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N DE 
DIE ecrste aanbieding van dieprama-dcpartemcnt vir hierdie jaar is die bekende 

toneelwerk van Jean Anouilh, Eurudike, wat tans in die H. B. Thom-teater 
speel. 

Die pelleidlng word behartig deur Fred le Rou ' en Ria Olivier 
gesamentlik en die enior dramastudentc wat die hoofrolle vertolk 
word Iders op hierdie bladsy bekend gestel. 

Oor wie y mocder was, be taan daar 
meningsvcr kil, maar die meestc na 
vorser ncem aan dat dit Calliope, 
een van die talrykc rnu e , was. 

Daar is c 'tel' algemene eensternmig 
heid 001' sy musikale bcgaafdhcde. 
By wa 'n ongeewenaarde digter, 
san zer en musikant, Sy in. trument 
was die; lier, waarvan hy volgcns oor 
lewering die uitvinder wa: en wat 

I 'lind dien ook die sinnebceld van die 

I 
digkun geword het. 

Orpheu c hederc het deur hul 
melodieu: c en meeslepende karakter 

I 'n bctowerende krag b sit. Hulle wa 

VOl GENDE k vi d di b k . . so mooi dat hulle die onstuimig te . ~ -' wee VII1 ie eerste open. ar.e '011 cr!e van hicrdie kragmen e he ltemal kon kalmeer en 
jaar se H.M US,. Iv-studente pJaas. nit IS op Dinsdag 26 en ook die wildc diere volkome makge 

Donderdag 28 Mel. maak het; hulle het hom oos lammers 
gevolg: sclfs die plante het in die 
rigting van "y ge aug oorgclcun om dit 
betel tc kon beluister. 

Die verhanl waarop die Franse 
dramaturg sy tuk gebasecr het, is die; 
legende van Orpheus en ~urudike wat 
dcur sy tragic e rornantiek al h elwat 
digters en komponistc gelnspireer het. 

MUSI KUITVOE 

AU saam s .we studente tree op en 'n 
bale interessante en vcclsydigc program 
word aangehicd. 

F .. crste op die lys i Jannic Hough. 
By al die e r te beweging van Mendef - 
sohn se tweede klavierkon crt peel. 
Iloewel hierdie konscrt (Opus 40 in 
I)-min.) nie so hoog aangeskryf i 
soos die eerste in G-min. nlc, verg dit 
nogtans baie van die pianis. 

Flip Le Roux speel hierna Sjostako 
wits] e tweede klavierkon crt se cerste 
beweging. DiL vorrn 'n sterk kontras 
met die Mendelssohn-werk. 

TS.JAIKOWSKI 
Loanda du Toit vervolg mel die 

eerstc heweging vr n Ravel se klavier 
konsert. Sy word begelci deur John 
Antoniadi . (Sy spccl nie die linker 
hand-ken crt nie, maar wcl die een • 
vir twee hande.) 

Die nand word afgcsluit deur Anita 
V nter met die derdc klavierkonsert 
van Tsjaikowski. Hierdie werk word 
uiter selde gchoor en staan natuurlik 
in die skaduwce van die beroemde 
C«.;J' re klavierkon crt. 

.Jnnnie Hough, Flip le Roux en Anita 
Venter word al drie dcur mel. Bet ie 
luver begele]. 
Op Donderda J 28 Mei begin die 

uitvoerings met Ilcydi Be ter wat die 
mees liric «.; kjavierkonscrt van Mozart 
(die in A maj., K.481S) e eerste bewe 
ging . al speel. 

LIEDERSIKLUS 
Hicrna lcwel Mag(M lIa Fourie 'n 

uitvoering van Schumann. e lieder i 
kIll Frauenliebl,; und -Leben. Ilanlic 
van Ni«.;kcrk hel hierclie iklu onlangs 
hier uitgcvocr. Oil is iet he on(kl's 
om 'n ang ludent ond«.;r die fl. Mus. 
TV- Iud nle te he. Di6 iklu he; ta, n 
uit Ig liedcrc wat ek haar r~ <Is b} 
,deenlhcid 11001' sing het. Oit mag nie 
mi g loop word nie. Sy word begel i 
deur Ian Smith. 

Die lun Le pianiste is Erna Barnard 
w, t die eel'. Ie h weging v. n Sainl 
Sncn s twcede klavil,;rkonsert (G-min.) 
peel. lli rdie kon crt is hietjic mcer as 
honderd janr gelede vir die erst keer 
uitgevocr. Antoll Rubinstein het 
dirigc r en die komponi. elf wa 

Oit i ook dan in 1941 onder die naarn 
Eurydice vir die eerste k cr in Parys 
opgevocr. 

Orpheus was die eun van Oeagrus, 
'n riviergod en koning van Thracie, 

soli. Heide J leydi Be tel' en r rna 
Barnard word deur Lionel Bowman 
begelci. 
Toegang is gratis en die ultvoerlngs 

begin om 7.30 nm. in die Konservato 
riumsaal. Dit 111 good wee') as hierdie 
tudente e harde werk d ur 'n groot 
gehoor wuard .er kan word. 

EURUDIKE 
Or] hell was getroud met Eurudike, 

rna. I' op die dag van hul huwclik word 
y, terwyl . y 'ejaag word dcur die 
kaapherdergod Aristacus, deur 'n 
lang gepik en terf. 
Orpheus was ontroosbaar en het 

be luit om in die Ooderyk af te daal en 
te probeer om Lurudike terug te bring. 
Met bchulp van sy lier en sy liedere 
slaag hy daarin om die monsters te 
bekoor wat die ingang tot die Doderyk 
bcwaak en om uiteindelik bar Hades 
en Persephone die godepaai van die 
infernum - daartoe te bcweeg om 
Eurudike ann hom terug te skenk. 
Een voorwaarde word nogtans gcstel: 

Orpheus mag op sy terugreis uit dic 
Ryk Vl II die Dooles nie 'n enkele keer 
omdraai om 113 Eurudike, wat hom sal 
volg, te I yk nie. Die voorwaarde is deur 
Orpheus aanvaar. 

Net voordat bulle die gren van die 
Dodcryk sou oorskry, het 'n ontset 
tende t wyfel Orpheus bectgepak : het 
Persephone hom nic dalk gekul nie? 
Is dit regtig Eurudike wat al die tyd 
agtcr hom aanloop '! Hy veg teen die 
twyfel, maar be wyk ulteindelik en 
kyk om. Die traf i onrniddellik en 
onverbiddelik: I urudike vervaag, ver 
dwyn en terf vir die twecde keer. 

Orphcll ke I' all en en ontl'Oosbaar 
na die wcrcld van die I«.;wemles terug. 
001' die vedic van Eurudike het hy 
aanhoudend gelreur en ander vrOLle 
kon hom nooit weer bekoor nie. 

HEINRICH 

Ek i monsieur] Jcnri of dan 
die Bood kapper van die Dood. 
Ek oorreed vir Orphcu aan 
die cinde om die lewe te Jos en 
die dood tc aanvnar. Oit i 
duidelik dat <.lit llIC 'n rcali tiese 
1'01 i nic. flenri staan Ilcclternal 
ap~rl van die gehcure wat 
rondom hom plaa vind. I [y 
b kou alle;!\ baie koel en op 'n 
afstand, maal tog i daar'n 
mededoc, tecrheid in sy bena 
dering. 

Die nr ali tie e kom ook 
tiUI Idik uil In my teks. Die 
woorde wat ek praat, ncig mcer 
oor n, die deklamaLoriese. Tog 
i dit die Iicnik te pa!)snsic met 
pragtige poe ie. fly voel' nller 
handc redena ies 001' lie 1«.;we 
en die dood aan. 'n Men "al 
gra. g by. wit ingaan op die 
pa'sa ie wat so 'n ooreenkoms 
f1)c;t die hn tll~gc kicde;nis Ilet. 
Orrheu moet met die pad wat 
voor horn uilstrek, uit die stnd 
gaan en jll die buitcwyke van 
die stad sal hy dan by 'n klein 
olyfboord p 'n heuwel kOI11 
en daar al hy dan die Dood 
ontmocl. 

Aange iell die r)1 oie rcali - 
lie j nie, pl'Obecr ck voort 
dllrend 'n b~-nard e viren lelik 
heid wecrgcc,;. Dj( i moeJlik 001 
dil reg te kry - laa!" mag ni' 
vinnige oog- of korb we ,in l, 
ofonrll tigehnndh w gingswec 
nie. Aile m et net met lie t m 
oorgl;kry .wold. 

JUANlTA SWANEPOEL: 
EL1WDIKg 

I ufudike i die mcisie 111«.;t 
die be oedelde onskllid. Sy do n 
hanr If as on kuldig voor, 
maar eiotlik i y dit ni . Sy 
vel per onlik <Ii lew\; n . ulk . 
Teenoor haar i Orpheus (lie 
werklike on kulchge n sy 
be ig om hom [e verlci. 
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Die kern van die stuk is die 
strewe na die absolute skoon 
heid. Dit illustreer ook die vaal 
heid van die menslike bestaan. 
Dit word oak duidelik dat 'n 
men nie kan lewc as jy die Iewc 
vol in die ge ig staar nie. Slogs 
in die dood is die volkorne 
moontlik. Orpheus e dood word 
veroorsaak deurdat hy die abso 
lute ci aan die meisie stel. Hy 
wil Hiles van haar vcrlcde weer. 
By begin krap daaraan en as hy 
iets daarin ontdek wat nie pa in 
die raamwerk van die volkome 
liefdc nie, veroorsaak dit dat hy 
Eurudike weer verloor. Die 
sock na waarheid in die mens is 
altyd tragies. 

Dit is die moeilikste 1'01 waar 
mce ek lot dusver te doen gekry 
het. Of dit sal slaag, laat ck aan 

tc oordeel, 

. I1ulle het daaroor bcledig gevoel, 
jaloen geword en - so vertel cell van 
die legendes hom ecndag uitrnekaar 
gcskeur en sy oorblyf el in die rivier 
gegooi. Dit het afgedryf sec toe en 
Orphell se kop en lier het uileindehk 
op die eiland Lesbos uitge. poe I waul' 
'n groot praaJgraf vir hom opgerig is. 

STRAATMUSIKANTI!. 

Oit is dan die verhaal wat .Jcan 
Anouilh, ecn van die beste hcdendaagse .• 
toneelskrywers, in die modernc tyd 
tcruggeprojektccr hel tecn die agtcr 
grolld van die kunstenaarslewe 
straatmu ikante en dcrderangse toneel 
sl)clers - en met as dckor 'n trein tasic 
en 'n soldcrkamertjie. Anouilh bevestig 
hiermee dat die Lcgende van die Liefde 
so oud ell so jonk soos die mcnsdom is. 

'11 Mens \'illd dit so 'n bictjie jammer 
dat die opvoering moet pJaas\,jnd op 
Intervarsitynaweck en die lallglla~eek 
voIgcnde week. Hie personc betrokke 
hy hierdic opvoerings het te hard gcwerk 
om \'(lor 'n nie-hestaande gehoor te 
speel en hoonop word talle studente 
deur die ongelukkigc reeling van '11 

tonce)crvaring beroof. 
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DA~JELA VAN GRAAN: 
EURUDIKE 

Eurudike wit einttik wegvlug 
van die lewe mCI sy bcsoedcl 
hcid. Sy leer eintlik in 'n droorn 
wereldjie. Orpheus, wat sy dan 
ontrnoet, i ander a die man 
wat aam met haar in die toneel 
wercld peel. Hy staan met sy 
voete va 01' die aarde. nit is 
vir hom moeilik om haar te 
vcr taan. Sy het allerhande 
vreesgevoelens dat hy sal agter 
kom wat haar eintlike persoon 
likheid is; wat alle in haar ver 
lede gcbeur het. Sy vrees dat 
hy dan teleurgesteld in haar aI 
wees en daarorn moet sy ge 
durig leuen vertel en hom 
ontwyk, 

Dit i 'n hecrlike stuk en bied 
baie speelkans vir ons. Die 
karakter i: baie veelsydig - 
ronde karakter . Die tweedc be 
dryf al die gehoor baie geniet, 
want dit is 'n bed-tonccl. Maar 
dit i bo-op die bed. 

# ;p-~-:.;r~ ... ,:;;::;-;r. 

Saam met die vader van 
Orpheus en die mocder van 
Eurudike stel Dulac die vulgere 
kant van die liefde VOM. J fy is 
die ab olute vie like, vuil min 
naar - hy praat 001- so 001' clie 
liefde. Liefde i vir horn dit wat 
net op ek gebaseer is. My 
sicning van Vfoumen~e is dnt 
elke vrou vir my net 'n vloerlap 
is. r:.k verkoop hulle "omhoog 
te skop in klein. teedsc revues." 
I:k gebruik enige vrou wat 
voorkom - hulle is net vroll 
mt:ll c vir my. 

Ek moe 'n groot aanpassing 
by die rol nh ak, want oil i 
heeltemaI teen my lewensom- ~ 
standighede in. k het ont ettend 

• baie geleer dnardeur. f 
i'"~t 
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TOT VYFUUR BY OOM FRANSIE 
IN die vroegdaglig was die telefoniesc versoek aan dr. Fransie Malherbe dat hy met ons moet ges els oor enigc 

saak wat vir hom besonderlik van belang is. 1 n die besadigde namiddaglig het hy die saak genoem: Afrikaans 
kan in die buiteland bekendgestel word. 

Net ter oricntasic: Tot 1959 was prof. Malherbc vcrbonde aan die 
Departement Afrikaans-Ncdcrlands. Nou hly sy rustyd nog wcrk 
tyd. Hy kan nou wyer Ices. ("Die Verkramptc Aanslag Ices soos 'n 
roman, man.") By bly nog ingcskakel by kultuuraksies, By is in 
voeling met die Scstigers: Etienne Leroux se Sewe Dae het hy vir 
die Hcrtzogprys aanbeveel. Omdat Putsondcrwater te realisties is, 
sal dit moeilik vcrhoog toe gaan: .,'n Mens struikel maklikcr oor 
die sien van 'n ding." 

Dr. Fransie het Afrikaans in die 
buiteland mondelings bekendgestel 
soo bv. in (he skadu van die stugge 
Dulle Grier, 'n ou kanon in Gent. 
Vend het hy dit cgter skriftelik gcdoen, 
of dit nou die vertaling van "Die Stem 

van Suid-Afrika" in lialiaans is of die 
sarnestelling van ,,'n beredeneerde 
bloernlesing", Znld-Afrikaansc Letter 
kunde is. 

Die opdrag vir die blocmlesing het 
hy in 1%3 op die trilatcralc sitting van 

SREDNEE NE SREDNA 
AS '11 fictswicl se orntrek 66 duim is en ek ry vyf maal om 'n 

" baan wat sestig tree lank if" hoeveel 111a<1 I het die Iiet wiel 
in die rondte gedraai ,?"-dic nostalgiese stukkie prosa loop ek 
nou die dag op my odusseia deur ccn van Stellcnbosch se bock 
winkels raak: in 'n standerd vyf-rckcne-boek. (Mync hct dcstyds 
die bcsouder hoopvollc titcl "Somme sender sukkel" gedra=-uir 
wan uit duidelik gcallitcrecr as diabolies-ironiesc tocspeling op 
war nog SOLI k01l1.) 

Gelukkig (!) het dic mensdom intussen minder romantics en idealisties en bale 
mecr realisties geword. Dcesdac "hum dit sommer duidclik en kIaar in die titel 
aangemerk dat die ysterkoei /1/t)('1 swe('t. (,elukkig !! vind ons darem nOli 
sulke ronulIltiesc hOllusse suos "katte met stewels" en "vissc met rooi truie" nl 
is Ig. sc sprokie afkomstig uit die "Life book of iish" - wat maar weer cens 
hewys dat die koue stuggc "die realiteit" moet swig voor die hekoring V11n die 
Muse. En dit verhcug nns Iiefhcbhers van sprukies ell nnder snaaksc verhaJe 
grootliks. 

BREYTEN 
Ous om te konkllldecr: die lcs aan elkc sinikus en doktrinerc: Die gcstewclde 

kat is baie intelligent en dis 'n kortpad van die man met die groen trui se boek 
na die igtioloog en sy rooi.gejersiede vi sse. (Vir jOli ook mel die langwerpige 
kop wat jy stut en hamer!) 

Maar siende dat ek nOli so met jOll dl;urmeknar is, dis darem jammer nc'? 
fi .. eyten, het jy nic eenmaa] geskryf: 

"Vir u 
kan ek om die <lood 
nic 'n bitter vcrs 
skryf nie 
alhoewel dit dil; mode is 
Olll stikkend verby 
die moedeI'. peen 
ill mond Ie skel" 

Ons is spyt dnt diu dwingencie mag van die mode jOlt toe ook blykbaar tog 
ingehaal hel. 

**** 
CHARLES FR YER 

Nog stceds op die romantiek-tcmo moct ck cenvoudig Charles Fryer sc gcdig 
in die nuutste pcnseel ter silrakc hring. (Terloops, dit is myns insiens 'n spog 
uitgawe van pcn cci.) Ilartversiag is miskien ccn van die knullstc stukkies 
digwcrk wat nog in pcnsecl verskYll het. Bit is die tipe waf clke kwosi- (en v()or 
nemende) digter laat besluit om op 'n nnder gcbied HS die van die pocsie te 
prestcer. 

Die titel is lruk en klinics: Jlartvcrslag. 
Dic ecrste I'd!1 begin met o'n cfTens rctoriesc asell1: 
"Hart, jy is nOll oordrnagbaar;" Dan begin die skynretorick in tempo toe 

te neem: Die hart word mcl 'n perd vergclyk (by uitnemendhcid 'n beeld van 
die romantiel") wat "bloed runnik", die 

"eensamu trippelanr 
wnt rilmies aanslryk 
001' die droomwit vlaktes 
van die binne..:ryk" 

Maak ek e skynretorie..:k: Die Becld word saliries gubruik soos duidelik 
blyk uit die l1uglere en ontnugtcrdc aanmcrkinge 

" gctem l;n gcteuel 
vir 'n buitekans tcell die dood" 
en: 

. "jOll skop is uit" 
Deur dIe bCl!ldspraak ell sty1 word elu') as 't ware tevergeefs probecr om die 

geidealiseenk 'tening te handhaaf maar dit moet telkcns breck voor die 
1111glere werklikheid. ' 

LER GAT 
. Die fi!lal. onh ugtel'ing 1 om 11 selfs die onhereikbarc, magiese maal)-l1og 
mUller du~~ slmbool van romantick en strop righcid ontccr word: 

"s 1[ .. die muon is ontmllagd 
-Kyk, 'n vlagpanl 
in die silw (. skede! _" 

H ier is die hele proses van disillusic tot sy nitcindelikc konsckwensie deur 
gev()e~. Manr ~an kmn die laastc "beJydenis" (met nog 'n spoor van die skyn 
rctoflck) en die ~cdngte dnt OilS bcstaan sOlider die droom 'I) Icc gat is, pra~tig 
hcklemtooll dcur die onverwagtc rym: 

", •• jy is die vuurklont wat mocs wani 
om die kt-ater van ons menswces tc verraai"(!) 

**** GUlIdiamllf:'! 
Grocle en gedliid tot anncrdag. 

**** 
Bertie 

Ns. Dit het begin reell! Lekker, lekker samhreel-vir-tlVee. I 
B. 

die Nederlandsc, Belgic c en Suid 
Afrikaan e Kulturele kommis .ic in 
Antwerpcn gekry, Die voltooide werk 
hct bestaan uit 'n studie dell!' prof. 
Meyer de Villicrs 001' Afrikaans vir die 
Nederland e lesers. In brei! trckke gee 
dr. Malherbe dan 'n hi toriese oorsig 
van die Afrik anse lireratuurontwikke 
ling met tck te, Poesie, drama en prosa 
is opgencem en toegelig. 

DIGTl,RS 
Peter Blum ell Breyten Breytcnbach 

lI'as die twcc digter. wat gcweier het om 
tckste te gee 011/ politieke redes. Prot: 
Malherbe is baic jammer hieroor: BIIIIIl 
as "die bclangrikstc Vyftiger" hoort 
beslis hier tuis. Dr. Transle het 'II 
boelende stuk oorweeg 1';,. opname; lets 
wat die Afrikaanse agtergrond goed SOli 
torlig: Vall Breytenbach Sf! voortreflike 
liefdesgedigte WOII lty ook opneem. Dr. 
Fransie se kommentaar is dat bulle wel 
dig ill die enigstc taal waarin hulle 
miskicn kan dig ell wat vir hutto roem 
bring; maar dan wil /1111/(' verda nle 
geassosieer word met lets wat I'WI die 
Depurtement kOI1l uie, Hullc wil nie 
hydra nie, want so 'II werk sal Suid 
Afrika se saak ill die buiteland tc veel 
b(·I'ord(,l". Ander digters CII skrywers het 
gUlIstig gcreageer ell die ontvangs vall 
die hUlldt'1 was met I'es{,lIsieloejlligillg. 

EYBERS 
Vroecr het 

,Ii ab III Eyb rs so wyd deur die 
Ned rlandcn aanvaur word. ".Ta-jn, 
het ck g dink, dis omdat sy so men lik 
is; sy gee so fundamentcel die vroulikc 
wese weer dit moet aanklank vind by 
die gewone Ie er. Goeie kun , mal r 
ook ver taanbaar. G ie poe. ie Will 0 
in die lcwe ingryp." Maar toe hy die 
blocmlesing Mill tel en woorde oek 
in haar werk om vir die Nederlandcr 
tc verklaar, kon hy met 'n . kamele vier 
vol taan, Kyk net hoeveel moes duar 
nie gter by I) . .J. Opperman vcrklaar 
word nie. Dit dan is die rede vir 
Eybers e gewildheid in die Neder 
land c lcs rskringc: y gehruik nie 
vir hulle vrccmdc woordc nic, 

UEKENDSTELUNG 
En dan korn dr. Fransic by sy 

belangrik uc gedagte vir die hck ndstel 
ling van Afrikaans in die buitcland. 
Die ideaal i "dat ons 'n Afrikaansc 
geleerd hct wat daar in Amsterdam 
it om die profe oraut 111 Afrikaans 
tc vul, 'n Jong Ncdcrlander of Helg 
stude r daar in Amsterdam af, kom 
dan na Stellenbo eh om hier 'n kursus 
d ur tc werk, hi r te studcer vir 'n j. ar 
of twee en gaan dan terug na hul I. nd 
om dan die pos in Afrikaans daar in 
hul eie land te vul." 

TC'r/oop.\·, 01' 'II soo/"tgefyl.. e lIIallie/" is 
Afrikaans (II ill A,.gel1tiIlU; en Osaka, 
Japan bekl'lId}fl'sfef: Dil' Iwet' geleerr/(·s 

dank 
botha 

hct 11(1 Hildie ill l1c1gie ('II Nederland 
profcssore ill Nederlands ill hu! eie laude 
geword ell kon hul ook dr. Fransie se 
bloemlcslng ill Afrikaans vcrstaan ell 
waardeer. 

Dit is dr. Malh r be so mening d It 
ons in Oil huitelnnd c verhoudinge 
po iticf en nic propogandisiie mo t 
optr e nie. Gee VOMI sings, gaan 
gewoon wetcnskaplik tc wcrk, mo ni 
die leucrkunde ho mute verhecrlik nie. 
Nocm net wat ons werklik hier doen. 
As die Nederlanders dan ecrs 'n insig 
in on werk het, I hullc b f dnt so 
'11 beskaafde volk tog nie sulke 
ergerlik <ling kan doen OOS wat 
Tranen Over .lohann sburg (V rtuling 
vr Jl Cry, the Beloved Country) wil 
VOOI gee nic. 

REGISSRUR 
Dlt dan die opvatting 1'(1Il 'II kultuur- 

1IIt'/1,\' icmand wat die voorreg gchad 
het om A die Tuig Skawe van Grosskopf 
te reglsscer mel '1/ uuiek c versantellng 
jong veelbelowende spelcrs ill "it> 1'01· 
besetting, Daar was die jon!! Jac, J, 
/II iiller ill die manlike //()o(J'(I/ ('II (IS die 
aanvallige ondcrwy ieresstc, Erika The 
ron. As die .ion!! kleiJlwysll(,lI~ig(' scuns 
kind het PiN Ciltt« opgetree, Dlt dan 
die opvattiug van '1/ k ttnsk cnncr 11(11 die 
Renaissance lye! I'I'{I('(":,. wll laat begin; 
reed ill die Golies(' I I'd. Oit dan die 
opl'((flillg I'all il.'l1Ia1u/lI'at die positiewe, 
dil' s/w()llhdd ill tlie /£'11'(' sfU'k. 

Die dra-klare modakriliese pruik wat u haarkapper nooit sien DIe. 
~ en pruik w .. \c; nog ooit s( dra-klaal' ni vir <la. nih 01H'1 rW<lgt 

afspr. dk. Die; ni nodig om NLIWE DFL·' R' SS mod. kri I prllik ' t 
sny of tc p .. mperl.mg ni ~ - vOl'l 0., g, n"t lIurlik n l'g. 'n Pc"'f' 
tikki('., In t di -. horsel, 11 II h, I' is gl. kap. Sit lllpOl dit pll' <lit 
n til) "e I di!' rsponklik rorm al\l). l:tS kl lI' d g Jig n gt 
m. klik. )1)\ il1lknd .tyk ir tWl.lfn.'ltuurlik 1·1 'urI. R21. 0 

VeltreSS Pruik 
LONDON PARIS New YORK 

D WE· 
van Stellenbosch • Iilv 1 "4/ 



4 Die Matie, Vrydag, 22 Mei 1970 

assebeleid Gedoem? 
F ONI>ERl..l E ont vikkellng 100) gevaar om klaaglil te mi luk, 
Dit i voorwaar 'n dra tiese stelling, maar glad nie 0 verge og 
om on y na die vol ende feite: 

10 di tweede pie) i dit reed duid lik 
dat volg ns die huldig tempo van ont 
wik ling, di tel n nn die Tomlin 00- 
kommi. sle nle cells b haal al ord nle, 
Te arne met die grensnywerhede e 
bydrae, word daar tan owat 30,000 
werkgel nthcde per janr ge kep'", 1 n I 

t cd vermc I'd r di Bantoe in die 
blankc ebied teen 'n snelle tempo. 

meer a 0 it tcvore in die blankc 
ckonomie bctrek wees. Die po itiewe 
a pektc van on b leid word d. n steeds 
totaal verdwcrg deur die ncgatiewe 
a pekte, I-n welke oewerein on fhank 
like taat al gewillig wee om onbe 
pauld di toe tand te aanvaar dat die 
meerderhcid van y burger permanent 
in 'n ander staat woonagtig i '! 

GETALLE-OORWlG 

Deur 
Leopold Scholtz 

i om hom elf m t suk e te regeer nie. 
Ten spyte an wat die integra ioniste 
ook mag se, met '11 h leid van in 
tegra ie is die witman hier edo m. 
Ho weI hy aanvanklik ween y moor 
d re vermoe die Icier kap ou kon 
behou, al die Bantoe dit nie altyd 
aanvaar nie. Gelyke rcgte is aan hom 
beloof en steeds beklcc hy in die peak 
tyk 'n onderge kikte po isie, Dir al 
die beste teelveld denkbaar vir die 
Kommuni me wee. Gevolglik moet 
daar 'n uitlaatklep vir y politieke en 
ekonomiese aspirasies wees - die 
tui lande. 
• Tweeden moet on ook rcgverdig 
teenoor die nle-blanke vee. Integra ie, 
soo on ge i n het, i weens di gevaar 
vir die blanke, onr gverdig reenoor hom, 
maar aan die ander ant i 'n b leid 
van b. as kap etics nie te regverdig nie en 
onchristelik. Ook hier sal die Kommu 
ni me 'n vrugbare teelaarde vind. AUe 
men e is eties gelyk, d.w.s. alle men e 
het ekere basi e regte wat hulle nie 
weerhou of ontoeem mag word nie. Met 
die beleid van afsonderlike ont vik cling 
word dit weI aan hulle gegee. 
• Die derde rede is 0 ialc vrede en 

, 

orde, geba eer op die feit dat daar 
meer as een ra e- en kultuurgroep in 
on land i . Dit i eenvoudig so dat ons 
met kulturele plurali me rekening 
moet hou, By dr, O. F. Malan e leu e, 
"Voeg bymeka r wat uit innerlike 
oortuiging bymekaar hoort", kan 
daar nog gevoeg word "cn . kci wat 
nie bymekaar hoort nie". Die probclem 
van veelvolkige naa be taan korn oral 
in die ge kiedeni voor: 00 tenryk 
Hongarye, die ou Ru sie c Ryk, die 
Turk. e Ryk, Afrika self. Dit is op 
merklik dat die kultuur-frik.sie wat 
daar geheer het, in aile gevalle eers 
opgelo i wanncer die groepe in 
aparte tate van mckaar geskei i . 
I it j pre ie wat on met af onderlike 
ontwikkeling wil bereik. 
Maar nou loop dit gevaar om te 

mi luk, 00 on in die begin aange 
loon het. Hoe kan hierdie dreigende 
mi lukking dan afgewend word? J4:Crs 
ten i dit ab oluut lmperatief dat die 
ekonoml e ontwikkcling van die Bun 
toe-tuislande drt tie vel' nel moet word. 
Die getalle-kwe: ie i , ten spyte van 
die l .. erstc Minister c vcrklaring dat 
getaJle ni die b langrikste i nie, tog 
lie belangrik teo Dit i ondenkbaar 
hoe on deur onderdrukkende maat 
reel on blanke e leierskap tc midde 

I 
van 'n gewcldige getalle-oorwig gaan 
handhaaf. Daar word gewoonlik 
aangevoer dat die Bantoe nie 'n vin 
niger ontwikkeling al kan ab orb cr 
nie, Die" aarheid daarvan wil ck nie 
betwi nie, maar dit al noodwendig 
as 'n nadeel a nvaar moet word . Dit 
gaan per lot van ake hier om volkere 
se voortb taan of vernietiging, 

o an 

Daar mag nou gevra word: waarom 
i die uk c van ali onderlike ontwik 
keling dan 0 noo I aaklik? 
• T n r t moet die blanke se 
po i ie in Suid-Afrika gehandhaaf 
word. Indien die blanke hier ou ver 
dwyn, sou Suid-Afrika die pad loop 
van aile ander swart Afrika- tate, nl. 
die van politieke, ekonomie e en 0- 
siale chao . Die Ie e van Afrika oor 
die afgelope vyftien [aar bewys dat die 
wartrnan nog nie vcr geno g gevorder 

KONSOUDERlNG 
Tweedens sal daar nou mcer aandag 

I aan die kon olidering en uiteindelike 
gren e van die tuislande bestee moet 
word. Volgcn Wet no. 18 van 1936, 
al die tuislande uiteindelik 13.7% 
van Suid-Afrika be laan. Hoewel dit 
van die vru baar te dele van on land 
i , en die. yfer daarom nie streng 
ge i n moet word nie, is dit tog m t die 
ecr te oogopslag duidelik dar, met die 
oog op die verr toekoms, dit nie 
naastenby genoeg i nie. Dit Iyk elfs 
onwr arskynlik of die tui lande, selfs 
met die ver n Ide ontwikkeling, ge 
noeg Ran toe al kan hui ve teen die 
einde van die ecu. Hulle kan tog aileen 
'n sekerc grootte bevolking dra, en 
nie moor nie. ie orige sa) maar weer 
in die wit gebi de vermeerder, en dan 
begin die probl em w r van vo r af. 
Hull sal du vergroot moot \V rd, en 
'" I in g ogrt fl g kon. olid rd n 
0' n nskakeld g bled , Die huidige 
ver nipperdheld van m este v n die ge 
bi d m •• k van die he] bel Id 'n Ill. 
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DOVS TEEN FEDE 
Matiesop 

"rigting lose weg" 
DIE voorsitter van die Studentcraad van die Vrystaatse Universitcit 

het onlang 'n verklaring uitgcreik rakende Inter-universitere 
skakeling. Die verklaring het versl yn in die univer lteit se blad Irawa. 
Omdat optrede van Studentcraadslcde van die Univer iteit van 
Stellenbosch in die verklaring ter prake kom, het Die M atie be luit 
om die verklaring vollcdig te publiseer. Dit lui as volg: 

Volgens 'n berig in Die Burger 
(21 Mas rt 1970) onder die opskrif': 
"Maties besluit tot kontak met nic 
blanke universiteitc", word dit genoem 
dat die SR van US besluit het ten 
gunste van die totstandkoming van 'n 
as osiasie van Studenterade aan blanke 
univer iteite. Hicrdie be luit is gencem 
na aanlciding van die voor tellc vervat 
in 'n v rslag in die vcr. lag van 'n 
komitec van die SR, be taande uit 
mnrc. Dirk Hertzog, Geoff McMinn 
en Pieter 1 Roux. Die komite het 
einde verledc jaar vertecnwoordigcrs 
van byna alle blanke univer itcite 
gespreek, o.a. die voor ittcrs van die 

____ , Engel talige univer iteite, terwyl hulle 
be ig was met 'n NUSAS-kongrc op 
Stellenbo eh. "Uit die ie el cry het 
geblyk dat die Engel taligc univ rsi 
teite ten gun te van die a 0 j sie 

. gedagt is." lIierdie houding het ook 
geblyk uit die Voorsitter konfercn ie 
waarvan hierbo melding gernaak i . 

Die vraag ontstaan nou onmiddcllik: 
wat was hicrdic omltee se bedoellnae 
om die NUSA -leler te ontmoet 1 En 
voorts, indien hierdie NUSA -leler 
ten gunst I van dic a sosl 51 edagte, 
i hun bereld om ve Ira igh Id buite 
die asso la le t hou? Ek betwyf I dit 
ten st ric tc op grond van die r ds 
genoemde intcgrnslonlstlesc standpunt. 
Die gevolg i 'n veelra ige a 0 lasle, 
Die UY -Studenteraad kan hom nie 
met so let verecn elwlg nie. 
Die Komitee vermeld voorts in y 

verlag dat "Stellenhosch e po i ie 
hom by uit tek fle kik maak om go ie 

'n Saak wat dcesdae groot aandag 
geniet in die studente-politiek is die 
skakcling van universlteite onderling; 
hetsy oor skakeling tus en Afrikaan - 
en rigel talige inrigtings, hctsy oor die 
skakeling tussen blanke en nie-blanke 
inrigtings. 

Aange ien die Studentcraad van 
daardie universiteit geaffilieer i by die 
ASB, die enigstc verteenwoordigende 
liggaam van die Afrikaner tudente op 
nasion ale vlak, berus hy by allc beleid 
sake wat die ASB d.m.v. die Hoof 
bestuur bepaal. Aange ien aile Hoof 
be tuur-bepalings in gekon olideerde 
vorm ge kied (elke geaffilieerde Stu 
denteraad het 'n verteenwoordigcr op 
die Hoofbestuur), is dit logies dat die 
Studenteraad van die DOVS., met 
drie verteenwoordigers op die Hoof 
bestuur, die ASll·beleid ten opsigte van 
deli kate sake soos skakeling sal onder 
skryf. Doen hy dit nie, moet hy hom 
duidelik di. tan ieer ve n sodanige 
beleidstandpunte van die Hoofbe tuur. 

AD-HOC SKAKELING 
Ten op igte van skakeling met nie 

blanke inrigtings is die Studenten ad 
van die DOYS ten gun te van ad 
hoc-skakeling 001' spcsificke sake, . oos 
geformuleer in 'n persverklaring van 
die Asn-Hoorbestuur uitgereik in 
September verlcde jaar. 'n Gekon ti 
tuecrde liggaam van blankc en nie 
hlanke studente word nie hieronder 
vcr taan nie en du al die Studente 
raad ook nie ten gun te wees van 0 'n 
Iiggaam nie, aange ien dit in stryd i 
met die alg mcne houding en opvauing 
van die Afrikaner, en ook teen die 
bcleid van af onderlike ontwikkeling 
van rasscgroepe in hicrdie land SOLI 
indruis. 

Wat van 
ons s'n? 

DIE pOOT,nE, blad van die 
Potch f troom e Opl idings 

kolle c, berig a volg: 
Nadat daar klngt s van eli 

tud nte op g an het oor hull 
motors wat in dic son staan en 
vcrw er, het di Admini tra ie 
b luit om vir die tudentc afdakke 
vir hulle motors op te rig. Die afdak 
sId finiticf In 'n groot behoeftc 
voor i n, a ng ilen dit vir m er as 
tagtlg motor kuillng al bled, 
Aangeslen daar nle veel mccr a 
ta tlg motor op di I ampu is 
nle, sal die III c. tc motorelenaars 
voord 1 uit 0 'n skema tre • 
Danr vord egter probleme 

ondervlnd om 'n go kit te terr in 
te 'I ange i n die b 00 de 
terr in binnekort vir die hou van 
nuv 0 hui. hrulk ga nord. 
Daar word egter '11 hcrocp op die 
owerhcid edo n om te ro r met 
die bou van di l fdal ke, an eslen 
on v r vyftig per nt van dl 
otor in 'n r d Ii to. t nd i , 
nan onb hoorli sl ado bloot- 
t I word. 

MORGENZON 
MELKERY 

vir 
Gepastcuri eerde Melk, 
Room en Yo hurt 
DAAGLI SE 
AFLEWERING 

rk traat 26 
TEL i NBOSOII 

Tel. 4176 

T.o.v. skakeling met Engclstalige 
univcrsiteitc, was die Uv-Studentc 
raad nog nooit gekant teen skakeling 
mct Studentcradc van Engel talige 
karnpu sc nie, mits so 'n SR ten gun te 
van scgrcgra ie sou wees. 

A.g.,'. die Engelstallge .. tudenter dc 
se volgohoue affiliasic by NUS kon 
hlerdie hrug egter nog nooit oorkom 
word nle. Almal i bekend met dic stcrk 
standpunt wat USA stccd handhaaf 
ten gunstc van Integrasie, Iii rdie 
houdlng van die Engelstallge universi 
tcite i weer eens sterk weerspicel met 
dic konferensie van Slt-voorsitters 
(Afrikaan sowcl as Engel) an die 
elnde van Januarie van] ar. 

Die SR van die UOYS . kaar hom I 
du ten volle by die tandpuntc van die 
ASB in die vcrband. Die gedagte van ~:-::::::::::-------::--::-:-:::-:=::--:-::-:--=-~=-==:==:7'~=-===~-=---::~--=-:=-====-====~~=' 
'n konfedera ie of 'n a sosiasie van 
Studenterade wat deur sommige lede 
van die SR van Stellenbo ch voorg - 
staan word, kan nie ondersteun word 
nie. 

verhouding tu en v rskillende Suid 
Afrikaan e univ r iteite tc b vordcr." 
NOli wonder 'n men wat i. die nard 
van die gun tig~ po,; i i ~aarin St~lI ~- DIE uitgawe van 4 Maart 1970 van 
b~ eh hom ?evl~d . I dit moontlik die rsity, tudcntek erant van die 
;Clt dat hy die erugste Stu~ ~t~r ad a .n \ Univer. iteit van Ka pstad, i onlang 
n enkel-~edlllm uruver I:C!t I wat me deur die Publika ieraad verb. n. H 0- 
~y 'n.na .lOnale tlldentehg~aam.gcam- wel gccn arnpt like v rduideliking 
licer IS m ? M.a.~.~ hull~ kle n.le. ka~t geg e i nie, word vermoed at die 
na 9cn of~ndt;r rigtlng lll~, en wil in die verbod die evolg ivan 'n artikel 001' 
pro cs die, A.SI~-ge HIli rde cntra geboortebeperking w t in die II' kk 
wegruk op n rigtinglose veg. uitgawe vcn kyn h t. 

Die SR van die UY vind voldoend I ie rtikel i amgest I uit inti ling 
weg om hom uit te Ie fbinne die ruimtc wat in it tud nt en U~ M lin 
wat di ASH bie 1. gepubl! ecr i " en volgen mnr. Gordon 

AS TW E G OTES 
SAAMSPAN 
K Y JY 

DIE W NSPA 

GESELSERY 

SAAMBOU 
NASIONALE 
BOUVERENIGING 

tudcnteblad van die Univ rsiteit van Port Elizab th, het di HOOIl v n die unlv rsit it 
on. Inter r ity ••• ? 

Hulle willie 
stimmie 

Hoofk ntoor: K rkpl in 13, Pr toria 
landswyd d ur takk n a nt v rt nwoordig 

AN VARSITY VE 
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Neem Kennis 
• Toy n denhorsr, SR-Iid betas mel 
die plan lik radiosend r, wa rr tot Dins 
d. g 2 Junic a, n oeke in om die po to 
van vier programorganlseerders (mills, 
sport, kun -mu iek en allcrlci), a ook 
vier v rslaggewers vir elk van die ge 
noernde veriakkings. Aansoeke moe! 
gel ig word nan 10y Badenhorst, 
Minerva, Stcllenbosch. 

• Die Publikasickomitee wag tot 
Saterdag 30 Me] aansoeke in om die 
pos van nuusvcrslaggewer op die 
redak ic van Die Matte, Aansoekc 
moot gerig word aan Die Voorsiuer, 
Publika iekomitee, Sk-kantoor, San. 
larngebou 206, Stcllenbosch. 

DIE MATIE e prys van R2 
vir die heste hricf gaan vir hicrdic 
ultgawe aan Scwemlger, Bale ge 
luk. 

j (V ervolg van kolom 5) 

maar ck het al die grondwet van die 
ASB deurgeblaai en ,. hristen tern 
ek honderd p rsent aam met die 
defini ie van die term onder be preking 
soo ek dit inrerprctecr. Die probleem 
is egter dat die term weens sy op die 
oog af teen trydige samesrelling nie 
. onder sy dcfinisic reg gelnterpreteer 
kan word nie en dus nie tot sy vollc 
reg kan korn nie. Miskien moet ons 
die gesindhcid daaragtcr meer waar 
ne mbaar uitleef en in duideliker ter 
minologie verstaanbaar maak, 

Ek wonder of my hele be piegeling 
ni 'n tc opregte en te diepgaandc 
ondersoek is nie, Dalk Ie die prohleem 
hale vlakker, Is die hele S rnk nle maar 
dalk ~cmik up 'n hervestigfng van die 
ASH se magstruktuur op Stellenho ch 
nle '! Is dit nie dalk weer 'n hedckte 
egoismc van 'n paar amblsieuse 
Afrikaners wat hictjie mag wil he nie? 
Gcagte le er, moenie toclaat dat met 

u opregle Afrikancrgevoel, vadcrland • 
Iicfde en hri tcn kap gemors word 
deur persone wat onder die dekmantel 
van kultuur 'n politick preek wat 
veerlig jaar agtcr die tyd i nie. 

VAKATURE : DAME 
Daar beSfaall '1/ I'aka/llre 

vaJl 'II voltydse of dccJtyd. 
helrekldllg l'ir 'n damc hy die 
Dcpartcmcnt van Sk ap- cn 
Wolkundc. Applikanle lIloet 
I'erkieslik oor '/1 wctcn kap 
like agtcrgrond heskik ell he 
soldigil1g sal vasgeslel word 
l'o/gens kwa/ijikasies ell of 
die belrekillg l'o/Iydr; of deel 
t y{f.~ aal1vaar f.:. (111 word. A (111- 
sOfk kan get/Den word by 
prof. P • .T. de Wct, Kamcr 39, 
011 Wynbou-gcbou, Sfcllcn 
bosch. 

o 
I 

We t Jull nl dat di wat op 
df baan hardloop, wei almal 
hardloop, maar dat n die pry 
ontvang nl ? Hardloop () dat 
Julie dit k rlik kan ~ haaf. 

I Kor. 9: 24 

II Tim. 2: 5 

Fil. 3: 14 
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INTERVARSITY 
I NTERVARSITY I hier! - een van die enkele dae in elke student 

se lewe wat vir hom ultstaan bo die ander. 

Dis 'n d 9 Van uitbundige Jolyt; van bewu wee "dis lekker om 'n 
Malie te I "; van s erkeel-slnq en bloukol-druk; van drompopples be. 
loer n jampanJe Ius en akademie e kwellinge in die boektas toekluls. 
En ook van mededlnglng. 

Kortom: dis In geleentheid waarby perkelose Matlegees hoogty vier 
en elkeen werklik Matie voel; 'n geleentheld wat Matieland saamblnd 
oos geen nder nie, veral in die IIg van die getall ·ultbreiding van 

die Unlversiteit. 

Intervarsity is slnq-sonqs en dwars.duisendpoot hand-om-dle-lyf teo 
rugstapi dis re 'nw er en Die Besem; die tryd om genoeg sitplekke 
vir tud nte en di wartmark-gespock om 'n kaartjie (ook al tradisie 
by Intervarsity?); di drompoppl s en die jampanj noolentjle; dis die 
opwlnding by die verskynlng van die hoofdirigent en as die eerste 
spanne op die veld draf: dis die gejulg by die aanteken van punte 
n die ooroptimistie aftel daarvan: dl die moeg in die Iyf by die 

be ef dot nog 'n Intervar ity lets van die verlede i • 

So wa Int rvar ity en 0 al dit vanjaar ook wee - mits ons die 
pel speel On 9 nlet met Inllgneming van die reels en verantwoordelik 

hede daarvan. En daarvoor moet on ,a ons die onderskele po nne 
st rkt toewen, op die pawiljoen 80rg dat portmangees en onderlinge 
welwillendheld eiM r n nle toelallt dat die telbord 'n demper op 
on geesdrlf plaas nie. 

Daarvoor moet on ,a on di Ikey verwelkom en on namwee 
en die oorwlnning of ned rlang vier (on vlnd mos altyd iets om te 
vi r), dit doen m t 'n matlge "Sopie" as oorwlnning oor on self. 

Daarvoor moet ons, met inagneming van die 9root werk en organi- 
a Ie van Douggle Broberg n sy Int rvar itykomitee, ons dank teen. 

oor hull uitsprcek deur' self te drink waar hull on by di krip ge. 
bring het, want Intervar Ity al wees wat on self doarvan gaan monk 
en volgen die wy e w arop on dit gaan geni t. 

Dan s I vanja r e Intervar ity 'n onuitwisbare el ment propvol 
onvergeetlik·aangename rvaring van die herinnerlngsargief van ons 
studentwees uitmaak. 

HARMONIE DRA 
WEL LANGBROEK 

HursKoMIn.J~:, Harmonic, skryf: 
Dit is 'n intel essante, maar ook 'n kriewelrige situasie wat ont 

staan u. 'n mens in die per moellees van gebeure wat in jou ko hllis 
plaa vind waarvan jyself nie eell bewlls was nie. 
Ongt;lukkig het Die Mntie hom in 

sy vorigc lIitgawc skuldig gemaak aan 
die publi eer van onware inligting in 
in akc Harmonie, wat o.m. nanleiding 
gegee h t tOl foutil.;we mcded lings, 
ook in Die nurger. Volgens g no mde 
b rigte Oll Harmonic hanr totaal 
eli Lan iecr v, n die nuwc Inngbroekrecl 
vi,. dan¥! koshui e n <.lit, meer nog, 
"met !rgwaun b jeen." 
Hicrdie nllwc llllillersi/eiisreel i. 'n 

rcglementere bep, ling; dClhalwc is 
(i, ar geen sprake dnarvan dal indivj. 
duclc koshui e die Raa I he luit na 
will keur kan ignoreer of aanvaar nie. 
Venier, op geen tydstip i daor cnige 
amptelike be luit in J larmonie geneem, 
het y hy wys van 'n mo ie, of under 
sin<;, deur Of die Huiskolllitec Of die 
inwoner bClrcfTcndv die elm al d n nie 
van iangbl'oeke buite die ko huis ni . 
Mcneer die Redaktelll", on. try 

reed so 'n verbete tryd teen die on. 

verantwoordbare, ongeregverdigdc en 
skewe beeld wat wiJ he dat Harmonic 
'n "tokkelinn"·koshui sou wee. Kan 
on vcrkwalik word as on. gekrenk 
cn billik ontstoke i a daar ulkc 
valse inligting 001' ons versprei word? 
Iliermee wi! die 1 Tuiskomitec dan die 
versoek tot Die Matic rig om clie no(]ige 
reg telling te maak. 

(OilS Ileem kenllis l'all dip ware toC'. 
drag va" sake ill hiertlie ver/mlld ell 
tekcn verskOllillg nan illllien die be 
tmkke beric die beelt! l'wlllarmonie SOli 
gesknad hef. OilS ver/roll t!at die ol/de,.~ 
Il"ge harmonie ook hicrmee hersti)' is ('11 
wonder Il'af die IIw{l/1l!ikheid daw'l'{l1/ 
is dar (/iC' dames 1'(111 Harmollie die 
p(l'se1lswanl'tlige l'oorbeeld I'ml 'n aI/del' 
dalllC'.'./wsltuis kan navolg dell!' die 
ret/aksi£' 1'(11/ Die Matic 01' 'II goeie 
SOlldllgmidrlag vir ele fe I/ooi net 0111 
tasb(l(ll' t(' loon rim OilS I'l'rskolling 
amn'nal' word. - Red.) 

i"SEWENTIGER" 
ONDERSKOOT 
GlELIE SMITH, Majuba, skryf: 

Ek wit ten sterkste bcswaar aanteken teen die besonder lae gehalte 
van 'n brief wat 1I in die kolornrne van die vorige Matic opgeneern 
her. Dit is Ill. 'n brief van 'n sekere Ial'hartige anonicme "Sewentiger" 
wat teen mnre, Koornhof', Cronje en Schutte te velde trek. 

Dit is so jammer dat mense, wat 
nie die insig en agtergrond hct om 
persone se argumente of standpunte 
ongeldig of vals te bewys, nie Salerno 
se goeie raad wil volg en hulle monde 
dig wi! hou nie. Dit is deesdae alge 
mene praktyk om or> die Christen 
Afrikaner·katcdcr te klim en dan 
skaamteloos die inhoud en karakter 
daarvan gruwelik te verraai, (Ek merk 
die betrokke persoon het darern die 
selfrespck behou om sender 'n kuil 
naam Die Matle se gehalte te skaad.) 

Pogin S 0 

te Hervesti 

8ROU)lc,RIJEI·'DE 

Die re pek waarmec verenigings 
soos die ACSV en die ASVS albei 
ab oluut onbe proke van doelstellings 
en karakter - behandel word, plaas 
groot vraagtckens 001' die betrokkcne 
sc Christcngetulcnis en troll aan die 
Afrikanersaak, Sulke blatante af 
kraking van personc en hulle kwali 
teite is bcsli nie 'n prysenswaardige 
demonstrasie van brocderlikc liefdc 
nie. Die' genoernde "Sewentigcr" 
het cgter sy aanval in sy hoedanigheid 
as hristen gedocn. Bcslis nie 'n 
voorbecld waardeur die N.G. Kerk 
'n paar lidmare ryker gaan word nie. 
Gal. 5:14 kan mel vrug gelees en 
toegepas word. 

Ek dink nie ons kerk gaan mank 
a an intelligentia nie. Wat OOS nodig 
het, is mense wat op 'n Christen. 
voetstuk staan en konsek went Chris. 
tus se hceld uitdra. Ons gaan 
mekaar, ons land, volk ell kerk 
haic help deur die "Trmlsvaalse 
Moddergooi·metodcs" links te laal 
en deurgaans positicf en dillnmics 
ons rocping as Christcn Afrikancrs 
uit tc leef. 

ONDERSOEK FEITE, 
NIE VOOROORDELE 
SIRK H. VAN WYK, Dagbreck, 
skryf: 

Die skrywe word aan u gerig 
na aanleiding van die brief van 
"Sewentig" (Die Matie, I Mei). 
'n Verteenwoordigende vergadering 

van Stellenbosse studente het on 
rcelmarighede wat na bewering met 
'n Sk-lid sc optrede te paard (sicl) 
gegaan het, bespreek. Die mesic wat 
tcr tafel geneem is, wa volkome wet. 
tig volgens die konstlrusle van die 
studcnte-Iiggaam. 

Ge ien in die lig van begenocmde 
feite, i dit te bctrcur dat die aange 
lecnthcid dcur krywers oos "Sewcn. 
tig" wat klaarblyklik mocite onder 
vind het om die begrippe "tcologie 
politick" en "politieke teoloe" in '11 
woordcboek na te laan, gcncgecr 
word tot '11 konfronta rc tusscn 
kweekskool uudentc en studente van 
ander fakulteite. 

Dit word gebledcnd noodsaaklik 
dat 'n mens sal hesin oor regverdfg 
hcid en ohjcktiwiteit op ons karnpus, 
Om enlge stand punt te kan Inneem, 
vereis 'n grondige kennis van die 
ondcrwerp waaroor dit gaan, Laat 
ons as OilS 'n aak bespreek, nie ons 
toevtug neem tot persoonlikc voor 
cordele nic, maar die fcite in ver 
hand daarmee noukeurig oodersoek! 
Dit al v orkom dat ons onhoud- 

bare stelling in verband met die 
ASVS, die ACSV, mcnse se n use, 
die kerk, Christendom en intclti 
gcn Ie maak. 
Stellenboe;ch was nog aJtyd 'n 

1I11iversiteit wat hom nie laat mee 
sleep het deur 'n rna samening of 
massa troming l1ie. Ons .. I in die 
toekoms ,"eer elke saak op sy eie 
Illeriete be kou en 'n in(lividuele 
opinie vorm. 

AS , 
• 

SEWENTIGI~R skryf: 

Ek sou graag WOll weet wat die "subtiele he'illvJoeding" van die 
ASB op Stellenbo ch die afgclope tyd betckell. Hiermce bedoel ek 
die ASB-hekendstellingspnmflette aan die. begin vall die jaar, die 
verspreiding van die ASB se amptelike . preekblli Dic Afrikaansc 
Student, en laastens die "grand finale" van twee seerheJangrike 
ampsdraers van die ASB wat 'n algemene vcrgadering van die ASVS 
kom toespreek het 001' o.m. heraffiliasie op Donderdagaancl 14 Mei. 
Soos ek nOli ondersoek ingestel het, 

blyk die pogings skynbanr te wees om 
aile Matic. weer te vcrbilld met die 
Chri tclik-Nasionale lcwens-en wcrcld. 
be kOlling soos voorgeskryf, vel'tolk 
en tlitg~voer dellr die ASH. Terloops, 
in nic Afrikaner van 30 Januarie, in 
die ruhriek "Wat se die Woord'l", 
word 'n hewigc pleidooi vir hierdie 
he kouing gelewer indien u in hierdie 
bl.; krywing, vertolking en lIitvocring 
belangstel. 

Is Illy verondcr. telling reg, wil ck 
graag 'n paal' Vf[lC std. Indien Slcllen. 
bosch die Chrislelike lewen, - en 
wcrcldheskouing us hlll eie aunvaar, 
waarom nog 'n ctikct omhang'l I'n 
indien Stellenbosch nie die Chrislelike 
Icwens- en wereldbcskouing huldig nie, 
sou 'n etiket ons enigsins Christelik 
maa ? My kerkpak cn my kcrkby. 
wonings mank nog nie 'n Christen van 
my niu. Om hristen te wel:S, i 'n 
belcweni<; van die} leiligv Gees in 'n 
mene; se helt.: wcsc (harl, sicl, vcrsland, 
kl agte, ens.) en l1ie slegs 'n uiterlike 
mooipratcry en etikettering nie. 

Tweed(·os, wat verstaan die ASO 
onder "nasionaal?" Soos u behoort 

tc weet, word hicrdie woord up drie 
vcr killende mnnicrc deur ons poli. 
tiel e partye gcinierpretecr, nl. die 
Afrikaners, die blankcs en derdcns 
aile mcnse geborc binnc on grense. 
N.n.v. Die Afrikaal1.1'e Sludellt van 
April 1970 kan ek nic mlders as om 
te gin dat die A n slcgs die 
Afril aocr onder sy bcgrip "nasio 
naal" vcrsiaan nie. Weet u wutter 
politiekc party ook () dink 'z As dit u 
party is, het ek nedc <Janrmce, maar 
as dit nic II party j"i oie en u steun die 
ASO, verkrag u u begin cis. 
Enigiemand wat iets van die l110dcrne 

analitie c filosofle weet, sal met my 
saamstem (lUI 'n 1/Ic-Chri'ilellke anali 
lie e filosoof 'n Christelike lI'aarheid 
sal verkotldig, 111. dat 'n mens nie twee 
here kan dien nie as hy die woord 
Chri.,tclik-Nasionaal ontleed, want 
hy al baic gOLi vir jOll se clat dit 'II 
bot 111£ is van twee lewel) - en wcreld. 
bee;kouings. nl. 'n Na ionalie;tie.c en 
'11 hristelike, ll1.a.w. 'n pmgtige VOor 
bceld van '11 cOllladictio ill tennis. 
Dit mag die I ser miskicn verbaas, 

(Ver\'oJg in kolom 1) 



- 'N VERBETERING VERENIGINGS Ons Man 
Canaris 

Die Matie, Vrydag, 22 Mei j( 70 7 

Kragtens die nuwe bepalings sal slegs bona fidc studcnrevcrenigtngs, Voorhecn i leg ccn v rcnigin ' 1M 
d.w.s. vereniglngs wat volkomc onder die beheer van studcntc staan fakulieu erken. Om 'n voorbccld tc 
en onder sy lede slegs studente tel, amptelik deur die R crken word. noem: In die Fakulreit van l.cuere en 

Vercnigings wat aansoek docn legs erkenning geniet a hul ni die Wysb gecrtc h t die voorsiuers van die 
om amptelikc erkenning, sa 1 eenhcid van die studcntcunic deur hul crskillendc depart mentcle vercni- 
voortaan onder die volgende optrcdc bcnadccl nic." ging '11 gesamcntlikc l-akulteitsver- 
hoofde ingedee1 word: eniging gevorm. 

ASVS 

- DIE Verenigingskomitee het heelwat vcranderings in sy reglemente aangebring 
-~,'-...... t.o. v, die voorwaarde vir die amptelike erkcnning van vercnigings, Dit volg 

uit sekere inkonsckwcnsics in dic ingrypende veranderings wat in 1968 aangebrlng 
is en waarvolgens ver keie vcrenigings hul amptelike erkenning ontneem is. 

Godsdicnsverenigings: "Hil.:r 
onder word sowel vryc gods 
d iensveren igi ngs as kerk like ver 
cnigings verstaan. Kerklike ver 
cnigings sal slegs amptelikc er 
kenning genict as hul hul nic 
skuldig maak aan proseliet 
makery wat onmin or die 
kampus veroorsaak nie." 

Prim~r huer-unlversltere vcrcnigincs 
Volgens die mrige hepalings kon verval heeltemal. Vcrenigin, sun 

vereniglngs wat bcstaan het nit 'n geslote SASKI sal tins nie kuu aausoek do n 0111 
Jro('p studente van een volks- of kultuur- amptelike erkenning nie, 
groep nie Sn-crkcnning verkry nie. Die 

"dat geen vercniging wat die studente 
afkomstlg uit 'n bepaalde blnnelandse Slegs vercnigings wat 'I) grondwct 
geograflese gchicd wil aamsnoer, amp- he it wat opgestel i vol 'ens die 
tcli e erkenning sal genlet nlc." bepalings van Oil gocdgckeur deur die 

Die ASVS, wat voorhe n onder die Komitec, sal crkcnninu geni I. Geen 
hoof Inter-univcr ilere vcr niging: ge- V r ni ing wnarvan <Ii do I en wcrk 
rcssorteer hct, word nou onder saamh lc met die van I ccds bcstnand 
Kultuurverenigings gcplaas, omdat vcrcniging oorvleuel, al rkcn word 
g vocl i dat dit IIlllik'n kultuur- nie. 
vereniging i . Voorhccn kon <lit u, a.v, Enige nuwe vereniging wr I nu 
die bcpalmg t.o.v, g slotc kultuur- '11 vroeere onibinding weer till. () k 
groepe nie onder hicrdic hoof inged I doen, sal na goedkeuring van y 
word nie. grondwct deur die Komitcc, 'n pro r, 

SA. KI tydpcrk van s maande ndcr 'nan 
Fakulteits- ell dcpartementete Ver- en al daarna 01" grond VHn y aktiwi 

enigings: Hieronder word sowel VCI'- tcltc gcdurcnde die ses maande vollc 
eniging. met die doel om stud ntc ult ampt like erkenning vcrl en )f ' wei r 
een fakulteit of dcpartcment ie organi- word. 
seer, as ver niging met die doc! om 'n Plakkat van l'l'fClligitps mod di 
bcpaaldc groep studente wat gcmeen- SI~-stcmp('l, verkrygballr hy die SR- 
kaplike bclang op akadcmicse gebied kuntoor, op htl, asook db' hnndtckl'ning 
het en studecr nan c n of nicer van di Slc-sckrorur« 'C, nlvorens flit up 
d partemcntejfakult ile, IC vcrteen- kennlsgewinghorde Ilrlllgehring mag 
woordig, vers In, n." word. 

ACSV 
Kragtens die vorige reglcmcnte moes 

godsdicnstigc verenigings vry en outo 
noorn wccs en mag dit gecn direkte 
vcrhand gehad het met 'n b paaldc 
Kerk of onder sy bchecr gcstaan hot 
nic. Die Komuce he! gevoel dat dit 
inkonsckwent is dat die ACSV, wat 
prakries onder die lciding en toesig van 
die N.O. Kerk val, erkcn word en die 
under kcrklikc godsdicn tige vcreni 
gings nie, Verenigings soos die Metho 
dist Student Fellowship en die Anglican 
Society, wat onder die vercniging was 
wat kragtcns die vorige bepalings nie 
amptelike Sfc-crkcnning genie! hct nie, 
kan nou weI aansock docn om crken 
ning mits hulle nan die vcreistc vol 
docn. 
Kultuurvereniglngs: "Hieronder word 

sowcl verenigings wat 'n a pck van die 
kultuur wil bevorder as vercnigings wai 
die s tudente uit 'n bepaalde volksgrocp 
wil aamsnocr, verstaan. Laa gc 
noerndc soort kultuurvercnigings sal 

Onthulling: Pryse Op! 
SOU die studente hulle steun weerhou, staan 'n algehelc "collapse" 

die Stellenbosse hcsighede voor die deur. So beskou mnr, Manuel 
Ribeiro, eienaar van "Canaris", die studente se bydrae tot die plaas 
Jike besighedc. 

Die naarn "Canaris" is so luis in die is vir sy "pin-ball-mas.iicne", sy warm 
Matic-spreektanl dat du derhalwe vlelspasteitjles (solank hulle warm is), 
nodig is am te weet wat weI daarmee die vars lemoensap, sy verskeldenhcid 
geimpliscer word. "Canaris toe" bctc- vrugte, al die tydskrifte en koerante wat 
ken vir die marine wat dit laataand altyd daar bcskikbaar is en vera I die 
het mCI die boekc 'n vinnige pint koue felt dat hy So laat oopbly. 
melk of'n noodsaaklike vcrsnapcrinkic 
na 'n "al te vrolike" aand. 

Behalwe die "Canaris-vrllgtcwinkel" 
besit mnr. Ribeiro ock die .. Suikcr 
bossie-, Sintra- cn Helderbcrgkafec." 
By het die eiland Madeira in 1949 
vcrlaat om hom hier in Suid-Afrika te 
korn vestig. Die afgelope veertien jaar 
bevind hy \.:11 sy huisgesin hullc in 
Stellenbosch, 

PRYSVI~RLAGING 
Die jaarlikse Intervarsity gaan nie 

ongcmerk hy mnr. Ribciro verby nie. 
Sell's al speel die kCl'cls op Nliweland, 
verlc! hy, sorg hy (lal hy Icenwoordig 
is. Maar vyf minute voor die eind 
Illliljie blaas, maak hy vir sy vrllglc 
winkel om die "crowd, " van clicns te 
wccs. 

I (newel dit die uitkeer \-nn kleineeld 
baie sal vergcmnklik, beskoll hy die 
prysvcrlaging vnn lekkers vanaf 6e na Sc 
as efTens onrcgverdig teenoor die 
Iluhliek, want volgcns 'n I)aar proef 
ncmin~s wat hy gcdo n het, hlyk dit dat 
dit in werldil heid 'n I)rysverhoging van 
33 A 'Yo: i . Dit is so aangcsien die gcwig 
in 'n ollcweredige vcrholJ(ling vcrmindcr 
is tot die prysverlaging. 

BOKSER 
· Mnr. ~~ibeiro sc tint hy haic gclukkig 
IS op d wyse waarop die .Illclcnte 
hom ondcr~telln en hy hoop om hulle 
nog lank van di~n tc wces hy vra 
egt~r dat hulle tog net sy "pin-hall 
masjicnc" met gcsag moct bchandcl! • 

Hy het ons ook nog die volgende 
mccgedcel: 

• Hyc;elf het gcbokc;; op sy iong dag. 
• Toe hy na Suid-Afrika gckom het, 

was hy 15 jaar oud net nadat hy 
skool verlaal het. 

• Studentc het 'n baic gcsondc aplYI 
vo)gens al die melk, vrugle enc;. 
wat hulle koop. 

Dit blyk dnt "Cannris" veral gewild 

Die .Junior Brecbestuur vun 1970 Iyk aUe guitig. Bulle is: 
Vonr: Mnrykc LintveJt, Clarisse de Villiers (scI r.), Pieter Bey rs (Te '.). 
Middcl: (}jrkie 8adenhorst, I~enske Piennnr, CarlYllne lUith, .Jan Dreyer 
(vonrs.), Lauriko Rnuch, Scholtz de .Jager. Agter: I ( ster Ilos h, .Jan Vis, or 
(o/voor .. ), Nicol Foasen, Tielman lIaumann, Lilian Hudson, Willem Doman. 
Afwesig: neon van Uenshurg en Marianne Ruu.'. 

BESTER 
vir die baste in huise .. erwe en plase. 
Ons besigheid is eiendom -- Lcwens 
lan7c! 

Sorg vir u tockoms. Raadplceg ons en~ 
beg'in non spaar l)y die ALLIED- C ~ 
BOUVERENIGING vir u eie dak oor u l--~ ,(j 
hoof· ~E~ 

BI£STER SE EIENDOMSAGENTSKAP, 
PLEINSTRAAT 3, TEL. 5645. 

Stellenbosse Verbruikers 
Jwoperasie Bepcrk 

vir 
Malls- en Damcsuitrustings 

en 
Algemene Handelaars. 

Pleillstran1i Tel. 5222 

nuwe reglementc bcpaal egter uitdruklik 

SUMMIT 
SLAGHUIS 

KYLEMORE-STELLENBOSCH 
Foon 2498 

VIR 
ERSTE GRAAJ) 

LAMVLEI, BEE.· 
VLI!,l 
EN 

VARI VLI£I 
A OOK 

GEROOKTE VLl,( 

PJ.AKKA1E 

PIe ident Vn 
Her Ifilia i ~ 

u 
(U(-. . 1 (1' 

rig-h('id tc voodrom. 



I A IT I I 

H ET julie al ooit gewonder wanneer julie elke twcedc Vrydagmiddag in die .,quad" in die son sit, 
of or die bed Ie, of in die kafce sit met die nuutste uiigawe van Die Matic kraakvars van die per 

af voor julie: hoe werk die organisasie van hierdie blad ? M.a.w., watrer kringloop word gcvolg 
vandat die cen uitgawe verskyn totdat die volgcnde een die lig (of die snippermandjie) sien, 

Dis 'n goeie vraa , vriende, want 
In t ek julle vertel: dis 'n lang en 
moei arne pro. es wat ell e keel' gevolg 
word; inderdaad 'n lang en moeisamc 
pro cs! Laat ek julie inlig n dalk kan 
k daardeur meer sirnpatie wek by my 
m de-dcui nec-srudente vir ons on 
dankbare tat k. 

Die volle rcdaksie van Die Malic 
vergader elke tweede Maandagaand 
in die SR-Iokaal. (Net .0 terloops: 
het enigeen v n julie 'n id e hoe Jyk 
die Slt-lokaal a ongcveer v rtig 
111 11 e laar ingeprop word vir 'n 
vergadering "! I ant on hoop die 
beloofde Studcntsentrum kom som 
mer gou-goul) 

Daar word die vorige uitgawe d. n 
voll di blad y vir bl dsy bespreek, 
Daar word gewy op foure: kritiek 
word uitgespreek n lof word toege- 
waai wa r di: van to pa s ing is. 
KOlIOI1l, di hier waar ons probeer om 
foute uii re stryk en om duarult te leer. 
Daarna word daar vcrdaag na die 

onder kcie sub-redaksies, hv, nuus, 
so iaal, sport, ens. Die onder kele 
redakteur deel dan die opdragte vir 
die volgende uitgawe uit nan die vl.:r 
slaggcwerst-gecfsters). lIulle moet dit 
dan gaan tik (a1 gaan elit ook hoe studig 
o m t n of twee vingersl) op pesialc 
standaardgrooue tikpapier, 

REDAKTEURS 
In die 011 da toe die SR nog in 

I'U tig r finan iclc vaarwater wa a 
nou, kon elke redak ielid na lie 
v rgad rin 'n koppic koffie gann drink 
in Die Eike 01' die SR e r kening, 
ma r hela ,danrdi dae i skynbaar 
verby, w nt dec dae ne kied dit op 
eie rckening. 

Annge ien die helfte van die blndsye 
r d 01' di Vrydagoggcnd n: die 
drukkers in die Knnp moet guano moet 
die eer te klomp herigte die ond r keie 

redakteurs reeds daardie Donderdag 
bereik. Daarmee is die verslaggewcr 
sc tuak dan afgehandel en dan 18 die 
groot sweet VOOI vir di redakteur. 

By begin met 'n skoon bladsy voor 
hom en daarop mo thy dic nuus, foto's 
en advertensles dan inpa en van op 
skrifte voor i n. Ily moet die lettertip 
kies waarin elke berig en opskrlf gc 'ct 
moet word en moet rekenskap kan gee 
van elke entimetcr ruimte:ol)lsyib1adsy. 
Voorwaar 'n formldabcle tanl ! 

Die ander helfte van die bl d ye 
gnan Maandagoggend drukker toe, 

met die gevolg dat hierdie pro e her 
haal word oor die naweck. 

Daarmee i die onderskeie redakteurs 
se taak dan ook nou afgehundcl, 
Nou mod die hoofredr ktcur en tipo 
graaf di bl d ye proeflees en die 
redakteurs, wat ook gto feilbaar is, 
se foute uit tryk - tipografles en wat 
die inhoud of ongewensth id daarvan, 
betref, Die "grand finale" is op die 
rekening van die hoofredakteur. D. n 
kan die blad in y finale vorm gedruk 
word op Dond rdag en presto! Vry 
dag sit clke Marie met sy M tic. 

Onthou hierdl dinge ell! volgende 
keel" a julie di I oerant sommer so 
vinnig deurblaai en d n oprnerk: "Nee 
wat, hier' alweer nik in Die Matle 
ni ." A danr niks is wat julie inter ~- 
eer nie of as julie dal idees het hoe 
om dit intere santer I maak, oruhou 
dat Die M. tic by uit tek julie koerant 
i . Julie h t ell! die vol to ren rn vir 
ons tc e wat jullc daarin wil Ice . 

IE (j f' 

M tie-do dies sl P JOU held n Bresco 

'N PAAR uitgawes gelede hct ek op 
die so iale bladsye 'n uitnodiging 

tot ons le ere; gerig om bydraes te lewer 
van nuu waardighede waarvan ons 
dalk nie wect nie. ~k do n dit nou weer 
en ek wi! ter elfdertyd sommcr vertel 
wat intu sen met my gebeur het n.a.v. 
daardie kennisgewing. 

Dit lyk my dis nie net mnr. Jaap 
Marai cum suls wat deesdr e stukke 
naamloos deur eli pos ontvang nie, 
NOli die dug kom ek by my posbu sic 
en daar Ie 'n brief wat aan my geadre - 
seer is (seker die dat dit by my uitge 
kom het). Die onberi pclik netjie e 
handskrif op (he koevert laat my 
dad lik dink dat dil dalk afkom tig 
kan wees van 'n lid van die skoncre 
geslag, 

Toe ek die koevert oopmaak, val 
daar 'n ko rantuitknipsel uit met c1ic 
vol zendc woord daarop ge kryf in 
dieselfdc onberispelike hand krif: 
"Mafie-maieriaal???" Nadat ek dit 
gelees het (en nadat my histeriese Jag 
buie bedaar het), het ek urnmier 
besluit dat dit wel Matie-materiaal is. 

Anders as mnr. Marais se naarnlo c 
dokurnent het myn nie gehaudel oor 
meelui tering nie, hoewel dit mlskien 
nie so ver daarvandaan is nie. Ben 
of ander spitsvondige lkey het dit in 
Var ity van I S April ] 970 laat verskyn 
onder die indruwekkcnde skuilnaam 
van "Ajluistel'l'oel" (Meeluistervoel ?!) 

NUWE DANS 
Genoemde I key het dit in die stukkie 

001' ornrnige van on e g e telikes e 
chronie e tirades oor die euwel van 
clans. Dlt het hom daartoe gedryf om 
'n nuwc dans uif te vind. Ek plans die 
res van die artikel onvertaald en on 
vcrander : 

In this d, nee (0 kryf "Afillister 
v()cl") both partners, to avoid touching 
each other, will hold oppo ite ende; of 
a broom tick. 

'I he n ,t probl m, y th e clergy, 
i that for a I an mcrely to c a 
\ oman' silho lett timulate him 
to thought of activiti other than 
church wor 'hip. And thi, says 
monitor bird, is ab oilitely true. To 
avoid this Afluistcrvoel ha dccltled 
that hoth partn rs in thi ncw dance 
mil t ha\e their bead compl t Iy 
covered hy whitc paper bags. Aft r 
all, you can't e pcct p oplc with 
view8 likc that to cover thcir heads 
vith BROWN p pcr bags. 

• Ikey, why are you so sad? 
Forty nil is not so bad. 
Cheer lip, lads, it's only a game. 
Don't hang your Ikey heads ill shame! 

Dagse Matics, 

Alwcer sulke tyd, nco Te ou1ik daar by die ing-songs meel, water en soms 
'n liedjie. Di wat ek gehoor het toe ek daar wa . 
"Daal' langs die Eerstcrivier •.. upon their mother's knee ... the Ike said 

o.k .... dis klaar met kecs ... drink maar nog 'n sopie ... mampoer ... gooi 
maar daai . treeptrui icwcrs neer ... the winning cup i ours today!" Dit is 
mos so, of hOI; Dok '! 
Lekker ingclocr daar by Minerva. Henriette Reyneke, ek wonder of jy nog 

in die koshuis bly? Robert on i blykbaar jou nuwe tui te, of i daar 'n trek 
pleister? Toy staan ook gcen oomblik terug nie! Sy is die ene joligheid en energie 
na die "in" naweek op Vosburg. Ek wonder darem?! 

Armc ou 1 hys Cilli rs. Dat 'n ellcndige ou krankheid nou 001' 'n naweel , 
en <lit 'n 1a-a-ang naw ek, moes to laan. Mane; word onge]ukkig nie in jie 
damc e kamer toegelaat nie, hoewcl Alice Brem r almal probe I' oor Jig 
het dat so 'n reCi weI be;;staan. Dis maa jammer, ja. 
l .. orrainc Stander sien net gaud voor haar oe as sy die jaartal 1947 hoor. 

Kohus Fouche c Austin (gcerf van broer In.mes), dateer dan uit die wonderlike 
tydvak, hoe anders? 

onop lewer darem 'n kJomp vusberade dames op. As hy nie kan gaan die 
aand nie, bly Nde van Vclden, getrou aan ha r naam, ewe getrou maar in. 
Con tanti Marais is klnar ml;( die mansge lag. .. lie m ns! 
Jannie Ifollgaard is tradisione J ne al die Hougaards: 'n man van twaalf 

ambagte en dertien ongeJukkc. Aspirant.fotograaf, -soldaat, -herder en 
Nminnaar is maar 'n panr van sy pogings. Alta Boshoff sal natullrlik 'n goeie 
oordeel oor laasgenoernde kan vel. 
Die Tennis-intervar ity van 1970 al vir ndrc du Uui on, cen van die Matie 

tenni stcrre, altyd 'n onvergeeilike en be. ondere gebellrteni we s. Nie allcen 
het hy sy Ikey-teenstanders met pragspel oorrompel nie, maar ook die hart van 
hristien du Toit met 'n kishou (ku hou) verower. Die uitgctraple paadjie 

(verby die Inning gecl bessies) tll sen Dagbrcck en Minerva getuig dat Andre se 
deuJ'ta tende omswerwinge uiteindelik verby i . 

La tly, monitor bird need a catchy " . , 
name or hi new dance a title with Gert Muller en sy mcde-Spnngbokke het n unlcke metodu ontwlkkel om 'n 
zing. So he decided to c~1I this dance lang asem te kry. Hull bewcer dat 'n mens gercdd "bekfluitjie" moet specl. 
Wl1ich Will meet with the approval of ' Dit Iaat g10 ook 'n mens se vaar! op 'n merkwaardigl; mani r versncl! 
every church, the "PURIF ED (of As lnterval'sity-voorsmakie moe. 'n span Maiemci i teen hul lkey ge lags- 
ge uiwerde) VASTRAP". genole moo ling. Die vorm van die kompetisie? 'n "Boatrnce", natuurlik! .n 

ten ann kOlle van a1 die lkeywolwe by Jnme on Hal1. SR.-lid Dene Smuts moes 
NOLI ja, hoe lyk dit met nog 'n p ar o.a. toe ook hanr volle g wig ingooi en aan die ports deelncem. Ln an( ers a 

naaml0 c tukki s, m clui tergcnotc? op Stellenbosch was hierdie kompetisie weI met bier. Wat 'n vermor in van 
goeie gocd! 

r ie hoofrede vir ASH-president Johan Fi k se besoek aan Stellcnbo eh was 
g10 NoCJine trau's van Trene. Hy maak van Ba jan Wolmarans se voorkamer 
in Dagbrcek gebruik om haar te onthaal. On5 sou baie graag wi! woet watter 
p1anne vir affiliasie bcsprcek i en of die kwe ie van kontnk ook ter prake was. 

n r ak v rloof te n groothand Iprys 

Dlamante vir verloofringe direk vanaf die 

slypers is verkrygbaar 

t n GROOTHANDELPRVSE 

U BESPAAR 40-50% OP KLEINHANDELSPRYS. 

breSCO-diam'ante 
('n Afnb n'o S keondern mlng) 

8.t Vloer, 

SANT AM·GEBOU, 

h/v Bur· n Kelt Isfr at, 

KAAPSTAD T 1.1 41-2210 

The ne t problem i that both part 
n r mll t lanc in a circle moving 
rightward. (in those circles you cer 
tainly d nt' move leftward ). 

JOERNING en SEUN 
(EDMS.) BPK. 

APTEKERS 
t goor die poskantoor 
STELT",ENBOSCH 

h/v Bird~ ell leln traat 
Kontraktcnrs vir K.H.V.S. 

Po bu 11 

By Monica was ek net reg om te begin 10er, toe plaa iemand 'n sleHtel in die 
gat. Volgende keer sa] ek weI 'n kans kry. 
o ja, twee weke gclede het Silokie Marc en sy Marictjic toe voor die Groote 

Kerk se knn el ge taan. Bnie g luk dan ook ann die tweetjie . 
Hou dus nOli maar lekkcr Intervarsity en probeer die akademie ook intussen 
Iyk sny, Pasop egt r, ek het kaartjies op al die pawiljoene, ja ook op die 

lkeys s'n 'n strategie.e sitplck. 
Wces du gcwaar ku. 

Die alomteenwoordige, 
(g t.) S. G. I.J. Oerdcr. 
(nou Wfe( julie ook wie ek is.) 
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DEM 

• Lieflike Besemnooi, Rika Seunet, 
lyk bale trots OJ) die splinternuwe 
maksi-jas wat sy as prys ontvang 
het ;11 die kompctsiie, H'ie gee dan 
nou ook om om na 'n tnaksi te kyk 
as die inhotul so aanskoullk is? 

Oud-voorsitter van die 
Intervarsitykomitee, Pieter Ie 
Roux het onlang verjaar. 
Pieter kry toe 'n mooi bo 
madeliefies pr ent. Die 
kaartjie het gelui: "From 
one you know, but know 
not". Ons wond r wie die 
geheimsinnige bewonderaar 
i . 

HUFJERI' V. D. spur 
Hubert (23) is vanlaar se hoofdirigent, 

Afkomstlg van Stellenbosch self ell bly 
III Die Wits Huts. 11)' het a/reeds die 
B.A.-graad beliaal ell loop tans B.Beo". 
Il, 1Iy het reeds gelloeg ondcrvlndlng 
as dirigent, want nle alleen W(l,\' hy op 
Paul Roos een vall IlIIlIe dirigente nle, 
maar hy het ook verlede iaar by geleent 
held vall Intervarsity opgctree as hulp 
dirigent. 

veldtog bekroon i !) 
Die mak i is egter eintlik maar net 

uitcrlik. Onder dlt is daar nog altyd 
die mini. Aan die mans sal on .• e: 
die mini hiberneer tot vol 'end sorner 
toe. Hou maar moed tot dan! 

Die vraag is nou net war die r aksie 
van die Stellenbos e mans teenoor die 
maksi gaan wees. Sal hulle die voor 
bceld van die anu-maksi vcrcniging, 
die "Legmen of America" (L.M.A.) ... 
volg en glad nie na meisies in maksi' DII::. Matiemasjinerie is opgcwarml More, 23 Mei J970, gaan ous 
kyk nic of sal hulle nog van die meis ies die stoomroller in hoog tc vcr nclling plans. Ons vyft ien 
notit ie neern self al is bulle heelternal veldwerkers is in goeic werkend kondi ie, maar, Wo..; belangi ik: 
toe onder die maksi? _ ons duisende kele is ge-olie, die rouge los en II 1100t is aam met 

sy woord gepl as. Onder aanvoering van on dric losvoorspeler , 
tc W te kaprcin Hubert van del' Spuy en Ilanke Pie I 0 tzee en 
Pictcr Bczuidcnhout, gaan ons van die pawiljocn die "ball H mpu s .. 
na die agterspelers or die veld. Ons gaan laag sak ill die skrums en 
hoog rank in die lynstane en raakvat clke noot, 

I{ 
M 

SLAA (EN 
K) TOE! 

In Die Matie van 6 Junie 1969 
is door op die voorblad o.m. 
gemeld dat die maks! op 
Akker doodgebore is. Hoe 

dit nou no 'n jaar? 

die 
Iyk 

D IE mal si is IN! Niks kan nou meer 
die "decline and fall of'the hemline" 

keer nie. Ook nie eens op die Akkcr 
nie. Met die on lung e kouc het maksi's 
ecn vir ecn ook hier op Stellenbosch 
verskyn, hoewel dit reeds geruime tyd 
in Johannesburg en in die Kaap tc 
siene is. 

Rcaksie het dit natuurlik hier uitge 
lok. Die marine hct gekyk en weer 
gekyk, maar tog niks gcsien nie. Die 
mei ies is toe tot op hulle tone, Die 
teleurstelling vir diesulkes is groot, 
maar af en toe Iocr 'n mooi paar cnkels 
darcm nog onder die roksoom uu, 

VIKTORIAANS 
Praktics, eties en moreel voldoen 

die maksi aan allc vcreistes, Dit is 
warm en gevolglik uiters gcskik vir dic 
nat Stellcnbosse weer, hoewel nie 
soscer vir die sornerhlue nie. 
Dit Iyk dec dae indcrdaad Viktori 

aans daar in Victoriastraat as a! die ou 
mooi goedjies van die kla se af korn of 
gaan, Dit is moreel, kuis ell maak 
lctterlik toe van kop tot tone. ('n Mens 
meet mnr. Gert Yssel gclul wen. met 
die sukses waarrnec sy anti-mini- 

SING! ! 

MATIES •• 

Plet (21) het oak al vorige oudcrvln 
ding opgedoell as dirlgent by die Hoer 
skool Swart/and, Malmesbury, Hy volg 
"{III/aa/' die kursus B.A. (L.O.) III ell 
bly in lletdarbcrg, 

HOMBRE 

fly ~·olg vanjaar dle kursus B.A. 1/ til 
bly ill Huis Marais. lloewel dit s)' eerste 
ondervindlng as dirlgent is, sien II)' bail' 
nit daarna ell vcrwag dat die sang en die 
rugby vall die b stes gaan W('CS! 

A N DEUS as in die verlede foe 
die Intervarsityk omltee die 

versierlng van die sangpawiljoen 
waargeneem het, docn 'n mans 
koshuis dit vanjaar. Hombre is 
die manne wat vanjaar sal org 
dat die pawiljoen 1'011 die bestes 
lvk . So sal die Mattes weet waar 
hutk: moet sit ell sal die Ikevs 
weet wie daar it. Volgende jael1' 
sal '11 onder koshuis die geleent 
held kry om hul talente ten IOOll te 
stel. 

EIKESTAD APTEEK 
REVLON HELENA RUBlNSTEIN 
ELIZABETH ARDEN OTY -- MARY 
QUANT - - LENTHEI I VITAMOL EN 

VE~L MEER. 

PARFUUM TE KUS EN TE KEUR. 

• Aggcuee, julie kan I1IOl' nil' lekker IlIg as julie so Irk uie! Goot )lleg 
daardie boekles en " mile" poppil'. , "smile". 

Sing-Songs Dood? 

Met daardie altyd-ra ik undi ionelc 
trelfen Mampocr, Sople, Die Be em 
en Die Kat wat ierugkom hct 01} die 
gees en pret van al die vorige Int 1' 
val' itic weer lewcndig in on midde. 
Verdcr is d. ~ r Toffe Jongcn in sy nuwc 
bar djie en talle andcr wa I'm con die 

hal suiwor tus: en die put g!h Il d ur 
stuur. Ons a n well Ill! hUI)!· (ootjic 
g. an lkey se kind , koon van die veld 
nf. it. 

'n Tcrugblik OJ) <lie at lc pe ing 
on . wi! lit eg: I' lant voorkom of 
daar nie eli clfd ge drif g undo i. 
veri oe inn! nie. VERGENOEG 
Oi 

ONMIODbLLIK na an or> van die 
hoofweds tryd op octzcnbui g ver 

trek 'n aanral hu vanaf 'oetl nburg 
en die I J. F, Vcrwocrd-gebou na 
Vergenoeg. 

r die bur se t rug 

FOR SALE 
11, 'Y l-IIATRY PSY IHATR P. Y HI TRY!!! 
IOO·pnge ts of (Yl p ychi try not 'J produ xl ri in Ily ~ 1 U .. r. 
m dical tud nts, now v lil bl for \\ i IeI' di tribution, in ludc s tion 
m: • • • • r mnic C III SOl mental 

• • of 

cr rina II. first tw lve y of 

• • 
• • hiklh 01 

b ive, 

ntir fifth yea: 'UI' ry Cl in . 
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]1B](!E ~(!E~(!E~ '70 VEE VEEL SKONER AS 
OOIT TEVORE 

Sprankel van Oorspronklikheid 
'N ORDFNTLIKE besom mod so vee dat geen krieseltjie van 'n 

atoompic oorbly nie nie cens die gesplitste kern nic- maar 
sender dat die he 'em el f met die veery vuil raak. Ons vra ons el f 
( f of Die Besem '70 voldocn aan hierdie vereistcs. 

Mcnings hieromtrent sal wiss I vol 
gen smuuk en humorsin van die lesers. 
Die h dueling was om hoofsanklik mel 
spotprente die (log te kielie, maar 
sornmlge sal miskicn kla 001' die 
skaarste nangeskrewe grapples. Die 
waf wcrklik danr is, is egter van 'n 
gehalre wat nog nie voorhecn op 
Srcllenbosch geewenaar i nie, 

Die tekenwcrk i. deurgaans van 'n 
baie hoc gchalte, Vanaf die ouiydse 
porn-pornrnetjie wat die aanval so 
trefgewis loods, met dic "Wilh·id 
Wizard" wic sc Ikcy-hetowercnde 
gevrcetjie tclken oos 'n Middcleeu e 
kraklc in die bludsy opduik, rot die 
laa tc loopgraaf waarvandaan die 

Die n sem '70 gee die volgeude 
antwoord op hierdic vrnag: 

Om treek die ja, I' 1927 A.D. hct 
iwec studentc-damctjics, rc were Ann, 
Neethling-Pohl en Lulu Ziervogel, 'n 
stukkie stud nte-oorspronkflkhcid gc 
plceg wat v. n vel reikendc betekeni 
vir die Maric-lkey Inl rvarsiiy sou 
wee .. Namen: die dame van Harmonie 
het lull lc , an Jan Picnaar, kaptcin van 
daardie jaar e e rs to "pan, 'n he cmpic 
g stuur met die hoop dat y span die 
I key. sal wegveeg. Die besern he: in 
Wilgcnhof gebly en nail enc Aup 
Rnals <lit,; in pirasie gegee om di' titel 
"Die Be em" te gebluik vir een VUIl die 
Malic e pawiljocnlJ'O fkaane. 
Op 'n SI{-vergad ring in 1935 sfel 

m j. 'J winkle Ilaneknm vonI' dnt 'n 
Intervar ifyhlad III die vervulg ge'lUhli 
s er word. Mill'. Blanr 0 tzee stcl 'n 
nmcndameni vonI' dat 'n suh-komitee 
nang tel word om die s~lllk tc onder- 
o k. Oit word to nangcllcem en die 
komitee ducn versing tell gunstc van '0 
'n hlad, en sodocnde kom Die B scm lot 
sinmt 

In wcrklikhcid waf, <Ii blad vnn 1935 
blool 'n verbcl rue uitguw van die 
Rugbyprogr.111. 
Op die voorbllld daarv. n wa 'n 

karikatuul' van Paul Roos. 01' die 
!linne te lwee blad. ye vel' kyn POI' 
Ilctle v n Oubaas Mark en Danie 
Cravcn, die wool'de vun "S pic" en 
"Oll Ike", die pannc ell rnad vir clie 
p ICI • 

lkcy-oorblyf cis in 'n ewe mi rabele 
trokkie die aftog blaas, word lkcy 
gc tof en n vee mel 'n decglikheid wat 
hom inderdaad na 'n verlore skakcl in 
die evolu ic-keuing moet laat voel, 

VOLKLEUR 
Die nuwe Besem tref deur y 001' 

spronklike buiteblad wat met outydse 
wan en bruin '11 bedrie 'like (I) 
be adigdc raam vorrn vir volklcur 
troffers reg in die middel van die blad, 
Dis, sever Oil kon va stel, die eerste 
keer tim klcur binnc-in 'n publika ie 
van hierdie aard in Suid-Afrika 
gebruik word. 

Vcrder is elit geen ultra-ruodernc 
ingcvoerdc Amerikaanse nylon Besem 
hierdie nie. Dis inhccms, tui gemaak, 
sender onnodigc fictcrjasics en vee met 
'n wier van ou-nuwerwet e maksi'. 
grondlang op die stof af. Dit .11'001 
dan ook met die rcdakteur .e bcleids 
verklaring op blud y 3 van die publi 
ka ie. Terloops, 5.00S van al die andcr 
persone wr t bydraes gelewer het, ver 
skyn y foro ook lang aan, maar vcr 
mom in die gedat nte van 'n onbekende 
ski lder wat in (lie toekoms nog groot 
hoogte gaan bereik, Kyk gerus na 
hom ... ! 
Prof .• lannic kom ook aan die woord 

en doen 'n beroep on ons om te bcwys 
dat daar net ecn ware Intervarsity i en 
dit is die jaarliks kragrneting russen 
die Maries en die Ikey . 

VLOO • THERON 
Dan trek die grofgeskut los. Dr. 

l .. ouis Bubrow Will Ikeys vra dat die 
w, I'e gees van port sol heer op hierdie 
besondcrc <lag. Dr. Danie Craven 
bckleml()On weer 01' sy bellrl die wy e 
wanrop on portl,;cnheid kan bewcr k 
stellig len pyle vall vcrskille en I 'n 
Illodel vir die res van die wereld kan 
dien. 

Legendar iese V)oog 1 heron WIll toe 
verskyn ook in y nou-gedaante en 
VCI'! I van ~y Intelvar itic as eer te 
jaar, junior en . enior ( nder keidcJik. 
Die prankelcnde kryfslyl hewys dal 

Brand saal 
Ire • In 

BUS, SPOOR, SEE, LV T 

B 'sprc ,k by die 
ST ..,LL ~NBOS I -R lSA NTSKAP 
Dirt] traat 58 loon S6ll 

OOK T. AT t.RBESPREKINGS. 

DU TOIT 
vir al 
u 

SKOENPROBI.JEM 1 
Van Rynev Jdstraat 21 

STEI LENBOSCH 
Tel. 4274. 

AANDAG ALLE 
KOSHUISE 

NERRH DE VlLLlERS 
iuitgcspreck Pie-her), hoof-indoena 1'(117 vanjaar se Besem, het rede 
0111 so breed te glimlag, want hy ell sy redaksie se /.;1'001 tauk is mel 

'n voorspelling van die uitslag mel sukses voltooi en met akklurnasie ontvang, 
inagncming van aile moontlike weers- - 
omsrandighede, insluitende 'n necu 
veld (in welke geval die Malic gaan 
wen met 4 tcenoor 2! Kan die kuiken 
dan nie verder a'> lien tel nie?!) 

'n Briljantc verslag uit die leers van 
"Die Besom Geheime Dien "("Besem DIS 'n splinternuwe orkes vir 
Action") word deur Nic Tom gelewer Stellenbosch, maar met er 
en sorg vir na-aksie-sarisfaksie vir die vare musikantc: Thys Smit (van 
lagspierc. Ritmos-faam), Jose Jordaan, 

Met die cog 01' die maandoue Willie Koen en Marcel Strump 
viering van verkie ingsdag kom "Sun- fcr=-c.Thc Kings Breed". Bulle 
light Aktucel" met 'n baie laat uitgawe kon eers nie aan 'n naam dink 
van oorkant die Vaal. Nogtan baie nie, maar toe droom Jose cell 
lesens waardig vanwce die ongewone nag van outydse riddcrs betrokkc 
sutiriese inslag daarvan, in 'n swaardgevcg, Vandaar die 

Vir rugby-kennel's is daar ook 'n I naam, 
heel anti-akadcmiese toets deur Craven 
Viviers opgestel. 

Die rednk ie, wie e foto ewe beskeie 
op clie derde bJadsy van agtcl' ver kyn, 
kan gdukgewens word met 'n puik 
poging wat uitstckend in sy doel 
b hanrl te slaag. 

Terloops: per one wat belang'tel 
om met die n semnuui nfjie in aan 
raking tc kom, kyk up hladsy 36 by 
die BI'-advertcnsie wat lui: "Diens 
is mcer as hloot 'n gawe k~rel wees. " 

hy nie net Marie was nie, maar in gee 
en we e nog leeds is. 

Interessante wetens waardighede 
word ook vcrskaf i.v.m. die ontstaan 
van Die Besom as liedjie en as Inter 
val' ityblnd. Dit i verbind met name 
wat vandag nag baie prominent is in 
die Suid-Afrikaanse aktuallteit. (Sicn 
b riggie hier lang aan.) 

Die oorspronklike kort .teclbescmpic 
skyn nog glad nie moeggevee te wee 
nie. Dit word nou blykbaar as mu 
seum tuk bcwaar. (Hoekom haal ons 
dit nie uit vir gebruik deur die diri 
genre nie, of deur dic bescmnooientjie 
self, om by die Ikey heksevrees te 
wek'?!) 

KOMPER 
Bcnewens stati tiek i.v.m. die oit 

slac van at die vorige lntervarsities 
sedert 1918, vcrskaf Kiepie die Kemper 

NUWE OI{KES MAAK 
SY BUlGING 

'n Maand of wat gclede het hulle 
aamgespan en op die PSO-dans ludle 
dcbullt gcmank; en wat 'n dcbuu( was - 
dit nie! 

Besprekings Stl'00111 vinnig in, want 
hulle speel na clkeen sc smaak; pop, 
jazz, boeremusi k en self "under 
grollnd music"-glo iets ergel' as. 
" oul". Jo e i die "undcrgrollnd"-man i 

en 'I hys op die dromme is die jaZl 
fanatiku . Willie speel die baskitaar 
en Marcel die orrel of klavier . .10 e 
neei die icidende kitaar en is sanger 
s, am met Marcel. 

I Julie verCel dat 'n klein seuntjic 
cnkecr op 'n troue "I {ansie lim" 

aangevra het en van daardic dag ar 
klim lInn 'ie op 'n lckker "jan-beat" 
die berg uit-hut gewil<lste licdjie. 
Hulle oefen elke Satcrdagoggcnd in 

die Strand en kombineer dan hulle 
afsondcrlike idee in die verwerking 
van die nuut te ponliedjies. Die 
efeninge is geen trafnie, maar loutere WOENSDAGAAND Vftll die Ian ,_ ge Iaan en toe y haar weer kom kry, 

nawc k het da, r halfeen se kant was haar bed die ene vlamme. [ ie heJe 
'II letwat and r gc(lnanic us Die gille dellr rrene weergalm. m a se bcd wa. aan di~ brand; matm, 

Bescm '70, of hue'? verwarrncl' het Ie naby haar bed komberse, dic lot. 

• Panie 
e 

Almal in die koshuis het aangdmrd 
loop gekom met 'n heker waler in die 
hand en H a het vel aard hanr vcre 
komber gegryp om die brnnd te blu . 

Die brandblu. er het by fckom en 
toe was (lit net die ene rook, vere en 
wutcr. In die nro e i :.Isa amper by 
die ven. tel' uitgc puil. Van hanr hed 
het net die kale gcraarnte oorgebly. 
Mevroll kon haal' gelukkig die ver 
kcring gee dat die ko flui wcl teen 

brand vcr eker i . Skrale troo ! 
Ns.: Adinda en Ansa, vir wie l~Jsn 

('crstc gegil het, het doodvcrskrik hul 
knmerdcur toegcdruk en wou om die 
dood nic lIitkom nie. llullc was vas 
ourtuig dat daar 'n nanioe in EI a se 
kamer ingckom h t! 

ny (Iil' f 'I' p(,l'se gaall l'(J/I hierdie 
bI{fd~y was tlie Sjampm!iellooieJlfjie 
ollge/llk/dg lIog /lie aallgell'),s 1Iil': 
gm'o/glik ko" OItS nil' ill Me,.die uilgawe 
'" fOlD VUIl hoar plaQ'i lIie. Om hoop 
om ill die vo/gende lIitgawe dam' l'DO/' 
Ie vergoed. 

• Helderberg en SO/lOp /trat (die vere) lI'uai tydells '11 kussi1Jg~ 
geveg. Ell aUll lIIie be/worl die kussillgs nogal? Jong, ek 
gaan darem vel' tel ... 

SOS. RED. 

plesier -vcral met 'n blikkie bier in die 
hand. 

l loe lank hulle sal aanhou specl, 
wcet hulle nic, Waarskynlik so lank as 
wat hulle dit gcniet en Stellenbosch se 
gehore hulle spel geniet. 

'n Pluimpi vir Stellenbos ers: 
die orkcs verkies hulle bo die Kaapse 
gehore, llier is die atmosfeer m r 
intiem en ontspanne en die orkes wat 
die musiek versl af, geniet ook meer 
aandag, 
Lekker jol op maul van die nuwe 

klanke, Marie ! 

HE.RST/GTE. 
BRUGKLUB 
D IE Bl'IIgklub op Stellellbosch is 

herstig. Die III/we kit//) is glo 
besollder ok fief ell hel alreed~ ollgel'eel' 
sewel/tig lede. Twee Will die spe/ers, 
Johall Olivier ell Willie Theron het ook 
op 8 lot 11 Nlei ill '11 lI(1Si0I1111e 
kampioclIskapskompetisie deelge- 
lIeem. 

Die klilb be/OWl> '11 opll'illclcllde t 970 
vir bl'llgspelel's. liulle l'erwelkoIllIlUH'e 
ledl'. hlige bl'/allgslellelltles hall vir 
die loorsitfer, Juhan Olivier by 
Larshei-woollstelle 11, IJird\,traat, 
konlak. Die letleg('/(/ is l'Yfiig sellt 
per jaal'. 



Huis Marais, 

Eendrag 
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DIE VOORBOKKE 

elderberg, Hui s Visser Verras 

'n Skrum in die wcdstryd Huis Marals-c-Eendrag, Eg, het die wcdstryd met 11·3 gowen, 

Uitslae 
alle 

vanuit 
oorde 

DAMESHOKKIE: 

Minerva klop Huis ten Bosch 6-1 
Harmonie klop Huis tell Bosch 4-0 
Lydia klop Minerva 4-2 
Harmonie klop Heemstede 2-1 
Huis len Bosch ell Huis de Villiers 
gelykop 0-0 

WereLdrekord 
VLr 

tennisspeLery 
M ET Stellenbosch se tennisafrigtcr 

111nr. Houba as amptelikc skeids 
regter het Rodney Ililes 19, Sakkie 
Smit 20, Karl van (1t.:I' Merwe 19 en 
Cllri~ van Zyl 19 die naweek 01' 
Coctzenhllrg 'n nllwe wereldrckord 
opgestel: Bulle het 24 uur en 5 min. 
lank tennis gespcel en sodocnde die 
bestaande wcrcldrekord (soos opgestel 
dellr studentc in Engeland) met 5 ullr 
15 min. verbeter. 

r lierdic spelery Vrydagmiddng om 
4 nm. in aanvang genecm. So koud was 
dit Vrydagnag dnt die bcamptes 
hcurtelings om die lennisbaan moes 
hardloop om warm te bly. Satcrdag 
oggend om 10040 i& die vorigc wcreld 
rekord verhygesh.:ck maar die manne 
het bcsllli m aan te speel. Om 4 nm. 
het hulle ewe fiks die tennisbaan 
verlaat en met bl ee glimlngte die 
appJous begroet. 

Gedurcndc die spelery heL hullc 
476 spellc en 51 stelle vo)t()oi en 
11,616 houe geslaan. Na elke <Ide stelle 
het die vierlal (k)rkruis mauts gewi sci 
cn gCl:l1 pesifteke punr het dll, gewen 
nie. 

Mnr. Houba het na die wcd&tryd 
verklaat' dat hy baic ingcnome is met 
die studentc se poging. 

GHOLFKAMPIOENSKAP 
Dll': eerste rOllde von die Ullil'ers;- 

teits-gholfkalllpioens/wl' ;s a{ge 
halldel ell geell speIer kon die boallsy/t'" 
Will 74 001' 18 put/ies oOl'lref nil'. Die 
/Jelallgrikste lIilslal' is: 

Tim Ralldoll 76 
Christo Marais 76 
Edwin llertzog 77 
Joli" Plimsol/ 78 

MANSHOKKIE: 
------------------. 

VELDLOOP 

Dagbrcek A 
Personeel 
Helderberg 
Sinionsberg 
Huis Marais 
Majuba A 

7, Militer JJ 
3, Dagbreek /) 
I, P.S.O. 
I, Wilgcnho] 
t, Hllis Visser 
2, Eendrag B 

NETBAL: 

Sonop klop Minerva 15-11 
Harmonic klop Denneoord 14-10 
Heemstcdc en Huis ten .Bosch gelykop 
14-14 

SOKKER: 

Maries I 
Maties II 
Maties III 

3, Selestians 
l, Sclestians 
o, Goodwood 

DEUR NICO LOTTER 

'N EIENAARDIGE situasie: Aan die een kant die Matie ill al 
hul glorie: (1) Die groot'ste rugbykilib in die land. (2) Vyf ver 

tecmvoordigers in die Springbokspan na Europa. (3) Twee panne in 
die W.Jl.-eersteliga. (4) Die wereldhekende Dok raven a afrigter. 
(5) 'n Guerilla-kamp wat die ganse land verbaas het as mod erne 
oefentoerllsting. 

Hicrtcenoor die lkeys met WClI1lg aan 'n Matie.cerstl.'span wnt met 
om te vermeld maar wnt noglans met samcspd cn t[lktic~ soo. van ouds, sy 
3 teen 1 die gunstelinge is vir Inter- teen ·tand in W.P, knn oorrompd. 
varsity 1970. Ilicrhy ann Juitend het die Ikcys 

Die pcssimisme 01' Stcllenbosch is 
nie ongcgront.i nie. Die Maties is aile 
behalwe op dreef en van '11 span met 
span gees ell entocsia me wa daal' blyk. 
baat' nog weinig sprake. 
Onwillekeurig wonder mens of die 

klub sc besondere dieptc in sekere 
posisics, nie die oOl'sank is vir indivl· 
<lucie suksesse, dog swnk samespel nie. 
Die eerstespan word gedurig vcmnder 
en vir elke spel~r is dil vnn gwter be 
lang om ~y plek Ie behol! as om te bou 

DI E Blouspan van Oagbreel' het sy 1wcedc nederlaag binne vier 
dae gcJy toe hy deur Hoi Vi er met 6-3 geklop is. AI dic punro 

is met strafskoppe aangeteken, en dit is dan ook 'n goele aanduiding 
van hoe sake vcrloop het in hierdie wcdstryd wat deur hale srrafskoppe 
ontsier is. 

Vir Hui Vis cr hct Johnnie Waite 
(heelagter) twee strafskoppc behaal 
terwyl Dagbreek SC 10 skakel, Carel 
Anthonissen een maal in die kol ws s. 
AI die punte is in die ecr te helftc 
aangeteken. 

Aan Dagbreek-karu wou nik blyk 
baa I' reg loop nie. Huis Vis er kan hul 
self gelukkig ag dat daar so 'n gebrck 
aan afrondin ' by hul to n tandcr was. 
Nadat Dagbr ek se hakcr George I hom 
afge tuur is ween te veel voet 
voreruoe in die krum, het hulle nog 
oorgenoeg van die hal te sicn gekry, 
en veral teen die einde aanmekaar mel 
hul agterlyn pro beer slaan, 
Ween. hul go ie samespel, i. dit 

moeilik om . pelcrs in die w n pan uit 
te onder nogtans hct Waite tewig 
vertoon. Dagbreek se ewe voor pclers 
het hard probeer en goed ge peel. In 
hul agterlyn het vlcuel Jan Booyscn 
bemdruk met die wyse waarop hy 
herhaaldclik om sy man gekom het, 
al Wall dit niks help nie. 

HUI MARAI 11 
3 

o. Ie nrange op dreef WILGENHOF, wat vanjaar nog o. Y net een keel' verloor het, kan 
O. hom elf gclukkig ag dat hy met 14·14 

HOEWEL die Matie-veldloopspan teen Helderberg gelykop kon speel, 
O. nog nie vanjaar met Celtics kon M t rustyd wa die Wilgeuhoffcrs 
O. afreken nie, begin ons veldlopers stadig alrceds met 11-3 VOOI' maar daa rna 
l. aan weer hul ou YOI'm herwin, Dit is het die ligte pak voor peters van die 

vera! Ferdie Le Grange wat vanjaar Swart pan die hef in die hande g kry 
pragtig 01' drcef is. Saam met le Grange en die 11 I na willekeur dikteer. To 
bchoort die bcscerde Mcurant Borha 1 { lderberg die telling kort voor die nog later vaniaar 'n gedugte Matie- 
kombin .. rsie te vorm. einde gelykop gemaak her, het die 

Witspan weer wakker g krik en In die afgclope Don Lock-veldloop- 
byecnkom het l.c Grange die vyf my I ampcr punte aangeteken. 

1 G II ' Pri (I In 'n wedstryd wat met rukke n in 24 min. 14 sek. (21 sek. beter a sy Vir Wilgcnhol re: 0 re rm (1), 
vorigc beste) afgcle en odoende die P. J. du Pless i (senter) elk en 'n drie store mool rugby opgclewer hct, klop 
vierde pick onder talle atlete ook van gedruk terwyl Willy Wilson (hecla t r) Medi die swna r P O· pan. 
die O.P., behaal. met twee strafdocle en '11 kepdoel 

Die Maticspan be taande uit Bernie geslaag het. Helderberg sc dridS i M die h t eersrc punte anngetel n 
Keyter (] I de met tyd 25 min. 32 ek.), deur Philip de Wet (vleuel), Rud If. t e J innie Slabl er 'n 10 rollende bnl 
Lodewyk Rabie (l2de-25 min. 37 sck.), Wittman (slot) en Koo Pretoriu nahy die PSO-dodlyn or epik n 

., Paul van der Mcrwc en Dirk Stcyn (flank) behaal terwyl I' rman van del' 00 'I) spook lure eil het naby die 

.... (Jacobus Scott is gedurende die wed- Merwc (vlcuel) met '11 trafdocl ell 
2. loop beseer) het met 63 punte 2de Jan Joubert (sentcr) met 'n vervyfskop pale. Kaptein Joh n ~ ctz het vcrvyf 
3. geeindig in die 'p, nkompetisle. I ge: I ag het. en Medics v rdcr las I voorloc t • 

------- Hierna j dit PSO war met 2 dri c 

HELDERBERG 14 
WILGENHOF 14 

wat di nfgelop tw t.: nawel c or 
winning, van 31·0 (ieen Villag rs) en 
31-6 (teen Tuine) hehual h t, net l:cn 
moontlike pan. IILll nfrigter dr. c iI 
Mos grond.yoptimi~l11ei.v.m .. y pan 
sc kan e OJ) dic spall amespd en 
po itlcwe gc indhcid. "Hulle h t lus 
vir rugby en gooi aile in'" het hy 
yerklaar. 

GUN lELING 1 
, 
Intervarsity is cgtcr meer 8. 'n 

gewone wed. tryd. Dit is 'n groot 
oomhlik en as dit die Mafic' tot 
same pel gaan aan poor bly die 
maroonspan my gun tclingc. En 
tocsiasmc is cgtcr 'lllloodsaak vir 
'n oor ~inJling; daarom be)llcit ek 
ongecwenaardc allmocdiging 
vanaf die p wiljo nco Met 'n 
Ilositiewe bcnadering .oos hicrdie 
al en moet 011 Matics well! 

DIE :r..1A'fIE word 

E]~NDRAG 

IN 'n harde dog Icwendige wedstryd het Hui Marais met 11·3 teen Fen 
drag ge eevicr, Die spcl het van docllyn 
tot docllyn icwissel en lot 'n kwari ier 
voor die eindnuitjie, toe Iluis MUlni. 
'n beslis ie oorhand verkry hct, was die 
uitslag onvoorspelbaar, 

Vrocg in die wedstryd hct Gerrie 
Albertyn 'n vinnige skep kop vir 
Eendrag oorgcskiet, Met hul voor 
sprong as annsporing hct die Eendrag 
YO rspelcrs die oorhand 001' hul teen- 
lander in diu vasto spel gckry, maar 
hul kukelpaar kon mekuar nie vind 
nie en bale goeie bulle het verlorc 
gegaan. 

In die twcede helfte hCI Ilui Marais 
herhar Ide aanvalle lood met hul 
10 voorspclers nan die voorpunr, 11111 
10. kakel, Willie Doman, wat goed 
vertoon het, het hulle c rste, welver 
diendc drie aangeteken. Eendrng het 
we r aangcval maar nie die nodige 
deurdringings v rmoe getoon nie, Johan 
Steyl (vleuel) het Iluis Marui laut 
v )OrlOOI' met 'n opportunl ti . e (Ide, 
n die oorwinning j b klink toe 

Johan Vercuil (agsteman) in die ster 
wen oomblikkc 'n drie aangeteken het 
wat deui Doman vervyf L. 

MEDJES 10 
PSO 6 

dcur Grabl I' en Dc Klcrk di telling 

rook. Mt.:die vcrrn cgtul' n met 'n 
eindpoging word die telling 10-) n 
John Kapp druk en oetz e vervyf. 

Vir P .. O is dit 'n jammerle dnt hul 
gevaarlikc s ntol Glen Spyron vroeg 
in die Wl:l! tryd b e r iN. 

Medie so uithlinkcrs was Hip 
Henning (ag I Jnan) en John Kapil 
(vlellCI). 

Ook. mn t Medic kle liel ntvnng 
vir die waat' p hy die geellntic in die 
• krUl1ls en IYllstan in 100111 geh u hot. 

/{oC'wl'/ di Tyg£'l'bl't'gt'rs air ed .. Ill' {' 
keN l'erlool' h I is hlll/ OJ1 Merdle 
sladillm di l'oOl'lop rs 1/1 Ii' all 'r/i '(I, 
mel dll' totaal \'(Ill liclI plt1lfC agl I' S)' 
lI(lom. Die re(/e hi '/T001' is dat die Dag. 
b,. kef cebrllik gelll"ak het I'all tIl 

klub pder ill s)' 11' '/.<;11,)' I t ell JU cli 'S 
ell sodoende .'OJ' 1'(!rIl'OIIl'C (wee punic 
a(lll Ie. moes (lISlaml. 

E~cl 8!n·Drukk ry Bep rlt, t Irstrant. 
Obs TV tory, vir dl Student raacl 
at llonbollch. 

pikkie blommaert 
mOllsuitrustcr ~tellf.'nbo~(h 
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M 
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T 
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E 

'olg-orelf' by 
ond(·r·J rift •• : 

1. Oud(·rdorn. 

(.f' \Tjg. 

1. 1'ui dorp. 
5 .'10 I. 
6 Fr. tUHi('. 

7. Kursu . 

I 
K 
E 

• 3. 5' 10", 173, Bellville. 
D. F'. Maloll, W.P.B, C.A. 

21, 5' 1 t", 160, /(ill[l Wit 
tuim:« T()ull, Gill c.u. {Jr, 
W.P. 0.20, 1.A. (Re{]tc). 

nor ANn COF;TZI~F; 
is, 6' 0", "'O~, Vnnbf'Ttsba(ti. 
s« artland, W.P., Bo r. 

IAN M(·CULI .. AM 
",5, 5' 10", 165, Rlwd SIl, 
Ronde b08C}/, W.P .• M etlies, 

IUCIIARIl Nun. '} .. 
I. 5' 8", JilcJ ]{ar1l)8taci. 
ROlld'lloscll, n.com-n, 

JOHN I .. E nov 
(kNpt.J ~ (;' " 195, Kartp 
• "Itad Rcnuicbosch; Gaze Ilf , 

CA. 

GF~RT MUU .. ER 
)! , co«. 194. Stlllrnl){J.-rh, 
P01·t Nutul, Sllid-A/nka, 

Homl. B Oomm, 

JOllA 
~. .,' 10", 173. si-n. nbosch, 

Paul Roo, [,.0. 

nUKKn; nUnGER 
~5, 6' 4" . .J2(), ~'t('1l('llb(/8c1t, 
Olunu itlium, W.P Nuvor 

stu g. twa m pt« . 

BAU.RY CJ..F]MENTS 
23. 6' 0", 185, Kiml)( rlri), 

I imbc1'lu/, Medi 8. 

KOIUJ' NEF;TIIUNG 
)7, 5' n: no, KI/(11)stud, 

M.A. 

.J4, 6' 41 N, i40, /(t((IP,'~t(ld . 
eu koppe, O.A. 
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