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DIE Stellenbosse afvaardiging na die SR-konferensie

was v.l.n.r. Jimmy Fouche (leier ), Andre Gorgens) Uys Theron, Max

Loubser en John Daneel,

V

ONFE

n

"TRI LE J"

G
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IE geskiedkundige tweedaagse konferensie van aile blanke Suid-Afrikaan e Stu ..
denterade wat die afgelope vakansie op Stellenbosch plaa gevind het, wa ongetwyfeld 'n groot ukses, het Buks Hertzog, SR-voorsitter, aan Oi Matie gese. Talle van
die 55 afgevaardigdes het hul tevredenheid teenoor hom betuig.

Onenigheid wat op die eersto
dag oor die samestelling van die
sakelys ontstaan het, is na beraadslaging ult die weg geruim.
Die konf rensie was di vervulling van 'n Ideaal waarvoor Stellenbosse studenteleicrs hulle die
afgelope aantal jar sterk beywer
het. Dit was die eersto keer in 38
jaar dat Engels- en Afrikaanssprckcndo student leiers so byrne-

Maties

kaar gekom het.

word,' w er in die to koms sa]
Hoewel at elf blank kampu so plaasvind, byna c np rig a nva r.
ingestem bet om 'n veelvolklge Dit is aan Pleterrnarltzburg
opg _
hyeenkoms by to WOOD, het die dra om in 1973 die inisi tief t
swart untversitelte volgen SA 0- n em indien die b hocfte bestaan.
beleld die uitnodigtngs van (lie
Die konfer nsi het die erst
hand gt'WYS.
dag amp r sklpbreuk g ly toe
Aan die einde van die konte- Steve Joostc van I
pstad m ~t
rcnsie is 'n Stellcnbosse mosic dat ultstapdreig ment 'n mosi indi n
konfcrensies waarby all Suid- w .artn hy daarop \ ndrlng dat
Afrikaanse univcraitelte
b .trek s lcoro sak , waarond I' studentebctogings, 'n persverkl ring van
di ' noordcltke A Irfkaaru studenteruadsvoorstttcrs hieroor, n di
1'01 van rcktore, op die 001' 'eng komo agenda bygcvocg wo d.

Wikkel Fluks
Buurstate

POTcn VETO
'N GROOT aantal studente het 'n deel van die afgelope vakan ..
Die afg va rdigd s van
sie aan ontwlkkelingshulp in die buurstate en die T'rans- noord like Afrikaans unlv rslkei bestee.
telto hot dit teeng staan omdat
Alt sam 24 senior modlese stud nte het in hospitale in Botswana, Lesotho en Swaziland gaan
w rk. Dlt was die scwcnde k er
dat mediese studente hul dienste
aanbied, Waardevollc w rk Is ook
deur die ACSV gcdoen, wat 120
werkers na die Transkci, 22 na
Botswana en 24 na Swaziland
g stuur het,

BOTSWANA

rogertngi ampt nare dit mocs docn.
Vcrder is die scndingstasi
so
elcktrlcso bedrading 11 rnu, planne is opgestcl vir 'n 1 slngsaal vtr
verpleegstors en bouw rk is aan
'n kcrkie g doen.
In Swaziland is 'n vyfvertreksaal byna voltooi.
Vy

bussr

en eon vragmotor

is

vir die toore gebruik en hulsve ting het gewlssel van moderue
huise me gn of eJeldrifili~lt tot

hul Studcnterad

hul slogs verlof

g ge het om di konf r nslo by
te WOOl1 nad t 'n voor i-go Irkuleerde geud w arop hi rdlc sak
n io vorskyn nie, go dgok ur is.

Nadat I otch f troom '11 stemming oor die mosie volg ns di
g ld nde prosodur .reels goveto
het, is 001' ng JWIn d t, hor wol
die punt nie spes Iflek op dip
agenda plaas word ni _, dit mig
nfg vaardigno vry staan lit te
OPP'1' W nn r hy R~ memor ndum voordr 001' "Oi Rol van
St.udcuto in di Toekoms van Suid-

Botswana is v njaar vir die kampeergerlewe, Die meiHh~shnt
e rstc ke r b sock. Dl studente mee III die kamphul houdlng beh t daar opmetingsw irk gcdo n hurtlg' en met andor tttl<o SOOR
Afril ", In bcsprol Ingspunt waarwat R800
gekos h t Indlcn verfwerk en nr ldwerk gcheJp.
to all P fty
vooraf ingest m
h t.

Sangfee
fl

r

Sill

tydons

die voorbi r i-

dings besondcr ru n lag
b rokenlng

TWEE van die 190 MaNes vi?' wic ontw-ikkclingshnlp
'n nkademiese bcsprekinqspwnt. gebly het nie.

g sk 111

moot

n tyd word,

angosic n Ike koor v nj I n ,t
tien minute g gun word om sy
progr m Han t . bled. Minst 11S o n
Irik ans

Ii djJ mo took in

lk

koorprogram Ingesluit word t n

16
us-

WEL ...
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Stad toe
DIT sou

Interessant wees om
te weet hoeveel Stellenbos ..
sers ry gereold stad toe vir
dle Sondagaandl onserte of die
",ewone Douderdagaandkonserte in die Stadsaal,

word opgevoer
EEN van die drie dramas in die bundel van H. A. Fagan wat
in 1935 met die Ilertzogprys bekroon is, bet gisteraand in
die H. B. Tbomteater begin. Dit word nog vanaand en moreaand hier opgevoer voordat die geselskap in die N oord-Kaap
op toer gaan. Die Kaapse gebore sal die stuk eers nB. die toer
te siene kry. ODS is dus, wat dit betret, bevoorreg.

D ar is sekcr 'n goole aantal
mens. wat die afstand

aandurf

vir muslek van die hoogste gehalte. Vir Sondag and is da r
seker nlks Iekkerders as om vernlot goele musiek te gaan luister
nie.
Vir diegene het die Kaapse
Stadsorkos HOU net hulle program
van die nuwo selsoen bokend gemaak. Met die cerate oognpslag
moct 'n mens toegee dat dit onv .rb itertik is. Vir oris studcnte is
dl Sondagaande sol er di . belangril ate en dis dan ook hier waar
daar die h. rltkstc musiek to hore
lsI

Ousus speel hom af in drie be- lot in die lewe nie, Hcndrik vind
drywe, in die jare 1878, 1908 en nie geluk in sy huwelikslews nie
1933, in dicselfde familie en in die- en Miena is, as gevolg hiervan, 'n

selrde vertrek in 'n huis in Worccster. In die Afrfkaanse dramatologie is hierdle tydsaspekte juts
ecn van dh~ besprckingspunte.
Die twea susters, Ousus en
Mien , begin die drama as twee
tiencrs, maar in die laaste bcdryf,
na 'n tydsvcrloop van vyf-envyftig jaar, is albel rcdelik afgelcef. Hierdie tydsverloop bled 'n
interessante uitdaging aan di
spclers, maar veral aan die grimecrder.

TJEI~LO
Indivlduele 1 de van die Salzburg Solist "Trio, wat Stelleubcsch
ook h sock, tree op. Oormorc nd
speel Heidi Lltsch uer die tjelJo
in Tchalkovskt se Rococo-vartasics. Op die program is daar oak
bckendes soos die Moldau van
Smetnna en Elgar se Pomp en
Circumstance-mars.
Aanst mde I on(lag specl Luz
IJosl{OwitzBruch so ('(~r te vioolkonsert, Op hic)'(Ue program i
daar oolt: (UO vroUke ouverture tot
Smetana 0 V(\rh:oopte Druid en
die 1812-0uverturc.
Verder. besonderhed van die
setaoenprogram is beskikbaar by
die I{ apsn St dsaal. T Iefnnlese
n vrao k n g rig word aan . 1-1-3411,
uftbr. 215.

onvergcnoegde vrou. So ontstaan
die diep traglese tema van die
stuk: mense is wat hulle nle wll
wees nie, en sodoende word hulle
wat hulle nle wil word nle.

PATRONE
Dis 'n drama in die Tsjecl{ovtradisio CII ill Afrilmnn vcra) interessant vanwef die vormgewlng
waar daar tallo ulterhke patrone
gnskep word. Dit word allerweo
besl ou dat die stuk 'n sterk eonheld vorm.
Ander karakters wat by die verhaal botrek word, is die oupa
(Roclf Laubscher) en Hendrik en
Miena se soun Fanie (Pierre
Knoesen).
Die regie van die opvoering is
waargeneem deur Suzanne van
Wijk, wat veral in die Kaap bekend is vir haar radio-dramas. Die
kostuums is deur Eunice Pengelly
en die dekor deur Piet r de
Swardt.
Jan de Kock

DRIEHOEK

ANNETTE ENGEI."BREOllT wal die hoojrot in Ousus van
II. A. Jlagan spe J. Mej. Engelbrecht het onlangs die Drie Blaretoekenninq gckry as die besie «ktriso van die jaar. By het
vroeer vir Truk ge.'~peel) maar is tans voUyds aan Kruik se
A trikaansc Toneclgeselskap »erbonde, OUSU8 word nog vanaand
en morcaand in die II. B. Thomteater opqevoer.

Die drama spool hom af om die
drfchoek gevorm dour Ousus (Ann ttc Engelbrecht), Hcndrik (Meea
Xteen) en Miena (Trudi du Plessis). Ousus, as die ouer Buster,
moot haar invalide-moeder (Anna
Cloete) versorg en word daardeur
verhoed om te trou met die man
wat sy liefhet. Hendrlk trou met
haar suster Miena, maar die huwclik slang nie.
Ousus is nie uitgeknip vir haar

f.o. deur

Lesers

Verdedig

IJS LASTER EN
NIKS ANDERS!
ZAKKIE NEL, }Jendrag, skryf:

EK wil beswaar maak teen die lasterlike oordele van "Bekommerde AfrikaneI'student" (Di Matie, 6 Junie 1972). W t
di naamlose briefskrywer wat hy se met In skaamtelose uitr p
soos "U redaksionele optrede skrei ten hemele . . . "?
DIe foto van die "boerseun" op
sy ysterperd word op hoorseg tuienis as darem nie so swak
smaak soos die Sondagblaaie se
foto's veroordeel nle, Dit rulk na
skyn, Daar is geen vcrsldl tussen
die sien van Sondagblndfoto's en
die hoor-sten daarvan nle. (Hoekom word die Sondagblanie se
foto's ultgesondcr ? Scope s'n is in
elk geval klcureyker.)

AANDAG ALLE STUDENTE!
ONDERVIND U MOEILIKHEID MET U

DRUKWERK?
Raadpleeg die Deskundlge

T 10 RAN

D UKK R

. (EDMS.) BPK.

Old Millwe , N'd b nl

... .

T

r:

ILn broer, wat se b hcpthcid is
[lIERBO is nog n [oto geneem
dit met (gekrulst ) knalbassies?
by Rembrandt se parkeerter-

reinb 'eldhouluin. Die s1cepping
is van die Kaapse kunstenoar
Bill Dnois. Let op die toevallige
aansluiting van die hortjies op
die agtergrond en hoedat dit
die ruimlelikheid aksentueer.

o
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Probeer ons vir ... Flink dien
t n di bllilk t
Ons v rteenwoordlger besoek Stellenbosch gereeld
en al tot u besklk~king waee om u benodlgdhede te
b apr ek

- Van

APA-Rcuter"':

jarl e 8 un i d ur di hoof v n
'n ho"rsltool op Mans!1 ld, noordoos v n Mclbournp., vir dne w k
g(!skors orndat hulle gewei,r h t
am bul naaldw rl{klassc by te
woon.

Uit (lie briet i flit nit'! (luitlclik
wat die Afrik nervolk so idlome
met die kaulbn l'idder te docn het
nle, m r dit mecste van OIlH
AfrU, uuse idiom iM 01)'11
pelende wyse uitdnlkldng vol. Din
IdJoom ) at r .cds met hom p I.
'n Tw.cd lost .rli1{, uitlaUng
waart en ch: beswaar maak word
g no m In 'n pcrsoonli1(. aanval
op Fanic Olivier, waarin die brlefskrywer se dat hierdie huidigc SRlid besJis lli 'n eJowigc is nle.
Sal die anonicme "Afrikaner. ·tudent" hferdic mensgemaakte 001'deel kan verantwoord?

KLEINLIK
Die Ideinllkh id Waal'mc Fanic
Olivier .0 Rnlna I rins n G crlingp ys afg maalt word as 'n "bultelandse" prys, is 'n aanklag teen
die sltrywe se gebrek a n kennis.
Die beoordclaars van d16 prys,
wat elke d rde jaar to ,gelten
word, w s onder andere twee r-

kende Afl'ikaanse dlgters, prof!.
D. J. Opp rman en W. E. G. Louw,
twee hoogleraars ann ons cie
Stellenbossc Universiteit.
BIiJLAGLU{
Dunr word geprnnt van "dic
verheerlllrlng' van die bose en die
sende", My l'l nd ann die briefsl ryw('r i dat hy veer die gcdig
"oujaar nand" IRoct gaan lees,
veral die I n to veJ'Rr(,tH waazln
daar staan "gel08 in 'n banale
vredestelmu". Dle belngJjJee allel ..
ding word gem k dat daar Itl die
g( dig'n
frilumer(logtcr deur
volk vre .mde skurke olltcer word.
Inderdaad wys N. P. van Wyk
Louw 'n vlnger na "Bekommerd.
Afrllmnerstuc1 nt":
die send van die v rmetel
vo])t wat vir u durf aanroep, wat
u h ilige naam durf aanrOep oor
hull, 11 mloos Idcin, (maar voord Ug) trans Itsies".
It

•••

JIEIN
I)IERNEEF',
Eeudrag,
sleryf:
s anti-Bel ommflrd -Afrilt:aner~tudmlt w liS elt: flat <lie armOR
van C(' in (11. vervolg uie nct
lot "uU jn nil suI i _11 n1 . Dit
al hooK' op prys g(' t .) word In ..
dien hull uie wc(,r lInltR en regs
b J uldiging v n '11 perfioonJUt:e
ard tem} van on Univer lteit e
b _Rte amba (Inn maul rue.

A
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OPWINDENDE
MUSIE
VIR A
ER

DIE

Konservatorlnm vir Mu ..
siek bet dit weer eens reggekry om 'n bale belowende
reeks muslekkonserte vir bierdie kwartaal te reel.

Stellenbosch het seker een van
die Iewendlgste mustekgemecnskappe en die program van dl
tweode semester dek 'n wy veld.
Wat opval in die program is die
groot aantal i. musici wat optree:
dit wissel van aktiewe studente
(800S in die Snngfees) en g wese
student
tot plaaslike dos nte.
Aan di ander kant is daar ook

HEINRICH VAN DER MESCHT SrEL BEKEND:
hulle ersdaags oorse vertrek vir
v rderc studle. tTl equellne MaW n
moeder vr n Eric, tree as beg I idstor op. 'n He rlike aand so musick It n verwag word.

SANG
LINKS.' die beeldskone jong
sopraan uit Spanje, mei.
Montserrat Alavedra. H oeweI [onk, het sy reeds }n

qrcotse

reperiorium.

In

1967 skry! 'n Spaanse resenseni reeds,' "Alavedra is
most certainly a universal
value oj which we should
be very proud . • ."
besoek van beroemdes 800S di.
Spaanse sldttersopra n Montserrat Alavedra.
Op Vrydag, 11 Augustus bring

die Salzburgso ~. oltste-trle b sock
ann Stellenbosch. Die Trio bestaan
uit: Luz Leskowitz (Vlool), Heidi
Litschau r (tjello)
en Norman
Shetler (klavler).

VERSLAG VAN DIE ONLANGSE VERLEDE:
INFORMA II
II het gekom en gegaan hier met die vakansietyd, Die
I. NFORMA
uitstalling het in teenstelling met die vorige Informa geen werke
bevat van die plaaslike kunsmense nie, maar soos die vorige was dit
hoogs informatief.
Dit was rekenaarstukke of kunsstukke geskep met behulp van 'n
rekenaar - of soos prof. Otto Schroder dit stel: dit mag later kuns
word, maar is dit nog nie. Wat die toeskouer te siene gekry het was
verskillende simmetriese en abstrakte patroonontwerpe, baie in redolike koel "hard edge"-kleure. Alles aanduidend van 'n masjiengeskepte
kuns. Mooi
in sy primitiefste betekenis - maar sender emosie.
Wat vera) van waarde iR in hlerdte tipe work is die pre Isle van
..Ike Iyn en kleur r-n, . oos by die Mona LiRR,die akkuraatheid van
weergawc,
Suiwer plesier aan die uitstalling was die ponsmasjien - wat
net soos 'n gewone tikmasjien lyk en betik word - wat per tclefoon
met die Universiteit se Rekenaarsentrum verblnd was. Hierrneo kon
enigiemand vinnig en fUnk persoonlik m t die rekenaar "g sels" om
antwoorde te kry oor, byvoorbeeld, sy ouderdom in dae, Of die
rekenaar het gou-gou vir jou 'n Snoopy geteken in kruisies en nulletjies.
Met behuln van 'n egte Iaserstraal was daar 'n elementere voorbeeld van 'n holograaf, Dour middel van die 10. erstraa! en die unieke
straalver preidlng van (lie tip(~ Jig lean drledtmenslonele beelde gevorm
word. Elesperimente in hierdic gebled kan misklen later werkliko (lrl .dimen ionele bioskope ann ons besorg l

USAT SE llAPPENING
Ek glo dat daaa- met dr, Bon Dehacek 0 party daardle Iaaste
week van verlede semester iet unleks op tellenboseh gebeur het.
'n Groot aantal mense het toe kom kyk na die klein werksgroeple
se ervaringsparty. En teen die einde was almal, maar almal, genoegsaam bemvloed om saam tc kom dans en sing tot eer van die lowe,
Die twee stukke - as 'n mens dit so kan noem - was Improvlsasies op sekcre basi so temas, In beide werk die groepie die spel
uit tot 'n ritucel waardour die gehoor later aktief bctrek word. As
teaterervaring die bctrekking van die gehoor betoken, dan was hierdie
'n bale belangrike deurbraak ! Want aan die einde is alma! .verlel"
tot 'n geesdriftige partytjie.
Die lanste stuk wat dic groep gedoen het was 'n rituele "ontdekking" van di sintuie. Oit was bereken dat die laaste sintUlg die
smaak sou wees en daardeur is die g ] entheid geskep om die gehoor
te betrek deur eetgoed uit te deel.
'n Bllppening in die Rin van ontvlugting was dit nh~, maar eerder
'n bewerking van 'n prim{,r(' bewus yn Viln di~ werklikhcid. AM dr.
Ben W('('r so i('ts aa,nbied, ~Io ('k Usut
lolcaKl sal oorloop.

POPSPELER
Heidi Litschauer w( s twee jaar
gelede op Stellenbosch as lid van
die Weense Trio. Norman Shetl r
is afgesi.n van kamerrnusiekspcler ook begeleier en solis. Dit
is ook hy wat die Poppekasvertonlng- in die Thomteater aanbi d
van 9-12 Augustus! Luz L skowitz
is 'n violis met 'n wye repertoire.
Die Trio se program bestaan uit
die vlool-sonate in A maj, op. 100,
die tjello-sonate in E min. op, 38,
en die C-maj-trio op. 87, ulles van
Brahms.
Op Sondagaand, 13 Augustus
tree die egpaar Mari nne 'chwie..
tN'ing (fluit), tot verlede jaar
student ann die Kons rvatorium,
en Eric Mllrten (tjello) op, Oit is
hul afsk idskonsert, nang sien
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Poppe

,111ngfN~ op 7, 8 en 9 September.
So os g( woonlik is dlt Iots om na
uit te sien.
Die daaropvulgende naw ek, op
Vrydag; 15 September, sing die
Spaanse sopraan Mont errat AJ
vedra in die Konservatortumsaal.

Die volgende Sondag (20 Augustus) hoor ons 'n s nguitvcertng
ONDERSKEIDING
deur G 01'gc van der "PllY, senior
Ioowel lc g 27 Ja .1' oud, beld k
lektor in sang ann di Konservatorium. Hy sal beg .lei word dour '!!' oor 'n root r(IIJCrtolrc,en het,
'n ander
senior lektor, n.·ino KY met groot ender keldln in
FJurOl}U en Noord-A.merlkl\ 0PJreOttermann,
tree. MOl1tserrut Ahtved u. word
Nog 'n dosent l an die Kons r- vergt sel dnnr dlc Kpnur Winifred
vatorlum, Arnohl van Wyk, llcr- Rob srts (vlooJ) 11 G .l'aint Jones
w e beskou as Suid-Afrika s (Idave lmbel) , 'n Versl Idenhchl
grootst komponis, tree op Vry- van lUU leI
1 du at\ugcbl . d
dag, 25 Augustus op in In klavi r- word, D ur III g('kon8ellt~ r wo (1
uitvoering.
op Bft.rokmusfeli.
Die program sal ook 'n nuwe
Plekb apr king k n by T nterkompostale van hom bevat, n dit besprokirig (by Edrl h) g do n
s I die erst opcnba e uttvo ring word.
van die work woos, 'n Hlstortese
Di
Sond aand-kons rt
i:i
aand dus.
gratis, maul' 'n bydrae WOl d gcvra
Arnold van Wyk het onI ngs 'n t r bestrydlng van dl koste,
or -doktorsgraad in die muslek
van die Universit it van Kaapstad
ontvang.

OU MUSIEK

Die Kundige

Se ...

Die Sondagaand daarop
(27
Augustus) lower Konrad Hiinteler,
fluitis van die KRUIK-ol'kes, en
Boudewijn Scholten (klawesimbel),
S .nior lektor aan die Konservato- DAT hulle hoop KRUll< nou g no g in die . tof op dl boekdum, 'n uitvocring van 0\1 muslek,
rakke rondgeplo tor het,
Konrad Hiintelur s 100] die vroee
flauto trr verso bespcel. Weer ens DA'r daardla wit monstrosltelt op
b hoort dit '11 bale a ngen me
aptcekhoek mlaki nons klnders
(gratlal) nand te woos.
sc klridera menlg' nan ru m
NO. die langnawe It volg
uurtjlo sal besorg,

n

k

•

vIr

Grotes
DIEnoolDepartement
van Drama
diegene wat die poppekas as kindergoed beskou nit na

'n ,,(0 )-mu Ikale Poppeaaud"
in die II. B. Thomteater tu sen
9 en 12 Augu tus.

Him'die popp kas is all rmins
vir kindm's b doel, al sal doar 001(
speaiale middagv rtonings vir
hulle gehou word. it word aangobi d d ur die We nse AmeriKOORTOER
kaner Norm n Shetl.r, wnt op die
Die hoogtepunt - kulture 1 gesproke - van die Universiteitskool' oomblik in Suid-Afrika tocr us lid
s toer die afgclopo vnkansie, se Anthony Melck, was die ontvnngs van die Salzburgs Solistc-Trlo
in UmtntR. deur die Xhosas. Die koor is vriendelik ontvang deur 'n (sien bcrig Id 1's).
tradisionele lofsanger en hartlik verwelkom deur hoofminister Matanzima self.
Na 'n dl'ictal busobstruksles en 'n v rtraagde vliegtuig, wat di
Norman Shetler is 'n v' lsydig
Germistonn 1'S hul konsert gekos h t, was di toer vir di koorl.d
m<'l1S - soos hiordi vcrsl( Ilend
self 'n heerlilm crvaring. Op verskillcnde rescnRies gcoordc I, is die vCl'tonings van hom getuig. y is
koor oral baie good ontvang.
b('new _ns sy b 'kwaamh id in die
Vir diegnn(1 Witt va,n hnl vnlutnsle opg('Ofl(ll' het - oom Philip
POPP(lsp<'1 'n s]dtt rend solfs, b McLnchlan, en mnr. Louis W.·HS I van dl«' Admin strosi<', omlcr wi(,
gd ler en lid van die kamcrmuS(' hulp die to.'r, volg('ns AJlthony, wuarMh.:ynlik
miml.'r gcorgnnisenrd
siekgroep.
sou verloop het - He 0118 Ilntler Maties gelul, en danklo.
In 1971 se wereld.poppespelfees
in Wenel1 is hy af\nvaar as n v n
OPSPRAAK IN DURBAN
di vyftien hcste lmnstcnaars op
Gedurende die afgelope vakansic het ons die geleentheid gehad hicrdic gobi d.
om Kevin Atkensin se uitstalling van die gewraaktc geel driehoeke
Sy program is hoofsaaklik vir
te sien. Nege identiese g 1 driehoeke t en die ou kunsmuseum s. volwnss nes b 'do 1 wnal' dIu' lusmuur en 'n "illustrerende" film dnaroor wat vir u1' anneen oi sclide tig d dranl( goste k word m t
geel driehoek m t elektroniese musiekbcgelclding teen die dock flitR. allorhande dingo. Dit is veral
Die DUl'btlni('u' was sommige sommer erg die (luiwel in vIr (lie musicltdillge SOOS oper! wat deurIdadsraad Wft,t AtJ{ensin uit die Kaap gcnooi en betu,al het vir l1i loop. S008 hy dit s ,It stel, is hi r"onlmns"! Ei('nnar(lig gcno('g, het 0J18 klompic Kapennars dit nog ) die poppekas "wesenllk vir In
boeicml gevind. On wa 'n voll drlcJewartuur botrek by die film!
muslkaal-bewuste volw s. gchoor
M.M. b 'docl".

vol j

maakvol
x
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o Gaan dit as osie
Vir ie Vaka sie
Huis toe Kom
nnun nne

SO~ ~IAL}J RJ~DAKTEUI{'

DIF.., kleindorpers onder

u sal begryp wie bedoel word en waarom die kerel
pel'S "gehaal" het. Dis Rosie van STELLENBOSCH wat huis toe kom
kansie. Reeds weke voor die vakansie maak Tant Rina by die ACVV-basaar
koms n selfs ou Oom Koos kan nie verhelp om so af en toe te laat glip van
Tw

Aktuele Luisteraars?

vakansle Snterdagaand vertoon di jaarrolprcnt in die skoolsaal! Dis
sybaardo, Monsa-utttaatstelsel, on ogtor die nuwe konstabcl wat beknicskcrms. Moeilike kwartaal ag- droe daarvan afkom as hy sy potel' die blad on g volglik sien die t nsicI naweekg sel verloor.
dorp hom nie so gou nie.
OIl die Aleker fill el by vir Tie• '0013 dtt 'n goolo Boerseun be- Ides 0, mar r die dorpspan is maar
ta m m k hy sy debuut in die to bly om 'n MA'fIE in sy geledere
WISSELENDE gemoedstemminge is by hierdie kursusgangers
kcrk. Dubbelbors, gespcs en di to ho. By dip, tennis word Dominee
vcrveeldo uitdruklcing is die mee- ('11 die Burgemeester ingelig 001' waar te neem terurf] hulle na een van die rejerate by die
gaan Ie noodsaaklikhede, N fiens PRESIES wat agter di
kernu Aktualiteitskursus luisier, Agler verskyn v.l.n.r. Maryna Swarts
die ou menae tr k hy net soveel an die gang w s met die beto- (sy werk aan haar begroting vir die tuieede semester), Annemarie van den Berg en Marietjie Ooetzee. Biebies Kriek, Irma
andag as 'n VVV in die Oos- gings.
I a p.
RaZl en Trudie Keuler sit uoor,
'n B soekie aan die munisipale
bibliotc k met afgcroldc diktatc
word ook ingepas, en ag wat, danPOPUL~R
kie, die v rsameldc werke van
nil nu i les, groterige (logtertjies Chaucer sal vir eers genoeg weos.
en on tannles (gewoonlik die mats
Vl II die vo..lge groP}) is alm I in
CIIURCHILL
ekstas«, Ook nh to lank nio of
Aandru» se IdollldcH loop hulle
Maar helaast DIE UNIVERSI.
windult om d! pla shel oop to TIl... I'I' moet at haas weer begin.
DIE Aktualiteitskursus van die ASVS wat van 20 - 22 Julie
mank.
M andag al intUk, maar mens ry
op die kampus gehou is, het darem nie net toesprake
Die V rrn iulens kom wys n.t tog nie op die naw ek nie en bulgou vir V ronica wat oolc Vrydag t ndien, is dit nle Churchill wat behels nie. Ook op sosiale vlak was die kursusgangers aktueel.
van di knllegr, gekom het, of dis gese hct Matieland Waives th Daar is selfs 'n Direkteur van Huweliksake aangestel. Piet
Vorster, wat hierdie belangrike pos beklee het, moes gereeld
ta'Let wat problemo met die rok- Rul s nie?
patrono het on toe sommer vir
Die dorp greet sy kroonprins versiag doen oor hoe die liefdesverhoudinge vorder.
Jessie saambring, Die skooljuffers tot 'n volgcnd keel'. Ek hou nogal
Donderdagaand is ill beslag geh t 'n bcter verskonlng. Die De- van jou Kosie man, en welkom neem deur 'n ysskaatsuitstappie ill paartjies by die Van der Sterrgebou op te merle.
partemont vercls mos huisbesoek t rug hier tussen ons ou ... hoe no. Groenpunt. Die hardc val het
en Pi tortjlo vorder so moot
sal ek se . . . plebs jong.
ge nslns afbreuk aan die minder
OUJONGK~REJ..,
Vir oulaa. nog saam m ,t Pa na vanrdigos so pret gedoen nie. Dit
Sntcrdagnand is die kursus afgedie VoU{sban)e t ,r stywing v n hot bloot die kanso vir handjl s- sluit met 'n din e in Sanlamhof,
MAAK 'N KEUSE
fond"'''' vir die nuwe semester. Te- vashou versterk Vrydagaand is
n""
.
Bellville, waarna 'n filmvertoning
De ember het dl bankmeisio ame met dio aunkop by Boere- die litte 'n bietjie losgemaak by in 'n teater in die Kaap bygewoon
Ha~ mwerk si ,11 JUein J OOH mper Hcemstede.
is. Tydens dl dine het die sereg iwon,
n sy spring gevolgUle
kan
vir
(lie
aanloop
na
Predikateedert
Vrydagoggeml
Was
dit
'n
monieme
ster, Hennie van der
w er as gun teling weg. Asems op,
dO_"_.
,
a_lg_e_m~e_l_le._g_e_i_g_o_m
){_u_rs_u_._g_a_n_g_e_rs_,
Merwe, etlike toek nnings gemaak. Kosie Smit Is aangewys as
Oujongkeral van die kursus en
Picter Hurter as Mcneer Aktualitcltskursus.
Sommy Morkel, Hoot eun van
Ddt' L. elles, oft{'wel voo itter van
HET jy ook opgeI t dat daar skielik hierdie kwartaal 'n h Ie klomp vreemde mansgesigte op NI{P, sool 'n vriend Iike groepie
die Akker v rskyn het? Julle meisies hoef nie so nuuskierig omtrent "nuwe talent" te Tannic Dominees v n Wellington,
Ill't dle AId er met hul t nwoor0

da.

to lange laas die
vir die wintervavoorbrand vir sy
die kuiertjie nie.

voor dl

amptellk aaribreek arrive r hy met Ilks

Afrikaners na Alles
nog Pretmakers!

80 lyle Kosie (nie Gericke niel )
as hy vir die wintervakansie
opruk huis toe.
--------------.

A PLans
·CA PROGRAMME - 2nd
S mester:
Sunday fternoon meetings
at 4 p.m. in th Coachman's
Cottage follow d by a snack.
The theme throughout the
semcst will be: Tho Christian
nswer to ...
Lov
1 v. David Prior
ence
Fr iedom Rev. J. ond
Suffering
low r
M. Milligan
Lif
.v. J. Cook

Kort Hare In Kruis vir .Koniak"?

Aug. 6
Aug.l3
Aug. 20
Aug. 17
Oct.S
Oct. If'S wees ni

-

hi rdi

ouens is niks wat wonders nie.

OTH !. AC1'IV TIES:
Aug. H --- Annu 1 an rat M! t.Ing,
re byterlan HaH, fit 6,15
p.m,
Sept. L ~ - Ikoy-Mnti camp.
Oct. 20
Gr duates' Annual jar _
w 11 inner.
Nov. - D.c. - Mission
Camp in th Tr n 'h::cl.
AI-4S :
'1'ucs(luy and Jj'ridny at J .25 p.m.
nt ono.. - l))'uyer Me "'ting.
'I'uesd y 0.30 p.m. at r.>1lf - Blhl,'
tndy.
W dm's(]IlY 0.:)0 I,.m. t Mhl( I'va hI Study.
l'lmr til y 0,30 p.m. nt lIeem tt dll
ible ~ 'tu<ly.

AU students ar" welcome
atton(t OUI cUviti.\s.

YA

VIN

DIO'
G AMMOFOONPLATE

**

LE S .. AMPE
RYKY TERS, ens.
KRY DIT BY

T .Iephone

4 06

UNIELAAN

.,

foon

H L TICAL
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STElLENBOSCH

•

ST.t NDHOUDEND?
Di SG-Locrder h t, no. vern em
word, m t bclangstelling kennls
g neem v n al die Aktuele Verwikk ling in Afrilmn rkrlngo, en
wag In spanning om to si n of
dit in di nuwe semester verder
gaan ontplool. Die groot vraag is
of die voorsitt r, Pi tel' Raubenheim r van Eendrag, nie ook ietsie
uitgek 'ap het nie.

TOE lang hare nog nie )n steurni,~ vir die Weermag was nie.
Theo Frank (Ecndrag) ao
'"' loop"!
Theodosius ll.

D

HI

digheid vereer,

As jy nou goed n hull kyk sal dric w ko het die sJagoff rs weer
jy sl nut hull mlskt n so .ff n na Stcllenbosch teruggekeor
_
lyk n
iemand wat jy v rlcde ma r wat 'n vernndcrtng l
kwartaal rek n het. Daar is i ts
\Wig if! dip wellge baarde en hare
br kends omtrcnt die 0" .••
of is
OJ) die skouers. Die makslmum
dlt di neus.,.
of die mond?
leng-te is tot twee duim beperk,
en daar is mlnstcns CPU dulm
pasle fussell die 00" en die huurNUWE GESIGTE
Iyn, D!t dra alleR daartoc by dat
on8 rlhe "n. ..my"-ouens vyl jaar
Di gesigt. mag VI' emd Iy]t, JOIl CJ' en h('('lwat 81 oner lyle.
rna U' dit is ni nuw(! Mali s nie. lIuJIn moet gpl{H)eccrdel'Y
van hul
Die Suid-Afrilmans W .ermng het 10shnismnntH ell Htor<mde bJildce
in die valt nSie toegcsla,ll1 m t V111 mcisies 01) die stl'aat vel'duur.
ollnfgcbrolt
verpligte militcre
di nsplig vir sommige van die
NONCIJAJ..,ANT
m nUkes ond r ons wat t skrHtk rig was om vir die vo1le jaar
To cIt en gcnad r het om hom
diensplig tc ondcrgaan. Na die te vra ho hy omtrcnt sy lwalkop
voel, h.t hy sy bes probcer om
sy ong male om hierdie uelikate
onderw.rp t bcspre k, vir my
w g te steek.

Ku

I-geooo. Blrdstru*
'It

DOLF NJlJL en Ern.9t Sonntag
het in sosiale kringe opspraak
verwek met hullc uitrustings
vi'l' Hu,i Div se huisdans. Soos
alte huisdansc 'Was dU jormeel.
Het iemand gese j01'meel

100 KIT ARE

om van te lei s
AlIe modelle in voorrnad!
Ons fs Hoofag-ente vir "YAMAHA"-Kitare
Ons bied verder an: GRATIS-SELFLEERKURSUS by eUte
YAMA lA-Ritnar en 'n groot verskeldenheld van Bladmualek
Musiel{Winkel W. HEUER (Edm .) Bpk.
Bird. tr. 11 I langs St lIenbosch Motors, Stellenboseh, Tel. 8811.

Die Matie, Vrydag, 4 Augustus 1972 S

NUSAS
VERWAG
BOTSING

Geskiedkundige

MET die uitsondering van die SR-voorsitters
van Rhodes en UPE verskyn die »oorsutere
van oue blanke studenterade in SA op die
[oto regs. Die [oto is geneem op 'n onthaal
van die Rektor tydens die onlangse SRkonferensie. Rhodes .en UPE word op die
foto vcrteenwoordig deur hul ondervoorsitters, Agter (vlnr): Mnre. Gert Meyer (Pretoria Binnemuurs}) Geoff Budlender (lkeys),
Stan Newman (Durban), Tim Dunne (Pmb.),
Mike Britten-Kelly
(UPE) en Mike King
(Rhodes). Voor: Mnre, Graham Oraig (Wits),
Gerhard Erasmus (UOVS), prof. Jannie de
Villiers, Buks Hertzog (Btellenbosch), Kobus
van der Watt (PU vir OHO) en Lieb Loots
(RAU).

TEN spyte van die terugkeer
I -van die meer konserwatlewe
lede van NUSAS na sy kongres
vanjaar (volgens verskeie koerante), is 'n aantal mosles op
die onlangse kongres aangeneem wat daarop dut dat die
organlsa Ie hom gereed maak
vir 'n groter konfrontasle met
die regering in die toekoms.
'n Beroep dat die regering hom
heeltemal uit Namibia (sic) moet
onttrek, is in 'n mosie deur mej.
Jenny Cunningham, oud-SR-voorsitster van Wits, voorgestel en
aanvaar.
In 'n ander mosie wat aanvaar
is, is gevra dat 'n sportboikot toegepas moet word tot tyd en wyl
alle sportsoorte in SA behcer word
deur unies wat nie op 'n rassegrondslag te werk gaan nle,

SPORTMANNE
Die gedagte is ook geopper dat
'n geaffilieerdc organtsasle vir
studente-sportmanne gestig moct
word. Die organisasie sal hom
daarvoor beywor om rassedlskriminasle op sportgebied teen te
work.
Daar is ook belangrike strukturole veranderinge aangebring in
die organtsaaie ten einde meer te
descntraliseer.
_.
~"

Op 2 na ALL BLanke R -voor itters

Foto:

SASO T
WA T

u

IN die toenemende

"Swart Eiebewussyn"-beweging ("black consciousn ss") speel SA SO t ns
'n prominente rol. Militante ondertone bet die swart student organiaasie so kongres t Hammanskraal gekenmerk. SASO volhard met sy "geen dialoog"-beleid en dring ook daarop an
dat die term "nie-blank" deur "swart" vervang word.

Sowat 1150 afgevaardigdes van
swart universlteite en kolleges het
die kongrcs butte Pretoria bygewoon. Mnr. Tcmba Sana Is as
voorsitter afgedank omdat hy
samewerking met tulslandleiers

MOSlES EENP ARIG INGERYG

Min Wysiginge Na
.aie Gissings

soos hoorman Gatsha Buth lez!
van KwaZulu voorgesta n h t. Hy
moes die vergadering op die daad
vcrIaat.
Mnr. Jerry Modisan is do. rop
verkios tot voorsltter. Hy het Fort
I Hare tyd ns die onlangse tudentestaking verlaat. SASO s ultvoerende komi tee het opdrag van di .
kongrcsgangcrs gekry om "dic sogenaamde lelers van wit rasslsttese inst sllinga" tc Ignor cr.

KRETE

'n NUWE konsepgrondwet vir die ASH Is by die organlsasle sa
onlangse jaarlmngres, wat in Bloemfontein gehou Is, aanvaar. Sodoende is die samestelling van die ASB-hoofbestuur
gewysig.
Voortaan sal die hoofb stuur
bestaan uit die president, onderpr sidcnt, organiseerdcr en twee
verkose 1 de, asook die voorsltters
van gl\affiliccrde stud nterade en
bcsture. Daar w s aanvankllk
sprake dat die nuwe hoofh stuur
uit slegs vooraitters van studenterade sou bestaan.
Projekte, wat voortaan die enlgate vorm van ASB-altUwiteite sal
woes, sal aan studenterade opgcdra word. Die naam van die ASB
word voorlopig nle verander nle.

sommlge Afrikaanse universitcite betreur word, is aanvaar.

by

MOSIES

Ander mosies wat aanvaar is, is:
Volle st un word to ,gese nan
• die nuwe dw lmwetgewlng.
• Waardertng word uitgcspre k
vir die werk wat die Publikasieraad doen.
• Afkeuring van die vredest sken.
• A keuring van die onlangse
stud ntebetcglngs en steun vir
die regering se optrede,
OMSKRYF
'n Mo le van steun vir die "feg Die woordom krywlng van die ring se ha.ntering van die beleld
ou A, B- rondwet I nan IcnUk van veelvolklgn ontwlkkellng Is
gewy~lg. Die term ,,{Jhri teUk- met vyf teenstemme aanvaar.
naatenaat" is behou .. Die woordbepllJlng daarv n is atlslenUk
veri ort.
1gens die kon ,pgrondwet berus dio A. B op die Bybo]
"waarop die <JhrlsroUk-na lonal
Iewens- en wl\reldbe koulng van
afgelope A~ B-kongr 8 I.et
die Afrlkanervolk go fund er I ".
w (r 800 eU(ejft r y ebrulkWeens dl groot aantr 1 moslee like hoevcelhehl lntirulcweldcemle
Ingedlen op die kongres Is 'n anhallng en ul pIce oor
Jmosl komlt e saamgestel om e n- Ienbo cit epgelower, Di M tl
d raluldend mosies to konsolldeer. teen gl'1 It'n 1) ar nit die v 1
Ann die elnde van die kon r a h t v n mnr. Leon We ~18, pre Idont
pro. S. C. W. Duvenhage van van (lie SB, en M reo Bold or,
Potchefstroom, wat as vooraitter voor Ittcr van dl A V,",:
opgetree het, die mosles, soos ver"Waar SASO steeds weier om te
werk deur die mosi ikomlte , voor- skakeZ met en oe blanke studcnte,
gulees. Al negentlon mosles is kan geproklameer word dat hy
a nvaar,
hom bes'ig hou met In rea-nteits..
ontvlugtino." (Mnr. Wessels.)

1----.. . .---------------------•

~~The ayn

D '"

GEWETENSKLOUSULE

001' 'n mesic wa rln die regorlng
en lei rs van die same] wing gevra
word om hu 11 te boywcr vir di.
afskaffing v 11 dio g .wetensldousule by universlt ito, is daar nie
boslult nie. 'n Decl van die b trokke mosie waarln die aanwesi h id van die gew tcnsldousule

of

" .•• daa»
1dteindc1tk tevoorskyn gckom met t ,ts 'wat d tr die
Stollonbo88e ampt like
tud nto-

koerant 8011 di

Kle n-Mat e

no ,m

n -

l - tet» waarop di A SV8
mot 'tcg trots i8 ... n (Marco
kk r oor dl
ont t n van di
"nuwe" Ta 1, A V ·bl d).
,,Din tyel i ryp am lou, 1)ri ,do
to kieR ... Vjr do Ztmk8h
van
6-6 wipplan"kryery C8 door

wmn«o

ruimte;" (Mnr. W ss 1 oor tudentconru .)
/tHo Jammer dat u leg8 een

W Ion
kryfb hoe
And in

TUIN-

0

ENRI 0'$

RRO '40

REiSTAUBA..N

KONTINENTALE SAAMNEEM-VE
NA E !NOE
Daagllka oop 8.80 vm. - 11.00 nm,
TEL. 492S
MAANDAE G SLtrrr

Vir

11

tud nte- kryfb ho . .t
T L. ~~03

ektor van
Noorde
oor SASO
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Die Studente
Se ...

Sirkus-vrae aan Ses SR-Iede
Vrydag, 4 Augustu

DAT dio jon te A B-kongro8 vir
i Up du Toit en Adriaan van den
B4~rg no. pienk libble Jaat Icyk bot.
DAT die manlcre van Matiegehoro 'n m ns soms skaam maak.
En wie die spreker is, is hlor glad
nie t r sprake nle,
DAT Buk Hertzog en WilIcm
Landman albel waardige ontvangers van v nJa r e Abe Bail ,yrelstoeJecnnings is.
DAT die Administrasle se aanva rdlng van die naam Helshoogte
'n oorwinning is.
DAT tn m n jou dec dao nl moor
aan potprente Mil afveo nle,

.
nms

Ne

MA IE·AANSOEKE
• Aansocke om poste In dl redaksl
van Die Matfe '72/'73
kan tot Vrydag, 18 Augustus gcrig
word aan Die Voorsitt r, Publikasi kornltoe, Sanlnm cbou 205,Stell nbosch, Die peste word elders op
hlordl blndsy vermeld,
Aansoeke moet onder meer dio
aansoeker se kursus, jaargang, toep alike ondervindlng n die versklllende poste waarln bolang gestel
word, v rmeld, Aanso ke om verslaggew rsposte m6et vergescl
wees van 'n getlkte bcriggie van
• owat 250woorde. F'otogr aw moet
voo .beeldo van hul werk saamstuur,
Eerst .janra sal ook slmpatieke
oorw glng gonlet,

AKKERJOLRED.
aar word gnsoek na 'n redakteur vir Akkerjol '73. Aanso k
mo t voor Maandag, 1 t Augustus
(J top die datum) g rig word aan
Die Voorslttor, Publlkaslekomltee,
Sanl mgobou 205, Stellenbosch.

TE

SR·KONFER NSIE
D

IE sukses van die onlangse Studenteraadskonferensie
op Stellenbosch was In belangrike myJpaal nie slegs
vir studenteraadsverhoudinge nle, maar ook vir die verhoudinge tussen Afrikaans- en Engelssprekende Suld-Afrtkaners.
Die geslaagdheid van die samesprekinge strek tot eer van
elke universitelt wat daar verteenwoordig was.
Vanjaar Is nie bloot praktiese SR-aangeleenthede soos
in 1971 by Wits bespreek nle, maar ook kontroverslele sake
en geskilpunte wat die Suid-Afrikaanse samelewing in sy
geheel betrek. Hoewel dit in die eerste plek om die verbetering van SR-funksionering op so 'n konferensie gaan,
sou dit heel onrealisties wees om 'n bespreking oor die
verwikkelinge 6m studente en die gebeurde van Junie 1972
te vermy.
Daar is openhartig gesels oor sake wat voorheen tot
ernstige wrywing tussen Afrlkaens- en Engelssprekende
studente gelei het. Beweringe dat sekere Afrikaanse studenteleiers bang sou wees om in die openbaar in 'n debat met
Engelssprekendes hul standpunte te stel, is hierdeur as
onwaar bewys.
Dlt was betekenlsvol dat afgevaardigdes nie net met
erns oor diepgaande kulturele verskille tussen Afrikaans- en
Engelssprekendes gepraat het nle, maar mekaar se standpunte ook eerlik probeer verstaan het. Hoewel heftige en ernesionele uitlatinge soms voorgekom het, was dit tog 'n gees
van wedersydse respek vir heeltemal ulteenlopende standpunte wat die besprekings oor gevoeJige onderwerpe soos
godsdlens, gesag en patriotisme gekenmerk het. En dit is
hoe die pad na beter begrip betree word: deur verskille en
wanopvattlnge met respek bloot te I~.
Vir die to koms van lnteruntversltere konferensies is dit
belangrlk om te besef dat 'n bespreking van netelige verskilpunte maklik in 'n onverantwoordelike kleilatgooiery kan
ontaard. Dlt is slegs op 'n basis van logiese, deurdagte en
beredeneerde argumente, deeglike voorbereiding en feitelike
juisthede dat verhoed sal word dat wat slnvolle dialoog kon
gewees het, in vervreemding verander.
Van groot be lang is dat dit nle net verskille Is wat
oopgevlek Is nie. Ook punta van ooreenstemming Is gevlnd.
Daar Is met 'n gees van welwillendheid gesMk na vlakke
waarop toekomstige samewerklng gebaseer kan word.
Vanjaar se Studenteraad het met hlerdie geskiedkundige
konferensie iets berelk waarop hy met reg trots kan wees.
Met die geslaogdheid van die samesprekfnge, die knap wyse
waarop Buks Hertzog en Michiel Ie Roux moeilike sltuasies
uit die voorsitterstoel hanteer het, asook die pulk organisasle
van elke faset van die byeenkoms, is In formidabele standaard vir toekomstige konferensies daargestel.

UTLO

OOP

'n TU{ste sto 1 m t verstelbare
sltpk k en rug, ultstekende toest nd, 15. Bel mnr. Van Llngen,
Admlnistrattcwe B ampta van die
Student l' ad (S nlamgebou 205),
by t I. 3702.

f nlge M ti
wat gr •. gmt die
organtaaato van Karnaval'73 behul saam wil we s, kan tot Vrydug, 18 Augustus kort
nso ke
rig ann Di Voorsltter, Karn vall omit e, Sanlnmg bou 205, Stell nbosch, Aansoekors mo t di
soort porte! ulj waarln hull beJan stel, asook vorlge organlsatorlese ond rvlnding, Indl n nlge,
v rmeld.
E rsteja ra .n v ral tw cd jan s
word v rso h: om van hull. te laut
hoor.

UB OM.
Senior Maties wat daarin belnng at 1 om in di PubUkasiekomit vir '72/'73 t dt n, k n tot
Vrydag, 18 Augustus skrlftelik
Hnnso h:o rig aan Die Voor Itter,
p, bIll sfekornlt , S .nlamg bou
205, t 11 nbo ell.

n 35.

NAPRAT RS?

O

PVALLEND op die Studenteraadskonferensle was die
verslgtlgheld waarmee Afrikaanssprekende studente
steeds hul standpunte inklee om nle met aanvaarde Kerk- en
Partybeleld te bots nie. Hoewel 'n besef van die verantwoordelikhede wat openbare standpuntinname meebring onontbeerlik vir enige SA is, wI! dit tog voorkom asof die
Afrikaanse student uit vrees vir reaksie uit die Afrlkanerestablishment niks meer as 'n futlose naprater gaan bly nie.
Jimmy Fouche het die spyker op die kop geslaan met sy
waarskuwing dat dit die Suid-Afrikaanse samelewing is wat
uiteindelik b nadeel gaan word indlen eksperimentele denke
onder studente onnodig gesmoor word. Slegs die studenteleler wat vandag reeds oorspronklike gedagtes kan wtssel,
sal oormere met verbeeldingryke oplossings vir Suld-Afrlka
se problema voor die dag kan kom.

LYK OF NUSAS
STEUN KRY
GERRIE ZAAIMAN, Eendrag, skryf:
DIE huidige studente-politieke situasie op ons kampus laat 'n
paar vrae ontstaan wat in die komende SR-verkiesing opgeklaar moet word. Aan die einde van verlede kwartaal het die
interessante situasie ontstaan dat 77% van die Matie-koshuisstudente hulle ten gunste van ferme optrcde teen oproerige
studentebetogings uitgespreek het, terwyl die helfte van ons
SR die polisieoptrede teen die Ikeys afgekeur het.
Het ons nie dalk te doene met
wcscnllke verskUle in politiel{e
ultgang punte en JewensbeskouInge tussen '11 gedeelte van (lie SR
en die meerderheld van die Matios
nic?
Mnr. Geoff Budlender se pleldoole in Wilgenhof en Eendrag
moos die denkende Matie wat no.
hom gelulster het, Iaat besef het
dat daar 'n slang in die gras is.
Hierdie man verkondlg halwe
waarhodo, Soos sy klagte dat die
polisie volgens 'n voorafbeplande
komplot teenoor 'n groepie vreedsame bctogers opgetree het, in
plaas van hul reg tot protes te beskerm.

KOMPLOT?
Wie praat van 'n komplot?
Wie het die betogings by Kaapstad gereel? Die Ikeys? En by
Wits? Die Witsies? Die kernvraag
is of die betogings spontaan uit
die algemeno studentemassa ontstaan het.
Die antwoord is nee. Die betogings het ontstaan uit 'n Onderwysweek wat gereel is dour
NUSED, die opvoedkundige filiaal
van NUSAS.
Wat is NUSAS en NUSED sc
vcrklaarde oogmerke?
In 'n artikel in die Journal of
Concerned (ook Bekommerde?!)
Students for the Salvation of
South Africa (Vol. 1, nr, 1), uitgcg e deur 'n amptenaar van die
kultuurfiliaal van NUSAS, Aquarius, se hy dat NUSAS se oogmerk
11th destruction of social, political,
industrial, military and economical
organisation and its present and
potential propagators" is.
NUSED het onder sy oog-

merke gestel die uitwissing van
"the tyranny of examination
systems, and of outmoded rules
of dress, behaviour and thought".
Op welke wyse wU hulle hierdie
oogmerke bereik?

RADIKAAL
Paul Pretorius, die huidige president van NUSAS, het op 28 JUlie
1971 vcrklaar : " ... we must look
for a radical change in the structure of society ... we must realise
that the future of this country is
essentially black". Hy voorspel dus
swart oorheerslng;
Die Dense koerant Berlinske
Tidende (28 Oktober 1971) het 'n
ond rhoud met Pretorius gepublisecr waarin hy aIle metodes verwelkom - gew lddadige opstandc,
ekonomiese sanksies en bevrydtngsocrloe ingeslote - om die
bestaande orde te verander.
Dit wil dUB voorkom of daar
andor komplotte as sogenaamde
polisielwmplotte in die lug is.
Was die hclfte van on SR onkundig oor hierdie salce? NUSAS
i m08 nie '11 gehelme organisasic
nie, 0 steun hulle dalk weI die
uitsprakc?

VERANTWOORDELIK?
Mag hierdi feite elke Matie
la t beset dat hy homself reeds
VOOl' die Sirkus
baic good op
hoogt moet st 1 van ilke kandidaat se karaktor, slenswyses en
doen en late. Die gladste en onskuldigsto tong op die Sirkus is
te dikw Is nie dls stem van 'n
lojale, verantwoordelik Matie nie.
(Brief verkort, -

Red.)

Verwar NUSAS m t
R 9 tot Prot s
I~"ANIE OLIVIER, Majubat antwoord:

OfT is jammer
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NUU A OAKT URs BOBBV lOUBSEA. 0 nn algatraat ;4 (4458)
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Joh. 13 : 3

1972

dat mnr. Gerrie Zaalman in 'n brie vol eitelike
onjulsthede en ongelukldge Inslnnasi s hom so sterk nit.
spreek oor die 10jaUteit en verantwoordeUkheid van sekere SRlede.
Ek sou saamstem dat dit 'n skrywer op In dwaalapoor gebring
kwade dag vir Stellenbosch sal het. As hy NUSAS wi! bykom,
wees indien SR-Iede hulle skuJdig gaaf. Maar dan moet hy nie ons
mank aan dislojale en onverant- oortuiging dat vr edsame, wettige
woordelil{e optrede. 'n Aanklng betogings 'n tnt grate deeI van ons
van hierdie aard behoort daarom demokratiese tradlsie en proses is,
deur omsigUg. en dccglike ultecn- aan moontlUt foutf we "onthul.
s tUng en motivering voorafg.- ling." 001' NUSAS-komplotte kopgann t word .n nan die "besl{Ul- pel n1 .
digd s" moet genoeg rulmte to On uitg ng IlUnt is op d c pa _
gcstnnn word om hulle teen die fgp,)op
R-kon .remJi " waar
aanval te verwe r. Albei ontbreck A riknun
en Engel
universlcgt r in hierdie geval,
rolte gely)c vcrtcenwoordlg wa,
verY t In tn mo Ie wat met
8temme teen 10 aanvaar is en
FOUTIEF
waarin die "oortuiglng berb v tig
Hy sal my dUB 'n antwoord gun (is) dat die re tot vre d arne
wat, hoop ek, sal bydra daartoe protes btnne die wet fundamentecl
om sckcrc onsuiwerhede ult die is aan 'n demo] attese gemeenbesoedelde aanval te haal. Graag slcap".
vra ek hom om op sy beurt weer
di betrokk mosie te lees en InLOJAUT.EIT
di n hy nie die bcspreking kon
Tot
tyd
n wyl die protes van
bywoon nte, daaroor ult te vra en
die Ikcys as onwettig bewy word,
na te dink.
bly di optrede van die polisie
Ek is daarvan oortulg dat die ollregv rdig- en onverdedigbaar.
poging om ons standpunt met M t Mati ~lojaliteft het dit niks te
NUSAS te probeer verbind, die doen nie.

Die Matie, Vrydag, 4 Augustus 1972
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OP 'n vraag van SR·lid Micbielle Boux, waarom

dit dan nodig geag word om verkUkkers van
die Veiligbeidspolisie op Stellenboscb aan te stel, bet die bek nde genl. Hendrik van den
Bergb op "n onlangse simposlum geantwoord: "Is Stellenboscb dan heilig?" 'n Vraag of die
Veiligbeidspolisie mlskien beiJig is, is butte 0 rde gereel, TaUe vrae is aan die generaal ge tel.
Lede van die geboor het soms beftig op sy antwoorde gereageer,
'n Geesdriftige gehoor het ver- die Randse Balle.
Dit is noodsaaklik dat die gevolgepak om te luister na die hoor besef dat die veiligheid van
Juridiese Vereniging se simposium die Republiek werklik bedreig is
oor Staatsveiligheid en Veilig- en bedreig word, om te besef dat
heidswetgewing.
dit die Veiligheidspolisie is wat
verhoed dat 'n St. Bartholomousnag in Suid-Afrlka plaasvind,
SPREKERS
het genl. Van den Bergh gese. Tot
As sprekers het opgetree genl. krediet van die Veilighcidsmanne
H. J. van den Bergh, voormalige is dat die samesweringe van die
hoof van die Veiligheidspolisie en sestigerjare blootgcle is sender dat
nou hoof van die Buro vir Staats- 'n enkele skoot geskiet is.
veiligheid; prof. A. Mathews, dekaan van die falmlteit van regs90 EN 180
geleerdheid aan die Universiteit
van Natal, Durban, en adv. S.
Die Veiligheidspolisie moos lank
Kentridge, SA, ondervoorsitter van onder streng beperkings werk, at
dit in effek vir hulle onmoontlik
gemaak hct om hul opdragte uit
te voer. Sedcrtdlen het wetgewing
die posisie so vcrander, onder
meer d ur die 90- en lBO-dae bepalings, dat die veiligheid van die
Staat effektief verseker kan word.
le de Woensdagaand die Wilcocks

Hy stem egter nie saam as beweer word dat die polisie nog me r
ingrypende bevoegdhede meet kry
nlo, bet hy in antwoord op 'n
vraag gese.
Prof. Math ws het b swaar gemaak teen die wye magte wat di
polisi nou h t, en wat hulle in
staat stcl om die tso-dao bepallng
by onder moor huisbraak toe to
pas. Na sy mening behoort die GENI..J. H. J. VAN DEN BERGH, coormoiiqe hoof van die
bevoegdhede net in noodtocstande Veiligheidspolisie,
staan hier by drie ", V cilighcidsmanneJJ wat
gebruik te word, soos dit in tot groot oermaak van die qehoor ook by 'n Veilighe'idsimlJO~
Noord-Icrland die geval is.
si1tm opgcdaag het, V.l.n.r. ve'tskyn Dirk Morkel, gen1. Van den
Adv. K ntridge het gcse dat Bergh, Basic Basso» en Laurens van Sladen (almal, 1)ehal~.vc
regsoewerelnttett
aang tas word
die generaal, van Eendrag).
in d~ op~g dat b skuliligdes in~~~~~~~~~~~~~
__ ~~~~~~~~~~~~~_
veiligheidsake onder sck re omstandlghede self hul onskuld moet
bewys, en dit nie di Staat is wat
hul skuld moet bewys nle,
Foitlik al dl vrao was aan genl.
Van d n B rgh gerig. Sy antwoorde is afwlsselend m t luide
handegeklap en sisgelulde bcgroct.

Deur Matallzirna Onthaaf No Verbod

Bloedsirkulasie
Nodlg- Viljoen

BANTO KUNDI E
TOER TO W L

NIETEENSTAANDE die ve - di Sutd-Afrrkaanse l n Tranak is
bod op stud ntctoere deur reg rings to kl'Y en om n '1 godie Transkci gedur ndc die bled t g n wat r id lilt dig beJulicvakansi , hot di Departe- vollc is.
mont van Banto kunde se toergro ,p tog di Wild kus b .0 k.
Die toeg wing is g m ak m t
die voorbehoud dat die stud nte
mis . . . in 'n sekere opsig voldoende oopheid tussen nie uit hul pad sou gaan om
"
Afrikaanse en Suid-Afrikaanse universiteite onderling. kontak met die Xhosas te maak
Ek glo dat 'n groter mate van akademiese blo dsirkul ie
heilsaam sal wees en dat veral me r gerodelik van universiteit
verander kan word," het prof. Gerrit Viljo n, Rektor van die
Randse Afrikaanse Universitett, by die onlangse Aktualit itsI ursus van die ASVS gese,

EK

WILLA KRUGER (Eendrag)
is onlangs oerkie« tot uoorsitier van die Karnaval-komitee.
Hy beloo] om die Karnavalboot
aanstaande jaar ver van die
okademieee kus verby te stuur
waar die wrakke elke jaar met
groter golwe uitspoel.

Buitemuurs
Kry KLeur
om hul eie kleure in
VERLOF
te stel, is onlangs aan die
buitemuurse studente in Bellville toegestaan. Terselfdertyd
het die Buitemuurse Studenteraad (BSR) magtiging ontvang
om afsonderlike kleurvereistes
vir buitemuurse studente neer
te Ie en dftl self kleure toe te
ken.

Prof. Viljoen sien as ideaal vir gcmeenskap

Ie

crens tussen di

'n Afrikaanse universiteit 'n Afri- g IsolC'erdeivoortoring en 'n "soort

kanerkern waarom kleiner s ktore maatakapltke workag ntskap".
uit ander universiteite, kulture en
"Tu on hlerdle twoe ulter te
selfs rasso saamgepak is.
moot 'n b Ian gevind wordr 1
die Iede van die unlversltelt bet •••
NIE EKSKLUSIEI1"
'n reg on 'n v rnntwoordellkh ill
om hulle te b meet m t aktuele
"Die Afrikaner (wil) tog ook die sake in dlo geml'en leap d rbulto,
stimulus ervaar van die aanwesig- maar dan altyd nog op o'n wy
held van nie-Afrfkancrs onder sy dat hulle hul verantwoordellkh id
studente en dos nte, mits bulle n", beoerenaars van die w tensk P
mense is wat bereid is om die f it kan nakom, mot die nodi e objekto aanvaar en te respekteer dat dit tiwiteit of toll min to gelJOlan'n Afrikaanse universit it is ...
"'( erdheld, (en) m t v ee 1008bold
,,'n Afriltaanse universiteit wil in die soeke na die waurh Id,"
dus nle ekskluslef wees nie,
maar inwerking nastrecf op en
KURSUS
ook dour die groter Suid Afrikaanse gemeenskap en selfs die
Sprckers wat tydens die kursus
nog wyer internasionale wercld opgctrcc hot, het onder ander invan die wctcnskap."
geslult dr. Schall van d r Merw ,
Spreker moen die verband tus- mev. Audrey d Villiers ( llgnault)
sen die unlversltclt en die groter en prof. . J nsen.

HUW UI

'N E
V

Nadat verskfllende voorstelle vir
'n gesklkte wapen tngedlen is, is
per refer ndum met 'n oorweldigende meerd rheld besluit t n
gunste van die nnlverstt itswap n
met "Bult muurs" as onderskeiding daarop, Die wapen sal 0 dl
nuwe pruimrooi stud ntcbaadjle
gedra word.

ONPRAI{TUjS
Di~ RSR bet ook beslult dat 'II
kleuroksamen, oortgelyk aan di~
wat binnemuurs afgele moet word
alvorens kleure toeg(~lmn word,
onprnktdes is. Die beste I lterru tief
het g(~hlyl{to woos om die toekenning nan akadem!e e PI' RtaRie to
koppel. Om vir Icleure in aanmer-

Id g to kom, moot 'n student nou llOE /yk dit dan met inry-rommelbus8eY vra hierdie Matic.
min tens tweo en 'n ]1. Iwe valdm Koeldran1cblikkies is seTwrlik van die aanstootlikste artikels wal
met fluh:ses nfgeJe lu~t, ell ingesh:ryf wees vir sy tweeue jaar as ons paaie ontsier. Druk maar gen.ts op die toeter as jy iemand
in die opsig sien ondig!
huitemuurse student.

II
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I Slaap
Lekker

OLE!

~
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vir

grootste onkost verbond aan'n oors s toer is ongetwyfeld die rei
Id. Studente is gter g Iukkig om met die
hulp v n v r kei stud nt organls i s bai
0 dkoop te
is,
h tsy in 'n toergro p of alleen,
t

Min Geld
MET 'n leplek in 'n Jeugher-

b rg en 'n ranse brood in
di hand, sal die droom van 'n
Europ s reis die maklikste
werklikheid word. Eet en verblyf is uitermate duur, maar as
jy gedurende die reis van Moeder s spoggeregte en 'n wegsakbed sal vergeet, kan jy met
'n kontinentale ontbyt en 'n
slaapsak jou kostes aansienlik
besnoei.
BO: John Langford van Eendrag tre] naarst"glik voorsorq.
LAAP AX
Groot opwind"ng van Frankryk en Spanje Ie 'Vir hom in die
Die ko t om in 'n Jeugh rberg
'Vooruit8ig.

Stekie-En Die
Toer Begin

tc oornng, wissel tussen 30 en 60
sent. 'n Sogenaamde lakenslaapsak
k n by i herb r
ehuur word,
t rwyl komb r
n 'n kusslng
ver k f word. G won slaap kk
word om higU!ni s r dCB nte to g laa nic.

DIE tyd wat 'n mens mo t wag voordat jou oorsese to r uitEU

eindelik aanbreek, is soms meer opwindend as die toer self.
Daar is egtcr 'n hele aantal dinge wat gedoen moet word voor
die reis wcrklil heid kan word.
b. r

hemde, wol 01 kie ,
o (1, ns,

r-

DIVERSE
or
n!

on<li

'n P k n [a i. ook b
t rwyJ dl dames

p r langbro k as rokk moet
inpak indien hulle van plan is om
alle n t g an en soms dulm
try.
Fotogrnfi
benodigdhede

I

s

tu

Se

te Mo t
pee ~~ ~
Leie

WEENS die betrokkenheid van die student by die Suid-Afrikaanse samelewing behoort hy in die toekoms v'n meer
betekenisvolle rol op sowel maatskaplike as politicke gebied tc
peel. Hierdie mening van Jimmy Fouche was teenwoordig in
feitlik al die besprekings wat by die onlangse SR-konferensie
op Stellenbosch oor "Die Rol van Studente in die Toekoms van
Suid-Afrika" gevoer is.
Lieb Loots van RAU het bcwecr
dat dit die student is wat as rigUnggewende clement in die SuldAfrikaanse verhoudingsprobleinatick sal moet optree, en dat hy
ook die finale toets sal wees of
daar enige vordering op die gebled
gemaak kan word.
Dit is die behoud van die Rcpubliek van Suld-Afrika wat die student se hooftaak is, en hi r is die

d nde

samelewing

moot

ge-

skied".
Ook 'n mosie van Gert M y r
van Pretoria is eenparlg aanvanr,
Dit lui: "dat 'n student hom in die
eerste plek aan 'n universitcit inskryf vir kcnnisbemagtiging n
navorsing in 'n spesifi ke vakrigting, asook algemene wctensk p"
like vormlng, en vir die toe passing
van sy kcnnls tot voorde 1 van ic
geme nskap."

EMOSIES LOO HOOG 00
STUDENTE ETOGING
'N MOSIE waarin die reg tot vreedsamc prot s binn die reg "h rbev sti " WOl , is m 'n
aansienlike meerdcrheid (44-10) op di onlangse S -konf r nsi
an n m. 'n
Ander mosie waarin die Regering skerp veroorde 1 word weens die gebruik van die poli ie te n
betogende studente - en wat deur 'n afgevaardlgde a di klim ks van die konfer nsio beskryf is - is deur Stellenbosch geveto.
Die erste mosie is voorg at 1 pl
d ur Geoff Budlend r, en die mo le
tweede deur Steve Jooste, albel
van Kaapstad.

Ve~ killend.
Oor

MOSIE

VAN agter na voor sit
mnre. Gert Meyer (coors.
Pretoria) J Dok 1{au/fman
(ondervoors. Pietermaritzburg) en Ferdie Quass
RAUj.

tss-u«

bcslagg wing v n goeie volkereverhoudinge die rootste ultd gtng, het Gert Meyer van Pr torla
gese.

EMOSIONELE DRUK
-

Die aanvaarde mosie lui:
"D t hi rdie konf'cr nsle m t
v rwyslng na di botslngs tussen di student
n di polisie
in Juni 1972 en oortufg daarvan dat dft een van die pllgte
van Stud nterad. Is om di r. to
van hul studente to b sk rm,
hulle oortulglng herbevcstlg d t
die reg tot vr dsame prot s
binne die reg fundamenteel is
aan 'n demokraticse gemcenskap".
Tyd ns die warm en dikwels emosion 1 b spr king oor die tweed
mosl h.t
0 van ch ik v n
U
vir aHO ontstok v rktaar d t
ook die Afrikaans stud nt griew
teenoor di Regering het. As dl
Engels studente wil b toog, is dlt
hu He r g, maar dit g hulle nog
nie di r g om di Afrikaner t
b ledi n die polisie met sn dlge
opm rkings as nargtste af t
takel nl .
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NADAT die ASE meer as dertig jaar gelede van NUSAS gedisaffilieer het, is al die blanke
studenterade oplaas weer op Stellenbosch bymekaar gebring. Vir hul diplomasie en idealisme moet ons SR alle lof ontvang. Ek hoop soortgelyke byeenkomste word 'n jaarlikse installing.
Dat Stell nbosch hlordio konferenaia gei:nisieer het, is nie toevallig nie, maar spruit voort ult
di feit dat ons oor die algcmeen
minder ideologies g ikompromlttcerd

is as enlge

ander

eon waarnemcr dit gestel het: die
oopgeknoopte - collar-met-tn-taaitipe!

l/ale Twak Se Moses?

blanke

univ rsltclt in die land. Om hierdfe
redo was SteIlcnbosch dan ook die
Maar om ideologies minder geme s aanvaarbaro gashoer.
kompromitteerd te woes, bring ook
sy lngeboude "probl me" mee, i.e.
as 'n mens dit probleme kan noem.
Besluitvorming in Ike partikulicrc
geval is gevolglik veel meer kompleks, [uts omdat clke politieke
proposisle

mecr behols as dat dit

die blote kondonering of bedrciging van die status quo is.
001' wle alles wat gese het, het
die nuusmedia u sckerllk op hoogte gehou (sien ook hoofberig).
Maar vir die waarnemcr was 'n
paar minder formele aspekte interessant, So byvoorbeeld was die
korrclaste tuss n kleredrug en
taalgroep onmiskenbaar. Die Airikaanso SR-Iede met baadjie en
das, die Engelstalige kongreslede
veeI minder formeeI. Die Matielede as enigste nte-verteenwoordlgers van Of NUSAS of ASB was
net so effe links van regs, SOOS

o

Een van die Engelstalige damesIedo onder die kongresgangers is

(soos dour haarself rondborstig
geartikuleer) 'n liberalo radikalts.
"Weg met die huidige", is as't
ware haar motto! En ten elnde
haar oorgawe aan hierdic lewenshouding te onderstreep, pluk sy
toe haar pyp uit!
,.
Net jammer die hoe spyker~ hakskoen is nie meer in die
§ mode nic, anders kon sy som~ mer die vcrbrande twak met
§ haar skoen se hak uitgeboor
~ het.

There must have been a time when men were
demi-gods - or they could never have invented
chess - Gustav Schenk.
Liefstc MaUe,
Paplo het ons Ie r skaak speel in die dae toe 'n verki sing nog
wakkerbly b token het. Inh irento onkapabelh id het die vroumens.
mettcrtyd outomatics gcdiskwalifisccr tot vervorslngsbeamptos, In
Papl het'n mens so ongevecr altyd 'n gevaarlikc opponent. Derhalw
mo t mens die bord onderskcidelik noukeurlg doplet vir onJegiti me
verbetcrlnge en verdwynlngs.
Van all. v rdowingsmiddelc is die spel van konings sekerllk
dle mces pormanente plesierversk ffend, aldus onse gener al-omlo.
Ong ·twyf rld se Omle Matys wat onder yslandiese druk bewe g is
om dle spel op rype ouderdom aan t leer.
Aan die tuisfront word 'n omroep l' tot naslonale hoofheld gehuldlg, Soos Frik van Rugby word hy nou as't ware Cor van Skaak.
Namate die Amerlkaner sy Senuwe oorlog suksesvol ontplooi raak
die Familictoernooi in die Sonstoep al hewlger. Die vroum nse word
taktvol verplig om deel te no m ten elnde Omle MatYB wenkans te
gee. Mamie ontwikkel egt r as 'n spol r van forrnidabele komblnasies,
me stat tot verrasslng van haarself.
Terug op die Akker is die Koors nog aan die toene im en namens
die btnnekrlngo 'n stewige ronde applous hierop. Vir oulaas mag
lcmand wond(~r of skaak 'n sport is, want was die "lui Russicse
b er" dan nle Sportman van die Jaar nie? Vit him'die oord wi! dit
Indien u b lang stel kan u gerus
mos Iyk aEjot dit bokant alIe sport staan.
by die US-Skaakklub aansluit.
Fanatf s Skaaksp 1 .na,
Skakel Dirk Terreblanche van
'l'rinki s Bo tic.
E .ndrag in hierdie verband.

deur
die ..
HALLO daar:
Lees verder, die van julIe wat regtlg gedink het dat julle nie 'n
kans sal kry om uitgevang te word in 'n romantiese situasie nie.
Hier's 'n kleim: Harmonie is die naam, maar jammer, delwers,
dis reeds afgepen deur Marlene de Wet en ster Nel. Ook Elma (1('
Beer van Huis Div het aandcle in die diamantvaldo, "Stille waters,
dlepe grond, onder draat diamante rond." Tinus Loots is 'n man wat
stadig vorder, maar noudat hy en Marianne Ba son definitief vas
uitgaan, kan gerlnge gevolge miskien ook van hulle verwag word.
'n Mens sou nie dink dat dramastudent Deon Bosman en jokkelina Marylce de Swart bale in gemeen sou he nie, maar ... En sever
ek informasie kon uitgrawe, was Gerrie Germishui en van St. 9 af
'n alleenloper totdat Marlise Mellet van Sonop vir hom die green lig
gegee het. Sy word gereeld agter op sy motorfietsie gesien en kuier
knaend by Wilgenhof.
Gerrit van PSO sal aanataande [aar weer op Minerva se voorstoep naand moet soen vir Amanda Vorster van Irene - het ek 'n
voeltjie iets van Hulskom hoor fluit? Haar kamermaat Elra van ZyJ
is veral ge'interesseerd in ekonomie - vandat sy Wouter van PSO
in die klas leer ken het,
Vir Mathilda Pansegrouw is Jannie van Loxton se oliehande nou
die wonderlikste in die wereld, en Susan Malan van Lydia se saak
met Johann is net so goed. Fanie Swanepoel van Simonsberg sou ook
so vas gekoppel wou wees aan Adelheld Adriaanse van Norlna, maar
sy's glo nio so ywerig nie.
Daai Alnn Nelson van PSO sal dit nooit te konne gee nie, maar
laat ek jull waaraku: hy's al 'n hele tydjic gekys met Marguerite
Marais van Colesberg. Die cerstejaars Heln Calitz en Johann Louw
van Dagbreek het ook vasto melsles in Heemstede, maar was nogtans
voorbokke onder die meisies op hul rugbytoer Suidwes toe.
Die toer: Alwyn Carsten was ten spyte van sy meisie op Lutzville
die haan onder die nooiens op die dansvloer, en ons kan gerus navraag doen oor die he le eerstespan, wat teen Tsumeb gespeel het,
se oskapades met 'n sekere Aman(Ia. Wie't gepraat van rugby? Andre
Parker, JUn.n Smit en Hannie Fourie (veral laasgenoemde!) se harte
hot op Keetmanshoop en Grootfontein agtergebly.
Maya Albreehts is 'n meisie vol veranderinge - di [ongste
daarvan is haar Hollandse geliefde. Dawid Botha is egter 'n m
wat sy besluit neom en daarby bly staan. Die beste besluit tot dus r
is gio Hannetjie Ho fmann van Huis Div. Mnr. Ballcus, voel waarskynlik dieselfde 001' Noeleen Pienaar.
N ouja. Genoeg vir vandag, Tata!

Ek bly, met liefdegroete,
Jul geheime SG-Loerder.

D1 ~

tweede semester het begin en sport gaan VOOl't op die Akker. Veral die WP-rugbypublick, wat maar die afgelope ses weke met In dooierige vakansieliga te doen gehad het, Iek hul lippc af vir die Groot Uitdaagbek 1'.
Di(~ Mati s waR b ie g lukkig
om vir dM kompetisi. L kwaliflsenr. D nksy 'n skitterskop
in die dooclsnUlw v n die wed~
Rtl'yd to .n 1 oliaie d ur Wilhelm
Landman h t hulle dar m to
nie hubj('lf vCl'lwder om vir dl
Bay! yboker t. moos specl nl .
MOle speel die Maties teen
Unic en b hoort hulle geen problame to he nie. Die Victoria.no
tal(el vir HamlItons en Maticland se tweedespan is glad nie
t(~ versmaai nh~.

DOK
Dr. Cl'av n Ilet nOli we r
dl(, Of~tenlnge ,II
rigting
gin wu TUet'm en "Ie d nk
on rou we-er dJ( lln,nd V n
m(,~fitA~r in

elf
b dat
din

toning
} lien.
J op iii Hnl
(1ft, V('(~I-bm'llgt( Inn t ...'-1I IJminutf.-vert.'IIlJ}I,Jug v n din Mnth'H, w t &0 'n IwnmN·J{ VUI1
bul HI)." vour diB vnlmllsic waR,
i{'tN van (lit 'vurl~df wo d.
'n Bcsondcr' woord vlln gelukwellsc aan Paul Salklnder
met sy WP~klcure. J)it is opoffering - hy ry elke dag van
Bcllvill, af in om te kom oefen
- hard. WCt'k en d(mrsettingsvermoe w t hom in die WP.
span g kry h t. G .luh:. oolt aan
Arnie Kruger wat, s niks verk erd loop nk, ook die Gaselspan llOort to hanl.
Dj . J A.nomunneh t vanjaal'
gt1Borgvir 'n prestaste wat seker ni. maklik oortrc! kan

word nie -

vier Springboh:ke
van diE. Bergrlvier-m rnthon. Slen die Ul'tikel op blAdsy elf.
Ook aAn nl die mense wat
SAU-klcul' en titols vcrow(>l'
h t, ons g lukwense. Boertjie
Smlt, die bokscr, moet uitg sonder word - onoorwonne op
die toernooi en ook aangewys
as die beste bokser daar, benewens SAU~kleure.
.
• E('fl van die due is dit wem'
tyd vir die
uwys van Din
Math' *' >; portman van (lit'
.Jaar, Ute I"tJmrtredaltsi sl(ry
'n h:ompetisie uJt met 'n geldIlry.. VAn Rlti tin raun vcrbon(1e,
01) b1udHY(~1 is v(~r(lere 1)4'Honderhec.letc I(ry.
en dio wenn.1'

is gc'inspireerde en on
D AAR
ge'inspireerde mense. Die

Maar sy skildery beskryf 'n
ander inspirasie wat elkeen
kan besiel: wat soos "die
wind waai waarheen hy wiI.
Jy hoor sy gcluid maar weet
ni va nwaar hy korn of waar
hy heengaan nie".

Iaaste groep is die sogenaamde "gewone" mense. Die geinspireerdes is die begaafde
individue wat kan skryf,
kompon<'cr, skildcr. So beson del'S moes Giotto, die skUdel' van die skUdery op die
foto, ook ge'inspireer gcwees Onder die inspirasie lee! ons
het.
clkecn 'n Giotto-skildery.

Die Matie, Vrydag, 4 Augustus 1972
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DEUB JOIIANN LOUW

TWEE derdes van 'n Springbokspan wat uit Maties bestaan, die eerste vier plckke in d 0
belangrlkste wedvaart in die land, die erste vyf plekke in 'n kl iner w dvaart en geen
nederlaag die afgelope twee jaar in interklub- kompetisle nie - wat 'n r kord!
jaar oorsee gann, Nadat twoe
proefv arte chou I, Is hlerdle
manne in die pan Inge lult.
In Kort ruklde voor die proofvaart het die Mattes reeds gcwys
oat hull op hul stukke is deur die
cerate vyf plekke in die wcdv art
tussen W llington en ermon in
te necm. Andre Collins was e rste,
gevolg deur Enslin v n Riot, Jnc
van der Merwe, Ro lof van I 1 .t
cn Sunley Uys.

Die Matie-kanoklub se prestasics die afgelope tyd klink byna
to goed om die waarheld te kan
ANDR1!J COLLINS, Jac van tier Merwe en Enslin van Biet, wat woes. Die klub, wat op die oomal drie gekies is vir die Springbok-kanovaartspan. Andre (heel blik sy procftydperk deurmank
om as volwaardlge sportklub
links) het ook vanjaar die Bergrivier-marathon gewen.
erken to word, kon kwallk boter
g tuigskriftc verlang bet.
Andre Collin , Enslin van Rlct,
-Iae van tier Mel'Ween Sunley Uys
is almal lode van die Sprlngbolspan van 80S I ,de wat later van-

Buiternuurs Speel

Kookwater-rugby

BERGRIVIER

DEUR ANDR:t COETZEE
van die Buitemuurae Fakulteit is vinnig op
pad om die jaar onoorwonne deur te gaan. As hulle dit
vanjaar weer regkry, sal dit net mooi die derde agtereenvolgende
keer wees.

DIE rugbyspanne

Vanjaar is daar twee spanne
wat onder die vaandel van die
Bellville-klub aan die W.P.-unie
se kompetisies deelneem. As in ag
geneem word dat die spelers in
hierdie spanne seIde of ooit die
geleentheid kry om as apanne
sa am te ocfen en dat daar geen
gereelde uefenfngo is nie, is hierdie prestasie - albel spanne is nog
onoorwonne - werklik merkwaardig.
Verlede jaar was die Buitemuurse span - slegs een is toe Ingeslnyf - Bellville se mees verdienstelike span en is 'n beker vir die
prestasie aan hulle toegeken,

n em.
In d! proses het die span 2586
punt uangetek n. VQrgclyl dit
met dl aantnl punte van d e klub
wat tw ode was, n1. 698!
J c het ook die w dv art op di
Brcdrlvter tu en Bonnlev Ie m
Swcllendarn gewen, m t Oi 1 van
D venter In die derde pl .}(.

Netbal en Ho,£ Ide:

BEKOBD
FERDIE

Y""""""'''''''''''''''''''''/''''''''''''''''''''S

~B
~ epa 1·mgs
.
~

~VLr
§§

~SauerLiga

I~

~
~
~§

§
§
§
§
~§

~
~

§
§
~ Die volgemle Sauerliga-wml-~
~ stryde word (lie res van hlerdie ~
§mallnd gcspeel:
§
~ Wed tryde vir vandag:
§
§ Huls Visser teen Hold rbcrg ~
~ Huis Marais teen Stmonsberg ~
~ Wilgenhof teen PSO
§
§ Dagbreck teen Ecndrag
~
§ M dies t .en Majuba
~
S M andag word die volgende ~
§ wedstryde ge pool:
~
luis Visser tcen Mujuba
~
s Huls Marais te n Wtlgenhof ~
s Helderberg teen PSO
~
~ Dagbreck teen Medies
~
§ Simonsberg teen Eendrag
~
Wedstl'yde vir II Augustua: ~
Huls Visser teen Medics
§
s Wllgenhof teen Slmonabcrg ~
. S Hclderberg teen Dagbreek
~
PSO teen Eendrag
~
§Huls Marais t en Majubn
§
s W('(l tTy,1evir 18 Augu tu
§
Hula VI. ser t en PSO
~
s Helderberg t en Simon berg S
Huis M rals to n M dIes
~
sDagbreelc teen Majuba
~
WUg nhot teen Ecnorng
Wc(lstryde vir 21S Augustu :
§ Huis Visser teen Wilgenhof
Hula Mara.ls teen H Iderberg
§Dagbreek teen PSO
sSimonsberg te n Mnjuba.
Modi steen Eendrn
s
Well tryd( vir 28 Augu tUff: §
sHuis Visser te n fuis Mnraia~
~ Wilg ,nhof t .(m Helderberg
~
§ Dagbr()ck teen Simonsberg
~
s PSO teen M dies
~
~ Mnjuba teen Eendrag
§
§

~

'$""""",'/.I""""""''''''''''''''''''''''''.ji

LE GRANGE is Mordio
80 sport.qtcr,
Die toekenlling gaan vir sy marattionprcetasie« van w~relduchalto
wat hy voor die vakansie geIeuier hot, asook vir .flY eerste
DEUR INGRID EUREffiA
plclc in die individ1lo1e SA Uveld loop wat hy tydcns die GEDURENDE die afgelope vakansie het die d mes van Matieuakaneie behaal bet,
land getoon dat ook hulle ond r die b stes van ons univ I' i·
Gcdu,rende sy onlamgse oorseso
toer hot Ferdie bewys dat hy teite tel.
kan leers uashou. by Europa 80
besies en Maticland sien met
Die netbalspe lsters het puik
v,t''Wa!ltinu uit n«
prosteer dour saam met Vrystaat
maratlion-loopbaan;
ell otchefstroom bo aan dl puntclys t nlndig; Die Matle-Bsspan

uitnawc

Aan die einde VtUl die kwartaal 'Word Matiela'tld Be Sport·
mcm van d 0 J aar aangewY8 uit
die volocnclo kortlys:
RAY OARLSON, Sprlngbok- on WP-l"((1by~pcl r;
• AN DR~ OOLLINS, Sprinobok-ka'lwt7(wrder
n wenuer van
die B rorivi r-kanomarathow;
• DIRK DE VOS. Sp,..lngbok,n wp~? ugbY8peZ r:

•

Iigas hoer as verlede [aar en tog
slen hul rekord tot dusver as volg
uit:
Klop Valsbaai 29-0, Vi1Iag~r84610, Victor Venter 50-S, StrandSomerset-Wes 38-S, Paarl 42-3,
Fransehhoek 28-4, Van der Stel
40-3 en weer vir Valsballi 38-7.
Dit gee 'n totaal van 811 punte
vir en slegs 33 teen in agt wedstryde - 'n gemiddclde telling van
39-4. Dit maak selfs die Matleoerstcspan [alocrs,

Vanjaar speel die A-span vler

VOORSPEL wie vanjaar B
Matle-sportman v n die
Jaar sal we B en u ma . R15
ryker word!

DAME

VA

MORNS

0'

DU PLESSIS,

Spri'tlubokWP-rtlgbllBPclcr1
asook WP·krtcketspcl r;
•
BAKI(IES
1.. 0UBBBR,
M atieland so erato karat ..
SlJt'inglmk;
FERDIE 1.,ID GRANGE,
Sprfnu bote-mara thana t leet;
•
SERI1'lE POTGIETER.
Springbolc - gim11ll8 teen die
IsraeH's; en
• DAWIE SNYMAN,Sprh,u ..
bok- 01' WP-lo8s1mkel.

Eltl.,

dan, 6 8ept ,mb
fa:

0'Psomm In
·
van

hot. die vyfdc pl king neem,
Die Mattos hot ses wedstryde
gowen n sl ,gs een v rIoor in die
toernooi w t op St .llcnbosch gespeel is.
I nap lndlvlduele pro ta Ie
001
g~lewer. I a VilJoen en Tohi UII\ I..ouw - flY wn 001, k[ pb in
- Is vir (lh~ A J .. pan gel i 8 W
1I1., WP se -Hlmn geldol) bet.
h

en d4e a(U~ •

u
n 80~
pIm

t

EI VUjOtn het oolc dlo b. e
vir dif be b (lo('lsp .el tor op .Uo
toernool ontvang,

.8

.A 1 uuu tt /toe! to do n
om,
net die cen p(3r.qOOll te kic uiat
?la 'l' 'm.enino a Bpori1nan t'un
eli' JU(1r aU7lUOWY8 sal word, n
die antwoora a,an Die M atl to
stunT. D (3 cer to korrckte inskrllW'[U" tnat oopget# aak wor(I,
tV ~Rl.
Die ,~lfdt1ntT8cl-atum is tVoens-

S ·E M

IIOKKI
n die SAU-hol kl to n-nool w t
in 00 -Lond 11 beslls is, bet dl
Mattes die tweed pl k na N t 1
ill" in im,

UG
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v __
A
DEUR

DIE me sto

Jon

Kovsies
•

NN I.40UW

spanne I an hulle voorberei vir taai botsings in
v nmiddag s w idstrydo in di ~ auerliga. Almal het nog
'n k ns om hi rdi tw d h lfte van di s iso n te w n, en
o i vertonings vroeg in die s iso n kan bai b t ken.

:fui M rais, wat v rled w ek taml vall 11lJuhu verwag nio en
aterk teen tand van E ndr g on- hehoort die wed tryd redollk makd rvind hot, sp el t n die at rk JU te wen.
sp m van Simonsbcrg. nit lyk asof
Hu s Marais hul vermod om t OPK ~ 1.1
rug tv,
V 11001' h t, en dit is
hie w ur hul t nst nd 1'S munt
voor pol r

be-

SIMONSBERG) in die wit truie, kry die bat weg uit. 'n »aste skrum in hut wedstryd teen Huis
Abraham Fischer van UOVS. Die Kousies het h.ulsel] 'n deeqlike pak van 19-6 op die lyf ge/oop
teen die Stelitmbosse span, wat deurgaans die boloon gevoer hei,

Huis Visser Nog Steeds op
die Wenpad
R, reeds vers ker van 'n plek in die final w dstryd, het verlede Vrydag hul
H UISr eksVIS~oorwinnings
voortgesit. Ander spanne wat gowen hot, is Wilg nhof en Helderberg,
t rwyl

i

ndrag en Huis Marals gelykop gespool het.
by tye mooi g idryf en gem al h t.
Huis Visser het v rwoed verd dig
n dlt, tcsam m t di f it d t
Dagbr \ k s agtr rJyn nooit w rklik op dr f gekom h t ni , h t
die wedstryd vir hulle g red.
AU( punte is in die tweede h If-

to a ngetekon: 'n drle deur Joh 11
Ba son, wat in 'n do I omsl ep is,
vir Huis Vi er, en 'n drie (lour
Gert Agg('nbach vir (lie Bloue •
Teen di cind moos eli Snoeke
alles in die stryd w rp om di
Dagbr ek-voorho d van hul lyn
te hou, en hull \ hct dit bai
f Ittier gedoen. Henry Prctorius
n
.Iohan d Villi r. was di
uitblinkurs
an die Sno k
kant,
s torwyl Richard H iwct.t on N il
Ward gocie spcl vir Dagbr ek gel' hot,

Brinl it 'n doel omskep om so die
telllng gf'ly1col) ro m
E( ndrag s uitstek nd eindpoging h t byna di oorwinning aan
hull besorg, want. to n di
inde
van die w dstryd moos Huis Marai vcrdcdig vir al wat hulle werd
was.

WILGENIIOF
Maju ba tr k hierdie jaar maar
bra noustrop. Vrydagrniddag moes
hulle dlt WI or kw ai ontgeld te n
Wilgenhof.
Wilgenhof hct van dio afsl<OJl
a al die anuvalsw r gedoen 011
111'0 (rt nle wa
vir die w 1.1 Impwerk nie, . ou die telling aje hoer

gewec het,

Die best. dri van die dag is
boslls die dri v n Christie Kr! g1 .1'. Vall! f 'n inskop h t hy die bal
Dip wedstryd tussen Huis Ma- gev ng, r g om die hek Majubarais en Elendrag het uitgeloop op sp n geh rdloop n naby di pale
'n gelyl op sp I, n d t Huis M - oorg duik vir 'n dri .
rais vir 'n lang tyd, di groot. t
PUNTE
s d 1 v n di wcdstryd, voorg loop
h t. I it wa 'n hard
w Jstryd
Wllgonhof se an '1' punte is
met
n of tw ( rnstig b '8 rings.
aang t It n d sur To kie Klepper,
ie cindt llin was tien punt
Ik.
ide spannc se punte h t Gerry Calh rin , Sakkle van Zyl,
b staan uit 'n <.10 1 en 'n dri . Vir Andre P Is r en Johan Noome,
.. DIE eerste hok leiiespa» van
die Matie8 het net voor die
Huis Marais is di
cerste drie wat lmal drl e g druk h t. Johan
n v rvyfskop
vro g in die eerst helfte gedruk N oome h t met
s »akaneic "n wedstryd teen
d iur Eric Co tz . Die dri Is in
.e la g terwyl Sakkie van Zyl ook
n oorg klits het.
S 'n bmw kende Duit e klub-:s In dool omsl ep dour Koo. V 1 nS span qespecl. Te oordeel na
t yn.
Johan Noome hot sy g bruiltlike
stcwlg
sp 1 vir Wilgenhof gel die Duiise span (in toit ) se
w r, t rwyl Andre Pelsor ook die
TW ~1~D.
besioete rue hot hulle "n
oog g vang h t. Vir Majuba was
moeilike tydji gehad.
Willi van Zyl di best sp 1 r.

ImNDRAG

Ma
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SO,

agbr
g 81 agd

lIELDF.JRBERG

k en
to r

n

uidw

In 'n wedstryd wat in
b slis is, h t die span van
b rg da rin gcslaag om
net-net met sewe punta
vi '1' t klop.

Bcllvill
H ldcrMedics
t noor

DIT moes di een of ander 11Jd qcbeur : Ooetzenlnm: se A-1)eld,
lot no(/ toe '1'1. Iwiligdmn n'et vir mans, het geval. Vroulike
'fug!Jyspclers het »erlede Vrydag vir a/lc'iding gesorg. deur 'n
loiingl'lge wed. tryd onder die b Icuiame hand van s~ eidsreqler

Phuj de Jager (links in di, kortbroek ) te speel, Hoc lyk dit
asof die skcids'regter ook handji moe by it in die Iosskrums

