
TW W KLIKS STUD NT KO RANT 

.. , 

I 

Jaargang XXVII, Nr, 5 Prya 5c VRYDAG, 4 MEl 1973 

• Op 
Toespraak 

Premier les 
Se 

IN reaksle op die F~erste Minister se eulangae toe prnnk op di 
kampu. t het die SR 'n brio an mnr, Vorster ge tuur waar 

in hy b d ,nk word vir y "bcnidwllligheid om voor tudente 
gehore 01' t II nbosel op te tree". III rdle toe prank bet 001 
'11 pennestryd tusse I ek rt Matle n die brlewekolomm v 11 
Dle Burg r I at ont taan. 

MATIE KOO 
LOF 00 S E 

Johan • ronoman en n (, and r 
Wllgcnhoff .I'S hot op 25 AprU in 
Die Burrr r g kry d t bulle hut 
nie 00 eli. inhoud van mnr, Vor 
at r so re gvcrdlglng' van dle op 
tredo t( en die studentel Ier v n 
NUSAS w 1 ultspr _ k nil' ,rna r 
om t praut van mr ns W t ~Ir (110 
at nt getulg om hul ,ole bas t 
rod', van 'n orgnnlaaale wat ,aUt k', 

"--------------1 en om van die waarncmende voor 
sitter van NUSAS to pro. t a 'n 
,0.1 d rut s gesprol ongelelt .rde 
Ik y" doen na ons menln nle <U 
poslsle van die E rat Minlst< r 

n ni It. 

Die volle bri wat n mnr. 
Vorster gestuur Is, lui as volg: 
"Die SR v n Stcllenbosch wil 
graag op hierdi. wy. c hut dank 
en waarderlng t enoor u uitspr ek 
vir u b reidwilUghcid om VOOl' 
stud nt gchor op Stoll nbosch op 
t tree. Ons bos ft. d e hoev e1 
opoffering dit van u moot v rg 
om tyd in to rulm vir. u11 e o 
J enthod n wfl u daarvan v ir 
R sker dat hierdtc Ra d dlt haag 
op prys stel, Verder' wil ons ool 
die hoop uitspreek dat, lndl n om 
stnndlghed dlt to 10. t, U ook in 
die to korns soortg .1yl<c ultnodl 
gtngs sal anvaar." 

'n Moste om dt brief to tllUl', 
I veor (l tel (lNlr ,Tohn J) Ut« J, 
Geen be prelln lu t op (lie mo 10 
Ie rvol nle, 

KRITUJI 

BO dirigeer mnr. Philip MacLachlan die koor in 'n katedraal in Oporto, Portugal. 

•• 

D IE Stellenbosse Univer iteitskoor, wat verlede week na 'n vyfwe klik e Europe e toer 
na Suid-Afrika t ruggekeer het, se optredes In Europa i uit ver k I oorde bon 

der suksesvol bestempel. Die koor het 8el9 Ie, Duitsland en Portugal be oek. 
Dat dit die geval is, blyk utt die koor vergesel het, hot hom panse mannckoor dl volg nde 

"crsIne wat van plans like sowel as soos volg oor die koor se sukses gunstellngn was by die toeskoue s. 
oorscse bronne ontvang is. Mnr. uitgelaat: 
LoUis Wessels, skakelbeampte wat DIRIGENT "Die onlangsc toer na Europa 

bet vir SuJd-Mrika welwlUendheld 
f i t "DIt het enteen e 1tI geblyk 

Vl rwer en deure oopges ng wa (1at Suld- rlk en Stellenbo ell nlo in geld en tyd gemeet kan 
word nlo, N a aanlelding van 
brlewe en vorslae is dit duldellk 
dnt die koor e ultvoerings in 
Keulen, HaRselt, Ekcron en Drug 
ge oral "eon muzlkale trlomf" w , 
soos die Dolglese dagblad Do 
Polden dit gestel het. 

ON 'E .MOtlJ 

u 

buiteblad ','i 

d 1(1' Elena ;igostin's ontworp. 
Die dl' > / r 'b, (1',. s ut'ral 
mot 'c/ i. onder k )idclik swart- .. 

oker- en taankl(Jurig. 
PORTUGAL 

l( A. M P 1 0 E N - bierblikbouer 
Laurens van Btaden tOys sy 

slag. 

Die fees in Portugal Is in drie 
fa~cs afgehandel, nl, Oporto, Coim 
bra en Lissabon, en dlt kan sonder 
meer gcse word dat die koor onder 
die voorstes was, alhoewel dlt nte 
'n kompetisie was nie. Troucns, 
daar was net oen koor, die Flllp 
pynsc Madrigalse Sangers van dlo 
Universlteit van Manila, wat son 
der meer almal se meerdere was. 
Dit was duldcllk dat die St Ilen 
bosse gemengde koor en die Ja- 

T riacorda Eersdaags Beskikbaar 

NUWE PRE TI -BLAD 
here 

.TAMPVOL 

S'" Mattes vertrek vandal na 
diPretoria om Matleland In seker 
e unick8to inter-univc1'81tere 

~OrnpetiSle to verteenwoordlg 
uUe al by die Tukkle so Joo1 

a.8.n 'n bierbUk-toringbou-kom 
II ,tlsle gaan deelneem, 

1)10 t doeI van die komp tlsle Is om 
t e kYk watter -span die hoogste 
boring kan bou sonder dat die 
b~uers op enige voorwerp stnan. 
J (1 span het met die hulp van 
n rek naar hul boutegnieke be- 

pant: waal die wind so, moet 
hulle sovoel bllkkies aan hierdl 
kant sit, ona, 

Dte groottc v n die fondament 18 
ook deur die rekena r ultgewBrk 
80dat die bouers 80 na moont 
Ilk an die toring kan kom om 
clie hoogste punt te beren" 

Die span bestaan nit Mnrl{ Pat 
terson, Laurens van Staden, Uys 
de JRger, Pict Vorstcr, Bllkktes 
van Schalkwyk en nag 'n addl- 
slonele ltd. 

(10 clenr (Ue toehoerde 
I . 
Ult onderhoud m tId van di 

koor h ,t g blyk dat dto toer 'n 
onverge tlik orvaring was vir 
alma! w t dlt mee ' maak h t. 

R F ... 
ook kunstot ' v 
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troebadoer 

ek wil nie langer 

my liefde mors op sto I 
wat op swak vloere 

vierpoot in die lewe staan 

en onder spikkels gloeilamp 

glo bulle het die Jig gesien 

ek wll uitbreek 

bo die dakke 
silwer met die wind 

in die populiere speel 
uitdans bo die wolke 
en my liefde uitsing 

in liedjies Ientereen, 

W:n 
U ks n enige tyd van die; dag of 0' g 10 van 
N dbank se Kitskontantoutomaat by u universi .. 
teit La onttrek. Open 'n rekening vandag nog. 

I MUSIEK: 
I PROGRAM 
I 

• BJ1JETIIOVEN 

LIONEL BOWMAN, senior lektor 
aan die Konservatorium en een 
van Suid-Afrika so voorste plants 
te, is beslg met 'n besondere pres 
taste: 'n reeks uitvoertngs van al 
vyf Beethoven se klavierkonserte. 
Bowman tree saam met die Kaap 
stadse Simfoni -orkes op. 
Twee kons -rte i r cds agter die 

rug. Op 6 Mel volg die derde, op 
13 Mei die vicrde en op 20 Mei 
(he vyfd('. 
Die konserte b gin Sond gaande 

om 8.·l5 in die Kaapstadse stad 
sal. Kaartjies kan daar gckoop 
word, maar 'n mens moet maar 
vroeg in die tou gaan inval. Be 
halwe die klavierkonserte is daar 
lke aand nog twee ander werke 
op die program. 

• JlAYDN 

HAYDN so b ro mde oratorium 
"Di. Schopfurig" (Dl Skepping) 
word op Woensdag, 9 Met om 8. 5 
nm, in di 1 stadsaal uitgevo r. 
DI. KRUIK-orkes en die Stel 

lenbosse Koorvereniging staan 
onder leiding van Pieter van d r 
W sthulzen, lektor aan di Kon 
s rvatorium en orrelis van die 
Stud ntekcrk. 
Viol' soli te neem deel, n amlik 

Joy van Niekerlc, Alfrc(l Geule, 
Bernhard de Clerk en Plcter Ko.·n. 
Dl·. Con de VlIliel'R het (lie oor 
pronkllke Dultse tel vertaal, 
Die ultvocrtng bchoort groot 

g not t v rskat. Die oratorlum 
h nd .1 oor die ses Byb lse skep 
ptngsdao. Rehalwe die soliste n 
die koor, sp e1 die orkes ook 'n 
b slnngrlkc rol, Haydn g bruik die I 
orkes om dl natuurgeb ure uit t 
beeld, bv. di . chao, voor di _ skep 
ping, die deurbreek van die Jig, 
die watervlood, die nagt gaal, die 
hrul van di. Ieeu, ens. 
Plekhe preklng kun by 'I'eater 

Imspreldllg g('doen word teen 
)t1,50, RO,75 0 0,1)0 vir tudento, 

HUNRI()JI VAN nER ME.: CH'r 

"FOLLIES" IS 
VERTOON 
Estetiese Figure 

'n L EKKER aand by die Nico - vir 'n paar uur word die 
gedempte kultuuratmosfeer van die Oper huls verbreek 

deur uitbundige musiek, hoogskop-danspassles en, les bes, 
lekkergoedpapiertjies op die tapyte. Die Follies verskaf nietemin 
'n aand se plesierige vermaak. Selfs diegene vir wie die kabaret 
sty I, sang- en dansitems geen besondere bekoring inhou nie, 
moes tog 'n mate van estetlese bevrediging vind in 'n mooi 
lyfie (of selfs 'n "topless" bier en daar, as men. mooi opgelet 
het ... ). 

~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~I Die aanbiedtng is ingestel op :~ ononderbrokc en gevarieerde ver- 
maaklikhetd. Die temas van die 
ongeveer agt dansltems wissel van 
"Nostalgic Nights" tot "An adven 
ture in Space", elk met 'n verskel- 
denheid van bekcnde dansit .ms. 
Verskeie lewendige tussen - in 
nommers sorg vir afwisscling. 
Wat die musieksmaak b tref, val 

die klem op die melodiee van 
gister (en cergister l), maar di 
wnarborg van "musiek om in elke 

I 
smaak to val" bly tog waar - selfs 

... 4 "Something" van George Harrison 

kry 'n beurt, Die musieklei r van 
die Follies, Boris Cohen, verdien 
crkenning vir sy verwerkings en 
vertolklngs van melodiee, Die ge 
halte van die sang het egter nie 
altyd reg laat geskied aan die 
musiekltems nie. 

Om te verhocd dat die danaltems 
vervecl - soos 'n oormaat ryk 
eetgoed gcncig is om gou to v r 
sadig word dit afgewissel met 
'n p n r tussen-In it ms. Die twoe 
komediante, ,:rhe Monarchs" met 
hulle pittigc - en soms ff ns 
stout grapples - on gekskcerd ry 
met hull mondflultjies het die 
meesto byval by die gehoor ge 
vind "The Fredianis", 'n trio 
Jtallaanse akrobate, het egter die 

Die verskeie soltste het 'n heel asem laat wegslaan met hulle 
b vredigende vertoning gelewer, mecsterlike vertonings. Die ko 
Hier moet die "ster van die aand", miese springmatnommer was wells 
Joan Brickhtll, ultgesondcr word, wn l' meer komies as indrukwek 
veral weens haar veelsydigheid en k nd, maar 'n paar ' to rtjies het 
g soflstllceerde verhoogstyl. Ook tog applous verdien. 
haar dnnsltema sa m met Ronnie 10 wet Follies nooit verveel bet 
Grning _ en Tr vor Wayne hot van nle, was daar tog let wat kort 
fyn afronding getuig. Kortom, gt')mm het, en dlt is kontak met 
ha r optrede was Belt rlik die die gehoor, nit bet ma r 'n skou- 

___ f 8p 1 gebly; 'n verton ng in 'n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~aR~~ Tog rnocl on d~ hoo~ 

angere , -Iuan BrJcldlil1, bier ult 
onder omdat y tog danrin gf' 
sit itg het om vrr (U( gehoor op tt' 
tre ,nie 661' hulle nle, Ooic die 
komedianfu het regstreeJ{8 met die 
gt hoor kommunil{ ,cr. 
Kortom, Follies Spectaeuluf 

slang daarin om 'n ges llige aand 
ji se ligte ontspanning t versk.tf. 
Dit is 'n warl'elwind van vere en 
blinkflrtjies en uitbundigheid wn.t 
11 mflt 'n glimlag (miskien ictwat 
sardonics?) sal huts toe stuur. 

GESLAAGD 

Die mees geslaagde uitgebreide 
dansitern is waarskynlik die voor 
stelling "Golden Years of the 
Silver Scr en", wat ingelei word 
deur ou stil films van die twin 
tigerjare. Verder bied die nommor 
'n vinnige oorsig van bekende 
aangnommors en tipiese dansmo 
tlewe uit die dae toe Hollywood 
nog [onk was. Die hoogtepunt is 
Joan BrickhiIl se satirtcse weer 
gawe van "Miss Movie Starr". 
Daar moet m ldlng gernaak 

word van die gobrulk van Afd 
kaanse volkswysles vir hierdie tip 
dnnsit ms, Wie sou ooit kon dink 
dat opskopdanserossles hul paasies 
sou maak op die maat van Boland 
se Nooientji en My Sarie Marais? 
Nogtans was hierdie nommers van 
die bes afgeronde on oorspronkllk 
ste in die aanbledlng, 
In 'n poglng' om ook '11 klasslek« 

)denrtjie by to bring, is die nom 
mer ,,()uthedral" Ingeveeg, Een 
van <lie HoUste, Anne Kane, 8 am 
met die skon danser ,sse van (]if' 
Folli(~!i het die Nonnekoor nit 
en anova van Straus geslng. 
Hi rdie nommer kon sender ve I 
verlle weggelaat gewees het - 
dle katedraal-tema bet 'n onwel 
kome kontras met die ander' sung 
en dansmotlewe gevorm. 

JOAN BRICKHlI.lI.I 

.A.S.T. • 
Goedkoopste Huurvlugte na Europa en Israel. 

Stellenbosse kantoor: 

Maandae en Woensdae, 2 - 4 nm. 

mees profcssionele van die groep 
soliste, 
Oor die ~ lgemeen was die koreo 

grafh' en tt'gnie e a ronding van 
(lie dansltems goed, hoewel die 
aanbieding tog me r Ingestel is op 
die vi uele effek van ko stu me ring 
en decor U op tegnlese vaardig 
heid. 'leg in een nommer, "Africa", 
waar van ultraviolet bellgtlng ge 
hruik gemaak is, het onprestese 
beweglng die dfek bederf, In 'n 
ncmmer 800S "Out of this Worl(I" 
bet die decor en by-('ffekte w('( r 
(lie d ns oorbeer • 

ANNE KANE 

Greta Vosloo 
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• DIE kamerasku Oecil Higgs 
word deur Elsabe Steytler be 

trap vir Die M atie. 

d 

ONRU T,'WA 
SKRYWE H 

ON RUST het 'n klein groepie interessante "kuns-meuse" wat 
uit die blou water, die rotspoele en die son die in pira. le 

put vir hulle werk: .Oeell Higgs en Marjorie Walla(~e, twee hoogs 
individualistiese skilderesse; U ys Krige, oud-dertlger en ODS 
voorste vertaler; Jan Rabie wat tussen skryf deur perlemoen 
duik; Jack Cope, Bill Davis, die beeldhouer en Gregoire Boon 
zaaler die skilder. 

In Onrust self, daar op die skier 
eilandjie, bly Uys Krige. Vir die 
afgelope vier jaar woon hy al daar, 
maar sy verbintenis loop baie ver 
tcrug, Van sy vroegste kinderdae 
het hy daar vakansle gehou, saam 
met sy ouma so ander twaalf kin 
ders in die ou Krige-huts, Hy hot 
sy eerste verse daar geskryf in die 
aeswekcekoolvakansles. Hy hot ook 
di lang universiteitsvakansies 
daar deurgebrlng. Onrust is 'n plek 
waarvan hy hou, die see en die 
berg so bymekaar. 
N ou na 27 jaar het hy weer 

begin skryf, 'n eenbedryf. Hy 

I u t 
OP die letterkundige toneel het 'n nuwe tydskrif verskyn: Izwi. 

Die blad word geredigeer deur Phil du Plessis, Stephen 
Gray, Wilma Stoekenstrom ('n oud-Matle) en Wessel Pretorius. 
Die blad word deur die redaksie self afgero) en versprei. Dit 
is 'n moelsame proses, maar op die manier behou die blad sy 
onafhanklikheid. 

Phil du Plessis was redakteur 
Van Wurm en assistentredakteur 
van New Nation. Stephen Gray 
was mede-redakteur van Cam 
bridge se letterkundlgn tydskrif 
Ol'anta en is op die oomblik ook 
assistentredakteur van New Na 
tion. Wilma Stockenstrdm is 
toneelspeelster, en dramaturg, 
Sy Wessel Pretorius en Phil du 
PI~ssis het reeds as dlgters ge 
clebuteer en van hulle verse is 
in die nuutste ultgawe van 
Groot Verseboek opgenecm. 

GRAFIESE WERKE 

IZWI probeer am die samewer 
king van Suider-Afrlka se jong en 
beJowonde skrywers te v rkry, In 
(lIke uitgawe vcrskyn ook 'n go 
tekende en genommerde grafies 
work. Daar het o.a, reeds werke 
'Jlln Walter Battiss, J ohan van 
H orden en Christo Coetzee ver 
skYn. 

JONG TAI..IENT 

Ondanks hicrdie belangrike go- 
8elsknp staan die blad se kolomme 
oop vir enige skt'ywer wat wcrk 
van geno gsame gehalte knn 
lewer 

Mllnuskript;e en sub l(rip 10fooi 
tno('t gt'stUUf wOf(l aan: 

IZWI, 
Po bUR 86, 
Crown Mines, 
Johannesburg. 

, Die blad vcrskyn ses keel' per 
Ja.nr, Op Stcllel1bosch is dit by 
HAUM verkrygbaar. 

NOODSAAI{lJK 

Vir die wat sclf In bictjie pro 
b .Or skryf is IZWI 'n moct. Die 
~~l'ih:kcling van ander tydgenoot 
Ike skrywers kan net bevrugtend 
~ord op die literare situ8sie in 
tellenbosch. 
Met die vel'trel{ van Fanie Oli 

~icr het ons juis ons sterkstc 
fllcnt van die afg{'lope aantal jare 

V0.rloo1'. Die leemte wat dNlr sy 
Ve·t'b'ck g laat is, is ontstcllend, 
b 1 it is jammer, maar op Stell n 
osch is daar op die oomblik 'n 

soort apatie [eens die kunste te 
bespeur. Die groot verskeidenheld 
van ultstekende opvoerlngs in die 
H. B. Thom-t ater kan baie betel' 
bygewoon word dour die studente. 
Maak die week 'n draa! by Teater 
besprckings by Edrlch! Dan is dit 
nie nodig om te kla oor die g brek 
aan vermaak op Stellenbosch nie. 

USAT 

USAT voer William Shallc- 
peare se ,Measure for Measure' 
in (lie Libertas-teatcr van ItS-IS 
Mel op. Die regisseul'8 is Steve en 
Suc Ourtis, wat verlede jaar se 
sule esvolle opvoerlng van ,King 
Henry IV' vir USAT waarge 
noem het, ,Mea ure for Measure' 
i '11 pannende en drumntlese 
tuk wot tog kreeu II akse 
tonele bevat, en bC)loort du 00), 
in die maak van die bree stu 
dentogemeen kap te val. Kaar 
tjics al binnekort by Edrichs 
be klkbaar wees, 

BERTIE DU PI..IESSIS, 

Yolande verra sende 
trandplekkie, "On rust" I 

op die voorblaaie van ko rant beland. Nieo 
en Elsabe Steytl r het by die mens gaan kuier 
wat permanent daar woon en rus-ru w rk ... 

maak nou met sy laast Franse 
vcrtaling klaar 'n vertaling wat 
hy agt tot negn keor deurgegaan 
hot, Nou wil hy w er skryf w nt 
sy tyd rnak min. Hier in die stflte 
kan orde uit die chaos skep, S6 
sien hy sy skryfwerk, 

OECIL HIGGS 

Langs Onrust Ie Vermont Dit is' 
hier waar die skilderes Cecii Higgs 
al vir ag jaar lank alleen WOOll. 
Baal' huis staan eenkant tuss n 
die rooikransbosse en kyk uit 001' 
die see, Na haar studie in Frank 
ryk en Engeland het sy vir 'n ruk 
op Stell nbosch, Dorpstraat 52 
gewoon, maar toe hr t die stilte 
van Vermont haar getrek, 
DMir hot sy vir haar 'n ateljee 

Ingorlg vol seewler, sponse en 
skulpe, 'n bossie veldblomme en 'n 
kandelarctros m t 'n boek van 
Picasso daartusson. Sy skilder ver 
al onderwaterseepoele om daardt 
ander wereld op dock te probeer 
peil, Onder 'n mikroskoop in di 
ateljee Ie 'n spinnekop wat sy nou 
betrag. Vir 'n we k kyk sy dan nie 
daarna nie, en as iets bly steek 

Met Breyt n en 
besoek het die stil 

ILD 
L KUI H 

• UYS KRIOE by sy slery/tafel. 

In die ruatlghcid van die kus 
dorpio h t hy di sold ,I' van die 
ou opstal vir ha l' as t IJ e in , 
rig. Vand g wens hy dat hy nog 
verder van die Kaap was, "w.g 
van al hierdle randmense", In 
hierdie st dium van sy lowe kan 
hy hom on ttl ek vnn die stad, 

81 ild r, daar ongcluk! Ig 'n 
groot 81 arsto uan m . lUll , lo s 'n 
pa ir ou et edt m ns en d Ul 
die nawc ... kgang l' . Ook i d r 
goon KI urttng' In V rmont self 
nit'. D1 naasto Kleurlln dorple is 
Haw. ton, mal r sy vlnd dlt paw 
sit! s om mensc 1(\ klld r as 'n 
mens nie by hullc le n Ieef nlo, 

.T clop woon op 'n pI fit, n t 
bult Onrust: "fift 'on acre. of 
bundu", Sy verblnt n! atrek vcr 
terug, nu tit veertl r jnrc to hy 
en Lippy Lip hltzs n or IA!a 
sin dn r in die hotel V k nslo 
gehou het. Non bly hy danr m hou 
hom b sig met dto ultt ap van 
POI t J ckson n hal i op Ay 
1·Oll<1. 

van die bewegln van lyn en 
kleur, skets sy dit, stol sy lets v n: 
die natuur. Daar is laaln vol v n 
die sketse en r kke vol skilderye. 
Die son gaan onder en die ruite 
word donker ... in die stilte word 
saggtes gepraat en geloop. 
Die skrywer Jan Rabie en sy 

vrou- Marjori ~ Walla ,'n skllde 
res, woon in dl oorspronldike 
opstal van die ou V rmont-plaas. 
Nu hut tcrugkoms ult Kret h.t hy 
'n stukkie tuin gesoclc on sy vrou 
'n uitsig oor di s e - 'n komblna 
sic wat Vermont hulle gebied het. 

l 1 

• JAN RABIE en sy vmu) Marjorie Wallacc. 
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BO veatkyn die besiuurslede 1)an die Juks7cei-Bond, wat op demokratiese wyse deur Bondlede 
verkiee is: v.l.n.r. Spekkies Slabbert, O-Voorsitter en Tesourier, Karen Hackman, Bekretaresse 
No.2 (wat onlangs bedank het}; Brenton Geach, Yoorsitter; Lita Badenhorst, Bekretaresse 

No.1; en Robin Oamp, Addisionele lid. 

Simposium en Sports 
deel van 

Jukskei Heroplewing 
DIE nuut gestigte Jukskei-Bond het Stellenbosch op horings 

gcneem. Die Jukskei-Bonders het in 'n reeks aktiwiteite al 
deelgeneem - sommige wat weliswaar nie logiese verband hou 
met die tradisionele spel nie; maar tog word getrou gebly aan 
die ou gesegde: "Dit is goed dat 'n mens sy juk in sy jeug dra"! 
Volgens Brenton Geaeh, wat 

vndertjlo moet speel vir hierdie 
heroplewlng, beoog die Bond om 
juksh:ei weer 'n erkende, sportsoort 
op die Akker te maak en hulle 
spog alreeds met 73 Iede, Die fasi- SIMPOSIUM 
liteite van (lie Stellenboseh Jul{- 
skel-Laer word vir saamtrekke Op Man,lldng, 16 Mei is 'n slm 
gebl"ui1{. Die bestuurder van 'n poslum 001' dle onderwerp "Jule 
hotel in die Strand het aangebied skei" onder (lie beskermlng van 
om gereedskap, wnt by "vir Trans- die Debutsverenl ing in Wilgcnhof 
valers, wat op die strund speel gehou, Die twec prekers was 
aanhou, aan hulle te leen, Spt'leki s Slabbert: wat oor die 
As bewys dat die Bond ook 'n "Higieniese n Eticse Aspekte" 

rol op nasionale vlak wil speel, gepraat het, terwyl Brenton 'n 
sal 'n hoogtepunt van hierdie jaar ge Idedkundige oorsig van (lie 
se aktiwiteite woes 'n besock aan sport oort in sy reteraat gegee bet. 

______ , l .. aasgenoernde bet die ontwlkke- 
Ilugsgang tot (lie 12de eeu terug 
gevoer, "Dit Is na Suid-Afrileu, 
gebrin deur die Nederlamlers wat 
'n verver ingspos aan (lie Kaap 
ge tig bet om vars juklm en kele 
aan verbygannde skep to voor 
slen", het (lie sprelmr ge~. 
Volgcns Spekkies was jukskei 

'n teenvocter vir die Engelse rol 
bal, en as sulks 'n essensiele 
element van Suid-Afrikanerskap. 

SAKKIE-SAKKIE 
Simposiumgangers is no. afloop 

van die bespreklng met melktert, 
pannekoek, koffie en koeksusters 
bedien, 'n Orkes, waarin Trinity 
Inbberf (lie viool gespeel het, het 

sui kie-sakkie vir diegene wat wou 
dans gespeel, 
Verder bet die Bond ook in twee 

trapkarwedrenne deelgencem, In 
die M tie wedren is bulle gedis 
kwallfiseer, By Ilceys het die 
trapkar in "Suicide B nd" gerol 
en 'n wiel gebreek, met di gevolg 
dat die span moes onttrek. 

GA 1NG OO\~RUG. MET 
V~~!~Eb;~~: p~:!s~~e ~~:U~l~~S~~~~:~~s~~~~~~~~fr~ O~ 7\ rr» V'R W'7S 
aangepak. Dit blyk uit onderhoude met die Kleurlingonderwy- '.L ,.u n _ ~ A 
8 rs en ASVS dat hierdie projck sal help om die kommunikasie 
gaping tussen die twee groepe te oorbrug. 
Die projek is danrop gemik om 

ekstra klasse in alle matrl kvakke 
in die namiddag te g e, nngeslen 
dle P irsoneel te klein is om lndl 
vlduele aandag ann die leer ling 

te gee. Die persone I bestaan utt 
44 lede, terwyl daar 1 068 lccrlinge 
in di skool is. As gevolg van die 
g brek ann individuele aandag 
sukkel die swakk r Ie rllng, ter- 

wyl die knap leer ling geweldig 
gestrem word. Die ASVS en 
USKOR sal poog om hierdie 
lecmte te vul en het reeds 25 
studente by die projek betrek. 
Op 'n vergaderlng van die perso 
noel en die studente op 24 Apl'il 
bet Kruger du Preez, ASVS 
bestuurslid en Icier van die pro 
j 1 ,g(~ dat daar 'n gebrelc ann 
kommunil asle tus en blank en 
Klmlrling bestaan wat op hferdle 
wyse oorbrug lean word, 

LEWENSUITKYK 
Die studcnte bet erns met die 

sa k en hulle streef daarna om 
ook 'n gebalanseerde lew nsuitkyk 
by die Kleur'Iingklnd to kweek. 
Sodoende kan die Kleurllng net 
vooruitgaan, het Kruger du Preez 
by ivoeg. 
Mllr, F. O. Backm 11, hoof van 

din 1I0er J 001 Liiclehoft, het gcse 
hy t m saam dat tlie gebrek ann 
kommunil asie tu en blnnl en 
Kleurling op hlerdle mauler 001' 
brug Iron word, IIy wnardeer (lie 
Iloging van die studcnte, en Is 
vern) bly 001" hul bennderlng van 
algemene opvoedlng en nle n t 
blote onderwyshulp nle, 
In 'n ond rhoud met mnr. Back 

man in mnr, B. C. Pool, ond r 
hoof, het mnr, Backman gcso dat 
uaar 001 stud nte i. wat met 
sport en sang behulpsaam sal 
woes. 

)NL GTING vir di volgende uitgawe van Die Matie, wat die 
18de Mei verskyn, mo t die Sosiale Rcdakteur voor 8 Mei 

h r ik. Hierdi rubriek sal dan oor aktiwiteitc tussen 18 en 30 
Mel h ndel. 

C 
und y, 13th May - SeA rayer 
Service in th osebank M tho- 

dist Church (Cape Town) at 
3.30 p.m, 

Sund y, 20th May - 4 p.m. in the 
':0 chman's Cottage: Mr. J n 
Suit ndag will sp ial on "Hap 
pin ss is n Insult". 

DANS.., 

~ 01l0p- 
VUUR FiN VLAM 

VoIgm18 mnr, Pool heers (h ar 
heelwat entoesla me by dle leer 
Huge oor di )lfoje'k. Om). Ilks die 
lfstnnll na die sl 001, i sy hole 
Ida, vnur en vlam om n mlddae 
so ekstra Ida I by te woon. JULI A NlOlIOLSON en 

haar metgc. el by die Mi 
nerva Iluisd'ince. Na ,In op» 
voorlng vrttt die Flamenco 
dan, het hun, heerlike 
Bpa,an.ge q reqte 800tl Gaz- 
pacho en Paella [Ionullig. 

,lllIlIlIllIlIllIlIillIlIlIlIlIlIlIIWIIIIIIIIIlIllIliIlIlIlIlIllIIlIlIlIlIlIlIlIIlIlIlIlIlIlIlIIlIlIlIIll1l1fir. 

Kruger du Preez se die projck 
dien 'n verdere doel, deurdat huis 
like problema wat as gevolg van 
die beter individuele aandag be 
kend raak, onder die welsynswerk 
sters se aandag gebring kan word. 
Hy versoek dat enigc studente wat 
nog in hierdle projek belangstel, 
met J. P, Landman in Ecndrag 
moet skakel, 

ONDER: Kruger du Preez van 
die ASVS beeprcek die onder 
wyshulpprojek met mnr. F. G. 
Backman, hoof van die Boer- 

ekool Lilckhoff. 

die .Iukskeipark te Kroonstad. 
Daar s 1 die room van Matie 
jukskcispelers aan die SA Kam 
pioenskappe deelnecm, volgens 
Brenton. 

BIDDAG VI STUDERENDE 
H e God na 'n man soos J cremia 
van ouds, na mense, na gelowiges 
(ook onder die [ongmonse self), in 
ons land, onder ons yolk en in ons 
kerk, w t Aclf die banda sal ophe 
na f om, terwille van ons joug •.. 
Hierdlo uitdnging kom na ons, na 
elkcen v nona! Mag ons gereed 
woes vir gebed, vir voorbidding en 
arb id en gebed," 
Oelowiges word dringcnd govra: ~;:;;;;=:====;;;;;';;;=:;;';'====;':==::======:;;;:;=:::=::::=:;-I "om in groot erl1S on oorgegewon 

JU'hl op hh'l'tlie d g on dour blt" 
di( jeug aRr voorbidding to doen 
vir al die jeugtllge van on I nd, 
verbonde ann die groot n I 
boerslwlc, kolleges on universitelto 
van ODS land wat in die bramUllJ' 
va n h}(~rdle try«l verkeer ••• " 

OLAN ANKBP 
Ger g. Alg mene ank 

Ona betaal die hoogst rentekocr op PA :JK ANING 1.4 

0% Ilt op d a Ilk e bal DS 
lOON lS6S1 

JEUG 
tref die pamflet 'n vergelyklng tus 
sen die verwoestlng van Jerusalem 
deur Nebukadnezar en die poslsie 
van die hedendaagse [eug. Die 
pamfJ t lui verder, "In Iliord!. 
benouende omstlludigbede soek die 

Tel. 3963 
Van Ryneveldstraat 32 
STELLENBOSCH Na ore 5180 
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Dric Tukkies is onlangs uit die 
koshuis Mopanie geskors omdat 
hullo na bewcring doelgcnecm het 
nan die "teer en veer" van •. 'n 
oerstejaar. Volgcns prof. E. M. 
Hamman, rektor van die Univer 
siteit van Pretoria, het die drie 
< enior studente "die uitdruklike en AlE SEC (die arkortlng vir '11 
duidclik bekend gemaakte reels" reeks F'ranse woorde) is 'n nle 
van die eerstcjaarsverwelkoming, politi se lntcrnnslonale ~)l·gaJlisn.8~e 
wat op 24 Februarie ten einde wuarby !lumlelsver(\ulgll1"s vanult 
moos loop, oortrce. 53 versklllcnde Ian de gcaffilke 8. 

I Tuns i,. elf h utd-Atrikauns« unl 
v(')'sit('it(, gt'ilffili('('.· met m" voor-I 
ultsig dat die Unlversttelt van 
Potehefstroom voor die elude van 
(lie jan r ook 81;1 aansfult, 
Verskelo dienste word dour 

AIESEC aangcbi d, onder m er 
goedkoop oorseso vlugte, gegra 
du rd werwingskemas en die 
behurttg van handelstudento s 
belange. AlE SEC so uitruilsk mas 
tel onder die grootstes tel' wercld. 

Die belangrtkste beslult wut 01) 
die jongste konferenslo geneem I , 
i (lie voorgenome aanslultlng by 
die orgunlsasle ETHOS wat gocd- 
koop huurvlugte na die buiteland 
uanbled. Hierdie huurvlugte ver 

I vang (lie gOC(U{OOP gesl{etlulcerele 
Mill'. ,Justus Tsungu, 'n 'Om- I vlugte wat verlede janr deur (lie 

rOl'pnl' vall )l.lldio B ntu, het I R('gel'ing stolJgeslt is. 
onla.ngs voor Htudentt 01' Porcher- Ander besprckingspuntc was die 
!iltrooOl OfJgetl'pc. Jly lu't gflS tint prohleme wat din handolsveren ~ 
in Suid-Afrilm slogte name goelo gings op die ondcrskelc kampusse 
dinge berlerf - 0 moot daur Iie- ondcrvind. Volgcns Blikl los Will'! 
wr I'M van "gaMarbeidCl'S" in plans die verrassond en verblydcnd dat 
van "trelmrbeider " gepraat word. daar tydcns die konferensle to 

mldde van die verskeidenhetd 
kampusse verteenwoordig, deuren 
tyd sin vollo besprckings voortgc 
vloei het, As aodanig mcen hy het 
die konf rcnsie bcalis aan sy nie 
politics grondslag voldocn. 
nUitl' word gehoop tint die teen 

woerdlghehl vun twee 'l'lIrfloOI) 
nfg('vunrdi rdes by (lie I onfcrensl» 
goele gt'volge' vir An~81UO HilI }1f. 
Dit behoort In tile' toeknm as'll 
stlmulu tB dlen om nie-g('uf J 
Ileerde In tUllsh\H 800N dle Unlvor 
sltelt van Wes:' aRI) (11 Fort Hnre 
te· botrek, Ook hand« me t Zll.mbin., 

NF~J1' VIR ROO. JAZZ 

Pravda, die unptellk« Rllf~sieHc 
pnr~'mond8tul, het onln,ugs ge- I 
waursku dat sommige Russlese 
snngcrs beinvloed word <leur 
"smaaldose modes" uit die buite 
land. Die blad se hlerdle sangers I 
Iwhoort kortgevat te word indien 
hulle cnlgslns 'n "jazz-Idemr" nan 
die Russiese volkslietljies wiI gee, 
Daur sal ook in die toekoms ge 
sorg word dat (lie "hoe ideologiese 
en estetiese waardes" van Sowjet 
g('hore gerespekteer word, veral 
by die opste) van televlsle pro 
gramme. 

GETEERDE VERf1J 

SLOTTON}Jlj~l .. 

Clive Keegan, 'n Nusas-inge 
PCl'kte en cor 
tyds' redakteur 
van die Tkey 
blad "Varsity", 
mocs homself 
onttrek uit 'n 
Franse klugspcl 
waartn hy die 
1'01 sou speel van 
scun wat sy pa 
rc mlnnares pro 
beer afrokkcl. Sy 
inperkingsbevel vorbied nl, decl 
name aan openbare byecnkomstc, 

SWART VORDERING 

Die aantal swart studente op 
Amerilmansc kampusse neem vin 
nig toe. Die Amcrtkaanse Buro 
v n Sensus het b kend gcmaak 
dnt die ingeskr we swart studentc 
tus. ell 1964 en 1972 met 211 % toe 
gc.necm hot, Sowat 78% van hi _1' 
<li studonte souers hot noolt 
ann 'n unlversitett gestudeer ni 

noone WlJRK? 

'11 Kovsie het doodmakllk die op 
IOSHing vir die vakanslewerkpro 
blf\t m geJ{)'y: hy het nl. onlangs sy 
Viti nnHie deurgr bl'iug deur Iyke hy 
'11 nlocmfontein (' AVBOB-tal( te 
Wa. 

HAAAR 

'n Studcnlt nan die Univcraiteit 
van Port Elizabeth, mnr. A. Rey 
nolds, is vir 'n week geskors omdat 
~y hare to lank was, fly mag vir 
n W ok gecn klasse hywoon nle, 
genn to tse slcryf' nie en ook nic 
die hib1ioh'ek boaook nic. 

IKI~YS Sn~~M TnAA(~ 

111 'n oulllngs(~ student flUH1s 
tU"folOnverkieslng 01) die JI((.y 
)(nmpus, het !'Ilcgs 870 ttu1cnte u t 
clie totu.al van 5 800 stemgeregtigNJ 
g~8tenl. Dit~ v('r('iste su'mpersentn.- 
1(' Van 15% is gevolgIil( uie bel1alll 
Ille, en die verkte Ing n.a.v. vi r 
VI I lttureH op dill tuclent,(\rl ad, 
WaH flu nt tlg. 

a AIESEC 
• • o 

·Were dwy 
Stude edie 
DIE onlangse nasion ale "Aprilvergadering" van AIFJSEC wat 

op Saterdag, 21 April in die plaaslike Bedryfsiclkundcgebou 
gehou is, is deur Blikkies van Schalkwyk, voor itter van di 
Handelsvereniging en ook van die pI aslike tak van AI . 1 C 
as "uiters geslaagd" bestempcl. }!,If universit ite was vert cn 
woordig, en onder die afg waardigdes was twee stud nt van 
die Universiteit van die Noord 

Swazllund, Botswanu en Lesotho 
kun hterdour KNit 'rl word. 

TURKSE REGERING L 
"LlNKSE AKADEMI 

01 
/" 

DIE Turk. e regerlng loods 'n veldtog om ulle tudente-onrur en -prote tc olldt~rclrul, 'n 
Kommisaie i. onlangs ( nger tel om die begin. eJ. en ldeale van tlie Tnr) e AI ademi finn, I 

te "formuleer", en die 'furkse Del) rtement v 1 Opvoedlng bet onderneem om • leg dORcutl 
en onderwysers aan te stel wat hl rdle begillsds st un. .. , 

NUWJ1J I1UURVLUGTE 
Bcsw r van die "jong r' pro 

fessor. teen die organlsasle van 
Hoer Onderwys het in 1966 di 

MNR. 'J'IM DUNNE) studcnte 
mad, »oorsittcr 'l1an Pietei ma 
rifzbu.r[l., het redo om. to gUm- 
lag, .. si n beriq hieronder, 

PMB SE SR-VOOR T 
A.AIMAN DUJ St~t1cnteraa(ls~o?rsittt~r 

van die Unlver sltmt van 
Natal op die Pletermarltsburg 
kampus sal voortaan 'n be. 01- 
diging van IU5 per maand out .. 
vang .• Dle Nux van 5 April 
meld dat dlt hom ook vry staan 
om, indien hy clit vet')ltn~, ~y 
elmleksamen in }'ebl·uarte I)) 

plan. van November af te U;' 
Hi rdi "salariR", wat deui die 

unive rsitnitsowcrheid hetnal word, 
trr in w .rking sodra die studon 
tr rand in sy voor itter in Septern 
her amp aanvnar. Di docl dnnrv n 
is om die v l'vom'- £'11 onthanl 
OJl]w~tc wat <Ii vool'siLt r mp 
ml cbrlng, tn delc. 
Die vergunning in Vt' bund m~t 

(lie (llmlelc anlf'll wor(l aan b dt~ 
uittr('(l~ude en ll11utverlm e VOOI'- 

H N 
UZU I 
MAHA 

B 0 

TOlj~In.E .ONDMt EEUO : 
I. DR .,N ) t.t 

..,IN 
1. N~ 

1 Juli', 
l' per SA v n 22 .Tunic tot 

oh nn burg. 
Menere! Ons vcrslmt' l<1okpyp 
denims en and .1' ldcl'a i t n 
bl11ike prysc! On8 lwop oolt 
tweedehandsc man l<1e1'e. Locr 
in by: This and That, D01")) 
strnat 87. 

2. 

3. 

TEl 

5 
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Die Studente I 

Se . · 
J) '1' ,lie Wileo,,), toe wnarlll 1,(») 

Ilyte van duistere voorspelllng' 
110g huulvnstig tann na Fnnle ~ 
toesprnal . 
DAT die ger mte van die Ver 
g( nocg • hangbrug radaags di 
lew van 'n g -oli de gaan cis. 

nAT hul 11 t hOOI) (lie Idolc hot 
nle twaal vir die 8110 ke rlge as 
,)oe tl~rtjle van die auerJig e- 
li an nle. 
DAT manne versigtig moet we s 
as hut met "veelrassig" en "veel 
volkig" speel. 
nAT 'n sekere tadSl'aud"Ud'n 
gnele uanwlns vir die SR a) we JS' 

I OE lyk dit met 'n SR.-lid op die 
st d raad? _---- 

A IG 
JOH N D. FRONEMAN, lIuis 
. van Rlebeeck, kryf: 

MNR. JOHANN LOUW ae op 
merklngs 001' die pasafgelope 

SA Sp le wek 'n pa r vrae, Iy 
al ryf in sy rubri k "Persp ktiew 
en Dingo" (OM 19/1/73), dat ge 
no mde Spele "di· go .dk ru ing 
van ilke Suid-Afrlkaner behoort 
weg t dra." En verder noem mnr. 
Louw dat ,,'n aant 1 vrou t en 
die v Ivolkigheid betoo het". 
I 0 wll mnr, Louw net a nvaar 

c) t 011 o Suld-Afrikaner, 11 In 
(lie be onder Afrikn,ners, die 
sIc mtelose fi)reking van on 
bellroef(l apnr'th ,ldsheleill mont 
go ,lkeur" II t dit d n werldi1{ 
so oudmodk ern k om jou to 
v r et t ,~ll 'n heJeld rigting wat 
(lie v n tlr. H. F. Verwoerd (en 
y NP-voorgull er ), verkrag'l 
MoontUk sal dit bictjie perspek 

tid bring aan die saak as el 
noem dat die INP dit teen di 
v Ir 88 g ops t van die Spele 
( chad) het, n nie BOS er teen 
dle veelvolklghe d daarvan nie. 'n 
L nat vraag: Waarom skuil so 
g naamde verligte m nse gter 
die term van "veelvo]klghcid" as 
dit lnd rdaad v lrasaige saam 
ho r in dl praktyk bet.k n? 

Annso h: word lng wag vIr 
ell pos vir In man op die 

San fc skomite . Aanso Iw moet 
g rig word nan Lizel Viss r, Stu 
d ,ntflraadsl~ ntoor, San lam ebou 
205, StelJenbosch, en moet haar 
vool' 0 op Vrydag, 25 M.i bereik. 

SUIDW S .. "IKA 
Tw leerl ng _ van die Ioer 
skool Jan van Rleb·e k in 

l{aapst d so It vcrvoer nn Wind 
hoek vir d c wint rvak n ie, Ver 
go ding sal g gc. wore. e Bone 
wat kan help wor versoek om 
m t prof. A. M. Hugo by t J .foon 
13-2176, Kna.pstnd, in verblndlng 
t tr e. 

Kom nou Julie ryk n n 
hull oor dl lIende wat oor 
jull kom. 

rb Id r 
he, w t 

d ur 
it, 

V 

Vrydag, 4 Mei 1973 

LOO OND RSOEK 
In GROTER bewuswording van die oneweredige versprei- 

ding in die Suid-Afrikaanse loonstruktuur het die 
afgelope paar [aar onder die blankes posgevat. Die uitsprake 
van verskele regeringsleiers oor die onverdedigbaarheid 
Vc n te lae lone het nog groter momentum verskaf aan die 
pogings om hierdie toestand te verbeter. 

Dlt is geen verrassing dat hierdie bewustheid ook deur 
gewerk het tot universiteitskampusse nie. Die student staan 
tog midde in die gemeenskap en sal sy sosiale verpligtinge 
versaak indien hy nle toestande in die, samelewing krities 
ondersoek en hom beywer vir die uitskakeling van on reg 
verdighede nie - nog te meer waar hy direk daarby be 
trokke is. 

Daar studente nie soveel gevestigde belange in die be 
staande orde het nie, kan hulle 'n belangrike rol in die 
verbetering van die loonstruktuur speel. Nou is dit veral 
jammer dat die Afrikaanse student skynbaar traer as sy 
veelgekritiseerde mede-studente op die Engelse kampusse 
is om hier sy taak te vervul, Die Engelse kampusse het 
sonder uitsondering al ondersoeke geloods na kampus- en 
ander loonstoestande. Hulle word deur sommige beskuldig 
van onsuiwere motiewe en verkeerde metodes, maar dat hul 
veldtogte vrugte afwerp, staan bo aile twyfel. 

Die skouerophaal-houding van Afrikaanse studente sodra 
lone opgehaal word, is onverskoonbaar. Veral in die geval 
van universiteitswerkers se lone rus daar 'n plig op die 
studente om seker te maak dat die wanpraktyke wat dikwels 
heftig in persoonlike gesprekke veroordeel word nie ook 
indirek deur hulle bedryf word nie. Studente trek immers 
self die voordeel ult die dienste van die universiteitswerk 
nemers en daar kan met vrug geargumenteer word dat die 
studente in der waarheid, alhoewel langs 'n omweg, die 
werkgewers is van hierdie mense. Daarom is dit verbly 
dend dat daar op Stellenbosch 'n toenemende belangstel 
ling in die loontoestand van die Universiteit se arbeiders is. 

Verslag 
Teen die agtergrond, so os kortliks hierbo geskets, het 

Die Matie besluit om met die Ontwlkkellnqshulpkomitee 
aam te werk in die publisering van 'n verslag oor 'n onder 
soek deur die OHK na die administrasie se lone. 

Die ondersoek was, soos dit blyk uit die verslag, egter 
nie diepgaande nie. Die Matie het gepoog om 'n deegliker 
onderso k te loods. Onqeneentheid aan die kant van die 
administrasie om sekere lone bekend te maak - die moti 
vering daarvoor blyk ult die berig - het tot gevolg gehad 
dat 'n omvattende ondersoek nie moontlik was nie. 

Om 'n werklik oorsigtelike verslag uit te bring sal be 
teken dat veel meer aspekte van die aangeleentheid onder 
soek moet word, Vervoer, voedsel, huisvesting en byvoordele 
is maar net 'n paar onderafdeling wat betrek sal moet word. 
Belangrik ook dot by die vergelyking van loonstrukture 
tussen verskillende universiteite in ag geneem sal word dat 
poste dikwels verskil in inhoud. So sal 'n bode aan UK 
waarskynlik ander take verrig as sy eweknie op Stellenbosch 
en sal hul salarisse nie sonder meer vergelyk kan word nie. 

-Dle Administrasie het goedgunstigllk sekere salarisskale 
bekend gemaak, maar wou nie die lone van koshuiswerkers 
bekend maak nie, daar hulle besig is met aanpassings ten 
opsigte van hierdie lone. Die salarisse, sover bekend ge 
maak, vergelyk goed met die van ander universiteite. Om 
'n korrekte· evaluasle van die loontoestand te maak sal 
egter 'n veel meer diepgaande ondersoek verg. 

Die Mati v r oek dan nou die Studenteraad oni in iller 
di aak die leiding t n m en 'n volledige en oorsigtelike 
v r lag an die Studente-unie voor te I . Oit sal die feit 
bey tig dat Stellenbo ch rnstig is in sy pogings tot 'n 
9 lukkig r en r gverdiger samelewing. 

REDAKSIE 1973 
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SOSIALE R OAKT URI PHILIP BontA. Helehoogte (2985. ultbr. 54) 
SPORTREDAKTEUR: STEPHAN PRETORIUS. HulS Visser (2032) 
KUNSR OAKTEUR: BERTIE DU PLESSIS. Van d r Stelstraat 61 
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Argumente Nader Beskou 

SR-LID ONTLEED 
REA KSIES 

ANDRIt GoRGENS, rso, skryf: 
GRAAG maak ek weer eons van die gasvryhcid van u ko rant 

se briewekolomme gebruik. My skrywe staan in verband 
met 'n brief van my en Mark Patterson wat op 16 Maart in 
Die Matie verskyn het, en reaksies daarop wat in die daarop 
volgende twee uitgawes verskyn het. 
By voorbaat wil ek my (en Mark 

se) ongekwalifiscerde apologie 
aanbied indien die verwysing na 
Bobby Loubs r in Lizel Visser in 
ons brief hulle op enige manier te 
na gekom het. Ek is bereid om 
to te go dat die brief 'n enig 
sins onnodige emosionele toon 
aanslaan en vra daarvoor ook om 
verskoning. 
Wat betref die reaksies op ons 

brief, sou ek graag 'n paar argu 
mente van nader wou beskou: 
I,(i) In sy redaksioneel-verkorte 

brief het mnr. Schalk du Toit dit 
001' my en mnr. Patterson wat 
dan hom - en ek neem aan - 
ook die studente-unie van hulle 
(en dus ons) dcmokrasie sou be 
roof. Mnr. Du Toit se struikeling 
001' die dcmokrasie-molshoop is 
wcrklik merkwaardig! 

MINDERHFJID 
Hy is heeltemal reg as hy dit 

stel dat ek en mnr. Patterson in 
die minderheid was in verband 
met die NUSAS-mosie (inder 
waarheid 'n minderheid van 46% 
teenoor 54 %). Hy is ook reg as 
hy se dat dit baie gevra is van 'n 
minderheidsgroep om by 'n meer 
derhcidsbesluit te berus - veral 
as dit 'n besluit soos die betrokke 
mosie was, ja! 
En dit is juis daarom dat ek en 

mnr. Patterson ons op ons demo 
kratiese reg tot ope kritiek van 
die meerderheldsbesluit beroep 
hot. Dit is hoe nvoudig demo 
krasi eintlik work, mnr, Du Toit. 

(Il) Ons het egter in die proses 
'n belang'rike tout begaan, en dit 
is hier waar ek mnr. Du Toit e 
verdere krltlek ter harte neem: 
Ons het in groot onver 19tiighcid 
'n brief aangehied W1Ul1'Van die 
toon en atmosreer ons dlst 11- 
sifring van die A rlkann e sfu 
dent lmpllaeer, 

VOOR EIE DEUR 
Hieroor is ek werklik spyt, om 

dat ek besef ho laakbaar eks 
terne, onverbonde kritiek (soos 
ons s'n weI mag lyk) kan wees. 
So os later uit hierdie brief sal 
blylt, besef cIt nou betel' as ooit' 
dat daar ook veel, voor my eie 
deur to vee is. 
II (t) In 'n ander gewaar(leerde 

besadigde l)rief poog mnr. I~oub8er 
om met ifteel l{()l1struktiewe lcritieh: 
my hoofargumente te weerle. 
Him'in slaag hy dan oole byna 
bynu. wat die ASO-argument be 
tJ'ef, want ele en mnr. Patterson 
iK weI "lml<1ig a n swye oor (lie 
Inperldllgfil. 

ONTIlEF NUJ 
Die f it onther egter nog steeds 

nie die blaam van die ander elf 
SR-Iede, sowel as die hele studente 
unie ni . Mnr. Loubser se argu 
ment dat daar later 'n SR-versiag 

P nvriend 
KRISTmN VERCRUYSSE, 
BelgiC, skry : 

Uw dres ol1tving Ue van uw 
amba" ude in Urussel. Dc rieht 

mij tot u met het volgend ver 
Hoe){: Ik sou graag I{()rresponderen 
m teen jongen van mijn 1 , ftijd, 
in ), t Nederland. 
Mijn hobby's aijn: post egels 

versamel(m, Idllssi('lce en motlerlle 
mUHit~l{ beJui t.eren, Id(,inl nnst 
('11 • Ik ben 18 JURt' ou<l en studcer 
voor verJllct~"ster te l{oesolare. 
Mijn ttdre : Elv rdlng( straat 14, 

8900 I('perc, (West-VloruDlleren), 
Belgm. 

001' SASO sal verskyn, en daar 
om die dcstydsc stilswye van SR 
kant, verontrus my, omdat dit be 
teken dat hy in die eerste plek 
nog glad nie bcgryp waarom hoe 
genaamd aandag aan hierdie saak 
gewy moos gew es het nie: 
Die in perking van die agt swart 

studente sond r geregtelike onder 
sock of selfs opgaaf van rodcs, is 
'n daad wat staan in die teken 
van uiterste outokrasie en min 
agting van die wenslikheid van 
juridiese proscdurcs (mnr. Vorster 
so onlangse teenargument ten 
spyt.) 

VERSET 

Ons blote student-woes en dan 
voral die feit dat ons wit studente 
is en as sulks outomaties deel het 
aan In algemeen vryer en meer 
bevoorregte lcwenssfcer, behoort 
ons reeds daartoe te noop om ons 
verset teen sodanige aksies duide 
lik te artfkuleer, En sou dit dan 
nie slegs logics gewees het om dit 
te doen terwyl die aangcleentheld 
nog van onmiddellike belang was 
nie? Ek ste1 dit weer duidelik 
ek dra ook self skuld hieraan. 

(ii) Wat my twee ander hoof 
argumente betref, aanvaar ek 
mnr. Loubser se teregwysing dat 
ek nie die Afrikaanse student ver 
algemenend durf kritiseer, en dan 
die lyn summier reg deur na die 
SR te trek nie, 

PROBLEME 
N ogtans is ek steeds van me 

ning dat mnr. Loubse . e teen 
argumente nie by my fundamen 
tele probleme uitkom nie, ulle is 
nl, eerstens die probleem van ons 
Afrika nse studente se hardnek 
kigc nclging lot "In rtrek" as daar 
politicke artikulcring van ons ge- 
is word - vandaar my verwyslng 

no. "emosionele kantkiesery". 
En tweedens is daar ons gebrck 

aan besorgdheid (dit kan tog nle 
g brek aan begeerte om esorgd 
held te toon, dit wil se uihetd of 
vrebs, wees nie, kan di ?) 001' dip 
w rldike tekortkominge wat in 
~ns sam lewing bestaan (dus my 
V l'WYSillg na "sosi 1 verantwoor 
delil<heid".) 

FEtTE 

Die feit moet by hulle naam 
gcnoem word, 1. klein apartheid 
in enigc van sy vcrtolkings; .ons 
ontstellende ge stelilte afgeskei 
denheid van die I{]eurling en die 
gebrek in ons gesindh de as ge 
volg daarvan; ons passi volle m - 
terialisme in die gesig van ander 
se nrmo d en ongerief. Die ver 
skynscls is nie slegs die gevoIgc 
van 'n regeringsbeleid nie - ons 
alma! dra daartoe by, en hoe to - 
gewyd blind doen ons dit net nie! 
Mnl'. Loubser se argument dat 

Ontwildt lingshulp en Uskor Stel 
lenbosch se antwoord hierop is, 
bl vredig nie. Dit is maar een ant 
woord, terwyl ons situasie 'n hclc 
ltoor van stemme vra. Waar is 
bulle? 

(iii) Mnr. Loubser s onnodige 
woordspel mot di begrip katali 
sator gaan ongelukldg nie v r my 
op nie. Hy hot dan die woord toe 
vallig self op 'n amptelike SR 
byeenkoms gebruik om Stellen 
boseh se inter-univol'sitere posisie 
te skets! 
III Mnr. Bill Hulme het ook op 

ons brief gcreagccr, en myns in- . 
siens daarin g slA.ag om t : b r k 
wat hy van plan was om te b reik. 
Ott was naamUk om met 'n merk 
waardige vertoning van analitiese 
snedigheid die argum nte onder 
besprcking heeltemai te ontduik. 
Baie gerieflik. 



TEOLOE NA I 

KONGRES 
OP POTCH 

ONS sien uit na skakellng 
" met teologiese studente van 
die Noorde alboewel daar mis 
kien skerp menlngsverskll kan 
ontstaan." 

VIER FAKULTEIT}~ 

So het Henry Lederle hom ult 
gelaat oor die afgelope tcologiese 
konfercnsie te Potchefstroom. Die 
konferensie, wat plaasgevind het 
op die 27ste en 28stc April, is by 
scwoon deur vier teologlese fakul 
t~ite, 
Hullo is Polnmnla (teologiese 

fakultelt van Stellenbosch) en TS,.Y 
wat die Gereformeerde se teolo 
Jdese takulteit te Potchetstroom 
is. Twee teologlose fakultelte van 
Pretoria, Deo Gloria en Van (l.er 
lIoff,' het ook die konferenste by 
go woon, 

TEMA 

Vrydag, 4 Mei J 97 7 

WAKEND INouer 

taalbcwcging no dig, Afrikaans 
moot dien as 'n "venster" vir die 
Dietse tale van moderne Europa. 
Afrikaans h t egter nog 'n belang 
rikor betekcnis want (lit is 'n taal 
van Afrfka. Omdat sy taal en kul 
tuur in Afrika gevorrn is, moet di 
Afrikancr beset dat die kultuur 
van Afrika nie noodwendig min 
dorwaardig is nie. 
Alhoewel (lit bale nederlgheld 

fml kos, meen Fanle dat 'n groot 
Renaissance wag op SA wanneer 
ons vrylik kan kommunileeer in 
mekaur e taa] ('11 geleer het om 
'n man te respokteer omdat by 'n 
" . . . 1'yk kulturelo weHe Is en nle 
omdat l1Y wart is nle", So 'n I 01- 
turele rewolush is noodsaukllk 
vir 'n pollrleko rewolusle en a <lit 
(WI'S pluasvind, lean "geen politleke 
ingryping of mag (lit oolt top 
nie", 

W}JTtJNSKAP 
Volgcns Bertie se model hot die 

kultuur as lecrproscs v ral dour 
drte tydvakke in die gcski('(lenis 
tot stand gokom: miti 'S, ontolo 
gies en die moderne operuaionnle 
fase. Vandag lyk dlt asof die dan 
van die "suiwcr wctcnskappo" ver 
by is en dat die eti k nou met die 
wetcnskup geltombineer word, 
Bertie i von mening dut tilt tyd 

is om die gebied van dlc c.ligter wat 

tud 
Die doc) van die besot I i bloot 
om kudem esc slmkeling tus en 
die fdutlt nte vall (11 tweo inri - 
ting en veral tus en (Ie tWN~ 
l'('gsfulmlteite te bevorder, Met 
hunt, be o('k sal danl' ako.de 
mimie vrn gstukkt~ bespreeJe 
word. Prot. A. If, van Wyk VJln 
die Stf·.ucnbOS8f' Regsfakultctt 1 
'n Ie ing lewer. 

Dit is di, cerste maal dat In b - 
sock van hierdie nard Ran Stel 
len bosch plnasvind. 

J(')'('my het dlt (Ian ook beldem 
toon (lat die inisiatief vir bit r(U(' 
heR()(~k heelt.emo.l van die tu- 

onlak epl n 
lussen 

USFaku eite 
'n ONDF'U 'O}JK word tans deur Andre Giirgcn , voorsltter 

van die ·~R Sft A kademles SI(, kellngskomltee, geloods 
om (lie moontllkheld vall groter skal« lin op fakultr ltsvlak it 
oudersoek. Die dekane van (lif atuurweten kappe- en Inge 
nieurs , kult ite hot reeds gun tig gereagecr daarop. 

In 'n om. ndbr i f wat Andr 
an di verskitl nd al lilt it 
g rig h it, stnl hy di volg nde 
v \1' ist s vir }II ak ling op fakul 
t ltsvlak: " ... sl ak ling moet 
op g lyk VO t tussen werkllke 
v rteenwoordigers plnasvlnd", 

1\ '1\ V r 11i 'lug 
word," 

luges! kol 

VERTI~ENWOORDIG)~ n 
"Pr kti s snl 'n fakult -ltsv r 
rriging' wat almal verto nwoordig 
die b lite knn funkslone r. Di 
bestuur van so 'n vercnlgtng .0.1 
dun self voorstr II n beswar lean 
oorweeg en versek '1' dat lleen 
v r ntwoordellkc vocrstelle aan 
di f .kult it voorgt Ie word," 
"Om crt't') tit' tt woes moet ku 

I cling 01) '11 gereeldc ba 1 J)1 
vim). Ewo veel shu)( ute en do onte, 
Insluitond dle delcaan vnn (lie 
ful ulteit en voorsitter van dte 
studentevereutglng, mot t op dlt 
skakr Iknmit e dien, waul's) ynlll 
onder voorsltterskap van (]i. 
dekuan," 

StcIlenbosch is op hierdie kon 
ferensic verteenwoordig deur Carel 
Antonissen, Theo de Jager en 
Christo Lombard. 
Dic hooftema van die konferen- KEN u boetebessies : Vinkel en Koljander, die een so vricndelik 

sic was "Die Kerk". soos die onder. 

./.0.: KuLtuur Moet Yerby PoLitieke Na Die Mens T erugkeer 

KULTUURREWOLUSIE I.N SA? 
BY die verkondiging van 'n politieke rewolusie kan nie weggeskram word van 'n toewyding 

" aan 'n kulturele rewolusie waarin die waardigheid en uniekheid van elke lid van die land 
erken word nie." S6 het Fanie Olivier, bekende kampusfiguur en tans lektor nan die Universi 
teit van Natal, in 'n toespraak voor 'n studentegehoor in die Wilcocksgebou gese. 
Fanie het saam met Bertie du 

Pl(~ is, oud-Prlmarlus van PSO, 
U8 spreker OPR' tree by'n lmpo 
slum van die Debatsverentglng oor 
"l\:ultuur en Veranderlng". 

VOLKSFEEST)] 
In sy toespraak het Fanie klem 

g Ie op die feit dat kultuur nie lets 
is wat dour "groot organlseerders 
van kongresse en volksfeeste" van 
vOortbestaan verseker word nie, 
tnaar dat dit te sien is in die hole 
lewcnswyse van, 'n gemeenskap. 
VOlgens Bertie kan kultuur ook 
geSien word as 'n I erproses waar 
dp.ur die mens onbekendc sltuaslos 
en gcgewens binne 'n bekende 
I'l\arnwerk verwerk. 
nertie bet uitgebrei op die be 

gl'ip van kultuur as 'n Ieerprose , 
In die Ieerprosea word toevoegings 
tot (lie sifd:cem gemaak wot kan 
It. i tot die herstrukturerlng' van (]ie 
1St ,em. Twee versklllende struk 
~ur(. lean ook met mekaar verge 
I Yk Word en uit 'n gemeenskapllke 
lllRis uitgebou word tot 'n nuwe 
stl'Uktuur. 'n We enUke element 
~'nn (lie Ieerproses is die bevraag 
~~l{ening van aanvaarde waarde , 
~t llertie ge e. 
,,'n Kultuur moet, as dlt werklik 

~Ultuur is, steeds vcrby alle poll 
loke grcnsc ~ e k om weer by die' 
:ens, die mens-woes, terug te 
~~", het Fanie opgemerk. Vir 

Afrikaans is hiervoor 'n derde 

wart g 
Dn!: voorgonomo bcsock van agt 

l'cgsstudente van die Univer 
l'1iteit van Fort Hare aan die 
~tenenbossc Rcgsfakultelt, is 
deur Jeremy Gauntlctt, voorsit 
tel' van die Juridicse Vereniging, 
~R. bcsond r verblydende nuuS 
stempel. 

VOLGEND}] WEFJK 

hi beRo ,k is bcplan vir 8 Mel. 
!)i~ studentc van Fort Hare sal 
dnurna ook 'n bcsock bring aan 
~i , Universiteite van Wes.Kaap- 
and en Kmtpstad. 

<ii "DaHl' 
fakultcit GOEDI{ llJltlNG 

SSREDA. TEUR WIL 
STEREOTIPE VERM 

DIE tellenbosse tudent het met verloop ran tyd genelg om 
" ietwat stereotlep t word, en dit 1 I t wat v nja r se 
redaksie wil vermy. Ons gaan probe rom, soo: In ie verlede, 
van die blad die prestlg -publikasle op ' die kker to mank", 
bet Johann Louw, pasaangestelde redakteur van e]if • 'f llen 
bosse Student '73, aan Dle Matle gese. 

m 11 Admlnlstraate: J. 
m n ; Tipogr : WlI us WAZ/- AMP 

EN 
rUDIE-TO R 

• I"AI EUNG 

Hlcrdi VI' ('ni Ing is egtcl' ni 
hi, nkttef nit' Cl hy hOD!) d t 
hir:l'flie hoso k s 1 mr help om 
slt1l1~elh g t.UBS n di. unlv rsf 
t ito op trN' sba Is t bew rlr 
st lIig. 
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rivaat M: 

LESSEN AAR, lamp en boeke ... Nie veel verskillend van 'n koshuiskamer nie, maar die 
ruimte is heehoat kleiner en ander geriewe heelwat mindel'. 

PESIALE P.S.O.-KOMITEE 
BEHARTIG LOSIES 

IN November verlede jaar is daar op 'n Primarii en Primariae vergadering van die verskillende 
PSO-wyke besluit am 'n ~ pesiale komitee in die lewe te roep om die portefeulje Iosies te 

behartlg. In di verlede was 'n PSI -lid belas met losies, maar weens die omvang van die porte 
feuIje is daar besluit om die komitee in die lewe te roep. 

ryse Van 
·0 hui e 

pRrv AA'rKOSHUISE op Stel- 
len bosch is heelt mal onaf 

hanklik van mige beheer en hul 
pryse vergelyk in die algemeen 
goed met die van di universl 
teitskoshuise. 

Die komite kry lyste van lostes 
sock mde studente van die Admi 
nlstrasl wat hulle na moontlikc 
besklkbare losles verwys. Die 
Admini. trasle self is te beslg om 
die unlvcrsttettsloslos te hant or 
n kan derh lw ni die PSO 
losl S ook beharttg nle. Daar is 
ook nie die moontlikheid dat hulle 
dit sal kan doen nie, soos die 
Munlslpalltelt aanbeveel nle. 

bring om (lie Jo i aansoek to 
b. hartig en deur die komitee e 
toedo n is nagenoeg 150 studente 
ann privantJo 1t'8 gehelp, 
Die komitee het aan allo huts 

b woners am cndbriewe gestuur 
om uit te vind watter moontlike 
loslos daar is na bulle die Iosies 
tckort onder die persone se aan 
dag gebring het. 

'SE 
PRO 

DEUR SOSIALE SUBREDAKTRISE 

Ki\N nie pJek in 'n koshuls kry nie," "Hoo nie daarvan om 
" 'n .kamer te dee I nie", "Koshuisreels bind mens te veel", 
"I{oshuisgees? ja, maar namate mens ouer word kan dit ook 
oordrewe raak", Dit is maar 'n paar van die redes waarom 
ongeveer die helfte van Stellenbosse studente privaat bly. 

Stellenbo ell He burgcrlikc in 
woners gee oor die algemeen hulle 
volle samewerklng om to probeer 
om die Ioslesprcblcem op ' te los, 
en stel waur moontlik Jostes aan 
tuilcntc besldkbaar, Daar kan en dente met registrasie aan die 
word egter geen kontrole Of (leur univer itelt verklaar waar hulle 
die Owcrheid of deur die Munisi- vir hoeveel onder watter omstan 
palltelt oor Ioslestoestande en dighede woon, 
pryse uitgeoefen nie. 
Op 'n onlangse stadsraadsverga 

de ring hot mnr. Basic Marais, 
stadsraadslld, die kwessie van 
Iosies aanhangig gemaak en op 
die haglike toestande gewys waar 
onder sommlge studente moet 
woon. Hy bet daarop gewys dat 
die studente so dankbaar is vir 
bulle Iosies, dat bulle nie wil kla 

Loslcs op Stellenboseh word clke 
dug 'n steeds groter probleem. 
Univcrsitcitskoshuise buisves on 
geveer 'n helfte van die studente 
en die ander ongeveer 4000 stu 
dcnto bly, Of weens gebrek aan 
plek in die koshuise, Of ult eie vrye 
keuse prlvaat. 

SAMEWERKING 

BEHUISING 
VAN 

STUDENTE 
ONDERSOEK 

nie, a1 is die toostande utters on 
gewens, 
By bet ook daarop gewys dat 

bale inri",-tings wat meer as twee 
men e huisves nle, 1'1008 (leur wet 
bepaal, regi treer nie, llulle vol 
doon dan 001{ nle aan eker ver 
elstes ni '. 
As di gesondheidsinspekteur 

opdaag, word die beddens verberg 
en die studente verklaar dat hull 
geen losies betaal nle, Die verkla 
rings word g maak wens di 
vrees van die studente dat hulle 
geh 01 en al sender losles sal sit. 

Mcneer Dawid Joubert, hoof 
gesondhcidsinspeltteur van Stel 
lenbosch h t op n vraag bevestig 
wat mnr, Marais gese het. 

BEDEER 

Hoewel die Stadsraad, in die 
vorm van beheer, nie iets aan die 
saak kan doen nie, bet hy voor 
gestel dat die saak op 'n gesa 
mentlike vergad ring van die 
Stadsraad en Universiteitsraad be 
spreek word. 
Hy bet voorgestel dat die stu- 

'n Woordvoerder by die stads 
raadskantoor het Die Matie mee 
godeel dat geen verdere fcite 
bekend .gemaak kan word nie, 
aangesien die saak nog hangende 
is. Die publick (studente inge 
sluit) , mag die stadsraadsvergade 
ring op 22 Mei bywoon wanneer 
die losiesprobleem bespreek word. 

STUDENTERAAD 

Wens die relatlewa sukses wat 
I 008 Grobbelaar, voor it1A:~r van met die metode b haal is, sal vol 

din komltee, bet sy De ember- gende [an r se komitec 'n groter 
v I an te op "' tellenboseh deurge- "briefveldtog" loods. 

N LGS VIR 1800 

Dle besluit van die ~ tudenteraad 
waarvolgens 4 tecto at evaardlg is 
om die Stadsraad te ontmoet om 
o.a. die tcJ{ort aan Iosle Oil die 
ultbulting van studente te be 
spreek, word deur die ~ tadsraad 
verwelkom en (lin nme preklngs 
al binnokort 'n aanvang neem, 

Mnr. Marais het nle spesifieke 
gevallc g noem nie, maar hot net 
gemeld dat studento onder utters 
onhigidnlcse toestande woon, 
Die Matie se ondesoek na losi s 

omstandighcde bet 51 :IS studente 
hetrek wat bereid w om hullo 
tocstandc bekend to maak. Daar 
is egtcr studentc wat we ns rc ds 
geno mde redos nle besonderhede 
wou vorstrek nie. 

KAMERS 

• Student h: deel kamer met 
twee ander studcnte in 'n be 

[aardo paar ae huis. Altesame 9 
studento woon daar. Koste wat 
R150 per semester bedra, slult nle 
etes of wasgoed in nie, Een bad 
word deur 11 mense gedeel cn daar 
is geen t 1efoon nie. Studente mag 
nie in hulle kamers kook nie. Di 
student eet in kat es en vind hanr 
toelaag van R3,90 per we k onvol 
doenda vir 'n gebalanseerde 
dieet. 

StUdent B het 'n kamer by ')'1 
. huisgcsin waar daar . es stu 

dente bly. Sy bataal RlO per 
maand en mo't vir ef, etes sorgo 
Drie mense deel 'n bad en hulW 
mag in die Immel'S kook. 

per 
maand Honder ctes om by '11 

WNluw ~e te woon. Vi ,1' a0l1et 
studente woon ook (1 ar. Sy was 
gOf'd word (leur 'n KlcurUngvrou 
gNloen teem RS,50 per man mI. Dir 
I nm ,T is gpmellbileer(1 en li(1 

.... 108h's word n 1<1(,8.1 b slery • Die 
h:omhlli lean e.nigc tyd gebruil' 
wOf(l en danr i geen beperldnJfli 
op ga to nic. Daor i llPt Mn bad 
I<amf'r in die huis. 

Mans beta 11 165, me nr in Hels~ 
hoogt, ko enkell m r. R227 en 
duhbeIk, m 1'8 R2JO. 

Spy. kaart Probleme! 
TOTDAT die Langenhoven Gedenksentrum in 1975 voltooi is 

en tes aan 1 800 PSO studente sal verskaf, sal PSO stu 
d nte, steeds sukkel met etes. 

HI (\n prlvnat (·~tl)J.lk 01) Stellen "0 ell wat nit op 'n per (' 1 met 
sal ('regte en restauraut-Iiscnsle 
g£'le . in). , mag van VI njunr meer 
ete hedic·n IlJ.~. Di. flItlg to ph lc 
wanr tudente )log "prlvaat" nuull 
t.Yf~ knn nuttig, I by mnl'. en m(~ . 
Van Zyl wd ~lkc dag ongcvcer 200 
nddda • en tUUU et, l)('difm. Koste 

'IlW t.,r lu~(lru. R82. 

By die Eike kafe kan wegneem 
p lckles teen vyf- m-vyf'tig sent 
b kom word n die Arizona Spur 
het ook 'n wogne mdiens, 

nt. 
By die Rendezvous word 'n 

soortg lyke etc! tC'n vyf-rm-sestig 
s('nt n ngebied, en by die BHrae~ 
cutia cen 95e. 
'n Middngmaal bestnand" nit 

. sop, geb 'aald bi stult, n gcreg 
(n lcoffic' t ,f n vyf- n-sewentfg 
s nt by J.~nl'ico's is VC) I gewild. 

ETENsrPYD by die Van Zyls. 
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DEUR KOOS BEKKER 
DIE arbeidsinkomstcs van die Universiteit se Kleurlingwerkers 

is onlangs deur die Ontwikkelingshulpkomitee van die 
Studenteraad ondersoek met die doel om die bevindinge in 
hierdie uitgawe van Die Matie te publiseer. Die verslag wat 
uitgebring is, het gcblyk nie diepgaande te wees nie. Die 
Matie het, ten einde 'n meer oorsigtelike beeld weer te gee 
van die US se loonstruktuur vir gekleurdes, 'n verdere omvat 
tende ondersoek probeer doen. Groot probleme is egter in die 
verband ondervind. 
Uit die verslag is dit duidelik 

dut die lone wat die US sy 238 
gekIcurde werknemers bctaal, gun 
stig vergelyk met die gemiddelde 
lone van Kleurlinge in die Skier 
eiland. Dit is egter ook duidelik 
dat omtrent die helfte van die 
werkers selfs na die komende 
loonsverhogings steeds minder sal 
kry as die R130 wat prof. S. P. 
CilIiers in Maart vanjaar gestel 
het as die Effektiewe Minimum 
peil. (Sien berig hiernaas.) 

BYVOORDELE 
Die verslag verwys nie no. enlge 

hyvoordele nie, soos 'n goedkoper 
universiteitsopleiding vir die wer 
ker se kinders. Dit sal beslis in 
alit geneem moet word in 'n evalu 
('ring van die lone. 
Die raad het onlangs besluit om 

die lone van Kleurlingwerknemers 
vanaf 1 April 1973 met 1 n % te 
verhoog, teenoor die 15% verhoging 
van blankes. Die tabel hieronder 
toon die gekleurdes se lone na 
verhoging aan. (Dit is Die Matie 
se eie berekenings; kleiner aan 
passings sal moet gedoen word am 
die bed rae af te rond.) 
Rand per Aantal Persentasie 
Jaar werkers werkers in 

die kategorie 
H 

10 
14 
44A 
27 
3 

705- 939 
940-1174 

1175-1409 
1400-1879 
1880-2349 
2350_ 

3 
24 
33 

106 
65 
7 

238 100 

Daar is vasgestel dat die ver lag 
nie rekenlng gehou het met die 
workers verbonde aun die ko hulse 
nie, Die Matie het herhaaldelik 
probeer am die Ioonstruktuur van 
die workers te bekom, Die Admi 
nistrasle was egter nle bereld om 
hlerdie salarlsse bokend te maak 
nle, en se in 'n verklaring dat ,,(lie 
Universiteit die salarisse van sy 
nie-blanke koshulspersoneel her 
sien, gevo)gUk Is clit op hit~rd t 
stndlum nle wen Uk om enlge ver- 

. wagte kale vooruit te loop nle," 
Oit bet tot gevolg (Iat Die Matie 
nie in staat i om met sekerheld 
enlge lone van koshulswerkors 
weer to gee nie. (Sien ook Pieter 
Hurter se mening elders op die 
bJadsy.) 

VERGEJ.,YK 
Die loonskale van die UK, US 

en UWK word in die verslag ver 
gcIyk. Dit blyk daaruit dat die 
Universiteit van Kaapstad sy wer 
kers veel hoer salarisse betaal 
as Stellenboseh, wat op sy beurt 
weer betel' besoldlg as die Univer 
siteit van Wes-Kaapland. 

PLATTELAND 
Die verslag verklaar die ver 

skynsel as vo)g: "Stellenbosch 
rekruteer v nult die platteland, 
(en) die UK uit Kaapsta(l. Dit Is 
dus verstaanbaar dat die Kleur 
Iingo in stedellke geblede sal aan 
dring op hoer' Ione, aangesien daar 
veel meer werksgeleentheld en 
kompetlsle tussen werkgewers be 
staan", 

MNRE. SIMON ARENDS en Freddie Solomons, onderskeidelik 
8ekretaris en voorsitter van die nuwe ·vereniging van Kleur 

lingwerknemers van die US. 

Koorhulp 

DIE Gemeenskapsontwiklwlingskomitec het nou ook toeqeiree tot die gel)ied van kOO1- 
ioerk. Christine Brynard, 'n BA II student, help hier met die trig van 'n seunskoo« van die 
Hoerskool Luclcho/. Onderwy hulp word " , d. in v01'.lcoie vakke aa» standerd (Jgt- en 

tien-leerlinge van hicrdie hoerskoo; »erleen. 

BROODLYN, E.M,L. EN U.P.I.: 

ortli Ve duid Iii Terme 
TERME soos die broodlyn, "Effective Minimum Level" en Verbruik rsprysind ks word in die 

jongste uitgawe van die blad Sewentig deu prof. S. P. Cillicrs van di pI asllk Bostclogte 
departement uiteengesit. Sy vcrduideliking wo rd hi r opsommend rwys w rgeg e. 

'n Huishouding h t, volgens 
prof. Cilliers, ten minstc voedsel, 
klerasle, brandstof vir hittc en llg, 
skoonmaakmiddels en -materiaal, 
behuislng en vervoerfa iliteite van 
en na die werk nodig am to kan 
voortbestaan. 'n Gesinsinkomst 
wat, hoe verstandlg ookal gebruik, 
net die minimum hoeveelheid van 
bogenoemde items kan koop, Ie op 
die inkomstegrens wat alg meen 
bekcnd st an as di "Poverty 
Datum Line", oftewel broodlyn. 

t. kom, ndersoek h t getoon 
dat 'n huh houdlng 'n Inkomst 
v n min of meer en en 'n half 
keer die broodlyn rno t h6 om die 
nodige to knn spandeer op dl 
allernoodst akllkste it ms. 

"E.M.l,." 

Di~ inkom wgrens wat sO be 
panl is, sta n bek nd a dl "Eff(',c .. 
tiv Minimal I.cvcl". Die" .M.L." 
st«'1 d 11 'n realistfese mlnlmum 
hNlrng voor wat (11, gunldtlt Ide 
hut hnuding In staat sa] wI om 'n 
men waardlgo Iewen tandaard W 
handh at. 
Prof. Cilll rs h t in M art van 

[anr die ffekti w Minimum 
kostepeil vir In g midd ld Kleur 
linggesin in die Wes-Kaap op R180 
per mnand g at 1. Dit sluit dan nl 
die m s onlangs prysstygtng by 
1 w nsnoodsnaklikhcd in nl • 

GF.j ONDIIEID 

SUBWEN l"IK 

Merkwnardig van die broodlyn 
is al die behoeftes wat {lit uitsluit. 
Dit maak hoegenuamd goon voor 
sienlng vir medlsyne, vakanste, 
koerante, meubel , of by. die ver 
vanging van Ilnnegeed nl • Hler 
dlt broodlyn i dan 'n subwensllke 
standaaed, 

BESTJ1~E MF~J1JR 

Men e weet meestal nie waar n 
hoe om di vermeld it ms in die 
hands to kry nie, en beste g - I---------------~_· ,--. _ 
woonlik ook aan ander it ms. Die 
broodlyn i. dan slegs 'n t ore 
tiese minimumgrens: 'n v ~1 
groter inkomste is in di pr ktyk 
nodig om aun die lew t bly. 
Die leet- en koopgewoont s van 

mense moet bestudeor word om 
by 'n realist! se inkomst grens uit 

M NING LON 

us- Werknemers Stig Vereniging 
'n pAAR stud nt lei rs is na aanl tding van die Ionev ralag 

van i OH-komit d ur Die Matie vir komm ntaar 
g nad r, 

enlglng nan dl universltclt ge .. 
koppel is n Ind~rdaad deur die 
Raad erken word, as 'n voordeel 
vir die verenlglng en hoop dat dit 
a aansporing I dien om aUe 
aktlwitelw wat die verenlgln. 
raak op 'n hoe vlal 1;t. hou, 

))IE Kleurlingwerknemers van die universiteit o_ndervind 'n gebrek aan kontak met die ower 
hede en 'n tekort aan inligting aangaande sake wat. hulle as w?rknemer? raak, volg ns 

tnnr. Freddie Solomons van die Departement Fisika, voorsltter van die Kleurhngwerknem rs- 
Vereniging van die Universiteit van Stellenbosch. 
Ille verenlglng is op 'n oulang e 

"'erknemersvergaderlng gf'stlg 
met die doel om hlerdle gaping to 
:Ol'brug. Aile onderhandelinge sal 
l~ur die geoorloofde kanale ge- 

1l&1.1ed en die vcrenlglng sal hom 
!let met sake bemoei wat die werk 
~mers as 'n groep raak. "Depar 
d ,mentcle sake moet blnne die 
",Cpal'temente elt afgehandel 
ord", i8 mnr. Solomons se 

ltlenlng 
k In V~rdere voordeel van b tel' 
uontak tussen die werltcrs ondcr- 
ng word raakgesiel1 deur mnr. 

Volg ns hom Is 'n loony rhoglng 
Tans bchoort aUe 1 urling- Hoods akllk, lndi 11 m ns di lone 

werknemers van die univ rslteit v nuit 'n m nsllkh f oogpunt b - 
aan die vereniging. Di b stuur alwu. 
van sew lede word jnarlika aan- rn voorsitst r van dl 

Hy beskoll die telt dat (lie v r- g wys. nu rl e-komit 0, Marl tjie 

Simon Arends van die Depnrtc 
ment Sielkunde en sekretaris van 
die vereniglng; Hy stel ook 'n 
soslale- en ontspannlngsfunksie 
vir die vereniging in die voorult 
gig. Mnr, Arends slen die feit dat 
die lede van die vereniging nou in 
'n meer organisatoriese sfeer moet 
beweog as 'n geleenthcid vir ver 
derc opvocding en verbreding van 
agtergrond. 

HO~VLAK 

MENSLIKIIEID 
BESTUUR 

ri 
d n~ 
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• 
I 

DIE Ingenieurs se Fonnule P was toe weer 'n rasende sukses - ek wil my byna verstout om 
te se dat dit Karnaval uitgestof het wat belangstelling betref. Indien nie, dan sal dit in elk 

geval nie meer lank duur voordat dit weI gebeur nie. 
B ilan stelllng vir vanjaar se 

w dren het ges ntreer om die 
haarnaalddraai: die sogenaamde 
"Constriction Corner". Elkeen van 
die vier- n-dcrtlg karre het hier 
'n mind re of meerdore mate van 
tr'c,poed ond .rvlnd, en dlt was 
hier wuar die stryd vir sommlgc 
gem aak of gebr ek het, 
Veral twce karre verdlen spe 

slale vermoldlng vir die manter 
waarop hlerdlo draal met hulle 
af'gereken h t: Team Jukskei se 

Flying Juk en Harmonic se Umpa, 
Umpa se damesbestuurders het 

vee I probleme met hlcrdie draal 

ondervind en nog meer problema 
veroorsaak - veral vir die toe 
skouers. 

In :J{uwe G(J ate ... 

Johen Stender 

Die jaar word ryp in goue akkerblare, 
in wingerd wat verbruin, en witter lug 
wat daglank van die nuwe wind en klare 
son deurspoel word; elke blom word vrug, 
tot selfs die traagstes; en die eerste blare val 
so stilweg in die rook-vaal bos en laan, 
dat die takke van die lang populiere al 
teen elke ligte more witter staan. 
o Heel', laat hi rdie dae heilig word: 
laat alles val wat pronk en steraad was 
of enkel jeug, en ver was van die pyn; 
laat ryp word, Heel', laat U wind waai, laat stort 
my waan, tot al die hoogheld eindclik vas 
en nakend uit my t rder jeug verskyn. 

Vroegh.rf. - N. P. ven Wyk Louw 

UT 
KAN U VOORSIEN VAN ALLE 

Motoronderdele 
Toebehore • 
Batterye 

Gereedskap 
NADER ONS VIR U TEGNIESE PROBLEME 

BIRDSTRAA T 63 
TEL. 5529/3076 

lO/llTK 

'n Opwindende en onvergeetlike Paasnaweek is agter die rug. 
Behalwe vir al die paaseiers van "onbekende oorde" en die uitstappies 
(so ryk aan gebeurtenisse) het die Matie-koor in die wolke en deur 
die blare teruggekeer. Dit was sowaar aandoenlilt om die hartroerende 
herontmoetings van sielsgenote soos Albcrtus Grobbelaar (Wilgenhof) 
en Marietha Louw (Huis Div) te aanskou. Maar die koorlede self 
het skaars opgetrce asof hulle sat vir mekaar se geselskap was. Louis 
Henn en Edie Jordaan (Monica) se koffcrs hot amper in die D. F. 
Malan oornag soos hulle vasgeklou het . . . Daar was glo swaar 
afskeid geneem van die Japanese en Filippynse kore - Marianne 
Beukes en Marie Lindenberg (Irene) - en wat van Adree Kr'lek wat 
nie kon onderskei tussen Duitsers en Portugese nie? Kies maar 
liewer 'n boer (Henk?). 

Op Agulhas was die Paasnaweek uitcrs bevorderlik vir Hilnana 
Steyn (Lydia) en haar lektor van Elsenburg. Terloops deesdae is dit 
mos 'n naarheid so oa die tocntertydse treffer "Sy staan op die hawe" 
in Majuba se gange weergalm. Dis nou Julena Geldenhuys wat so sing 
wanneer .Jacques Namle se skip 
nie in die hawe is nie. En dan die 
eeu-oue vraag: wat het sekere 
mense wat ander nie het nie? 
A<lelt~ van Rtmsburg van Majuba 
het skaars grond gevat hier op die 
Akker en cujongkerel Johan NoJ 
is tot verlowing gedryf! 
Llsbe Botha van Minerva staak 

nou die "een vir my, een vir jou" 
houding - dis sommer alles vir 
Andrew Brown van Simonsberg. 
Een wanneer Ilzt~ Beukes van 
Minerva eors met haar krullers 
pronk moet almal maar wect dat 
SIJokie van Helderberg se taxi 
"honk". 
Twee Wilgenhoffers, Gcrt van 

NieJ{crk en Paul Roos-Jonker is 
indorhaas die naweek na Johan 
nesburg toe in Gert se groen blits 
Opel. Celia het daar vir Gert ge 
wag, maar Paul wil glad nie die 
identlteit van sy melsie openbaar 
nle, Moontlik sou dit 'n heftige 
reaksie onder Stellenboseh se sig 
norina's veroorsaak? 

Judy Klue, pasop vir daardie meester van die vyand se taal 
(Gcrrit Morken. En Alana Coetzee is deesdae bale besorgd oor JohaJl 
du Preee, Is dit nou 'n moederlike besorgdheid? 

Reinette Keet ,(Huls Neethling) en Sam is teen di6 tyd 'n alge 
mene fenomeen op die Akker, en ek reken Gort van Nlekerk en 
Kartm I.Joobelnt,r maak ook In aansienlike komblnasi - hoekorn 
beset hulle dlt nie? Wat op aarde het geword van die wit Mazda-met 
dle-wankel-enjln wat altyd buitekant Huls N cthling gcpronk het'( 
Of sou Elsa Llebenberg vir Lew Harris in die pad gesteek het 'f 
Komaan manne, wie is die volgende? 

~1IIIII_~6iIi' Uiteindelik raak die BTK weer vrugbaar. Janie Bierman en Rcg 
Barry het die ou reputasie weer laat herIcet. Dames wat rak toe 
neig - sluit gerus aan, en julle oe sal vonkel soos die van Trleks 
'.rrutcr wanneer hy hom in die geselskap van Tine bevind. Nerine 
Geklenhuys en Jane Mullins lyk hierdie week sommer baie lewens 
lustig - die aankoms van Andre en Howard onderskeidelik het 
hierdie verandering van geslndheld bewerkstcllig. 

Die tyd het aangebreek om vir die nuut-verloofdes Aldwyn 
Oosthuysen (Medies) en Ria geluk te wens, en op hlerdie hoe noot 
slult ek at (slegs teoreties, vriend !) tot volgende keer. 

Die alomteenwoordige, fanaties-bclangstellendc, 
Ms. X. Gilourder. 

Sonder om entge refleksle op 
die bestuursvermoe van die alge 
mene damespubliek te werp, 
moet ek se dat die trapsters se 
reaksle nogal ttptes was. Sodra 
hulle kon agterkom dat hulle 
die draai nie gaan maak nie, 
word albei hande summier van 
die kontrole gelig, die voete van 
die pedalo verwyder en met 'n 
kliniese afgetrokkenheid word 
dan toegekyk hoe die motor 
buite beheer onder die verbaas 
de skare instorm. 
Of hulle jaag met 'n guitige 

gilletjie rakelings teen die toe 
skouers se voete verby. 

Die Flying Juk was sekerllk 
nie die kortste trapkar in die wed. 
ron nie n h t aansienlike pro 
bleme ondervind om in hierdie 

i drnai te maneuvreer, 

Vruk op Juk 
'///////////////////"',. 

DIT was werkllk betreurenswaar 
dig dat die organiseerders die 

kar gediskwalifiseer het, want 
myns insiens het dit "gesonde, 
uitbundig vermaak" aan die to - 
skouers verskaf. Tewens, die Juk 
is telk ns luid toegejuig wanneer 
hy sy periodieke verskyning ge 
maak het. 

Te midde van die histeriese 
gejaagdheid, toetery en koorsag 
tig trappery was die statige 
waardigheid waarmee Brenton 
G ach en sy span trappers die 
Juk om die baan gcloods het, 
wclkome afwlsseling; En ter 
wille van 'n trofee moet hter 
di verfrlssende stukkle humor 
toe in di slag bly, 

,,1'eamspirits" 
.,,////////////////"'/"'//~ 

IEMAND stel verlede week voor 
dnt die nuwe PSO-span Libertas 

kortw g "Tassies" moot heet en 
dat Oude Molen netsowel na Oude 
Meester verdoop kan word - die 
span s I dan bale m r "spirit" he, 

SENSITIWITEITSOPLEIDING. 

SLEUTELSTER** 



A CA 

RAY CARLSON 

II 

Yang 
MA 

Ray was voorheen 'n student op 
Rhodes Universiteit en hy het na 
Stellenbosch gckom primer om sy 
rugby to beoefen. Na slogs een 
seisoen in die Matic-trui hct hy 
vorsckcr dat sy naam vir bale 
jure dour Matt -ondcrsteuncrs 
onthou s .l word. 
8y roemryk te oomhlik in di( 

SOKKER BEDRYWIG 

net cen wedstryd verloor en ge 
volglik twcede gekom in die toer 
nooi as gcheol. 
Vanjaar nccm die pluasliko span 

dec I aan die Westellke Provlnsle 
se derde llga, 

ge- \ - 
~/////////""""/"//"/"/""////////"//////////1. 

~ • Die Sportretluksie va n Oh, ~ 
[ § Stellenbosse Student Ida tInt ~ 
~ hulle in die verlede bale min ~ 
~ su.m(~werJdng van die onder- ~ 
~ keie sportldubs ontvang het, ~ 
~ Vanjaar se sportreclakteur ~ 
~ is Kobus Boshoff vall Dl g- § 
~ breek, en hy vru tint die ver- ~ 
~ teenwoordlgors van die onder- ~ 
~ skeie sport oorte gouer sal ~ 
~ ren,geer Indlen hullo om by- 
~ dru('s g(mad('r word. ~ 
§""'h""/'''''''''''''''''/'''''''''''''''/'''''''/''//''~ 

spec}, maar skynbaar n t nie 
di tyd kan vind om hulle daar 
voor besldltblll1r tc stel nie. 
Dani( MaJull, die MutilHltlf,(·t 

wat binuf'lcort op 'n 001' eso 
toer vClrtrC'lc, het y f f'rstf 
llNlcrlaug vun "if' Hoi O( 11, in 
die .. utd-J ri1uH n 'e liltmpioNl 
slmpJ)(', tN'U Murc~llo Fiasco 
unro g~I('I. N ogtlUl het. l1Y die 
sUWClr-lm dlll.J~ v('row~r. 
Die Matie wil him'me' grallg 

vir D~lnic ell die an<.ler St .lIen 
bosch atletc (Emile Rossouw, 
John van Recncn Alta WessclH 
('11 Rosa du H. nelt) g'C'IlIl{w 111'1 
met die medaljes wat. hull(' 
tydens dlt) Kampioenskapp 
ontvnng hC't, 

KWO'J'A 

Stell nboHch se kriC'k tspan 
hot vanju, r dcrde g eindig in 
die ('rsteliga lwmpetisie van 
die West like Provinsi . Soos 
in <.lie afgelope jare het die 
MoUes weer hulle kwota spe 
leI's vir die WP-span gel('wu, 
Eddie Barlow (kapt('in), Dc'on 

Hngo en Dennis HobRon hl t 
ldelll'e vcrwerf. 
Binnclcort sal UH' erst 

mUUlbnlbaan van di Un1v"rsi- 

STELLENBOSCH se sokkcrspelers kan hulle gereed maak vir 
'n besondere besige seisoen vanjaar. Ten spyt van die 

probleme wat veroorsaak word d urdat daar slegs een veld 
ap Coetzenburg beskikbaar is, neem daar nie mindel' as dertien 
koshuisspa'nne aan vanjaar se koshuisliga deel nie. I 

RAY CARlSON - wat onlangs 110g us moontlike prtngbok 
rugbykaptein genoem is - het finaal die .. tryd t en sy 

heupmoellikheid verloor. Te mldde van huldeblyke vr n . y medt;* 
spelers, van apcrtskrywers van alle koerante, en van dr. Danle 
Craven, Voorsitter van die Suld-Arrikaanse Rugbyraad, moct 
(lie Matiespeler die veld finaal verlaat; .Daar is geen spr nkle I 
hoop dat ek ooit weer sal kan rugby speel nle,' bet hy in '11 
onderhoud gese. I 

I 
MntieslUlI1 was too hy ill 
Intervuralty-wr d tl'yd teen 
I1{('Ys in 1!l72 blnne die e rste 
mluuut 'n dl'i(' g~druk het; Uit is 
(Ii(' eerste I{f PI' in die It ng g( 
I'll iNI( nis van rugby tu sen die 
Muth'H en (U~ II ('ys dat eulg« 
slU')t'r dit reggf'lcry lu t. En Rny 
hr t lIit vunult «il heelugterpo i i. I 

g('(lo(ln! I 
WP-kaptein Morn du 

hct ay s vcrtonlng in verk de I 

[aar se wedstryd us .e n v n die 
grootste v n alk ty' b -stemp I. 
Dr. Craven het verkla .r dut die 
b .roemde drte 
.Nuwoland 
nip'. 

Die koshutsliga hot op Saterdag, 
21 April begin. Alhoewel die meer 
derneid van die kragrnetings op 
Satcrdae beslls word, word som 
mige wedstryde op Ma ndae en 
Woensdae gespeel, Vyf wcdstryd 
Word gereeld elke Satcrdag 
speel. 

TOER 

Gedurende die Paasnawcek het 
'n span uit Stellenbosch 'n toer na 
Oranjemund in Suidwes-Afrika 
Onderneem om aan 'n sokkcr 
toernooi dcol te neem, Die Matie 
sPun hot meegeding met altesaam 
ecs ander spanne, In twec wed 
~h'yde h t die Stellenbossers hul 
0pponente gcklop, terwyl nog twec 
gelykop geelndig hot. Die spun hot 

VJ1JGGKFJ..: 
I 

0 .. Crav n is van mcning dat 
Ray se vcggecs hom tot su II c 
hoogt I' gehclp het fly hot 01> 
moer as en gel ontheid gesA d t 
hy die spek r as 'n to korns Igo 
Springbokkaptcin beskou. Die fcit 
dat Rny die ond irkaptcin van die 
Gaselspan wr s, dui daarop dat die 
naslonal , keurders hom in di ' oog 
gohou het. 
Vir Ray self is sy g .dwonge 

utttrede uit sy gunstellngsp 1 'n 
groot toleurstelling. Die heupmo i 
likheid wat hom nou vnn dip veld 
flf hou hot hom egter van sy 
vroegstc [arc nf gepla, 
St Jlcnbosch Ray s aange- 

nome rugbyklub . die W stellke 
Prcvinsio, en Suid-Afr'lk h t m t 
die ulttrodc VAn Ray rIson 
groot rugbyspeler v rloor. 

DIE koshuisrugby is ook weer in volle . wang. Wedstryde is vanjaar nog hn.r(lt~r t tevon 
en die uitslae meer onvoorspelbaar. 'n Span wat daar nog bale van verwag word, is (lie 

van F~endrag. Met die ter perse gaan was hulle nog (lie enigste van verlede janr • spnnne 
wat uog geen punte afgestaan het nle, 'n Bale interessante k mmerk van hlerdle span , i 
hulle skrums. In plaas daarvan om 'n haker te gebrulk, gebrulk bulle drle vooreymanne. 
Die maltier van skrum blyk 'n groot sukses te wees. 
N og 'n span Wilt vanjaar die 

and r nog harde b ne gaan laat 
kou, is die aspirant-dokters van 
Tiervlei 
'n Ultstr ando konmcrk by die 

lfgclope wedstryde was die min 
onderstC'uning wat di nuwo 
1 Jshuis Helshoogte vanni die 
kantlyn ontvnng hot. As d ar 
'n verbetedng in hul rugby 
moet kom kan dit bnie aange 
help word deur ondersteuning 
van die kantlyn. 

KLAHTES 

Daar i. nltyd per.Oll(' wat 
klagt<,s het in vCl'bund met 
kcurders Dit vind onl'1 ni not 
tccnoor ~n.sional k urders nif 
tnaul' ook t en klublwurdcrs. 
flierdio problecm word nOli 

ook op Stcllcnbosch ondcl'vind. 
Die klagte is blykbaar dat spe 
}('1'1=; vanaf die koshuisliga tot 
in die cCl'stespan opgesknif 
Word, terwyl andel' . piers wat 
op die oomblik spogrugby specl 
001' die hoof gesif'n word. 
N og 'n klagte is dat danr be 

kendc spelers In die lwshuisliga 
is wnt volgens di mening van 
~ommige koshuise gocd genoeg 
IS om in bale hoer spunne te 

t it vim Stell mbo ch voltooi 
woes. 
Hlerdie ba n wat t -en 'n 

koste vnn ongevecr R13 000 
g bou word, is net 1. ngs Wil 
genhof so kombuls, A 11 isien 
"Wlllows" 'n gIoot byd1.'ll tot 
die bn n gemnnl h t, sal <lit. 
deur hlllle b h r word. 

VOORI J~'lJR 

INTERKOSllUIS-NETBAh T'olLd'igo Iwl'iq op bllldsy 12. 

Toer Na Buitemuur. 

in TOEP n di Noord-Bol nd 

I 
wedstryd 11 t 'sorg dat 

rugbysoiso n op 'n g sond 

r seks Ilga 
d ling, y 

J l\fPIOFJN 
OM MAKLIK T 

TUD R 

MN!. 
Proh 
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V erspeel anse 
.~~~~~-- ~n V~rloor 

• 11llOnS e KRA , 
• 

VERLEDE Vrydagaand se Sauerbeker-wedstryde het weer 
eens 'n paar verrassings opgelewer. Wilgenhof het met 

10-6 teen Huis Marais verloor en Simonsberg kon nie die mas 
opkom teen die swartspan van Helderberg nie. Dit laat nou 
weer die kompetisie wyd oop met Eendrag tot dusver die enigste 
span wat al drie wedstryde gewen het. Helderberg het twee 
wedstryde gewen en een gelykop gespeel. 

In 'n wedstryd wat nie vee I 
hoogtepunte opgelewer het nie, het 
Dagbreek verlede Vrydagaand 
daarin geslaag om die gedugte 
span van Medics met 10 punte 
teenoor 6 die loef af te steek, 
Die spel Is teen 'n bale vlnnlge 

pas gespeel, behalwe vi.- 'n in 
sinking in die tweede helfte toe 
albel spanne, veral Dagbreek, 'n 
bietji<'l lam In die knlea geword 
bet. 
Dagbreek het cerste punte aan 

geteken toe Neil Ward 'n strar 
skop deur die pale gejaag het 
nadat Medies onder hul pale ge 
stra! is. In die elfde mlnuut slaag 
Ward weer met 'n strafdoel om 
die telling op 6-0 te staan te bring. 
Kort hierna onderskep vleuel 

Dewald Strydom van Medtes die 
bal skitterend op die halflyn en 
guan druk onder die pale. Die 
vervyfskop was 'n blote formali 
teit. 
In (lie doodsnlkl e van die eerste 

heUte druk vleuel Danle oysen, 
wat (l<'1urentyd met sy poed en 
vernuf beindruk bet,' kla sleke 
vl 'ueldrle nadat die ele Dag 
breek-a~rJyn en die heelagter 
hantee h t. Die vervyfskop wa 
mls, otlat die rtJstydtelling 10-0 
in die Blouspan se guns was, en dft 
was ook die eindtelJlng. 

l.- ~_. Die tweede helfte het swakker 
rugby as die eerste opgelewer, be 
hal we vir die ! asto tien minute 
toe albel spa nne weer vlamgevat 
het om die wedstryd in hul guns 
te beklink, 

In 'n spannende wcclstryd het 
Helderberg Simonsberg met 12-6 
verslaan, 
As Simonsberg hul kanse ge 

bruik het, kon hulle redelik mak 
lik hierdie wedstryd voor die HeI 
dcrbergors se neuse weggeraap 
het, 
Die agterlyn van Simonsberg het 

telkens mooi met die bal beweeg 
maar Helderberg het met goeie 
vcrdediging hulle weggehou van 
die doc llyn af, 
Die punte is soos volg aange 

teken: In die twintigste minuut 
van die eerste he lite slang Louw 
tjle Bouwer met die eerste van 
drie strafskoppe en Helderberg is 
3-0 voor. Vyf minute later druk 
Venter 'n drie vir Simonsberg na 
'n goele agterlynbeweging vir Mul 
ler om te vervyf (3-6). In bose 
rlngstyd slaag Louwtjie Bouwer 
weer met 'n strafskop om die rus 
tydtelling op ses punte elk te 
staan te bring. 
Die tweede beJlte was agt 

minute oud toe Bouwer weer met 
'n lang strafskop sug. In die 
twlntigste mlnuut breek skrum 
skakel Van den Berg, vir Helder 
berg, om die skrum en sit 'n skep 
skop oor. Die eindtelling was 12-6. 
Uitblinkers was Bouwer en 

haker Lake vir Helderberg, terwyl 

As dit die begin is van 'n verandering in die Stellenbo eh rugby dan sal die Maties se onder- Bredell op agsteman goeie spel vir 
Simonsberg gelewer het. 

steuners vinnig toeneem. Die rugby wat Saterdagmiddag op Coetzenburg gesien is, is rugby 
in die ware in van die woord, rugby 800S dit behoort gespe I te word. 

In 'n wedstryd wat bale gelylc 
op verJoop bet, 00 die elndtelllng' 
van 10-6 in Helshoogte 80 guns 
trouens ook aantoon, bet die voor 
spelers van Jlelsboogte dl6 van 
Oude Molen oorskadu en bate in 
drukwekkend vertoon. Bulle same 
spel bet dan 001, die deurslag ge 
gee. 
Alhoewel Helshoogte deurgaans 

gebiedsvoordecl geniet het, het die 
agterlyn van Oude Molen geen 
dcurkomkans gebled nie. 
Kort voor rustyd het Connie van 

Vuuren, skrumskakel van Hels- 

BOLAND COETZEE breek weg na 'n lynstaan in Saterdag se wedstryd op Coetzenburg. 

MA~F-MASJIEN TROEF 
MOEDIGE IKEYS 

H elshoogte 10 
Oude Molen 6 

Die wedstryd wat BOOS almal 
weet geClndig het in 'n oorwinning 
vir Maties m t ses-en-twtntlg 
~unte teenoor tien, h t bale dulde 
hk die stempel gedra van Stellen 
bosch so beroemde afrigter, Dr. 
Danle Craven. Stell nbosch, wat 
sender ses van sy b ste spelers 
(Morn du PI ssla, Tromple van 
Renaburg, Paul Salktnder, J nnle 
Potgicter, ArnIe Kruger m Ray 
Carlon) gespeel het, was bal. 
duidelik en to veel vir die Unlver 
sitcit van Kuapstad. 

het ook bewys dat by 'n sterk 
a nspraakmaker op 'n plek in die 
WP-span Is. 
Bprlngbok-Iosskakel Dawie Sny 

man het getoon dat hy weer besig 
is om sy ou vorm te herwin. Langs 
hom het Pict Elotf net so goed 
vertoon en is 'n paar keer net kort 
van die docllyn gestop, 
Aan die Ikeykant was die ge 

vreesde Dugald MacDonald redclik 
atll en is oorhecrs deur die Matles 
se Deon van Wyk. • 
Dit wa jamm r dat 'n speier 

sees Peter Whipp nle kon peel 
nie, hoewel dit 001, nle eintJlk 'n 
versldl gemaak het nle. Sonder die 
bal kan 'n mens nie gaan drlee 
<1ruk nie. 

I N tba Itoer I 
'n TOER later vanjaar na die 

Seychellc-eilande en Euro 
pa, en 'n gunsteling-posisie 
op die SAU-tocrnooi, is 'n 
paar van die vooruitsigte 
waarmee die Mati -netbal 
klub hierdie bedrywige s i 
soon tegemoet gaan. 

It Holland en Dult land ul die 
p n AmcrUcnanKe korfbal pf I 
omd t d r nle In hie df Iande 
neth e peel word nle, Die 
span J \n y In este U cllstand 
van dlo Brlt84~ I lub v rw~ g .: 

In die Aprtl-vakans! het vy le de 
vun die p n di Springbok 
n tbalproewc as enoolde sp lers 
bygcwoon. D e procwc is in Pre 
toria g hou. Na floop van die 
pro We is Ann -Ma 1 Uyft as 
lid van dl ~ Bprlngbokspan gekles 
en daarmee h .t sy Matt land se 
tweo n tb l-Springbok geword. 

V "J' r worl1 die' SAU-w ruooi 
d ,ur (lie IJnlver81wit v n ort 
~1i7.nboth" ort Ellzab til u n 
geble, • 

OORRO;MPEL 

Die Matie sa voorspelers het 
m t tip lese Suld-Alrikuanse voor 
peler&pel die ligtor rna r beweeg 
Ulcer pak van dt Ik ys totaaJ eor 
rOml)e). 

Nie alleen het hulle di skrums 
en Iynstane oorheers nle, maar 
het ctoon d t dte losskrum die 
belan rlkste afdeling in ru by is 
om te oorh era. 
Vn.uaf hak r Henry Pretoriu 

tot ag ternan Deol) v n Wyl bet 
die M: tle-voorspelers duid(~lik ge 
toon dat geen ,en vun bulle '11 pro 
vinsiale span lu die 8te I sou Jaat 
ntc. 
Dit is jammer dat die Sprtngbok 

to r na Nieu-Sceland fgelas is, As 
da r cn persoon is wat hierdlc 
toer mo m ema Ie, w dlt MaUe 
il nk 01 nd Co tz c. Sy onge- 
100 I ke lcra en varrooe om dl 
bal uit 'n losskl'um t }(lY, is iets 
w t nand r voor pal r in Suld 
trHea hom lean n doen nt " 

andm 1 op be, lagwr, 

VIK8-UPE 

In die ander wedstryd was oud 
Sprlngbokkaptcin Hannes Marais 
hier met sy span van die Unlver 
sitelt van Port Elizabeth om teen 
die Viks te kom speel, 
Die VildoJ'lane bet danksy goele 

spet deur hul voor pelers daarin 
geslnag om dio wedstryd in bu) 
glln ~~ bekUnk. 
Baie v n (lio tol' leouers was 

sel(er verb s oor (lie spel van dl 
UPE-sI>an. 
Dlt is tog jammer dat 'n sp ler 

BOOS M intjies of MacDonalu nle 
die kans kon kry om in die eerAte 
ap n t. speol nfe. Aan die ander 
kant wil 'n mens ook nle die Vik 
torianc se span v 'swak nie. Hulle 
het tog Immers dieselfde status 
as wat di . ecrstespan bot. 

BOLAND COETZEE, Matie 
flank en kaptein, wat Saterdag 
een van die uitblinkers in die 

Stellenbosok-span was. 

hoogte, om die skrum gegUp en 
gedruk, Anton Antonissen kon nie 
vervyf nie. Net na rustyd het 
Oude Molen 'n doel aangeteken 
toe losskakel C. van der Merwe 
gedruk en self ook die skopwerk 
gedoen het. 
Met die telling in hlerdle sta 

dium 6-4 in Oude Molen Be guns, 
bet lIeJsboogte met 'n voorspeler 
stormloop vorendag gekem wat op 
'n drie ultgeloep bet. Winckler bet 
langs die deelpale gedruk en bler 
(lie keer bet Anton Antonlssen 
geen fout gemaak nle, IIlerdie tel 
ling van 10-6 was dan ook die 
elndtelllng, 

Dagbreek 10 
Medies 6 

Huis Visser 18 
Ilombre 10 
Op 'n dag wat meer gcsktk was 

vir die speel van 'n krleketwed 
stryd h t Huis Visser daarin ge 
slaag om die nUWe span in die 
Saucrliga, Hombre, met agUen 
puntc tcenoor tien te klop. 
Die wedstryd I gelcenmerk deur 

lu wlo e spe) veral aan die kant 
van Jlul Vis cr. Vir 1I0mbre bet 
hul flanlr RooJol Feenstra pulk 
spe) gclewer. 
Die twee s)otte van Bombr6 het 

die van lIuls Visser fetwat oor 
k du en het ool( da rln eslaag 
om eerste by die ]0 bal te wees. 
Aan Huis Visser se kant was dle 

uitblinker bulle vleuel Anton riu 
I re z wat veral belndruk het met 
sy kl'uisvel dediging. 

DIE MATtE word gedruk deur pro 
Ecclesln-Uruklcery Beperk, Prlntpo.k 
gebou, Dacreslll.an, Epping, Kaapf vir 
cIle Btudentero.ad, Stellenbollch. 


