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PERS 

AA , 
• TUDENTE 

'n VERSOEKSKRIF waarin gevra word dat die ultslultinq ' 
van Kleurlinge uit die Nico Malan-Skouburg opgehef 

word, is deur meer as 2500 Maties onderteken. Die SR het 
ook sy steun aan die petisie toegese. 
Die versoekskrlf lui: "Vir die 

hede word bruinmense nie toege 
laat om kulturele aangeleenthede 
in die Nico Malan-teaterkomplck 
by te woon nie. Ook is dcrgelike 
geriewe vir bruinmense waar bulle 
(lie geleentheld bet om bepaalde op 
voerings van hoe gehalte by te 
woon, nie bt>skilcbaar nle, Daarom 
wiJ ons, die ondergctekcn<le stu 
dente van <lie Unlversttelt van 
Stellenboseh, in aile opregtbeid 
die betrokke verantwoordellke in 
stanales versoelc om oorweging te 
t'illcenk an n dle ophetflng van (lie 
beperldng' by die Nico Malan". 

TESSA OONRADIE 

KALLIE HANEKOM 

REELINGS 
VIR 
PETISIE 
DIE, versprelders van die peti 

sie het in 'n paar koshuise 
probleme ondervind. 
In Huls ten Bosch, Irene, Sonop 

11 Heemsted het die versprelders 
alrnal 'n mindere of meerder 
tn te van teespoed ondervind. Die 
tneeste probleme het ontstaan om 
dat daar onduidelikheld omtrent 
di reels in verband m t die ver 
aprelding van die pettsi was. 
Die Matie h t mnr, R. P. Con 

tadl, Akademi se Registrateur, 
~ .nad r omtrent die reels in v r 
and met die versprelding van 
~tisies op die kampus, Volgens 
om. bestaan daar geen g skr we 
r EHs in die verband nie, alhoewel 

(vervolg op bl, 6, kol. 6) 

Die versoekskrif i ' opgest 1 
dour Tessa Conradie, primarla van 
Huis Div, en Kallie Hanel om, 'n I 
vlerdo [aar PSO-Stud{'l t. Di 
handtekeninge van sewe Stud nte 
raadsledo on die meestc prim rl! 
en primariae verskyn op olkc peti 
sievorm. 

In 'n gesamentlike 
ring se die opstellers dat hulle, 
bewus van Stellenbosse studente 
se ontevredenhoid 001' die huldige 
situasie by die Nico Malan, dit 
nodig geag het om die aangcleent 
held onder die owerheid se aandag 
te bring. Aangesien dit onprak 
ties is om te verwag dat die 
owerheid di selide iasiliteite vir 
bruinmense moet oprlg, is 'n op 
heffing van die verbod die enlgste 
ander moontlikheid. 
Bulle se dat bulle nla nan die 

owerheld wit vool'skryf boe hler 
die probleem opgelos behoort te 
word nle ell spreek hul volle ver 
troue uit in die owerheld se ver 
moe om dit te doen. 
Vo lgens Tessa is daar g en po 

Iiticke moticwo agtcr die versoek 
skrif nie. Sy betreur dit dat som 
mige pcrsone dit skynbaar doel 
bowus aan In politieke party pro 
beer koppel het ten einde die pe 
tisie in onguns te bring. 
Kallie Hanekom reken dat di 

2500 handtekeninge merkwaardig 
bale is. Die pel'S het by geleent 
h id die syfer 5 000 g no im, maar 
volgens hom was hut doelwit nooit 
so hoog nle, Kallie wys daarop 
dat kwallk 5000 stud nte op euige 
stadium teg .1yk in Stcllenbosch 
is. Weens die feit dat bulle nk 
handt keningo kon werf op die 
nkademiesc kampus ni I is sl g I 
177 PSO-mens b tr k. 

Foto: Elk t dnuue 

DIE stryd van tagtig moordende m inute 'is verlJY en )1'1 tioee- n-twintig ,jam'ouo slrytJpunt 's 
opgelqs. Die telbord »ertel oiies: Maties 14, Tulckie. 3, en 'n moee Mm'iU~ du PI ;8si word 

deur jubelendc onderstouncr skoucrhoog van die veld gedta. 

Laat Stud nt Loon v rho 
H Lp Finan i r, Vra 

• Ln 

'n VERHOGING van die inskrywingsgeld va dio Univen iteit k n gebruik wo d om 'n 1 n 
verhoging van die gekleurd unlversit 1 tsw rk rs t fin . i r, st 1 'n mosi voon w 

verled Donderdag nparig deur die SR ang ne mi. 
Hlerdle mosle volg op die pu 

blikaste van dl rr-sultat vau rn 
Ioonondr I', oek wnt 1m, deur die 
Ontwikkr ling hulpl omltee van die 
sa voltool L. 

ie Unlv rsit it 
W t 

MOSIE 

Die 8R het met gt stcmm 
teen vyf In mesic aanv ur, WHII , 
in by hom met di _ inhoud v 1\ die 
petisie v reenselwig, en ond r 
neem am die potisie ann eli Ad- I 
ministratcur van Kanplund, mnr. 
A, H. Vosloo, te oorhandtg. 
Die mosie lui: "In di lig V III 

die feit dat hierdle raad V rso 1 I 
is om die verao .kskrif ungnando 
di Nico Malan-teater aan di . Ad 
ministrateur te oorhandig, .n 
n ngesien die raad hom mel di 
strelcking van die vcrsoe\{sl{rif 
vereons twig, ondcrnecm hy om 
die versoekskrtf so spo dig moont 
lilt onder die anndag van die Ad 
mtnlstrateur to bring". 
Die voorsteller van die mosle 

(vervolg op u. 6, kol. 4) 

a p • In T 
wyl di twecrle 1'0 p 'n bou 
roj k in \ iztlaud g an a n 

p . Die kamp duur v naf 15 
Jui t tot 7 Jull('. 

TWEE ACSV-werkerskampe 
word gedurende die ko 

mende wintervakansie gehou, 
torwyl vier studente n mens 
die Ontwikk Iingskomitee, 
USKOR en die Studenteraad 
Pond oland gaan besoek. 

Een van die werkerskampe van 
die ACSV gaan vana.f 15 Junle 
tot 3 Julie na die Transk i, tor- 

10 M 

Op V rsoek van bootman 
Ndamase be. 0 'k vi r 
van Stell nbosch di 
Ngqeleni in 
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die gawe van 'n goeie gees 

die sandspoor van ;1) slang 

die horings van 'n heilige bees 
vir die wurm is ek bang 

daar's 'n negester oor Nineve 

en die suiderkruis wys suid 

wie ken die antwoord se my wie? 

dit traak my tog 'n bloue duit! 
vergaar nie vir die roes wat verniel 
of die mot wat klerekou in jou kas nie 

is dit die duiwel by die deur 

soek hy na my siel 
of is dit net Johannes Taks 

wat na my geld toe beur 
VAN ROOYEN 

DIE Stellenbos. e Departement van Beeldende KWlste vier van- 
jaar sy tienjarige bestaan. Die departement Is in 1968 deur 

prof. Otto Schroder gestig. Aanvanklik is gemeen dat dit 'n 
departement van skone kunste sou wees, maar na deegUke 
beraadsJaging is besluit dat 'n departement van toegepaste 
kunste 'n groter bydrae tot die maatskappy in Suid-Afrika kan 
lewer. 'n Ander oorweging was dat benewens die Michaelis 
Kunsskool in Kaapstad, al die ander Untveraltelte departemente 
van skone kunste bet. 

Die toegepaste kunste dit wil 
se die ontwerpkuns het in die 
samelewlng vandag 'n groter toe 
koms as die skone kunste. Laas 
genoemde lewer nie 'n bydrae tot 
die funksionering van die maat 
skappymasjien nie, maar dien 
slegs as 'n intellektuele stimulus. 
'n Onlangse Europese kunsblad 
het byvoorbeeld bekend gemaak 
dat alegs 0,6% kunsstudente wat 
jaarliks hulle studies voltool as 
vrye kunstenaars werk. Sewentig 

_ persent verrig werk in ander rig- 
tlngs en die res van ongeveer 
29% is afhanklik van ouers, 
vriende en so meer. 

PROF. OTTO SOHRODER, 
Hoof van die Departement 
Beeldende Kunete. Prof. Schro 
der i8 eedert die 8tigting van 
hierdie departement. tien jaar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l__~gelede daaraan verbonde. 

ENDE UNS E 
DEKADE OUD 

o man by Matieland, :F. P. Huysamen. 
Ontmo t hom by Mutualgebou, Birdstr at. 

lefoo 2915. 

N dbank Beperk 
Gefegi treerd Hat'ldelsbu k 
WQdeIland Bank van SuICi·Afrlka 

Nedbank bied u die volle reeks bankdienste 
almal spesifiek vir 
univer iteitstudente beplaD. 

D 'n Bankbestuurder ter plaatse om U oor 
aile bank- en geldsake in te Jig. 

D 'n Skakel-vir-Kontant-masjien wat u in 
staat stet om enige tyd van die dag of nag, 
sewe dae 'n week, RIO kontant te onttrek. 
Doen aansoek om 'n Kitskontantkaart en u 
hoef nooit kort van geld te wees nie. 

D 'n Studente-kitskomantrekening wat 
rente op u daagliks saldo lewer-en u betaal 
geen grootboekgelde nie. 

D 'n Volle reek bankdienste, met inbegrip 
van besparing , deposito's, versekeringsadvies, 
reisbesprekings, reisigerstjeks. 

o Gratis eksemplare van Nedbank se 
Ekonomiese Bulletin (maandeliks) en 
Ekonomiese Spieelbeeld (kwartaalliks). Vra u 
Takbestuurder om u naam op die poslys 
te plaas. 

o Studentelenings (tot R400 per jaar van u 
tweede jaar af), MBA-lenings en, nadat u die 
universiteit verlaat het, lenings vir jong 
beroepsmanne. 

Gaan gesels vandag met Ons Man by u 
universiteit en key volledige besonderhede 
oor wat Nedbank VIr u kan doen. 

Die uitstalltngj, wat die depar 
tement in die Kunsmuseum aan 
bied is meer informatief van aard, 
Die rede is dat die meeste ander 
lokale reeds skonc kunste ultstal 
en daarom gevoel is dat meer in 
ligttng aan die publick vcrskaf 
moet word deur die reeks Iriforma 
uftstallings. Informa 3 is die 2 000 
[aar kunstegnologfe-ultstalllng 
wat die ontstaan en ontwikkeling besoedeling en die Buld-Afrikaanse 
van die versklllende kunstegnieke Spele sentre r is teen die einde 
~;::::;::::====:;:;::::;::::;::::;::::=;- van Mei gehou. Die projek behels 

dte manier van aanbiedtng Me 
mense oortuig kan word en wat 
byvoorbceld die skokwcrktng moot 
wees by bcsocdeling. 
Vanaf 28 Mel tot 7 Junie het 

die ecrstejaars n die tekstiel 
ontwerp r. ultg stat 

BEPERKTE GETALLE 

"Hedendaagse kunsvcllings skep 
die verkeerde indruk dat kuns lets 
is wat deur die groot massas ge 
deel word - maar dit is nie so 
nle", Die kunstenaar word deur 
die maasa verduur, maar nood 
saaklik is dit nie. Prof. Schrbder 
het beklemtoon dat 'n mens hier 
te doen het met die mcning van 
die massa en nie met die rnenlngs 
van lndiwidue nie. 
Met 'n toegepaste opleiding, be 

newens 'n vrye opleiding, kan 'n 
student by voltooUng van sy stu 
dies ~rcns in die samelewing in 
pas. Die vyftig studente wat reeds 
aan hierdie departement afgestu 
deer het, het dan ook almal be 
trekkings gekry. Vyf van hierdle 
studente is tans lektore aan ander 
universiteite in die land. Prof. 
Schroder is sterk daartccn ge 
kant dat studcntc maar net 'n 
"bietjie kuns" in sy departemcnt 
kom studeer. Studente moet hulle 
werk ernstlg opneem. Daarom 

I word get aIle dan ook beperk. 
Van die departement e do ente 

omlerskei hulle dJkwelH in hulle 
versldllende vakg biede. AI die 
lektore is speslaJiste in een ot 
ander toe epa te rigting. Slegs 
prof. ehriSder het 'n . kone 
kunste-opleitJlng gehad. 

INFORMATIEF 

DIENSEN 
VERKOPE 

HONDA 
SUZUKI 

YAMAHA 
B.BRENDEL& 

S UN 
BIRDSTRAAT 204, 
STELLENBOSCB. 

TEL 3t12 

sal beklemtoon. Informa 4 beeld 
die geskiedcnis van die karika 
tuur, vanaf die vroegste tye tot 
met die ontwlkkeling daarvan in 
Suid-Afrika, uit. 

,JUWELE 

Die eerste groot juweliersten 
toonstelling vind op 29 Oktober 
plaas. Mnr. H. Oppenheimer sal 
ook by hierdie geleentheid die 
nuwe departement van chemologie 
open. Afgesien van studentewerk 
sal daar ook wcrkc van Europese 
kunstenaars wees. 
Aan die elnde van die jaar word 

werke van Pierneef ten toon ge 
stel - nie noodwendig sy b ste 
werke nie, maar weI onder an 
dere van sy beglnnerswerke om flY 
ontwlkkeling aan te dui. 

In Uitstalling van die grafiese 
studente wat om die twec temas 

'N ONTWERP vir gedrukte 
gordynmateriaal deur Carlo 
Bosman wat op die onlang8e 
uit8taZling van die tek8tiel- 

studente te 8ien was. 

BRIT E AMBASSADE 

In OJdober is daar 'n ultstaWng 
wat verkry 1& van die Britse am 
bassade ; The British Prlntmakers, 
met ander woorde Utografiee en 
graflese werke. 
Mej. Maertens bled van 20 tot 

30 Augustu haar fotografie-uit 
stalling aan. Oaarna volg mnr. 
Berger en mnr, Schultz. In Okto 
ber stal prof. Schroder self ult 
vanaf 15 tot 25 Oktober. 

WIKU RIEKER'!' 



Foto: Else Uhlmann 

Wens 

Ek sou vir jou 00 die vlakte wou he 
En 'n bos, groen en rool, 
Ver 
En sag 
Op die horison onder '0 helder hemel, 
Of heuwels met mooi Iyne 
Buigsaam en tyd. aam en waslg 
Wat Iyk asof hulle in die soelheid van die lug oplos, 

Of heuwels 
Of '11 bos ••. 

Ek sou wou he 
Jy hoor 
Luid, oneindig, diep en teer, 
Die groot dowwe stem van die see 
Wat homself beween 
Soos die Iiefde; 
En, ek sou won he 
Jy hoor, op 'n keer, 
Naby [ou, 
By [ou, 
'n niail 
In die stilte, 
En swak en sag 
Soos die llefde, 
'n ietjie in die donkerte, 
Dat jy 

. 'n Fonteln hoor opstoot. 

Ek sou hlomme vir jou haude won he, 

En vir jon voetspore 
'n Paadjie van gras en sand, 
Wat 'n bietjie oploop en dan af 
En draai en lyk asof 
Hy wegraak in die die pte va die stilte, 
'n Heeltemal klein sandp adjie 
Waarop hulle Ie: [ou spore, 

!'ns spore 
Saam! 

Henri de Regnier (1864.1936): Voeu. 
uit die Frans v rtaal deur H. H. v.d, Me ht. 

Die Matie, Donderdag, 14 Junie 1973 

ODU 
·NA I 

Ou en moderne simbool 
UEUR CHRI 'TO JOOSTE 

DIE Odusseia van Homeru. word dikwels makllk a gemaak n.. '0 blote "comedy of manu r ", 
veral as dlt vergelyk word met die maj . tueu. e Ilia . 'n Rykdom van detail l.v.m. soslale 

etlket, skeepvaart en eetgewoontes word vcrsknf, tcnvyl sulke algemene-men like fontjle 
soos dronkenskap, jaloe Ie en eiegeregtigheid d urloop onder lughartlge ge. pot. Met Odus ens 
se verhoudlngs met die vroue wat by op sy omswerwlnge ontmoet word somtydr fYll (log lm 
patlek die draak ge. te k. 

Byvoorbeold, wanneer die "mooi 
haar-towenarns" Kirke (wat Odus 
scus se hcllig verontwaardlglng 
uitlck deur sy makkers in varko 
tc verander) sweer dat sy g en 
ander bose ramp vir hom beplan 
ie, v rsag hy t rstond teenoor 
haar en "ja, toe het ek in Klrk 
s wonderskone b d ingeklim", 
T or en eg-menslik is ook dl 

beskrywlng van Nauslkail so op 
barrel nde a nuwe .agtigheid by 
die gt waarwording van ha r v r 
lief'dheld op Odusseus - wanm ur 
sy veronderstcl is om hom die 
pad n80 h ar huis to. to vorduide 
Ilk, dwaal sy af in 'n opg wand , 
dog totaal lrrelevante beskrywlng 
van haar monse, di Phalaklera, 
so skccpsvernuf. So asof BY skaam 
is om vir hom te s~ wat sy elntllk 
wll se! 

and r nil'; all. n in sy "hartv r 
wo str ndo mo gh id" m wanhoop 
skort hy tydellk 8y . 0 ktog na 
en lop la op, 'n Bltterso t ond r 

tOOI1, 'n b .trcm lng van "la condi 
tion humalne", vorl en 86 b .tek - 
nls an die and rains los erotles 
epl od s, 

UNIVEU EEl", 
SQI'H er so, d t vroi g Chrts t like 

skrywers 'n allegorl s. opv ttlng 
v n du. sous r verh 1 gehuldlg 
het : hy is di univers Ie m n 
wat moe t Jy 'n so k tot hy y 
cwlge Intltl o tulste mag ber ilk. 
Al di vroue is vir hom, go 

proj ktenrd, Pen lopcla - sorts 

OL NO NKBPK. 
" ' .. en by hom het sy 'n 

nog I groter hunkering tot 
weeklaag verwek. En hy het 
gehuil met sy dierbare en 
sorgsame vrou in sy arms. En 
soos wanneer die land tot 
hulle vreugde verskyn aan 
skipbreukelinge, wie se goed 
gemaakte skip deur Neptunus 
op die see verpletter is terwyl 
dit in die wind en die dik 
golwe voortgesnel het; daar 
is maar min van hulle wat die 
groue soutwater ontvlug ter 
wyl hulle landwaarts; en die 
sout koek dik saam op hulle 
liggame, maar met vreugde 
stap hulle uit op die land, 
nadat hulle aan die ramp ont 
kom het: s6 was dit toe vir 
haar 'n vreugde om na haar 
man te kyk, en sy wou nog 
glad nle haar twee blanke 
voorarms van sy nek af weg 
neem nle." 

Odussei a XXII I: 232-241, 

Gereg. Algemen B 

Ons betaal die hoogste rentek rs op AS E NINO 
5% Be te op a gU e b I 

FOON MSI 

Dwarsdeur di v rsklf] nd ont 
moetings met die vrouo in di. 
Odusscla loop daar gtor tn diep t 
stromin wnt d .urdring tot dl 
k r n van mons-we S: Oduss us s 
smart CIl verlango na di vad - 
land, wat juls gesubl me.r word 
dour dl tyd Ilk Ilofdesldllles . 

IIERON'l'MOETI G 

vol • I m 
L x SIlo 
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,Gee Dames Kans om 
Broekpakke 

te Dra" SR-verslag 
DAMES moet toegelaat word om Iangbroekpakke klas toe te dra, vra 'n versiag wat pas 

deur die Studentebelangekomitee van die SR vrygestel is. Hierdie komitee, onder voorsit 
terskap van Mark Patterson, het pas 'n ondersoek voltooi na die wenslikheid daarvan dat dames 
toegelaat word om self te besluit of hul Iangbroekpakke op die kampus wil dra of nie. Die 
finale v rslag sal eersdaags aan die Universiteitsraad voorgele word. 

keu 0 tussen J ngbroekpakl e en 
rokko gegun word". 

MENINGSPEIUNG 
'n Meningspeiling is as deel van 

die ondersoek by al die dames 
koshulse gemaak, en het gehandel 
oor die vraag: "Is u ten gunste 

BEWONERS van die lcatedraaltrappe in St. Georgestraat. Voor 
standers van strenq kleredragreiJls vrees dat enige verslapping 

van die reele dU tot gevolg sal M. 

UIS OMITEES MAG 
REELS WYSIG 

D ",U WILLIE DUMINY 
DIE meeste kler dragreels wat in ko huise geld, is dcur die 

Hulskomite s van die betrokke koshuise opgestel, en kan 
sl gs deur hulle herroep word, blyk uit 'n onderhoud wat Die 
Mati gevoer h t m t mnr. R. P. Conradie, Registrateur (Akade 
mies) van die Universit it. 

hibliotef')( dan hul roms vorm, 
Voorstellc ang and die kl re 

dragb p, lings in die koshuise 
g an van die Huiskomit es na die 
I rimarii- en limariaekomitee, 
vanda r na die Koahulskomltee en 
uiteindclik na df Rand van die 
Universit it vir final go dkeu 
ring. it is dus duid lik dnt di 
Huiskomitecs 'n groot invlocd kan 
ulto .f in op kl r dragvoorskrift . 

o HUI V 'IR KILLE 

DIE tv If) kende gesig van 'n 
knorrige da aaneitter eoor die 
Il(Jo/ingang van die administra- 

icgebou. 

van langbroekpakkc as 'n vorm 
van klasdrag ?" 
Person taslegewys blyk die da 

mes van Huis Div die grootste 
ondcrsteuners van langbroek 
pakke tc we s. Die finale bevin 
ding was dat 87,37% van almal 
wat ondcrvra is, hulle ten gunste 
van langbroekpakke uitgespreck 
hot, 
Uit 'n ondersoek na die klere 

drugreiHs op under kampu so, 
blyk dit dat op Potchefstroom na 
nile A ril{ anse kampusse (UP, 
UPE, RAU en nou ook UOVS) 
broekpakke 'n vorm van klas 
drag erken. By sommige Afri 
kaanso k mpusso mag I ngbroeke 
sleg in die winter gedra word, 
terwyl ,n bypassende baadjle en 
'n bedekte middcJ1yf a verdere 
VHr istes gestel word, Die Engelse 
unlvcrsltelte Iaat die keuse van 
Idereclrag 001' nan die oordeel van 
die studente sclf. 

AANSOEK 
In die Jig hiervan, en as gevolg 

van die Malic-dames so duidelike 
uitspraak 001' die aangeleenthetd, 
wil die Studentcbclangekomitee 
nou aansoek doen by die Admini 
strasle dat die volgende reglemen 
tere wysigings aangcbring word: 
onderhewig aan vier voorwaardos 
b hoort langbroekpakke as kl s 
drag vir damcstudent toegclaat 
word. Onder hierdie voorwaardes 
tel die dra van 'n bypasscnde 
baadjie, en "gcen oop middelJyf". 
Hicrdie drag sal g Id vir die bi 
bliotcek, maar nie vir die Admini 
strnsiegebou nie. 
Aan die end van y v r. lag meld 

die I omltee dat, indien die ver- 
o k toege ta n word, " • • • me 
atudentegemeen Imp a gehe 1 
b 10 gelul )dger oor hlerdle hele 
aungele ntheid al voel", 

ELEN A AGOSTINIS met die qewraakte lanqbroet« op die un i 
versiteitskip "Universe Campus". 

ON~ ENSUS OOR B 
DAAR is 'n sterk konsensus op die Akker da t damestudente toeg laat moet word om lang 

broekpakke klas toe te dra. Hierdie feit blyk uit die menings van 'n aantal kampusper 
soonIikhede wat deur Die Matie genader is. 

Van die mans se kant vra 
SR-voorsitter Christoff Pauw 

dat broekpakko a procfneming 
in die klasse geduld moet word. 
• "Meisics van agttien en een 

en-twintlg is oud g noeg om 
self te b sluit hoe hulle wil aan 
trek en wat vlciend vito hul figure 

11lERDIE halternek stet Lesley 
Moore van Minerva bloot aan 

onder andere vervolging. 

is", meen Tessa Conradie, prima 
ria van Huis de Villiers. 
• Volgcn!ol Bonnie Einkamcrcr, 

Md. Ing-enieur, is niles ver 
keerd met broekpakke as klas 
drag tydells die winter nle, Die 
hedendaag e breel modes is so 
oulil dat nlemand daarmee fout 
kan vind nie, 
• 'n Uitsondcrlng was Lizel Vis 

s r, SR-lid. Sy h t haar bale 
beslis teen die dra van broekpakke 

in lesingsalo uitgcspreck. "Baie 
min damcstudente het langbroek 
pakke, Gewone langbroeke sal gou 
die oorspronkJike spesifikasies 
vervang," 

LEKTORE 
Die Matie het ook mcnings van 

doserende personeeI ingewin. 
Pro. Erika Thcron van (lie 
Sosiologie-(lcl>arteOlen,t het 'n 

hoe dunk van die Matie-meisies 
se voorkoms. Sy i Reker dat juis 
clio fyn smaal sal keer dat lang 
broekpakk slordJgheitl in (lie hand 
werk, Prof. Thcron WYR daarop 
dat broekpakke deesdas by die 
(leftigsto sosiale geleenthede ann 
va r word. Boonop is dit darem 
heertlk snoe ig in die Bolandse 
winter. 
• Professor Andr as van Wyl{ 

van di Rcgsfalmltcit ('n oud 
redakteur van Die Matt) se: 
"Aan dl b gin van di vorige 
dekade is 'n dame wat in die 
Barracuda gerook het, skeef aan 
gckyk ell as b slis Bohecms be 
skou. Vandag mcrk nicmand dit 
rena op nle. Gaan dicselfde nle 
ook gebcur met brockpakke nie?" 

AGGI~NTAGGF.JNTAG 
• VoUf'digh('idshalwo het Die 

l\Iatic ook 'n man enadcr 
wat velc modes in Bosmanstrunt 
sien kom en sien gnan hot. Aggen 
taggentag R enlg: te kommentaar 
was 'n filo olio so "jtt.~nee". 



PI 
an Toeneem 

Deur die Sosiale Redaksie 
'n KOMMISSIE van Ondersoek na Stellenbosse Studente Akti· 
" witeite na Klas" (KOSSAK) is onlangs deur die Sosiale 

U.edakteur van Die Matie aangewys. Sover, na aanleldlng van 'n 
interimverslag wat die kommissie ultgebring bet, blyk dit dat 
Stellenbosse studente besig is om bulle individuaUteit te verloor 
en dat bulle polariseer na die een of ander groep. Tot dusver bet 
KOSSAK ses waameembare groeperings geidentifiseer. 

'n ubgroep - WI t er n tus 
I!mn die Kulturele wrakl e en dit, 
"wil1(~, women and song" groop 
val - is die lliekvlooio. Hulle 
hoofbron v n vermaak ell kultu 
rele stlmulerlng is die film wat 
in die plaaslike bloskope verteon 
word. As 'n goele "skop, kiet 
ens." op die program I , s I bulle 
selfs toetse uitg«'stel I<ry en In 
ellen hulle va brand gcbruik maak 
van medle e sertlrlkute, 
Die KOSSAK-verslag erkcn dat 

daar dalk ander gcpolarlseerde 
groepe is wat heeltemal onder 
gronds gegaan hct n nle vir 
empiriese waarneming opspoor 
baar was nie, Verder sal dit in 
teressant wees om t sien In wat- 

Alles met 'n geurtjic van kuns ter rigting die twee nuwelinge, 
en kultuur word onverrnoeid deur I -- - 

d~"kuhmclowmkkd'~~~~u~ • 
HUUe besit seisoenkaartjies vir 1 § 
die HB Thorn- en Konservatorium- § T T ii s 
opvoerfngs en drentel gereeld op- ~ Opp r van 0 L 
. igtelik by kunsultstalllngs rond. ~ 
'n Renmerk van die groep is dat 
Ike frustrasle aanlciding tot 'n 
g dig gee - iets wat die plebs 

respek onmiddellik afdwlng. 
Die lode wat klas by die Drama 
of Beoldende Kunste fakulteit 
loop toon hullc "andersheid" dour 
rniddel van hulle kleredrag. 

Die pseudo-Intellektueles be- 
taan uit senior studentc gehuls 

vos in PSO, Wilgenhof, Huis Div 
in Nerina. Hierdie groep is (skyn 
baar) akademies gedrlenteerd en 
vo 1 aangetrokkc tot die politick. 
BUlle vergader in Enrico's tnssen 
klasse en die aande word rustlg 
by vergaderings, waar die nuutste 
ingevoerde guru hul tocspreek, 
deurgcbring. Vasuitgaan word be 
,kou as lets uit 'n vergange tyd 
perk. 

"WINE, WOMEN" ENS. 
'n Meer jolige tillC dour (lie 

KO AI{-verslag ultgeken, i. (lit~ 
"Wine, women and ong" groep. 
Rugby-oorwinnings word g('vicr 
rnet wyn in Jonkcrshoek en me 
nigo ko huls en fakulteit funk ie 
ou sonder hul ultbundige gees 
drif 'n mlslukklng wee • Die plans 
iii e drankprodusente en mode 
Winkel is rcdelil( afhanldik van 
hUlle onder teuning. Daar Is ook 
gc'vind dat Lyelia se 808i Ie vlln 
(t(lrs en Simonsberg se "rugger 
hugger" stork aangetrokke voel 
tot bierdie groep. 

KUI.JTURELE WBAKKE 

DIE RIB·RENDE 
})ie groep wat dio Bihliotc'el< 

gc'durig he. ook, strum bekend n 
die Blh-bendo. Omdat tlit nle 1- 
tytl om sulwer ukademlese redes 
gUl\n nle, ewenaar die prestuslo 
rtio die tyd daar p lUI ,cr nle. Die 
• I utclgn.tIo{ rder lu·t voor die 
lotnmis it getuig dat hy/sy voel 
ir1ligting daar v rg del' hot dour 
rnet sy /hnar rondswerw nde oog 
01) to let wit, saam uit gnan vir 
die 3,30 nm, koppla kotfte, Dit 
WI\S 001< duldellk dat die, meerder 
heid van die gl'oep v uitg an. 

allcs draai is die Kweekskool en 
dus die natuurlike teenvoeter vir 
die pseudo-intellektucles. Bo n 
bchalwe CSV- en SCA-aktiwiteite 
hou hicrdic groep grang nawe k 
kampe in die omgewing van 
Bainskloof. Alhoewel dans met 
hul kursus bots bestaan daar nie 
'n onsosiale tokkelok/tokkelina 
nle, so lank as braalvlets, die BTK 
en koshuisdinees die leemt vul. 

}'1LIEKVLOOIE 

HIERDIE [oto s voor 
KOSSAK gelC as bewys 
van wat somrn'ge studente 
na klasse doen. Kerneel 
Breutenbaoh. en Sherry 
Hooqenhout is deur KOS 
SAK ee lotograal by d··e 
partytjie in Gordonsbaa' 

betrap, 

MNR. TOPPER - hoofkroegman Tyd n« di cte . ')I ert film "'t 
by Tollie s ~ - was onlnngs dle e1'C- tuui 110111 oorllaudig ioat dank: "J'li' 
gas by '11 [orni le eie gerael dew' 
die 6de ve'rdieping van Helshoottte. 

Th Certlf ate 

fo m l dlnn r 
to 

MR lOPP R 
of 

TOLL! 

TOKKELOKKE 
Dan is daar die tokkelok/tokk - 

llna groep. Die spil waarom dJt --- ~~~~~~~~~~----------------~ .. ~-~-------~=- 

BIOPHARM GESONDHEIDSENTRUM 
Eet Natuurlike o: soorte en Bly Gesond! 

ALPHA ARKADE BIRDSTRAAT 56 

DIE MMK was die ecrst sem s- 
t r bai akti f gewe s, Ge 

rIde daguitstappi s en naw ek 
kamp hot daarvoor g sorg dat 
di. motorfletsry ra op die pad 
bly. 
Vol en 'n woordvoerder 1 die 

hOOf()oel van die MIUK om weg 
"all I': t ,11 nbo eh to kom en nuder 
nan <lie n tuur, On) ngs I uit- 
tappie gehou na Cer , I{leln 
ttl} ond, Wawnhul l{rans en Oudt - 
10orn. 
D' Organisasie is noodsaakllk. 'n 
~lubkaptein word vir elke k 
Skursie anngewys. Dit Is dan sy 

plig om toe te si n d ~ di fi ts 
ry 1'S di r Ells van dIO pad g - 
hoorsaam Bowel as na aan m ka r 
bly. Die MMK h t niks vir di 
Iangnaw ek gcorganise r nl v n 
VI e die druk vcrk r op di paal 

die ongoluk w t wel plaasgo- 
vind het, h t hocg m mel ien 
verband m t die klub nle. 
In dl komende langvnkanklie 

sal heelparty MMK-led Suld Ilk - 
Afrika deurr Is. Suidwcs, ot 

Rhodesie is besond 1'0 Walton 
Skryfb hoe I 5 

t 13 

Vir All 
Stud nte-skryfb ho·ft 

T L. 2903 



6 Die Matie, onderdag,]4 Junie 1973 

Dee Studente 
Se e e 

DAT Die Slang nl net vir Eva 
tot 'n val g brin h t nfe. 
J)A n t dOra el v n D Ipbi n 
'11 dronl Ie 'n ru bywedden h: p 
m t'n Matle-m i I 0.1 n noop. 

AT Hans able rugby maar ook 
onder opvo ding kan roken. 

AT on Herrl k n in pan om 
volgende Junic Tollies 'n 
,enkw rdl h ld oorde toe te 
Ie p. 
DAT Bond r i Tukkies op die 
veld die da nie so 'n groot sukses 
sou gewees het nl . 
D 'I die edr g v n g I Ieurde 
to kou r 'n h rtllke h nd ,kl p 
1 ry vi bul nergi 1 e one or teu 
nlng, 
DAT op die Snip- en Ri sieplt 
agtl e ballronkrete oord 1 E n 
drag en Helahoogte nl vir kon 
a n ussoek rs uitg skel kan word 
nle, 

DA , 'on I geno m 
dlt'n cwade dog w 
d net m t Party 
mwerk. 

DAT die Transvaaise Maties tuia 
styw r ontvang sal word s Lo d 
L mbton in die VaUka n. 
DAT bi rdie M til kou Icoors 
ry by nige noem v n Loftu • 

DA it psigolo les onwys was 
om Di S Ifmoordenaar op t vo r 
na 'n Prtv treglo 

AT I regsomk 1 van dl s - 
ti Sonopp .rs ernstige b denking 
I t ontstaan oor die diept van 
hul oortulgings. 
D ' d r een wa rheld reek in 
gerugte (1 t R pport 'n byl ug van 
Di( M tie I nJe. 

DA' hlerdie koue n donk r d e 
di wa r 
tuisbring. 

rondJ1 djie na 
i om M rk -nu- 

D T die R- t rs 'n merkwaar 
di 00 nkoma b sp ur het us 
en 'n broodlynmaal en koshuis 
ko . 

Donderdag, 14 Junie 1973 

NICO MA A ·PETISIE 
D IE versoekskrif oor bruinmense in die Nico Malan verlede 

week was 'n bly aanduiding dat daar op Stellenbosch 'n 
geslndheid van goeie trou jeens ons naaste bure hier in die 
Kaap bestaan. Die groot getal handtekeninge en ook die 
swye van die nie-ondertekenaars, wat dit skynbaar eerder 
teen die petisie as teen die beginsel daaragter het, toon 
duidelik aan die owerhede dat Stellenbosch onnodige irrita 
sies tussen wit en bruin so spoedig moontlik uit die weg 
geruim wil sien. 

Die gevaar van enige petisie bly natuurlik dat dit in die 
politieke arena ter wille van party-politieke gewin verkeerd 
vertolk word en dat onware motiewe aan die organiseerders 
en die ondertekenaars toegedig word. Daarom is dit ontstel 
lend dat daar alreeds, ook hier op Stell en bosch, gepoog 
word om hierdie goedbedoelde petisie verdag te maak en so 
In diskrediet te bring. 

Op geen wyse word in hierdie petisie, wat niks meer as 'n 
meningsopname kan wees nie, aan die owerhede voorge 
skryf nie. Dit bly slegs 'n versoek dat daar 1I00rweging ge 
skenk word aan die opheffing van die beperking by die Nlco 
Malan" - die mees geredelike oplosslng aangesien die bou 
van 'n aparte teaterkompleks duidelik ekonomies ondoel 
matig sal wees. 
Dlt is juis hierdie versigtige bewoording wat die petisie bo 

kleinlike party-politieke stryery verhef en die rede waarom 
enigeen, vir wie die vergunning van gelyke regte en voor 
regte aan die bruinman werklik 'n erns is, die petisie sonder 
voorbehoud kan steun. 

Ongelukklg het geeneen van die huiskomitees wat teen 
die petisie gehandel het of van die vyf SR-Iede wat teen die 
SR-mosie van vereenselwiging gestem het, redes vir hul 
optrede verskaf nie. Daar kan egter met reg (en indien 'n 
berig in 'n Sondagkoerant korrek is) aangevoer word dat 
hierdle persone nie teen die beginsel van die versoekskrif 
is nie, maar slegs teen die petisie as instrument van ver 
anderlng. 'n Optrede wat miskien gemotiveer is deur In vrees 
vir sensuur? 

Mag die owerhede van hierdie petisie kennis neem in die 
opregtheid waarin dit aangebied word. 

LOONSV HOGI (i 
IE OHK se loonverslag en die aanbevelings wat na aan 
leiding daarvan gemaak is, strek die organisasie tot eer. 

Alhoewel daar geen vergelyking met ander universiteite 
getref word nle, word die lone wei deeglik ontleed aan die 
hand van die sekondere broodlyn. Alhoewel die vergelyking 
deurgaans positief gedoen word en die sekondere broodlyn 
konserwatief vasgestel is, blyk dit uit die opname dat 'n 
groot aantal van die dagloners onder die broodlyn betaal 
word. 

As in ag geneem word dat die sekondere broodlyn slegs 
vir die basiese behoeftes voorsiening maak, kan ons moei 
Ilk glo dat Stellenbosch se studente tevrede is met die 
(sover vasgestel kan word) huidige toestand van sake. 

Dit is teen hierdie agtergrond dat ons die versoek van die 
Studenteraad dat die Universiteitsraad die voorgestelde 
minimum lone gunstig oorweeg, asook hul goedkeuring vir 
'n moontlike verhoging van inskrywingsgefde, heelhartig 
steun. 

MATI ·00 WI ING 
NS wens met die grootste vrymoedigheid namens die 
studente-unie die vyftien eerstespanspelers en Ook 

Craven geluk met hul prestasie van Saterdag en volstaan 
met die woorde van Churchill: 

"if this empire lasts for a thousand years, 
men will still say, 'This was the'r finest hour'." 

REDAKSIE 1973 
HOOFREDAKTEURI KOBUS STOFBEAG, Eendrag (2136) 
AS I TENT.HOOFR DAKTEUR: JOHANN LOUW, Degbreek (2116) 
NUU R DAKTEURI MARIUS VAN WYK, Eendrag (2136) 
OSIAL REOAKTEUR: PHILIP BOTHA, Hel hoogte (2985, ultbr. 54) 

SPORTR OAKT URI STEPHAN PRETORIUS, Hull Vis ar (2032) 
KUNSR DAKTEUR: BERTIE DU PLESSIS, Van der Stel treat 61 
INT RUNIVER IT RE REDAKT URI HANNES SCHOOMBEE. Eendrag (2137) 
UaR OAKT UR - NUUSI KOOS BEKKER. Eendrag (2137) 
UaR DAKTRIS - SOSIAALI LAUREnE MUNNIK. Dorpotraat 122 
UaR OAKT UR _ SPORT: EDWIN CAMERON, WlIg nhot (2027) 
UBREDAKT UR - KUNS: JAN DE KOCK, WlIg nhof (2027) 

TIPOGRA I S R OAKT UR: DEON BRUWER. Eendrag (213n 
TAALKUNDIGE R DAKTEUR: ROBERT GERBER, Posbu 3043 
NUUSV R LAGG W RS: WILLIE DUMINV. JOHAN FRONEMAN. J. P. LAND· 

MAN, RASSIE MALHERBE, CAROLINE RODSETH, ROSA SCALABRINO, 
MARIAAN SMITH. ANDREW THEUNISSEN, MARIUS VERMAAK 

OSIALE VER LAGGEWERS: KERNEELS BREVTENBACH, ANLI COETZEE. 
CON DE VILLIERS. ELIZABETH HAMBIDGE, FREDDIE MARAIS, LESLIE 
CAROL MICHOlSON, HENRV MILNE. ANITA NELL, ANTON SCHOLTZ 

SPORTY RSLAGG WERS: KOBUS BOSHOFF, ANLEN JORDAAN, ANDR!! 
LAMPRECHT. PHILIP NEL, C. PECORARO, WILHELM VAN DEVENTER 

KUN V RSLAGG WERS: BARBARA BELLSTEDT, WIKUS RIEKERT, NICO 
ST VTlEA, HEINRICH VAN DER MESCHT, GRETHA VOSLOO 

INT RUNIVER IT V RSLAGGEWER : MEAWE SCHOLTZ, ANTON VAN 
NIEK RK. JANNIE VERMEUL N 

POTPR NTT KENAAR: DRI S DE BEER 
FOTOGRAW : FRIEDL BURGER, ANDREW GRAHAM, FRANCOIS VAN DER 

M AWE 
I OQRAWE: MARTHINUS OOSTHUIZEN. DONALD WRIGHT 
INAN I L ADVIS UR: FRANS DAVIN 
KRETARES E: RINA OURIE 

TIK T R : JOV JELLIMAN, ANSIE ST NKAMP 
V R PREIOING: JOHANN SCHEEPERS, Eendr g (21Sn 

SR STEUN ETISIE 
( IToly va n bl. 1, kol. f) 

die Administrasie die verspreiding 
van 'n pctisie kan verbied indlen 
hulle voel dat dit nie in belang 
van die Universiteit is ni . 
Wut die ko hui e betref, is dit 

tot dusver grootUks aan die be 
trokk hul komitee en inwonendc 
hoof of prinsipalc oorgelaat om te 
beslis of dle petlsle versprei kan 
word of nl . 
Volgens Kallie Hanekom, een 

van die organis orders, het die 
Registrateur (Akadcmies), mnr. 
Conradie, hulle gevra om die peti 
sie net nie op die kampus in die 
akademiese geboue te sirkuleer 

WANINDRUK nie. Mnr. Conradie het aan Die 
'n Petisie is in Sonop versprei Matie gese dat hlerdie versoek 

waarin ongcveer sestlg dames hul sulwer op grond van akademiese 
stcun aan die petisie onttrek om- rcdes gedocn is. Daar was geen 
dat hulle onder 'n wanindruk ver- ander b perking op di petisie 
keer het. Op navraag is die "wan- nie. 
indruk" nie verder verduidellk Kragtens 'n mosle van die SR 
nle. berus die besluit of 'n versoek- 
Die presiese bewoording lui: skrif in 'n b trokke koshuis ver 

"Hiermee wil ons ons steun aan sprei mag: word of nle, ultsluitlik 
die Nico Malan-petisie wat ons by die huiskomitee. Indien die 
onderteken het as gevolg van huiskomitee sy goedkeuring aan 
wanindrukke waaronder ons ver-I die verspreiding van enige petlslc 
keer het ten opslgte van die b -, ge , bet ken dit g ensins dat die 
trokke petisie". huiskomitee die petisie steun nie. 

Arina Gouws, primaria van 
Sonop, h t ni haar at un aan 
die eerste petisie onttrek nie. 

REELINGS 
(I'ervoly van bl. 1, kol. 1) 

was John DanceI, s krctarls, en 
is ges kondeer deur die voorsit 
tor, Christoff Pauw. Net Uys de 
Jager en Willem Doman van die --------- ---- 
vyf wat die mosie teengestaan 
h t, was t nwoordig. Uys Theron, 
Bennie van der Merwe en Theo 
Smit het hul stemme aan UyS en 
Willem oorgedra. 
In 'n onderhoud met 'n Sondag 

koerant se Willem Doman, een 
van die Ie de wat die mosie teen 
gestaan het, dat hy met die ver 
soek niks te make wil he nie. "Ek 
salop 'n Nasionale Party-kongres 
of deur my Volksraadslid vertoe 
in hierdie saak rig. 
"Eh: sal ook aam met ander 

manne gaan wat tot diesel de p r 
ty as ek behoort", e Wi1lcm. Op 
die R-vergadering was daar geen 
besprelring oor die mo i nle be 
halwe vir die motlverlng deur die 
voor teller en die ekondont van 
die mo Ie. 

Studentegesondheid 
BY die vergadering van die ad hoc-komitee insake 'n studente 

gesondheidsdiens, gehou 11 Mei, is bevind dat daar aan die 
Universiteit blykbaar nie 'n noemenswaardige behoefte aan 
mediese dienste vir studente is nie. 
Die komitee meen dat daar weI 

'n behoefte skyn te wees t.o.v. 'n 
persoon wat studente te woord 
kan staan en verwys vir verdere 

aandag indicn nodi , asook alge 
mene gesondheldsopvo ding, VOOl" 
komende gesondheldsdl nste, han 
tering van sportbeserings, m dlese 

-~---- ---------, s rtifiscring - veral in eksamen- 
tye en b porkte mediese be- 
handellng. , De Kaap Is 

Weer 'Hollands 
EEN mi zed-hookey wed trijd te 

gen de N ederlandse Hocke • 
klub to l{nap tad, een br i n 
eon besoek n het V.O.C. mu- 
cum worden door "Dc Com 
p n" bepl nnen, de in 1972 
opgerlchto verenlglng van N c 
derland e stud nten to tell n 
bosch. 

"De Compagne" 
bl vorderlng van contacten tu - 
sen de leden onderllng en r 
zijds en de untversltalre ge 
meenehap van tellenbo eh an 
derzijds ten doel. 

Het motto luldt: "D,~ K 
weer Holland ". 

NATIONALITEIT 
Ecn leder, die aan de US verbon 
den i en doar boven de N eder 
I nd e nation Hteit bezit, kOll 
lld wordon door een a Moel, te 
rlcbtcn tot M rion Keld r, Clu 
verweg 27, Stellenboseh. 

Duar I ook bevind dat 'n ver 
teenwoordlgendo Raad komltee 
teenoor die R ad verantwoorde 
llkheid al meet aanvaar vir die 
di ms. 
Die prlnslpiele raag of die 

Universit it veron erstel is om 
verantwoordelikhei te aanvaar 
vir die gesondhcid van die stu 
dent mo t nog ond rsoek en 
bcantwoord word, n indicn wel, 
of so 'n di ns gratis aangebled 
s 1 word. Daar moet ook besluit 
word of deeln me dan verplig 
tend gemaak sal moet word vir 
alle tudent. 

MENING 
Die lteldor win tan die me 

ning in v 11 die plaa Uk al c 
p is meno praktlsyns, en ondersoek 

(li moontlike inskakeling v n 
tamIhc('llmndige dienste. Die Ak - 
demicsc Rcgi trateur het onder- 
neem om vas to stel of studente 
by die lllaasUl{e ho pltaa} omvang 
ryk medic. c dlel1s I{an vcrkry 
deur a buiro-paslent aanvanklik 
'n enmalig bcdrag van R3 tie 
hctuul. 

Can-Can Tower 2nd 
UPE Builders 0 Beer Can Fame, write: 

We were very amused by your article "Verbouery by Bou 
ery" in "Die Matie" of 18th May. 
The sent nee - "Die aanskou 

lik intuimeling van Rhodes en 
UPE Be wanlmlmocdige torings 
... " .tc. - had our ix builders 
from UP i in fits of 1 ughter. 
Unfortun tely our "wankelmoe 
dige toring" got ua into second 
pI ce at Hi ft., beaten by UOVS 
at 15 ft. 3~ inch and Tukkies 
third with 14 ft. 8~ nch and, 0 
y s ... Mati s fourth. 

N v rtheless four members of 
your side did prove good suppor 
ters of SA Br weries. U1' nS 
"Van Bierblik Faam" and partner 
w re conspicuous by their ab 
s nee. 
Hop to see you there n xt yeB,l' 

Lads. 
CAN didly yours. 

P.S.: We dare you to print all 
this in good spirits! 
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VERANDE ING 
IN SA DENK 

Swart Redakteur voor SAA 
SUID-AFRIKA staan vandag te midde van 'n proses van verandering. 'n Nuwe denkwys ont- 

wikkel in byna aIle sektore van die land en die denke van di v rlede wat ons gev nge g hou 
het, is besig om te verdwyn. Afsonderlike ontwikkeling is slogs 'n tydelik afwyking v n on 
ware nasionale pad, het mnr. M. T. Moerane, redakteur van di swart dagblad "Th World", 
voorverlede week op 'n SAAK-vergadering gese. 
Mnr. Moerane het die vergade 

ring toegespreek oor "Die Stede 
like Swartman". 'n Groot gehoor 
h t die vergadering bygewoon. 
Mnr. Moerane het gese dat die 

onlangse toespraak van min. 'Punt 
Janson, Adjunk-Minister van 
Bantocsake en -onderwys, 'n teken 
van hierdie denke is, selfs in 
Regcringskringe. Min. Janson het 

gese dat die swartman in die 
stede "gelukkig en tcvrede" mo t 
leef. Ook die f it dat di swart 
werk r nou tocgelaat word dour 
die Regering om In seker gevall 
te staak, is 'n b wys van di 
nuwe houding. 

NUWE TYDPERK 

JOLLER 

In 'n dlnamie gemeen kap van ame 
groel, ontwikkellng n verand ,- n ast 
ring oos die v n A moot '11 
mens nie bang wee om (lie res- 
tasl s, sowel die domh de en 
onvolmaakthede van die verled 
in oi:nskou to neem nle, It t by 
go e. As on bereld i om (lit to 
doen, sal "ons in d.le po I i w 
om uit te bloel as vryQ men e en 
pioniere van die nuwe tydperl 
wat on naderroep", 
Die swartman het nog altyd die 

ruggraat van die land so arbeld 
gevorm en het bat bygedra tot 
die ontwikkeling en vooruitgang 
van SA. A hierdie bydrae erken was mnr. 
word en die swartman as 'n mens I 
met 'n sl 1 beskou word, so os I 
mnr. Vorster gese het, dan is , 
Suid-Afrika op die drumpel van 

bedeling. 

Volgen mnr. Moerane die 
wart stedeling 'n intere ante 
mens, Dl m e to vall hull b Iy 

WIKUS RIEKERT is pas aan- die Chri tellke geloot en hot bale 
sestet as redakteu,r van Akker- WeHtcrsc norm" anva r, m r 
jol '74. Wikus is )n derdejaar-I"ogtan bly hulle Afrlk no. Hul 
student in die Regte en )n in- ou tradi ie word behou II aan- 

iooner van Eendrag. gepas by die moderne Iewenswy e. 

REPUBLIEK 
Vir dr. Verwoerd was ropubllek 

~Ording die stap wat Eng lsspr - 
{ nd 's weer 'n aandeel in dl 
tautsvol'm sou e. 

BLANKE GROEPE MOET 
NADER NA MEKAAR 

DIE twee blanke groepe sal doelbewus 'n nuwc en vr~gbaarder 
gcsindheid en ruimer gevoel van v rdraagsaamheid tc noor 

Olekaar moet begin aankweek as hulle die blanke-b skawing an 
die suidhoek van Afrika wil beveiiig. Van di voorspelde v r 
niging na R publiekwording h t tot dusver min g kom, h t dr. 
Phil Weber op SteUenbosch gese. 
Dr. Weber, 'n oud-r dakteur 

van die Burg l' en gewcse VOOl' 
sitt r van di direksle van di 
Nasionalc Pel's, hot verlcde week 
di d rde J. B. M. Hertzog-god nk- 
1 sing gelcwer. Sy ond rwerp w s: 
»Na die Gen raals - R publiek 
'n E id". 

KLEURVEBHOUDINGE 
We enlll blunl e (nhei(1 is 

Ilo(lig om dl blank befilman)' go 
t It bydra to ver tewl , m r dit 
I 001 onontb erllk vir 'n bevr dl- 
1((11\(10 re "lin van ons Icleurver- Kl ,. 
!louding , het dr. Weber gesfl• Dit eur inae 
1 nodig om "wilde swart al)tytt:~, '0 
IllUbi i en st klngsel e to ont 
nlOcdig en in bedwang to hou ell 
001 om nle-blanl e 'ersoeke t 
heWillig wat vandag oms moellil( 
toegest n kan ord", Dit i ni 
tnool1tlil om on rense te verde- 
dig t~1l8y 0 le ra se-verhoudlng 
tilt blnneland (. ru en vrt (1 v r- 
('I cr nl • 

ry rati 
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OBBY LOUBSE 
witmen e m t witmens oor die bruin- 

m ns t k ms g sel . Dis veral belangrik omdat die 
blank 0 maklik in 'n koll kti we angs kop kan verloor waar by 
w enlik b d ig WOI d d ur 'n Kl urling-oormag: met 'n ge 
boort yfer v n 6,6 p r KJeurlin rou, is di bruinm ns besig 
om die witt vinnig verby t ste k. AIr ed is daar gemidd ld 
2,5 Kleurlin e op skool vir Ike blankes, t rwyl daar net 2 

1 urling vir elke 4 blank s in ons g me nskaplike epubliek 
s, Weldra kan hull ons ook in g talle as eskoold s oortref. 

WILLEM LANDJIAN, otui-leer 
ling van Ja,H v(m Ricbeeck Hoiir 
skool, hct sy II01WC1U'S in Filo 
eoiie cum laude geslaag en is taus 
IJcsig met BY M.A. in Filosoju: en 
'n llceltydsc do nt in d'c vale. In 
19"11-", was hy sekretori van die 
SR en het die Abe Bailey-r is 
bcurs vir 19"1~ ontl,ang. Iiy het 
die SA-at Iarqe Rhodes beuT veT 
ioer]. (NB: hy is Hie die heel- 

aut t· nie.) 

a r is geen kortpaaie 
m r dis ook ni nodig om om 
panic t loop nl . Op die oomblik 
moet die gesprek en samewerklng 
tussen bruin en wit v ral op eko 
nomi s, maatskapllk en gods 

e dienstige g bied eksploslef uitg - 
br i word. Waar parallelle ont 
wikk ling deurg voer word, moet 
klem g Ie word op g lyke g 

fikti we g lyk ge- 

WILL EM 
LANDMAN 

WIT en bruin Afrikaner woon 
binne dieselfde geografiese 

gebied, maar deur wetgewing 
is van Iaasgenoemde 'n tweede 
klas burger gemaak We. t hom 
op 'n under (laer) vlak as e rs 
geno md plans. 11 MONIOJ 
Hicrdi wetgewing en beleid is word 
gter voorloplg omdat die bruin 
mens nog "op pad" is. Dit betoken 
egter nie dat wetgewing en beleid 
daarm van b antwoordlng aan 
di else van m 'n w r igh id 
Vl'yg at 1 is ni . ONYME C 

• • 
na groter e nwording met di 
witman openbaar), dit moet non 
begin. 
V r 'olg n 'n pa 11' praktiese 

voor toll w t Imal r .d 
maal i. Di VI It i 'n interim 
in telling aangesien eon geogra 
fie. 0 gebled I 8 cen ontonom 
verte mwoordlgendo Iiggaam kan 
he. Ondertu n moot dit ten voll ' 
verte nwoordlgend word (nle in 
1979 nie) en m or uitvoerende 
rna to verkry (b gin by die 
ond rw 8). Wat v 11 '11 bruin 
man Mini ter n Klenrlil1g- 
ak~? 

WERK G LEE THEDE 
W rkafb k ning en loongapings 

moot v rdwyn. Oor laasg noemd 
heel'S alg he le teoretiese censtcm 
migheid; praktiese to passing Is 
nou aan die ord . Die boubedryf 
(wens di tekort aan wit vak 
manne) is 'n logi se b ginpunt 
vir eel' g noemde. Bruinm nse 
moet as rek nm est rs, bank 
kim k , staat diensamptenare (bv. 
in po kantore), prokureursklerke 
n advokate op dieselfde vlak 
met witmense kan meeding, Hull 
d 1 imm rs dieselfdc grondge 
bied n 'n tuisland word deur nle 
mand in tel aanvaar nle. Hoe 
word dlt regv rdig dat hulle se 
kere k ntoorwerk (t maak, 
leers ronddra) mag doen, maar 
g n v raatwoordctike pos in 
dieselfde kantoor mag beklee nIe? 

W DER YD 
rkrade n slnodes moet 

duid lik uttsp 1 dat hull kerk 
d eur vir almal oopstaan. (Ons 
s 1 ni "oorstroom" word nl 
dl Am rikaan e situasi bewys 
dlt.) Wit v rplc gst rs moet bruin 
dokt rs kan help n laa g noemd 
moet wit pasliinte kan b ihandcl. 
(Bruinmens is goed genoeg om 
ons kos in die hospitalo aan te 
dra, maar nl om 011S koors to 
n em ni.) Wit ond rwys 1'S 
mo t aan bruin skole aang steI 

, --------, kan word. Bruin stud nt moet 
na-gra ds aan Afrika nse univ 1' 
sltelt kan stud or - n voor 
gra ds in kursusse wat nle nun 
UWK aan bi d word nie. ('n 
Bi uln stud nt v n Idasvall i wou 
by my w t waarom hy in 

o L ~ID G 

tn« u. 10, kol. 
Dus, alho w I da r d glik na 

'11 doe I gcstrecf moet word, moet 
daar n l gcpoog word om dekades 
vooruit mensllko verhoudings t 
r Cl nl . Daar mo t e rd r d ur 
lk lid v n di tw e g me 11- 
kapp h tsy wit of bruin, na 
daagllk ond rllnge b I fdheid 
g str f word. M t hi rdi so p 1- 
h id van naast .lief al blank n 
Kleurling Suid-Afrlk ners, saam 
en m t v rtrou di to kom en 
sy uitd gin s t g mo t lean gaan. 



gee w nnecr ons met die demo 
krat.ics beg rip work, en word 
die burgct llk vryhcde van bewe 
glng, aasosiasie, arb Idsaanbod 
en -aanvraag nie genoeg boklem 
toon nie, 
Wanr bogenoemde vryhedo 

tans op all rlci wy e hc perk 
word, word <lit dlkwel rcgverdig 

KIESERSLYS deur doelmntiglwi<l en die goein 
S orde nan to vor-r vir sodanige dia- 
ulke politicke medeseggcnskap krtmtnaste. En Hom", is (lit 'n 

hoef nie noodwendig via 'n ge- m gekllge oorweging. Manr meer 
enekapuko ki serslys ultge- dikwels is <lit 'n vraag of me 

o ~n ~ word ni~ en d~ erva-._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
ring van die verI d maak dit 
cluidclik dat die regerende Afri 
knn r nie b r id is dat die bruin 
stern as poIitieke spcclb 1 gebruik 
word tussen dle twee groot 
blnnke partye n le. 
Hoowel 'n mens dan wel lean 
I)e-lculeer oor die wyse waarop 
brUin deelnama verwesenlik moet 
Wor(l, en ho weI proernemings 
Ill('t plaaslike b('. tuursvorme en 
Instelling van gedelegeerd» ge 
Hug in sigsclf bC'lung-rile is, glo 
,,1 tint in beginsel danr gcwerl 
moot word in die rigting van vollo 
Ole'de eggenskap. 
T dikwels egter word oordr we 

oorw ging Ran die stomr g ge- 

Christoff 
Pauw 

WANNEER 'n onderwerp soo 
hierdie van nader bekyk 

word, is dit belangrlk om al 
lereers vas te stel wat die 
gegewe werklikheld is, want 
om die werklikhede deur middel 
van kunstige konstruksies te 
probeer weg verklaar, sou bra 
lnloos en intellektueel oneer 
lik wees, 
As gogewe werklikhed aanvaar 
k onder andere die permunentc 
sanrnbestaan van die bruinmcns e 
met die blankes in cen gcogra 
fies gebied, en di feit van 'n 
konomies geintegre rde gemeen 
sknp - en hierdie omstandighede 
h t sekere onontwykbare konse 
kWensies 
In 'n sicl el waar burger leap 
ong verbonde is met 'n terri 
tori Ie gebi d, en clio bruin 
lll('nse gewls g('en' ele gebied 
hot nie, volg dit dnt bruin en 
blank burgers van dieselfde 
laud sal bly, en lean dit geheel 
en al nie deug om 'n mens be 
Hig to hou mot verbeeldingH 
vlugtc oor 'n Kleurlingtuislnlld 
of Iets dergellks nie, Elc aan 
vaur as ultgang punt lint hlank 
on bruin die politlek» mag sal 
lllOt·t deel, hoewel di formule 
hi('rvoor klaarblyklik nog nie 
g('vind is nle, 

BENNIE 
v.dMERWE 
EI{ kan en mag my nie uit 
. Spreek oor die rigting waar 
In die ontwikkeling van die 
I{leurling behoort gestuur te 
Word nie. Die aak is so belang 
rik dat 'n regerings)commi.. sic 
aange te is om dit te probeer 
hep al, 
B:o kan lc dan rocm dnt ek 

~ie oplossing h t! :mit kan alleen 
;k 'n p ar b gins Is 11e riA en 
(tal'VOlg .ns I' denecr. Vir my is 
( it ook 'n sank van pragmatl m : 
Wnt is, nie wat behoort to woes 
lli 

OND}JRSKEID 

)I~k wil die Kleurflngu daarom 
(\l' en a m de- uld-Afrik ner 
~lio twe xlerangse burgers ntet) 
I ,t 'n duldellk itl nti i . rb r 
arah:t 'r wat hulle ondor I el v n 

~Y A rlknner, I tret die 
11derslcchl nle op gron(l v n 'n 
~hl(lere menswnnrdlgh id nle, 
til ~ar 01) grOJut van Imlturelo ver 
la {llc. Elc erken die felt d t 
\\1~1l It W(let waarheen hull 

I howecg em I bsoluut gt'kant 
I,n (lni e voo lerif v n my w t 
dill]c die b te vir hulle Is. 

Marieti ie Badenhorst 
DIE bi uinman 

di e posisi 
hy g klas ifis 
fkom , w t ni 

in Suid-Afrika v rk di , onb nydenswanr 
van vis no vI s w 9, SODS di wys wn 1 p 
r word, ndui: ,,'n p rsoon van g m ngd 
blank, nl 1 antoe n ni Asi at is ni ". 

n 

CIIRISTOFF PAVW, al/camslig 
I](()I Worc ster, 11 t die B.A. LIJ.B. 
grrtad ell is tails b sig uwt Laiu» 
TIO)/}/CIU·S. J]I} is oolc (ulIIg neom 
as 'II tuiuokuat vall dio Hooq 
g81'(g.q11O/. I'll 1912 was 111/ '!,(JOt 
situ. r 't'(W di Jltrii1iesc'l'crcnigit1g 
mt die Primariuskomiicc en van 
_j((UI' is 111/ uoorsittcr lYLH die 

Koorb stuur n die SR. 
'VVVVVVVVVVV''''''_ 

""",'///'////////'//'////',,'/'/'///////////////////,/////////,/////,////,/////,/////,///" 

~ 
S Met die Nico Malan 10 er onder bespreking en ver- 
soekekrtttc uiat die ronde doen op die kampus, het D' 
Matu: "n paar stioicntetcier« om. hul siening oor die blanke, 
die bruinman en die tockoms gcnader. Stud nteleiers is 
qenader met die oog daarot: om so 'n toye sp ktrum. van 
studentemonuu;« as moonilik te beirek, Die persone 's 
gevra om liul persooniike opinie oor die wenslike ontuiik» 
keZingsrigtings van die bruinmense - met die 7clem op 
die ektmomiese, politieke en sosiale onttoikkefng - en om 
aspekte soos klein aparthe'id en die Nico Malan aan te 
raak. Onge7uN'ig moes die Ienqte 'I)an die bydrae beperk 
'Word ioeene=n qebrek. aan ruimie. Die versldllende bydraes 

S 1Jerskyn op bladsye 8 en 9. 
~ S 
':Y////,,/,///////////////////////////////"/////'/////////////,/////////////////////////////~. 

Van Wyk Louw het in sy 
"Rondom eie wcrk" besin 001' die' 
vraag: lISe nou maar jy was nooit 
hier nie" (ten opsigt van din 
Afrilmner) '11 tot eli g vol tr 1 - 
king gckom dat dlt 'n le volks 
Imltuur is wat eon volk 'n b - 
staansr g gee naas 'n ander, As 
ek hicrvolgens wil rcdeneer wnt 
b tref dl KI urling spreck dit; 
duldellk nit feite d t die K] \11' 
ling wel 'n i votkskultuur hot. 

VOLK 

F ... I i tin daurv n oortulg dut 
<lie Kleurllng 'n \'olwaar(lige volk 
is 1100 luimoreJl(l 0 vr ag hler 
(li'e gC'no('llul b gripp hy hull« 
is, il-l wat my hetrc~f hier irrc le- 
vant. 
Op soslale gebied sal hull hul 

self mo t vel' nig' n oph f tot 'n 
volle met 'n trots in di ie. Dil 
tan ni gebeur as hull d ur di 
blank ge ssimil r word nl - 
ook ni as on t Iii: 118 di room 
van hul ontwikl{ ling bsorbe r 
nie. Dnarom mag ons nl in hulle 
wcg ta n om hi rdie Ideaal t 
bel' ik n i . 
Op <11 politi 1(0 en el onomies 

vlak I an ons J( ma r hulp- 
mhltlcl~ ver 1 f, by. (lie 
nywerhci<lsgroeilmnt , 
hulle 80('1 e na 'n i b (lcUn •• 
Eh:onomic 8] gC'cncen v Il (11(~ 
hevoUdng l'oeil in uid-A rll 
onnfhn,nlclUc van m( len r I n 
tl an rue. Da r sal duo tty(l'n 
none samew rl ing mO(lt wee • Die 
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EN nou in die winter van '73- 
wat hang oor Stellenbosch? 

'n Gees van selfgenoegsame 
selftevredenheid 001' die "vor 
dering" van die afgelope vyf 
[aar, Kyk, ons het nle-blanke 
sprekers (selfs op die ASB 
kongres), kontak met al die 
SR'e, ontwikkclingshulp, 'n gro 
tel' USKOR, interessante spre 
kers, 'n verligter houding, mo 
di use klere, langcr hare en die 
Mattos en die Vies speel ult 
haler-rugby. 
Maar het ons gevorder ten op 

sigte van 'n algemene verandering 
van geslndheld, van hart en van 
gedagtes t enoor die belangrikste 
probleem in hierdie land? 
Dit is my innigste wens dat dit 
wel SO is - ek en baie ander 
oud-Maties wag vir 'n duidelike 
stem van ons Alma Mater. Ons 
hoop nie ons wag verniet nie. deur 

die .. 

DIT is nogal snaaks om vir die eerste keer in vyf jaar as 'n buitestander na Stellenbosch te 
kyk. Noodwendig word die he de vergelyk met die dae toe jy self op Stellenbosch was. By 

wys van indruk en kritiek (vir wat dit werd is) die volgende dan: 

Elk het op die Altker aangekom 
in die somer van '68 toe die hitte 
en die verkrampthold swaar 001' 
dt Eikestad gehang het. Ons was 
ipso-facto lede van die ASB, die 
HNP ,(nog nl herstig op die sta 
dium nie) -g ,sindheid het in die 
SR g regeer, Dagbreek het drie 
maaitye 'n dag met sowel baadjie 
as das g muttlg, j ans was hippy 
drag, lang hare vroue-mode, Jan 
Engel die aanvoerder van die 
Maroen-masjien en sekere wit 
e .rat [aar en'n paar senior rene 
gate, hanskakles en Afrikaners 
wat hul g boortereg vir 'n pot 
1 nsiesop ve koop het, het hul 
hell in. 'n kommunisti se organl 
saaie genaamd SAAK g sock. 
Ek hot die Akker verlaat in die 
omer van '72 to die hitte en 
kwasi-verJigtheid swa r oor die 
Elkestad gchang het. 
Ons was die wonderlik nie 

g' aWli orde Afrikaans univ rsl 
t it wat so at en toe weggebre .It 

In 

EK a n my k nt van die pad 
n jy aan joune. Solank 

Ikoen bly binn die b n 
wat hom toeg wy 
ons ongcstoord by 
v irbysn 1. Ek hoe 
t k n nle en jy nl 
nte. SoJank ons b id net di 
recls gehoor aam, kan ons 
reken op v rke ,1'. ha monie. 
Dit is die goeic b gin 1: ck 
do.n (nle) Ii n jou Bodat jy 
(nie) a n my moot lerugdoen 
(n1 ). So is di wet van dli' 
natuur. 

Op 'n motorverk ,ersw g werh: 
dlt, Is dit funksioneel. Ma r 

II 
!I 

het, maar al te gou terug in die "V ordering" 
lacr was, 'n versigtige hulwerlge ,,,,,,,,,"/////"/"/",,"//,/ 
wll-nte-aanstoot-gee-nle houding 
hot die SR oorhecrs, Dagbreek het 

redakteur en ook cud-sport 
redakteur van Die Matie, 
werp If' n blik van buite" in 
vandeesweek sa Perspek- 

tiewe en Dinge. 

selfbcdi ning gekry, jeans was 
kerkdrag, lang hare selfs gedra 
dour tokkelokk . en raadslede van 
die Ord van die Kruithoring, die 
Maroen-masjien v 1'1'0 s, Jan En 
g 1 verget en sekere wit eerste 
[aars en 'n paar s nior volks 
heldc h t anti-SAAK en pro-party 
peti ies v -rspr I, maar ander hul 
reg tot petisie geweier. 

[N'uwe GfJ ate ... 

Foto: Johan Stander 

geld dlt oak vir di harmonie 
tus: nons en ons med reis 
genot op die lew n. weg? 
Bolank ons sekere gedr gs 
kod s h ndhaaf, d n mag ons 
van die nd r v rwag om dit 
oak te doen? Sol nk k in 
my alloen klein wereldjl bly 
n jy in joune, kan ons tog 
ongestoord by mekaar ver 
by? Is dit gena g? 

N , want and 'fS lui di wet 
van hristus wn.t vir ons 
mo ~s kom wys w arin har 

rkllk b stllan: "Dra 
last" (Gal. 6 : 

KANUV 

T 

NADE N 

behore 

s oJ P OBLEME 
T 63 
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M atie-rugby Reg 
,"/"///"/"/'///"//"/"////'/.,/ 

Op mindel' ernstige vlak, verbly VRIENDE EN VRIENDINNE, 
dit 'n oud-Sportredakteur so 

hart dat Matle-rugby vanjaar Hoe ontstell nd, hoe frusLrer nd tog dat die vakansle [uls nou 
weer is wat hy moet wees. Dis mod intree wanneer yskoue nagt bibber ndo Indlvidue no. dieselfdc 
[amm r dat daar nou die dag teen .,kaggel" dryf. Kyk net wat di winter vir Sunette van Sehalkwyk 
di r....ondc~se Graafskappe:n paar (Huis Div) en wmern gedoen het? Die nuwe, tere verhou ing tussen 
!keys. in d10 sp~n was. Ek IS s~k r Adrie Oesch en Eug('ne (PSO) is ook 'n indrukwekkende winter 
n s~lwcr. Matie-span met ~Ulwer I produk. Sunette Rabie en Oy!) du Toit (Eendrag) pas deesdae bait' 
Matie-truie (sender daardie be-I betel' aan by die klimaat. 
spotlike wit streep) sou die ding . . I n 1 t I Winter en warm kos: vra gerus VIr Alta Vr('ulink (Lydia) of 
gee 0 1e . Lionel reggekom het met die Sjines eetstokktes. Die reaksie is be 

lowend. Carina Uys, dit word mas nou gou danker op Hermanus ... 
is di t waarorn jy en L .. ol1i(> N ortk-r' so g hog is aan die strandoord? 

ICvansa JI.-Im verkfcs om haar aandag aan di Viktorlane te 
skenk, Nico du Bois blink darern uit op die veld. En tw e Vrystatcrs: 
n(~nry Muller en Roelna Louw, stcun Wllgenhof se rugby pan met 
oorgawo, (Roclna egter op die kantlyn.) 

Nedcrig vra ek vir Paul-Roes -Ionker om verskoning vir die 
gruwclike onreg aan hom gedoen. Mag almal maar weet dat Cella in 
Johannesburg sy meisle is en sal bly, 

Gerda Haarhof bestuur dcesdae elf di OUB-Mazda - en kyk 
wie sit longs haar m t 'n b en in gips - simp tie en sterkte, Rene 
Tlwron (Huis Neethling) en l{obu8 (WP) Tmmelman word darem 1 
eeuc lank saam gesien. Is dit 'n statiese of standvastlge verhouding? 
Almal praat van die treffende paartjie wat uo (Huis Neethling) n 
Brian uitmauk. Wie is ek om dit te b twyfel? 

Het Ino Dunhauser daardle fantasti so ruiker dalk V' n Did 
Basson (Prlm., Huis Visser) ontvang? Wibm Steenl ump van Minerva 
necm byvakke en dit i alles te danke aan die wonderllke leermeester, 
Boetie van Rensburg van Dusver. Hct icmand al opgemerk hoe die 
tyd stilstaan wannecr .Julie v n Wyk (Min rva) n Ardrie v n Huis 
Visser e oe subtiel ontmo t? 

[uuieel 

'n WEDSTRYD om gou t ver- 
g .et was dit b slis - be 

, halwe vir en juw 01 van 'n lnsl 
dent. Ongelukkig was die genet 
d aryan slogs g gun aan dlcgcnc 
wat dl • wedstryd deur 'n vcrkyker 
<lopgehou het. 
Jan Boland het die bal gehad 
en two groot Eng lse het hom 
by die kantlyn uitgesmyt na die 
fluitjie klaar geblaas bet. Bo 
land het nie g slaan nlo - 0.1 
was die mann nog 'n bietjle 
geniepslg ook - maar h t net 
'n venynig t ken - nog van 
die ou soort no. die soutie gcgooi. 

LA,NIJMAN Debbie Will het onlangs gele I' 
hoe om te bestuur. Dis nou "Paa)" 
V("nter wat moet uitkyk vir die 
aankomende verkeer, Flip Vivie.' 
van Dagbl'eek is so aang'evuur 
deur Cupido dat sy bakkie soJ)1~ 
mel' van self na Wellington looP, 
Maar mill'. >.: torey se motor was 
net so nngstig om in Oos-Londen 
aan te kom. Rhona was die be' 
stemming. 
Sou daar 'n vCl'band wees tus' 

sen Dericl{ Both a se toctsuitsl e 
en sy kui ry by Michelle op 
Ikeys? Dlesclfdc vraag geld vir 
"PlnRi(>" <111 Toit se nuwe haar~ 
kaps 1. Het moj, Smit van Nel'infl 
<lit ontw l'p of g iHs? Ag, hoC 
lieflik is daardie Platoniese 
vri ndskappies van Lizette du Toit 

en Willie CilJiers; MarlcllL lIulsamcn en H('unie van Tonder. Rcgti1~ 
mense, daar steck niks daarin nie! 

Laastens, wat voer Claudine vall Zyl en Willow Burger in die motl 
vir die vakansi,? En wat gnan Stt'l1u Hey (')' doen wanneer sy nt£' 
m 01' die kla~se vlln mnr, )tOllX Imn bywoon gedurende .Tunic en 
Julie nio? 

(V J'volU van. bZ. 8, kol. 5) 

ni(~u rswese aan 
dlt. is vel', duur 
is swak. 
Op sportg('bif'tl word ,.V(' .lvol 

Idglwid'· tNI opHigtl~ V1ln dt., 
bl'Uinmens tot absurditeito g( - 
VO('I'. \Val rom 1110 hruinmcn c in 
dio 0;: lU'inghol{-1 J'Eelmt- Nl rllKhy 
iiI}JUll nlf? (Di(, I': .A. nughyrnnd 
en Sl)ringbok-krielu~tfiip('h>rs wi! I 
ook W(·('t.) Wat van Iladcro Imn 
nhmlUldng gt'dul'cnde militire op 
it'fding? 

SLEUTELSTER *** 
Verand ring en an passing sal 

haakpkkl{ oplcw r. Dit is ogter 
lIts v e('mds ni . Sosinl gracpe 

rings sal bly voortbpstaan, maar 
die ontwiklwlingstaak sal in 'n 
groter mat. wedcrsyd besef wo d. D1 wit AfrUtan r het In Nou ja, die skeiding vlr 'n hele maand is vir my 'n bitter pH ofll 
sool'tgelyke pad as sy bruin broer te sIuk. Maar ck. het span~ ~de re~splanl1e, glo my, en niemnnd gflflr1 
g loop, maar hy hel geen wotlike my skf't'p denrdrll1gende mtslg en msig vryspring nie, 
plafon gehad om • y ontwikk ling' "Bon Voyage" 
t d mp ni , !=;G-Loerd~r in di Suburbs. 
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se Matie 
Kanoroeier 

DEUR ANDRE LAMPRECHT 
DIE Stellenbosse Kanoklub mik na 'n oorwinning in die Berg- 

riviermarathon wat van 4-7 Julie vanjaar beslls word. Stel 
lenbosch het nog elke jaar die interuntversitere kompetisie wat 
tydens die wedvaart plaasvind, gewen. Die klublede is vasberade 
dat vanjaar geen uitsondering gaan wees nie. Dit is baie waar 
skynlik dat minstens twee Maties onder die voorste vier roeiers 
sal eindig. 
Op 4 Mei vanjaar het die kanq 

klub amptcllke erkenning van die 
sportklub ontvang. Kanovaart is 
geen toeskouersport nie. Die er 
kenning beteken daarom finan 
sleel bate vir die klub. By hulle 
stigting in 1970 is die klub as 
"uoodgcbore" beskou deur die 
I:lportklub. Hoewel hulle simpatiek 
gesind was, is daar gercdeneer 
dat die gebrek aan oefcnfasili 
Leite te 'n groot blok aan die 
spaan van die kanoklub sou wees. 
Die stigterslede was: Roelof van 
Riet, Andre Collins, en Piet 
Jooste. Tans is daar 24 Inge 
.'krewe lede en die klub staan 

ROELOF VAN RIET 

onder voorsitterskap van Sunley 
Uys. 
Stellenbosch se kanokiub het 

geen beskeie 1'01 gespecl in die 
merkwaardige opgang van kano 
vaart die afgelopc paar jaar in 
Suid-Afrika nie. Die prestasies 
van die kanovaarders gctuig van 
die fenomenale krag wat di 
klub - hoewel klein in lcdetal - 
sclfs in internasionale kanovaart 
geword het. By sUgting In 1970 
was Roelof van Riet die enigst 
SpringbokUd van die klub. Die 
selfde [aar verwerf ook Andre 
Collins die groen en goud. 'n 
Springbokspan word slegs elke 
twee jaar gekies om oorsee to 
gaan meeding. 

WENNER 
Sun ley Uy~ van Eemll"ag bet 

vanjaal' as Iid van die SuM 
Afl'ilUlUnSe span nan die SA. 
Spele d elgenoom. By en Tony 
Scott van Natal het eerste in die 
500 m en 1 000 m snelroel vir dub 
b('lkano' geeindig en twee goue 
medaljes gewen. 
Met die Stellenbosse erekleure 

toekenning vroeer vanjaar het die 
kanoklub vyf springbokke (die 
grootste aantal naas die Rugby 
en die Atletiekklub) opgelewer. 
Dlt is voorwaar geen gerlnge 
prcstasie as 'n mens die aantal 
bestaansjare en relatlef klein 
ledetal van die klub in aanmer- 
king neem nie. . 
Die gebrek aan oefenfasiliteite 

is nog steeds 'n groot knelpunt. 

Die Matie, Donderdag, 14 Junie 1973 1 

DRJE Springbokkanovaardcrs: Roelo] van Biet ('t oud-Mafic), Bun ley Uy en Andre Oolrns 
(huidig Matias). 

twee woekll gohou. Die fg. 
lope tW(\O Jaar It t eU Ma e 
nog net een wedvaart me g 
W(,D nle. 
Htcrdlo "doodg bor baba" h t 

die argelope drte ja r g .weldig 
bale v rmag, Op grond van .. y 
prestaslcs hot die Matt s dl 
storkste klub p n in die land en 
e n Vt n dl sterkst s In di 
kanowerold. 

In 1972 het In "pan bestaande 1------------- .---------------- 
uit ses le de 'n toer deur Enge 
land, lcrland, en Dcnemarkc 
onderneem, Vi r Maties was lode 
van hierdie span. Hull was 
Sunlcy Uys, Jac van d r Merwe, 
Andre CoUins en Enslin van 
Rict. AIle spankomp tlslca, sook 
elke indiwiduelc wedvas rt in so 
wel die dubbelkano- as enkel 
kanoklas, is d ur die sp n ge 
wen. Verlcdc [aar sal ook altyd 
as 'n bioeitydpcrk in die klub s 

Dit is tydrowcnd en finansicel 'n 
las om met 'n strawwe oefenpro 
gram van 100 uur per maand vol 
te hou. 01 Maties se naaste 
ocfenplck, die mond van die 
Eerste Rivier, is 15 my I v r. Die 
Bergrivier bly die gesklkste 
oefenplek. 

PRINGBOKKtJ 

rugbyveld gaan kry in die plek 
van die bestaande Coetzenburg 
A. Die A-veld sal dan slogs vir 
atletiek gebruik word. Mct wed 
stryde S008 die van verlcd Sa 
terdag is dit moeUik om vir al 
die toeskouers wat die wedstryd 
wou slen plek te gee. 

MARATHON 

~n nder MOntie, Dante Mllu.n, 
i8 beslg om Wen clio be te fur 
werel(l dec I te neem in Amcrlka 
en om die beste ty van y IOOl} 
baan op to stel, N adat Danle n 
MUl'ch Ii i isconaro verloo 11(~t 
tyden die S\lld~A rlk anse Kt tn 
ploen kappo bet hate m ns hom 
at Nikryt. NOll bet D nle d arln 
g(.~~lan om d die (loem-prof t 
vorkeerd te bt'wy . 

Elke [aar neem die beste Die mense het net begin pr at 
marathon .. atlete in die wl;reld van 'n eindatryd tuss· n dl Vik 
deel nan die Maxol·marathon. toriane en die M tl s om dl 
Vanjaar het die Matie-atleet Stadsbek .1', toe <.11 ViIt orlane 
Ferdie le Grange vir die tw cdc dour B llv1lle g klop is. Ole 
keer daaraan deelgeneem en kanse is nog da r dat daar 'n 
daarin geslaag om 'n nuwe Suid- ultspc Iwedstryd sal we. Indl n 

STUDENTEDAG Afrikaanse rekord op te st 1. Hy St Ilonboscl nog g klop wo d. 
IY hot ook v rbetcr op sy vorlge Wi we t, miski n kan die Vlks 

.1 . it het al vantevore g ibeur d 1 k t nog daartn alaag' om di. M tic \ta.t t prestasie deur 'n vicr e P e u'" "ttl B udente sulke toegangsgeldc te klop. 
I oos betaal om sportby en- _v_e_r_o_w_c_r_. -----------__,..--------- 
~()rnstc op Coetzcnburg te gaan 
~ :Vwoon. 'n Groot groep van die 
gtUdente het egter besluit dat die 
k clde te hoog was en die byeen 
s °lns was nie naastenby so 'n 
!l~kses soos vorlges nle aange 
~en die tlplese studentegees af- 
Caig was. 

v 1.\ ensa wat tic doeD bot m t die 
,:SstelUng van die toe allgsgoldc 
t oct daarop let dat dlt bltllk'n 
v ltd ntcdag is, lets FlOOS Inter ,.:1' tty is vir dl toll nt .. n elke 1 Udeut baboort 80 'n wed tryd 
~ "an bywoon. . 
~t bit is 'n bale goeie ide. dat 
. f:l1enbosch blnnekort 'n nuwe 

OORSESE TOER VIR DIE OND 
STEUNERS VAN DIE MATIERU Y AN 

23 NOV. 

MIlD so lank gelede nle was 
daar 'n klomp mense wat bale 

g~kla het 001' die hekgelde wat 
(he Westelike Provinsie Rugby 
Unio van studente vra met Inter 
~al'Sity. Die Rugbyklub van Stel- 
enbosch het dit toe goed geag 
om nog hoer hekgelde to vra vir 
die wedstryd tussen die Maties 
en die Tukkles verlede Saterdag. 
w Al is die rede vir die hoe gelde 
f aal'skynlik die Insamellng van 
'b~ndse vir ~ Maties se tocr na 
cl rankryk is dit tog nle regverdlg 
a.t studentc soveel moet betaal 

°lll so 'n wedstryd by te woon 
hi 

26D .197 
'rocr saum met die Maties in tall (1 w k) en F r nkl"Yk 

(3 woke). Ontspan 'n paar dae by 'n skl-oord In dl au dl. van 
Frnnkryk. Besoek Lond n vir 4 d e. 

B langsteU ndes kontak Johan Klopp .r. 

TEL. TELLENBO en 605 
Verv.ardlg in Surd· Afrika eo die V renigd. t • vall Am'rika, 00 IlllOlldtn. ydnfV. Am,t.rdam. tell". Lumpu •• Dublin. To, n.o. ahabu!y. ZUllch. Inga or. W,n. ~ ,d. Lu .. l( III perlyn. 
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A NOG BAlE 

gaan druk naby die pale. Klopper 
maak geen fout met die vervyf 
skop nie (13-7). Libertas val daar 
na sterl{ aan en Ryno Snyman 
gaan druk, Die skop is mis en 
Wilgcnh01 wen 13-11. 

Twee spanne saarn voor 
MET nog net een wedstryd oor vir al die spanne bierdie semes- 

ter, is Helderberg en Huis Marais saam bo aan die punteleer. 
Agter bulle volg drie ander spanne Libertas, Helsboogte en Huis 
Visser, elk met twee punte minder. Verlede week se wedstryde 
bet 'n be le paar verrassings opgelewer. 

In 'n pragwedstryd verras Wil 
gcnhof deur die vooriopers in die 
Sauerliga, Libertas, met 13-11 te 
klop. Albei spannc se voorspelers 
het met pragspel tevoorskyn ge 
kom, maar Wilgenhof was net die 
bietjie meer gemotiveer wat die 
verskil tussen wen en verioor ge 
maak het, 
Ongelukkig is die wedstryd ont 

sler deur ongeoorlootde spel, Die 
skrumskakel van Libertas, Pietie 

~~.---------------------- Pletersen, is vir tien minute van 
die veld gestuur, 
Met vyf vasskoppe teen een en 

met die goeie sprlngwerk van die 
slotte van Wilgenhof, het Willows 
daarin geslaag om die bal weg 
te hou van die gevaarlike agter 
lyn van Libertas. Hulle verdedi 
ging was ook pulk. 
Byno Snyman, vleuel van Liber 

tas het besonder gevaarlik ver 
toon wanneer hy die bal gekry 
het, Aan die Wilgenhof-kant het 
Crlstle Kriegler en Henry Muller 
goed vertoon. 
In die twintigste minuut van 

die ecrsto helfte druk Dante Buys 

Huis Marais 9 7 0 2 
elderberg 9 6 2 1 

Huis Visser 9 6 0 3 
H lshoogte 9 6 0 3 
Libertas 9 6 0 3 

9 1 4 
9 1 
9 4 1 4 
9 4 1 4 
9 3 1 5 
9 3 1 5 
9 3 0 6 

• 9 2 0 7 
9 0 8 

VERSIGTIG 

Danie s~ dat sy knle op di 
oomblik nie pI nle, maar hy bly 
steeds versigtig. 
Daar word baie verwag van 

Dani. Roux in die toekoms. Vir 
'n ma.n met sy aanleg vir die spel 
en BY d ursettingsvcrmoe s 1 dit 
soker nie mocilik wees om aa.n 
hi rdie verwagtlngs tc voldoen 
ni. 

VAN ZYL LOOTS, die Huis Marais vleuel speel teruq na sy senier, in In wedstryd iussen. Huis 
Marais en Medie.~. 

MATIES VERSLAAN DIE 
TUKKIES 
Deur Stephan Pretorius 

IN die Transvaalse koerante het bulle voorspel dat prof. Daan Swiegers en sy vyftien Tukkies, 
Stellenboscb toe gekom het om die Maties te verpletter, om dr, Craven se mond vir altyd te 

snoer en om vir en en vir altyd te bewys dat bulle die onbetwisbare kampioene van Suid 
A rika is. 
Dlt kon hulle egter nie op Sater.. hom in dl grond in te boor. Daar was egter nie net Maties 

dag, 9 Junie vermag nic. Die vyf- Dit was nle n.t die Stellenbosch- op die veld nie. Tonie Roux en 
Uen maroen trule van die Maties losvoorsp lers wat uitgebUnk het Wynand Claasen was beslis die 
n die rugbybrein van Stellen- ni , die Matle-agtcrlyn was puik. uitbllnkers in die Universiteit van 
bosch dr, Danle Crav n het hulle Jan otgleter en Pierre Gooscn Pretoria se span. 
gctroef. het telkemale met vernletigende Hoe jammer is dit tog nie, dat 
Daar word in Nocrd-Transvaal laagvatte daarin geslaag om 'n daar nie meer mense die wedstryd 

gepraat van Louis Muller as die Tukkie-agt rlynbeweging te 10. t kon slen nie. Miskien kan dit 
volgend Springbok-kaptcin. Dit sktpbreuk ly. volgende slag op Nuwcland wees. 
was duldelik dat Morne hom Sa- ,------------------------- 
terdag ook in hierdie opsig oor 
skadu het. 

T G'lIG 
M t beslis tagtlg' persent van 

di bal om me to do n wat hulle 
wou, kon hulle nf. e ns daarin 
81 ag om en ke r 001' die Mattos 
se doe llyn te gaan ni ., Di mooist 
van alles w !i di puik verdedl 
glng van die Mati -agt rlyn. 
Net so moo! was dit om te st n 

dat as een van die Tukkf s daar 
in gesla g h t om d ur te breek, 
(I ts w t bal min g beur hel) 
w 8 ni n ni , maar al drl di. 
Maties se losvoorspelcrs daar om 

EK was heeltemal uit die veld geslaan toe Rooies van Wyk vir 
tI my se ek is in die WP-span." S6 beskryf Danie Roux, groot 
Matie-slot, wat nou al reeds twee wedstryde in die WP-trui agter 
die rug het, en in albei briljant vertoon bet, sy onverwagte 
insluiting. 

re 
ux Kan Neg 

t N am Maak 
D • nl 

l{ nners praat re ds van Danic 
as 'n to komstlgo Springbokslot. 
Dr. an le Cr vcn sien hom as die 
beste slot op Stellenbosch no. Avril 
M Ian. Oor 0.1 hlerdte ding lag 
D~ nl n .t. Hy vo J dat hy hope- 
1008 te vinnig in groot rugby in .. 
gedruk word. Volgens hom hot 
8t 11 nbosch vanjaar 'n bale goeie 
pnk voorspel r aam met wie 
.n g slot goed kan sp e1. Hy ge 
nl.t dit om saam m t hulle to 
sp' 1. 

gespeel. Sy knie het hom egtcr 
BOV el las gege dat hy nooit sy 
bestc kon 1 w r nie. Veral in 1971 
kon hy fcitlik nooit sp eel nie. 
Vanjaar het hy Stellenhoseh toe 

gekom om BA tc kom "swot". I1y 
wll rang Slelkunde as hoofvak 
neem en mlsklen verde .. in daardle 
rigting studeer met die 0011' op 
voorllgtlng, 
Hy het aanvanklik by Van dol' 

Stel se rugbyklub aangeslult, aan 
gcsien hy g dink het daar is to 
ve I go te slott by Maties. Hy 
h t gemeen dat hy nie sal plek 
kry in dl boonste drie spanne 
ni . Dr. Craven, 'n man met 'n 
oog vir 'n goefe speler, het egter 
gou hierdie sp ler se talent raak 
g slen en hom t rug gewen vir 
di Maties. En hler h t dit ook nie 

~;====~======~==============~~rDM~~npru~oo~d~ wedstrydc gekos om die WP- 
keurders s aandag op hom te 
vestig nie. 

E 
MENS 

Prob rODS 

Helshoogte 9 
Eendrag 3 
In 'n wedstryd wat noolt baie 

aantreklik was nie het die span 
van die nuwe koshuis Helshoogte 
daarin geslaag om Eendrag met 
nege punte teenoor drie te klop. 
Helshoogte was in die tweede 

helfte bale terk op die aanval, 
maar is danksy goeie verdediging 
deur Eendrag verhinder om punte 
aan te teken, 
Vir Helshoogte het Van Noord 

wyk 'n drie gedruk wat deur 
Swanepoel vcrvyf is. Vir Eendrag 
h t vera l die kaptein Basic Bas 
son uitgeblink terwyl Johan du 
Plessis die beste speler aan Hels 
hoogt kant was. 

KOM bietjie hier na ons J ant toe OU meat! 

* RADIO'S * GRAMMOFOONPLA "rn * LEESLAMPE * STRYKYSTERS, ens .. 
KRY DlT BY 

'n drie vir Lib rtas. Francios 
Zondagh verbrou die vorvyfskop, 
die t Iling 4-0. Kort daarna slaag 
Ryno Snyman met 'n prag straf 
skop vanaf die middellyn (7-0). 
Wilgenhof verbrou drie maklike 
strafskoppe voordat Tokkie Klop 
per in dl dertlgstc minuut met 
'n strafskop slaag (7-3). 
KOl't nit die begin van die twee 

de helfte dl'u1{ H nry Muller 'n 
drie JUt oele dryfspel deur WiI 
genhof He vocrspeler . Die v('l'Vyf. 
skop if! nie 001' nie (7-7). Vyf mi 
nute daarn is Wilg('uhof weer op 
die uanvnl, en nit 'n skrum breek 
Andre Pel Her om die skrum 

, LL NBO CH 

In die and r wedstryde Wllt 
plllas gevind het, het Huls ViHHct 
('11 Helderberg daarin goslaag orn 
hulle wedatryda redellk maklili 
te W 11. Die 0.)1(1€'1' uttslae was: 

Huis Visser 21 - Pleke 
Huts Mara! 13 - Elsenburg 
Mt,(U 20 - Hombre 
D gbr .'Ie 7 - Simon b ,rg 
H('ltlel'b('rg 27 - Oude Molen 0 

DIE MATIE word 
Prlntpak (Kaap) Heperk, Dacrelllallll, 
FJpplng, I'nap. vir £II StudenterntU1, 

L CTRI AL 


