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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN DIE SR 

Jaargang XXVIII, Nr. 3. Prys 5c VRVDAG, 29 MAART 1974 

DR. M.S. Louw, 'n raadslid v n die 
Universiteit, en and r hoogw ar 

digheid be 'IS, het onlangs die ver 
j rdagviering van die bab onder die 
ko. huise, Helshoogt , bygcwoon. 

TOE • • s 
BERTIE du Plessi het tydens Maandagaand se Studenteraadsver- 

gadering skerp navraag gedoen oor waarom die reelings vir 
vandeesmaand se Studenteraadstoer uit die hande van die verantwoor-I 
delike SR-Iid, Leon Ku hke, geneem is. Bertie het gemeen dar daar op 
'n ongeoorloofd wyse te werk gegaan is deur ekere SR-lede. 

Die ondcrvoorsitter, Pieter Huter, 
het verduidelik dat die reelings nie uit 
Leon e hande geneern i. nie, III ar da t 
aange ien Leon nie meer aam gaan 
toer nic, en in die lig van die felt dat 
Pictcr self die voorn rnende gashere 

moontJikhcid copgelaat dut die nawcek 
op Potchefstroom aan sarnespr king 
afgestaan sal word. 

Die toer al afgcrond word met 'n 
naweekbesoek aan Libertas, 
van die scrste Minister. 

WANTROUE 

Leon her dric weke gelede besluit 
om die tocr nie meet mee te maak nie. 
Dit was na sy mening nie voldo ndc 
rede om af ·tand te doen van sy reelings 
nie. Leon hct gevocl dat daar nie 
vertroue in h01l1 geplaas is nie, Die 
wysigings i ook onregverdig jeens die 
ander universiteite aangesicn dit op 
kort kennisgewing aangebring is. 

Willem Domen het dit gest I dat die 
geval geen rno ie van wantroue in Leon 
W'JS nie. 

HESSIE SCHUMANN, die sekretaress 
verlede Donderdagaand di 
nadat hy aangewys is as wenner vat 
kompetisie. Johan is in Helshoogte. 

LEON K USHKE 
ken, daur be duit is dat hy verder die 
re . ling sou waarn em. 

Willem Doman, die voorsltter, het 
daarop gewys dat verandcringi wat 
aangcbring is, ecnvoudig. 'uit kris 
talliseer' het, Bobby Loub ser het go 
mecn dat daar sprake was van 'dikta 
torlele omverwerpery'. 

Die Matie het verneem dat enders 
as wat Leon oorspronklik gereel het 
daar nou vic} dae aan sarnespreking 
met die Noord .like Universiteit g wy 
gaan word. ben naweek 'al nou dan 
hui van mnr. A.P. Kolver, skoonseun 
van die Eer tc Minister, dcurgcbring 
word. Pi ter Vor ter het egt r die 

uid-Afrika e eik rui 
Minister Muller 

pad 

Dr. Muller h t op St llenbosch g - 
praat t r ondersteuning van die k ndi 
datuur van di Na ional Party 
kandida t in di kom nde algemen 
verkiesing, mnr. Bennie Smit. Mnr. 
Smit i die silt nd Volk raad lid en 
het die v rg d nng toege preek voor 
dat Mini t r Muller '111 die woord 
go tel is. 

III di lig van die g vare wat hy 

genoern het, h t die Mini ter ge ... , k n 
tereg bewe r word d t uid-Afrika 
weer een voor 'n kruispad te ta n 
gekom het. Dr. Muller het ge .. d l die 
moontlikhcid van voortbesta n d arin 
g I .. IS am ener yd di aanvt II v n 
buite af l w er en no ryd om 
billikc oplo 'SIn binn land te vind. HEL 

VIER 
V RIM J)A 

llETREKKJNGE 

ROOf TAPYT 
'n Letterlike rooitapytontvan h t 

al die gaste te beurt geval, Die ga te is 
d ur die primarius, Pieter van J ar veld, 
welkom g h ct, w arna 'n rcu er 
a ng steek i en (getrou an tr di ie) 
'Happy Birthday Helshoogte' g ing i 

'n Forrncle dan en etc It took di 
and plaasgevind, Vir nie-dansers was 

daar 'n program van trykmu. i k aan 
gebied deur die 'on. rvatorium se 
trykorke .. 

MINISTER Muller (Bo) ell mnr. 
Smit by verlede Woensdagaand se 
vergadering. 
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ILM 
A 

DAVID 
HERBE 

LAW ENCE 
N THOM 

SOMMI ~E van die leerlinge afgeneem 
kortkursus in die Suzuki-vioolmetode. 

Kur. US vir Voornemende 
Mu iekonderwysers 

Di Suzuki-metod word op die 
oomblik op dri pi kke in Suid-Afrika 
to g p nl. d ur mnr. Marten in 
St lien bo ch, mnr. Soloman in 
Job nn bu g en mnr, De Wet in 00 

__ ~ -L ~Lond n. 

••• m r y 

EVOLUSIONER 

RONALD FRANCE as die teenkoolmynwerker in D.lI. Lawrence se 
olli r' rid y Ni t wat vanaf 28· 0 Maori in die H.B. 

Thom-teater dear die Engelse ton e/~ sel kap van Kruik aangebied 
word. Die opvoerin is pas terug van 'n .. toer in di 00 -Kaap en ren 
ell het feitltk deurgaans baie hoe lot ontvan van die re ensente in die 
ond. r k ie entra. Die reg; seurs i Ro lie van der Gucht. Be 
prekin s kan by Teaterbespreking , Edrichgebou gedoen word. (Tel. 
6168) 
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.A.K. ALL p o HOM 
IN samewerking met die F .A.K 

het KRUIK op 22 en 23 
Maart 'n veclsydige bal1etprogram 
in die H.B. Thom-teater aan 
gebied. 

KRUlK h t da rin ge la g om 'n 
baie interessante, gcbalun cerdc pro 
am aam tc t 1 vir bcid die middag 

en die aandvertoning . In hierdi aan 
bicdings het die klem duidelik ni 
o or op . ou pel geval nie, m ar 
eerder op in! llektuele prikkeling en 
humeri ticse verrnaak. Die ball t bly 
duo nie bloot op die vlak van visuelc 
e fekte en tentoonstelJing van tegni se 
virtue iteit nie. 

LES SYLPHIDES 
Die program op n op he 1 g paste 

wyse met 'n goeie voorbe ld van klas 
i ke ballet, Les Sylph ides. Hierdie 
ballet i geen uitbeelding van 'n verhaal 
nie, maar ecrder van die atmosfccr van 

I(onserte 
• In 

"Konse v" 
VIR die nakerkse kofficgangers 

op 'n Sondagaand is daar weer 
eens 'n geleenthcid vir n 
bietjie kulturele vermaak of om 
die meisie t trakt cr. Dit i naam 
lik die Konservatorium vir Musiek 
se Sondagaandkonserte. 

Di Kon rvatorium het verlede 
Sondag and, tot groot blyd kap van 
die musickliefhebb r ,di eerste kon 
rt in hul Sondaga ndreek vir 1974 

aangebied. 

By die gel ntheid h t di cgpaar 
Kayer- zigeti, wat onlang van Oostcn 
ryk na Kaap tad v rhui he t, opgctre . 
Die egpaar, wat ond r. k id Itk di la 
vier en tjeUo spec I, het 'n ver 'k iden 
heid sonata. vir albei instrumente van 
Beech rini, Hind mith, Debus y en 
Brahm gclewer. 

Hull het gedurend die at' lope 
d .rtien jaar duo-uitvo ring in verskei 
Europe land J g n all i het 
onlangs decltydsc bctrekking aan die 
Konscrvatorium aanvaar. 

GRATIS, 

III isi 
hili. 

BARO PRO .RAM 

David 

AM I 
die musiek van Fred ric Chopin. Die aanbieding wat 
chorcogr fi n tyl i he I tradi ionecl, 
man wei be onder geskik om die ro 
mantiese toon van hopin . lllU i k 
weer te gee. 

GOEIE GEHALTE 
KRUIK aanbicding was v n goei 

gchalte. Die solo-dansers hot '11 gocic 
vertonin gclcw r en IS '0 d byge taan 
dcur die pre ie e koordina ic van die 
andcr danscrs, Phyllis Spira k 11 g luk 
gew ns word vir die n tjic se a rigting 
waarvan die aanbicding getuig, Die 
dekor en ko tumering hot grootliks 
bygcdra tot die dro Iller igc, idilli se 
utrnosfecr van dic ballet. V r o n ica Pue p r , resident- 

'n Tr ffcnde kontras III t die choreogruaf van KI UIK, h t di 
droomwereld van' Les Sylphides is g - choreografic bchartig. Die tyl van die 
vorm deur die pas de deux uit "Flower ballet i modern, '0 blyk uit die 
Festival at Gengaro." Die choreografie choreografic, asook die bru ik van 
van hierdie dans vir twe vereis he on- beligting in plaas v n dekor, di 
dere tegniese vaardigheid. Die dan rs voudig kostum rin J n di f it dat di 
het hieraan reg Jaat gcskicd met 'n danscrs kaalvoet dans. Die III slit- 

We dstryd 

N 

1 Y 
.. N 

N 
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TOWWERIG Vi breiding 
Studen e 

an Losies Vir 
Aanvang 

DIE kontra vir die bou van di dame koshuiskompl ks wat by die amptelike opening van die 
akademie. jaar d ur di Rektor van die Univer iteit, prof. J.N. de Villiers, aangekondig i ,i onlangs 

ond rt k n. Hi rdi kompl ks is die voorganger van groot uitbreidings van huisvesting geriewe vir 
studente op Stell nbosch. Die kompleks. wat ten we te van Jan Marai park teen 'n koste van R2,2 miljoen 
opgerig gaan word, sal uiteind lik grens aan Cluverweg aan die oostekant, Van Riebeeckstraat aan die 
suid kant en D Waal traat aan die w stekant. Dit sal huisvesting ver kaf in di vorm van drie aparte 
woonblokke, met 'n me nskaplike eet a) en kombu is. Elke blok sal vier verdiepings hoog wees met 
enkel- en dubbelkam r . Die kompleks sal in fa es gebou word. . 

Die t rrein word reed skoonge- hui eet. Die komplek > wat beplan is 
maak vir die bouwerk en die r te om in te pa by die omgewing, al die 
woonblok, wat 193 studente al hui - dringendc tckort aan huisvesting vir 
yes, al re d binne tien maande voltooi dame. op Stell nbosch help vertigo 
we '. Hicrdie gedee lte word i~ 1975 in Ook op die pro ram vir vanjaar is 
geb~ulk seneem. gevolg deur di eet ani 'n gebou wat slegs kamers sal b vat en 
en ombuis, 36 man sal huisvc .. Dit word beplan TW AALF 

om teen 1975 voltooi te wees. Die 
gebou sal bestaan uit wooneenhede Daar is tan twaalf dame koshuise op 

Na verwagtin sal die hele projek met 'n itkamer vir elke twaalf . tu- Stellenbosch, met pie' vir ltesaam 
Dll: eerste koshuis van die nuwe kompleks wat aan Clu werweg, van teen 1977 voltooi wees. Die studente dente en sal as proefnerning dien met I 957 tudente, en nege man koshuise 
Riebeeckstraat ell De waalstraat sal grens, in vroee stadium van sy aan- wat die eer te woonblok betrek, a1 die oog op hierdie soort huisve ting in met plek vir 1 924. Die getal studente 

aanvanklik in omliggende dame ko - die toekoms. waarvoor danr in die universiteits- 
b __ o_LI_. ~ -----------------------_-., koshuise voor iening gemaa word, 

word in 1975 opgestoot van 3 881 tot 
4 110 en teen 1977 tot 4496 • 

In Bellville en Tiervlei I d ar 
anstaande [aar huisve ting vir 490 
tudente wee 
Ten spyt van die nuwe losiesplek 

ke sit taUe studente tans nog sonder 
verblyf • 

1977 

WL OW 
•• AN REUN E E 

G DURENDE di Paasnaweek gaan een van die groot g b urtenisse in Wilgenhof lui terryke 
geskiedenis plaasvind - 'n reiinie van oud·Wilg nhoffers gaan g hou word. Tyden hierdie gebeurtenis 

. ) die inwon rs van Wilgenhof die voorreg h" om van hul "Groot g te" in lewende lyw te sien en vind 
die inwyding van di g rer tour erd "Ou Bachelor " plaas. 

b sor k is. Gedurende die r dien sal soos dit verfed Vryd die geval met 
di "Kra i " ook g I entheid kry om Bel. hoogte was ( ien voorbl d). Na vyf 
te sing. On k na die diens al die jaar word die ko hui weer eens die 
af keid geselligh id plaasvind. gele ntheid gegun cn na tien jaar weer. 

'n Ver k word aan aile oud- Di groot "herdenking" en amekoms 
Wilgcnhoffers gerig wat nog nie 'n van oud-inwoners en inwoners vind 
uitnodiging ontvang h t oi , om so plaa tydens die ko ihui mondig 
p dig moontllk met die argivaris van wording. 
Wilgcnhof in aanraking te kom. 

OUDSTF KOSIIUI, 
di oudste REGS: DIE "OU BACHELORS" 

soos dit nou in 'n gerestoureerde 
vorm daaruit sien. Die gebou word 
bewoon deur die matrones, die ill 
wonende hoof en die primarius 
van wilgenhof 

"KRAAIF" 
Hui kerk al op • ondagoggend, die 

v rtiende April, pili wind, wa r d tar 
'n blok vir Wilgenhct in di k rk 

~n 

Bouwerk aan 'n nuwe koshui vir 
250 geneeskundestudente in Tiervlei, 
wat by voltooiing R800 000 sal kos, sal 
ook nog vanjaar begin. Terselfdertyd 
al nan di proefged He van 'n sentrale 
kombuis op Stellenbo ch begin werk 
word. 

Wekroep 
ONTEVREDE, Unielaan 6, St llen- 

bosch skryf: Geld! Geld! Geld! 
Ons tudente rol mos daarin. Dit groei 
in ens nekke en v rdubbel oornag, jy 
hoef ni eers 'n towcrspreuk af te 
rammel nie. 

ARME STUDENTE 
On anne studente kom skielik voor 

'n toonbank te staan - het skielik 
be luit om te begin 1 r en benodig du 
'n paar aantekeningboeke. 'n Koue 
stem deel jou m w t di t sal ko Jy 
tarncl nog dat di elfdc rtikel op jou 
geboortedorp die helfte minder kos, 
maar sy kyk jou met slangogie aan e \ 
met 'n kk nde moed derf jy JOIl 

(Vervolg op bl. 9, KoI3.) 

k Voor ilter se Verweer teen Klagtes 

KARNAVAL KRITIES BESKOU 
MEJJ. .A.R. Naval en G. Ees, Irene, kryf: Ten spyte van die vele lofsange oor die pas afge pe 

karnaval, is daar tog 'n paar klagtes wat ons daarteen wit inbring. Dit betekcn nie dat on niks 
po itiefs oor karnaval te e het nie, maar opbouende kritiek kan tot 'n beter karnaval lei. 

(a) KK ~RJOLL : Or wil em tig Mati s eerstespan swak sou laat Alhoewel sommige van die kritiek teen- 
be vaar nteken te n di gehalte v n af leek het! Ons het voor die tyd oor die karnavalbedrywighede in ag 
di publikasie. Die b wanr is nie n t v r t an dat dit 'n verskcid nheid - geneem kim word, blyk dit oor die 
tot tud nt v n St llenbo .h beperk kon crt iou WCl:, maar skynbaar het algemeen uit die trant waarin die brief 
ni , m ar ook oud-Matie en ider lede ons ons misgis. Die program wa uit rs geskryf' ls, dat die twee dametjie baie 
v n di publlek It t dit baie swak eensydig en hoewel die kun t naars van gcfrustreerd voel. (Die oorsaak is egter 
gevind. I 'n m n v render tel om 'n hoe gehalte was, h t dit later erg jets heeltemal anders) Die gehalte van 
trots te vo 1 om -iet t kan vcrkoop verv lig Sera k. In Die Matie van 15 die brief word verder verswak deur die 
en te rk n dat dit Stellenbo: h bl d Maart sien ons dat die gehoor s [eit dat daar nie oor ware feite beskik 
is'? Die inhoud van die publika. ie "lewendig" bcskryf i Onses insicns word nie. Daar word g praat van die 
ond rskat on mentallteit gruw Ilk, wa hulle slog opg vocd en het nie vlotoptog wat slegs 'n halfuur geduur 

(b) KARNAVALKONS ~RT: Ten gewe t wanneer en hoe om hulle te- het; van die feit dat daar geen program 
py te van die f it dat on I nk voor di vredenheid en/of mi noee t k nne te no die optog aangebied is nie, (wat dan 
tyd pick be preek het, moes on voor gee nie. Dis nogal waar dat die gehoor van die Kruiwa-marathon? ) en ook die 
die deur deur 'n krum worstcl wat die grotend el uit studente bestaan het, belaglike stelling dat die dame nou ewe 
1-- - -- -----...-;01 maar aIle kan immer nie a' tudente- kielik te ver en te duur was. Ook word 

I pret bcskou word nie. daar kritiek op 'n braaivleis gelewer a an . . , . . . waf hoegenaamd nik te doen het met 
(c) VLO I TE: VIr die eerste keer 10 die reelings van die Karnavalkomitee 

dri jaar kon ons met.'n oop geJ~oed sC nle. Voort s word gese dol daar tydens 
dat die gehalte van die vlotte uitstaan- Karnavalaand vir "die gewone Sill 
d was. dent", soos gewoonlik, niks te do en 

(d) KARNAV AL: Dit is jammer was nie. Blykbaar word hiermee ge 
dat daar Saterdag behalwe die optog lmplis er dat aile studente wat wei lets 
g en ander program was nie. Dit het te doen gehad het "buitengewone stu. 
gelei tot 'n gevocl dat alles tomp dente" is. ' 
g cindig het. Mense wat van ver gekom Wat die verskeidenheidskonsert be 
het, her legs 'n halfuurlang optog tref was daar elke [aar nog klagte«: 
ge 'en en daarmee wa di Mati s se vanlaar wa.\ die algemene gevoe/ dot 
karnavaJ v ~by. Vir die gewone student doar meer van koshuisitems (dus stll 
was daar dte aand van karnaval, SOO. dentepretj gehruik gemaak is en die 
gewoonlik, niles te docn nie. Alles buitekunstenaars tot 'n minimum be 
(danse, braaivleis, ens.) was t~ vcr oC!e perk is. Waf die besprekings betref kan 
duur! On weet dat ons hlcrmee n u self begryp - dit sal letterlik ure 
groot aantal studente se gevoelens aan· "eem om aOIl elke persoon sy plek te 
gaande Karnaval '74 op skrif uitgedr~k g~on wyv, daarom maok ons staat op 
het •.. On hoop dat on hierm n die persone e bona fides om eerlik op 

n& posItte.we bydra. gelewer het tot vol- hu/ bespreekte plek Ie gaan sit. 
gende Jaar se pogmg. Die waarheid is egter dat die twee 

jong dametjies dog in en dag uit ill 
hulle komer opg kluister sit en nie 
weet wat daarbuite aangoan nie. Kry "I 
bietjie lewe en doen mee aan die 
studentel we. Dolk klassifis er u dan 
ook as "buitengewone studente". 

n 
i f k • 

I 

DI Stud nt raad lid belas m t 
Karnaval, Leon Ku hke, het 

in 'n die voor- 
lopig nan die tudent 
raad voorg Ie. Die syf r (be 
naderd) i v rstrek deur die te 
souri r van di Kamavalkomitee, 
Francois van der Merwe, en I es 
soo volg: 

vol ja 

Akkcrjolverkope: R8 500 win 
Motorkompetisie: RI2000 bruto 

in • meting. 
D bubnt : R21 000 bruto in 

ling. 
Straatk lIektc: R 1 800 geban~ 
Donallic (diver e): RI tOo ing a· 

m'l. 
Van hierdi ~fcrs mt t onko tcs 

nog fgetr k word, waama die final 
win. verstrek I word. 

maaky I 
LIX UIA 

ANlWOORD 
YDNEY SAA YMAN, voorsitter van 
die Karnavalkomitee, het in ant 

woord op die brief van K.A.R. 
Naval en G. Ees die volgende ge e: 
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BTK Heiligdom 
L 
10-2 verwerp 

DIE Student betoging wat in 
1972 plaa ~g vind het, w n 

opspraakwekkende g beurt nis op 
die gehied van interuniversitere 
studentepoliti k. 0 k op di St I 
lenbo se SR is die . aak h ftig 
te ngekant of aang hang. Met di 
uitbetaling van die Minist r van 
Polisie skadevergo ding aan die 
"teagekon de" stud nt , It t hi r 
die saak weer pertinentc aandag 
op die SR-vergad ring geniet. 

Die ekrctaris van di • R, Bobby 
Loubser, 11 t die volgend mo ie lnge 
dien: "Dat hi rdic Studen ten ad kcnni 
ne m van die R 11 000 wat deur di 
Mini tor van Pol! ie aun elf Ka ps 
student uitb taal gar n word . kade- 
vergoeding Vir v rtics gely aan di 
hand van die Polisie-optrede tyderi die 
b togings in I 972. " 

"bN ik moet swcrven eel' mijn 
zwervend ziel kan rusten. lk 
moet mi] sterken met natuur en 
bergen/ust. " Die Berg ell Toer 
klub is weer eens baie bedrywig 
op die Akker: elke Saterdag red 
hu lle '/1 bergklimuitstappte 
terwyl daar 'n staptoer , gedur 
ende die Aprill'akansie deur die 
Keisie-Koo georganiseer word. 
me toer begin vanaf Mall tagu 
deur die Koovallei (appclboorc/e), 
verby Keeromsrivierdam oor 

T WEE nuwe vercnigings i a 
amptelike SR·vercnigings erkcn. 

Die twee L die 1 andhcclkundige Ver 
eniging en die Sokratiesc Vcrcniging 
wat ulbei hulle procftydpcrk van 
maande suk svol deur taan het. Die 
erkenning bring me da t hulle nou ook 
f'ondse van die R at ontvang in 
oorccn: temming met hullcdctal. 

Dic Ve reniging komitee, onder 
voorsitterskap van Pleter Hurter, oor 
wceg alle nuwe nansoeke v n vcrcnig 
ings wat verkies om Ii Studenteraad- 
erkende vereuiging b k nd te . tnan . 

f ite bi d 'od II die • k 
fg hand '1 k n w .rct 

81 nrm 

die berg na die Heksriviervallet. 
Septembervakansie beplan hulle 
am na Bainskloof te Slap vanaf 
Ionkershoek of Grabouw. Ge 
durende die Julievakunsie word 
'11 "hutbou-kamp", waar die 
BTK vanjaar hul eie hut in die 
Groo t Drak en stein, nab)' 
Franschoek, gaan bou, gehou. 

Lede geniet ongeveer veertig 
persent [inansiele voorilele bo 
nie-lede. Inskrywings geskied by 
die koshuisverteenwoordigers. 

........................................ ------- ..... ---------- .......... --------- 

ERKENNING 

PUBLH ASIEKOMITEE 1 R 
GROENLIG BY SR 

DAME 

DiIE voorsitter van die Publlkasiekomitee. Jan Heunis, het by di onlangs . Rsvergadering o.a. dri 
mosies voorgestel wat ingrypende veranderinge in . tudentepublika ies teweeghring. Die Malic het 'n 

onderhoud met Jan gevoer waar hy die mosies gemotifeer bet. 

JANHEUNIS 

in overre daar ver.lag gelewer sal word die best in di land is, h t die Publika 
oor die oorwegings wat 'n SR-\} luit icskomitee dit goed gevind om hierdie 
voorafgcgaan hct.' mesic voor die SR t Ie. So 'n kon- 

('erCII, i sal ten docl hG om ni net 
AD HOC v rskill nde tegnicke en h n dcrings 

Dit i 'n ad hoc-reeling en ni h kend t stcl nie, maar al ook tot 
bindcnd op 'n latere SR nie en die gevolg hA dat die nder Univcr iteit 
behoud of afskaffing daarvan al bepaal kan put uit die ond rvinding wat Stel 
word deur die mate van suk cs wa t lcnbosch op di t rr in v n di jo r 
daarmce bereik word. Die bulletin 11: I I) listiek opgcdoen het. 'n Kon fen' 
kor t en bondig weesen daar sal sowat '?~' hi,\!di' bied ~ie : I.cnth id vir 
2 000.3 000 eksemplare op die Akker Suid-Afrikaanse umver It 'It om van 
versprei word. mckanr t lc r 11 t Ian ook 

Die twecde mo i is eenparig deur t k en van kon t wat progre 
die SR aanvaar en lui: "I); t die SR y belangrik word, H 

f'inansiele t un en beskerrning aan '1 riar--~-- ..... -----~-----l 
Corda on ttrek. " 

Juu het go ", "Hierdie mosie is na 
oorweging VOOI' die SR gole, orndat ek 
gra g II wou sien dat Stellenbo ch 
voortg an m t 'n pr tige pu blik si 
oos Tria Corda. Dit hct egter g blyk 
dat a, ng sien ons in die verlcde op die 
Univer Itcite van Kaap tad en Wes 
K, upland aangew e was vir die uk s 
van die blud en hulle hul verantwoordc 
likhcid in terme vun hul aanv: nklike 
ondcrncmings in Kuapstud se g val 
.krelend verwaarloo he t en in W . ~ 
Kaapl nd se geval ween ornstandig 
hede, ni kon nakom nie, die hi d van 
Matidondse afhanklik sou we. 

Aange i n die Pu blikasiekomi to 
and r proje te wil npak en nang ',i n 
publikn ies reeds 'n ho . per renta: ivan 
die Sk-f'onds in bcsla n m, i dlt 
onvermydclik dat die SR sy steun n 
Tria Corda on ttrek. Da r i. e n red 
om te glo dat die Univ r it it van 
Kaap tad vanjaar ten opsigtc van 1 ria 
Corda hul organlsasie 'ou opknap om r,:====~=======:;::=t::::::====::..::.:====:::.==~ 
darem meer a' twee ek emplt r t 
verkoop nie en die SR kan nie weer 'n 
finan iele risiko loop nie." 

Jan e nder mosie hct rehandel oor 
die nan telling van 'n ad hoc-komit e 
wat die moontlikhcid kan onder oak 
na 'n konfcr n.i vir redaktcur van 
<ug Is en friban Stud ntck Jante. 
Jan se motif ring vir di' mo.ie .wa 

W Iton 
kryfb ho ft 

Die rstc mOSIC wat met nege 
stemme aanvaar is, lui: "Dat die Publi 
k siekoruitee volmag kry om twee per 
one aan te 'tel wat maandelik aan die 

Studente- hie ver lag kan doen van 
Studenteraad bcdrywighede. Dat o 
danige v uslag in die vorrn van 'n 
bulletin op die kampus ver pr i al 
word." 

MOTIFERING 

Jan se motif ring i : "'n Bulletin 
00 in di mosie vermeld al bcoog om 
die g prek gaping wat in die verlcde 
tu sen die SR en . tudcn te be taan h t, 
en wat die SR vanjaar wil uitskakel, tc 
oorbrug. Die bulletin sal vcrslag docn 
oor SR-b drywighedc en kan ook 'n 
handleiding w cs wanneer die SR ko - 
hui e besoek om ver III te doen oor 
Sk-anngclccntbedc. Daar al v r kcr 
word dut die bulletin nie op Die Marie 
se tel rein oortree nie, Dit word in elk 
gevul voorkom deur di fcit dat die 
bulletin w arskynlik maandeliks al 
verskyn en net kortlik verst. g I doen 
oor lIes wal die Sludclltt:.-unic rnak. 
Die Malie kan uit~raad n I vcr 'lag do '11 
oor die angelccnthed wat nUll waar 
dig is en kan nie. aJtyd ruimte afstnan 
afln mindcr bl.llangrikc SI{ b sluik nic. 
Die bulletin sal ook die noiuics anvul 

Andring I tn t 1 

0.<1.: 
\I Aangc ien die Universitcit' van I 

Stellenbosch se publika. i swat betref 
inhoud en aanbieding waar.kynlik van -----_-------------------------' '"'-------------,..._..-. 

II 

Vir n 
tu t nt • krytbcho ftes 

EL.20 
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Bespreking 
tryk 

Knelpunte 

Piet Hurter meen dit is elkeen se 
plig om self na sy eie akademie sake 
om te sien. 

Jan Heunis het verder die felle 
kritiek dat die voorstel "staan in die 
tcken van akaderniese snobisme" ge- Leon Ku chke het die mo ie onder 
lewer en L hierin deur Johan Gelder- teun op grond d arvan dat dit "bloot 
blorn gcsteun. Die Universiteite van 'n onder oek" aanvra. Hy het die 
Pretoria en Potchefstroom het beide moontlikheid dat die ak nog nie 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~re~s ~~J~gs wat oore~s~m met ond~ d~ aan~gvan d~ ttu.~esF- 
Hobby voorstel in hul reglernen te kom het nie genoem en ook gese dat 
opgeneern. die SR nie weet of die statute wel 

Die itua ie waarin so 'n reeling op b paal of die beurs aan He studente 
Steitenboscb wenstik sou wees het hom gegee kan word nie, 
nie in die afgelope jare voorgedoen ni . Bertie het in y repliek genoern dat 
Die voorstel h t w 1 meriete a 'n die trustee d lk jui. op 'n beweglng 
voorkomingsmaatreel maar dit is duid - van die ontvang rs om hulle reg op die 
Iik dat persone wat moontlik in nie- beurs te d el, wag. Dit ou syn insiens 
akad mie rigtings uit r begaafd i , onbe: kof en aanmatig nd wees v n die 
di n te hierdeur vir die Stud nte-unie nie-ontvanger indien hulle die burs 
verlore III g gaun. sou a nvra. 

In 'n ander mosi stel Leon Die mo ie het met 'n staklng van 
Kuschke voor d t onder andere "sleg: stemm verval. 
persone wat die kur usse Ll.B. 11 en I NEEM-K--E---I7\-TN--S-- u B. 111 volg, kwalifiseer as advokate.J 1 v. 1 
in die. Studen tehof." Hierdie mosie j A ANSO ~KE vir die volgende poste 
eenpang aanvaar, op Die Matie word tot Dond rd g, 

S 4 April om 12.00 nm., ingewag: 
lWEED .~JAAR. . sistent-hoofredakteur 

In die afgelope klompie [are, egter, • sub-nuu edakteur 
i. b toe wat alom v n hoog t .. mde ub-kunsr dakteur 
gehalt , beskou word, in die student - eni reda teurspos waaroor die 
hof gelew r deur persone wat buit Publik siekomit e op bovermelde 
hlerdle kwalifikasie val, J), ar was by- datum 'n an beveling sal maak. 
voorbeeld Michie! Ie Roux wat in 1969 • sosiale ver.laggewer 
in 'n aax opgetree het en Hannes Aan oeke kan gerig word nan Di 
Schoornbce in 1972 in die SAAK-saak. Hoofred kteur, Wi) enhof of Die Voor 
Beid was to, twe dcjaarregstudente. sitter van die Publika i komitee, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . n~ Oliv~r. n~ ns ~ reg~udent S~k~~mS bm-~~~ 

Vrydag, 29 Maart 1974 

IEROAIS 
DIE Abe Bailey-.rei.sbel;lrs is vir ~ames en ~ie-blank~s geslot~. 

Die afgelope tyd IS die oop telling van die beurs uit verskeie 
oorde bepleit. 00 die Studenteraad het hom oar hierdie 
aangeleentheid uitgespreek. 

Na ontvangs van 'n brief van die voorsitster van die 
Studenteraad van die Universiteit Kaapstad, is daar op 11 Maart 
'n mosie voorgestel "dat mnr. Doman, saam met die voorsitster 
van UK Studenteraad oar die moontlike uitbreiding van die 
Abe Bailey-reisbeurs onderhandel", Hierdie lofwaardige mosie is 
met tien stemme teen twee aanvaar. 

Veertien dae later word 'n mosie ingedien "dat die voorsitter, 
of 'n p rsoon deur die Raad aan ewys, saam met die voorsitter 
van UK se SR, Sir Richard Luyt en die US-rektor, prof. J.N. de 
Villiers raadpleeg oar die oopstelling van die Abe Bailey-reis 
beurs en afhangende van di ~ uitslag van die samesprekings, die 
Trustees nader", Hierdie mosie het egter (glo dit as u wil) in 'n 
taking van stem me, verval! . 
Ons SR het 1 by geleentheid eienaardig opgetree, maar hier 

vind ons hom op sy verkleurmannetjie-beste. 
Die vervalde mosie volg slegs maar die aanvaarde mosie op. 

Inderwaarheid word daar in di tw ede mosie slegs die spesifieke 
werkswy e aangestip ten opsigte van 'n beleidsbesluit wat reeds 
in die aanvaarde mo ie va el is. Die woord "aam met ... on 
derhandel" sou inderdaad die su bstansie van die vervalde mosie 
kon vervat. 

Wat die houding van die. Studenteraad ten opsigte van die 
oops telling van dl beurs is, is opsigtelik duister. Die eerste 
rnosie het die onderhandeling oar "rnoontlike uitbreiding" 
gesteun; die tw de mo ie net die wyse waarop hierdie 
onderhandelinge ou plaasvind (en ons kan ons kwalik 'n meer 
verfynde en funksionele onderhandelingsmetode voorstel), om- 
kryf, Die mosie is verw rp. 
Uit die doolhof van teenstrydighede kan 'n mens moon tlik 

die vol ende residueer: die Studenteraad steun 'n ondersoek na 
die moontlike oopstelling van die Abe Bailey-beurs, maar die 
wy e waarop die ondersoek sal plaasvind word deur die SR self 
sodanig belemmer dat die Studenteraad in effek sy aanvanklike 
beleidsbesluit vernietig, 

Hierdie ei rdansery is lagwekkend. Die Studenteraad moet 
nie van homself 'n na maak nie - sy Studente-unie verdien dit 
nie. Politieke hanswor ery kan 'n mens maar gerus aan die 
Ugandese staatshoof oorlaat. 

Uit 

PI 
DI kaalholkoors net die wereld aan die yl. 
.' Die kaskenades van die kaalkultus het ook op ons 

kampus uitgesta n. Hierdie blitspatrollies van die nudiste-kultus 
het die fgclop pat r weke by verskeie geleenthede gefigureer. 
V r J hulle uithangvertoning voor die Spur was opspraakwek 
kend, 

Die r aksies op hl rdie nuwe gril was van wyd uiteenlopende 
aard. V ral diegen wat hul elf tuis voel in die rol van wagt rs 
op die mure het, sao te verwagte, skerp gereageer. Die 
kaalhol1ery word g tip cr as simptomaties van die kontrakul 
tuur, as die barbaarsheid wat die Westerse beskawing van binne 
f uithol. Hierdie bewakers van volk edes wll die lelike ding wat 
nou sy kop uitgesteek het, kortknip. 

Nie alrnal sien in die kaalnaelery 'n adder aan die boesem van 
die volksmor el nie - baie vind die vertonings verfrissende, 
skadelo e vermaak. 

Beide houding slaan na ons mening die baJ mi . Hierdie 
yd like modegriJ i slegs rna r tud ntepret in 'n nuwe gedaante 
n a odr nig het die k mpus die kap rjolle soms heel prettig 
gevind. A die gril gter voortge ette ekshibii ionisme behel., 
moet '0 mens dit maar van alle pretensie kaalstroop - dis 'n 
skaamt 10 e aandagtrekk ry! 

Die pideml sal waar kynlik eersdaag uitwoed. Die winter 
is glo goei m disyn vir die siekte! 

R DAKSIE 1974 
RT, Wilgonhof (3470) 

Eendr 9 

David 

Willi 

1 Jo .4:7-8 

~~~.#..~~~t(L~ jA 
Die blitspatrollie van die kaalkultus .... 

KOMMISSIE OOR 
AKADEMIE 

'nMOSIE "dat 'n kommissie ... saamge tel word om die saak te 
ondersoek of daar akademie e kwalifikasies gestel behoort te 

word vir diens op die SR," is op die SR-vergadering van Maandag 25 
Maart deur Bobby Loubser (sekretaris) en Hermie van der Merwe 
ingedien en deur die SR aanvaar. 

nie, het hom in die Grccnberg-saak: 
onderskei. 

Dit sou myns insiens beter wees om 
hierdie beperking wyer te stel. Voorsie 
ning behoort ten minste vir aUe regs 
tudente en ook vir ander tudente wat 
in sekere sake 'n buitengewoon goeie 
insig sou he, gernaak tc word. 
Keuringsvoorwaarde mag die onwens 
like toe stand dat persone wat die reg 
verkeerd interpreteer en wit toepas, en 
a advokate optree, verhoed Sodanige 

Bobby het die behoud van objekti- keuring kan in elke geval op meriete 
witeit in studentesake as motivering geskied en bes moontlik deur die reg 
aangevoer. Bertie du Plessis het ge- ters van die Studentehof behartig 
opper dat elke student eer tens 'n word. Per slot van rekening is dit hulle 
akaderniese verpligting het. Indien 'n wat oor die meriete van 'n argument 
student nie sy primere verpligtinge kan rnoet be li . 
nakom nie, kan daar by implikasie nie Dit is vir my verba. end d t die 
van hom verwag word om Sk-aange- voor tel sender kritiek aanvaar i~. 
leenthede do ltreffend te hanker nie. Bertie du Plessis het na aanleiding 
Verd r het Bertie gemeen dat dit die van 'n brief v n mej. Laurene Platzsky, 
moontlikheid dat persone voltyds poli- voorsitster van die Studenteraad van 
tiek bedryf onder die dekrnantel van die Universiteit van Kaap tad, voor 
student-woes grootJiks uitskakel. gestel "dat die voorsitter, of 'n p rsoon 

Piet Vorster het op die gronde dat deur die SR aangcwys, .aam met die 
dit Ike student se demokratiese reg is voor itter v n di Univer iteit van 
om hom verkiesbaar te stel vir die SR, Kaap tad se Studenter ad, Sir Richard 
di voorstel teenge taan. Luyt en die US-rektor, prof. J.N. de 

Die verdere be waar dat daar onder Villiers, raadpleeg oor die oopstelling 
so 'n reeling persone wat moontlik van van die Abe Bailey reisbeurs en afhan - 
veel waarde vir die Studcnte-unie op endc van die uitslag ... die tru: t ,s 
SR-vlak kan wees, gediskwalifiseer sou nader." . 
word, is deur Jan Hofmcy r en Jan Daar is v nja op 'n vergad 109 
Heunis gc-opper. van die bur. houers 'n voorstel gedoen 

dat die beur vir alle studente aan alle 
Hierdie kommentaar oor Maandag Suld-Afrika nse kampusse oopgestel 

S ,1 t d deri word. se tuaen eraa sverga enng IS ge~ Willcm Doman het die mosie op 
skryf deur WILLIE DUMINY. etie gronde teengcstaan. Hy meen dat 

dit aanmatigend sou wee van die 
houers van die beurs om die trustees 
uit te vra oor die toekenning van hul 
bcurs, 

Hi rdie mosie het 'n lang bespre 
king oor 'n vorige mosie van Bobby 
"dat in die Jig van die baie tyd wat 
Sk-verpligttnge verg ... lede van die 
Studente-unie wat 'n akademi se jaar 
of vakke herhaal, nie vir daardie jaar op 
die SR mag dien nie en dat die SR dit 
op die volgende monstervcrgadering 
aan die Studente-unie voorle vir op 
name in die Grondwet," afgesluit. 

DEKMANTEL 

BLOTE ONDERSOEK 
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BEBAARDE Maties het gedurende die afgelope week, in 'n 
rewolusionere poging om die "ou Adam" op Stellenbosch te Iaat 

herleef, die hele dorp letterlik op hoI gehad, Ter wille van die 
openbare sedes het Die Mane die huiskomitees van die twaalf 
dameskoshuise genader om elk hul besgekJede inwoner aan te wys. 'n 

- Oordeel oor die meriete van hul 
keuses laat Die Made aan sy lesers 
oor, (Die foto's verskyn op hierdie 

~ .'I'! bladsy.) Wat bier volg, kan eerder 
, i beskou word as die kritiek van 'n 
, 1 esteties prikkelbare waamemer op 

die ooglike (en minder o ogl ike ) 
elemente van die kleredrag in die 
geledere van die baardloses. 

Trouens, menigc vriendelike glirnlag 
en menige skeelhoofpyn vind sy 
oorsprong by die aanskoue van die 
klere wat die dames op die kampus dra. 
Ter bcvordering van eersgenoemde, 'n 
paar opmerkings oor watter uitrusrings ~~&~.;.mii!j~a.R 
algernene byval behoort tc vind (Die 
volgende is hiervoor 'n gercgverdigde 
norm: As mense jou voorkorns oorwe 
gend van agter sonbrille betrag, moct jy 
weet jy is op die vcrkeerde spoor.) 

Met 'n knielengte romp, oortrektrui 
(of selfs 'n kleefbloes) vermag enige 
Matie-darne dit om 'n klaskamer te 
versier of 'n gunstige opmerking op 
straat af te dwing. Die meer korpulen- 
tes sal wys wees om hierdie raad te WIE' ka di 1 ignoreer. Ter wille van die geheelindruk sien ns om oor ie oskop mod doll 'n gesaghebbend voorspelling te waag" OJ immers ni 
voeg diegene wat van slanker gestalte is sonder rede dat die mode met die wispelturig (verleid lik ?) vrouegeslag verg Iyk word ni , So 
om een of ander duistere rede, ook 'n die vrou egter, vertoon modever .. kyn I 'n patroon van fluktuasi met 'n b ie b p tid , 110 w I 
donker~ril by. Indien Iaa g~no.emde eiesoortige, reelmarlgh id. On hoef maar net di modes van di afgeJop j r of agt in 0 'n kou te n m: 
(s.oos dlt v?or~om~. slegs nuttig IS. om van die stout rige "groot-oog-poppie" mini-mode na di "J' ans 'n T· 'hirt"-kultu it ' d J'k di 
die hare uit die oe te hou, IS dlt 'n. • ,. ' :,.,. • n ,UI an I t 
betreuerenswaardige refleksie op die roman!l~se ,v~~rkoms ,van die midi- en"m si-mode. AI wat nodig IS om die w I van die p ndulum t 
betrokke rneisie se haarstyl, voltooi.i die g sofistlk e de voorkoms . 

Oopknoopbloese word gewoonlik 
net aangetref by die konsensieu: e 
ondersteuners van Women's Lib - met 
lang rompe en skaamtelose leersandale 
a, noodsaaklike bykomstighede. Dis 
onvergeeflik om kopdoeke klas toe te 
dra (so stewig het die "Afro-kultus" 
nog nie op die kampus posgevat nie); 
maar, indien die dames so voel, is dit 
tog toclaatbaar by bergklimkapperjolle. 
'n Nuwe kampu mode is om boeke in 
'n skouersak klas toe te dra, mits dit 
nie van leer is nie, Die boeke is 
opsioneel. 

Aile tekens dui daarop dat dit die 
oorheersende atmosfeer van die modes 
in 1974 gaan wees. Die wagwoord van 
die voorkorns is: el gan ie. ',legansie 
wat berus op onbcrisp like versorging, 
'n grasieu houding, nvoudige snit 
en maakvolle kleurkornbina: i . Kort 
am, daar is 'n aura van ofistika ie in 
die nuwe mode wat n tuurlik rwys 
gepaard gaan met 'n ge oft tike rd • 
wereldwy: e lewen uitkyk. Sou dit ver 
keerd wees om te voorspel dat "g ofi 
stikeerde elegant ie" nic ewe suk. sv I 
deur alle tudented mes aangew nd 1 
kan word nie? 

Die gesofistike rde voorkoms i 'n Belangrike aspek v, n di nuw 
vanjaar "in". 'n Enkellengte romp wat mode is di hoogtc van die roki om 
hoog oopknoop is hiervoor onontb er- wat definiti f ni hoer knielengt 1 
lik. 'n Leerriempie met koperringe om we. nie. Dit behoort bale vlciend t 
die nek, bypassende ring aan die wee. vir 'n mooi n - n vir 'n 

W",,"--.u1~I111 •• ~_l v!ng~rs wat, ,met die nodig~ gewrlgs k· wakker vc~bcclding! ~or ill . erne n 
SANTA KELLE'RMAN (I' k ) Sl~ n Du.nhl~l omklem: dit lles rend behoort ,d mode v. nJ ar d m~oig, 

In S en die sofi tikasie af. vormde figuur te vi r, Die v rwagun IS 
NINA DE WET is onderskeidelik Mint-rokki s het die ufgelope twee dat vroulikh id beklemtoon . 1 word - 
Sonop ell Lydia se twee besge- jaar 'n stadige dood gesterf en is vroulikhcid wat gekenmerk word d ur 
kledes. Santa dra meesal eksklu- hoogstens op die warmste somerd: e ged I1_lptc. nvoud, Om )1' r~y an t 

. , toelaatbaar. SQU daar lesers van die pas, is d verwagte populere kleu 
sleWe, uitheemse klere. Sy koop "deep-platteland" nie hicrmee saam- beige groen en wyrtrooi. 
gewoonlik by "boetieks". Santa stem nie ... Ora net 'n romp wat kort '''OXFORD BAGS" 
verwerp aile vorme van slordigheid bo of onder die knie eindig, en kyk hoe 
en is lief vir die vroulike, roman- draai die koppel 
tiese voorkoms. Santa en Nina was 
die enigste twee onder die twaalf 
meisies Wilt in langbroekpakke op 
gedaag het. 

Met die vriendelike san wring 
van die universiteitsowerheid n em die 
Iangbroek vanjaar we r sy regmatig 
pIck op die rnodetoneel in. Ook hi r 

REGS: Dp die trappies van 
Heem tede se anneks paradeer 
lIERMIEN stn YN (Harmonie). 
DIANNE GODDARD (Huis t ,11 
Bosch). MJh~IlE KEb'VE (Maju· 
ba) en CHR YSTAL CRAFFORIJ 
(Huis Div ). Dianne is geklee in 
haar geliefkoosde om r-klasdrag: 
'n groen mini-rompie (waarom 
goeie ou Iradisi s per/ore laat 
gaall? ) lIlet bypassende groen ell • 
J1lootblou truitjie. Chrystal . e ge 
liefkoosde klcur is .\war! en sy hou 
van rokke met envoudige snit ell 
gemaak Van nu tuurlike stowwe. 
Ilermiell stel die natulIrlike l'oor 
kom l'oorop. Sy maak al hoar 
klere self en hou van knielengt I 

MARYNA BRINK (links) ell IN- rokke omdat dit ( }Jers/aflkend" is. 
GRID BERGH vertoon hier die Miemie het 'n lloorliej'de vir 
uitrusting wat beide as 'n "moet" snyersklere ell beskou dil as 'n 
vir 'n netjiesgeklede damesstudent uitge/ese lams om klere suksesJ101 
op Stellenbosch be kot{. I kan kombilleer, 

MA S' N; 
M NI'S UIT 

Uit die Sosiale Redaksie 

DONKERBRIL 

" ~""1IoIiIIriIiI..:l~1 ~.", ;, 
KARlEN GRlESSEL' van Heem- 
stede verkies om knie-lengte rokke 
te dra. Sy hou van die heden 
daagse mansklere, veral omdat dit 
die mans toelaat om te eksperi 
menteer en hul persoonlike keuse 
van kleure en klere ten toon te 
bring. 

MINI 

LANGBROEK 

T n spyte van die owerhede se 
toe temming dat langbro kpakke geen 
wesenlike more le gevaar vir kampus 
dam s inhou nie, geniet die item weinig 
trcfkrag op die akk r aangesien dit 
reeds 'n hi. torieso verskyn: eJ i .. Lang 
brooke m t 'n oortrektrui of jets. oort 
gelyk is sove I nuder. n die tyd gees. 
Dit word aanb veel dat dames 111 t 
g wigsprobl me 10 r ubtiel te werk 
gaan by di keusc van h ngbroeke, 

Die dame. moet in gedagte hou d t 
hierdie aanwysings en vingerwy. iug 

J slegs b trekking het op kampusurag. 
Verdere oorweging moet aan hut klere 
geskenk word eer 'n dame ou probe r 
om die wye wereld te tern. 

Ten 810tte: Die wenk van die week. 
I Swart naellak versekcr aan cnige Matie 
I dame 'n plek onder die ~ampu se 
h sgekled s. Groen nacllak is s. am me t 
di Gro~,n Erf nis jaar . , . uit! 

I Besgekledes I 
In die gewone vo(gorde vertoon 
die volgende vyf besgekledes hul 
gunst eling-uitrustings: ADREE' 

.~~,,~ KRJEK (Monica), CELESTE 
COETZEE (Nerina], INGRID 

l ~ BER GH (Irene), MARUZE 
" RA B IE ( Huis Nee th ling) en 

MARYNA BRINK (Minerva). /lui 
drag is 'n sprekende voorbeeld van 
die huidige tendens om welnig 
bokant die knie te ontbloot. Mar 
lize reken dot Stellenbosch se 
meisies baie mooier aantrek (IS die 
Ikeys. Adree, in 'n wit uitrusting 
(afgewerk· met roof) maak die 
meeste van haar klere self. Celeste, 
'n kunsstudent wat werk aan 'n 
tests oar modes, verk le .. s at tvd hoe 
hakke fer wille pan die elegans! 
daarvan. Tell opsigte van mans 
klere het Ingrid en Maryna een 
ding gemeen: hul voorliefde vir 
brei! roo; dasse en geruite hemd ! 
Vir ingrid is enigiets lWlt no 'n 
Mini ruik, uit. Maryna het 'n baie 
indiwiduele smaak, 

I n 
Korn nd Wi 

deur Gretha Vosloo 



DINI(! 
outb §frira 

, amma 
~o §u i}rw ~tubrnt~ at mnibrr~it!' 

I" the pa t y ar vnur government has been forced to ban a large number of 
stud nts ami former students. We believe tha) [e ..... 1/ any. 0/ you would 
like to eoa your untver ItI, career wah the [allowing qualifications: 

• Re tncted to specific magcsteriat district 

• Banned from factories. educational tabiishments; courts of law. 
airports, do ks, printing ~nd publishing premises. 

• Prohibited from attending gathermp social or otherwise. 
fA gathering IS 3 or more people] 

I : "1"1974, di j 1 van alge 
:ALbERIE hele bcvryding" i die rerna 
van die kom nde ongrc v n die Pan 
Afrikaaru Jeugb weging (PAlB) in 
1 ripoli (Libie), M t die oog op die 
kongre h t die Uitvoerendc ' ornite 
van die beweging onlangs in Algier 
vergadcr 0 duid lik laat bly da t 
,. 0 ( olonialistie It Portugesc g >. 
biede, Rhode. i cn Suid- frika di t 
deeglik gaan ontg ld. Aktiewc steun 
a n die "bevrydingsbewegings" in die 
gebi de taan hoog op die agenda. Ewe 
min g wild is die Jod . Die PAJB het 
re d sy steun v rklaar a n die Arabic. 
tate • gebruik van otic as politic 'c 
wapen, ~nigsins paradoksaal is die 
, lfd -. organis 'ie' wens dat die Mid· 
dellandse Sec 'n " evan vred "word, 
aangesien dit in die b te belang van 
sow I Afrika a .uropa ou W So 

r.:::::ln IF d rd herdcnking van 
~die dood van Kunle Ade- ,._~.----------.--- 
peju, the slagoi er van 'n polisi .m. n 
k eel tyden di onrus aan di Univcr 
sit it van llx dan in 1971, het op 'n 
b trekli onharrn ni'u noot gecin- 

• Restricted to YOlir home (Il'er weekends and from 6 p.m: 7 a.m. 
at mghl without being allowed any visitors. 

• Frequent reports to the police. 

• Not allowed to be quoted. 

Th refore, we urge vou to follow this simple rule 

o J!ot tlrbink 
A r all times do what YOU are told, avoid discu sian, do not question any 
aspe ts oj society. r member an unWlll'}' though: in your brain could lead 
to actions incompatible with slate security so avoid them - in particular 
thoughts on sucn subjects as humanity, Christ's teachinp; fajr wages; 
prejudice, fa cism: police brutality, justice; lair play; decency: sport; 
religion: literature; culture, censorship: cost of living; etc. etc. 

HIE'RDIE krasse weergawe van die Staatskoerant beslaan die 
hele agterblad vall die jongste NUX [Universiteit van Natal (Pieter 
maritzburgl}. Om te dink of nie te dink nie, is volgens NUX 
die vraag. 

lE Studenteraad het op 'n onlang e vergadering opdrag gegee dat 
die mooritlikheid van 'n konterensie van alle Suid-Afrikaanse 

studenteredakteurs ondersoek word. 
Dl a ngew leler van die onder- '. NUll. uitruilskema - daar word 
k i Kobu Stolb rg, OUd.hoor-lgehOOP dat ffektiewer skakeling tus 

r da l ur van Die Matie n lid v n di sen die studentekoerante ond rling uit 
Publikasiek mite and r wie vleuel die bycenkom . 1 voortvloei; 
die konfer n ie sal pl asvind, • Hulp aan onervare koerantredr ksie ; 

Briewe is r ed uitge tuur aan all • Die outonomie van ~ic ~tudcnte. 
univer iteit waarin di onder keie koerant onder hierdie hoof 
r dakteur g vra word na hut b reid- . I wa rskynlik onder andere gepraat 
willigheid tot d In me an so 'n kon- word oor die lojalit it van 'n, hl~ote 
feren ie gehou op die naw k van 3 en rcdakteur teenoor y Studente-unie en 
4 Mei. Di doel van die bye nkorns, land sowel as moontlike pers n uur 
soo in die briew uite nge it, i om die wetgewing en hoe dit tudent koer nte 
v rskillende red kteur die g Ie nth id kan raak. 
te g e om g meen kaplike knelpunte 
en Ie mt t be pre k. 

In 'n ond rhoud m t Die Marie het 
Kobu • tofberg die voorge telde 
g ndapuntc volg to ellg: 
• in n. i - 'n be preking van die 

ko te en metodes om dit te 

RADIO'S 
G AM~OFOONPtATE 

L ~SLAMP ~ 
RYKYSTERS, ens. 

T L N C1RI A 
.. Ou Mutual-g bou, Bird traat 

Tel. 5507 

O/)Pft. Va,sity 
. ," -: . *"~'.~". . 

Ii~ "ONLY GU I TOWN" 
John Wayne e b titeling as "Har 

vard' Man of the Year" in 'n adverten- 
ie vir y nuwe rolprent "McQ" word 

verontwaardig verwerp d ur hierdie def 
tige universiteit d gblad, die Harvard 
Crimson. 

Die "Ha y Pudding Club" wat [aar 
liks so 'n toek nning maak h t 
verklaar dat hulle nog nie 1974 se 
"Man of the Year" benoern het nie. 

Mnr. Wayne wa wei aangestel a 
ere-kolonel op 'n par de gehou d ur 
"Harvard Lampoon" '0 voorgraad 
hurnorklub. Lampoon wi ook egter 
geen out of water van die titel nie. 
Indien hull 0 'n toekenning mal k, 
ou hulle, volgen di blad, trak meer 
belang tel in iem nd me die aanhang 
van die filo oofThorna Aquina . 

FLINK; VERGEWERS 
Die inpcrking v n gt NUSAS-Ielers 

verlede jaar word in 'n onlangse uit 
gawe van Wits Student herdenk. 

Die redak ie roep in herinnering dat 
die studen t to' belowe het om "te 
on thou". Vanaf 27 en 28 Februarie toe 
die inpcrking bevele gedien i , het stu 
dentc pJig getrou die dac op 'n 
kalender afgem rk. Die laa t merk is 
op 2 April vcrlede jaar gema k, waarna 
die kalender in verget lheid verval het. 
Hul geheue was toe maar drie-en-dertig 
dac kort. 

Die redaksie be kou die betrokke 
geheu v rlie as uiters betreurens- 
waardig. 

AMBASSADEVRS 
Uit 'n berig op die agterblad v n die 

uitgawe van 28 <ebruaric van Dome 
blyk dit dat die studente aan die 
Univer iteit van Natal (Durban) nie 
baie optimi tie taan teenoor hul 
inrigting nie. Eerst jaarstudente word 
onder andere as volg w lkorn geheet: 
"Welcom to th King G orge V Avenue 

lovcrnment Work hop. 
Welcome, your trainee technici n . 
Welcome to the cardboard cut-out 

buildings where you will be me 
well ver cd in th t chniques of 0 r 
society Hallelujah!" 

GEEN VL RK 1. PERS 
Studen te in Bihar (Indie) voer vir 

die afgelope twe rna nde 'n Rabe 
lai aan e krlkbewind. 

Hul mi noec met pry ty ing , to - 
nern nd korrup le, 'n gebrek , n 
wcrkgeleenth de en v rkie ingsbcloft 
wat gcblyk h t windeier te wees, t 
tot uiting gekorn in brand tigtin en 
die ontwrigting van di Gujarat (die 
Indiese p lernent). 

Me gevoe d ur di Bacchanalie van 
hul uk hct hull verlede w ek die 
Spe k r van di ujarat en '11 kabincts 
mini ter, alb i i k, byged m. Die twee 
here i aan hull vo te uit di ho pitaal 
g sle p en buite met alle bekornbare 
voorwerp tocgetakel. 

SW AR VRIENDE LUI 

"Die lei rs van vandag durf nie die 
Ieiers van more m die teek laat nie, 
V n more se lelers word verwag om 
vand g opbouend- ftie b sig te w e .. 
G riewe ida' rvoor onmi sbaar." 

Hierdie aanh ling is geneern nit 'n 
hoofartikel van di jong te lrawa, e 
blt d v n die UOVS. OJ krywer bring 
dit in verband m t die bew erd tekort 
a 0 portgcriewe n 'n behoorlike 
k feterta aan di univer it it. 
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JAN IIEUNIS 
Jan H unis het onder 

volgende gese: 
"Atgesien van die feit dat 'n mens 

dcbatteer oor die bestaam reg van 'n 
nik: ggende mosie soos bovcrmcld , 
dink ek da t dit vergesog is om v n die 
Studenteraad tc verwag om kenni te 
ncem van geb ure wat nie net niks te 
doen het met hierdie aad nie, maar 
ook die vraag wyd oop laat oor hoe- I- • ~ 

kom juis van hierdie betrokke geval 
kennis geneem word en nie van tien 
talle nder gevalle wat met dieselfde 
onvoldoende ratio a van belang vir di 
raad geag kan word nie, 

Die sckondant v n die mo ie 
motivering dat di mosie die balan 
moet her tel wa t dan na bewering 
afwesig wa in'n St It nbo s g indo 
held van die d styd: betogings, hou 
nie stand nic." 

Spyskaart Vol 
Verrassings 

DIE Trapkarwedren wat die afgclope twec jaar i~ beken?heid en 
gewildheid op die kampus toegeneern het, beloot om vanjaar weer 

eens die hoogtepunt van die Ingenieursweek te wees. Die voor 
sitter van die Ingenieurstudenteraad, Peet Venter het Die Matie 
egter verseker dat daar baie ander interessanthede op die studente e 
spy kaart vir die week sal wees. 

Mej. Ingcnicur word op Dinsdag 
aand 16 April by 'n kaas-en-wynont 
haal in die Banketsaal in die Stad aal 
bekendgestel. Woen dagaand is die 
Gorrelklubvergadering in die Hotel 
Senator in B llville (dit is di eerste 
eksklu iewe vergadering van hierdi in 
genieursklub). 

tydens die sesde ,period aan'n "mei 
siekyk" sal doelneem. Dit is om te 
verhoed dat hierdie ou {radio ie sal 
uitsterf w en die gebrek aan vroulikc 
kontak wat by die Nuwe lngenieur ge 
bou ondervind word. 

Die trapkarwcdren vind op Saterdag 
20 April by die Nuwe Ingenieursgebou 
plaas, Die oefenrondes om wegspring- 

REFERATE posisies te bepaal begin om 9 vm. 
n Referaatkompetisie (sl gs Fietsresies v.ir dames ~ arv.oor al di~ 

tegniese of semi-tegniesc onderwerpe ~ameskoshUlse reeds fabnekspannc. 
word toegelaat), met R50 as prysgeld, ingeskryf het, kom om 1 nrn. aan die 
vind Donderdagaand plaas. Die Inge- beurt. 
nieurstudent wat die kompeti ie w n 
sal Stell nbosch in 'n landswy kompe 
tisie verte nwoordig. Vrydagogg nd 19 
April sal die Ingcnicurstudentc opruk 
na die Ou Ingcnicursgebou, waar hulle 

TALLE KOMPETISIES 

Tydens die trapkarwedren wat van 
2 tot 8 nm. al duur, sal daar heelwat 
afl iding vir die toeskouers wees. D ar 
sal onder and re'n bierblikbou-kompe 
tisie gehou word; mnr. Groot Eet sal 
gekies word nadat hy hornself met 
"buns" en melk bewys het; 'n nood 
wielomruilkompetisie word beslis en 

I mans methul metgcsellinne sal geleent- 
'heid kry om geblinddoek roornys vir 
mekaar te voer. 'n Laaste verrassing is 
'n "Inter-fakultere Snelsuip" (die 
K weekskool mag ook deelneem). 

P APEGAAlKOP 
Saterdagaand word die week e 

verrigtinge afgesluit met 'n "bier-en 
bra. i" by die Papegaaikop-piekniek 
terrein. Die trapkarpryse sal by hierdie 
geleentheid oorhandig word. 

Die inskrywings vir die trapkar 
wedren sluit op 5 April en volgens die 

eto • Ing 

EDWiN CAMERON 

Debatte 
Vorder 
Flink 

(Vervotg van bl. 5, kol, 5) 
Willern Doman se houding was "dat 

my standpunt in 1972 was dat indien 
die polisie te ver gegaan het tyden die 
betogings dit aan die howe gelaat moct 
word om daaroor uitsluitsel te ge . 

Oor die skuldigbevindings wat eo 
v 0 lg het, het hierdie Raad nic 
tandpunt ing neem nie (heeltcmal 
tereg myns insiens) en k ien ook geen 
rede waarorn daar nou kennis geneem 
moet word van skadev rgoeding in di . 
vcrband nie. Verder is die mosie in elk 
g val nik se 'gend en onder tandpun t 
in name behalw miskien om p r impli 
kasic die . kad vergoeding goed te 

S 'WE inter-ko huis debatskompe 
tisie: (waarby veerticn koshui 'e 

betrek- is) is reeds vanjaar gehou, Met 
inagneming van die feit da t daar ook 
vier vasvrakom pcti ies gchou is tu sen 
agt manskoshuise, kan die Debats 
vereniging we r vanjar r sterk daarop 
aanspr ak maak om een van die bedry 
wigste verenigings op die Akker to 
wees, 

Op die oomblik loop Majuba (met 
150 punte) in die damesafdeling van 
dl deba tskompetisie voor en Hombre 
kraai nog op hierdic stadium koning 
onder die manskoshuise. 

Met 'n 'erk poging teen die moei 
like vraelyste wat Wynand Brey tenbach 
op tel, loop Wilgenhof voor in die 
Vasvrakompetisie. Die komp tisie ge 
skied op 'n uitklopbasi . 

Die Debatsb stuur vir vanj: ar is as 
volg: Edwin Cameron (voorsitter), 
Laurcntius M r i (onder-veer itter), 
Bennie van Grcuncn, He ie Scho man, 
arel Oosthuizen, Jan de Kock en 

Wynand Breytenbach. 

keur." 

TAD APTEEK 
REVLON 
.. LIZABETH 
QUANT 

HEL"NA 
ARDEN 
LENTIl ~RI 

RUBINSTEIN 
COTY MARY 

VITAMOL EN 

Drukk Ge 
Voor Oar 

pr 

DI,,_ huisvergadering van Huis Marui op Donderdagaand 14 Ma rt was in drie opsi te 'n merkwaardi ie 
vergadering, 'n rekordpoging in die ware . in van die woord. E rstens was dit di lang te 

huisvergadering wat ooit op Stellenbosch pl. asg vind het. weeden is die groot t a, nt· I mosies t rafel 
dert i n! 0 rdens was die erste mosie die 

tu ow rp 1 V in hoe halt w . Di 
voor it ter v n d verg dering, D iwie 
Jou ft. he! dit '''n w If vontuur" 
1 kryf, . 

DiT is net na 5.07. Wocllsda· 
oggend 15 Maart. liuis Marais het 
pas die vorige rekordtyd vir 'n 
huisv rgaderin oortref. Vi rid 
van die Huiskomit e. Joe Ht ck, 
Louis Visagie, Dawi Joub rt (pri 
marius) n Bobby Bertrand Ilk 
b ie tevrede mel die Iluis se nuwe 
rekord. Die l' rgadering het 9 uur 

5 minut aai 'ell »u '11 en 111 »sl 
is vir '/1 volle 2 uur 45 minut tan« 
bespre k: .....,..-_ ... ....,,._....-...,....,., 

NUV 

SR-UD 
{Brie] verkort. Die Sic-li J betas mel 

Studcntebelange lUlS otlgelukkig ni 
beskikbaar vir kommentaar by di ter 
pers gao" vall Die M tl me Nuu • 

1- ----------- ..... ----- .... 'red.] 

Toeb hor 

Batt ry 

knp 

NA N NT:: -1 P LbML .. .I 

BIR fR AT 3 . 
TE . 552 / 076 

VEEL M .. ER. 

PARFUUM TE KUS EN TE KEUR. 
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I Smaaklik I y I M M 
V LI I 'N 

V ULIK NV NG 
I) I b t 974 rugbysei oen is verlede Dondcrdagmiddag lngelei toe Huis ten Bosch en Huis de Villiers slaags 

geraak het in 'n hi toriese wcdstryd op Coetzenburg. Die wedstryd het sy oorsprong te danke aan Huis 
ten Bosch se 'Gesie-Komitec' en die hooforganiscerder was Lorraine Graylen, 'n komiteelid. Die hoop is 
uitgespreek dat hierdie wedstryd 'n jaarliksc lnstelling mag word en daar sal 'n imposante trofee op die 
spel wee. die "I luis ten Bo eh ames Wisseltrofee", geskenk deur die Logan's Sportwinkel. 

Die r ga te by vanjaar c wed 
stryd wa mnr. Johnny Meiring, prof. 
Bun Booy n ,Jame Starke, mev. D 
Bruyn, huit rnocder van Huis d Villiers 
ell die primariae van die h trokk 
ko hui . 

Huis t n Bosch. span, onder di 
bcskcrming van Simonsberg, is afgerig 
dour _(lS. ie Wait en Pierre Goosen. 
'1 romp" van Rem burg het aan Huis 
Div die ba i sc beginscls van die sp I 
geteer en dit het geski d onder die 

wenties' en die dames het beindruk valle gelood , maar kon nie daarin laag 
met hulJe stylvolle drag en sjarmant om dCLIr die Rooispan tc dring nic, Hui 
optrede.: ten Bos h se witkop voorryvrou vcrdien 

Die spanne i aangernoedig dcur 'n spe iale vermclding. Sy het haar deel in 
nroesiastie: e, dog by tye oproerigc die va tespcl bygcdra nook 'n bars in 

. kure toe kou rs n dit i. te danke aan die 10. g peel. Haar lopi s het herinne 
die tydige optred van 'n sw rtbrak da t aan Frik du Preez op sy be teo Die 
di veld ontruim is sodat die w dstryd 'Do.' se heelagter het ook naam gc 
kon b gin. D' ar was groot b spiegeling maak m t haar verwoestende laagvatte, 
onder die aanwc iges oor die onder 
skeie sp nne se kanse. Die algemene 
gevoel was dat Hui. ten Bosch sc 
voor. peters t sterk sou wees en sou 
verhoed dat Iluis Div se blits ige agter 
lyn geno g b sit van die hal kry. 

SKARE RASEND 

To die indfluitjie blaas het die 
kare ra nd. geword en die Rooispan, 
oorwinna r. met vier punte teenoor . . .. ., 
nul van die veld af edra. Die beker is DIE man onder die kuij is prof Bun Booyens, huisvader van Eendrag. 
d ~r prof. Bun Booyens aan Lorraine Lesers wat meen hy bevind hom in 'n kopklem her dit dalk mis. Die 
Graylen oorhandig en die Huis t~n professor is besig om op bate hartlike wyse die rugbybeker aan Huis 

Die panning het hoog getoop toe Boschspan het f?rm~l hulle corwin- ten Bosch oorhandig. 
Huis Div gekleed in wit en Hui t n ..:n::m~g:..m::::t.:;sJ~am:::!p::an~J!.:e~g~e.:.:vl::::e::r. ~~===========================~ 
Bosch in rooi, die v Id opdraf. Wit het kid · f G 
afgckop n die bal h t diep en ver n U Ige ter rusaam 
getrek. Beide stelle voor. peler wa: 
onmidd llik hy en die m isies het m t 'n G vo lige slag hct die Dagbrekers spaander met die and r ecn. Die "ge- pou het versmoor. 
mening ingeklim. Die wedstryd i gc- on lang gctref toe cen van hul w J- leende" pou is in Sonop sc voorportaal Minerva en Heernst de is deur 
k nrn xk de If 'n voor pelen tryd soot bek nd pou die lew g laat het. Daar gelos waar hy op baie tasbare wyse die Dagbreek gevra om "di marine by te 
min in die sterker agttal van Hui. ten word bcwecr dat hicrdi gel urteni as inwoners van sy teenwoordigheid ver- staan in hul uur van b proewing". Die 
Bosch het hardc bene gekou t n die 'n 1 cld daad aangetcken sal word in wittig het, roudiens i gelei deur Stiaan van der 
gewi1lig Huis Div meisi s. Dagbreek se nnale, aangesicn die pou .. . ., Merwe ond rwyl die mci: ies hulle 

Di Rooi s h t C • t bleed g pro. sou esneuwel het t rwyl hy alarm DIe stIlm?ak van. die ander voel w~s meegevoel getoon het met "n gcwcen 
Die bal is opgcruap deur hulle los- prob er ma k het teen 'n inval van skynbaar bale deeghk gedocn, want die en 'n gekners van die tande. 
skakel n g voer aan Martha J cobs, Simon. berger .. 
buites nter. Sy net met 'n kitterende Kl bl klik ' kl t 
dartellopie vorendag gekorn en hct l . aar y.' J wou ~ . omp ecrs e- 
II 

. . I)" d di . fl d jaars van Simonsberg n pou vang om 
UI' IV V r . igmg ann ar c "k" k b 'n d k 
k 

'I di d dri I amox t g an maa y n a111C. cos- 
gc eur om n W v r I n e fie angs hui T J I di 
die pale te druk. Die vervyfskop wa UJS. oc iul egter l~ een pou wou 

dl yang, 11 t sy maat luidkeels protes 
gron angs. L' Die telling het onver nde d gebly n aangeteken .. aa gen?e~nde C mond IS 
hulftyd. Di Witte. h t verwocde aan- egter toegebind en die invall rs het laat 

VOORSPELERS 

Bosch 

waak ame oc van die Wllgenhot ers. 
Die middag voor die wedstryd hct 

Ii: ndrag sy steun ann Huis ten Bosch 
op remoniele wylie getoon, Vier E n 
drag-marine, g klee in wart pakke en 
pluiskeile, het die Huis ten Bo. sers 
vereer met hull t enwoordigh id 
by middagete. Na die et i n doods kis 
blnnegedra terwyl tr Ufige trompet 
mu:iek die- aanwe iges in die regte 
temming gedwing h t. 'n Huis Diver 
het uit die kis ver. kyn nina 'n 
hewige stoeiery onder. 'f monic weer 
gekis, 'n Lourierkram is ook a n die 
hui. k mit van Hui ten 80 ch oor 
h ndig. Di' remonie is deur tn orakel 
ontleed en hy het 'n oorwinning vir di 
'80 r' voofspcl. 

Hello daar! 
Jong, die Kweekskool wend vanjaar 'n spanpoging aan, want di 

tokkelokke net waar jy kyk, Petro (Monica) sien net vir Louis Louw 
(Heishoogte) raak. En het Francois Hanekom (P.S.O.) geweet dat daar 
nog meisies behalwe Riana Vo is'? Dirkie Smit (p.S.O.) word tydig en 
ontydig voor Huis Div se deur met 'n karnera gewaar, alles ter wille 
van Ria Jonker in 'n tennisrok. Met Ena Louw se verhuising na 
Minerva het Callie Hugo ook. 

Meisler i darem seke nie die rede met di vyfdeja rs, en in b sonder met 
waarom Deon Bosman (P.S.O.) nou by Stephen Bre ler, 
die reg. fakulteit t sien i nie, want 
Elme is immer teed by die drama 
fakulteit. am die reg. fakulteit se pre - 
tige .0 'n bietjie hoog te hou: Brigitt 
Bremer (Harmonic) Iyk h I ingenome 

VERWIKKELINGE AAN 
DIE KOSHUISFRONT 

LYDIA 

WISlER 

Intu n beleef Gert Maritz ( ag 
bre k) en Luna erblanche nog t cds 
hulle '''\IT te Uefde" maar Til van 
E den met Saldanha reeds agtcr die rug 
draf nou am met Lood R bie, 
Tonie van eden (M jub ) en Pieter 
Coetzee bly darcm nag teeds baic lief 
vir m kaar, al i hy in .Jcorge. On 
kunska ce-filo oof Chri de Wet en 
Carien Siebcrhagen kui r 1 t dikw Is 
3am. Nic lctte Sw rt va n Huis Div is 
bra gehcim inni oor 11' ar Duke. Jean 
Anthonissen aantrekkingskrag vir 
Christo lombaaJd i. dee dae baie 
. terk. 

Johan Koorzen fiets i. we r heel 
m t die 'cvolg dat hy nie sy besockies; 
aan E:ter mook van Huis Div verwaar 
loos nie. Musick tud nt Elsa Liebcn 
b rg se Duit het baie verbeter sedert 
sy m t Wolfgang (nic Mozart ni ) begin 
uitgaan het. To ek nou die dag by die 
Debutante Bal wa, het ek opg merk 
dat Mar lann Andrew en Piet van Zyl 
nog baie lief' vir rnekaar is. Nou die 
nd 11 t larloom Knoctze vir Follie 

by Nerin se Gyp y 8 11 had tcrwyl 
John Duckitt am m t Jcan tt Ie 
ou uaar was. 

rina II a broek en Gys van 
hoor gee nic om om met mekaar te 

asso i er nie - ook Jes iea Roux cn 
lame.! i baie Ii f vir mck ar, terwyl 
Ursula van Lydia cn haar Flip ttl kaar 
gcreeld sien. 

Mcrkwaardige meisi die Naomi 
Smith. Sy h t glo op 'n onlangse 
S ~A-kamp bewe r dat sy 'n honderd 
kerels in die S A Ueen het. 

Sao Jlend wat nOll net ghries, het 
Graham Stewart (ex-lIe)shoogte) be 
.1uit om op oli v rbruik te be noeL 
Ew knu ies tn.:k hy toe binne loopa - 
tand van Tish Grcybc in Oorpstraat in. 

WELKOM NUWE MA 
hy di 

UNIV RSI I S-UI W 
HAND LAARS ('OM .) 

PL IN TRAAT 
TELI·!·OON 4811 

eJ. 3963 Na ure 5180 
'J ot volgende ke r dan, 

.G. Loerder 

IAMA.NTE 
AAJ{ VERLOOF? 

Dialux-Diamant verskaf verloofringc aan studente teen 
tudentepryse of 12 maande om tc betaal. 

~CYGNA-- 
81ntultu pt, ltt 

01 NS N H RSTELWERK: '* RADIO EN TELEVISI * HI-FI-TOERUSTING * BIOSKOOPAPPARAAT EN ALLE PROJEKTORS '* ELEKTRONIESE ORR LS * INDUSTAIELE ELEKTRONI S APPA AAT 
ONTW RP EN VERVAARDIGING 

Al.PHA-ARKAO • IROSTRAAT 66, T LL NBO CH. T L.3408 

MA IE-M lSI S HOU VAN BLOMMETAAL! 
VELDI'LO A 
32 Van Rynev Idstr. 32 

STELLENBOS H 
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WO 
D A 

D 
" S UlD-AFRIKAANSE atletiek het tot die stadium ontwikkel waar 

geen veelvolkige of ander internasionale byeenkoms op 'n baan 
anders as 'n sintetiese baan aangebied sa] word nie. Die inwyding van 
Stellenbosch se rekordtan-baan op 1 Mei hou dus groot belofte on vir 
atletiek in die WP en Stellenbosch. 

Onder die eerste twaalf atlcte in die 
onderskeie nommers op die wereld 
rang1ys in 1972 was daar sewe SA· 
atlete, Vier was Maties. Verlede jaar 
was daar drie Maties onder die we reld 

twaalf bestes in die onderskeie nom 
mers. Danie Malan was eerste in die 
1 000 m en derde in die 800 m, John 
van Reenen was negende in die werp 
skyf en Ferdie Ie Grange tiende in die 
marathon. 'n Baan om aan hierdie 
prestasie reg te laat geskied, was dus 'n 
dwingende noodsaaklikheid. 

TARTAN-BANE 
Drie SA-universiteitc beskik reeds 

oor tartan-bane. Hulle is Tukkies, RAU 
en UPE. Stellenbosch se baan word 
egter deur Rekordtan, 'n Duitse maat- 

TIl MD M 

STE'LLENBOSCII se muurbalklub is die enigste klub in die WP wat oor 'n boon m t 'n glasaglermuur 
beskik. Door is nog [Wee sulke bane in die land. 

Daar word gewoonlik begroot dat 
die voorbereiding van die basis twintig 
weke en die Ie van die oppervlakte 
twee tot drle weke al duur. Op Coet 
zenburg is egter probleme met die 
dreinering van die terre in ondervind 
wat die bouery vertraag het. Na be 
raming sal die baan in die omgcwing 
van R200 000 koso 

Die tartan-oppervlakte is aanvanklik 
vir perderesiesbane ontwikkcl om die 
onderhoudsprobteem te beperk en die 
invloed van weerstoest nde op die baan 
ui t te skakel. Da rna is ander aan 
wendingsmoon tlikhede gevind. Vir 'n 
atletiekbaan hou dit ook bogenoemde 
voordele in. Daarbenewens skakel dit 
ook baie beserings uit omdat die opper 
vlakte egalig is en nie verbrokkel nie. 
Ook di glyprobleem word bekr mp. 
Ongelukkig kan atlete nie meer a twee 
keer per week op die baan oefen nie, 
aange ien aanhoudende oefenin 0 so 
'n oppervlakte knie- en rugmoeilikheid 
kan veroorsaak. 

Die inwydingsby nkom is die 
laaste in die interprovin iale Trek-liga, 
Teen daardie tyd sal die Veelvolkige en 
die SA-opebyeenkoms reeds afgehandel 
wees en die atlete behoort goeie verton- 

ings tc lewer. Verdere tatus word an HONDE DE 'NE UWE'L IN die byeenkoms verle n deurda t di 
atlete wat in Europa ga n toer en die 
wat in Amerika gaan deelneem, na 
atloop van die byeenkoms g kies word. 

TENNIS MUV BAL EPIDEMIE 
DIE SteUenbos e muurbalklub ding vanjaar in die vyfde liga nee. Die ee st wed nryd word op 28 Maa t 

teen die WP·krieketklub gespeel. Met die oog hierop i 'n ranglys be. ta nde uit 32, P I rs : amge t I. 

kappy, gebou. Hulle gebruik dieselfde 
basie grondstowwe a die ultvinder: 
van die tegniek, die Amerikaanse 1 ar- 1---------------1.--------------, 
tan 3M maat kappy. 'n Derde maat- ATLErfIET. 
skappy, Chevron 44, bou ook intette .r 
bane volgens die b ginsel, At drie maat- Rl~'KORl) J7IR AN~TTE TYIE.~I·J G ~1l10E~D 
skappy gcniet wereldwye erkenning. I',J Jr 6 _, £.11' 
Die Olimpiese Spele in Munich is op 'n 
rekordtun-baan en die in Me. iko op 'n 
tartanbaan gchou. 'n Chevron 44-b an 
is vir die Statebondspele in Nieu 
Seeland gebruik. 

(Vervolg van b1. 12) 
In die dcrde stet het Tony en 

Christo oortuigend bewys w arom 
hulle by uitstck as eksponent , van die 
dubb lspel be ikou word. Hull same 
spel en onderlinge ver tandhouding was 
cnverbeterlik en veral Tony het beih 
druk met sy vermoe om 'n ituasie 
blitsig op tc scm. Hulle het hulle m er 
rvare teenstanders met 6-1 geklop en 
daarrnee die man dubbclsp Itltcl ge 
buit, 

Die enigste cindstryd van die toer 
nooi wa t d iur die gun telinge gewen is, 
wa die damcsdubb I, pel waar die 
eerste gekeurde pa r, Chrh tine Mar i. 
en Je nne Ros au, met 3·6. 6- J en 6·1 
teen Carmen Gever. en Renni Ba son 
ge evicr het. 

7) H. Snijders 
8) R. Rorich 
9) F. Pauw 
10) J. Ander on 

Enig lid van die klub kon gt r, ten 
einde die ranglys te haal, di peler op 
die lys tot 23 Maart uitda . Na 23 
Maart S' I die Iys ingcvolge die klubr "I 
. aamgestel word en sleg die dertig 
speler op die r nglys salop b an 
nommer 1 m p el. Die liga pan' I 
uit die e r t vyf peler be t an. Die 
eer te tien pIer op die voorlopi e 
rnngly i die volgende: 
1) A Noy 
2) D. L zar 
3) C. van den He ver 
4) M. Proct r 
5) D. Hugo 
6) J. Basson 

LlGAWEDST YD' 
komm lin het eat r al 
nijdor h t byvoorl Jd 
kl p n Pr ct r vir V n 

LJBERTAS het verlede Vrydagaand daarin g slaag om die inter 
koshui -atletiek te wen. Pi ke, verlede jaar se wenners, was twe de ~--------------------------------------------~-------- met Oagbreek in die derde plek. 

WILGE IlOF, LAG 
KO. nUL E 

l~ EMGALA 
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n ling 
try 

LEON v n der Mcrwc het verlede Vrydag die Univ r iteit se 
mansenkelspeltitel gewen deur sy ouer broer, Andre, in 'n 

intere ante wedstryd op v rra. send maklike wysc met 6· 4, 6·2 te 
vcrslaan. In die dameseind tryd het Chri tine Marais teen die 
verwagting in met Jeanne Rousseau, die verdediginde kampioen, 
klaargespeel. 

ry 

CHRISTINE MARAIS 

SlADlG 

In 'n be ond r tadig wedstryd j, 
die d mes nkel peltitel gewen dcur 
Christin M irai to sy di rste 
gekeurde sp elst r, Jeanne Ro scau, in 
skoon stell m t 7·6 n 6-1 ver laan 
het. 

Di er t tel het taarnlik gclykop 
v rloop ell beide mei i . het om die 
bcurt voorgcloop. Chri tine h t in die 
uit 'pc lpot pra tig tcru "eveg om so 
do ndc die pot, sook die t I, in tc 
palm. 

Leon het goed afgcsit 
behulp van twee topdraai hand rug- -; __ .,..."",. 
v rbyhoue deur Andre e af laan ge- .. 
breek om met 2-0 voor te loop. Sy 
voorarmlughoue het hom in taat 
g . tel om ook die vierde pot te wen en 
met 3·1 voor te Joop. 

Leon het op hierdie stadium die 
be te t nnis van die wcdstryd gespeel. 
'n Hoe persentasie eerste afslane was in a...1fIII"'II~ 
die kol en by bet sy vlug- en lughou 
met pragtige tydsberekening uitg voer. 
Die lang boueverwis ling vanaf die 
agterbaan is deur die be ondere diep 
pia ing van leon se dryfhoue oorheers, 

Andre se spel h et op hierdie tyd tip 
wcinig indruk gernaak. Sy hou was 
kragteloos en L 'on het min moeit 
daarme ondcrvind. Sy kon ·ntra. ie 
het ook veel to w nse oorg slaat. 

verrassing 

e n BROERS 

gesorg to hullc die eerstc gckeurde , 
Andre en Leon v n der Merwc, in drie 
stelle met 7-5, 5-7 en 6·1 verslaan het. 

Dit was 'n besondere goeie wed 
stryd wat by tye uit. tekende t nni: 
opgelewer het, Met die telling 5:..4 
ten gunste van sy opponen 
te, hetAndre'n paar bcnoude oomblik 
ke beleef toe hy twee stclpunte afge 
weer en o!>y afslaan behou her, Twee 
potte later het Leon egter sy af laan, 
asook die stet, afge: taan. 

)i tw cde tel is gekenmcrk deur 
'n insinking in die spel van b ide Tony 
en Christo. Hutte het blykbaar hul 
konsentra ie tydclik verloor. 

(Vervolg op bi. 11. Kol. 2.) 

VAN DER MERWE 
(regs) word deur sy broer, 

I Andre, g elukgewens nadat 
L 011 die mansenkelsp iltitcl in 
gepalm ltet. L 011 het sy oucr 
broer met 6-4, 6-2 verslaan in 
'11 wedstryd wat ill die eerste 
stel soms sprankelende spcl op 
gelewer het. In die, eiud 
stryd om die dubbclspeltitcl is 
die twee broers deur Tony van 
Zyl en Christo Volscheuk mel 
7-5, 5- 7. 6-1 verslaan. 

MARAIS RUK REG 
NA NEERLAAG 

MET 'n tewig oorwinning oor n· 
drag in y laar tc wed tryd het 

Hub Marai, Donderdag op di Bveld 
ver ker dat hy saam met Dagbreek en 
Helderberg bo-aan die puntely in die 
A·afdcling van die koshui kricketliga 
eindig. 

Die vertoning h t 'n bietji van hul 
pr sti 'C, wat die vorig w ck te n 
Dagbre ik 'n groat knou gckry het, 

~~~~.~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~her~L l~a~noemde het hull oor okke rcapan I A' il L'·ga vir 'n karige 87 lopies uitgeknikker en I \,;;J V V I daarn diu wenlopi s mok r met gt 
p altj ic t ande, · \M Die wedstryd tu n 'endrag en an'laar en Hui Marais het goeie n opwind nde r.J I kri ket opgel w r. E ndrag het bcsluit 
om r te te kolf 01 et di doel om 'n 
groot to taal da r te stet. Dit het egter 
ni vrugte afgewerp nie. Hulle was 
poedig in die verknor ing toe Robin 
to an e paaltjie deur'n gocie bal van 
Jan du Toit oopgekloof is sender dat 
hy 'n lopi kon aanteken, OJ tota I 
w toe 'n kamelc twe to pi . 

Hierna h t Pi rr Cloete en Potti 
lotgi ter gter v gc kop n met 'n 
v nnoot kap van 5 lopie di rota: Ina 
58 gevoer, Pierr h t v ral indruk 

-- ..... --------------~gem uk m t anvallende kolfw rk n in 
y 23 Iopie nie minder a. vyt gr 'n • 
houe g moker nie. 

VI'GTERUG 

Met di telling 4-1 t n gun tc 
van Leon, het Andre egter verb te 

jaar om 'n trofee me geding, Hulp 
word ten op i te van afrigtin en 
ikeid r gters aan die univer iteit kluh 

Boksuit lae 

vir twee, het sake roo kleurig gelyk vir I 'endrag di beste g vaar met 'n on I • 
Eendrag om 'n groot totaal te bereik. ding van drie vir 21. E ndrug se paal 
Jaques de Villiers is egtcr onnodig tjiewagter, Jurgens Huisarncn, het ook 
uitg hardloop en dit was di kecrpunt goed vertoon en 'n skitterende vang 
van die w d tryd. Hierna het Huis kan bcnut toe hy van Jan du Toit 
Marai se boulers 'n houvas op die ont lac geraak h t deur die al duime 
kolwer: gekry waarvan hulle nie weer van die grond m t sy rcgterhand vas te 
kon ont: nap nie. Die la ste ses paattji ~ vat. In die gehe I g icn het Huis 
het met gereelde tussenpose vir sl gs Marai beter gebalan eerde boulaan- 
25 lopies ge pat. val en veggee die knoop deurgehaak. 

Huis Marais . , beurt is gekcnmerk In die ander wed tryde het Is- 
d ur 'n ramp poedige begin gcvolg deur hoogtc met Eendrag atgcreken, naar 
'n goeie herstel, Eric MIlton het vir 'n teen Helderberg en Dragbreek v rloor. 
vro c deurbraak gesorg deur beide Jan Dit plaa Helshoogte bo Eendra op die 
du Toit en H nnie Hugo go dkoop uit puntelys na die dri voorloper. In die 
tc haal. Hy het die bal in die rigting van B-liga het Wilg nhof teen Huis Visser 
die glip] taat : waai en die kolwcrs ge evier, maar teen Simonsb rg ver 
baie hoofbr kens be org. loor. P.S.O. het Huis Vi ser in 'n 

panncnde wedstryd verst an n onoor- 
Met die totaaJ op 27 vir drie het wonnc gebly in yafd ling. 

John Daneel en Chris Cronje bymekaar 
gekom en met 'n vennootskap van 74 
lopie om die vierde paaltjie die oor 
winning beklink. John her veral met sy 
som onortodokse dekpuntdryfhou 
baie lopies ingesamel. Hocwel die twee E'EN DRA G: 
kolwers nie aJtyd op hul gernak voor Oocte b.v.p, Doman 23 
die penne gelyk het nie, het hulle Logan b. J. du Toit 0 
kopg hou en uiteindelik die boulwerk Potgieter v. T. du Toit b. J. du Toit 44 
baa geraak. Chris (48 n.u.n.) het s De Villiers uitgebardloop 14 
keer die gren chaal en was ongelukkig Kloppcr v. Bo man 1>. Burger 3 
om nie sy vyftigtal te kon voltooi nie. Krog uitgehardloop II 

Ba son v. Mull r b. Doman O' 
lIuisamen v. Muller h. Burger 0 
Milton n.u.n. 3 
Vivier b. Burger 2 
Krick h. Wolhut r 0 
kstra __ 6 

Totaa) 106 

Val van paaJtji s: 1-2, 2·S8, 3-81,4·81, 
5-88, 6-93, 7·95, 8-103, 9-105. 

Boulontleding: J. du ToU 10-3-31.2; 
Wolhuter 6-3-1·22·1; Doman 10·3· 
27·2; Burg'r 7·2.12-3; T. du 'foit 
1·04·0. 

TEL RT: 

GROO1 TOT AAL'! Onder die boulers hot (oenie Bur 
g r vir HUI Marais dri paaltjie vir 12 

Met die totaal op 'n re1i1 kt bclc 81 lopie platgetrck. Eric Milton h t vir 

JEEN STERR' 

Die sokkcr pan kall nie einUik p 
m t enige terre me, maar di DUlL 
pr kende student" van Suidw hlyk 
'n b 1 t wee. Daar by is da r no' 
speier sao Ken Coop r w t verlede 
Jaar pUlk kk r e peel h i. 
.. Spelers van onder keie ko hui wat 
reed 'n hoe standaard bereik h tf word 
ngemoedig om huUe vir di klub 

"panne be klkbaar te t l. 
KQshuisligas vind op 'n g org ni· 

se rde ba is ptaa en daar word elke 

HUts MARAIS: 
J. du Toit v. Hui amen b. Milton 9 
Hugo b. Milton 1 
Dancel v. en b. Milton 35 
T. du Toit h. Dc Villiers 7 

onjc n.u.n. 48 
Bosman n.u.n. 4 
kstras __ 4 

Totaal, vir 4 paaltjies J 08 
Val van paaltjics: 1·2, 2-11, 3-27, 

~fl E'ENDRAG-KOLWER swaai woes na 'n bal in die wedstryd teen B 4-101. . , . 
Huis Marais verlede week. Na 'n swakkerige begin het Huis Marais tog O~~~~:dl~~~2~~3.Vllhers 10·3-27-1; 

t 6 I ,· .. . , Clocte 4-0.14·Oj 
me paa tjles geseevler, Krog 3-0-16·0; Ba on 5-0-21-0. 

,..IIIO-IIAND 


