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s u ~Met'-pf, t 

A NA A 
Optog Saterdag 

DIE Stellenbo Militante Organi a ie vir die Ekstrak ie 
van Geld (beter b kend a SMOEG) beoog vanjaar om 

verlede jaar r kordwin van nagenoeg R30 000 te oortref. 
Vrydag en Saterdag se verrigtin nl bepaaJ of die Karnaval- 
komitee trewe v we nIi gaan word of nie. 

da t die Malic . e medic e stud nt oor 
voldo nd geri w be. kik vir die ver 
.k ffing van rati m diose dien t n 
Kleurlinge wat and r in daar onder 
sou gebly hct. 

VERRI ,TING ~ 

AMANDA KOTZE, vanjaar M fuffr u Simon b r. -/11 t, proe aan di rot nse [ampan} bott In ttna 
haar bekrontng. Hoar 'AI t"_ s I i AN 'ON LUBOW, 'KI. 

SIMON EN NERINA 
DR. ALBERT WESSELS aan die 
woord tydens verlede Maandag 
aand se openingspiegtigheid. 

, 
NA MET JO T 

tuit 

luipende 
osialisme 
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COBVS I~OSSOVW (Anton Ker 
chenchef], Pi ter Joubert (Alex i 
• 'aweljow] en Sandra Kotze (Tat 
[ana, Saw "jaw se vrou ). Mej. Kat 
ze het oak die kostuums vir die 
stuk ontw irp. 

RM MOORD NAAR, deur 
Pavel I ohout, word van 5 tot 

9 Mart deur Kruik se Afrikaanse 
ton el e lskap in di I Ut Thorn 
te ter opgevoer. Die stuk het 
reeds p 15 "ebruarie in die Nico 
Malan geopen en het b ie gunstige 
kriti k in al drie di Kaapse ko • 
ran te on tvang. 

In hierdie artikel het ek 'n paar 
dlre kt aaul al in g uit prof. 
W. ·.G. Louw e artikel in Die 
Burg r g an ak en verwys ok 
vlugti na sy kritiek op Cobu 
Ros uw pel. k If h t nog 
nie die tuk g 8i n nie. Die gun 
sti e kriti k wa rna ck hierbo 
verwy , het alma! in verlede Ma n 
d , J 8 Febru rie, se koeran te 
v rskyn. 

Boesman en 
Lena oppad 
MET die ter perse gaan van Die 

Matie was die plaaslike fliek 
programme nog nie beskikbaar 
nie, maar van die laaste flieke op 
die Februarielyste kan gerus op 
gelet word. 

Die Plaza 

Van vanaand tot Saterdag word 
Boe man en Lena met Athol Fugard en 
Yvonne Bryceland vertoon. Die rol 
prent h toni ng sy Londen e pre 
miere gehad en i hoe lot deur feitlik al 
die kritici to ge waai. 

Stelbio 

om te 
ler ko na 

asof dit vir horn 

ElENAARDIGHEDE 

Die rol van Anton stel dan ook ho" 

ONS BET Dl' n 'ST t GEHA IAMAN ~ IN 
S AD EN II1 i R WO D U ns E M DEU 

DIE UWUJ ~ SRAA VA S.A. 

00 ROOTIIAND'L _,N BE I AAI MIN T!.N 
50% 

ONS MAAK RIN J VOL • NS U ElE K :,USE 
VE LOO -, IE - en TROURIN E 

Kom beso k on by 

Mcj. Uys h t onlang van 'n be on 
der ge laa de Europe: toer terugge 
k r. Sy he t groor uk: r behaal tyden 
'n r k kompetisie en kon rtreise in 
die verskeie Europese lande w t 'Y 
be k h t. Mej. Uys word a ecn v' n 
Suid-Afrika b ste konsertpianistc 
be kou. 

Di pry vir die konscrt i a volg: 

~ 

Publiek: R2,00 - Rl,50 R ,00 
T L.3131 PARFUUM TE US EN T KEUR. Student: R2,OO - Rl,20 SOc 

Bespreking. knn by Teater- 
~~~~:2~~~~~~;;y'i~.~~~~~~?:O::~~~~~~~~?Z~~ ~---"",, --------"""----I bespreking (I~drich) g doen word. 

D ALU 

jan j. de kocl 

R 'TH ,,~MARJA FOX en Cobu 

inn r volg n 
i er in kit are. 

T SSA UYS 

Pl .in traa 

o P Wo nsdagaand, 6 M rt hied die 
Kruik-orkcs onder leiding van 

David '1 idboald 'n Simfoniekonsert in 
die St d a 1 aan. Tess Uys s 1 tydens 
dlc kon rt ski vier ioll te optree. 

OJ pro ram best an uit die vol 
g nd w rke: 

Haydn - Simfonie or. 96, 
Schumann - Konz rtstiick vir kla 

vier n orkes 
, S int Sa .~, - 'Iavi rkon ert nr. 2 in 

L- ------------------ ....... ~ g min. en 
Ravel - "Mother Goo' .. Suite. 

APT K 

D MANTE I hVL N 
J IZAB !TII 
QUANT 

NA I UBINST ~IN 
COTY MARY 

VITAMOL EN 



De 
o 

utant wen 
kitoer 

Na uro 
VERSKEIE aantreklike pryse word vanjaar aan die mees suksesvolle 

debutantes uitgeloof. 'n Ski-toer van agt-en-twintig dae na 
Oostenryk en 'n reis na Mauritius wag op die twee dames wat 
onderskeidelik die grootste en tweede grootste bydraes tot die 
Karnavalfonds maak. Budget Tours borg hierdie toekennings, 

weer 'n hoogtepunt in die jaar se 
sosiale bedrywighede te wees. Stellen 
bo ch se prestige-dans word op Sater 
dag 9 Maart in die Ritz-Plaza hotel in 
Drieankerbaai gehou. 

Willie Conradie van Eendrag en 
Susan Munnik van Nelina, vanjaar 
se organiseerders, wit 'n volwaar- CHARLOOM KNOE 1ZE vertoon 'r- 
dige studentegeleentheid daarvan te. . di .e. 
maak. Om hierdie rede is kaartjies die glimlag w~armee. ~ l~ aJge- 

-------------- vanjaar teen tien rand. tuk by die lope v akansie Suid-Afrikaners 
debutante en die organiseerders vcr- hand in die sak laat steek het. .. 
krygbaar. Die Reflection -orkes sal die , ~-~-~ 
musiek verskaf. 

Klerepryse ter waarde van R 200, 
RISO, RIOO en R50 vir die dames wat 
die derde, vierde, vyfde en sesde 
meeste geld ingesarnel het, word deur 
Truworths verskaf, Die pry. w nners 
word op die debutantebal aangewy . 

DEBUTANTEBAL 
Die debutantcbal beloof om vanjaar 

ANNEMIEN SCHEEPERS is nie 
'n dame wat 'n mens ogler elke 
boom uitkrap nie, maar sy weet 
wei hoe am blare van die Natalse 
sakemanne af te pluk. On hoop 
dot sy die vrugte van haar arbeid 
soet sal vind. 

EDWINA ABBOT 

Verlede jaar is die eerste prys met 'n 
insameling van R2 100 deur Edwina 
Abbot beklink, me huidige stand van PLANN 

, MET MAN N E "OP ~t Ilenbo h loop die tud nt 
m meer Ida nie, hulle T)' klas", 

lIierdie woord van 'n anoniem v r- 
In wer van Die Burger het verlede 
w k tot 11 lwat b pre in onder 
tudent a nl idin g 

'1} PREMI RE en 'n r septeboek 
is vrugte van di Matie-debu tan t 

vindingrykh id in hulle afg 
lope geld kstraksi veldtog. E G 'RNIS 

Op Beaufort-W s het 'n d me I 
motorruit by 'n inry t t r g w . ten 
einde haar bydrae te styf. 

PREMIERE 

oon. 

Vivi nne Arm. tron h t 'n a I whisky uitgeloot in haar in n elin s 
veld tog. D cine mer. moes dl vr g: 
watter koninklik huw lik het in 1973 

IplaasgevincJ? beantwoord, 

DVO ATE 
I Marilecn Minnanr het 'n re pte- 
bock ultgegee, Marti 'I itders en 
Anneke Vlok hot die dvokat in K. ap 
stad . Dorp traat van 'n ed elte v til 
hulle inkom te verlos. 

Die dames w s lmal vir hulle ci 
irckl me verantwoordelik. 'oto's vt n 
I die d butantcs h t in dagbJaai dwars 
OOT di 1 nd versk 11. V rder het die 
dames hoofs aklik van bri we, foto' 
en plr kkat gebruik gcmaak om hut 
en hul k b kcnd te t J. Partybielies 

Op 

oydra is nie ter insae van die publiek 
nie. Willie Conradie is egter die mcning 
to gedr an dat vanja T se wenner ten 
minste verJede jaar se bedrag sal moet 
oortref, Die totale bedrag ingesamel 
bly tot 9 Maart 'n geheim. 

Te oord el aan die optlmi: me v n 
die organi orders v n di debut nteb I 
het die dam s nie n 1 uitstek nd 
rcklame gemaak ni , m ar dit ook met 
eff ktiew buiting 0PS volg. 

KWALIFISEER 
Die organiseerders beloof 'n aan 

gename verra: inki vir die dames wat 
as debutantes gekw lifiseer hot. Die 
inhoud hiervan salop die b I bek nd 
gem ak word. Slegs die dame. wu t 
R200 of m 'r ingesarnel hot, word n 
gekwalifiseerde d butantes beskou. N, 
v rwag word al ongeveer vyf- n-dertig 
dam hi rdie perk oor kry, Soo in die 
verlede sal bykan almal kwalifiseer. 

In Platform 
AAK se voorlopige lys van spre 
kers stel 'n besonder interes 

sante jaar in die vooruitsig. 

MODERNE MODES VIR KORT I~N LAN 

SALON~ 

Sprekers van alle politieke partye sal. 
genooi word om die studente voor die 
parlementere verkiesing te kom toe 
rpree k. Planne om mnr, Harry 
S hwartz na die kampus te bring, is 
reeds in 'n gevorderde stadium. 

ANDRINGASTRAA 41 (Langs Lewis Store) 
DI HAARSPESJALIS E 

T L.3266 DR.MULD .. R 
Beide drr. Connie Mulder en Jan S. 

Marais het roods aangedut dat hulle 
gretig is om op Stellenboschop to tree, 

'n Drce verskeid nheid van stand 
punte kenmerk vanjaa se lys van 
SAAK~sprekers. 

NOU IS U K NS VIR 'N "RAZOR UT" 
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u e Studen 
Se .... 

• • • 

Dat i tyd ryp i vir'n w kl ik 
M ti . 

D, t di laa: te deel van die akad - 
mi ja r f itlik verby i . 

11 rpragtig te 

IE get I voltydse tud nte h t van 8 140 in 1972 tot 8850 in 1974 
vermeerder 'n groei van 8,770, Ook do eerposte moes vermeer- 

der word en die gun tige stand van doseerposte tot studentetal kon 
ehandhaaf word. In 1970 was die verhouding 1 doseerpos tot 14,6 
student ; in 1971 wa dit 1 tot 13,4; in 1972 was dit 1 tot 13,6 en 
verlede jaar 1 doseerpos vir 13,5 studente. 

Die Fakulteite wat di grootste 
p r nta i groei g toon het, wa 
Natuurwetcn k ppe met 14,7% (van 
809 t t 928) waaroor ons baic d nk 
baar voel orndr t on land 0 'n groot 
beh ftc aan wetensk plike h t n 
daar 'n wercldwye ver kynsel i dat 
studente weg krnm van die uiw r 
natuurwetenskapp . 

Twe de volg tter n Wy b ge r- 
te, di groot t f kult it, wat 'n gro i 
ko r, van 12,8% tot 2 759 tudente 
getoon h t. G ne kund het m t 
11,1 (van 791 tot 879) toegene m n 
Ingenieur tudente met 8; Ph van 895 
tot 975. 

Handel n Admini tra ie, met y 
1442 tudente, i nog teeds die tw cdc 
groot te fakulteit. 

r d bl ai di m tor 
op Stell nbo h holrug 

at die verw lkoming blykbaar 
vs nja: r sy aan tr kkingskrag vir 
p nnetwist v rio r h t. 

ki ing gaan tan. 

Dat Br nton Gea h 
na d n t ur om 

t b taal. 

KEURING 
Vir toel ting in I 74' nou vir die 

rst maal die optimal g tal eer tc 
ja r , nl. 200, vir en kunde gek ur. 
Vir Tandheclkunde i 60 e r t ~ ar 
gek ur en vir Arbeid terapie 30, vir 
H ioterapie 30 en 50 vir Verpleeg 
kunde. 

Ween die elle groei in mmig 
andcr departemente h t dit vir die 
Univcr iteit noodsaaklik geword om 
ook keuring v n tudente toe te pa , 
derh lwe is die maksimumgctal e n te 
jaars per departement soos volg beperk: 
in A rikaan 1 tot 460, Afrikaan 
N derland I tot 300, ngel 1 tot 
250, Spe iale Engels 1 tot 300, ki - 
d ni 1 tot 300, i Ikund 1 tot 490, 
B dcyf onomi I tot 420 en - kono 
mie 1 tot 510. 

Dit h t praktie betoken dat vir 
Afrik an en Afnk an -N d rland II 
k ndidat wat vir Afrika n Hoer in t. 
x 50% of meer b haal hct, toegela t 1 , 
VIf Engel I h t dit III gebring dat aile 
kandidate wat 50% of meer in Engels 
Hoer en 70% 0 me r in Engels La r 
b h t het, t g laat is, Op 1 'n 
p ar na i al die kandidut w t nie vir 
Eng Is I gekeur i nie, egter tot Eng 1 
Spe iaat toegelaat. Vir die ander vakk 
r die k uring tandaard prakti g- 
rok ook rondom 5 0, G melde 

kcurings is bloot 'n ad hoc-maatreel vir 
1974 en sal m ontlik opgeh kan 
wor, odr m r fi ie fa ilit it en 
do rpo: te b kikbaar gestel kan 
word. 

onde ret 

Matie 

HUISVESTING 

t idente- 

M g 11 K rnav 1 '74 n 
vindl 

nd 

woes. 

NUW 0 PARTEMENT 

jaar 'n ewe tal vakke aan wat buite 
muur. te ellvill gevolg kan word, t.w, 
Afrikaan (op eniarige b is), Ekono 
mie, Bantoereg en -Admini trasie, Geo 
grafie, Staat le r, Op nbare Adrnini- 
tra ie n So iologie. Dit i du nou 
rnoontlik om 'n .A.-graad buitemuur 
te verwerf. 

BEURSFONDSE 
In 973 i beurse n lening aan 

4 656 tudente tot 'n b dra v n 
R2 364 592 to g ta n. Dit bed ge 
rniddeld R507 per tudcnt. Dit beteken 
ook dat effens meer as die helfte van 
on voltyd tudente die een of ander 
vorm van finan i Ie hulp on tvang, 

EMIDDELDE KOSTE 
Vir die 8698 stud nt (ten tye van 

die b r kening) wa di gemidd Id 
ko t Rl 411 P r student in 1973. Die 
ub idle p r tudent het gemiddeld 
R 1 ] 42 bedr , die ~la eld gemiddeld 
R227 en di Univer iteit moe die 
tekort van R42 per tudent aanvul. Vir 
al die studente te ame moe die Univer- 
iteit aad du R365 316 uit eie fondse 
bydr , 

KAPITAL PROJEKTE 
DIe Ou Mutu l-Sp or t sentrum 

(R] 00 000) i gedurende 1973 voltooi 
tcrwyl die v rd ring van die Langen 
hov n- tud nt ntr (R2,0 miljoen) 
wat teen die middel va 1975 voltooi 
word, vr di end was, 

'n A nvang look gedurende 1973 
met di at n- denksentrum 
(R45 000) op Coetzcnburg g maak. 
Hicrdi gebou wat opgcrig word uit 
fond w t deur die Trustee van die 
0.1-, Ma1an-Monumentfond voorsien 
word n w , toe die Universiteitsraad 
die terrein plus RIOO 000 bygedra hct, 
word by voltooiing di eiendom van 
di Univen it it. 

Wat die toekom betref, sal daar 
in rd m t bouwerk 

a di volg n projek t : 
• Nuwc ko hui (dame) vir 582 
tudente (R2,2 miljoon) 
• Nuwe ko hui vir 250 geneeskundige 
tud nt tc Tiervlei (R800 000) 
• Nuwe w rkswink I vir di Univer i 
teit Ond rhoud afdeling (R300 000) 
• Di proof d elte van 'n Sentrale 
cornbui ( 300000) 

ille • 'n Pro fw n nhed blok vi 35 
m n tudentc 

Die bepl nning van die nuwc Kon 
TV torium vir Mu iek het TC ds ver 

gevorder t rwyl daar b gin is met die 
bepl nning van 'n nuw gebou vir die 
I· kult it van Handel en Administra ie. 

Ander projekte wat beoog word, i 
'n ebou vir Biologiese Weten kappe, 
die uitbr iding van die G.G. illie 
gebou, 'n nuwe Blblloteckgebou en 'n 
nuwe Admini tra iegebou. 

SPORT 
ou pi 

J.N. DE VILLlhRS 
Rektor. 

de Villiers het hi rdie 



BO: ELSA RABIE (21) kom van 
Port Elizabeth, swot Staatsleer 
Honneurs en is tuis ill Lydia. Soos 
afgelei kan word van hoar kursu , 
is politiek een van hoar grootste 
belangstellings en om hoar in die 
verband op hoo te van sake te 
hou, lees sy "To the Point " 

ELIZABE TH ARCHER [op die 
toto links) is 'n eerstejaar drama 
student van lIeemstede. Hoar 
voorli ide vir trekkers i 'n aan 
duiding van haar liefde vir die 
buitelug en plaaslewe of is sy van 
die aristokraties Kaapse spog- __ n, 
buurt, Bi hop's Court afkomstig. 
Sy is een van die jongste meisies 
onder die finaliste. Elizabeth hou 
baie van klassieke musiek (met 01 
die moontlike variasies daarvan), 
sowel a van "folk". So tussen die 
musiek deur verslind sy die boeke 
van die Sestigers en is Hob oluu t 
mal" oor Chris Barnard, Hoewel ~if'l¥'~~~~~~~~~!'.!!!!~~!!~~~ .. ~~~\ 
'n voorstander van ensuur, dink 
sy dot ware kun werke, veral rol- 

-~--:,,--~~~ preute soos "Ryan's Daughter", 
soms onnodiglik geskend word. 

BO: MARGOT DE VILLlERS 
is 'n swartkop van Kuilsrivier. 
Sy is 'n Heemsteder en volg 'n 
graadkursus in drama. Ilaar 
belangstellings sluit ballet en 
Spaanse danse in. Sy beoog am 
no afloop van hoar studies hoar 
aandag verder op Spoon 
danse toe te spits. Haar geli if 
koosde skrywers i: Br 'y tell 
Breytenbach en Andre P. 
Brink. 

BO: ERNA PIENAAR i: 'n in 
woner van JI; msted, kom van 
Kaapstad en loop Bn-Regte. Sy 
hou baie van Eendrag, maar i. 
heeltemal b reid am vall mening 
te verand r. Hoar ge/iejkoosde 
skrywer is John teinbeck en "y 
het y bo k "rap of Wrath" 
baie gen iet. Sy is 'n groot bewon 
deraar van Liza Minnelli en Barbra 
Streisand. 

ONDER: RINE BEYI.HVELD 
van Heemstede is een van die tw 
eerstejaar-r gs tud, nte onder van 
jaar se lien finaliste. Sy IIOU van 
goeie treks, maar p urprente en 
"We terns" resorte r na hoar 
mening nie onder die gro p nie. 
Tog vind sy 'n aand goeie, 
rustige ge I kap aan tr kliker a 
die flikkerli, ies van die stad. 
Carine is 'n sport- en v ral IU by .. 
liefhebber. Sy maak ge 11 ell im 
daarvan dot Simonsb rg haar gun 
stelingkoshuis is nie. 

LINKS: CLAIRE BARRON van 
Oudtshoorn is tuis in Nerina. Sy is 
'n terk teestander van "WOlVen's I"'*IO¬ -:'_~"" 

Lib" en glo ill die oorheerslng JIOI1 
die man. 'n Sterk persoonlikh 'd 
is vir haar 'n man se b langrik te 
eienskap. Moderne dan e is een 
van hoar groot voorliefd s en sy 
beoog om 'n kun us daarin te volg. 
Claire geniet 'n goeie rugby 
wedstryd en is dol oar historiese 
films. 

BO: ELISE MALHERBE (21) 
kom van Stellenbo. ch en i tuis in 
Maiuba. Hierdie i wartkop i sedert 
1972, toe ' mej. A/! kerjol wa~, 'n 
bekende (en pro ti e) g ig op 
die kampus. Elise lee en igiets 
, olank dit net ni ~t appi. t 
nie". Alhoew 1 nie juts 'n sport 
en toesias nie, ",001l sy al die 
b langrik te rugbywedstryd 01' 
Coetzenbur by. ~ y i 'n vyand 
van Sonda k rant ell I nda 
Kemp beindruk hoar nie juis 11; . 

ONDER: ROSA VAN DER 
MERWE (19) van Lydia i 
'n B.Sc.-stud nt in hoar 
finale jaar. V; lgende [aar 
wot sy S.O.D. ell wil daar 
na gaan onderwy ee. S, is 
'n lew nslustige mei ie wa t 
glo dot di mee: te mense die 
lewe te ern tig benader. y 
is die lang. te onder die fina 
liste. Rosa aan graag fli k, 
spe I netbal en tennis, bring 

'Q vakani ie. by die 12 
in die buitelu deur, lui t r 
nil kla si k mils; k en le 
goeie bo k . 
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be Bailey: 
oontlik 

Ook andid 

ames Nou 

te 
AM ~SSTUD .. NTE sal in die toekoms moontlik vir Ahe Bail y 
heurstoekennlng: in aanmerkings kan kom. 
Op hul slotvergadering het verlede jaar se houers van hierdie beurs 

m >t e stemme teen vier hulle ten unste hiervan uit espreek. Die 
to gewin behoort volgens hulle onderworp te wees aan die 
voorwanrde dat die kandidate steeds sulwer op meriete aangewys 
word. 

Die vier Engelse univers It ite, Stet- '11 born van di ler Republikein 
lenbo h en eli Randse Afrfkaan: e Leer 'n entjie van hulle ontplof het, 
Universit it het ten gun t v n die Hull is nie in die ontploffing be 
mosie gestem t rwyl die Univer 'jt ite nie. 
van Pretoria, di Oranje-Vrystaat, Pot· 
ch (room en Port Elizabeth hulle 
daart n uitge pr k h t. 

SI di b ste , m nlike tudente 
aan di tien wit Suid-Afrika nse unlver 
sit it h t tot dusv r vir die beurs in 
aanmerking ckom, 

ONDERONsm 

DALK UlT? 

Ger 3t at. kere ASD-toerlede in 
'n in id .nt in Hyde Park betrokke wa , 
het vandecsweek die ronde op Stellen 
bo ch cdoen.'n Seker gro p Bailey 
manne ou in botsing gekom het met 'n 
anti apartheid preker in di Park. 

Die ond ron. i h t na b wering so 
vlot vcrloop dat polisicbcs ermin vir 
di Suid-Afrikan r lat r nodig wa Op 
navra van Die Matic 1. t John an cl 
egter ge .. dat hy g en k nnis ilia van 
di in ident nie. 

. ~~"··-·--_I 
RITSEM en :AKKERJOL is tans nie juis op Boggem-en- Voertsek- 
voet nie. Met die eerste oogopslag sou mens dit weliswaar nie van 
die stralende voorbladmodelle aflei nie. RITSEM-verkopers (RIT· 
SEM is die joolblad van die OUVS) was egter vroeg vanjaar at 
doenig in die Wes-Kaap, en toe die AKKERJOL-smouse hut oe 
uitvee antwoord dit net link. en regs op straat: "Ell, ek het al 'n 
joolblad ... eh, dankie, ja." Soos 'n gepypkande Matte dit 
uitdruk: "Aile paaie lei maar eindelik na die beskawing, ne? " 

Tydens y Oktober-be oek aan die 
kampus van die RAU het die Eer te 
Minister, mnr. B.J, Vorster, die 
RAUkies ver ker dat die frustra ie van 
die mee te ou mense toe te skryf is aan 
die feit da t hulle nie hul jeug, en in die 
besond r hul s udcntelcwe, geniet het 
nie. Op navraag von Die Matie het 
Tollies se kroegman sy olidariteit met 
hierdie tandpunt beve tig. 

KONFLIK 
JONG TURKE BEWAAK 

Niemand koop d esdae aand Ie in 'n 
boekwinkel op on Turk kampus nie. 
Die af elope drie jaar aileen i meer as 
'n duisend boeke deur die regering 
verbano Daaronder tel werke soos Ein 
stein "Teorie van Rclatiwitcit", "Die 
Kama Sutra" en Plato "Die Repub 
Iiek". Erger i die feit dat geen Iy van 
verbode boeke nog gepubliseer i nie. 
'Middelburg (TvL) het wcl sy Dawid, 
gehad, maar die Ou Turke blyk sy 
Moses te wees, 

ET TV, PROFES 0 ? 

d ,/ ,/,.. ~ DITOOK omen e verl\/eslng "'Justine tissue oil' is die wonder- _------ middcl vir alles onder die son - naels, 

E T B E DAN ( velvle ke, prag.'i e vocte, 1 tsels, bra~d- 
wonde, opera iemerke, Jy kan sclfs JOu 
ooggrimering daarmee verwyder." 

- Darn aadgewer, 
Die Perdedy (Tuks) pI 0 -, Nic Olivier, hoogleraar in Bantocreg n -Admini trasie en een van die mees senior professore aan 

di Univer iteit, het voorwaardelik bedank. Sy bedanking sal onmiddellik van krag word indien hy op 
18 Maart t s kandidaat van die Vercnigde Party in Edenvale benoem word. U)RDMAVOJ 

Die gro p het ver kci groot sport 
by n ornste bygewoon nook die 
g ,I nthcid gckry om die Lord Mayor 
of Lond -n en dr. arel de Wet, Suid 
Airi a e mbr ssadeur in Londen, te 
ontrno t. 

John n 
h t 10 'n I' 

OBJEKTlEP 

... 
Die Vi s-k n Iierskomitee v n die 

Univer it it het vert de Woensdag be 
sluit om die voorwaardelik I .dan king 
te anvaar, 

maak dat Jay Y bet:r kking gaan ncerl~ 
omdat hy vo I dat "die student nie aan 
dl objektiwltei van sy akademie 
leerm t r in ra sesak (m g) twyfel 
nie. Dit is derhalw 'n op vraag 0 die 
tudent 'n dosent wat voornemens is 
om aktlef aan di p litiek dec 1 te 

, '11 on 1 nklik wet n- 

k n 
m 
oil 

u 

om voor- n 

Gasn ge ets somm r vandaq nog m t u Volksk s 
bestuurd .. r n t I pre I s va hoe hy U k n help. VOl~~ VI 
VOLK KAS 

Hoofk otoor - Pr tori 
H no I b nk) 

STUDENTEDIALOOG 

Drie "be prekin ks mpe" word tu - 
n 14 n 16 Ma rt vanjaar a ngebled 

deur di Sti ing Stud ntedialoog. Die 
k mp word in die Golden Gate Park 
gehou en sal bygewoon word d ur 
studente van at die Afrikaanse universi 
I it . 

Die tudent v n Stell nbo eh en 
die RAU sal die student slandpunt 

vart na ionali me be preek. 
U.P. en Potchef troom bekyk op hul 
bcurt die "do 1 t llings en met odes van 
radikale groepe in Suid-Afrika met 
be ond r verwy ing na die Schle 
b u chkommi Cover lag". "Studen _ 
inspraak in univ r iteitsb stuur" is 
we r die ond rwerp v' n di Univ r. i 
teit van die Oranje-Vry taat en v.P.l!.. 

'n A tal rektore en profcsso van 
A rrkaanse univcr iteite tree op a trus 
t es v n die Stigting, Ond r hulle tel 
proff, Sampie Terreblanche en Jannie 
de Villicrs van Stellenbosch. 

PROF. NICOL/VIER 
kaplike b skou." Hy het hom d nook 
die afgelope aantal jaar van identiflka 
sie met 'n politieke party weerhou. 

Prof. Olivier het ook verlof aange- 
vra v. naf 18 F~bruarie tot 18 Maa~. Don't cook dinner _ starve a rat today. 
t n mde hom 10 staat te stel om vu The Mini ter of I' oreign Affair ha n't 
die verkiesing voor te berei. any. 

-====;;;;:;:;;;:;::;:;:========::;rJuk k i is an xi tential experience. 
• Life is communicable disea . 

lection re anti-Government plot. 
NUSAS has my support - What are 
you now u ing or it? 
A hort 1 ffiti writer i. a man of low 
mural 

Kampuswy h de uit Arnold B n- 
jamin "Prune juic shall set you ree 
and other South African gnu iti." 

WAT SE DIE MUUR? 

Walton 
kryfbehoefte 

Andringastraat 13 

vn AIle 
Studente-skryfbehoeftes 

TEL. 2903 

'Max Collie 
URO E'S GR AT ST HYPNOTIST 

TOWN fALL 
7th MARCH 

Rt ,00 ADMISSION 

BOOK AT PIKKIE BLOMMAERT 
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Stel 
N 

ribose 
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ry 
DIE Matie-swemspan het by die SA U -swemtoernooi in Pretoria 

puik presteer en 'n welverdiende oorwinning behaal. Hierdie is die 
Maties se eerste oorwinning sedert die toernooi se ontstaan 42 jaar 
gelede. In die proses het hulle die vorige kampioene, Tukkies, met 33 
punte die Ioef afgesteek. 

Frank Myburgh, Maties e Spring 
bokswernmer, het die Matie-span aan 
gevoer en die bekcr vir die •. be tc 
vertoning op die toernooi verower. Sy 
tyd van 2 min. 41,5 sek. verb ter die 
ou rekord in die 200m borsslag met 
twee sekondes, Hierdie is die enig to 
individuele rekord wat tydens die toer 
nooi verbeter is. Die 100m borsslag, 'n 
nuwe item op die program, is oak in 
die go ie tyd van 1 min. 14 sek. deur 
hom gewen. 

puik tyd van 56,7 sek. g wen. Die 
200m vryslag wen hy vcr in 'n tyd van 
2 min. 8,4 sck. en in die 400m vry la 
eindig hy 15m voor sy naast teen- 
lander met 'n tyd van 4 min. 41,5 ek, 
Die 800m vry lag j onmiddellik na die 
100m beslis en in hierdie item het hy 
derdc geeindig, 

MATIE-MEISIES 
Bcide Charl Meyer, S.A.-r 

kampioen, en Attie Louw het 
vertoon en waardevolle punte mge 
amel, Attie h took derde geeindig in 
die 200m wissel lag. 

SAU-SPAN 

UrITREDE 
Frank, wat ook die W P 100m n 

200m borsslagrekords hou, at weens 
akaderniese redes vanjaar nie vir die 
W P -span beskikbaar woos nie. Sy uit 
trede uit provinsiale wem i 'n groot 
slag vir die W P aange ien hy een van 
die steunpilare is. Gelukkig sal hy nag 
vir die Matie-klub be kikbaar woos. 

Ook Deon Louw, voor itter van die 
swemklub, het uitstekende vertoning 
gelewer, Hy het die 100m vryslag in die 

DIE MA Tlh-MANSSPAN wat die otg lope ei: n die WP-tennisliga so oorheers het. Or die fa to versk; m 
mnr. J. Houba, afrigter en be tuurder, Izak 1ourie, Emil Kru er en L on vall d. r Merw . Voor sit hri: to 
Volschenk, Derek Bishop en Tony van Zyl. 

T NNI K U 

JIENK SNYMAN iaag eerste oor 
die wenstreep in die v.. myl-voor 
geewedren tydens die Twe de 
Kersdag-byeenkoms in die Paarl. 
Hierdie is nie sy enigste prestasie 
in die saal nie. J/enk het, bene 
wens sy fi tsry seges, verlede jaar 
se wenner van die Trapkarwedren 
gehou. 

vertoon, 

PROVINSIA E. EL'RS 

Jong Dwerg Word Vinnig 
D IE aanduidinge is d ar dot die Stel- pryse aan die Matie-ju rs, 

lenbo se H .tsryklub vanjaar met Die 01 ste lede van die klub i nog 
mening gaan wcgspring. dert Sep- onervare, maar hull t on groot be 
tember verl de jaar hct die klub gewel- lofte. In die Nuweling-padwedren, 'n 
dige vord ring , 111 rak. Die eerst keer [aarlikse instelling, het die Maties daur 
het jaer as 'n klub aan byecnkomste in g la g om die cer. te vier plekk in 
begin deelneern en redelike suk es is t palm. Die wenn r wa. Andre Coet 
behaal. As die 'klub die vord ring die zero 
volg nde paur jaar kan handha f. sal dit In die komende j ar word daar baic 
'n steunpilaar in W P -fietsry word. van Andre verwag en am met die 

ie op1 wing in di klub is in 'n meer ervare padryers kan hy vir verrus 
groat mate te danke aan die borgsk p . ings sorgo 
van die Magnurn-maatskappy, Die borg Hans Degena r se terugk er uit die 
vcrskaf vervoer na n van die baan en Leer is 'n groat wins. By h t w I 
ook fietsrytocb hore teen vcrlaagde verlede JUSf in die w erm g-kleur de 1- 

g n IU, muar i 'n Stellenbo: 
murg n be n. 

BAANNOMMER 

r in 

WELKOM NUWE MATIES 
by die 

UNIV SITEI ·UITGEWERS EN -DOEK- 
HANDELAAR (EDMS.) BEP "RK . 

PLEJNSTRAAT STHLENBOSCH 
TELEFOON 4811 

OE o 
ANDMA G .. BOU 

RYNEVELDSTRAAT 

Wy Y VUI 

alaatuilio ptJ ltd 
OlEN EN H ST LW K: * RADIO EN TEL VISI * HI· I· 0 RU rING * 810 KOOPAPPAAAA r EN AL * ELEKTAONI S ORI * INDUST ,"LE ELEK R Nt 

ONTW NV VAA 01 

ALPHA-ARKAO ,BI 0 TRAA ,ST_LL NR CH. L. 4 

L 

J 1 L 

all 
NAD jR N VI 

BI 

BLbM .. 
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• rl y 
OSHUISKRIEKET gaan vanjaar op 'n heel ander steisel as in die verlede georganiseer word. Op 'n 
vergadering wat verlede week gehou is, het die Matie-afrigter, Deon Hugo, aan die koshuisverteenwoor 

digers bekend gernaak dat alle krieketspelers nou by die Sentrale Klub geregistreer moet word alvorens 
hulle vir hul koshuis mag speel. Die koshuisspanne sal nou in twee ligas speel. . 

Volgens die nuwe feelings sal Een- lende WP-ligas. Spelers wat in die eerste Die verdeling van die spanne in twee 
drag, Dagbreek, Helshoogte, Huis ":is- drie spanne speel sal nie be kikbaar ligas is gemaak om hierdic moeilikheid 
ser en Helderbe~g m die eerste liga wees vir die koshuisspanne nie. te oorkom. 
peel. terwy~ Wigenhof, P~O, Huts Alhocwel 'n verandering in die or- Die strenger registrasie van speier is 
~1arals en Simon berg 10 die tweede gani a, le van krieket op Stellenbosch al 'n maatreel .wat allerwe.c ve.rwelkom sal 
Ilga ~l speel... dikwels in die verlede bepleit is, het dit word. In ~e verlem: IS dikwe~s gekla 
. DIe spanne In elke llga sal af~onder- eers noodsaaklik geword met die hui- dat k~shuis ~lers .,n behoorlik leans 
lik om ~ker .. speel wat deur die kl?b dige tekort aan velde. Die bouwerk aan ~gun IS om V!f boer spanne m aanmer- 
geskenk 1 • Ow Sentrale Klub het vier die D.F. Malan-sentrurn het veroorsaak king teo om ~Ie. .. 
klub panne inge kryf in die ver kit- dat een van die velde nou in onbruik is. lndien die nuwe maatreels goed 

toegepas word, behoort hierdie klagte 
-------- nou te verdwyn. Ook sal spelers wat PROGRAM voorheen nie vir die klub wou speel 

nie, nou hul dienste beskikbaar moet 
tel. Dit kan alleen tot voordeel van die 
klub wees. 

• 1 
we 

u TI WOENSDAG & DONDERDAG 27-28 
FEBRUARIE: 
B-Veld: Wilgenhof teen P.S.O. 
C-VeJd: Simonsberg teen Huis Visser. 
M AANDAG & DINSDAG 4-5 
MAART: 
B-Veld: Eendrag teen Helderberg. 
C- Veld: Huis Marais teen Hel hoogte. 
WOENSDAG & DONDERDAG 6-7 
MAART: 
B-Veld: P.S.O. teen Simonsberg. 
C-Veld: Dagbreek teen Helderberg. 
MAANDAG & DINSDAG 11-12 
MAART: 
B-Veld: Eendrag teen Helshoogte. 
C-Vcld: Wilg nhof teen Simon berg. 
WOENSDAG & DONDERDAG 13-14 
MAART: 
B- Veld: Dagbreek teen Huis Marais. 
C-Veld: Helderberg teen Helshoogte. 
MAANDAG & DINSDAG 18-19 

Die vereniging het 'n span in die WP wedstryde gcspeel sal word. Van MAART: 
se vyfdc liga lng kryf. Die bane word daardie datum af sal geen studentc B·Veld: Wilgcnbof teen H~is ~isser. 
amptelik op die 9de Maart geopen by meer by Farmer' Winery mag speel C-Vcld: Dagbreck teen Huis VIsser. 
welke geleenthcid 'n aantal vertoon- nie. ~WOENSDAG & DONDERDAG 2()"2J 

MAART: 
B-Veld: Eendrag teen Huis Marais. 
C-Veld: P.S.O. teen Huis Visser. 

EbN van die nuwe sportsoorte wat in die afgelope tyd besonder gewild geraak het, muurbal, het nou 
sy finale beslag op Stellenbosch gekry, Op 'n vergadering verlede Donderdagaand is onder 

voor itterskap van mnr. Henry Snijders oorgegaan tot die stigting van die Stellenbosse Muurbalvereniging. 

Die vereniging i g stig nadat die nuwe muurbalkompl ks by Helshoo te v rlede jaar gebou is. Die 
verenlgin moe e rs die Administrasie se verlof kry en moes deur die Sportkantoor ond rhand I. Blykbaar 
m die saak v r i ig hanteer word omdat di Sportkantoor jiog nie 'n geval van hierdi aard onder 
hande g had bet nie. 

BESTUUR 
Op die v rgadering is die erst 

be. tuur van die vereniging gekie . Die 
voorsitter i mnr. Henry Snijders. Deon 
Hugo j deur die Sportkantoor aange 
wys a sekretari '1te ourier. Die ande! 
lede van die be. tuur wat verki s i , j 
mnr, Malcolm Proctor (wedstryd- 
kretarl ), J cques Bas on n Robert 

Rorich (addi ion 1 tede), 

VOOR KRIFTI~ 

DAAR is eker min tudente wat die eerste keer na Stellenbosch korn sonder 'n besef van die 
sportbedrywighede van die Universiteit. Daagliks word in ons dagblaaie be rig van hierdie of daardie 

M tie wat op die portveld presteer het. Hierdie besondere prestasies het reeds so algemeen geword dat 
daar nouliks verder daaraan gedink word. Dit i hierdie wereld van port wat elke eerstejaar ook nou 
betree. 

Vir elke voornemend portrnan is tot uitvoer tc bring. Vir die gemiddelde sport hier kan genict. Of jy nou vir die 
daar die fa illtei e n afrigting be kik- portman, maak die Univcr iteit ook eer te of die vyfde span van jou kos 
b ar om hom na die boonste . port van voorsi ning, want <lit is per lot van huis speel, jy spcel. Die opwinding en 

r ening tog die d elname van' die kompetisie van die tryd, die k.ame~a· 
individu If af of llY at sy vermoe en groot aantal middeldc sportmanne deri met jou sp: nmaats, die urt 
ento dasme ga n .gebruik om sy doel- wat dlt vir die kampioen moontlik eindelike oorwinning ot neerl ag: dit is 
wit te rclk n sodoende nog 'n maak om uit te styg. wat sport die moeitc werd maak. En 
Danle MIn, D wie Snyman of Sunley Dit i egter nie net hieroor wanrom hier is baie geleentheid daarvoor, in 
Uys to word. . port die gewildheid geniet w t dit wet watter sport ook a1. --------------i Di pot n iete mploen of w nn r op Stellenbo eh en lders geniet nie, Dit is so dat die moo te publisitcit 
h t dU8 g Ie nthed om sy vo en m ns maar wei die feit dat enigicmand sy wat Maties gewoonli kry in verband 

staan met rugby. Daarmee is niks ver 
ke rd nic, maar dit beteken ni dat die 
andcr sporte hier afgeskeep word nie. 

Tw. e Maties 
Presteer 
In Proewe 

MUURBAL 

Net om te wys dat di lys nog 
gedurig aangroei is daar hierbo 'n berig 
van di nuutgestigde Muurbalklub. 
Muurbal is 'n sportsoort wat deesdae al 
hoe gewllder raak. 

Wat die reelings in verband met die 
p .elure en -tye betref, kan daar net 
gehoop word dat daar mettertyd ver 
betering sal kom. Hoekom daar nie 
later as J 0: 30 in di aand gespeel mag 
word nie, is duister. Studente gaan 
uitcr sld vroeer as dit slanp en of 'n 
potjie muurbal voor laaptyd skade 
ga n berokken, bctwyfel ek. 

KANOVAARDERS 

TWEE lede van die Stellenbosse 
,. anoklub het verlede wee by 

die Suld-Afrik anse witwat rkano 
pro we skitterend vertoon. Sun ley 
Uy en St fan Hugo het albei 
b nder 0 d geroei en hul harde 
w rk is aan die einde van die w ek 
b I on to aange ondig is d t 
alb i in di Springbokspan ing - 
luit is. . 

WE urn AMPJOEN 

Le 

MATERIAAL 
Verskele koshuisspelers voel dat 

hulle deur die sentrale klub afgeskeep 
word. Die potensiaal wat op Stellen 
bosch is, word nie ten volle benut nie, 
hct een van die spelers aan Die Matic 
gese. Hy het voorgestel dat die klub 
k urders ten minste een keer per week 
as skeid: regter optree by 'n koshuis 
wedstryd. Die Matie-afrigter, Dcon 
Hugo, is op die oornblik op toer met 
die WP· pan en kon nie vir kommen 
taar bereik word nie. 

DENYS HOBSON 

Hobson Kry 
Weer lel( 
In WP-span. 
DENYS HOBSON, belowende Matie- 

bybreekbouler het teen die eindc 
van verledc jaar vir hom 'n pick oopge 
speel in die Westelike Provinsie se 
krieket pan. Hy i in die span ingeshiit 
na 'n nan tal skitterende boul- en kolf 
vertonings in klubwedstryde. 

D ny he t reeds in 1971 a, twaalf 
deman vir die WP opgetree nadat hy 
die vorige jaar vir die Suid-Afrikaanse 
Skolesp n gesp el h t. In die 1972/73 
seisoen het hy twee wed tryde vir die 
WP OJ) Nuweland ge peel, maar is vir 
die wegwed. tryde uit die pan gelaat. 

In die begin van hierdie sciso n het 
by egter puik pr tecr in die nior 
ieketliga en nadat hy ult die pan 

gelaat is vir die eerste twee wedstryd , 
het hy 'n plek verwerf vir die ander 
wed tryde. Verled naw ek het by 
saam met di . span na Jobann sburg en 
Salisbury vertrek vir die WP la tc 
twee Curriebckerwedstryde. 

SA· UNIVERSITEITE 

Volgens verskeie krleketkenners is 
Denys een van die belowend te draai 
balboulers in die land en kan hy 
moontlik nog sy Springbokkleure ver 
werf, Afge, len van sy boulw rk i hy 
ook 'n knap aanvallende kolwer wat 
daarvan hou om gou onder die 
boulwerk in te klim. Denys en nog 'n 
Mati . Paut Harris, h took in De em 
ber op die Universiteite-krieketweek vir 
die SA·Universiteitcspan gespeel, 


