twyfel nie. As hierdie persone nog bowen 
u'~n op redaksies dien, korn hulle onkunde en verstarring nog meer 
na vo. ~ Daar bestaan by hulle geen vermoe om nuwe dinge te skat 
en in die regte pcrspcktief te sien nie. 

In sy laaste "rubrick" Anders en 
Eenders merk ene F.O. op dat die 
gedagte aan 'n eie kampusradio hom 
"die horries gee". Hy gaan dan verder 
en spreek die gedagte uit dat dit net 
nog 'n afleiding-s-en daarorn tydmors 

is. Boonop gaan hy nog voort met 
'n ou, afgesaagde vete teen die sg, 
"barbaarse" ingenieurs. 

BRIEWEBUS 
• THEO DE JAGER, Eendrag: 

U brief het ons te laat vir publikasie in 
die vorige uitgawe bereik en op die 
oombllk is die probleem nte meer so 
akuut nie. 

• JOHANN GRAAFF, Kama 
valkomiteevoorsiuer: Jammer, te laat 
vir publikasie, Dit kan dalk oorstaan 
tot die volgende uitgawe. 

Die instelling van 'n ele kampu - 
radio is seker een van die positiefste 
stappe wat aun 'n univcrsiteit 
geneem kan word. Vera I aan 'n 
universitcit soos Stellenbosch waar 
die studentegemeenskap feltlik son 
der uitsondering deur so 'n kampus 
radio hereik kan word, kan en moet 
die radio 'n belangrike rot in die 
studentegemeenskap speel, 

KLAG VAN 
DIE. DAG 

'n Mens dink onwillekeurig aan 
lekker versoekprogramme, treffer 
parades, onderhoude met uiteenlopen 
de persoonlikhede op die kampus, 
sport en 'n motorruhriek. Inter 
koshuis-vasvrawedstryde en selfs reg 
streekse uitsendings van die Konser 
vatorium kom onwillekeurig by mens 
op. 

"Hoe was jou vakansle?" 
"Twee langnaweke, bedoel jy. 

Lekker dankle." 
Waarom moet die administra 

sie ons altyd aan die kortste end 
he? Die afgelope kort- (kortste?) 
vakansle het nie minder nle dan 
drie open bare vakansiedae bevat 
en streng gesproke het ons slegs 
vier akademiese dae vakansie 
gehad. Daar is ander unlversi 
teite wat beide langnaweke en 'n 
gewone kortvakansie daarna ont 
yang het-sommer ook om die 
allesuitputtende lang twe de 
kwartaal ietwat te verkort. 

Hoe Iyk dlt, wil u nle by wyse 
van kompensasie die Vrydag na 
Hemelvaart vir ons afgee nle~ 
amptellk, bedoel ons. Lekker 
langnaweek! 

EMOSIONEEL 

Nee, ver van jou die .Jtorrics" re 
gee, F.O., behoort die lekker uitdaging 
wat 'n kampusradio aan jou bied jou 
opnuut bly te maak dat jy student is 
aan so 'n universiteit soos Stellenbosch. 
Jou tipe beeldspraak en cmosionele 
redenering hoort nie 01' hierdic univer 
siteit tuis nie! 

Hoera vir die radio en weg met 
rubriekskrywers van hlerdie gehalte! 

SR MOET ASVS 
FORMEEL ERKEN 
D. P. A. SCHUTTE, Majuba 359, skryf: 
"Ons", bedoelende daarby die studente-unie van die US, het nie 

affiliasie met die ASB verbreck nie, maar is "steeds deur die ASVS 
aan die ASB geaffilieer". VoJgens Die Matie van 20 Maart 1970 
het ons huidige SR-voorsitter hierdie bewering onlangs gernaak. 
Die implikasie is dat die US, wat 'n tradisionele Afrikaanse uni 
versiteit is en die Christelik-nasionale beginsel onderskryf, konse 
kwent optree. Die studente-unie verbind dit naamlik aan 'n 
organisasic wat dieselfde beginscls onderskryf, nl. die ASB. 
Maar hoc word ons aan hierdie 

tandpunt verbind" Vol gens ons voor 
sitter deur die feit dat daar aan ons 
kamplls 'n vereniging (die ASVS) 
bestaan wat daardie standpunt bevor 
der. Indien dit aangeneern word, dan 
kan ons inderdand aan 'n verskeiden 
heid onverenigbare standpunte ver 
bonde wees. Net sovcel verenigings 
daar bestaan, net soveel standpunte 
sal aun die studente-unie toegeskryf 
kan word. Neem byvoorhceld die 
ASVS cn SAAK. Ilierdie twee ver 
cnigings staan as gewolle vereniging 
op gelyke voet. Die doel van SAAK i 
om gespr k te bevorder. Dit i in 
sig elf 'n goeie doelstelling. Maar hoe 

kan jy aan hierdie doelstelling diesclfde 
staanplek verleen a die een waarop die 
verko e Studenteraad hulle beroep en 
waarop hulle deur die studcntemassa 
verkie i? Net so sal die Duit e. 
Joodse en Katolieke verenigings op 
dieselfde erkenning as die ASVS kan 
aansprnak maak. 

Men er die voorsitter: Hoe rym 
dit dan? Kan 'n men me r as e n 
standlmnt g Iyktydig huldig ond r 
om twe ge igte te h ? Dit het tyd 
gcword dat u Raad formele priori 
teit rkcnning aan dlc ASVS ver 
Icen. Aileen in so 'n"gevnl sal u bg. 
telling In 'n redeUke mate vcrant 
woord kan word. 

3Jn ;fflfltlnoriam 
matitlanb betuig 1)!' innige meegeboel met 

bie t1aa~be5taanbe5 ban 

lLtttit l(oublltr 



RADIO MATIELAND IS N 
AAN KOM 

'N UNIVERSITEITSRADIO is vir ons in Suid-Afrika beslis 'n 
rewolusionere idee, maar in Europa is dit reeds 'n algemene 

verskynsel. Daar hot universiteite selfs hul eie beeldradio en is daar 
koshuise met hul eie radiodiens. Aanvanklik is die idee van 'n radio 
op Stellenbosch as onuitvoerbaar beskou, maar nadat die Universl 
teit van Natal met een begin her, het van ons SR-Iede, en in besonder 
Toy Badenhorst, begin om die saak te ondersoek en nou blyk dit dat 
Radio Matie 'n werklikheid gaan word. 

Op die oomblik word daar n'ct gewag voordragtalent. Uitvocrings deur J1lU 
vir die goedkeuring van 'n verslag van siekstudcrue sill uitgcsaai Cll gekriti 
die Vise-kanselierskomitee deur die seer word en plaaslike digters sal ook 
Senaat voordat ons entoesiastlese inge- bespreck word deur ons eie sowel us 
nieurstudcnte aan die werk kan spring besoekendc do, ente. 
met die bou van 'n radiomas op die Daar sal egter hcslis ook vir die 
H. B. Them-tearer se dak! meer algemcne studentesmaak VOM- 

Die Malic het Toy Badenhorst gena- siening gemauk word en Iuistcraars 
der en sy het ons ingclig oor al die hoef nie bckonunerd te woos dar hulk 

altyd na Beethoven en Breytenbach sal 
meet luister nie dit sal maar so ccn 
rnual per kwartual wees. Die radio "ill 
dcfinitief vir die ontwikkcling vall 
musiektalcnt in die ligter luim ook 
gelccnthcld gee. ("Sounds Illuminated" 
sal egter rnoct wag vir beeldradio.) 

• TOY BADENHORST 

STANDPUNTE 

Een van die intcrcssantste aspekte 
van die diens sal beslis die geleenthede 
wees wanneer persone so os ons SR 
voorsitter (en waarskynllk ook die 
rektor) in die ntetlcc vrae sal kan 
beantwoord wat deur luisteraars gestel 
word. Die kloof tusscn gesagstrukture 
en die studente kiln so in 'n groot mate 

planne wat in vooruitsig ge tel word. 
voor die vcrkiesing hul standpunte Die radio sal hopelik 'n FM-sender 
en bclcidsrigtings oor die radio knn 

oorbrug word. 

Kandidate wat vir die SR stuan sal 

he en sal binne 'n straal van ongeveer 
ses my I opgevang kan word. Dit sal 'n 
parallelle nuusmedium met die he 
staande studentcpubliknsies vorm om 
die belangrikste nuus vinnig nan die 
studente beskikbaar tc tel. 

BABASIT 
OF OPSIT? 
'I..IEELW AT van die publiek op 
.£I Stellenbosch doen dikwels na 
vraag of daar nie dalk van die 
studente Is wat die nand met baba 
sit wil (I urbring nie. 

Ten spyte van die aanvrnag en 
die babasit-diens van die Werk 
versknffingsburo wnl vcrlede jan!' 
bekend gemuak is, het bitter min 
Maties hulle al dnarvoor aan 
gemeld. Afgesien danrvan dat dil 
'n swotgcle ntheid is, staan dit 
die bahasittcr natuurlik vry OJ)) 

'n mallt van die teenoorgeslelde 
geslag saam te ncem en die nand 
te gebruik vir die prnktiese ioe 
passing vnn die m n like flllaio- " 
mie - dit wi! natuurlik s8 a 
die babn hom gedra. 

Persone wat belang stcl, knn 
hut name by die sekretaresse in 
die SR-knntoor opgee en ook 
aldanr die tnriewe vasstel. 

St.elJenbo" se Verbndkers 
kooperasle Bellerk 

vir 
Mans- en Damesultrustings 

en 
Algemene Handelaars. 

Pleinstraat Tel. 5222 

stel en so sal baie meer per one as die 
wat gewoonlik op die sirku is 'n mcer 
oorwoe stern in die verkiesing kan uit 
bring. V rder sal daar naururlik pro 
mincnsie ann aile groot studentc 
aangeleenthede soo die "Groot Drag", 

BEIIEERRAAD 

Die heskcrmheer I'WI die radio sal 
die re/(tor, prof. dr. J. N. de Villie,. ... , 
wee.\' waf ook sill;lI!! sal hi"; O{J die 
belteerraad. D;e heh('erraad sal b('sla(ll1 
lIit Iwee SR-!e(/e, Ill. DOllggie fJroberg 
ell To)' Badel/hol's/, wal ook (IS 1'001' 

sitster sal optree, el/ prn/. lJlI/l '1(0),(,II\'. 
ITiert/le beheenaad sal dan 1l'11ak oo!' 
die i"IIolid I'an programme ell l'e1'Oll'(l1I 

OjJlUWIe.<i waf I'oomf gemaak word. 
Voorlopig is Domlerdagaande viln 

8 tot 10 vasgestel as uitsaaityd. Oil is 
'n bcskeie begin, maar uit dIe nard van 
die onderneming is moontlikhede vir 
uitbreiding byna onheperk. 
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"GREEN 
LIME" 

• 'n Ou mencer in sy motor ( !) wat net op 'n moolwecrsdng na die trand en terug kan . ukkel en wat dour treng 
beperking onwcttig op die Akker anngehou moct WUl d. 

Motors! Motors! Motors! 
DIE protes teen die houding 

van die universiteit ower 
hede oor die aanhou van 
motors word duidelik en wel 
luidend veri ondig deur 'n groot 
aantal tweede- en derdejaars 
wat Alfa's, Capri's en Volks 
wagen gebrulk om hetyds by 
die klasse te kom. 

Die primarius van irnon berg 
hct die aantal motors om sy k( ' 
huis gc kat op 46. Toe 'n vcr lag 
gewer van Oil' A111til' daar was, h I 
meer as 70 motor die k 0 h 1I is- 
grond vcrsier ook 'n Mercedc 
230. "Volkswngens i. met 'n kort 
kop die gcwild te" het die prima 
rill skaarn op 'n vraag vall die 
verslaggcwer geantwoord. 

Wilgenhof moes 'n gedwonge - 
die prirnarius wa die h I a nd 
uit - en tr, eli. inn le wye hand 
hnaf. 'n Ander hui komlid hct ge 
aarscl om elf te skat hoevecl 

me tor die Wilgenhoffers decsdae 
gehruik. 

Lillibet Botltnut het haar per 
sekering geg c dat gC('1/ dame van 
Heemstede '1/ motor besit nic bt· 
halwe C(,II. Dis 'II bail' oullkc dlnge 
tjie, '1/ Ford Escort, Haar de. 

VOLKsms 
Ba Jan Wolmaran: was onsckei 

001 die PIC i e aantal rygoc I wat 
die Dagbr ken aanhou. Na gewik 
ell g w eg het een van die huislede 
die g tul Of) 95 gesi I. Vir 4 () IlI 
dcnte. 'n IC I ,.heach bu .gy" kep 
'n inter ssante beeld-n: -buitc. 'n 
Ford npri help ook. I'll 'n QU, 
hygend Ril y herstel weer Ii 
balan: . 

In vergelyking met Hecmstedo 
het Sonop heelwn t m r rygoed. 
Die vinnige d me hou klaarblyk 
lik vr n bew cglikhcid. 
Volgens di prlrnariu van Iluis 

Marais i c n VHI1 hul prcst! l - 

LANGBROEKPAKKE IS (WOW) IN 
D IE algemene menlng ond r dames 

betreffende die dra van langbroek 
pakke is dat dit b slh toegelaat Ill" t 
word, maar met scker voorh ,houde. 
So voel die dame. d ur die bank dat dit 
definitief nle op die knmpus s If gedra 
mo f word nle, met ander woorde, nie 
gedurendo klastye nie, Bulle voel egter 
dot di1 weI gedra kan word no lnfor 
mele lIit 'tnppies, soo. by\'oorbeeld nn 
vJeisbrallie, I)crdry en trcinry - tw. 
stad tOt, vir di dug. 

'11 Dclcltl"rike vOOlw(lart!c i 
<lat dit 'n netlie • vlei nde Ian - 
brockp'lJ.. mnet wee. en nie 'n 
klcefbro k ,met 'n 10 tl'lli ofhl( e 
daaroor nie. Di dam tel dit 
nlmll lhtid lik <In! lansuen emde 
drng Stell nbn eh c b eld n 
huile nl skn 1. Die proble m I 
nou net dnarin hoe danr gekon 
lrol cr gaan word wnttcr hrocke 
wei g skik is, indicn langhroek 
pakkc to gclaat sou word. 

o. algernene J)lcnin onder di 
mUllne 01) die Akkcr is egter dnt di 
lflngbroekpnk "in" i . Soo tw leg 
studente opg Jl1 rk het: "Binne 'n 

BUS, SPOOR, SEE, [,UG 
Bespreek by die 

STELLENBOSCH .. REISAGEN SKAP 
Bird traat 58 Fooll 8611 

OOK TEATERBESPREKINGS. 

MUSIEK die karnavalkonsert en monstervcr- 
Sport-, koshuis- en ulgemene studen- gaderings verleen word en sal die be 

tenuus sal die bclangrikste deel van die sluite van Sk-vcrgadcrings en die 
programme ultmaak, maar daar sal ook hoogtepunte van opcnbare voorlesings 
ten volle gcbruik gemaak word van en vergaderings ook aundag genict. 
SteJlcnbosch sc musiek-, drama- en Ornroepwerk sal deur <lit; drama- 

studente gedoen word en nangcsicn 
die Dramadepanement hul volledige 
opnarnekontrolebank en 'n vertrek 
tot die radiodiens se beskikking gest I 
het, sal alles in die II. B. Thom-gebou 
gesctel wees, Die programme sal deur 
'n boofprosramoosteuer en vier pro 
gramopstellcrs, elk met sy ele komitee • 
behartig word. 

bepaald lig aamsomtr k kan ni 'C 
mei ie m ar di br k <11' I". I ie dame 
i veral hly 0 r die m onllikheid 0111 
] ngbroekpakke tc rung drn, aange 
si n hulle dun die g I enth id nl h 
om m t lanabrocke dl ko huls t ver 
lar tnt b trc wannccr bulle m i 
vakan i vertrck of terugkom. 1- 

ruirne tyd al sluip 'root gctnll meisi 

nil ruk nle, 'tem OIl. alma], mun 
'11 mel i t dus \'ir die Iangbro knak 
OIl", tellellhos h. 

Biddag VIr Stud 11t 
G hDl Rll, DR M i-ma nd Hwjnnr 

11 mecr pes if I- op Sondng, J() 
Mel J970 I die ju rlit·. elccllth ic1 
vir be ontlcrc vnorhitlding 'il' (li 
tud rend .leug \'fm OilS lund. 
Die I ma wflt vani I{lr bchan I I al 

word is: "Ons .J ug in '11 Tyd o()S 
llicrdic" na annlciding VHn Amo 
5:13. "Want dit i 'n onh iI pdlcnct 
Iyd." 

vii' U P rtytji 

SOUNDS ILLUMINATED 

John ~ 1. mhnll, 
Tel. 2ut.1, 
GOJ'dollshaai. 

lout 
Andr du Toit, 
~el Ie 3, 
H Jd l'b 'l'g. 
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Lex nqlon 

OOR nie mindel' as vyf wcke nie, 
hou ons alwecr lntervan Ity! In 

die paur wcke wat hierdic okkusie 
voorafgaan, sal die aktiwiteite op 
die Akker CIl die Matiegees re pek 
ricwelik tocneem en oplaai. 
s M. fir reeds nou al word SOI11- 

s rnige reelings met die 00 op 
s Intervar ity getrcf, M n. sien dit 
aan die hnnsuge gewocker van die 
Intcrvarsitykomitee en die despe 
rate pogings van die rcdaksie van 

SOil' Be rem, ons lntervarsityblad, 
~ om hul grappe, spotprente en 
s foto' bctyd aan die drukkery te 
shes rg. 

Tw If Meisi s 
Van Die Besem gepraat dil 

bring my by die ecrste van twee vrae 
wat ek in hierdic arilkel wil stel: 
Waarom moet danr 'n Bosemnooi 
en 'n Sjampanjenooi gekies word 'l 

Na my be keie mening i daar Ie 
veel koonheidskompetisie op Stel 
lenbo ch. Ons h i 'n mej. Akkcrjol 
komp li le (met 'n mcj. Akkerjol en 
twe prlnsesse), ons het 'n rnej. 
Matielund-kompctisie (met 'n Kur 
navafkontngtn en ook (wee prin- 
e e), en ons het 'n me], Besem 
k, mpeti ic (met 'n Besernnooi en 
vier ". totlnppc"), en don het on 
neg 'n Sj. mpanjenooi ook. 
nit wi! 5C: As Intervar ity die jaar 

OJ') Stellenbo ch is, word dnar alte 
s urn twnnlf mei ics tydcns skoon 
heidkomp 1i ic gekies! Te vee! van 

n k 

TOASTED 

vol-ja 

'n goeic ding IS oak nic meer goed 
nie, wil die gesegde dit he. Hoe 
meer skoonheidskompeti ies daar is, 
hoc rninder die waarde van elke wed 
stryd ; hoe moeiliker gaan dit om 
elke keer koerantpubli iteit en re 
klame in die algcmecn te verkry; 
hoe mindel' meisies ncem daar per 
kornpet isie deel; en hoc meer pro 
hlerne word ondervind om die 
wcnncrs met goeie pryse te beloon. 
~ Intervar ity is een funk ie, mnar 
~ hy hct twee skoonheidskompetisie 
~ wat hom voorafgaan. Waarom dan 
~ kan die Be emnooi- en Sjarnpanje 
s nooi-kompetisie nie een word nie? 

ioed en wei, me]. Besom moot 
hoof aaklik Iotogenics wces en die 

Deur 

Pierre de Villiers 
Sjampanjenooi mo 1 weer in hoof 
saak ... eh ... prugtig van bou woos 
tvcral as sy 'n tennisrokkie nan het), 
maar ergens tussen die 100% foto 
genies en die 100% bou, kan die 
twee komp tisies rnekaar sekerlik 
vind! 
As ek vir same melting van die 

Sinmpanienooi- en Besemnooikom 
pctlsie vra, dan irnpliseer ck aller 
min daarrnee dat daar nie gcnocg 
mooi rnei ies op Stellcnbosch i om 

• Ie 

maakvol 
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die twaalf skoonheidsposte te be 
man nie, Dit is nle daarom wat dit 
gaan nie. Kortom, ek het dit teen 
die onnodige duplisering met twee 
skoonheidswedstryde wat eintlik 
man r ecn ka n wees. 

D IT bring my by vraag nommer 
twec: M6~t die meisie wat I1S I 

Sjampanjenooi gcl ies word, uit hoof 
de van haar verkiesing, noodwendig 
ann die landswye Sjampanjenooi 
kompetisic in Die Beeld deelncem? 
Anders gestel, kan die vraag lui: 
Word dit enigsins publiek gcrnaak I 

dat die gekose Sjarnpanjenooi die 
volste reg danrtoe het om te weier 
om ook aan Die Beeld-wedstryd 
dcel te neem, of word dit as voor 
waarde gestel dat almal wat aan on 
Sjampanjcnooi.kompetisie deelneem, 
ook gcwillig moet wees om aan die 
landswye een mee te ding? 
~ Rede vir hierdie vraag is dat 
~ daar wei meisies is, wat bereid 
~ is om aan die plaaslike kornpeti 'ie 
~ deel te neem, maar onwillig is om 
~ hul in die een in Die Beeld te 
~ begeef -. om welke persoonlike 
~ rcde(s) ook al. Sodanige meisies 
§ se poslsic is tans onduidclik. 
As dit sou beteken dat slegs meisies 

wat ook aan die koerant-kompeti 
sic sou meedoen, vir die plaaslike 
wedstryd mag inskryf, dan is dit - 
om die min te daarvan te se· on 
billik tcenoor menige Matie-meisie. 
Dan het die Sjampanjenooi-kompe 
tisie tog wei verander, in tecnstelling 
met wat op die massavergadering 
verledc jaar beweer is. 

Slags Plaaslik 
'11 nan die ander kant, dit wil sc 

as dit wei toelaatbaar is vir die 
Sjampanjenooi om leg. die plaas 
like funksie te vervul, kan 'n mens 
met reg vra: 

I. Kan dit gewaarborg word dat 
die beoordclaars in hul keuse van 
rnei. Sjampanjenooi nie in die min • 
ste bcinv.loed sal word deur die ge 
willigheid al dan nie van die deel 
neemsters om aan Die Beeld-kompe 
tisle deel te neem nie 't 

2. Sal die organi cerders van die 
kompeti ie, en selfs die hele Studcn 
t -unie, 'n gekose Slarnpanjenooi 
geen ins verkwalik of verwyt indien 
y haar skone voetjie neersit tc~n 
deelnamc aan die petalje in Die 
Beelel? 
En dan nog: 

3. Word dit genocgsaam bekend 
gemaak dOlt 'n meisie wat om cen of 
nder rede nie haar foto ill die 
hetrokke Sondngkoerant gepubliseer 
wit h8 nie, met die grootste vry 
mocdi ·heid ook maar aan ons Sjam 
panjenooi-kompeti ie kan deelneem? 
~ f.!k vra maar net! Ek onderwerp 
~ my aan die besluit van die mcer 
~ derheid dat ons Sjampanjenooi 
s ook nnn die inter-univcr itcre 
wedstryd mo t (of dalk: k n1) 

S d elneem, maar ek is danrvan 
~ oortuig dat te min gedoen word 
s om di6 mooi poten iele Sjampan 
~ ienooien wat slegs gcwilli is tot 
s lokalc studentepret, presies in te 

lig waar hulle mct danrdie storie 
s in me Bedel taan. 
Vri nd Pi rrc Potgi tcr (Potti ), 

I organi ccrc1cr van vaniaar sc Sjam 
panjenooikompcti ie, dis larem nog 
nie Ie Innt om iets aan die aak ie 
doen nie ... 
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II~ )(1,'1 d,· ... n ... ue 
boe+ie uan ,."y! 

Nee wat, julie raai nog steeds verkcerd. My naam het nog nooit met 'n J of 
'n B begin nic, en my van nog minder met 'n G. 
Wereld, dit is vir jou 'n liefdevolle tydperk wat ons nou beleef - en dit in 

die herfs! Sommer 'n hele gespuis wat heelternal verlief en verlore is. 
En toe is daar werklik nog so iets 800S 'n Paashaas. Ja, at te seker, Helder 

berg het dan so lekker gesrnul aun die soet eicrtjies wat 'n paar Mlnerva-hasies 
daar gelaat hct. 

Mens kan sien dat Pikkie Robbcrtze en Stephen Heyns weer te lekker vakansie 
gehou het. Hulliefdes is somrner baie myle hiervandaan, maar wat, Pikkie het 
al weer 'n besoek gaan ane by Tuks. 
Marlene van Deventer kan saans net nie ann die slaap rank nie want Fran 

Loubser deursweef haar gcdagtes. Om nie ecrs te p aat van Hennic Strijdo n 
nie, Dit lyk my hy is skoon been-aft letterlik en figuurlik, op Hnnnetjie Viljo n. 
Daardie ou brornponie neem sornmer outomaties die pad na Harmonie. 

By arme ou Fanle Engelbrecht gaan dit egter nog slegter want Anitn Barnard 
is rnoeg vir hom en het hom die pad gewys. Hoekom tog so hard Anita? 
o ja, wat nou van 'n spook? Hcemstede s'n is glo sock, vir 'n paar weke al, 

Daar is 'n klagte dat dit nou so wild gaan in Dagbreek - dit spook dat dit 101. 
Van die ou moet ck julie vertel. Hy is werklik 'n man van baie dinge, die 

Katot Meyer. By kuier sornmer by lise J ... ouw en in dieselfde koshui nog by 
Annette Stoltz ook. Oit is egter nog nie genoeg nie, Denneoord word ook heel 
dikwels besoek, waarlik 'n man vir vele dames! 

Ek wonder darem of ons Floris Bonthuys en Antoinette Plenaar se storie kan 
glo. Hulle is Maandagoggend tienuur reeds tuis weg en arriveer ecrs Dinsua _ 
oggcnd tienuur by Minerva, met die verskoninkie dat die motor gcbreek het. 
Hy moes toe maar uitklim en stoot. 

Uys de Jager is 'n man met vele talente op die gebied van rugby. Hy is ook 
nie juis 'n amateur as dit by die skoner ge lag kom nie. Maar om jou werklik 
die twee te wB gaan staan en kombineer'? Ontholl Uys. F1appie Lochner kan 
jOll eers help as jy vir die universiteit se eerste span spee!. Intussen sal die soet 
woordjies in sy dogter se oortjies jou wei op die nnder gebied help. 

Hierdie redaksielede van "Die Mntie" oak darem. Selfs die grootbans. 
rednkteur .Johann S. Vcrrcynne, is ook heeltemaal verlorc. Hy kan e ter nie 
verstaan waarofn sy meisie nOll no 1 g fiS hy kaalvoet in sy bruin afaripakkie 
rondwaggel nie. 
Arme Bennie Gric el vr e 'n lang, kOtle winter. Mnar wat is dit wat daar om 

sy bakkies wil verskyn? Tog nie 'n poging tot 'n baard nic? Kom nou dam , 
wy hom daar is b tel' maniere om warm tc bly, of hoe se ek nou? 
Hannes Gildcnhuy het kwansuis te vee) nndcr bedrywighede gehad en het 

as Sosi[lle Redakteur bednnk. NOli blyk dit dnt Wilma van Rooyen die b dry 
wigheid is. Sknnde Hannes! 

Heemstede skyn werklik die middel 
punt van aile intere santhede te wees 
hierdie week. Fanic het mos 'n blou 
Volksie en die inwoonsters het hom 
versoek om elke dag hul gras plat te 
ry, onder strenge Helc n se toesi , 
natuurlik. 

NOli ja, june weet clat daar haie 
bronne van nUllS voorle, gedra julie 
dlls want my pIa tie. c oog sien ul te 
goed. Pasop nou manne dat julie nie 
soos die borne hul blare, jut mei ics 
verloor nie. Styf vashou en soet wees! 

BESTER 
vir die besto in huise" erwe en plase. 
Ons bcsigheid i8 elendom - IJewens 
lan]c! 

Borg vir 1t toeko'lns. Raadpleeg ona en3 ~ 
l>egin nou. spaar l)y die ALLIED- ~ , 
BOUVERENIGING 1,ir u eie dak oor u l,~ -.\,<1 
hoot ~~E~ 

BESTER SE }:IENDOMSAGENTSKAP, 
PtEINSTRAAT 3, TEL. 5645. Die a lomteenwoord ige, 

s. G. Loerder. 
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HUIS TEN BOSSERS NEEM "BIG BEN" 
ONDER HANDE 

AANDE'JE 

NOUDAT daar in die afgelope tyd so gepraat en bespiegel is oor die Ben Dekker, is die dames, en meer 
spesifiek die koshuiskoerant-redaksie van Huis ten Bosch, se belangstelling ook gcprikkel. SAAK 

het gereel dat hy op Stellenbosch kom praat, waarom kan die dames hom nie nooi vir etc nie? 0 gesc, 
so gedaan. Daar is besluit om hom onder (vroulike) hande te Deem en self veilig tot in Huis ten Bosch 
te bring. 

Half-vier die rniddag spring die sewe redaksielede (elk met 
rooi lint om die kop gewapen) in 'n kombi weg Tuine toe ... 

'n sc kalme rustigheid. Baie komies was 
veral die reaksic van motoristc wat 
skielik die man met die vleg el agter 

santheidshalwe, met Ben Dekker 'n die stuurwiel herken het! 
onderhoud te voer vir die koshuis- 
koerant (en sommer vir die avontuur 
daarvan ook!) 
Nadat 'n koor kinderstemme die 

geselskap vaarwel toegeroep het, bok 
spring-bokspring die kombi kompleet 
nes 'n steeks donkie. Ben laat hom nie 
afsit nie en jaag dan met woeste vaart 
tussen die motors deur, vergeet byna 
(miskien uit grappige moedswillig 
heid ") om vir die rooi lig te stop (!) en 
sit daarna met 'n ietwat verwilderde 
klornpie meisiekinders opgeskeep, 
Gelukkig loop alles redelik goed af en 
kan hulle aandag gee aan die geselskap 
wat (met moeitc) b6 die gedreun 
(gekreun 1) van die kombi gevoer word. 

Vrae word oor en weer gevra, en 
altyddeur bly mens bewus van Ben 

In die Kaap moes bietjie navraag 
gedoen word oor waar presies Ben 
Dekker hom bevind en terwyl die 
mense nog wonder oor die "Red 
Indians" arriveer die kombi by 
Dunkleystraat no. J. 

ONDERHOUD 

Yersigtig-nuuskierig en met heelwat 
opgewondenheid word die wereld 
verken. Die gesetsende kinders in die 
omgewing bring die besoeksters tot 
voor Ben se deur waar hy elkecn 
plegtig met die hand groet, Tuisgemaak 
tussen flarde papiere, boeke en volke 
kundige irnplimente, kry die meisies 
kans om Ben se mooi blou oe te 
bewonder! 
Die doel van die uitstappie en Uil 

nodiging was hoofsaaklik om, interes- 

.""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""",~""''S § ~ 
~ HU'S TEN BOSCH het so pas die trofee gewen vir die koshuis met die ~ 
~ meestc bloed ien dis nie lief die bloedskenkersverenigillgwats{)selliel). ~ 
~ Dit is nie slegs 'n bewys van adel -r tdit was glo blou bloedi, maar ook vall ~ 
~ die vroulike menslikheid van die tnwoonsters. Soos almal weet, kan bloed ~ 
~ nie uit 'n klip getap word nie. ~ 
S § '§,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'/",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""""""""""'.r: 

Eensame Lot van die 
.Kasbekruipers" 

VOLGENS berigte ontvang uit dameskoshuise het die .Kasbekruipers" weer 
hul verskyning gemaak. Vera! die laaste paar naweke is hierdie snaakse tendens 

vall tweedejaardames wat naweeksaande ill hili klerekaste deurbrlng, bespeur. 
Gedurende hili eerstejaar was daar elke aand voordeur, telefoon of blomme vir 

hierdie dames. Dit is om nie eers van al die danse, par lye ell skiete te praat nie. 
Hulle het hulle dus op 'II "groO/ sosiale jaar" voorbercl. 1/111 arme vaders moes 
maar opdok, want Sannie is so gewild dat .\'y ten minste ~'.If aandrokke moet he. 

Wat was Sannie se verbasing groat toe sy nil' gckies 1I'0rd as een vall die 
finali. s te nie. Nog groter toe daar gedurende die eerstc week gecn telefoon, 1'001'. 

deur 0/ skiete opdaag nie, Saterdagaand het sy maar ill die kamer gebly, Toe 
Maandag ell Dinsdag egter verby is ell daar nog steeds geell gelllkkige kerel 
opdaag nle, het Smillie! besluit dat sy ook een sal moet word. 

Woensdag storm sy die kamer binne mel 'II gelukkige bios op haar wange. Aan 
hoar kamermaat vertel s)' van die .cfantastiese 011" waf sy ontmoet her. Sy is seker 
dat hy sal onthou om haar een aand 1111 te neem, Die aand hel haar broer haar en 
sy is slralend gelukkig, aanges/eu die .,fantastiese 011" hllar Salerdag na 'II "rees 
like "ill" parly in Kaaps/ud lIitgelloo; hel. lJaar he!l' seksie ben)' haar. 

DOIulerdag stullr sy '" "os roo; rose aan lultll'sc/j: "VAN JO 11 A N CEO RG 
EK DINK AAN JOU I" 

Salerdagaand Irek sy haar IIl1we aal1drok aan en ,\'it huar grimeersel-smeer.\'el 
aan. Teen so 7.50 1I1n. groet s)' hatlr vriendilllle ell gallll solallk na die voordeltr om 
"Jo" tog nie Ie /aar wag Ilie. 
Skielik onlholl sy dal haar halldfassie l10g in haar kamer is, Jlllrdloop lIa huar 

kamer waar sy III haar kas k/im ell haar kamermaat die dellr vall /mile sluit, 
Teen so tlen·l'oor-twaa/j maak haar I'rieur/in die ka.'l weer oop. Sy maak haar 

hare delll'mekaar, maak haar I'ok eiTe"s los el1 gaall I'erle/llan die hele gallg v{ln 
die "lief/ike amul! .. 

Daa,. is baie kasbekruipcr-Sallllies op die Akker. El:rslejaal'.'i-neem keflllis! 

... 

EK SPAAR 
BY 

NASIONALE 
BOUVERENIGING 

NASIONALE BOUYERENICINC 
woor Spaar in b loon word 

DO RPSTRAAT, STELLENBOSCH. 

01" Stellenbosch aangekom, ken die 
kombi net een pad en dis Huis ten 
Bosch toe. Bier het 'n geesdriftige 
verwelkoming gewag, Die inwoon. ters 
het ook in die gees v 111 die oomblik 
met bandc om die koppe aan die e 1_ 

tafel verskyn, Die opgewondenheid het 
geen perke geken nie en ,0 tussen die 
messe en vurke deur is aanrnekaar 
gebabbcl. 

Ben het die ete genict (so her hy baie 
vriendelik gese) en met .. ood luck, 
Ben" uit vcle kele het hy vertrek, 

Uiikykpos VIr 

Meisies nou 
by WiLcocks 

• Bell Dekker .•. hippie ... volkekundige-ttlosoof", .. a. ptrant-L, V.I 

DAAR ont hum daagliks op die kampus en in die ko huise oveel mter • 
sante ltuasies of snankse gebeurtenl e viud (llnns Wllnrvun die redak ie 

nie altyd kennls elm nic. Ous ven nel jullc "us OUl, as iullc enlge nuusbrokkles 
he. wat interes nute leesstof sui uitmnak, in vcrhinding to tree me. enlge 1i(1 
van die oslale redak le CII dit aan hum of haar nor t dr . 

On thou : bladsye 8, 9 ell lOis by uitste jidle blnclsy • I Iolp on . du om dit 
vir julie nog luteres nnter te maul . Elllgc wenke en voorstelle III verw Ikom 
word-ook wat di Slentelgat b tref, so IALE JU~DAKl RtJR 

Op di 0 ial 
PY' kaart 

D IE meisies op die kampu kan weer 
vcrlig a emhanl: daar staan nie 

meer 'n kordon ingcnleurstudcnte voor 
die Ou Ingenicursgcbou om vir die 
dames op pnd klas toe 'n erewag te 
vorm nie. Victoriastraat Iyk skoon I eg 
en verlate met net 'n klompie man 
wat voor die gebou aamkoek. Die re , 
wat so met Ius meisies gekyk her, i 
uitgeskuif na die "blliten te duisternis" 
van die nuwe gebou in Banhoekweg. 
Daar kom weI af en toe meisie wat 
Toegepaste Wiskunde loop, 111, ar wie 
wi! dan nou elke dag n die elfde 
meisies kyk ? 

Die foku punt van m i i kyk rs 
het nou verskulf na die trappl s 
voor die Wilcocks-geboll. Die here 
van die Fakultelt van Lettere en 
Wysbegeerte a ·ook-cn by uitstek 
-die van die Fakulteit van Regs· 0111 OilS nie Ie veel Ie laat I'cr/allg l1a 
geleerdheld sit hier die trudisl die twee It/ngt/awe"e 11 ie, het die 
voort. Die 011 en nuw hokk it op /Jeemsfedel's OilS die heel eC'rs/e Vl'ydag- 
die trappi en soek I1n jong (1«1Id (J/ laM kap/le,jol dal die lI'aal'dlg' 
bluartjies. Sladsaal se pla"ke kraa". E" he/ die 

Volgens een vnn die geharde 'itters reg 1IId(,I1t(' IIII/scli Ilie eWl'go'ri laat 
(en die trappie i nognl 11 rd!) kyk geld lIiel Nog geen rus lIil', want aler 
lllllle eers bene en dnn meisie SOD dagaallri was die Jlolllkappt'rs i1'{~"" 
hulle yerby hlP en ken dan van kop daar met ,'erligt k lall/It' 0111 die f 'd\' 
tot tone 'n predikaat toe. Anne mun ; g es lIit te kap. 
die mnksi is vinnig besig om in die Asol dit lIog nie v(!!' g no '11 was nil', 
mode te kom.ln die somer was dit vcral neem die Vissers Vergel10eg ()Jl horings 
'n ge. kikte uitkykpos met knduw e. met geg/asllul'(l' lIie (Ill (II blerfllill 
uitstekendc uitsig en. volop mini's. Idlgegrawe) ell ..• w I. almat weel 11011 

seAer waf "i" IIIl''' be/ekell, 1/a di' 
Ook die trappe by die No rd anI en "Luv-III(II)". E('l'sle /11')1,\' (Jafl (lie 

die by die Carnegi .biblioteek i geskik gashere l'lr die betlond{'/' mooi ell dllifl _ 
vir hierdie doet, veral Jan genoemd like p/ak.kaat l'aarmeC' III1l1" dk 
s'n: in die winter kry dit. midd gson I aalldjie l'ool'llitgeloo), h('f, 
en v raJ va? na I~tervarsJty fif word Om dl' /ie/de ,,;,," Ie 11011, 1'(' / 
die bih. bale gewlld. Mans sow 1 as 
dames yerke r dan skynbaar onder 
groter nk d mie druk as vro 'r in 
die jaar. Die beste raad vir t Iik 
ooreising en uitpuUing i dar m 111 ar I 
nag nltyd die aan kotle van die I 
"skoonhede van die lew . tt 

'N n If N D VOL politick iversamelnaam vir tamaties en vrot eier, ), 
nog 'n handvol atletiek (01" Marie/and slnoniem met rekords 

laat-spat i en I'D -te 101 musiek so maak ons die pap sommer dlk 
aan met die ill/rap van die Ii. wartaal. As dif so aanliou, gaan almal 
spekvet en fiks huis foe vir die Jutie-vakanste. Kvk net no die wat ,_ 
lalld dallsdis: 

Nel'il/(l 1'1,. Satl'I'dag die 18de 'II aalld pol 
b Vl'sligillg en bemoedlgif1!.:: Nel'ifla Je 
T'mme', wat lIik om/en kdll be! Aen 
as .. l~ hemin ;01(" lIie (o/kllnk .. 1101' 
)'(111" h 'Iter?) Die SO/Ill f\' lI/umitulIl'd 
(vall John Sle{(l(111) l'crs/alj' we'r QgI r 
grondlllllsiek. Ter/ool"\: die waf Iy arm 
Iie/f/e. tekort /am GNU.' ook kom: 
eilk 'Jkaarllll'\' if ;1/ (/1 do']) bl'sklkbaaf', 
'11 kos l1et 40(' (20 vir JOIl ell 20c vir (/Ie 
bemin 1, W(I( jll III 1/ .. I d.laa/ (1/ 
Olllmo('t. III/lOll die lil'(ljic " Oint' 
FII('hallfer/ m'lling (111 a okliit'j, 1"). 
Mel liples(' Duil.l'(' d rcllkheid . if 

DASl/S die k(!Tlill~reak Ie l'OOtI met '/1 
7; eta,,: ill tli' HankPl (lal op Vl'\'dag 
aand 1 Mei. MMdliII min IPI' bcwdig or 
wat rill klink, of. liP 'Ill )IIII/(1 "alA nit 
akad(11Il1 ill ag? 

S.R.-k Nuwe ntoorur 
II ldag op v naf 10.00 vm. ttL 0 nm. 
Vrydae net vnnaf 10.00 vm. t 1 ... 00 rniddng. 
aterdne g lui!. 

EIKESTAD APTEEK MOR :JENZON 
l\1EJ.,1 ER T 

REVL N HEL NA RUBIN TEIN 
M )I{, 
hurt 

ELIZAB ~TI ARD N - 
QUANT - LENTHERIC 

V~EL ME fR. 

TY MARY 
VI AMOL EN 

PARFUUM Ttl US EN TE E 



10 Dic Marie, Vrydag, 17 April 1970 

WAT maak die un'" so besonders? 'n Eitter moeillke vraag, Miskien die natuur. Miskien die vriende, 
die sang, die spontane humor. Miskien die warm vat om 'n heker koffie in die vuurlig, Miskien juis 

die saamdaok oor die laaste kole vir die Goeie Gewer vir 110g '0 dag soos die een. 

Ontspanning- 2 

ERGKLIM~ KOP (RAP: SLUIT AAN 
B.T.I<. OF S AAK 

Lidmaatskap van die Berg- en Toerklub kos vorlge lede 20c en nuwe lede 2Sc. 
Lede word tinansleel lievnordeel by die ultstappics war Saterdae na die omliggende 
h('r~ :gcrccl word en ook by die dric staproere: April- en Septembervakansie en 
die tweede week vnor gradedag, Lidmaatskaj word 001 in ag geueem by die 
keur VHn uansockc vir deelname aan 'n toer. 

Jn, dnar ic; eke I' nie cen van die sowat 90 M~ tie wat ~lie vakansic gaan 
In K het wat nic kan gctuig rue: "reh hub' mein Herz in Heidelberg vcrloren!" 
Die BTKaners het die Lnngebcrge in die River. dalberge gek lim, 

RAAI-RAAI 

V IR pcrsone wat ontspanning met 
dinkwerk wil kombineer, is die 

Die laaste oorstaanplek wa Goede Skaakklub net die ding. 
Hoop en hier het drie koddige varkic: Die koshulskompctlsies het reeds 
groot kon ternasic in die darneskarnp op II April 'n aanvang geneern. Daar 
veroorsaak. Hulle hct (ill gelief om oor is vanjaar 'n A- en 'n Bvliga. Aile 
al wat darnesbcd is, te wil hardloop! koshuise neem decl - sommige met 

Die hoogtcpunt van die toer was rneer as ecn span. 

TOER 
Volgens egtc BTK-tradisie kon die 

recn nie wcgbly nie en die busse korn 
vroeg-rnore in regte eendeweer op 
Riversdal aun, Somrnige van die 
manne reen boonop arnper by die haas 
van die plans vas. 
Na 'n op-en-wakkcr stuptoer (met 

genoeg tyd om die mooiste hcide te 
bewonder) korn die geselskap 01' Wel 
bedacht ann. H ierd ie stapioer het 
party mcnsc harde bene laat kou en 
dit nadnt hulle hcclternal fiks wa 
soos Sakkie en Hugo gedink hct : 

I "on verb el ons toe mo. ons is 
, rascnd fit !" 

Nadal almal die nawcek uitgcrus 
het, he! hullc koers gevat al met die 
berghange lang. (Die uitsig hiervan 
dnan was glo dUI sendmaal die moeite 
werd.) 01' Palmyra, die plnas van 'n 
bnie vriendelike cgpaar, he! die nuwe 
lingc volbloed B'I'Kaners geword 
icts wat, saam met die kilderugtighcid 
van <lie omgewing, nie lig vcrgeet sal 
word nie. 

HOOGTEPUNT 

Rani watrer een van die twee hierho het onlangs 'n uitnodiging ontvang 
0111 '11 week deur te hrino op "Oom P.W. se vakansieplaa ", 

(Ge(,11 P')'\'(' sa! toegeken word {I{l1I persone war die korrektc antwoord 
W~r.WI ek ula. Sos. Red.) 

• Die ltoogtepunt 1'(111 die afgelope B'I'Kvtoer op die ltoogste punt van 
Lemoenshoek -piek . 

seker Donderdag toe daar met rug 
sakke lot by die Hclderfonteinhutte 
geklim is. As die son al warmer en die 
rug uk 01 swaarder word, rnoet mens 
styfstaan om by tc bly! Die Stinkhout 
bos met sy klum green rustigheid wa 
'n lafenis - - met die mooistc home en 
skoucrhoogte varings van aile soorte 
en vorme, 
Saans was daar die gcselligc, arnpcr 

huislike byecnkomste rondom die 
vuur ; die "slee" met 'n maat - om 
nie tc praat van ul die "skepille" wat 
geeer is nie, 

Volgens voorsitter Ulrich Schultz 
word 'n individuele kompetisie ge 
durcnde die tweede kwartaal beplan. 
In die derde kwartaal sal die Maries se 
cerste span vir die eerstc keer in die 
A-liga van die W.P.-kompetisie deel 
nccm. 

Pogings word ook aangewend om 'n 
Skaak-intervarsity met die Ikeys te 
reel. 

Aile bclangstellendes kan hulle ge 
sigte Sater dagoggende om 10 vrn, in 
die Reitz-saal van <lie Ou Ingenieurs 
gebou kom wy . Dames is ook baie 
welkom om te kom speel of sommer 
net om die atmosfeer 'n bietjie te ver 
aangenaam. 

SKAAK 

(Ns, Indlen daar enigc under ent 
spanningsverenlgings is wat publisiteit 
in "Die Matic" verlang, moet helle die 
gegewens in artikclvorm inhandig by 
die Soslale Redakteur.) 

AlA TIE'S J01~ K UESl~ )J'AD 
AAN DIE BRAND 

Voor: Marie-Henriette MlIIlIlik, 
Pierre i'otgit'ler, Delle Smuts 
(o.-voors.), JOhUll11 Graaff(voors.), 
hsmarie Crvllje, Johann Rupert, 
Cecile de Witt. 
H I voor: Reinhold Joubert, Jall 
Ilie Hough, Chris 0110. 
Afwesig: KOlie Grove. 

MALSTE KOMITEE VAN 
DIE JAAR! deur Carel Anthonissen o P Sondag 29 Maart, met 'n kw rt .. oor-twaalf-sonnct]i skceJoog 

bo di hoofde en 'n borrelende vakansicdrif in die hart, skarrel 
140 Maries watcrtand die spesiale trein hiune. Die bcstemming: 
Prerorla en •.. Kuesta ! ! 

Ons is 'n borne verskeidenhcid wat 
wi t van p itensiele motorh r stcl 
workers tl t Iraaie hinnehuisversierders. 
Maar warwou: hinne cnkcle myfc 
.korumel die ou rrcintjic al (11 skug 
terh .. de los en ont pring 'n Malic 
uitbundighcid wat nog baie monde in 
die Noorde ou laat oophang. 

. JOLY', 
So padlangi ing n ul die eensame 

f aroo-dorpies wn kker en laat on 
verdwaasd 0: met bale vraagtckens 
in dIe dui ter a ncr. Op Hutchinson 
v r loor Romeo sy Juliet. Na etlike 
hanverskeurcnde krcte en 'n hart 
n rende slouonccl van die ballet 
"Slccpin' Beauty" or die pcrron, vind 
'n w<lnrdcrcndc g hoor IlIs.cn al d1 
opge koplC tor uitcindclik hulle weg 
I rug kOlllpurtClllcnlc 10 • 
Nfl '0 l{Ort dag van nrlilntasie in die 

'lod van d . Vfllllpcn C ('Il nnder ~l sigte 
vitI 'n I dcr en 'n elk wcg llan die week se 
SI)YS, wot so kCllrig dCllr die reelings 
komit(·c voorhcl'ci is. Die kur ussc 
wis el vnn OJ) nhare rcdcvu ring vir 
di mllns tut mnnnckynkulls vir di 
dDm .• 

Vieruur i~ dit uitvaltyd. Dan word 
dnar oorges k ikel na die meer gcscllig 
en so. ia le rat. On dan', hou konserre, 
sing S(I;:1nl, peel rugby en IUSM.:n aile 
bly <III steed, die lekkcrste "om '11 
Marie te is, re is !" Sommige mecn ons 
Mutie is vcrwaand en grootbekkig, 
maar ludic woordc is S()OS water op die 
eend se rug . 

SIJKSES 
Die lnaste nand is die kroon 0]) 'n 

groot e paging v IJ1 die Stcllenho scrs 
om ook 'I) hydrae re maak tOI die 
suk es van die Kunsfe . On lewer 
nie net aileen drc mooi re en die 
ganfste nooi van die week nie, maar ns 
die beoordelaars nog 'n wnnrdige tuislC 
nek vir dic wis cltrofce aan die beslc 
knmplI , ntap on!, ~Jii sommer sondeI' 
vcd komJllc;ntnnr nnar met oor- 
genoeg toejlllging voor ftl die unuer 
knmpllssc L e neus'" wcg. By gebrek of 
gemis :.1<111 iels sterker word die .. kop 
pic" Vl)l Coke g monk Cll on drink 'n 
hecrlik en wclvcnli nde hcildrollk. 

r~n as di Icrllgrel uilCtndclik her 
val word, is die Maliegecs J1l0eg maar 
gclukkig. 

sonG VI H STlJDENTI~J ... 
WAT 'N 81 .. A(WU. t01IJT ONTSPJ N! 
In Pioimi 1<, 'n braaivl Is, 'n v< clbelowcll- 
d locrtjic om diet' tC' sien of In b(> 
sookie nan In a.unt eklik{' t learner? 
nIJiJR'S VJ~EI.Vl;r.J)JG j, Vll.RltAS 

• INOS UY 

WII~Sl~NnOF WU .. DPARI 
WA1' 'N J)JNFJ1<~ 0 'N PARTY'mm 

nlCll,AN! 
moct dnar wynkclkic klinJr, sJampnn ic voniwl, bi l'l;'lus 
akulm 0 ltoel<lranki s sprnnlc I; \vol'd kwnlit it t ('In bl d 
R kprys(' v(,l'lnng? , 

. IIIICIt'S V),lCINlJU)J(.I.. ImRA ... SJNOS 8 r 

WIESENH()l. LANOGOED \\ TNIIANIlELAAHS 
Dis cl anrl p d. 

EERS was dit 'n mal, mlllll'ercld. Toc on tal/I'd till In '11 mal, mal karnal'al. En nOli kom dit (lall 
die lig tim dii 'n mal, mal komilee is wat agler alles gesit hel! 

}fier Is die SOlldebokke a/mal ill die kraal so os lIulle vel'skyn op Iwlle amptelike Joto - gio 
e1it as 11 wi!! 

V.I.n.r. Agtcr: Douglas Wade, Benn;e Griesel, Hugo Biermann, Nfervyn Ke)" Jan Dreyer. 
Middcl: )ohall SlIyman, Rt.'lIee I]an Rooye/l, Nick Toms, Dave GallI, Rob Sceales, AlttlsJouberl. 

JOERNING en SEUN 
(lmMS.) BPI . 

APTEKERS 
Regoor die poskantoor 

STELLENBOSCH 
h/v Bird- fm PI('in trUitt 
Kontrnkleurs vir K.H.V.S. 

T( Je oon 8055 

AANDACi ALLE 
KOSHUISE 

VIR AIJT .. E ImSnUIS- }}N 
JITJISKOMFOTO'S WAT 
ONS AFNEEM SKENI{ 
ONS El~N VIR Dn:~ BE- 

TROKKE 0 IIUIS . 

RYNEVEI ... llSTRAAT S4 

, s. As ander komitees die voor 
beeld gann volg van die Knrnaval. 
komitec 1970 gann dit beslis 'n 
mal, mal juur wees! DRI H 
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Hy's SWEMDUIK EN "BASKETBALL" - VOL 
• In MOONTLIKHEDE Dcur Cornelia pies 

DJE Swemduikklub bestaan uit die swerwers op soek na beter 
viswater. Die dicpsee is hul uitdaging. 

Satcrdae .is klublede met hul duikpakke en snorkels bedrywig 
iewcrs in Valsbaai of vaar hulle per boot na Robciland of Rooi 
E1s-rif. 

tc b I port ter w reld. In Suid .. Afrika 
is die. PMt egter betrcklik onbekend, 
Ondanks die Ieit dru die Univ rsl .. 

teiu klub 0 klein is, specl hulle reed. 
lank in (lie WNign waaraan twaalf 
klubs beh iort, 

Die fikstcs wang dit tot sestig voct 
onder die water, terwyl kreef, galjoen 
en die hottentot hul in die vlak water 
be ig hou, Die kouc van die water by 
Hangklip of Buffelsbaai word deur 'n 
visbraai 01" die sand verdrywc, 

Gedurende die nfgclope vakansie 
her die klub 'n toer na Plettcnbergbaai 
onderneem waar Noordelikcs in 'n vis 
skictkompetisie geklop is. 'n Lid van 
die klub het die haaie by Hcroldsbaai 
trotscer, tcrwyl 'n ander waterskilpaaie 
en pylsterte in Mosarnbiek gaan skiet 
het. 

Die grootste strulkelblok in die v r .. 
1 de WH die gebr k ann b kwame 
nfri ring en die tekort ann talle, 
maar ten spytc hiervan het die M tie- 
span verlede jaar Ie eon v In die 

"BASKETBAI.JL" twualf wedst ryde verloor, 
.,Ba kethall" word dikwel met korf- Vanlaar beskik die klub oar die go- 

bal verwar of heeltemal verkeerdelik r elde dienste van 'n ervare, gekwali 
met netbul vergelyk. Dit verskil c ter fi eerde afrigter uit Amerlka en al du 
hcmel breed van hierdie twee sport- hopelik beter vaal'. 
soorte. Ocfcningc vind Dlnsd e ell III rider- 
"Basketball", die belangrik te roe- d e vanaf vyfuur tot . esuur in die 

skouersport in Amcrika, i die vinni - gimna ium aal by die swcmb d pluas. 

Die klubwerksaamhede sal blnnc 
kort deur mid del van 'n film- of 
skuiflevertoning en foto-ultstalling be 
kcndgestel word. 

Die Kaapse vuurtoring verskaf die 
nodige inligting omtrcnt die weer en 
b~vcrwcr wo~ ~urd~ SPOC~O~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
toor gereel, Duikbrille en snorkels 
word deur die klub voorsien nadat 
daar by Wilhelms ingeskryf is. 

MATIE-KRIEKETSPAN 
WEN BEKER NA 9 JAAR 

DEUR DANIE DE VILLIERS 

pAT WAI~TON en sy krieketspan maak toe geskledenls! Vir die eerste keer ill die annale vall WP-krieket is die Matic 
klubkampioene. Bale gel uk. 

Wat die prcstasie des te groter maak, is die felt dat in hlerdle bloeilaar van Suid-Afrikaanse krieket, Stcllenbosch die 
kampiocnc in die WP is, wat op sy beurt weer die Curriebcker gewen het. 

By so 'n geleentheid sal dil seker van 
pas woos om 'n bietjie na die verlede 
van die klub te kyk, Hoeveel lede is 
daarvan bewus dat die klub so ver 
terug as 1866 gestig is en dit nogal 
deur kweekskoolstudcnte '! Slegs 22 
jaar later is die eerste Springbok, Nico 
Theuni sen, opgelewcr. Ten spyte van 
sy goeie boulwerk, het hierdie tokke 
Jok slegs in die tweede tocts teen die 
MCC·tocrspan gespeel, omdat sy 
professore hom nic wall toelnat om 
hom "met sulke speletiies" op te hou 
nie. Tydens die MCC·toer van 1922·23 
het Izak Buys die klub e tweede 
Springbok geword. 
Vanaf die stigting tot 1901 is in die 

WP·kompetisie gespeel, maar daar 
is toe besluit om by die Plattcland 
kornpetlsic in te skakel. So onlangs as 
tien jaar gelede is die Matics weer in 
die WP terug. 

As die dorpsklub, Van der Stel, se 
aansoek om volgende sci oen in die 
WP se eerste liga opgcneern te word, 
gaun slaag, salons heclwaarskynlik 
spclers soos Barlow en Andre Bruyns 
aan hulle moet afstaan. Gerry van Wyk 
sal vir 'n stedelike klub guan spcel ter 
wyl daar ook sprake is dat Procter sal .-------.~ 
teruggaan Natal toe. 

Roux merkbaar verbeter her. 
Ten sloue verdien Pat Walton 'n 

pluimpic vir die wyse waarop hy sy 
span gelei het. Oit is geen 'cringe taak 
om kaptein te wees van 'n span wat 
ulke ervare speler 00 Barlow, 
Procter en Bruyns in luit nie. 

Hierdie atlctiek-aand wa in die .----- ..... ----",;;,;;;;;;;;-.00;;. ... 
verlede meer as net 'n byeenkoms 
tu en atlctc; daar wa 'n g e. van 
mededinging wat hiervan "n gebeur 
teni gema k het. 'n Alg men se 
brek aan geesdrif v ral vanaf die 
pawil] ene, moct vaniaar verm Id 
word da rom oek k redes, 
Tragies i di feit dnt tulle atlete 

wat nooit hul opwagting by die uit 
dunne gemaak hot nie, nogtan: gee ~ 
drifti hul plek volge ta n het tydcn 
di fin I items. 

ONDERVINDING 
As die ondcrvinding wat die jong 

spelers opgedoen het, egter in ug ze 
neem word, bchoort die Maties vol 
gende jaar goed te vaar. Ons het 
spelcrs soos Andre Parker en Inn 
McKay bygekry terwyl marine soos 
Rex Hillier, Neville Ritchie, Morne 
du Plessi • Pat Walton, en Quenton 

PROEFTYDPERK 
In ole 1~(}1·62-sciso n is hulle vir 

'11 proeftydperk in die ccrste liga op 
geneem, om die volgendc seisoen maar 
weer na die twc Ic liga afgcskuif t 
word. Hulle het die liga cgter dadelik 
gewen en i edert die elude van 1963 
permanent in die senior liga. 
Die Maries was 'n paar keer tot 

v66r die SOJnervaknnsio onder <lie 
leiers van die liga, Noodwendi r wa al 
lie beste spelers nie altyd beskikbanr 
nie met die gevolg was dat hulle telk • 
male uitgcsnk het, 

As 'n mens aan die afgelope seisoen 
dink duik die name van die Spring. 
bokke Eddie Barlow en Mike Procter, 
onwill~kellrig 01". Hierdic t~ee 
se vernuf en positicwe benadcring 
lot die spel, was vir die tudente van 
onskatbare waarde. 

AANDAG P.S.O. Boodskappe kan ook ".1' die sport. 
sekretaressn gt!ln{lf word. Sy kantoor: 
ure is: 
Moalldne en Dinsdae: 12 I'm. 

2 3 }/III. 
Woensdae: 12 I'm. 111m. ell 3 
Donderdao en Vrydae: 2 41/111. 

WILE Y Badenhors! is dell" die Sen 
trale Sportkomitcc as sportorga 

nlseerder van P.S.O. nal/gc'strl. Sy 
kantoor, wat ill die klllhhui.'iop ('o('IZI'II 
burg is, se telefoannomnu't' is 5240, 

Hokkie Toer 

UITSLAE 
Manshokkic: 

Bellville I 4 
Maties J I 
Be/Mile 11 2 
Mattes 11 0 

Dameshokkle: 



Sauerli a: Eendrag 
Medies speel 

Medies het in 'n baie aan kouhkc 
wcdstryd vir filii Vi er met 11-0 
geklop, 

Medics se agterlyn het be onder 
gevaarlik vertoon en het met etlike 
pragbreekslae Hui Vi er se verdedl 
ging nan flarde gehardloop. Hoewel 
die Tygerbcrgers die va telos oorheers 
het, het Huis Vi er goed in die va tc- 
krum gevaar, terwyl die lyn tr an 
stryd baie gelykop v rloop het. 

Albei spannc het die pa af elope 
vakan ie ) an toer en met spel so os 
hierdie al vcral Medics van hom laat 
hoor. 

Mcdre S punte is deur J. Snyman 
(senter), A. Potgietcr en J. Kapp 
(vleuels), 'n drie elk, en J. Coetzee 
(slot) 'n vervyf: kop, aangctekcn. 

S. rank (flank), P. Henning 
(agl teman) en die helc ngterlyn het vir 

b rg met 24 0 geklop. Bulle het met Medic lIitgeblink terwyl L. Ie Roux 
8 8 gelykop gespccl teen Porterville. I (los kakel~. O. van Ren~burg ~Stut,> en 
) ie tweedl.: span het al hul wedslryde B .. Prctoflu (hakeI') vIr Hm VI er 

. balC betcken het. redellk ver gewen. IluJle het 10 punte 
jn vier wed tryde nangelekl.:n en sleg 

11' DIE MATIE word gedntlc d ur Pro 

~~~~~~~,~~I 

HUIS MARAIS KLOP PSO 
I 

IN 'n motrcentjie wat die bal baie glad gemaak het, was Huis 
Marais met 9-3 te goed vir PSG, wat die helc wedstryd met 

I veerticn peler moes klaarkom. Selfs met hulle volle pan SOLI 
I hulle maar nog gesukkel het teen Huis Marais, wat hulle kanse 
borer gebruik hct en so te sc gedurig op die aanval was. Die rustyd- 
telling was 3 0 in PSG se guns. 

I Vir PSO het Venter (vlcuel) met '11 terwyl Dornan (heclagter) 'n strafsk op 
strafskop g slaag. Huis Marais sc oorgcskop het. 
nank Ackerman heL twee dricc gedruk, Wessels (heclagter) moes skrurn- 

I
I skakcl Smu, wat in die eerstc minuut 
besecr is, vervang en het hom goed van 

Letz Louw ell Tessa Cowan PSO . Y taak gekwyt. Vir PSO het Law- 
se gelukbringer . I Ie. s (agsternan) en Steyn (voorry) hard 

gcspeel. Hui Marais e 10 voorspeler 
het goed ge peel, a ook Coetzee 
(skrum kakel) en Doman, wat baie 
goed op heelagtcr vertoon het. AT ETIEKSEI OEN EINDIG OP 

DRIE HOE NOTE EENDRAG 19 
HELDERBERG 3 

A TLF.TIEK op die AI ker Is verby tof die eind van die jaar. 
. Tot op die laa te her on. DOg goeie atletiek gesien. 
Op 20 Maart wa die interkcshuisbyeenkoms, met PSO sc man en J lui 

De Villier c dames a die bekerwenncrs. A men terug link ann hierdie aand, 
al Dicky Broberg se SA-rekord van) :46.1 in die 800 voorop staan, Wat 'n 
wcdloop wa dit ni , danksy D. nie Malan e blltsigc eer te 40 . On mag egter 
nie } reddic Poggcnpoel e 10.6 oor die 100 meter (ewcnaar WP-rekol'd) en 
Anita Bester e pragtyd van 2:09.4 in die dame -800 vergcer nic. 

Maar laat on nie vir Danie Malan 
vergeet nie. In die 800 was hy net-net 
tweede agter Dicky Broberg in sy bcste 
tyd van I :47.3, en in die 400 hct .hy ~y Eendrag hct in 'n sprankclende wed 
groot krag gctoon deur Peter Rich I.n : stryd vir Helderberg met 19~3 geklop. 
47.7 tc klop .. Broberg sc aanslag o~ die I Albei spanne het hulle toege pits op 
SA-rekord III die 800 net misluk hardlooprugby en veral Ecndrag het 
weens 'n te tadige eerste rondte (52.8) die oog gevang met 'n reeks skitter 
ell vera I 'n tc stadige derde 200 (29.0)./ bewcgings. 
Dit was nogtans 'n mooi wed loop, . 
00 ook die 800 vir dames, wat Thea Aanvankhk het die lipann~ goed teen 
Kit hotT in 2:08.8 gewen het. . mekaar. o.pgeweeg, .ma~r ~endrag sc 
'n Hele rits WP-rekords is oortref. voorspeters het. geleidelik die oorhand 

Pauline Craven het 20' I!" ver ge pring, gekry en deur dl~ vasto spcl !e ~orheer~, 
Suzette Pretoriu het die tOO m die grondslag vir hul o?lwll~nmg ~el~. 
hekkies gewen m 14.2 sek., Laetitia Alhoewcl Helderberg ruetermn gewlll~g 
MIl t li I' k 160' 81." was om aan te val, hct hul agterlyn die 

a a~ ie ore (J US ~. v~r / afgerondheid van hul teen tandcrs 
gegoor, en Johan Ru SOllW het die bale gekort, 
goeie prong van 24' 8" behaal in die T I' I 11ft I I D . n tl . . . n (. ic eers e ic e ic arne no Hi 
verspnng h~dc1l~ Poggenpocl hct en Zakkie Nel driee vir Eendrag 
weer cens 10.6 III die 100 J11 gehardloop gcdruk waarvan Hallie Druker een 
om die WP-rckord te ewenaar, vervyf het. Die mooiste bewcging hct 
terwyl sy 21.4 in die 200 'n nuwe net na ru tyd plaa gevind toe die hele 
rekord was. ['n dan het die be oekende !endrag-aglcr)YI1 gchantecr hct en 
Wit ie, Peter Rich, die 400 m hekkies I weer terllg~e pc I het ~m senter Nico 
in 'n rekordtyd van 50.7 ek. gewen, Rus OllW vir n pragdrie 001' te stuur. 
met Pieter octz e tweed in 52 sek. Ga ie TI~eJ'On het vervyf. Twee 

, verdere driee deur Dcon Joubert en 
A~tn C oetzee het .ook. net-net ken Pam obie Lombard her die telling op 19 0 
RIp old ver.loor 10 die 100 meter. Ons I tc taan gebring. In dic laa te weet 
was werklik bevoorreg om sulke van die tryd hct Helderberg getoon 
atletiek tc ien. dat hulle nooit mocd vcrloor nie en 'n 

A' die ou SA-rekord oortref. Nog 
rnedaljes i aewen dour O. T. Ferreira 
(2de in die driesprong), Freddie 
Poggenpoel (Jde in die 4(0), Dnnic 
Malan (3de in die 800), Corrie Wessel 
Ode in die picsgooi), ~I hea Kitshoff 
(3de in die 800) en I aetitia Malan Ode 
in die gewi toot en die werp kyf). 

Gedurendc die Paa naweek wa die 
, A-kampioen k ippc in Pretoria en 
hie!' het die Marie hulle gocd van hul 
tank gckwyt. On het die volgende 
SA-k,unpilenl.: in on gel dcre: T ran 
cois Potgieter (mans panlsnrtng op 14'), 
Helena Vi r (darnes-hoogspring op 
5' 3 r') en Suzette Pretoriu () 00 m 
hekkie in 14.1, 'n Noord-Tr nsvaalse 
rekord). Dan kan ons ook nog baie 
trot we s p Dicky Brob rg c twccde 
plekkc in dl 800 (J :45.9, waarmce hy 
ook y ei SA-rekord oortref het) en 
die 400 (46.9), Pi ter ( ctz (tweede 
in die 400 111 h kkie in 51.4) en Anita 
Be uer, wat met 56 ek. tweede wa in 
die 400. Pauline rav n was tweede in 
die vel' prin ,m, ar m t 20' 8i" het y 

Ecn Uur 
Op 8 April hct 'n groot sk re een uur 

lank uithalcr-atlerl k OJ) etzenburg 
ge ien. Die h Id van die byeenkom 
was n rtie Iinneman, wat 'n SA 
rekord van 260' 4&"' in die piesgooi 
opgc tel het. Sy c J' t eool was 238', 
en later het hy ook no 258' 4!" gehaal, 
wat ook betel' in' y ou rekord. 

MATIES T 
U BY het nOll weer in ane ern begin. As VOOT- 
b reiding vir 'n trawwe eisoen wat voor)S het 

die Matie S 0.20- pan en drie koshui e gedurende 
die k rtvakan ie-toere na verskillcndc feIe van die 
land nderneem. 

Dit' tON,spallllC hcf die gelce11llieid 
geliar! om floe/(! lI'l'dstr.l'dol'{ellillg re kry 
{'II 'n Iel.kel' SP(lflgfl'S op Ie bOil. /)ie 
snsiale Sl' I'fm flit' toere Ii", 1I(lfliur/ik 
h de hierfoe hr!1c(/ra. /;.'{'II V(J1l die grool 
lIar/llle 1'l'I'bOlldl' (Ifill tON£> hiNdu' Il'd 
VOII di,' /(1(11' is' eg1er d/e groot (lonial 
b{'s rillgs wat l'oorkol1l. /)i' lI/(InllC is 
/log /{Iad nil' \'o/ik SOO\' IlItlle bl'/worl 
It> wc{'~ IIi . IJierclie Aeel' )1'(/\' dit vi'ral 
ti' o.20'\' )1'(1/ \W(lor d i,,. b(!serillg\' 
getll'! / ... 

0/20' 
Die (.20- pan h I vier wedstryde 

ge pee]. Dit wa almal tc n 0.24- 
pann '. J lulle het goed ' Wlrtr t n die 
'1 rk kOJ11J)eli~ie en drie wed 'Iryd .. vcr 
gwen. f Julie het oOfwinning b ha I 
teen dl Dinmamslreek (3()-8), die 
op rSlr k (I ) n die Or. nje-unie 

(30 6). IllllI h·t hill eni ,t nederlaag 
'Iy toe lullle met 8 14 te n die Suide 

van Lli Iw~ -Afrika verlo )r h 1. D < r 
WdS h dwnt uilhlinker~ op IJe t r en 
ommi van Ii nuwelin h t I •• t 
hlyk d I daar no h elw. t van llUlle 
gehoor gilan word. 

Dagbr 

tuur en 

en 
• mooi 

kwaai aanval geloot wat geeindig het 
met 'n onvervyfde drie deur Peet 
Prin 100. 

WILGENHOF 18 
MAJUBA 9 

In '11 wed tryd wat met rukke en 
tote ge peel i en waarin die bewcging 
nie glad wou loop nie, het Wilgenhof 
Majuba met 18 9 gcklop 
Die wed tryd het teen 'n vinnige 

tempo afgc it en vir die eerste tien 
minute was Majuba baas. Daarna het 
Wilgenhof die spel dikteer en was die 
dryf'krag van hul voorspelers aan 
skoulik. Die Wit pan c agterlyn het 
egter te lank aan die bal geklou en 
indien hul kurm kakel en haker 
minder oortreding begaan het, sou 
hulle nog verder gewcn het. 

Majuba sc senterpaar, veral Gert 
Strydom, het go ed verdedig maar dit 
kan ongelukkig nic van die re van die 
span ge. c word nic, Piet Warwich ( lot) 
was die uitblinker onder hul voor- 
peler. 
Wilgenof e punte is deur hul uit 

blinkers, Willy Wil on (hcelagter) met 
vier strafdoele, mile Kruger (slot) 
en Obie Oberholz r, elk 'n drie, 
aangeteken. 

Vir Majuba het Willie van Zyl met 
drie strafdoele ge laag. 

MEDIES 11 
HUIS VISSER 0 

e punte afge taan. 11 ierdie vertoning 
is 'n uit tekcnde voorbeeld vall die 
krag en stundnard van ons ko hui - 
rugby. 

Huis Vi' er 
Huis Vi ser het in Suid-Kaapland 

gaan loer, maul' ellt wa duidelik clat 
dic toer gJa I tc trar wa . Oit i durem 
Ie Ve lei end om vyf wed tryde binne 
lien dae te peel. Bulle kon net een 
wedstrycl wen en wei teen Blanco met 
17-14. Hulle moe die knie buig voor 
River. da! (3 J 1), Mo clbani (l J 16), 
I adi mith (11-17) en Kny 11, (13 33). 

Medics 
Medics het vnnjaar ook gnan tocr. 

Hulle het Iwee wcdstryde geWI.:!l en een 
verloor Hul oorwillnings wus 1cen 
J.e.I.. (.Johanneshurg) met 19 en 
Slad hui (LOYS) met 14-3. lIulle 
verloor teen Medic (Tukkies), wat elf 
eerste- en twe <1espan peler in hul 
pan gehad het, m t 14 3. 

Eccl 81 -Drukl ry Bep rk. Flrstra. t, 
Ob rvatory, 
Stell nbo8ch. 

vIr dl Rtud nt rnnd 


