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I(ONFERENSIE A G __ LA 
MOONTLIK 

N .1974 
D IE afstel van vanjaar se studenteraadskonferensie te 

Pietermaritzburg beteken nie dat so 'n konferensie van 
Afrikaans .. en Engelstalige universiteite nie later weer ge 
reel kan word nie, het Gerrie de Villiers, SR·lid, in 'n 
onderhoud met Die Matie gese. 
Swak organisasls aan die kant 

van Pietermaritzburg was blyk 
baar die vernaamste struikelblok 
wat verhoed het dat die Randse 
Afrikaanse Universiteit, die Uni 
versiteit van die Vrystaat en die 
Potchefstroomse Universiteit in 
gewillig het om deel te he aan 
die byeenkoms. Die Universiteit 
van Pretoria het aanvanklik Inge 
stem om te gaan, 

ONDERIIANDEL 

konferensie uitgestel totdat hulle 
die agenda sou ontvang. Geen 
agenda is deur hulle ontvang nle, 
'n Verdere beswaar wat deur 

Potchefstroom en die Vrystaat 
goopper is as rede vir hul w Ie 
ring om aan die konfercnsie deel 
tc necm, is dat geen vetoreg aan 
afgevaardigdes toegeken sou word 
nie. 
Volgens Gerrie het die twee 

universiteite dit duidelik gestcl 
dat hulle nie gekant is teen die 
idee van 'n konferensie tussen 
Afrikaanse en NUSAS-geaffill 
eerde universiteite nie, Alhoewel 
hulle bilaterale skakcling verkies, 
bly hulle bereid tot 'n multi 
laterale konferensie. 
Gerrie meen dat so 'n konferen 

sie in die toekoms steeds sal kan 
plaasvlnd, Om probleme wat aan 
staande jaar so konfcrensie betrer 
op 'n vroee stadium uit te stryk 
het die groepie verteenwoordlgcrs 
gevoel dat dit gewens sou wees om 
reeds vanjaar aIle 1974-student~ 
raadsvoorsitters byeen te bring. 
Potchefstroom het aangebied om 
die byeenkoms te rein. 

Volgens Gerrie het Pieterma 
ritzburg mnr, Steve Joose (gewese 
studenteraadsvoorsitter van Kaap 
stad) versoek om tydens die ASB 
kongres op Stellenbosch persoon 
lik met die verskillende Afri 
kaanse studenteraadsvoorsitters te 
onderhandel om moontlik tot 'n 
vergelyk te kom sodat met die 
konferensie voortgegaan kon 
Word. 
'n Vergadering is deur mnr. 

Jooste en John Daneel, sekretaris 
van die SR, bele, Hierdie vergade 
ring is deur mnre. Fika van Rens 
burg van Potchefstroom, Gerhard 
Erasmus van die Vrystaat, dr. 
Tom Smalberger van Pretoria, ~------------ 
asook Michael Harris, die huldige 
studenteraadsvoorsitter van Ikeys 
bygewoon. Uys Theron, John Da 
ncol en Gerrie de Villiers het Stel 
lenboscb verteenwoordig, 

AGENDA 
Potchefstroom en die Vrystaat 

het by die geleentheld aangevoer 
aat hulle as gevolg van swak or 
ganisasicwerk deur Pletermaritz 
burg nie oor 'n agenda van die 
konferensie beskik het voor die 
aanbreek van die vakansie nie. 
GevoIglik kon hulle geen besluite 
in verband met die aangeleentheld 
no m nie, Boonop was daar 'n ge 
brek aan onderlinge raadpleging 
voorat, met die gevolg dat aImal 
se else nie bevredig kon word nie. 
Pretoria het dieselfde probleem 

ondervind maar het enige beslulte 
aangaand' ie bywoning van die AGGENT AGGENTIG 

DORP VERLOOR 
AGGENTAGGENTIG, een van 

Stellenbosch se legendariese 
karakters, is op 25 Junie gedu- 
rende die afgelope vakansie 
oorlede 

Aggentag'gentig, oftewel Shesla, 
so os hy aan sy werkgewers, dr. 
en mev, I. F. A. de Villiers van 
Bosmanstraat, bekend was, was 
77 [aar oud. By is vermoedelik 
aan 'n hartaanval oorlede. 

GESTREMD 
liy het die afgelopc 24 jaar by die 
d Villiers's gewcrk, lhoewel 
hullo hom reeds sedert 1931 ken. 
Dr. de Villiers was destyds aan 
die Inrigting vir Geestesge 
stremdes op Napier verbonde 
to Aggentaggent,ig daar as pa- 

slent opg neem is. By is as gc 
stremde kind volgens Zoeloe 
gebruik deur sy de starn en fa 
milie verstoot. Poliste het hom 
gevind en no. di ~ Inrigting go 
bring, 

Aggentaggentig was daarna in 
verskeie ander inrigtings, onder 
meer op Queenstown, Fort 
Beaufort n Grahamstad. Op 
laasgenoemde dorp het hy en 
die de ViIliers's mekaar dan 
w er gevind. Daar het hy ook 
so os voorhe.n op Napier ge 
reeld mev. de VilUers se stocpc 
gepolitoer. 

In 1949 toe dr. de Villiers afg - 
tree het, en hy en mev, de ViI 
llers op die punt was om na 
Stellenbosch te vertrek, het 

Wy r 

DIE Langenhoven-sonnewyser wat op 13 Augustus op die Jan Marais-plein, deur me]. Sarah 
Goldblatt onihul sal word. 

TABLa VAN LANGENHOVEN-KARAKTERS 

Re ··lings • Lang nhov nda vu 
DIE onthulling van die Langenhoven-sonnewyser, 'n g denklesin deur prof. W. J. du I. 

Erlank, en 'n tablo van Langcnhov n s karakt rs, sal die hoogt punt v n die n n 
hovcn-gedenkprogram wees. Die verrigtinge slop 13 Augustu , dl hond rd te I rd nki g 
van Langcnhoven se verjaarsdag, gehou word. 
Die oggend van die dertiendc 

sal al die tablo-karakters deur die 
k mpus beweeg. Hierdle karak 
tel's sal dan kaartjies uitdeel vir 
'n gratis kompetisie waarin d el 
nerners moet raal wle wie is van 
die karakters. Die wenn r van 
hlerdi kompetlsle sal dan die 
mlddag met die onthulling v n die 
sonncwyser 'n bookprys van mej. 
Sarah Goldblatt ontvang. 

GEDFJNKKAARTJ F;~ 
Die lear kter , ongcveer 16, sal 

ook g denkkaartjl s ter nag dag 
t mis van di dag, met'n fb iel 
ding van. Langenhoven dn .rop, 
ultd el. 
Die sonncwys r sal om vi ruur 

di mlddag d .ur me' Goldblatt 
onthul word. Dit was een van 
Langenhov n so wcnse dat s6 'n 
sonnewys r by sy ou alma ma r 
opgcrig word. 
Di Senaat van die Univ rsitcit 

het reeds be lutt d t voorlesings 

A A 

NASSER 
Op Stellenbo h h t hy gou 'n be 
mind kar kter g word. Nasser 
w R iers sy byn am onder di 
stud nte J t ir word dtt to 
Aggentaggcntig. A g nta en 
tig het deu die j re," op y 
kassie in Bosmanstraat, b 1 nd 
heid verwerf. 

Nou het Stell nbosch en Matt. 
land e n van sy b kend. te en 
bemindste karakters verIoor. 

3.80 nm, sal f- 

-Verki 11 

001 TI Wc k 

HIERDIE beeldfe van l.,ang tt 
hoven al op die voorblad " n 
die spcsia/e gedenkuitgawe van 
Die Mati l' fskyn. Die beel 'i, 
staan in die ingangsportaal 
van die Administrasi -g bou. 
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DIE beroemde tiensnaar-ghi 
taar van Narciso Yepes. 

D 
VOL BELOFTE 
DIE Konservatorium vir Musiek, en by name prof. R. H. 

Behrens, kry dit elke semester reg om 'n konsertreeks 
van die hoogste gebalte aan te bied. Vanjaar se reeks bestaan 
uit 4 konserte wat vir studente altesaam R6,50 sal koso Die 
reekskaartjies is egter slegs R5,OO. Met die reekskaartjie kan 
die beste plekke uitgesoek word by Teaterbesprekings, Edricb. 
Kaadjies vir afsonderlike konserte is ook besklkbaar. 
Die reeks begin met die optrede 

op 4 Augustus van die Suid-Afri 
kaanse bariton WERNER NEL 
wat op die oomblik aan 'n opera 
huis in Duitsland verbonde is. 
Werner Nel is slegs 31 [aar oud 

en maak groot opgang in die 
buitoland. Hy word begelel deur 
RUPERT MAYR van die Univer 
siteit van Rhodes - waar Werner 
Ncl aanvanklik studeer het. 

STELLENBOSSER 
'n SteUenbosser, die 19-jarige 

JtlRGEN SCHWIETERING, is 
die solis in die volgende uitvoe 
ring op 24 Augustus. Twee [aar 
gelede was hy nog die leier van 
die Konservatorium-orkes. Hy 
was slogs in Matrick (aan die 
Paul Roos-Gimnasium) toe hy 
drie oorsese studiebeurse verower 
het. Hy het onlangs in Italie en 
New York opgetree as eerste 
vlolls van 'n ensemble nadat oudi 
sics as gevolg van die siekte van 
die Icier van die orkes gehou is. 
Jiirgen tree saam met die be 

kende Kaapse pianis CHRISTIE 
FEROS op. 

Die konsert van die DEUTSCHE 
BACHSOLISTEN (18 September) 
is die duurste konsert wat nog op 

_______________ 1 AWllenbosch aangebied is. Elke 
lid van die orkes is 'n solis van 
naam In Dultsfand, Kritici is dlt 
eens dat hulle een van die beste 

JORGEN SOHWIETERING, J9-jarige violis van Stellenbosoh, 
wat tot twee jaar gelede nog leier van die Konservatorium 

orkes was. 

ABYSM ROEP JONG 
DIGTE S OP 

'n NUWE tyd krif vir poe sic word eersdaag uitgegee. Die 
tydskrif sal ABYSM beet waarin nuwe poe ie en artfkel 

oor poe le - die aard en eskiedeni daarvan, asook algemene 
standpunte, al verskyn. 

Dlgters van alle rassegrocpe 
word uitg nooi om bydraes in te 
stuur vir oorweging deur die r - 
d ksie, Elk bydrae me t verge 
sel word met 'n geseelde koevert 
rn t die adres van die afaender 
daarop, Bydraes mo t verkieslik 
uitg tik w ea n elk gedlg moet 
op 'n afsnnderlik v 1 papier wees 
met die naam m adres van di 
ala mder op elke papicr. 
Hierdi tydakrif is gestig juis 

vanwcd di behocfte wat daar in 
, Suid-Afrika bestaan an literere 
tydskrift. Sulke tydskrifte h t 
gewoonlik 'n bale b p rkt slrku 
lasi en v irdwyn dikwels van die 
toneel nn slegs 'n paar ultgawes. 
As alle asplrant-dlgters wat so 

w nne 'r g red Jilc bydraes lnstuur ook sou 
ltel m inslcfyf by die blad sou die tyd 

skrif ong ·twyf.1d at ande bly. 
ABYSM sal vyftlg sent per kopie 
kos of anderstns kan 'n jaarlilcs Di Dutch Swing College Band 

DIRECT FROM EURO E inskrywingsfooi van H2,50 b taal is as 't ware gebore ult die onder 
ROUGHT BACK DUE '1'0 word. Daar verskyn vyf eksem- grondse beweging g durende die 

OV i RWHELMING PUBLIC plare p r [aar. Die adres is: Die besetting van dl Nederland ge- 
Red kteurs, ABYSM, Posbus dure?d. die Tw~cd, W~reldoor- 

DEMAND 66226 Broadway Johnnnesburg log. n Geheime jazz-mustekskocl 
, • ____:_.... wat sy bedrywighede in 'n klank- 

NEELSIE 
,,'n 

WERNER NEL 

of 11s die heel beste lnstrumen 
tale groep in die wercld is. 

Op hulle program is o.a, Die 
Vier Jaargetye van Vivaldi wat 
verlcde jaar deur die Konservato 
rium se Barok-ensemble uitge 
voer is, en ook Bach se konsert 
vir hobo en viool, Hierdie konsert 
is in die Stadsaal. 

NARCISO YEPES 
In 1968 het ek NARCISO YE 

PES in die Konservatorium-saal 
hoor spcel. Op 5 Oktober is hy 
weer hier. Yepes word saam met 
Segovia as die grootste ghitaar 
virtuose van ons tyd beskou, 'n 
trappie hoer as Bream en Wil 
liams. 
Yepes se tien-snaar ghltaar 

waarop hy sedert 1968/64 speel, is 
iets besonders, Met hierdie tien 
snare kan hy soveel meer uit die 
ghitaar haal 
Dit is wo~derlik om so voor 

moontlik in die saal te sit vir 
Yepes se uitvoering. Gaan be 
spreek dus vroeg, 

SONDAGAANDE 
Die reeks Sondagaandkonserte 

begin reeds eeskomende Sondag 
aand in die Konservatorium-saal. 
Dit is na die eredienste. 
OLIVER DE GROOTE (klari 

net), ERIC RYCROFT (altvtool) 
en DALENE STEENKAMP (kla- 

DUTCH SWING BAND 
HIERDIE werel.db~kende orkes tree eerskomende Saterdag- 

aand, 28 Julie, In die Stadsaal op. Gedurende hulle vorige 
besoek aan Suid-Afrika in 1971 het hulle algemeen byval by ons 
gehor e gevind, en mens kan verwag dat hulle weer sal voldoen 
aan die hoe verwagtings wat aan hulle gestel word. 

THI~ iNA TI 

* DUrrel{ SWING * 
* COLIJEGE BAND * 
* DUTC SWING * 
* COLLEGE RAND * 
DON'T B ~ DISAP OINTED 

at. 28th July, 8.00 p.m. 
Book now at 

111 i An It:i OOKINO~ 

DI]1] DUTCH SWING OOIJLEGE BAND, van links na regs: 
Huub Janssen (drommc), Dick Kaart (tromboon), Henk Bosch 
van D-rakenstein (bas)) Bert de Kort (kornet), Arie Ligthart 
(bunjo/ghitaar) J Bob Kaper (alt/tenoor saks%on/klarinet) 
,n Peter Schilperoort (leier) (klarinet/alt sopraan/tenoor 

bariton saksofoon). WE LY S.A.A. 

digte kelder beoefen het, was die 
begin van alles. Die doscrende 
personeel, gelei deur Peter Bchll 
peroort, Frans Vink en Joost van 
Os het 'n orkes gestig, en met die 
bevryding van Holland was dit 
re ds vir hulle moontllk om die 
nuutstc Amerikaanse Jazz-tref 
fers to speel. Hulle het 'n reper 
toire saamgest 1 deur na dle 
radio te luister, nog 'n aktiwiteit 
wat ten st rkste dour die beset 
tors belet Is. 
Nadat die vyfjarige verbod op 

Anglo-Saksiese muslkale uitdruk 
king opgeh f is, het jazz as gun 
steling musiekvorm op die voor 
grond getree. Die Dutch Swing 
College het baie gedoen om die 
groot aanvraag hierna aan to vul 
deur in Ieerklubs, die Kanadcse 
magte, oor die binnelandse uft .. 
sending en ook vir die Hollandse 
butt landse uitsaaidiens te speel. 
Di drle stlgterslede het ook bale 
gedoen om die belangstelling in 
jazz in Holland aan te wakker 
deur die Dutch Swing College 
Club to atig. Die orkes het sy suk 
ses aan Peter Schilperoort se in 
sptl'asle te danke. 

vier) - almal Kapenaars - tree 
dan op. Hulle program wissel van 
Vivaldi tot Stravinski (oorlede 
1971). 
Op 5 Augustus lewer HUBERT 

DU PLESSIS 'n lesing-uitvocring 
oor die klavlee-musiek van Rach 
maninoff en Skriabin. Vanjaar is 
die lOOste herdenking van Rach 
maninoff Be geboorte in 1873. 
Skriabin Is in 1872 gebore. 

KOMPONIS 
Die daaropvolgende Sondag (12 

Augustus) is daar 'n klavieruit 
voering deur ARNOLD VAN 
WYK wat as Suid-Afrika se 
grootste komponis beskou word. 
Oi program sluit werke 'an Mo 
zart, Beethoven en Schumalln in. 
Op 19 Augustus speel EVA 

TAMASSY (fluit) en ULIANO 
MARCHIO (ghitaar) 'n verskei 
denheid van solo- en duo-werke. 
Hierdle konscrt behoort in elke 
student so smaak te val. 

AKKORDEON 
'n Ongewonc konsert volg op 26 

Augustus wanneer MAX A )LER 
en 'n groep jong AKKOR EON 
spelers '11 program van las ieke 
werke aanbled. Dit is e in die 
jongste tyd met di ontwlkkellng 
van die kkordeon dat dit ook vir 
die ultvo ring van klassle){e mu 
slek geskih: geng word. (Aan die 
Unlversltelt van Kaapstad kan 
akkordeon as deel van die mu- 
ieklmrsus aangebled word.) 
Min studente is seker bewus 

van die Etensuurkonserte wat 
hierdie kwartaal in die Konserva 
torium vir Musick angebied 
word. Hierdie konserte vind elke 
Donderdagmiddag om 1.20 nm. 
plaas en duur vir omtrent twintig 
minute. 'n Student kan gevolglik 
die bywonlng van so 'n konsert 
maklik tussen sy etenstyd en 
tweeuurklas inpas. Toegang is 
gratis. 

Heinrich van der Mescht 

ASK H RLEEF 
Die ASK (Di Afrikaansc 

Studiekring) hct herleef! Pen 
soel met redakteur Wium van 
Zyl v rskyn ongcveer 30 Julie en 
sal by kamers 211 en 227 in die 
Wilcocksgebou beskikbaar w es. 
Inskrywings kan ook daar gedoen 
word. 
Die volgende lesings word vir 

hierdie kwartaal beoog: 26 Julie 
(7 nm. Wilcocksgebou) - Mnr. 
Henning Snyman - "Breytcn 
bach se taalgebruik." 1 Augustus 
(7 nm, Wilcocksgebou) - Dr . .T. 
C. l{anncmeyer - "Die verhou 
ding tussen bccld en cksegese in 
die poesie." 9 Augustus (7 nm. 
Wtlcocksgebou) - Mej. Bertha 
Smit - "Letterkunde en revolu 
sie." 



WINKLESPRUIT VERGAS CSV 
SCA IN ROMA 
TWEE van die Christelike studente-verenigings op Stellenbosch 

. het afvaardigings na konferensies in die afgelope vakansle 
gestuur. Die Afrikaanse CSV het by Winklespruit suid van 
Durban saamgetrek en die SCA in Roma, Lesotho. 
In die afwesigheid van die 

Eerste Minister hot dr. A. P. 
'I'reurriicht die ACSV-konferensie 
geopen, Dit is die eerste konfe 
rensie waar Christeliko vereni 
gings van aIle Afrikaanse kam 
pusse teenwoordig was. Ongeveer 
550 studente het die week meege 
maak. 
Dr. Treurnicht se boodskap het 

gehandel oor Ohrlsten-studente 
wat "change agents" moet wees 

T-HEMPIE 

Die n1~we Ma,tie T-hempie, gedra 
deur Erna Hertzott, is beskikbaar 
by Wilhelms. Geen Matie d1~rf 
daarsonder die somer teaemoet- 

gaan nie. 

vir die noodsaaklike vorandormg 
van die hart naamlik wederge 
boorte. Dan sal (lie verhouding 
tussen werkgewer en werknemer, 
dosent en student, n poUtikus en 
onderdaan gesond wees, 

BESPREKINGS 
In aansluiting by die tcma: 

"Leef vir Christus en Sy Kerk," 
word Bybclstudie volgens verskll 
lende m todes gedoen. Aktuel 
middagb sprekings sluit in: "Die 
[eug-tot-jeugaksie van 1974," 
"Werksaamhede van die verskil 
lende verenlgfngs op hul kam 
pusse" en "Die Kerk en rassever 
houdtngs." 
Mosies word aanvaar waarvol 

gens "Die konferensie die Chris 
ten-studente en Evangeliese stu 
denteverenlglngs op Engelse en 
nie-blanke kampu8se sterkte too 
bid in hulle stryd," "Dat on as 
jongmen o onderneem om ons 
medejongmense to berelk met die 
Evangelie van Christus," en "Dat 
die Algemen Jeugkommlssie ver 
soek word om aJles in hulle ver 
moe to do en om kontakgeleent 
hede te kep met studente van 
die Susterskerlee," 

STRAND RUGBY 
Gelcentheid vir ontspanning is 

ook geskep. Konserte is eike 
aand gehou, en as antiklimaks tot 
die onlangse Intervarsity is 'n 
kragmeting tussen N oord en Suid 
gereel. Die wedstryde is op die 
strand gespcel - met die een 
kantlyn in die water. Beide die 
mans- en die damespan van die 
Suide het hul hccrskappy oor die 
Noorde bewys, Die telling in albei 
wedstryde was 4-0. 

PER BOOT NA EILANDE 

Tropi se Toer Terug 
'n TOERGROEP vap. die Afrikaanse Studcntebond het op 13 

Julie van 'n besoek aan Mauritius, die Seychelles en die 
Mosambie·k-eilande teruggekcer. 
Die groep het bestaan uit stu 

dente van Afrikaanse unlversl 
teite, onder wie twee mans en ses 
<lames van Stellenboseh, asook 'n 
paar van die Engelstalige univer 
siteire. Die heen- en terugrels is 
Ran boord van die Portugese boot 
Principe Perfeite onderneem, 

VRIENDELIK 
Uit onderhoude met lede van 

di(' toorgroep het dit gebIyk dat 
hUlle die besoek heel Iecrsaam en 
genotvol gevind het. Die eiland 
bewoners was baie vriendelik en 
talle van Wftlle wil graag in Suid 
Afrika kom werk, maar het nie 
die nodlge permitte nie, 
Wat bale opvallend was, vera! 

in <lie Seychelles, was die boson 
del' hoe leweusduurte. Klere i ge 
W('lelig duur en vlels is skaars, 
Oesnietecn tal rul(~ doen (lie plnas 
like owerhc(le baie moeite om die 
eUande vir toerisme gangbaar te 
maak. Met Engels as voertaa.1, is 
oo){ geen besondere to.o.Jprobleme 
op die toer omlervind nie. 

DUIKER 
Besoekers aan die eilande kon 

hulle verlustig in die tropiese nn.· 
tuurskoon en plant groei. Een van 

die lcde van die toergroep, Louis 
Louw van Hombre, wat 'n gees 
driftige duiker is, het ook vertel 
van die pragtige seclcwc wat hy 
daar aangotrof het, 
'n Soortgelyke toer nan die 

elude van die jl1ar, vanaf 2 tot llS 
Desember, word tans beoog, Tot 
dusver het dertig Matics 0.1 aan 
tio('k gccl0 n, 

-----------------------------~------------. 
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Sjampanje? 

LE OTHO van eli South African F llowship 
of Ev ng lical Students (S.A.F. 

Vyf-( n-twlntig Matie het b . in E.S.). Dit sal 'n r amwerk v r- 
001' die temn: Mis Ion, by die SCA sk f waarbirmc nouer kontak 
Inter-unlversltere konteren le te 
Boma in Lesotho wat <leur drh _ met Chrlstr n-studcnte v n di 
honderd-en-aeatlg studente van ondorskci Evangeliese bcweglngs 

in Suid-Afrika n sy buurstatc veertig universiteite en oplel- 
dtngskollcge» in Suld-Alrll u, L(}- _b~c_w_e.~r~kstcl1ig lean word. 
sotho, Rhodesii", Sw zilan(l en ~----------------- 
Botswana bygewoon is. 
Die hoofspr ker was mnr. Mar 

tin Goldsmith, 'n lektor nan die 
All Nations Bibl College naby 
London en voormalige scndeling 
verbond nan Overseas Missionary 
Fellowship. Mnr. William Ado- 
doadji, 'n rclsende s .kretnris vir 
Christen - studentewerksaamhede 
in Oos-Afrika en prof. W. J. v 11 
del' Merw van die plaaslik 
kwoekskool hot ook die woord ge 
voer, 
Daar i met blyd Imp vern em 

van die bale mense wat tot (lie 
werldil{heitl van Jesus Obristu 
ontwank in ander werclds(lele. 
Tydcns die We kh nge konfe 

rcnsie h t die vert cnwoordigers 
van verskeie Christ n-stuc nte 
liggnmc bespieg 1 001' di vorming 

bedic« die },sjampanje'" ( pple 
ll1i.~t) voor die ru,gbywod.~f1·yd 
tussen N oord en Su,id by die 
onlangse ACSV-konferm·u.~ie to 

Winklespru/it. 

INLIGTI G vir (lie volg nde .,Opple Akker" moet die So lale 
Redakteur voor 15 Augustus hereik, 

OAJ{ BAR 
001' dl volg ndc twaalf maand . 

sal drte restaur nt hul d bunt 
op St 11 mbosch maalc, Twee word 
bepl n tusscn Tollies en die W. - 
tolike rovlnsl 'E 1d )'S, '11 di ~ 
derde bo die huldlge St.11 nbosch 
Oak Bur in Dorpstra t, 0 die 
SOB.oos hy arm gel' elde klldnt 
bck nd st an. 

o 
,July: 11 ridny 27th in tho now 

1 t'Hz Hall the fi1m "T'h ross 
nd th Switchblade" will be 
shown by Lh S.C.A. and C .•. V. 

Sunday 29th at p.m, in th 
Co chmans Cottag , n w, ul1l 
Andre will H}.) k on "Wh.' U 
ross?" 

• 11 U t: Sundny 5th t p.m. In 
the Co chman Cottage, Mr. 
Ju.e}e 1 i n or (A.I.M,) wUl sp. k 
on "T'h , Monopoly on Goel?" 

DIE nu,we kioariaat het op 'n retmeriqe noot begin - di! 
kon eqier ni,e die dames binne7wnt IIOU nie - »eroi as 
'n mens besku: is deur cem van daardie ruimie sambr ile! 

nIp vanNuw sal In dio 
VAN ONS MEDIESE VERTEgNWOORDI ER 

USliOR-GenecskuncUg hot gedu 
ronde die fgelope vakan Ie 

die nuwe kliniekgebou in die Dag 
ho pltaal by Bishop Lavis betrelr. 
Dl kliniek is uitgerus met 

apparaat ten bedrac van ongev or 
R10 000. Danksy dio hulp van ver 
s1{el persone en Instnnsics is die 
mecste van die toerusting t en 'n 
gcweldigc nfslag bekom. 
Die nuwe Idiniek is J1 e1wat rul 

mer as (tie ou Imkelhuisle wnarin 
USKOJ{,-Geneesl{UucUg tot dusver 
<liens moe lewer, en byli:omende 
projekte kan nou In die vooruit 
Itlg gc tel word. Hlervan Is die be- 

Land- 
langrilulto gc inHbeph nnln en gl' 
floncllu·itl voorligtlng wat d tar ... - 
sing en rollJrclltV{'rtonings in (11 
wagknmer It n die III U:IlUI ends r- 
1'1 Im.1 word, \ 
Die do 1 van die student 1 Uni .}{ 

is dus om die Itl 1m op voorlto 
gcm slmndc to lu t val, 
ns om slegs m dieac b - 

ugustus: eld 1"- 

Dn - 

AUb'1.l tu: 1- 

W Ions 
ryfbehoeft 5 
Andrin traat 13 

DIAM MTE 
RAAK U VERLOOF? 

Dialux-Diamante verskaf verloofdnge aan studente teen 
studentepryse of 12 maande om te bewl. 

PLEINSTRAA T 21 TEL. 3131 

OLAND BANK BPK. 
G r g. Algerncn 

Vir AIle 
Studente-skryfb hoeftes 

TEL. 2903 

NIN E 
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ANTOES TA SI Kongres 
DEL 

D i UR DIE NUUSRFJDAKSIE 

'n DEEL van 'n mosie van Bennie van der Merwe en Jan 
Br denkamp van Stellenbosch, wat vra dat die perma 

nen ie van 'n kerngroep Bantoes in die blanke stedelike gebiede 
erken word, is op di ASB·kongres die vakansie verwerp. Die 
geb ur rondom die mosie was e n van die hoogtcpunte van 'n 
kongres wat landswye perskriUek uitgelok het. Rapport het 
dit selfs as 'n "Hertzogiete·vergadering" bestempel. 
01 [aarllkse ASB-kongres is 

vanjaar tussen 25 n 30 Junie op 
St Ilenbosch g hou, Die t rna was 
"I i \ Bantoe in Bl .nke Stcdelike 
Gebi de" Die kongres is byge 
woon d 'ur 'n afvaardlglng v n 
die Afri.ka n •. Studentevereniging 
van Stellcnbosch. 

ennle (tan VOOI' Itter van die 
A" V~ ) en -Ian mosle tel om) ,I' 
under voor dat (lie kongres ~ ,- 
ker Ban toe permanen i 
erken, an e len do r ,,'n kent- 
roop Banto ,8 in blanke te(leli k .. 

Ie blede i en 19 hele repntria le 
nit'. moontlU i nle", Die JUO le 
vr ook vir JUt· r oorleg m ,t n n 
to, wanneer 00 probleme b sin 
word wat hull direk raak. 

di swart "gasarbeiders" g heg 
word nie. 
Op die ander vi r dae is be 

spreklngs OOr verskei punte ra 
kende die st dellk B nto g VO \1. 
Elk. ref iraat is opgevolg dell)' 'n 
lewendige vloorb spr king. 

Gees Vir Beleid 
STUD}JNTE moet hul deur ouer mense laat lei. Bulle moet nie 

we n 'n wetenskapllke ontleding van die probleme te gou 
86 reall tie. word dat h . geen geesdrif oor het om te werk 
vir die uitvo ring van die beleid van afsonderllke ontwikkeling 
nie, se prof, C. II. W. Bo hoff, voorsltter van SABRA. Prof. 
Bo ho f bet die kongres toegespreek oor die morele regverdtging 
van die beleid vall afsonderlike ontwikkeling. 
In sy op nlngsr de het dr, Con 

nie Muld r, Minister van Binne 
Iandse Sak , b klemtoon dat die 
Afrtkaner die teorie dat die 
KleurIing 'n "bruin AfrUtaner" is, 
v rrwerp. Die Kleurling hot wel 'n 
r g om aansoek te do en om lid 
van die Afrik nervolk te word, 
maar dan h t die Afrikaner ste ds 
die reg om [a of no . te se. 
Dit is lli~ so eel' die ideologie 

nil', as die toepas Ing van apart 
h h1 wat ermaak, reI en mnr. 
I. P. M redl v n die Lebowa- 

ONUITVOFJ BAAR 

ORD ~MOSIE 
i afg v ardigd s van di 

Vrystn tse Unlvcrsit it en van 
Potch fstroom, wat nl aan di 
bespreklng deelgenc m h t nl I 
h .t, n dat 'n kort bespr king oor 
di. mo 1 gevo r is, by monde 
v in mnr. Dolt van Niek irk voor 
gestel dat da r summier oor mnr. 
Clo t s voor tel g stem word. 
i 4 ord mosi Is met 'n skr al 

m rd irh id aanva r, 

Andel' sprekers wat opg bee 
het, w s dr, C .• J. Jooste, dlrektour 
van SABRA, n prof. Marius 
Wi ch 1'S van UNISA. 

ONS11ITUSION EJ11L 

PIETER MULDER en Piet 
Strauss, onderskeidelik on 
derpresident en president 
in die posverkose hoof be 
iuur van die ASB. Mnr. 
Mulder is die seun van min. 

Connie Mulder. 

SWART KLERKE 
Van Stellenbosch se kant is 

voorgestel dnt wetsgenoot kappe 
bulle Iede versoek om meer swart 
leerklerko in (liens te neem, en te 
probe r om p okureurskwalifika 
sie tussen Suid-Afrika en Rhode 
sie vryellk uitruilbaar te maak. 
Dit is (' npartg' aanvaar, 

EER RULE OF LAW 
VRA REGSTUDENTE word as die stedelike Bantoes nie 

betr k word by die admlnistra 
ttewe masjien wat hulle direk 'n 
raak nie, 

was dat "die mosle geen praktlose 
waarde het nie" en hy is hierin 
deur die meerderheid ondersteun. 

MOSIE dat die "Rule of 
Law" gehandhaaf word 

en dat buite-geregtellke optrede 
verdoem word, is op 'n konfe 
rensie van die Federasie van 
Studenteregsverenigings van 
Suider-Afrika die vakansie aan- 

Die Stellenbosse afv ardiging 
het butte stemming gebly, want 
hoewel hulle in beglnsel die ge 
dagte goC(lgel{eur het, het hulle 
gcvoel dat die mosie geen prak 
tie o doel kon dlen nle, 
Afgcvaardigdes van die univer 

siteite van Rhodes, die Witwaters 
rand, Rhodesia, Durban Westville, 
Natal (Durban en Pietermaritz 
burg), Kaapstad, Stcllcnbosch, 
Zoeloeland, die Universiteit van 
die Noorde n die Randse Afri 
ka nse Universiteit was teen 
wcordig; 

MATIE 1- Y 
POS VAN 

PEl ENT 
JOE KRUGER van Stellenbosch 

is op 'n konferensic van die 
Suid-Afrikaanse Federas van 
Universiteit Irigenieur tudente 
(SAFUIS) verkies tot president 
van die N aslonale Rand van hier 
die ligg am. SAFUIS het die ar 
gelope vakansle 'n konferensie en 
'n kongr S op St llenbosch gehou. 
J 0 , Kon d Boom, Danie Botha, 

Mil evan Rooyen, Piet Heyns, 
Alli Erasmus, en Peet Venter het 
die Universiteit vorteenwoordig. 

INPERIUNGS 
Mosie van Wits, waarin die 

r gering veroordeel word vir die 
onlangse Inperkings van lede van 
NUSAS en SASO, is verwerp. 
R n van Rooyen, die Stellen 
bosse afgevaardigde, se houding 

UITRUIL KEMA 
Op die lconferen Io is onder 

andere militere opleldlng van in 
genieurr tudento en bevorderlng 
VAn die professlonele statu van 
die ingenleur bespreek, Aandag 1 
ook gegee aan die opvoedkunde 
beleid ton opslgte van eerstejaars 
en ~ AFUI. se interne urganlsa 
sle, Ondersoeke na beursbe 
voegdhede van tudente en dle 
werl ultrulllng tetsel met Europa 
(waarvoor reeds 12 aansoek ont 
vang J ), het ook onder die oek 
Ug gekom, 
Lesings oor sak van In t gnle 
ard wat buit die bestek van di 
ing ni u 's-siU bus val, is op die 
kongr s H ng hied. So is di wer 
king von di Wankel-enjin uttgc 
Ie en toer onderneem na vorskele 
f brleke nook n 'n duikboot 
van die Suid-Afrikaansc vloot. 
.loe Kruger bet ook die Naslo 

nale R rate kompetisic geweD 
met 'n J'eferaat 001' eJel{triesc 
(1 otaverwerklng. Mnr. Der(~k 
Avull von die Univer tteit v J1 
lilt, Witwu,t rsraml, 1 as die 
1)( st I) '('I{f'r in (1.>1lat I ompetisie 
II ngewy , t. rwyl die be te inge- 
11">u1'sb1I1d deur (lie Universiteit 
von Pr(\tol'ia gclewer is. 
• Die Univ rsiteit van Stollen 

bosch het di snelsuiptrofee ge 
buit. 

VIR my was die mees uitstaande kenmerk van die konferensi 
" die f it dat blank en me-blank, NUSAS- en ASB-gesindes, 
openhartig met mekaar gesels het in 'n eerlike soeke na 'n 
oplossing vir ons problem ." So het Blikki s van Schalkwyk, 
Voorsitter van die Vereniging vir Ekonomie en Handel, sy 
indrukke in verband met die pasafgelope konferensi oor pro 
duktiwiteit te Pretoria saamgevat. 

A ESEC. Sowat 230 afgevaardig 
des v n J'7 uid-Afrilman e uni 
vN'siteit (wat onder ander In 
slult die unlversttette van Turf- 
1001) en Durban-Westville) en 'n 
e tlgtal akelnl hot (lie konfe 
rensle bygewoon. 

die Universiteit van Wes-Kaap 
land h took ref rate gelewer. 
Prof, Van der Merwe het gowaar 
sku d t g -dwonge sostale kontak 
tusacn blank en ni' -blank van 
v l'skillenu. st n ,net verleent 
hf'id vir bcide partyc sal skep. 
Dit is hoogs onw rskynltk dat 
b t r verhoudings langs diC w g 

- g( kw ek sal lmn word. 
Prof. S. P. Celli 1'a van Stellen 

bOB h is by hierdi. kon erensie 
verkles tot ond r-voorsitter van 
<lie Vcr niging van Sosioloe v n 
Suid-Afrlka. 

R fcrate is gelewer deur onder 
and r dr. Plet Rickert, ekono 
mlese advlseur van die Eerste 
Minist 1', en deur verskeie kabl 
n tslede van die Transkei en Ga 
zankulu. 
Ter8(~lfd(~rtyd i dn I' 'n n 10- 

nule Imnfer n i geltou vun al (lie 
1l1d-Afrllcaanse umv( rsiteitn w t 

gt'llf iUeer I by AlJ1]. EO. Dual' I 
besluit dat ook otchAfHtroom lid 
van AlE ~O • I wor(l, wat beto 
ken dat al (lie • uid-Atril ann e 
l1niven;itdte notl by (tie Ugg am 
geaffiliee 
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FAK HOO MAT E 
MENING 

Swart Magi E 
DiE 24ste Algemene Vergadering van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (die 

FAK) is vanaf 4 tot 6 Julie te Oudtshoorn gehou. Die Stellenbosse Studenteraad is ver 
teenwoordig deur John Daneel, lIennie van der Merwe en Henry Lederle. Die tema van die kon 
gres was "Arbeidsgenot", en die openingsrede is deur die Speaker van die Volksraad, mnr. 
H. J. K1opper, gelewer. 

JOHN DANEEL 

UITBUITERS 
Die Kovsies meen klaarblyklik 

dat die advertenslewereld die 
vrou se liggaam uitbuit. Onder 
houde wat Die Irawa (8 Junie) 
met die Vrystaatse studente ge 
voer het, wys op 'n konsensus 
onder beide man- en damestu 
dente: "Dit is ook nie snaaks dat 
daar in die laaste tyd so baie aan 
randlngs is nie. Ons sock daar 
voor." 

VARSITY SEKS 
Twee-derdes van die manstu 

dente en een-derds van die dame 
studente op !keys het al geslagtc 
lIke omgang met die teenoorge 
Htelde geslag gehad, Van die Ikeys 
ondersteun 27% abor Ie en 92% 
moen dat voorbehoedmiddels op 
hul kampus beskikbaar gestel 
moet word, Die Theyblad Varsity 
het onlangi die tatistieke besldk 
baar g stel na 'n "informele" me 
nlngapelllng. 

STOUT SES 
"Hulle hou nog intervarsity 

soos hulle gehou het teen Wits" 
s6 skryt Die Irawa (8 Junie) 

oor Tukkies se beweerde laakbare 
gedrag tydens die Tukkie-Kovsie 
intervarsity. Hierop antwoord Die 
Perdeby (19 Junie) dat slegs ses 
Tukkies hulle aan swak gedrag 
skuldig gemaak hot - "Tog bly 
dit net so jammer dat 'n sekere 
studentekoerant s6 op soek is na 
skietgoed dat hy hom verla t op 
donshael." 

WINTERBROEKE 
Aan die Potehetstroomse Unl 

v rsiteit vir Ohristelike Boer 
OnderwY8 word Jangbroel{palc:ke 
vir dames deesd e gedurende die 
wlntermaando as akademle e drag 
toegelaa~ Die Wapad (SO Mel) 
h rig dat "slegs volledige Iang 
broekpakke met 'n getaUleerde 
bypas ende b cljle of tunik van 
dlesolt(lo materia I gedra mag 
word." 

PROFS TERKER 
Die Konstitusionele Hof van 

Wes-Duitsland het onlangs be 
sluit om groter akademiese mag 
vir professore te waarborg. In 
entge besluitnemende liggaam 
moet hulle nou ten minste 50% 
van die stemtotaal he. In besluite 
rakende navorsing en die aanstel 
ling van nuwe prof SBore moet 
hulle ook "in die meerderbeid 
W() s". Oit stuit die beweging in 
W s-Duitsland om junior lektore 
en studente 'n al hoe groter s~ te 
gee. 

UUS LI1 

Verlede jaar se afgevnardigdes 
hot uanboveel dat Stellenbosch se 
studente hul stem duidelik in die 
F AK moet laat hoor waar die 
FAK vel' verwyderd is van die 
student, en dat indien die SR 
vocl dat die kongres nie ontvank 
Ilk is vir menings van die Afri 
kanerstudent nie, die Raad sy 
affiliasie by die F AK moet her 
oorweeg. 

CHRISTELm 
Handelende op <lie eerste aan 

beveling, hot Stellenbosch twee 
van die sestien beskrywingspunte 
by die kongres ingestuur. Die 
eerste een is na 'theelwat afwate 
ring" aangeneem en lui as olg: 
"Die Algemene V rgadering 

versoek dat die Afrikanerjeug op 
g('roep word om meer Ramlag W 
g€'c aan die vonning van Chrl te 
Ilke arheldsgeslndhede in Suld 
AfrUca." 
Die US-afgevaardigdes berlg 

in hul verslag dat hull tclsurge 
steld is oor die aanneem van so 'n 
vae beskrywlngspunt wat so wyd 
gelnterpretcer kan word. 
Die tweede beskrywingspunt Is 

geesdriftig ontvang en goedge 
keur: Dit lui: Die Algemene Ver 
gadering doen 'n beroep op die 
owerhede om dit ernstlg te 001' 
weeg om 'n ' groter deel van die 
Bruto Nasionale Produk aan 
Onderwys, Opvoeding en Navor 
sing te bestee. 
Die afvaardiging berig dat hulle 

die indruk gekry bet dat hulle 
met 'n mate van agterdog bejeen 
is. Daar is ook probeer om die 
voorstellers van eersgenoernde 
beskrywingspunt in ,,'n s kerc 
rigtlng" te dwlng, Hulle waarsku 
tookomstlge afvaardigings om 
hlcrop voorbereld te wees. 

MEER JONGMENSI~ 
Die afvaardlging voel dat die 

SR in die komende [aar die ander 
geaffillieerdc universiteite moet 
probeor oorreed om ook verteen 
woordlgcrs te stuur. As [ong 
mcnse het hulle waardering gehad 
vir bale van die bespr kings, hoe 
wol daar indlvlduelc oplni s was 
waarrnce hulle hul nio kon ver 
eens Jwig nie. 
Op 'n stadium toe daar geprullt 

is oor die at kaffing van Van Rio 
beeekdag a openbar vakan Ie 
dag, bet een a.fgeva rdlg(Ic' 'n 
"Brits('hllut"-plC'1idool gelewer. Die 
Engelso (in Natal) ou org (lat 
(lie Afrih:aanse Idnders die vol- 

DIE "moeilikheidmakers" het 
toe die president tot be 

woenheid gedryf . . . In die 
gedenk blad ASB 25 skryf oud 
ASB-president Johann Strauss 
van sy ondervinding hier in die 
vroee sestigerjare toe Stell en - 
bosch nog binne die ASB was, 
en net "moeilik" was. 
Mnr. Strull s was voorHitter van 

die 1960 ASB-)mngres wat op 
Heidelberg (Transvaal) gehou I . 
W arnemer van Nusas-sentra. 
het na (lie kongres sit cn lulster 
••. en die SteUenbos er was om 
gekrap. Hulle het "reg of ver 
keerd, g meen dat a) cUe ander 
Afrikaanse unlverslwite en kol .. 
leges verkeerd was en net hull 
rf'g (was) ten op 19te van 'n ver 
Kli:ddenh id ake," ryt mnr. 
Straus. 
Die SteUenboSAcrs het daarop 

hut "reg mas.jien" In werking e .. 
tel. "Bulle bet De Wet en eat 
(01 is <lit eabJ en De Wet?) op 
hul k~ot gchad en elke beslissing 
wat ek geg e het (of 11 op- 

" nde dag toet e slcryf sodat hulle 
nle Van Rieb('('clcd g in die nand 
kan vier nle, 
Wat die verblntenls met die 

FAK betret, voel die argevaar 
digdes dut Stellenboseh sy affili- 
aBle by die FAI{ mo ~~t it. j 

N A die 8Zuiting van die Uni 
versiteit van We8-Kaapland 
ween8 8tudenteprote8te op 
12 Junie, het die studenie 
voortgegaan om protesuei 
gadering8 te hou, 8008 die 
een op die [oto waar die 
.Peopie'e Free Education 
Front" ge8tig i8. Hierdeur 
word gestreef na die 8tigting 
van 'n eie, eioart univer8i 
teit, We8-Kaap het te midde 
van klasboikotte weer op 16 
Julie heropen. Alle studenie 

i8 hertoegelaat. 
Foto: Ole Burger 

NUSAS WIL "EIE SCHLEBU 

Nooi Afrikaan e Ilnioer it ite 
'n VOORSTEL deu mnr, Geo f Budlender, voorsltter van NV A~ e interim bestuur komi 

tee, dat die organisasle se Kaapse kantore oopge tel word vir navr e en ondersoel deur 
enlge Afrikaanse universiteit, i deur NU~ AS se vyftig. te j arkongre in Johanne bu an .. 
vaar, Alle dokumente rakende NUSAS se Interne organh asle sal vryeUk be lkbaa wee. 

Hierdi "regsmnsjien" bet die 
voorsittcr moedcloos geh d. SB 
organise rd r Christie uhn het 
tot sy redding g kom, Van Zyl 
Hatting n Van Wyk d Vries Sf' 
"Prosedure by VcrgaderingsH het 
nl uUkoms g b~d ~ ~ kongr • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
kan tydeUk ontbtnd word. 
Tot hierdle stap het die ASB 

P • Jdent dan ook oorgeg n. In 
die v rposing moes mnr. Strauss 
toe "gou 'n traan nit dl oog w g 
vee". 'r n spvte van hiel'di be .. 
wocnh Id, h t hy daarin slang 
om sy magte ngt r hom t. sk r. 
Die moeilikh idmak ra h t danr 
op hul h kelry gesta 1. 
In die g dcnkuitgaw word ver 

meld (bl. 15) dat SteJIenbosch in 

In 'n tweede beslult Is dieselfd 
persone g nooi om teenwoordlg te 
woes, en stukkc voor tc I', wan- 

MNR. GEOFF BUDI,ENDER 

merldng wat I em hr t) ult 
die voor ItterstoeJ, betwi dour 
bladsyvorwyslgin ult dl be- 
oldce boek," 

MOEDF.LOOS 

neor 'n ona h nkllke kommlsste 
onderso k instel na die org nlsn 
si en aktlwiteite van NUSAS. 
Die kommlssir sal besta n ult 'n 
nt 1 jurist wat NUSAS s'lf s I 
nwys. 

1l;}1JRJ ... 1I0IllJm 

r aanteken 11 l 

MATIES MAAK ASB-VOORMAN 
BEWOE .. 

Bl.-de 
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Die Studente 
Se ... 

DAT waar Hennie vandag 1s, is 
die ASB mOre. 
DAT die B~kongre heelwat tot 
die probleme van dl stedellke 
antoe bygedra h t. 

DAT daar bo alle twyfel vasg stel 
is dat Sakkie se vis en chips nie 

gad nkWaardighede Noord ge 
sl ,ep is nie. 
DA die leutelg tlo rder toe nle 
'n BBC-po aangeblod is nt . 
DAT die Wilger-latte nou die 
L Idlaw-Jaguar sal moet leen as 
D nle Malan w r "Bckflultjle!" 
kr c. 
n T die tell nbo e dames hler 
d e d .urn t winter be8lI nle koue 
vo te aa key d e hoepolvy 
tot sy reg korn nle. 
DAT Boamanstraat karakterloos 
geword hot, 

M TIE-POSTE 
A nsoeke om peste in di re 
d kale van Die Mat! '73/'74 

k n tot Vrydag, 10 Augustus gerig 
word aan Di Voorsltter, Publika 
siekomitee, Sanlamgebou 20lS, Stel 
l nbosch. Die poste word elders 
op hierdie bladay vermeld. 
Aansoeke moet onder meer die 

kursus, [aargang, toepaslike on 
d rvlnding en die vcrskillende 
poste waar!n di aansoeker be 
l ng tel, verm Id. All eerste aan- 
o 'ke om verslaggcwerspost, moet 
vergesel wees van 'n getlkte be 
rlggie van sowat 250 woorde. Foto 
rawe moet voorbeelde van hul 

werk sa m tuur, 
rstejaaraanso ke sal stmpa 

tl k. oorwe Ing genlet. 

N VAL '74 
Enig Matle wat graag met 
di organlsaslo v n Karn val 

'7 b .. hulpsaam wil wees, kan tot 
Vrydag, 10 Augustus aanso ike rig 
aan Die Voorsittcr, Karnavalko 
mlt e, Banlamgc bou 205, Stellen 
bosch. Aansoekera moot di soort 
ortetculje waarln hulle belangatcl 
a ook vorlge organisatori S on 
crvlndin vermeld. 
u irst .jaars en voral tweedejaars 

word verso k om van hullc te 
1 at hoor. 

DUJTS}1~ OER 

Joh, 12 : 47 

i 
Vrydag, 27 Julie 1973 

AS8· KONGRES 
D IE gebruiklike ASB-kongres het weer die afgelope va 

kansie plaasgevind op Stellenbosch. 
Die kongres se aktiwiteite is wyd gerapporteer en gekri 

tiseer. Dit is verrassend dat die intellektuele modderkoekies 
bakkery wat die kongres gekenmerk het, waarllk deur skyn 
baar die meeste kongresgangers as 'n sinvolle bydrae tot 
die bespreking van Suid-Afrika se probleme beskou is. 
Oat sommige afgevaerdigdes die hersenskimme van sekere 
referente aangeprys het en daaruit .volmaakte" oplossings 
gebrou het is mlsklen nog verstaanbaar, maar dat die meer 
derheid hierdie onverteerbare spyse gesluk het is on be 
gryplik. 

Die kongres laat 'n jammergevoel enersyds en 'n dank- 
baarheid andersyds. 
'n Jammerte dat Stellenbosch se stem nie duideliker 

gehoor is nie, dat die gedagtes wat op Stellenbosch inslag 
vind nie sterker na Yore gekom het nie. Die ASVS-afvaar 
diging het 'n moedige poging aangewend, maar is oordonder 
deur die ander afvaardigings. 
'n Dankbaarheid andersyds dat Stellenbosch nie deel 

gehad het In hierdie debakel nie en ook vir klein dingetjies 
soos die realisme wat 'n paar afgevaardigdes geopenbaar 
het, die tema wat qekiec is, die uitnooi van 'n swart spreker. 
Dit skep 'n vae hoop. 

Affiliasie 
Uit die SR-besluit vroeer vanjaar om 'n verslag oor die 

ASB uit te bring en ook uit aanbevelings van vorige stu 
denterade, blyk 'n groeiende besef dat Stellenbosch gereeld 
sy houding teenoor die ASB in oenskou sal moet neem en 
duidelik sal moet stel waarom die Bond nie aanvaarbaar is 
nie. Die onlangse kongres het hierdie feit beklemtoon. 

By die skrywe hiervan het die spesiale Studenteraads 
vergadering oor die ASB nog nie plaasgevind nle. By 
hterdie geleentheid sal die Studenteraad waarskynlik die 
situasie deeglik evalueer en duidelik sy standpunt stel. 

Om in 'n enkele hoofartikel die voor- en nadele verbonde 
aan 'n Stellenbosch binne die ASS te probeer opweeg, sal 
'n nodelose poging wees. Daar is egter 'n aspek van hierdie 
aangeleentheid wat aandag verdien. 

Reeds voor-verlede jaar is deur SR-Iede gese dat Stel 
len bosch nie moet vra wat kan die ASS vir Stellenbosch 
doen nle, maar wat Stellenbosch vir die ASB kan doen. 
Die aanloklike versoeking dat Stellenbosch deur te affilieer 
die ander Afrikaanse universiteite bale makliker na sy 
menings sal omswaai, is ongelukkig net 'n luqspleellnq. 

Die propageerders van voorafgaande gedagte, Ie veml 
klem op die groter invloed wat Stellenbosch kwansuis sal 
verwerf onder die Afnkaanse universiteite en waardeur 
veranderings dan gouer te weeg gebring kan word. Hoe 
dit gaan gebeur is moeilik te begrype. Wei sal Stellenbosch 
sy saak kan stel, maar welnig nut is daar tog as dit soos 
die van die ASVS stil gemaak word deur 'n ordemosie. 
Ook moet niemand homself bluf en reken dat Stellenbosch 
deur heraffiliasie dierbaarder gaan word in die oe van die 
geaffllieerde universiteite nie. Dit sal inderdaad huigelary 
aan die kant van hierdie universiteite wees as hulle 'n 
Stellenbosch wat om bogenoemde redes affilieer verwelkom. 

Stellenbosch sal dit ernstig moet oorweeg of heraffiliasie 
enigsins 'n effektiewe wyse is waarop dit wat hy voorstaan 
oorgedra kan word. 

HULDE 
M ET Aggentaggentig se dood het Stellenbosch 'n kleur 

ryke persoon verloor. Aggentaggentig was 'n instelling 
wet geslagte studente aan mekaar gebind het. 'n Legende 
wat nog lank sal leef in bale huidige Maties en oud-Matles 
se herinnerlnge aan Stellenbosch. 
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AFRIKAANS has been, and will remain for some time, the 
most significant factor binding the Afrikaans people to 

gether in some form of "cultural identity". As one who is 
excluded from this group both by birth and choice, what follows 
are some observations regarding the role I see the language 
playing in the South African society. 
The period 1875 to 1925 saw the 

inception and acceptance of Afri 
kaans as the alternative outh 
Afl'ican language. Parallel with 
this series of events ran the feel 
ing that Afril<aans was the only 
tool which could end and elevate 
the Afriltaner Dutch people to a 
realization of their ideals, a bul 
wark against angllsizatlon. The 
course of events since then has 
done little to alter this attitude, 
it has reinforced it. As a result, 
nil too often Afrilmans has been 
attacked from a political plat 
form. While this view is undoubt 
edly misguided, Afrikaans now 
faces a real danger. That of be 
coming a purely political tool 
rather than a means by which a 
cultural defined group can expr S8 
its ideas and ideals in the manner 
which it eels best, 

UNITE 
That Afrikaans has succeeded in 

its intention to unite the Afri 
kaans people cannot be denied. 
As a result, those who saw fit to 
reject the ideologies underlying 
the growth of the Afrikaans Na 
tion also saw fit to reject the 
most obvious embodiment of these 
ideologies - the language itself. 
Perhaps this situation was inevi 
table - the two main white 
groups in this country have al 
ways been chosed to oppose each 
other from diametrically opposite 
standpoints, and the tangible em 
bodiments of an ideology are al 
ways more accessible to attack 
than the ideology itself. 
But now to the real problem 

facing the English and Mrikaans 
language groups: that of commu 
nication. 
In the process of uniting their 

own people around a common cul 
tural banner the Afrilmnct's have, 
o neeesstty, h (I to exclude all 
other groups. But now that this 
identity has b en firmly entren 
ched, they find themselves in a 
position of almo t total alienation 
Irom these groups, a situation 
which prevents any further spread 
of their ideals and their belief. 
While this situation may be 

founded on a purely ideological 
basis, the barriers it presents 
should be able to be surmounted 
on a purely cultural level. But 
here we find a second problem 
arising, As an English-sp aking 
South African, I find very little 

in the Afrikaans culture, based as 
it is, so largely on a tradition 
with which I can find very little 
to identify, to attract me. 
The restrictions which the Afri 

kaans people have imposed upon 
themselves and their writers have 
lead to a stagnation of their 
literature. Traditionalism is still 
the most valued concept, and 
while this aspect is vital to the 
formation of any culture, its wor 
ship to the exclusion of all else 
can only lead to retrogression. 

NEW GENERATION 
Clearly, what is needed is the 

fostering of a new generation of 
writers and poets who feel free to 
express themselves as they wish 
in what is, after all, a language 
which lends itself easily and 
powerfully to expresslon. Censor 
ship of any kind has no part ill 
the realization of this goal. 
South Africa's history i Ilttered 

with the bodies of too many mar 
tyrs - let our literary history not 
follow the same course. It is the 
duty of both English and Afri 
kaans writers to establish a com 
mon course, a common destiny - 
that being tbe recognition of the 
aspirations of all outh Mricans, 
South Afl'ica is still clearly rip(' 
for such a common ideal. 

DEVOTION 
For too long, South African 

writing had been characterized, 
on both sides, by a fanatical de 
votion to respective causes, resul 
ting in the refusal of both sides 
to listen to the other. The only 
loser has been literature itself. In 
th long run we will be the losers. 
A healthy society i dependent 

on II rblculats group who can 
expr Slit and formulate Ideas freely 
and without fear, to the better 
ment of that society. In this coun 
try such a society cannot rise 
rom one group. 
(Hierdie artiket is deu ·m/m·. 

Ronald Bischoff, hooire« akteur 
van Varsity. die Ikeu-studentebkui. 
'uir Die MaNe gesk1'Y/ met die oog 
op die TwectaZighcidsweek. (Sien 
b ,J ig op bls, "I). Aangcsien hierdic 
Matie die laaste uitgawe voor die 
TWf?ctalighcidsweek is, word dM 
bydrac nou g pllblisem'. 'n ArtikeZ 
van die hoojtcdakto'U,r van Die 
Mafie uC1'skyn in die volgende 
Val·sit!!. - Red.) 

tude teraad edank 
• onateure VIr teun 

'n MOSIE dat die persone en instansies wat bereid was om 
Stellenbosch se deelname aan die beplande interuniver 

sitere konferensie te Pietermaritzburg te finansier, bedank 
word, is onlangs op 'n vergadering van die Uitvoerende Komitee 
van die SR aanvaar. 

Dle pel' one en Instan le wat 
donar i g maak het, 1 : Organon 
(l)ty) Ltd., Johann burg; Mnjoor 

./V'V'V'V'V'V'V'vvvvvvvvVVVV'V'V'V'V'V'V'V' I s, W. Daneel, Stellenbnsch Travel 
A enoy: B )'gzfcht Motors; mnr, I. · b Per('1 ( ",tim ) Bpk.; mnr, Pikkie rlewe U Blommaert; Edgars em Van der 
tet Te ters (Plaza. en Stelbio). 

In 'n bri f aan die donateurs 
spr iek die Studenteraad di me 
ning utt dat hy steeds oortulg is 
van die nut wat so In konfer nsle 
kan he. Ole SR sal aanhou om 
aIles in sy vermoe te doen om 
Afrikaans-Eng lse verhoudlnge to 
verbet r. 

Die kongr s moos gckanseuecr 
word, en die don sics word ge 
voJgUk teruggestuur. 

Weens In toestroming van 
brlewc na die vakansie en 'n aan 
tal drlngond afkondigings kon 
verskeie briewe nie geplaas word 
nle. Brlefskrywers word v rsoek 
om geduld to beoefen. 
"Skande, St Ilenbosch": Moct 

assebll f so gou moontUk met die 
hoofredakteur in verbinding tree. 
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BEGINSELS 

v 
GfHALTE? Nuw v a Willem Doman 

Verduidelik 

Standpunt 

Oor Nico w r 
WILLEM DOMAN, Huis 
rals, skryf: 

U insinuasie dat ek uit vrees 
vir sensuur teen die ver 

soekskrif omtrent die Nico Ma 
lan is, terwyl ek eintlik geen 
redes kan aanvoer nie, is verre 
gaande. 
Dit is 'n kwade dag as 'n ver 

slaggewer van Die Matie vir my 
kom vra waarom ek teen die mo 
. le omtrent die petisie gestem het 
en u as redakteur is nie bereld 
om hierdie verklaring te plaas nle. 
'l'og maak u presles van 'n ver 
Idaring gebruik in 'n Sondag 
koerant - wat juts teenoor die 
\,erslaggewer ill die regte lig ge- 
tel word - om SO 'n lnalnuasle 
te mask. 

B ANTO 4 het veel verduur met w inig prote van hulle kant, 
maar bulle het non 'n breekpunt berelk, het dr. nn 

Scheepers, 'n vakbondleid ter en voormalige presidente van 
die A Klerewerkersunie, verlede Woensdagaand met 'n SAAK .. 
vergadering ge. e. 

TWEET ALlGHEIDSWEEK BY MA TIES, IKEYS 

Dr. Scheepers S onderwerp was 
"Swal·t Vakbonde", 
Oit meerd rheid van dlo B n 

to werJu'rs 1M nog nl politle ge 
orU~ntt erd nle, hl't dr. Scbeept'lr 
g( ~. Hulle begeer d t da r nan 
hul onmldde llike bflhoettea vol 
(10 n word - opvoecUng, b. ter 
w rl(sgek nthede en g. koold 
work op m rlete besoldlg, beter 
hehul in , beter v srvoer-fu llltelte 
en die reg om rl emlr v kbonde 
to be met von. magt tot onder 
handelln • 
"Die Bantoes is nie n t d10 

workers van ons ekonomle ni . 
Hullo verrlg g .skooldc n halt 
gcskoolde arbekl, maar in die 
meest industri e n vakrigtings 
word hulle nie geno gsaam 

go d vir dl w l'k wat hulle do n 
nie. Hulle word J hoe m er be 
wus van hi rdl uitbuitln " 

FRUSTRA IE 
Volg n die spr e1 ster is werks .. 

afbakening 'n ending wat slegs 
tot die frustrasle van 111 -blank 9 
1 -I en blankes 'n valse s kurltelt 
g o. 
"Indlen die roger1.. v kbondc 

uun B nteewerker too taan, 
w( rktUlfb k nln J( p n oolln 
met til opl Idtn v n Bantoow( r 
kt'r vir b .ter b trekldnJ , I 
011 vrtende van clie v rlede w ,(~r 
(118 tot on by tutu} kom deu te 
v('g U'c n 1 hlerdle venynl e 
vehltogte teen on land." 
Die onl ngso stakln s in Dur 

ban, dle Witwatersrand ell 008- 
Londen is volgens haar 'n b wys 
en waar kuwlng v n dt huldi 
plofbare to stand onder swart 
work -rs. 

Wat ek u verslaggewer meege 
deel het, was dat ek natuurlik 
goon beglnselbesware daarteen 
het dat bruinmense in die Nico I 
Malan toegelaat moet word nle. 
Indien ek egter hierdie petisie I 
onderteken het, het ek hulle uit 
gesonder ten koste van ander be- I 
volklngsgroepe, Die versoekskrif I 
vra om 'n veranderlng. Dit is na 
tuurlik gerig aan die admlnlstra- I 
tour as Icier van die Nasionale 
Party in die Provinsiale Raad, 
want hulle sten toe dat die status 
quo in die Nlco Malan gehand 
haaf word. 
Jndien ek 'n verandering hier 

omtrent van hulle aanvra, is ek 
rue bereid om in dleselfde juk te 
trek met die wat die poJJtieke 
speclbal juts te n hulle wil ge 
brulk nie. Hiermea wil ek nie se 
(lat ons as studente ongeag ons 
pollticke affillaUteit nie saam 
standpunt moet Inneem nle, maar 
ill bferdie spcsifieke saak is ek 
nle bereld om dlt to doen nle, 

SLEGS vir lewenslank? 'n Mens wonder of die Ksoeekskool nie 
sy versier 'n bietjie hoer moet stel nie. 

Respek • Ander Taal Kw VLr 

PERSVERKLARING 

'n TWEETALIGHEIDSWEEK sal tegelykertyd op die Matte- en Ikey-kampusse gchou word 
vanaf 6 tot 12 Augustus. Hierdie week word gereel deur Gerri de Villiers, ondervoorsit 

ter van die Studentebelange-komitee, en mnr. Evan Morkel, 'n Ikey-studenteraadslid. 

Gedurende die week al Ie de van die Tweetallgheld week to all atkondlgtnga in hut tweed 
van laa: genoemde komitec by k08- maak, t al te docn; hulsl .de snl toes I m 
hulso Cf't en 'n kort toesprakle hou Prims en H.K.-Iede sal v rso k dat dlt ultg VON' word! 
om Mattes bewus van die belang word om g dur nde hi rdle week 

Agterna in ,,'n gesamentlike 
pel'sverklaring" deur die opstel 
lors word daar gepraat van "volle 
vertroue in die owerheld" en "nie 
wll voorskryf nie". Ook vlnd hulle 
<lat "dU onprakties is am te, ver 
Wag dat die owcrheld dieselfde 
fasiliteite vir bruinmense moet 
0prlg" en uself praat van "ons 
naaste bure" wat voorkeur moet 
kry. 
Hierdie verk]arings probeer om 

vir die tekortkomfnge van die 00- 
Woor(llng vall de petlste enlgsln 
t vergoed, maar a] bet ek ook 
lllc~ bona fides v n die ollstellers 
(MOOS U onvoorwaardcJik) an 
vaar, staan dlt nle in die versoek 
Rkrif nie en !ian ek dlt nie omler 
Mkryf nif'. 
Ten slotte is daar in die prak 

tYd ook 'n hele paar dinge wat ter 
lip rake kom by hierdie deUkate 
. aak. Hiel'in is ek, ironies genoeg, 
geneig om saam met die opstcl 
let·s my volle ertroue In die I 
OWel'h Id uit te sprcck om die I 'll Oro p VUll agt p rsonc uit 
Proble m t hant er. M sjonalnnd sal 'n bcspreldng le- 

(In VCfslaggcwer is 'lUI, mm·. wer van dt geesteli1w oplewing 
Doma.n gcstu.ur om die korrekt- onder B ntoe-leerlinge in' di' 
heid van die verklaring in Ra,1J~ stl'celt. Daar Is vyf Masjonas in 
Port vets te steZ. Mnr. Doman het hierdic groep, waarvan drle ver 
bevestig dat die verklaring korrek lede jaar nog op skool was en 'n 
1Veergegee is en verder daa.rop 
Ilitgebrei. Die u,itbreidl.ttg het die C · L 
1)~rklaring i,l ge~n WYS6 81'('bstan-i arne~Ule • an 
·'1I.ef:l vcrandcr n'te en ons ket 1'01- '0. 
Iit((WH met die verklat'ing in Rap- 
Port. Na Dna rnening hot die ber g I Nadnt taUe klagtes oor kort IiIls tydf 11 m (1 .. 1a 
'/}Inr. Doman gcens'itls in In ver- bibliote -kure deu!' die SR ont- uRool f'lke "ulul vall 
kce·rde Zig ge.'9tel nic. Ons plaas vang is h t di Carnegie-biblio- tlcmunr, Vrytlng lind 
egt r omag hierdic brief waa·rin I teelt b~sluit om as 'n eksperi- Hedllrende hiet'tllt ty sal boell( 
tnnr. Doman sy verklaring ver- ment aanvullende biblioteeltty uttgeJU'em Nl t.erngbe org I Rll 
<(Uideliklkwalifiseer. - Rcd') in te stel word. In (lJt~ tytlf41{rifa dellng al 

Slen Pt'lrspektinwe b1. 8. Dlt h.'t.el{en· dat die bib nou (1 ug- nol tlit oUt per onet'l 0 dlen 

SENDINGWEEK : 
SOEKLIG OP 

SPONrrANE SENDING 

DI~ 

GROOT planne word beraam vir vanjaar s Sendingwe k wat 
vanaf 5 tot 12 Augustus duur. Die Sendingwe k het as tema 

"Net SPONTANE SENDING kan 'n tyd soos hierdie oortuig". 

or lton 
0011 ,lit 
kommu ... 
1 bend 

Die hocfspreker, wat elke aand 
in die Studentekerk sal optr c, is 
prof. dr, J. C. G. Kotz6 van dl' 
Pastoral Spreekkamer van die 
NG Kcrk in Johannesburg. Prof. 
Kotze, wat tot 19139 aan die 
Kweeltsltool op Stcllcnbosch ver 
bonde was, was ook sprcker by 
die heel eerste Sendingweek bym 
20 jaar gelede. Hy is ook die skry 
wer van 'n aantal gecstelike 
bo ke. 

aktlewe 1'01 in hicrdi oplcwing 
g spec) h t. Dle gro p Se 1 gedu 
ronde die week ook in koshuisc 
optrce, 
Ur. Maral Sid SRans na llfloop 

van <lit, 1lllndbym nkom '11 ko 
ling IUlI'SU In p. r oonlilte work 
anhled, Dle doel hlervan I om 
tudente te Ie r hoe om (li(, }Jv n 
geJie U 11 under' 00 to dra en bot 
om nder met hul per oonltke 
llrobltlme te lie),), rk· an 0 k by 

In 
Dr. WlIllt'l Maruls, tans leraur 

hy die NO Kerlt Pretorla-Oo , sal 
eU(f midd go ty(leJ18 die ehmsuur 
in die Van (ler Sterrsoul optrN~ . 

'n Uitstalling oar Scndingw .l.'k 
in Suld like Afrlk word in die 
Erfurthui gehou. Oaf r' s I oolt 
l'olprcntv rtonings en Itool'uit 
vo ,riugs g dur nde di . 

or 
MASJONAS 

UT'i 

st. unin' 
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n 
TOKKELOKKE en regstudente is nog altyd beskou as vertcenwoordigers van twee heelte 

mal verskillende dcnkrigtings op die Akker. Tradisioneel is die regsmanne dan nog altyd 
gesien as die linkste van die twee groepe, terwyl die tokkels as regs, verkramp, konserwatief en 
behoudend bestempel is. 

Die lewensbenadering is nle on 
praktles van aard nie, dog oor 
beklemtoning van die intellek 
tuele benadering vind plaas, 
Die uiterlike beheer oor die 
omosies is nie juis goed nie . . . 
Hierdie persoon het insig in eie 
probleme, en neem sy mede 
mens in ag - hy is sensitief 
wat sy sostalo omgewing betref. 
Alhoewel daar definitiewe ten 
dense tot angs is, ly hy nie aan 
'n ernstige angstoestand nie. 
Die regstudent is . . . heel llbo 
raal wat sy opvattlng betref." 
Volgens die skrywer is die 

grootste verskil egter ten opsigte 
van konserwatief/liberaal, en hy 
kom tot die gevolgtrekking "dat 
hlerdie persoonlikheidsverskille 
tusscn teologiose en regstudente 
waarskynlik toegeskryf behoort 
te word aan primere houdingsver 

. skille." ~~~------ .... _....------------------------~------------~ e. W~n in :J{uwe G() ate ... ~ 

Gedurende my omwandellnge in 
die Carnegie om stof vir seminare 
In te samel, het ek op 'n heel In 
t rcssnnte tests afgekom - getl 
told "Persoonllkheidsv rskille tus 
sen tcologtese en regstudente." 

Die skrywer waarsku tereg 
vooraf dat by slegs met die ge 
middcldes w rk, en dat die idee 
gncnslns is om mense te etlket 
teer nie. Benewens die felt dat 
die aogenaamde gemlddelde 
mens eintlik nle bestaan nle, is 
daar nog vole indiwiduele afwy 
kings vanaf hierdic statistiese 
gemldd Ide. 
Met hlerdie voorbehoude in ge 

dagte, noem ok enkele van sy ge 
volgtrekklngs: 
,,(Die gemidd Jd _ teologlesc stu 

d nt) Is taamlik intellektucel, met 
'n tnt lligensic van gemiddeld- 

superieur . . . hy is geneigd om 
soms to veel klem op dinge te Ie 
wat minder belangrlk is. Die stu 
dent is emosionecl stabicl ... tog 
is sy Innerlikc aanpassing nie van 
die beste nie. By ly nie aan angs 

nie, alhoewcl daar sulke tenc se 
bestaan. Hierdie persoon ... is 
nie untagonlstles, of negativistics 
t enoor die s If en omgewing in 
gestel nle, Die tcologlese student 
is . . . baie konserwatlef." 

"Ook die rcgstudent is taam 
Ilk Intellektueol, met 'n Intelll 
gensi van gemlddeld-supericur. 

Briel 
.,'''''''',,~ 
ELDERS in Die Matie verskyn 

'n brief van mnr. Willem Do 
man waar hy sy standpunt oor 
die Nico Malan-petisle stel. Sy ar 
gumente is bale dieselfde as wat 
briefskrywers teen die petisie in 
Die Burg.r gebruik het. 
Opvallcnd dat briefskrywers 

vcral probeer om met die pettsie 
so bewoording fout te sock, en 
dan veral oor die uitsondering van 
"bruinmense." Sou mnr. Doman 
en diosulkes werklik die petisie 
ond rteken het indien dit die toe 
lating van alle anderskleurlgcs be 
plait het? 

WeI het mnr. Doman, volgens 
die brief, geen "beginselbesware" 
teen die toclatlng van bruin 
mense tot die Nico nie, maar 
skyn baar is hy ook nie so oor 
tuig daarvan dat bruinmense di 
gel .entheid moet kry om op 
voerings van gehalt in die Nlco 
by te woon dat hy hom vir die 
opheffing van die verbod beywer 
nie. 'n Mens wonder of mnr. 
Doman en sy geesgenote al die 
argelopc paar [aar wat die ver 
bod in working is, enigiets ge 
doen het ,(binne die Party na 
tuurlik) om die huidlge onwens 
like toestand te verander. As 
daar wel iets gedoen is, was dlt 
duldclik bale onsuksesvol, Dit 
maak 'n mens effens moedeloos, 
nle waar nie? 
o ja, en dan word natuurllk ar 

geslult m t die onvermydelike 
"Catch 22" van hlerdie 800rt 
briewe, naamllk dat daar aller 
hande andcr dinge by die saak 
betrokke is waarvan mnr. Doman 
kennis dra. 

VANAAND is 'n sttl warm 
somoraand. Dit Is 'n aand 

vir stap en stilwe s. PIck .. 
plek ruik die kamf rfoclic 
helnlngs nog altyd. D ur die 
klein rultjies van ou v msters 
val geel llg wat meng met 
die alra tUgte se helderheid 
tussen akkcrbomc tot 'n 
vreemde sklldery teen onge 
lyke wit mur . Daar is nie 
ens en kriek om t protes 
teor t 11 die stllte nle. Net 
hler cn da r praat 'n lcivool' 
tjJe m t homsclt. En in die 
stilte wanr drufwekorlcla aan 
prIOlo onkeerb a1' ryp word, 
b s f jy, m~na v n jou tyd, 
atadsmens, mens van lawa 1, 

Foto: Johan Stander 

dat 'n bokende woreld sklelik 
onb kend goword het, Jy sien 
die aand en jou Stellenbosch 
vir die eerste rna 1 soos deur 
'11 dulkbrll - 'n vreemd 
ond rwaterse w ,reId waar 0.1- 
les klankloos en traer Is. Die 
wind s roer in blare Is stadlg 
SOOS deining en seewler. Jy 
loop [ou mensllkc pas d ur 
jou dorp wat nle moor joune 
is nie, deur bekende dinge 
wat noolt bckend was nie, 
deur j6U wer Id wat nooit 
jou ne sal w es nie. En om 
jou, ook teen jou v 1, slult 
die louwarm maar kUdicp 
oscaan van die nag. 

Wlum v n Zyl 

II oe Ryrn Dit Dan? .,"'",,,,,,,"',,"',,,,,,,,,,,"',,,,,,,,"',,,, 
TEN slotte 'n woord van gcluk- 

wen sing aan die groep mense 
wat dit regkry om in hlerdie 
Groen Erfel1isjaar 'n bree snol 
w g d u r een van die pragtigste 
del van ons land te bou. Ver 
beel ek my of is die slagspreuk 
nie vanjaar "Bcwaar ons groen 
erfants" nte? 

Wees sterk! 
Die vakansie is verby, 
Daar's euwels te bestry, 
Daar's werk, 
KOMAAN!! ! 

(Apologle, Jan F. Celliers). 

deur 
die .. 

MEDEBURGERS, 
Uitgeput na al die rondreis en afloer gedurende die afgelope vier 

wcke sal ek In moedlgc poging aanwend om 'n vinnige versla van 
die mees onlangse ontwlkkellnge te gee. 

Laat ons begin met die nuwe lede van MDV. Paul Taylor het 
voorsorgmaatreela vir sy Europese avonture get ref en Sandy dra 
ook nou die "weg bly" cmbleem. Die gowilde romanse van Jean 
Storey en Rory Kerr het nlemand teleurgestel nle. Mees opvallend 
is seker die verlowlng van ons Spaghetti-liefhebbers Jonathan en 
Jean. Alles van die beste aan al hierdie ondernemende persoonlikhede! 

Ander lede van die gemeenskap voer egter ook heelwat in die 
mou. Ek dink in besonder aan Antoinette Kellerman me haar 
"Slcapie" asook Sylvia UYH en die held Hofmeyr. Ons wag n span 
ning. 

Tillie van die Ark verdien gelukwensing daar sy vir Snorrc 
(Edwin Grobbelaar) oorroed het om tog sy akademlese loopbaan 
voort te sit. Voorwaar 'n riem onder die hart. Dis tragles dat Fanle 
Loubser en Johanna Groenewald nle meer so naby aan mekaar woon 
nie, maar ten spyte van hierdie ongerlef bloei die verhouding on 
ophoudelik. 

Mense, noem net die Suidkus, meer spesifiek Durban en Thea 
Grobbelaar is in ekstase. Die naam Johnny duik onwlllekeurlg op. 
Fran Taylor (Monica) en Anthony se vakansle-doen-en-Iate was 
skouspelagtlg en bale sterk kompetisie vir Marietjie Liebenberg en 
Philip. 

Op die meer sosiale ,front: Leslie Moore (Minerva) se belang 
stelling in Tienie is deesdae bale akticf. Drompopple-Ieidster Carol 
Faure was ook baie in haar sldk met haar kuiery in Pretoria. Neelf4 
is pulk geselskap. 
Hcrman Blnge, hoe gaan dit 

met Christa? N eem die boereraad 
van -Iannle Hofmeyr (Eendrag) en 
drink intiem koffie in Enrico's 
soos hy met Corrine maak. Ek 
hoor die "haatverhouding" tussen 
Kelvin Johnson en l'oelde Hoexter 
(Sabo Sela) is deesdae druk onder 
bcspreklng. Wat van nog 'n koppie 
koffle in Enrico's? 
Edwina Abbot (Harmonic) n 

Pj(~rrc se persoonlike probleme n 
v.rskille het hierdie vakansic 'n 
minimaJc rol gespeel. Die sielvolle 
verhoudings van mede-musikante 
(Erina en Petrus I{rig ,) en mede- 
wiskundiges (Willem Fouche en 
Annalene Marais) is altyd bevre- 
digend, so opbouend. SLEUTELSTER *** 
Kallie Hanel{om (PSO) en 

Jenny (Huis Francie) word nooit moeg van mekaar nie, verstomment\· 
Sonja l{riel voel egter dat haar dramatiese talent Eendragtig ver 
persoonllk word in Dodes van cler Spuy. 

Maar voor ek my mond verby prant sluit ek af. Akademiese 
wolke hang swaar oor Stellenbosch. 

Tot volgende keer dan 'n klapsoen van julIe eie, 
Alomteenwoordige, 

Senorina G. L. 0 rder. 

SE 
MENE 

Hemdediens 
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"IN" 
Is jy 'n Snob? Het jy status? Verkeer jy in die hoer 

strata van die Matiegemeenskap? Smag jy daarna 
om as 'n Snob of 'n Jet-setter bekend te staan? 

Die volgende artikel sal u in staat stel om te be 
paal of u as 'n 1973-Snob klassifiseer al dan nle, 

Dit is in om uit te wees. 1973 se 
Snob is In allecnloper wat groot 
skares en groepe vermy en die in 
druk van 'n asosiaIc skep. Mens 
sal hom nooit in die Spur of 
Wimpy te sien kry nie, maar 
laat skemeraand sit hy met sy 
skemerkelkie op die Devon Valley 
se voortcrras. 

BI~SOEDELING 
Bo-aan die Snob-hlerargie is 

persone wat bulle motors verkoop 
om bulle by die geledere van die 
kampvegters teen omgewingsbe 
soedeling te voeg; Genoemde 
Snobs sukkel gewoonlik om In 
vaste verhoudlngs betrokke te 
raak, ten spyte van die f('it dnt 
hulle altyd redelik liks is. 

'n Snob besef dat almal dees 
dae toegang het tot duur wyne en 
daarom geniet hy eerder 'n bottel 
Tassies (van 'n goeie maand) ... 
Hy praat Engels met In effense 
Oxrord-aksent en Afrikaans met 
so 'n titseltjie Nederlands (al is 
sv naam Johannes Jacobus Her 
manus de Wet). Snags slaap hy 
in sy Cottage net buitckant Btel 
lenbosch. 
Privaat partytjies vervang fa 

kulteits- en verenlglngsfunksles 

'n baard terwyl Minder bekwame 
snobs 'n skaars slgbare snor met 
born ronddra, Sigbare snorre i 
krapperig en rue suave genoeg 
nle, 'n Snob is sielkundig bale de 
lil{aat saamgestel en klein dlnge 
tjies is genelg om hom/haar to 
ontstcl, seos byvoerbeeld om 'n 
hele naweek op SteUenbosch te 
moet deurbring. 'n Traumaticse 
gebeurtenis S008 'n besoek aan die 
Biblioteek is genoeg om 'n erns 
tige balansverstcuring te veroor 
saak, Geen Snob ly oolt aan 'n 
algemene kwaal SOOS grIep nle, 
Snobs praat met baie mense, 

maar kommunikeer met bitter 
min. Wat hulle taalgebruik betrcf 
is daar bnie woorde wat 'n moet 
is vir snobs, veral waar hulle 
hulle g brek aan metafisiese ver 
bintenisse wiI beklemtoon 

HARE 
Lang' bare vir mans is bale be 

sUs IN, solank dit netjles gehou 
word. Sig-are en pype is dinge wat 
aan 'n Snob 'n akademles-welge- 
telde voorkoms kan gee, veral 
wanneer by/sy ten minste 25% 
van sy /haar klaase bywoon. Dit i 
in elk geval in om klasse by te 

BO: die 1973 snob is 'n alleenloper wat groot skares en groepe 
vermy en die indruk van 'n asosiale skep mens sal 'n snob 
nooit in die Spur of Wimpy te sien kry nie )n snob besei 
dat almal deesdae toegang het tot duur wyne en daarom gcniet 

hy eerder 'n bottel Tassies. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

op die Snob se voorkeurlrs. By so woon, bohalwe wanneer Jy ieb~ b(~ 
'n g('leentheid hou 24: formeel ge- InngriJ{er het om tc doen, 
klede hulls in een kamer met Matte-snobs het die teenwoor 
roulette, in 'n tweede kamer met digheid van gees om hulself ten 
'n ge(lt~mpte orgic, en in die derde minste twee maal per week in die 
met filosoftese Iewensbeskoufnge flick te bevlnd. Dlt is immers 'n 
wat wlssel van eksistenstall me 
tot Zen Boeddhlsme beslg; 

Om vas uit to gaan is afkeu 
renswaardlg. Die ware Snob rank 
d esdae verloof, veral as dit nle 
di eerste keel' is nle, Vir dames 
is dit nle in om hulle aand se es 
kepadcs by die koshuis oor tc 
vertel nie. 
1111111111 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIII 1111111111111111111111 1111111111111111111111 

REGS: )n snob is sielku,nd-ig 
baie delikaat saamgesteZ en 
klein dingetjies is geneig om 
hom/haar te ontsiel, soos by 
voorbeeld om 'n hele naweek 
op Sfellenbosch te moet deu,r- 

bring. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII11111111111111111 

Die ecrste ding wat 'n Snob 
koggcns doen, i om te sien wat 
dn,ardie dag met Snoopy gebeur, 
en Saltns voor hy slaap put hy in 
Kpirasie uit die Dropout . 
'n Goeie 1973-Snob wect dat Cat 

Stevens en J ethl'o Tull die regte 
dinge was om in 1972 n te ge 
~i~ r hc~ maar d~ wat op d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oomblik tel, Pink }l-'loyd en Dory BLOMME VIR MOF EN S 
Previn is. Pcrsone wnt voorg e V D 0 
dnt hulle van klassieke musiek 
hou en slegs 'n panr komponiste 
Be nnme ken, is uitgeweltcnes in 
die snobbinnekringe. 
'n Deul'rnckaar Snob dra altyd 

BO: 'n deurmekaar snob dra aZtyd 'n baard . . . pype is dinge ioat. aan 'n snob ''l'' akadem e8~ 
weZgestelde voo~koms kan gee ..• nooit sender 'n kopie van MAD ... ,in die verlede was gholf 

dte snobspel, maar enige kaartspeZ geniet op die oomblik voorkeur, 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Matie wat in 1972 aan voorne- Spykerbal ogter bly di ape} vir 'N '" NOB II' : 
mend ... Snobs 'n voorbeeld gestel fynproew~r snobs. Die g rug d t 
het deur 289 keer te gaan flick. kennetjle in is, is alw Cl' uit. 
'n Snob Is baie Jief vir goeic~ 

l('esFitof en I noolt sender 'n 
koplc van MAD in (lie nabybeid 
gevlnd word Ide. Ten spyte van 
gerugro oor Dostoyevsky, Knfl a 
en andere wae (lie rondtc deen, i 
'n Snob 'n kenner van Westerns 
en besit ook dan al di.~ werko 'an 
Louis L' Amour. Vir (lit Hlpf'r~ 
Snoh Is Damon Runyon die Ina st. 
toevlug, 
Mati -snobs 'is b Ie gestel op 

hullo kam rversierlngs. G w ag 
de en prlkkel nde pI kkat teen 
die mure kan nig ansprar It op 
snobskap rumeor. 

VOORNA M-BASIS 

• Iemand m ,t 'n bandspeler in 
sy motor (verldeslil r t ul 
Dead, Traffic, ent ngle in Bob 
Dylan). 

Iomand wat nl ~ in die 10s 
hui . 1: np n! . 
• I mnnd Wilt Sond o nr dl 

SAUl{-Simfonll'-or s in die 
l"a pstad st dsaul rm n 1\1 ster, 

Icm nd w t on" publls cl 
g dlgt sl ryr. 

'n nob is Ienu nd Witt NIE 
hn.rdloopHkoene • be it nie, w 1 
oerenlng kry €.'11 muurbal peel, 
lJy ry met p rl{cerltuu.rtji H .... ,11 
sy motor S( v II tor rond en is 01) 
voorna m~bQHI met die nle 
blunkr Unlver IteU. per one 1, 8()~ 

WI'I us met Enri( 0 I'm pc r oneel 

I{UNSWERKE 
Plakkate met natuurafbeeldlng' 

( onder stropm'ige vel' ies natuur 
Ilk l) i Vf'rld( Uk, dog 'n ware 
• nob kan ultgekon word a n dio 
001' pronkllke werkr van • teUN - 
hORse lam stu(l(mtA· w t teen y 
mure pryk, '11 Matte- nob flra 
ook gMll T-bempln nlf't s]ng 
sprc'ul e on under afh ,eltlln nle, 
In die vcrlede was gholf di 

snobspel, muar entge k artapel 
gcniet op die oomblik voorkeur, 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"111111111111111111 

REGS: dil i in om klasse by 
te 'Woon, behahoe wannecr ,1U 
iets belanqriker hei om te doe;~ 
. .. 'n besoek aan die Bil)1iofcck 
is genoeg om. 'n crnstige ba 
lomsversteurinq to veroorsaak, 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KANUV 

Tel. 3963 
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UWE 
IN Y GE 

MA AT ON 
SODS Die Matie verlede semester berig het, het die Stellenbosse 

Kanoklub gemik na 'n oorwinnlng in vanjaar se Bergrivier 
marathon. Die Stellenbossers se hoogste verwagtinge is oortref 
toe 'n Ma tie, Sun ley U ys, eerste in die nasionale byeenkoms 
geeindig het, en Stellenbosch vir die soveelste keer die Inter 
univ rsitere kompettsle (wat tydens die marathon gehou is) 
gewen het, en boonop nog in die Klubafdeling geseevier het. 

Sun ley Uys, Springbokkanovaar- Dit wa die eerste keor dat 
d r van Stellenbosch, hot die SunJey Uys aan die strawwe 
Bergrlvler-marathon in 'n nuwe marathon deelneem, Benewens y 
r kordtyd gowen. Sy wentyd van oorwlnntng In rel(or(ltyd, is by 
16 uur 44 min. 40 sek. v rbeter 001, die eer te reeler wat daarm 
di ou rokord wat in 1966 dour kon 81 ng om al vier kofte In re 
Paul Chalupsky van Natal opge- kordtye af fie 14;. Die wedvaart 
stel is met meer as twee uur. was bowenal 'n persoonlll e trloinf 

vir hom, By was vasb sloto om 
hom as 'n root reeler te b wYS 

Tw ede (en 'n halfuur nR Uys) en hierin het hy volkome geslaag. 
w s nog 'n Sprlngbok, Roelof van 
Riet, Hy het net net daarin ge- 

OOK TWI~EDE 

SUNLJt]Y UYS 

slaag om die jong Springbok v n 
die vloot, Stefaans Hugo, met e n 
s kond. te klop, Hugo het gt .r 
in die [unlorafd ling ge~eevter. 
Sy tyd was 17 uur 16 min. 45 sok. 
Ole vi rde plek is Ingeneem deur 
J. T. Basson, Sunley se oefen 
maat, As hy n1 dour n gewrlg 
b ,acring g .kortwlek was nie, kon 
hy selts bet r gevaar het. Oor die 
.• rat, tw , skotte het hy die 
tw > e de poslsl beklee, 

Landman 

Andre Collins, die gunsteting en 
wenner van verlede [aar se wed 
vaart, h t hom half pad deur di 
dorde akof aan die marathon ont 
tr k. Hy hot 'n skouerbesering 
opgedoen. 

DAMES 

Die vroue-ardellng is dour die 
dertlenjarige Pamela Melck van 
die Paarl ook in 'n nuwe rekord 
tyd gewen. Hierdie kompctisie 
word 001' die laaste 14 kilometer 
van die wedvaart boslis. 
Die marathon, wat oor 'n af 

stand van 2G6 kilometer beslls 
word, is byna deur die droogte in 
di wiele gery. Goeie reens net 
voor die marathon het egter ge 
Borg vir 'n vol rivier wat goeie 
tye moontlik gemuak het. 
Daar was altesaam 82 inskry 

wings. By die Markstraatbrug in 
die PaarJ h t 72 de lncmers weg 
gesprmg. Onder hulle was 12 Ma 
ties. N t 48 de -lncmcrs het di 
wed va rt, wat by Velddrif go- 
indig h t, voltoot, 
Die ,Int rwatersy' i dour die 

Matics g(~W n. Die kfubkompetl 
Hi(~ is ook deur Stellenbosch ge 
bult, Die Stellenb08 Knneklub 
het natuurllk ook die algehele 
wanner opgelewe', 
Die marathon se status word vol 

gende j ar verander. Di wenner 
sal die houer van dt S.A. Mara 
thon Enkelroeititel word. 

o Kraql 

WILHELM LANDMAN, heel links, in aksie teen die Tukkies tydens verlede semester se 
kragvertoning deur die Matiespan. Deon van Wyk het die bal in die hande, terwyl At van 
der Merwe net agter hom gesien kan word. Die Tukkie met sy rug na die kamera is 
Savvas Thomaides. Na die wedstryd is Landman sy eerste koms gegee in die W.P.-span 
teen Natal, en hy speel sedertdien gereeld vir die WP - ook teen Transvaal en Noordsoes- 

Kaap. 'n Berig oor Wilhelm se opgang verskyn onderaan hierdie bZadsy. 

PLUIMBALSPELERS FNUIK 
DIE KEURLYS 

TEN spyte van die feit dat 'n Tukkiespan eerste gekeur was in die SA Universiteite Pluimbal 
toernooi, het Stellenbosch se span as oorwinnaars uit die stryd getree. Die Kampioenskappe 

is van 2 tot 9 Julie in Durban gehou, en die Maties is oorspronklik tweede gekeur. Die spt n het 
uit tien lcde bestaan. 

Universitelt, wat tot op daardle 
tydstip die gunstellnge was om 
eli" beker to verower. Met uit 
halerspel en vasberadenheld bet 
(lie Stell nbossers daarln geslaag 
om'n pannende wed tryd met 
agt punte teenoor sewe te wen, 

gelukkig verslaan, terwyl hy en 
Graham Phuhl ook geklop is in 
die stryd om die mansdubbelspel 
titel. Irma n Hansle kon ook nie 
daarin slaag om die gemengde 
dubb lapel t wen nie, 
Die bekwaamhede van die spe 

lers in die Stellenbosse span is 
erken toe die S.A. Universlteite 
span na die toernooi aangekon 
dig is. Hansie Both , Irma Beukes 
en Sharmane Mitchell is almal in 
hierdic span ingesluit, wat 'n wed 
stryd te n Natal gespeel het. 

Altesaam nege universiteite het 
aan die tocrnooi de lgeneem. Die 
Maticsp lers het dus moegeding 
teen die beste jong pluimbalspe 
lers in die land. Die standaard was 
- na afgelei kan word van koe 
rantkommentaar en uit Die Matie 
se gesprokke met die deelnemers 
self - b .sonder hoog, 
In die finaJ~ wt-dstryd van die 

to rnooi h t • tellenboseh toe sta n 
gel(om teen die span van Pretoria 

KEURING 
Hansie Botha, Stellenbosch se 

nommer eon, was twecde gekeur, 
terwyl van die dames Irma 
Beukes en Sharmane Mitchell 
onderskeidellk eerste en tweede 
gekeur is. Ander Stellenbossers, 
Johan van Eeden, Anita (,Spikes') 
N 1 en Graham Phuhl was almal 

\ onder die erste nege gekeurde TY G spclers. 
BOLAND Skitter . 

In WP-Wedstryde 

MT TE 
WILHELM. LANDMAN, die 

Matie-h elagter w t onlangs 
groot opg ng gemaak het in 
provinsial rugby, n wat nou 
g noem word as In to komstig 
Springbok, is self bai b skei 
oor sy sportpr st si s. 
Wilf Ros ,nb rg, dl Sund •. y 

'rim.8 s. l'ubri .kskrywer, het ~n 
p weke g lede in 'n prominent 
artil{el tot die Rlotsom gekom dat 
hy nit! lank sal neem om dl 
Springbol{sp n te baal nie, maar 
toe Die Matie In ond rhoud met 
Wilhelm gevo r het, w s hy glad 
nl r'S b wus van di rtik I 
nl. 
Ros .nberg s. kolom h t v .r 

sl yn nndat Wilh.1m met 'n straf 
al op byg('dr 11 t tot die W at - 

, Hk· Provinsi se oortuig nde OOf 
winning 001' Tran vaal op l 11Is 
parlt. Dit w s di, tweede wed- 

stryd wat hy vir die WP gespeol 
het, Di rate was 'n vrlendskap 
like w dstryd te n Nat 1 op 16 
Juni" 
In die WP se wedstryd teen 

Noordwes-Kn p 'n paar woke ge 
l de h t Wilhelm sowel 'n v rvy - 
s\{OP as 'n skepdo 1 d ur dip pale 
g stunr, 

y ppeJ I ,dt' t ve1'led(! j ar 
vir Matic se eel' tespau. In 1971 
hl"t by vir die Vlldoriane gesp ,el, 

11 in dl( vorlge j r vir Stellen 
bo eh ( ondM-20'8, Op M 001 (by 
Wl s hoof ,lin v II OrcylcoUt go op 
Hlo('mfont4~ln gewoe ) b('t hy vir 
die OV~-8kol(,Sl)Uf nf' in Howe) 
tit' tick a rugby m(>egedlng. 
Wilhelm is taus 'n Honn .urs 

st.udent in L ndboub stuur .n 
-beplullning, n 'n lid van Wilg n 
hot s· {uiRkomite. Alhoewel sy 

Hierdie spelers sal egter nie 
later vanjaar tydens die Suld 
Afrlkaanse Kampioenskappe die 
SA-span kan verteenwoordlg nie, 
aang sien hulle reeds ingesluit is 
in di Boland se pluimbalspan. 
Anita N 1, 'n senior Ingcnleurs 
wos student, is gter opgeneem 
in die Universiteite so span vir 
die toernooi. Daar word vorwag 
dat die Maties hul weer eens op 
hiel'die toernooi sal onderskei. 

AL DAMES 
In die dnmesafdeling het Stel 
nbosch besonder good gevaar. 

Irma B rukcs het daarin geslaag 
om die dames nkelspeltitel in te 
pnlm. Saam met haar spanmaat 
Sharm ne Mitchell het sy ook die 
dubb ilspeltitel gowen In die fi 
nal rondte is Hansi Bot.ha on- 

plann nog nie scker is nie, beplan 
hy om volg nde [aar verdcr op 
S ellenbos h te stude r voordat hy 
op Dundee in Nat 1 gaan boer. 

NEUTRONSTRAAT 3, STIKLAND INDUSTRIA, BELLVILLE 
TEL. 97-4950, 97·5601 

VIR AL U TYDSKRIFTE. AlOEMENE DRUK· BIND· EN KlEURWERK. KONTAK 

( DMS) BEPERK BELLGRAPHIC PERS 

ONS HET DIE GROOTSTE VERSKEIDE"!HEID TROU 
EN GELEENTHEIDSKAARTJIES IN DIE REPUBL/EK 

ONTHOUI ONS IS SO NA AAN U AS U TELEFOON 
WILHELM LANDMAN 
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HOLFTROFEE DEUR MA I S 
INGEPALM 
Na 26 [aar bo 

VIR die eerste keer in ses-en-twintlg jaar het 'n Matie-ghclf> 
span daarin geslaag om die SAU-gholftoernooi te w n. 

Dit, is ook die eerste keer in die geskiedenis dat hierdie titel 
deur 'n Afrikaanssprekende universiteit gewen word. 

Ook in die slagspeltoernooi het 
die Maties goed gevaar. Tienie 
Hendriksz het vyfde geeindig, Tim 
Randon sesde en Andre de Wit 
tiende. Tim Randon en Tien 
Hendriksz is gekies vir die SAU- 

Die span het nege wed tryde span wat teen Transvaal g speel 
gespeel, waarvan agt gewen i. het. Dit is die vierde keer in vyf 
Die wedstryd waarln die Matie jaar wat Tim hierdie span haal. 
die Ikeys, verlede jaar se kam- Hy is ook vir die tweede keer as 
pioene, met SA punte teenoor 26 kaptein gekies. 
verslaan het, was besUs die span- Die Matie-gho)fspan kan op 
nendste van die toernooi. Die reg trot voel op hul prestasies 
Ikeyspan, wat twee WP-speler8 tot dusver vanjaar. Dit is be Us 1----- 
en 'n Boland-speier in bul gele- die grootste jaar in die geskiede 
dere gehad bet, bet die wedstryd nis van die klub. Die spelers slen 
Illet groot selfvertroue tegemoet- uit na die intervarsity teen Dceys 
gegaan. later vanjaar. 
Bulle het sgter nie rekening go- - 

hou met die doelgerigtheid van 
die Maties nie. Met nog slegs die 
uitslag van die laaste spel in die 
weegskaal, was die Maties met 3 
punte tecnoor 2 voor. Dit was toe 
dat Peter Rogan as een van die 
helde van die toernooi gekroon is. 
Iiy het 'n agterstand pragtig uit 
gewis en sodoende halveer om die 
Matiespan die halwe punt te gee 
wat hulle nodig gehad het om te 
Wen. 
N og 'n span wat lelik op hulle 

neuse gekyk het, was die Tukkies. 
}lulle het 'n bale sterk span ge 
had, met Andries Oosthuizen, SA 
putjiespelkampioen, aan die spits. J ohan hot die toekenning as die 
1.)1 Maties het hulle met 4. spelle beste verloorder van die toernooi 
teenoor 11 verslaan. 

r.·.t.l.·;.R·· •..•. ·'"r.·.~I .. :. i ~.j~n· :· : ..••... t ".:·.· .. · .. ,~ .. : .. ,.~ .()k· .. ·.1t · .. · 1 .. · · .. " " ,# ~~t •...... 8 .. '· t .. ·.e'h·.· ,.?:~.n ......•... 
I~~. . .y.' .// ~ "'., .~) .Rretor.nl,.S :\ ,~ ..... ·62 ".'" -.l, . ~}' .II .' .JIIIiIii.'i' 
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GEDURENDE die Junie-vakansie is daar altyd 'n groot hoeveelhetd sporttoernooi aan die 
gang. Dit was vanjaar weer die geval en die Matfe-spanne wat aan toernooie deelgeneem 

hat, het besonder goed gevaar. 
Die Maties het daarin geslaag 

om die Bergrlvler-kanomarathon 
l'edelik maklik te wen, met 
Sprfngbok Sunley Uys die Indlvl 
du Ie wenner. 

'n Begeesterde Matiespan is 'n 
week voor die tyd reeds hier weg 
om in Johannesburg te gaan oefen 
en aan die toestande daar go 
woond te raak. Die span, be 
staande uit Tim Randon, Tienie 
Hendriksz, Andre de Wit, Jan 
Muller, Kobus Boshoff (kaptcin), 
Peter Rogan en Roland Hofmeyer 
(reserwe), het besef dat hulle 'n 
goeie kana het om die toernooi te 
Wen en het deeglik van hierdic 
kana gebruik gemaak. 

NEGE 

RUGBY 
Wat rugb, betref, was daar 'n 

Paar interessante toere gewees, 
fielshoogte en Dagbreek het daar 
in geslaag om die twee top-spanne 
van die Tukkies Ioeslngs toe te 
dien. Die Stellenbosch O.20-span 
het in Potchefstroom onoorwonne 
gebly tydens die O.20-rugbyweek. 

DANIE MALAN 
Aangesien dit die ecrste ge 

leentheid i wat Die Matie }(ry, 
WU di sportredaksle graag vir 
Danle Malan geluk wens met die 
'Wer Idrekord wat by opgestel het 
11\ die 1 000 met r In MUnchen ty 
{1(~n8 y eorse e toer. Dit I dte 
,er8~ keer dat 'n wl\r .. Idrekord 
(\('ur 'n ~'ul(l-Afrll,aner oortref 
'Word edert Gert Potginter die r(~ 
I orcl in die 44() tree hekldes op 
ICes tel het. 
Daar was sprake dat Danie vol 

gnnde jaar aan 'n Amerikaanse 
11l1iversiteit gaan studeer, maar 
hy het besluit om die aanbod van 

D
IE Matie-boksers by die SAU- VANJAAR is die SAU-hokkietoernooi vanaf 1-7 Julie op 

Pietermaritzburg aangebied. 
toernooi moes vanjaar die 

trofee aan die Tuldde afstaan, Op die toernooi bet die dam ,- 
maar het nogtans bale goed ge en man pan besondcr goed ge- 

vaar, en onderskeid lik vyfd en 
vlerde g .Cindig. Alte a m 10 
spanne het In eUu~ n.ftlellng mee 
getling. 
V 

FJNSl t.:.:UJ 
an die ses wedstryd wat die 

dames gespeel het, het hulle vicr Die MaUe-m n pan h t 
gewen, een verloor en cen gclykop en Ie p die teemoe 
gespeel, Ongelukkig kon dl kap- deur teen l1i ultstekend« pun 
t inc van die span, Rennie Bas- v n die Unlver itelt vall Wit- 

____ ~ . water r 11(1 g Iyl{op t peel, 
N a afloop van di 

Die sukses van die span vanjaar 
kan toegeskryf word aan die prag 
tige spangees, 
Tienie lIendriksz het 'n beson 

dere prestasie behaal deur die 
toernool onoonvonne af te slult, 

KAPTEIN 

Matie-boks 

vaar, 
Tommie van Gent en Boertjie 

Smit het SAU-titels gewen, terwyl 
hulle twcc saam met C. van Dyk 
en Johan Schwartz, die SAU-span 
gehaal het. Die span het teen die 
provinsiale span van die Vrystaat 
geboks. 

I :: 

Stellenbosch 
Wen 
0.20 rugby 
Op Potch 

STELLENBOSOH se gholfspan. Agter u.l.n.r, Andre de Wit 
Tienie Hendri1Gsz, Roland Hofmeyr en Tim Randon. Voor: Pete; 
Rogan, Kobus Boshoj] (kaptein) J mnr. Pikkie Blommaert 

(bestuurder ) en Jan Muller. 

Stellenbosch r By Preste 
SAU-T oernooi 

son, en Arlenc Co tea nl die 
eerste d el van hi rdl to rnooi 
byg woon hot nle, hootsa Idilt om 
dat hulle ann di Sprlngbol - 
pro we deelgeneem het. 

MET 
hull 

i punt 1 er ly dlt, 0 
v n di S uorllg ga 

die hand te wys en sal dUB vol- Sedert daardi wedstryd het 
gende jaar weer vir die Maties bulle nog twee wedstryd verloor, wen. 
beskikbaar wees. en een du rvan WIlS te 'n span 

wat onder aan di puntelc r is. 
DAWIESNYMAN 

Op 4 Augustus sal Nuweland 
tot oorlopens toe vol woes met 
rugbygeesdriftiges om die tita 
ni se stryd tussen Transvaal en 
di Westelike Provlnsie to slcn, 
Daar is reeds bale gcskryl oor 

di Tran8vaal e los kulccl, Gerald 
Boscb. Sommige koerantmann 
het bom soll8 8.S 'n opvo)ger vir 
Barry John geslen, 
Hoc goed hy w rklik is, salons 

op die 4d wel sien w nne r hy 
teen die Springbok Dawle Snyman 
spe 1. Snyman speel hierdie sei 
soen weer di rugby wat hom be 
rocmd gemaak het toe hy vir die 
eerst keer vir die WP uftgedraf 
het. 
Dit wll nou lyk of die wedstryd 

teen die Tukki s 'n jaarlikse in 
stelling kan word. So 'n w dstryd 
kan bale b teken vir Suld-Afri 
ka nse rugby. 
Dit wit voorkom of die lieder 

lang wat die Univ r ltett van Pr , 
tori teen die Matt s gely bet die 
begin van 'n reeks nederlae vir 
ludle betoken bet. 

Daar is gte 
die and t pann om te slen wl J 
onder die erst sowe spann 
eindig. 

Dl volg mde w dstryde 
V yd g g spe 1: 

Llberta - Held .rbcrg 
'f uls Viss r - Simon. b r 
agb ·1 - ul M 

T 

o M tual- bo, 
Tel 5507 
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~ DANIE MALAN, nusoe wereldrekordhouer in die 1 000 ~ ~ ANITA BESTER, Hester-Anna Ooetzee, Alta Wessels en Eugenie Brasier tydens -'n uur- I 
~ meter vir mans. By het die rekord in Munchen opqestet. byeenkoms op Stellenbosch afgeneem. 
~·~vvvv~~~~~~~~~~~~~~~ 

L OP WERELD AAN 
Edith Peters, Annette Welge- ,-------- 

moed, Dirk Muller en Jan Sie- 
hritH van die l\-faties het almal 
plek gcl{ry in (lie SAU-spanne wat 
op IS .Julie teen Suid-Transvaal en 
op 9 Julie teen verskele provin 
slale spanne in Port Elizabeth 
deelgeneem het. 
Op 7 Julie het die Maties se 

veldloopspanne aan die jaarlikse 
Mainstay-padaflos tussen Port 
Elizabeth en Uitcnhage deelge- 

In Los Angeles het Danie neem, By hierdic geleentheid het Arlene se talent kom al van 
tweede geeindig in 'n 880-tree die mans en dames A- en B- skooldae af - in st. 6 het sy al 
wed loop met 'n tyd van 1 min. spanne skoonskip gemaak. Die begin hokkie speel. Haar presta- 
45,1 sek., wat die derde vinnigste daaropvolgende Maandag het ver- sies sedertdien is baie Indruk 
tyd oor die afstand in die w~reld skele Maties vir die WP- en wekkend : 
Is. SAU-spanne deelgeneem aan 'n In 1970 en 1971 verteenwoordig 
'n Ander hoogtepunt van sy interprovlnsiale wedloop in Port sy die WP-skole-hokkiespan op Arlene speel middelsl{al{el in die 

toer was sy oorwinnlng oor die Elizabeth. die nasionale skole-toernooi. Ge- Sprlngbok-span, 'n sleutel-posisie 
Russtese middelafstandatleet, Ar- Die Matie-atJete het dus son- durende dieselfde jaar is sy ook wat vir die eerste keer aan so 'n 
zanov, wat die silwer medal] e ty- opgeneem in die WP-veldloopspan. jong meisie gegee word, en haar 

der twyfeJ hul universiteit se I 1972 k' I I did dens verlede [aar se Olimpiese n en 00 vanjaar woon sy spe sa eurs aggewen wees om 
Sp le in die 800 meter verower naam hoog gehou dwarsdeur die die nasionale hokkie-toernooi by, aan Suid-Afrika 'n oerwlnntng in 
he~ Dnn~ hci hom oort~~nd,_}_w_l_e_w~~_re_l_d_.~_~~~~_~~_m_a_a_l'_h_~_r_d_~~k_e_e_r_a_s_l_W_v_a_n~d_~~_d_~_._~_cl~fuvM~ke~ 
geklop met 'n tyd van 1 min. 44,9 ---->0-- 
sek, Hierdfc w .dloop het in 
ZUrich plaasgevlnd, 
Die groetste oombllk van Dante 

80 to.r was toe by in Dultsland 
'II IlUWO w4!reldreh:or(l In dle 1 000 
D1 ster vir mans opgcstel het. By 
tyd was 2 min. 16 sek, en hy het 
hlerdle besondere prestasle in die 
Ollmple e Stadion te MUnchen 
voor'n kare van SO 000 mense be 
haat 
Dante en sy spanmaat, Joseph 

Lcserwane, h t 'n taktiese wed 
loop teen onder andere Paul 
Heinz Wellman van Wea-Dults 
land gehardloop. Aanvnnkllk wou 
die organls rders dat Danie Well 
man moes h lp om 'n aanslag op 
di weroldrckord te maak, dog die 
Matie het ander planne gehad. 
Die vorlge rekord Is dour Jur 

gen May van Oos-Dultsland en 
Frans-Josef Kemper van Wes 
Dultsland gehou, 
Dante se tye sedert die begin 

van verl .de janr se scisoen 001' 
die mldd lafstand. bosorg aan 
hom die onderskciding as een van 
die wereld s mees konstant 
atlete 001' hierdi afstand. 
D nie Is die e .rste Suid-Afri 

kaner sedert Gert Potgieter wat 
'n w_'reldrekord opst J. 

AND 
VERSKEIE Matie-atlete het gedurende die afgelope vakansie 

good vertoon op byna alle uithoeke van die wereld. Alta 
Wessels, Ferdie Ie Grange en Danie Malan het uitgebreide 
toere oors e onderneem, terwyl die mans- en dameveldloop 
spanne groot suksea behaal het hier aan die tuisfront. 
Alta Wessels het gedurende die 

vakansie na Kanada vertrek waar 
sy tans 'n somerakool vir atletlek 
bywoon en ook aan verskeie by .. 
nkomste d elneem. Sy ontvang 

bale goele onderrlg met betrek 
king tot naellope en key ook die 
gel entheid om teen sterk butte 
landse mededinging te staan te 
kom. 

MARATHON 
Ferdie Ie Grange het vo.njaar 

weer aan die M.axol Marathon In 
Manchester d(',c)gClwem. By die 
geleentheid bet hy vi rde g elndlg 
en ook die beste tyd van sy loop 
baan, nnamJik 2 uur is min. en 
ISS k., aan eteken, 
F'erdle het ook aan wedlope oor 

vyf en tienduisend m ter in Dults 
land de 1geneem en besonder 
goed presteer. Ook by die geleent 
hede het hy sy persoonl1ke beste 
eye heelwat verbeter. 

DANIE 
'n Mooo, maar b le tevred 

Danio Malan Is weer terug In 
Mati(~Jand nadat hy byna die hole 
V. .A. ,n Europa deurkrul het. 
Dante h"t aan vier wcdlopc in die 
V.S.A. en se In Europa deelge 
neem, 

VEl .. DLOOP 
Ook hler in Suld-Afrika het die 

Matl s hul slag getoon. 'n Mans 
en dames-v ldloopspan het op 3 
Julie aan die Sutd-Afrikaanse 
Unlversitelte Veldloopkampioen 
skapsbyeenkoma in Johannesburg 
de 1gen em. Die damespan, be 

PIETER OOETZEE, wat ope- at ande uit Edith Peters, Annette 
ra8ies aan albei By enkels on- WeIgemoed, Louisa Kellerman en 

dergaan het. Sharon Hynes, het die damf}S se 
....... _..,. __ -._~_ -...,._..-----. spankompetisie gewen, terwyl die 

mans, met die atweatgheid van 
Ferdie, Danle en Ewald Loock, 
die tweede plek in hut afdeling 
verower het. 

• OIlD MATIE word gedruk deur 
Prtntp k (Kaap) Boperk, Dacr fJln.an, 
EppIng. Kna.p, vir die Studentero.ad, 
telWnboacb. 

D gbreek Verras T 
Huis Vis er 

long Matie In Bokspan 
DIE agttienjarige Arlene Coates is seker een van Stellenbosch 

se jongste Springbokke ooit. Sy is op die pas-afgelope 
nasionale proewe gekies om Suid-Afrika teen die besoekende 
Wes-Duitse span te verteenwoordig. 

senior WP-span. Verlede [aar as 
ook vanjaar is sy gekies as lid van 
die Protea-span. 

SKAKEL 

n 

HUIS VISSER se seepbel het toe gebars. In een van die beste Sauerbekerwedstryde in In lang 
tyd het Dagbreek hulle oortuigend met elf punte teenoor nul geklop. 

Die uitslag was 'n baie getroue 
weergawe van die spel, want dit 
was reg aan die begin duidelik 
dat die Snoeke die wedstryd nie 
gaan wen nle. Hulle is in elke ar 
doling von dle spel om besit van 
die bal geklop, en dit was net op 
die verdediging waar hulle beter 
was as Dagbreek. Laasgenoemde 
het moostal die aanvalswerk ge 
doen, behalwe vir 'n kort rukkie 
in die eerste helfte. 
Eersu· punte vir Dagbreek hct 

gekom toe die voorspelers 'n vln 
nige los krum naby bul teenstan 
(1~r8 se (loellYIl wen, slcnlD1skakel 
Plet van School' Unksom goan en 
in (lie ho ~k oorga n, 

DRm 
Al x van der Walt het die 

Blouspan se tweede drle kort 
hierna gcdruk toe Johan Botha, 
wat 'n baie goeie wedstryd vir 
Dagbreek gespeel het, In skop van 
senter Stephan Pretorius afge 
storm het en Van der Walt die bal 
opgctel en gaan druk het. 
Korl voor 1'Ustyd het Nella Pot 

gleter, na vele probeer lac pale 
roe, met 'n "trafskop gesJaag om 
die rusty(ltelJing op 11-0 te .taan 
te bring, wat dan ook die eind 
telUng was. 
Die tweede h Ifte het dieselfde 

gehnlte rugby as die eerste opge 
lcwer, dog goeie verd diging het 

verhocd dat enigc van die spanne 
punte kon aanteken. 

met sterk maalbewegings voren 
dag gekom, maar kon net nle 
deurdring nle, Andre Peiser, ag 
steman van Wilgenhof, het in die 
(tertigste minuut naby die pale 
oorgebars. Tokkie Klopper so skop 
was in die kol (16-0). 
Vanaf die afskop was dit Dave 

Stanford wat die bal vorentoe 
gedribbel en die eerste punte vir 
Oudc Molen met 'n drie in die 
hoek aangeteken het. Die vervyf-' 
skop het ongelukktg net kort ge 
val (16-4). 
Vir Wilgenhof het Philip RaIl 

uitgeblink op die vcrdedlglng, ter 
wyl Dave Stanford 'n goeie wed 
stryd vir Oude Molen gespeel het. 

WILGENHO}' 

Wilgenhof het die tweede deel 
van die seisoen op 'n goeie noot 
begin deur Oude Molen met 16-7 
te klop. Beide spanne het nooit 
werldik vlam gevat nie, maar in 
die twcede helfte het veral Oude 
Molen met konstruktiewe speI 
vorendag gekom. 
Die haa tige linkervleuel van 

Wilgenhof, Herman Keyter, het 
In die tienclc mlnuut sy eerste 
drie gedruk, no. 'n mlsverstand In 
die Oude MoJen-agterJyn. Tokkie 
Klopper bet geslaag met die moel 
like vervyfslcop (6-0). Oude Molen 
het daarno. verwoed aangeval en 
bet veral met bulle agterlyn ge- 
8laan. Hulle kon egter nle daarin 
slaag om die goeie verdediglng 
van veral WUgenhof .e wee tlen 
tera te klop me. 

LmERTAS 
In 'n spannende wedstryd het 

Libcrtas vir Huis Marais met 9 
punte teenoor 7 geklop, waardeur 
laasgcnoemde hul plek as voor 
lopers op die punteleer moes in 
boet. 
Helderberg loop nou aIleen voor 

nadat hulle Hombre met 14-0 vcr 
slaan het. 
In die ander wedstryde het Een 

drag bale gesukkel teen Pieke en 
met 4 punte eUt gelykop gespeel, 
terwyl Simons berg met 13-0 oor 
Helshoogte geseevler het. 

KEYTER 

Na vyf-en-twlntig minute was 
dit weer Herman Keytcr wat 'n 
losrollende bal opgepik en in die 
hoek oorgeduik het. Hlerdie keer 
het die vervyfskop nie geslaag nle 
(10·0) • 
Oude Molen Be voorapelerl het 


