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Akker Ontvang Studenteredakteur 
'n ~~:~e::~e~~~~nt~~o~~~:~ Konierensie Enig i Soo t :::h o~n~~: ::~e:::: ~::II:r U. J • " ur i n r 

.; •• 5:II1IlL, J!Vii'};~*~.i'~P",J Studenteraad aangebied. Die kon 
ferensie is die eerste in sy soort. 
Die doe I daarvan is om al die 
onderskeie redakteurs die geleent 
heid te gee om gemeenskaplike 
knelpunte en teem tes met hul 
kollegas te bespreek, en om me 
kaar nader te leer ken. 

KOBUS STOFBERG, voormalige 
hoofredakteur van Die Matie, die 
ini sieerder en ho%rganiseerder 
van die unieke in teruniversitere 
redakteurskonferensie wat oor 'n 
week of wat op die kampus gehou 
sal word. 

NNE SV 
NSUU I 

Botsende standpunte is verlede we k by die Juridiese Vereniging e 
simposium oor sensuur deur vier kenners ingeneem. Voor 'n 

gehoor van bykans 1 SO studente het prof. A.H. van Wyk, 'n 
regsgeJeerde (US), K. Heese, 'n sielkundige (UWK), dr. D:J. Hattingh, 
'On teoloog, en die sl rywer Jan Rabie, hul menings oor die begrip 
sensuur en vera I die voorgestelde nuwe wetgewing gelug. 

AGF.NDA 

Professor van Wyk, wat eerste aan 
die woord was, het onder meer verwy: 
na 'n bcslis: ing van die Appelhof waar 
in 'n kontekstuele bcnad ring bo die 
van die sg. 'geisoleerde ecnheid' by die 
beoordeling van 'n skryfwerk as onwel 
vocglik al dan nic vcrkic word. Oar di 
nuwe wetsontwerp oor sen uur het hy 
gese dat hy by die lees van koerantbe 
rigte daaroor 'n oop gemoed gchad hct. 
Nadat hy die verslag van die mc rder 
heid van die komrnissie van ondersock 
na die aangclc ntheid gelee het, kon 
hy nie help om 'n moedelose gcvoel te 
kry ni 

Dr. Hattingh was van mening dat 
di bandclo: publisitcit vt n alles dcnk 
baar net so onbevr digend is as volle 
kontrole oor allc moontlike publisiteit. 
By het aangevoer dat scnsuur vermy 
kan word deurdat vcrantwoordelikc 
selfbeheer dcur die skryw r en diu 
uitgewer aan die dag gole word. "01 dit 
ooit in 'n sondige wercld bcreik kan 
word, . al altyd 'n ope vra g bly". 

'n Siclkundige verbonde an die 
Univ rsiteit van Wes-Kaapland, dr. 
Kallie Heese, het gese dat 'n volwaar 
dige karakter nie lfstandig ontstaan 
nie maar dat hierdie hoe idcaal ingeent 
moet word. Hy was ten gunste van die 
bchoud van sensuur om gocie karakt rs 
te 011 twikkcl en in stand te hou. 

Di bekend . tiger-skrywer, Jan 
Rabie, het hom vuri lik teen enige 
vorm van sensuur uitgespreek, "Die 
verantwoordelike krywer is 'n eerlike 
,0 ker wat in die troehel malinge van 
sy tyd na die tone van angs en walging 
en vreugd na alles moet luist r, net 
om die nuwe betekeni , nuw rig- 
tinge of dwalinge,. and rs verla~gcn~, I t. L ... l 
01 watter essen Ie ook I utt die , . . ' . 1_ .. l ....... ~ __ J __ .............................. .,...;o.;;;... 
donker-onbewu te gesamentlike iel CORRJE BE YERS. vanjaar : Me]. Ingeni ur, IS deur Johan Stand r () I K 
van y g meen kap op t diep, en vir sy op Vergenoeg betrap. Corrie is verl de Maandagaand ( 'dens 'II olllhaall...;;;_.;;.....-,;;..;;;;.;...;;~,;;;;.;;;;.....,.,:;:;..;:::::.. 
~edeburg~r .met 'no s~?k van herken- aan die pers ell pubtiek a. Stellenbosch guns! ling on ie, di N'~ 
mng aan die lig te bring . ingenieurstudente b kend g stel. l .. ydia II vir di we lste nil al --,- ....... ---- 

Oor die vraag of daar ni .n uur vanjaar 'n kampu iskoonh id opgelewer. orri vol. ill die l'() t: tal pe 
hocgenaamd moet we s, hut mnr. , ,J k I /. . 111 • 1111 • I d E~I R h' 
R 1

· 't) a p' "J e , ,,)Jan II anacr s one ,1Y(i ianer, vanjaar se me). Matte an , • sa a te. 
)10 Ul ger . a,' n s nsuur. .. . , Verlede taar se Mel. Ingell; ur, Bonnie Einkamm 'r r, is eW,l1 ens n 

(Si 11 bl. 14 vir 'n omvattende verslag.) /"y dian cr. 

JAN RABIE: ... "Verrotte vrugte 
word aanloklik gemaak deur hulle 
te verbied. Ja, laat die vuil verby 
skuim, hoe gouer hoe beter, dat 
on s helderder wa ter kan 
drink. ... " 

Aluulemici raat 
en 

Hy her nie oor die wenslikheid van 
sensuur uitgewei nie, maar "n kor t 
opsomming van die huidige reg posi ie, 
en die implikasies van die Kruger-kom 
missie se voorgestelde wetgewing g gee. 
Hy het die ge1100r ver e r dat die 
besit van 'n ou 'Playboy' nie op die 
oombli noodw ndig 'n oortreding van 
die wet is me. 
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w Idd digh 
In ilm 

moord. 
I 

Hierdie film i 'n regte windeier. 
Die hoofrol word vertolk deur Lee van 
Cl f. Vir diegene wa t groot Ii fw 
hebbers is van hierdie g nre, al ek 
aanraai om maar Ii wets weg te bly, 
want anders is u dae vall westerns beslis 
verby, Verrny hierdie film teen all 
koste, 

id 
Deur Cinemati 

Culloden van Peter Watkins is 'n 
8 pc Ide dokumentere rolpr nt oar 'n 
v ldsla van mrs 200 jaar gclede. 
Watkin gebrulk aIle tegnieke van die 
moderne televtsie-verslaggewing om die 
gebeurt nis wat tot die noodlottige 
slag ou lui, stap vir tap te volg. Die 
olprent bly egter in die laaste lnstan ie 
'n g sp elde doku nen tere waarin die 
egewen gebruik is om Watkins se eie 

ld van oorlog me te demonstreer, 
interviews with My La! Veterans is 

'n film oar die onderhoude w t gevo r 
. met vyf be erd Amerikaanse sol 
d t wat de I ne m het an di massa- 

ilm¥ r nigin hied op 6 M i in die Reitz-saal 'Ii spe iale program 
van Oorlogsbeelde aan. 'n Paar films is bymekaar g bring wat op 

ve kill nde maniere ill probl matiek van Oor/ogsbee/de aan die orde 
kan stel. 

Die eerste film is Listen to Britain volg op die gewilde Dirty Harry. Die ou 
wat ema is in 1942 met die oorlog span i weer terug met Clint ;Qstwood 
op sy hoogtepunt. Di film is eg r aan die pits. Dit is jammer dat die 
verva dig as el van die oorlogs- draalboekskrywer nie die moeite ge 
paging van die Ministcrie van Inligting. doen bet om die verhaal 'n bi tjie te 
Hi r vind 'n mens subtiele propaganda v rander nie, Daar is maar weer die 
v n hoogr t. ande gehalte, koelblo dige moorde deur 'n on be- 

VELDSLAG kende maniak. Dan kom die koele held 
Clint na vor en ni s kan sy self 
versekerd houding ver teur nie. Uit 'n 
dramatie. oogpunt bied hierdie film 
niks nuu t nie. Tog is dit 'n goei film 
vir 'n aand ont panning. 

TAMASSY, die sjarmante fluitspeelster l1Xlt opgetree het in die Barokprogram wat in die 
Konservatorium aangebied is. 

Kunstenaars kies hul ]lIQgram met kundigheid 
SLAAG 

Dit is tog vir my jammer dat die 
kunstenaars nie hulle weg oopgesi n 
het om ook 'n wcrk van Dominica 
Scarlatti in hulle program in te sluit 
nie. Na my m ning is 'n program of 
bespreking van barokmusiek nooit vol 
ledig a daar van die w rke van 
Scarlatti ontbreck. 'k sou veral gr g 
e n V n y kontrapuntale senates op 
die klawe imbcl wou hoor. 

Dit i goed dat da rook v n die 
licdere van Henry Purcell ing sluit is. 

Hy i . n my mening n van die 
grootste to n cunstena IS van Enge 
land. Vera I sy Fairie Queen verdien 
vermelding. 

Niet min moet die kunstenaar ge 
luk gewens w rd dat hulle deur hulle 
pel en pro am eu e die gehoor 'n 
kylde gc e het in di musiekdenk van 
'n v rvloe tydpcrk. 

eoenraad Visser 

p 
II 

VI 
V II 

DIE konsertre van Maart tot Mei loop nou vinnig ten einde. Met 
di drie kon erte wat nog op hande is, ly dit nou asof die reeks 

tot 'n hoogtepunt gevoer word. Dit lyk b sli of die klimaks in die 
laaste twee konserte salle. 

betrokke werk met 'n ragfyne aan lag 
voorgcdra, maar tog deurentyd daarin 
g In g om di d t it uit te bring. Dit 
al du die mo ite loon am die aand die 
konsert by t woon, Hy reel o.a. die 
Sonar vir Hammerklavler op 106 van 
Beethoven. 

t n 

CLAU · LA .. N· 
AN J ~ S m t 

M en JAN 
USWHY U 

Bnm. - Stad aJ 
K rtjie by 
1 ik . Blomm crt. 

Poetry?" p 23 April in die Wileo 
boll Noord aal. 
Die bye nkoms word g volg deur 'n 

be pr kin van, tudent se ele poe ie 
twee weke later. Anoni me gedigte vir 
be. preking word Ingewag by mnr. H n 
der on f mnr. Ridge In die Wilcock 
iebou. 

Ook op die program is 'n b pre 
king v nUTS, verta Ide w erg w 
v n Sh p re Winters Tale: 
Winter proki " I sing oor Blake's con 
trary states deur prof. Jilham van U.K. 
cn 'n opvoering saam met U AT v n 
The Wasteland d iur T.S. Elliot. 

Di bclangrikheid van studen t 
decln ne op all vlakke en uit II 
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OLAND 
NUWEFILM 

~ 
GABY GETZ en James White. twee van die akteurs wat in Kavalier Films se nuutste rolprent, Boland! 
sien sal wees. 

DIT is met genoee wat ons Kavalier Films se jongste rolprent 
aankondig: BOLAND!! Ons kan met groot verwagting daarna 

uitsien, want dit beloof om aan al die vereistes van 'n besonder 
suksesvolle rolprent te voldoen: romanse, drama, humor, pragtige 
natuurtonele - noem maar op. 

Verfilming het so pas begin, nadat 
daar ses jaar lank aan die draaiboek 
gewerk is. Gilbert Gib on bet die 
romantiese verhaal waarop die draai 
bock gebaseer is, geskryf. 

Kobie, die plaasvoorman (plaasvoor 
vrou? ). On het haar reeds as 'n 
pontane en talentvolle aktrise in die 
rolprent Dr. Kalie ontmoet. Annamey 
is maar negentien jaar oud en tans besig 
met B.Mus. aan die Universiteit van 
Kaapstad. 

ANNAMEY BRINK. die jongste 
ak trise in Boland! 

NUWELING 

Gaby Getz is 'n nuweling voor die 
rolprentkamcras, maar 'n begaafde 
sangeres en verhoogkunstenares, Sy het 
in die bekende aanbieding MOVE 
OVER MRS. MARKHAM opgetree. Sy 
speel die tol van Melodic, 'n bedorwe, 
. katryk meisie. Gaby het die potensiaal 
om, weens haar talen t en profes ionele 
benadering, 'n baie suksesvolle rol 
prentaktrise te word. 

Die byspelers is Wcna Naude n 
James White. Die alornb kend W fia 
vcrtolk die rol van Pieterian minlike 
ouma. Spesiale melding kan van die 
deelname van Wena se wit kat gemaak 
word. James White is 'n ervare verhoog 
en rolprentakteur. Hy wys sy slag in 
Boland! as Pieterjan se goedige buur 
man. 

Kavalier Films het geen moei te of 
onkoste ont ien om hierdie 'n treffer te 
maak nie: die verhaal word in ultra 
wyedoek Panavi ion verfilm, sodat die 
natuurtonele tot hulle reg kan kom. 
Daar word gebruik gcmaak van gekom 
poneerde agtergrondmu ick om die ver 
haal aan te vul en die temamusiek 
beloof om iets besonders te wees. Selfs 
die kostuums vir BOLAND! is spesiaal 
deur die bekende modeontwerper Peter 
Soldatis on twerp. Dit is dus duidclik 
dat BOLAND! 'n treffer moet wecs - 
miskien die Afrikaanse rolpren t waarop 
ons nog altyd gewag het.I? ) 

Die rolverdeling van Boland! pas 
uitstekend by die besondere opsct van 
die rolprent. Die hoofsp ler, Chris du 
Toit, het sckerlik geen bek ndstelling 
nodig nie. Hy vcrtolk die rol van die 
boerscun Pieterjan van Yssen Die twee 
vroulike hoofrolle word deur Annamey 
Brink en Gaby Getz ond r keidelik 
vertolk. 

TALENTVOL 
Annamey Brink vertolk die rol van .. 

HUMORISTlES 
Les bes, maar bepaald nie die min 

ste nie, is die rolle van . Swart jan en 
Galiepie wat deur Fred Stevens en 
Gamier Pietersen onderskeidelik ver 
tolk word. Hulle sal waarskynlik vir die 
humoristie. sy sorgo 

Met so 'n rolverdeling bchoort enige 
rolprent die populere smaak aan te 
spr ek. Kombineer die peler met die 
ander bestanddele en die resultaat i. 'n 
uithalertreffer. As die kom binasie van 
humor, romantiek, eg-menslike drama, DIE reekskaartjies van di Univer iteitsteatcr het va ijaar die grootst getal in krywings 
natuurskoon en tegniese virtuositeit ontstaan van die skema. 'n Jroottotaal van 968 in krywing i r ed ged 
egter vir u te oordadig voorkom, al u 7 OS (in 1971). 
maar die hoop op Kavalier Films so 
volgende pogings moet v stig. Die hoop 
be kaarn nie ... 

Reeksk artjies Hou B i Voordel In 

H.B. THOM : EE STE EME TE 

GRETHA VOSLOO 

Pre. ent ( ught r (KR VI ") ( ... 4 tot 26 
Oktober) 

l uitrua: k v III 

LOI(PROG AM HIER o P 29 April tre 4S lede van die Kaapstadse Simfonie-orkes op 
onder die leiding van Peter Perret. Die oliste by hi rdi 

geleentheid is di bekende pianir te Virginia Fortescu . 
Peter Perret het gcen b k ndstelling fonic-orkes van die SAVK gcdocn. 

nodig by musiekliefhebbers in die D ar he t 0 pas 'n album van haar 
Skiereiland nie. By is 'n dirige twa t al vet kyn waarop sy van die bekendstc 
internasionalc erkenning geniet - hy klassieke w .rke uitvoer. 
h t al die lntcmasionalc kompctisie vir Die werk wat hulle op die be trok 
dirigente in Besancon, Frankryk ge- ke aand sal uitvoer, is die Hebrid s 
wen. Sy vrou is 'n Sjine s en die cgpaar Overture van Mendel ohn en di sere 
het Spanje hulle tuiste gemaak, Uy is nade op. 16 van Joh: nne Brahms. 
tans die residen te ga dirigen t van die Hierna sal m j. For tcscu as soliste 
Kaapstadse Simronte-orkcs. optree in die uitvoering van di Klavier- 

kons rt nr, 3 van Be thoven. 

ONV~RKRYGBAAR 

Die dat 
mee te 

BEROEMD Diegenc wat hou van musick van 
die Romantiese tydperk sal dit bcslis 'n 
gcnotvolle and vind. Die werk is ver 
teenwoordigcnd van die vernaamste 
cksponcntc van hierdle tydperk. Die 
aard van die werke behoort ook baie 
gor d by die strykcrs van hierdic orkes, 
wat 'n '1 irk Mozart karakter toon, t 
pa. 

Virginia Fort scue j If 'n pianiste 
wnt al hcelwat 1"0 m ingcoes h t. Sy 
het uitstckende opleiding in die buit - 
I nd ontvang. Op die oomblik i sy baie 
besig in Suid-Afrika op die kon. er tver 
hoog en met optrcdes oor die radio. So 
het sy dan ook al heel party rckwisisi - 
opn mes sati "' m I die Nasionale Sim- 

VIRGINIA FORTESCUE (bo) die 
klaviersoliste en Peter Perret die 
dirigent. Albei sal Maandag in die 
.. Stadsaal optree. 

P. ON 

10 tot 
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Mnr. Jan Rabie, bekende Afri- 
kaan roman krywer, h t in 

sy kenm rkende styl en toon die 
verhouding skrywer tot sensuur 
ontgin. Hy h t v rklaar dat mense 
00 skryw r vandag di v rant 
woordelikst I de van 'n gemeen- 

pi, 11 hul skepp nde funk i 
die h iligste. Hy het hier verwys 
na 'n gemeem kap wat 'iek is, 
d. w.s, t ve I mag in te min hand 
to laat. "Juis dan word die be 
houd nde lem nt cen vr e , "en 
wil om te oorh rs, met gew Id, 
met w tte w t v rban en verbied 
11 verstar. Dink maar aan Blanke 
Suid-Afrika n ann Rusland", h t 
hy g se. 

Mnr. Rabie h t a ngevoer dat 'n 
go ie krywer ter tfdcrtyd 'n verant 
woord 'like skrywer is. Hy is een wat 
ni vir hom If kryf nie, maar vir sy 
g .mecnskap, Hy, die ideale skrywer, is 
'0 tn di i-va te m ns wat hom If nie 
du f h rh I nie. Dnarteenoor taan di I 

n die kerk. Fer 'genoemde j 

da rop uit om die. tatus quo van mag MNR JAN RABIE b k d Afrik P, t di db die J. 'di V; " . . te b hou, Laa: gcnoemd verkondia ' e en. e . n aanse .rosa eur aan te wo~r ~ te un .lese erentgmg se stmpostum 
p rmanente waardes, goddelik wig. oor Sen uur. Agter hom Sit die ander drie sprekers, Dr. Hattingh, prof Kallie Heese en prof Andreas van 
Die k ·rk. 111 cdocn op 'n meer a. rds Wyk sowel as die voorsitter van die Juridiese Vereniging, Willie Coetzee. 'n Persoon verkry 'n volwaardige 
vi k i ong lukkig dikwels 'n naboot- r-------------------------------------------I karakter deur te strewe na "alles wat 
sill v n di' taat s'n. Mnr. Rabie het A s. k. ~~. A l waar is, alles wat regverdig is, alles wat 
hier . pe i lek verwys na die verdoerning I ~ a Ing I I an pI n e reg na rein is, alles wat lieflik is, alles wat 
in die N.G.-k rk, van' f die kan 1, 'n If' ~,.., loflik is". Die belangrike feit is egter 
eeu led van "die Patriotte en hul dat dit nie vanself ontstaan nie, maar 
Hotnotsta I." SONDIG owe kerp Gekritiseer dat dit ingeent moet word. Volgens 

I J I I II Edrich Erickson is ek inderdaad "die 
Hy het ook beweer dat, nad r aan baba wat my moeder van my gernaak 

ons v ndag, 'n dr. Knot Verst r wat s profe or van Wyk, hoogleraar in Privaatreg, het nie oor die wenslikheid van sensuur uitgewei nie. Hy het". Die vader het die bclangrike 
mens oor die verbieding van 'n hoek het 'n kort uiteensetting van die huidige regsposi ie gegee, met verwysing na die voorgestelde funksie om die kind te leer wat reg en 
"kraui", so "a Chri ten teen die n • verkeerd is en om hom beskerrnd, veilig 
dru tik voor krif in Matth u 13:29 wysiging op grond van die nuwe wetsontwerp wat deur die J.T. Kruger-kommissie opgestel is. en vol vertroue te laat voel. 
sondig." Mnr. Rabie het di gereg a 'n Profes or van Wyk h t g se dat die die wet is daar 'n nege-kop- raad besluite neem gebaseer op die Die ontaarde (nie perrnissiewe) ge- 
derde a pe onder oe geneern. Hy het be preking "~ta n ~. die .skadu v~n pige raad van beheer waarvan aanbevelings van die aangestelde komi- meen kap waarin on leef, is deels te 
dit beskryf as 'n f ktor wat die balans Andr~, P. nfl~k. .Kenms van die ses aangestel moet rd van- tees, geskied, wyte aan die talle kinders wat na die 
m l hewn r. Die gereg is "eweneens 'n Aand . Sy uiteen tting was daarom.. wo . APPELRAAD Tweede Wcreldoorlog vaderloos moes 
gevangene van die staat. .. tog i juis beperk tot die beh er oor g drukte wee hul besondere kennis van opgro i - dus sander kontrole en 
die g r g tradi ievasth id 'n .oort werke, en meer pesifie tot inheernse kuns, taal, lettere of van die Prof ssor van Wyk het ook genoem dissipline, 
kl in ewewigtigheid wat dit best nd w.erke. Hy het egt r k. ortliksverwys na reg. Aanstelling word deur die dat redes vir besluite van nou af aange HERONTDEKKING 

. "d k be d voer . al moet word wanneer aan oek te n blatante tydelike tiranniee rn ak". se w~.le van SIt van ingevoer e Minister van Binnelandse 
M onwensllke werke. Pro es or van Wyk " daarom gedoen word. Dit i tot onlangs 
et verwy.ing na die SAUK het h t die gehoor ver ker dat dic besit Sake gemaak en dit geld VIr dcur die Publikasieraad selfs teenoor 

mnr. R bi voort gcsC d t dinge in van 'n bale ou 'Playboy' nie noodw n- drie jaar. die howe geweier. Professor van Wyk 
Engels toeg laat word wat net nie in di . d d i . het spesifiek sy misnoee uitgespreek 
Af ik n elees 0 g boor Ina word ig n rru aa IS me. D' ... d t i di di blik teenoor die beoogde afskaffing van die nie, ; volglik dr ai di jongmen weg ie po 1St IS a 10 len ie pu I a- , 

ic ingevoer Is voordat dit v rbode reg van appeJ. In die pick hiervan kom 
om hul geestelike vo dsel in 'og'l te verklaar is deur die Wet op Publikasie 'n Appelraad bestaande uit drie led 
gaan ek. eo Verma klikhede, die besit dar rvan bcnocm deur die Staat presid nt, 

BRINK-MORALlTEIT heeltemal toelar tba r i ook na- d.w.s. prakties deur die Kabinet. In- 
dat dit oow n lik v rklaar i dien 'n publikasie as gewens deur die 
publikasic w t ingevoer i gter cell- Appelraad verklaar word, kan die 
rna 1 onwens lik verkl, r, d n is ook die Direktoraat teen die be lis ing appel 
be it daarv n daarna '0 oortr ding", ------ - ....... leer of die Minister kan "die Appelraad 
het hy ge", 'Playboy' is egter reed Laasgenoemde word nou verv ng gelas om die be. li sing tc herroep". 
lank 1 tot ver bod publik i v rklaar, deur 'n Direktoraat v n Publika ies, Professor van Wyk het as deel van y 
met di ·cvolg dat die be i vr n nig Di liggaam funksion r admini. tratief, b toog aangevoer dat die Kruger-kern- 
01 ng uitgawe, in terrne van die Wet Di h er 00 publika i geskied vol- mis ie If y enigste argument ter 

op Do an 0 Aksyn van I 61, ver- g n. 'n stel I van komite s. Die lede stawing v n die af. ka fing ontsenu h t. 
bode i . van hierdie komit e w rd deur di "Die kommi si het in sy ver.lag toege- 

B .HER • NDE WET Direktoraat v rkic uit 'n Iy van name gee dat uit die aard van sy ondervin- 
van gekw lifiseerdc p rsonc wat deur ding en agtcrgrond 'n hof net 0 bevo g 
di Mini t r v n Binneland Sake aan- a 'n deskundige raad i om 'n opinie te 

wy W d Op aansoek van eni e lewer", het hy gese. 
p rsoon, of uit eie bewcgio , kan die Onder die huidige wet kan die raad 
komit 'n publika ie onder 0 k en komitees, anstel bestaande uit n van 
b luit of rut on wen Ii is. "Dil is 'n dk raad lede en twee ander gekies uit 
roo verhet ring p die h lidig tel- '0 p neel. Hicrdic komit s kan egter 
sci", het Prof r v n Wy ", "om- ni 'n be luit neem aangaa de die 
dat 'n men k rh id verkry dat dit wcnslikh'id al dan nie van 'n wcrk nie, 
men. i wat di w rk werklik g Ie s maar stel slegs olldcrsoek in en doen 
het wut nou daaroor ga n besin", Dit daarna versiag a n die raad. Die Publi- 

I in teen t Uing met die huidige k iebehcerraad If moet hi roor be- 
w rkswy w arvolgcns die Publikasi· sInit. 

. - " Karakter 
Moet 
mg_eent 
Word 
E k is nie 'n vrye mens om 'n 

ander se vryheid te vemiel 
nie - indien 'n wet oortree word, 
word die oortreder gestraf. Verskil 
'n per oon wat in 'n boek aan 
stoot e dan van iemand wat 
staan en vloek op straat? " het dr. 
Kallie Heese wat volgende aan die 
beurt was, gese, 

KARAKTER 

Dr. Bee ,'n profes or in Sielkunde 
aan die Universiteit van Wes-Kaap, het 
ook gese dat die nuwe siclkunde meer 
en meer be f dat die karakter die kern 
is van 'n pcrsoon en dat die hoogste 
wat 'n persoon kan bereik 'n volwaar 
dige karakt r is. Ons volk was g lukkig 
nog altyd bekend vir sy manne en 
vroue van karakter. 

STR WE 

og i daar vandag 'n merkwaar e 
herontdekking oor die hele wereld v 
orde, dis, ipline en nsuur, Dit kan 
slegs lei tot die ontwikkeling en in 
sta~uding van goeie karakters. 

eh er oor binnelandse pu- 
blika ies ge. kied volgen 

die belangrike Wet op Publi 
knsie en V rmaaklikhede, 
Wet 2) van 196~. Hierdic wet 
was op daardic tadium dan 
ook die eer te land wye 
r tmng wat nog V' n die Suid· 
Afrikaan regswee ingestel is 
in die verband. Volgen. hier- 

Vier sprekers het opgetree by 'n 
simposium oor Sensuur wat on 
longs deur die Jurisdiese Vereni 
ging aangebied is. Voor 'n gehoo 
van am en by 150 studente is 
standpunt ingeneem deur prof. 
Andreas van Wyk, hoogleraar in 
die Regte aan die Universiteit van 
Stellenboscll, dr. D.l. Hattingh, 
leraar van die N. G. -gemeen te Dol 
sig, prof. Kallie Heese, hoogleraar 
in Sielktmde 0011 die Unwersiteit 
va" We -Kaaplalld en nmT. Jan 
Rabie bekende Afrikaanse 
roman kryw.r. Op Izierdie bladsy 
versky" enkele hooftrckke u;t !lui 
onderskeie toesprake. Al die be 
rigte is gcskryf deur Stephan van 
Niekerk en Kallie Pauw. 

treef Wet Iwp-like Eerlikheid te aile ty_e na 
~ L DEU LEWEN. BE I OUING 

kring b nadecl word. ensuur ou 
moontlik vermy kon word deur v ant 
woordelik' sctfbeh er v. n skrywer en 
uitgcwer, maar in die oJlvolkome we 
reid waarin ons leef, bty dit die ow ,r 
heid e onbcnydcnswaardige taak en 
roeping om die mens tot verantwoorde 
lik ' s Ifbcheer te dwing. 

Dr. Hattingh het gese dat beidt; die 
tandpunte dat Stmsuur verw rp moet 
word n da tiles aan 11 nur onder 
w rp moet word, onholl bauT i • Ver I 
a di, voll konsckwen. ies da'llvan 
nugter beoordcel WOld. 

U~TI' 'RKUNDE 

letter 'unde n die amelewing veroietig 
word. 

In kommuni tic. 1 mdc, daaren- 
leen, waar , 'rywer. deue die owcrheid 
betaal, dagblaaie staat. bl,;sit en uit 
gcwcrs t at. behccrd word, is dit 
duidclik dat publisiteit dien Olll 'n 
propagandamasjien aan die g'lng te 
hou. 

Op hierdi tadiulll is dit egter 
nodig om t bcscf dat wat ons stand 
punl ookul is, ons dii n, m v nuit 'n 
b pa. Id I wens!> kOlling. Ons kan 
weI weten kaplik 'rlil<: we so obj k 
ti f a mensli 1Il0ontlik, maar ons kan 
nie v. nuit 'n neu ira Ie . tandpunt 
denkend be. ig Wee nie. Voorsta nders van 'n sensuurlo 

melewing verwar cJenkvrybeid met 
publise rvryhcid. Di gene wat die 
Ictter 'und dicnsbaa maak aan die Volgens die r kef sou dit dus on 
magte wat die besknwing wil vcrni tig, wetenskaplik wees om die Bybel buite 
sal wei lug, maar in die pro s sal die rekening te I t by die spreking 

BVBhL 
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SELF DINK 
Die doserende person eel aan die 

universiteit is bckommerd oor die ver 
nedering van eerstejaars omda t bulle, 
juis wanneer hulle universiteit toe kom, 
die bcperkinge moet afskud van 'n 
onderwysstelsel wat die onbevraag 
tekende aanvaarding van gesag op hulle 
afgcdwing het. Dit is volgen hulle 
duidelik dat sommige aspekte van die 
eerstejaarstudente se verwelkoming ver 
der strydig is met dosente se primere] ... ----------------------------.._-------__;.--------· 
taak, naamlik om eerstejaarstudente te 
leer om elfstandig te dink. 

Die Dosen tevereniging is van voor 
nemc om reel scwe van die Studcnte 
reels, wat lui da t allc On tgroening van 
studen te vcrbied is, sterk onder die 
aandag van die Universitcitsowerhcdc 
te bring. 

KENO 
A 

DIE Uitvoerende Komitee van 
die Dosentevereniging van die 

Universiteit van Natal het onlangs 
in 'n verklaring alle aspekte van 
die verwelkoming van eerstejaars 
wa t eenparigheid afdwing of 
eerstejaars verneder, verdoem. 

Volgens Nux van 28 Fcbruarie 
1974 voel die kornitce vera I dat die dra 
van strikdasse en plakkate en die gc 
bruiklike sangoefeninge heeltemal on 
wenslik i Hulle mecn dat dit in stryd 
is met die strewes en id ale van indivi 
duele intellektuele ontwikkeling waar 
voor 'n univ n itclt hom beywer, om 
dat dit bcoog om 'n mas. ahisteric by 
die eerstejaars te bevorder onder die 
eufemistiese naam van "Universit its 
gees". 

RAU 
Twee tudente van RAU is onlangs 

ook uit univen iteitskoshuise ge kor , 
nadat hulle . kuldig bevind is daaraan 
dat hulle 'n eerstejaarstudent vcrplig 
het om '0 persoonli e di ns aan hulle 
te lower. 

NUUF 
GEEN SR 

Rhode Universiteit op Grahamstad sit 
tans sonder 'n studen tcraad of koerant. 

Na wat me Matie verncem i di 
rede hiervoor die vereiste dat scstig 
per ent van die studentc in 'n Sk-ver- 

SR 

Varsity, die blad van die Univer. i- 
t it van Kaapstad, iongste uitg we 
het hulle b ie mocilikheid op die hal 
g haal. 

Disa-drukkcr het iewci r om die 
hi ad tc druk as ' volg van y poli ticke 
toon. 

Luidcn 'n b rig in Di Burger II ,t 
die hele p talie volg or 'n t . pr: ak 
van adv. Uri n B mford, VP-kandidaat 
ill Rondebo eh. By hct, na bcwering, 
'n dokument in sy be it wat die werk 
van die Jong Progressiewcs op Ikeys 
omskryf, 

MARQUARD OORLEDh 

NUU FLIT 

- tand o 
AU Ge t 

DI HEOhNDAA JSE tudent durf ni afsydig te 0 or di wer ld 
staan nie, het mnr. Pi ter Strauss, Pr sident van die ASB, volgen 

di HeRA Ut (blad van die Randse Afrikaan e Universlteit) op 'n 
massavergadering aan die universiteit gese, Mnr. Str uss het 'n 
uiteensetting gegee van die v rnaamste stud nt-organisasies in Snid 
Afrika, sook die rol van di individuel student binn hlerdie 

T' 'NKONTAK 

Asof, die onderskrifvan hierdie [oto die rektor van die Universlteit vall 
Natal nie stief genoeg behandel nie, gaan NUX, nuusblad van die 
universiteit in die meegaande artikel voort om hom as hul "great 
illustrious, lion hearted, tough. gnarled, creased, root-stock Principal 
Guru", te karnuffel. Hierdie kopwassery volg op pro]: Stock se 
verwelkomingtoespraak aan eerstejaars, waarin hy onder andere 
NVSAS veroordeel het. 

K N 
WA MON 

DIE Stellenbosse SR het gedurende die afgelop vakan i beso k by 'n aantal universit it in di Noord 
afgele. Die doel van die toer was om gedagt s ten opsigt van s kef admlnistr tiewe reelings oor 

Karnr val en studenteraad verkiesings te wissel. 
onwelkom SOli we al u hy wou 
hera filiecr. 

ARROGANT 

VOOR1R'KKERY 
Di RAU het ewcneens 'n baie 

gun tige indruk op die Matic-Student - 
mad gem ak. Dit het egt r gebly . dat 
die grotcr Wltwatersrandse Universit it 
hulle uitbreiding aansicnlik dcmp. Dit 
wil, volgens Retha, voorkom 01 Wit. 
deur die munisipaliteit van Johann s 
burg voorgctrek word. Wit ontvang na 
hew ring jaarliks groot sornme geld van 
di< liggaam en RAU minim le bcdrne. 

Die kwessi van heraf Filiasic by die 
ASH h took hi r tcr pruke g kom. 
'Ike SR-Iid h t individu I tundpunt 
in neem en 'n ( mvat t nde b pre ing 
h t gevolg. 

II 'RA • FILIASIE 
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80: VOORDAT Corrie die trap- Rl~GS: MINERVA het geskiedenis 
pers se ses uur lange wedren laat getnaak omdat hul die eerste 
begin het, het die gebruiklike per- dameskoshuis is wat '11 trapkar -~"''''''''' .. r-'''' 
toning van die molars aan die ingeskrywe het en ook self beman 
toeskouers onder groat applous het. Alhoewel die dames se motor 
plaasgevind. Hier sit Corrie ell die wedren oak voltooi het, kOI1 
glimlag vir die toeskouers. 1972 se 'n mens die oorsaak pall }WJlIe 
Me]. Ingcnieur, Rene Scott, kan ill bcstuur goed opmerk! Ilul motor 
die agtergrond op een vall die was swaarder en grater as die 
motors gesien word. Die In- meeste wat ingeskrywe is, ell het 
genieurs verdien 'n pluimpie vir dus met moeiliker hantering ge 
hul vermoe om die mooistes op paard gegaan. Hul bedagsaamheid 
die Akker vir liul Mej. Ingenieur tc teenoor die ander trappers vcrdien 
kies. egter vermelding: wanncer daar 'n 

toeter geblaas is, het IUII/e, soos 
dit dames betaam, altyd regs ge 
hall sodat die vinniger molars 
links kon verbygaan. 
LINKS: IS DIE IKEYS se motor 
afgeneem nadat die trappers reeds 
hul ligte aangeskakel het. Die Ikeys 
se motor is soos verlede jaar weer 
gehorg deur 'II bekende tabak- 
maatskappy. 

ONDE 

DIE GRAND 
PRIX 

PETROL 
REGS: DIT was aanskoulik om te 
sien hoeda t die bemanning van die 
kuipe behulpsaam was om die kar 
met trappers te verwissel. Daar is 
bykans 1100it gcstop nie, die trap 
per is uit die sitpiek gete! en die 
ander letterlik daarin geptaas! E/ 
ke lipan het \y eie kuip met 
bemanning gehad waarin herstel 
werk op 'n professlonete wyse 
gedoen is. 
()NDE~: 5,wOPPlE. die inskry 
wing van Sonop, is hier kart op die 
hakke pan die Ik tys se molar. LeI 
op die vasberade ultdrukkings vall 
belde die Fictsryspanlid ell die 
I key, wat sy tong vir bet "r konsen 
trasie uitsteek! 

UNDER: DIE BLYDSKAP kan op 
die gesigte vall die Ikey-trappers 
[links] gesien word, terwyl die 
Matie-Ftetsryspan deef ill die 
vreugde van die lkeys. 

BO: III HR is Snoppie ill die kuipe, 
waar die kuipbemanning poog am 
die [out so gou as moontlik te 
herstel, sodat kosbare tyd gewen 
kan word As Snoppie nie in so 

. baie ongelukke betrokke was nie 
en as die teenspoed genadiger was 
sou hy definitief as die wenkar uit 
die wedren getree het, aangesien 
die Ikeys slegs '/1 rondte, dit wil 
.'Ie ongcveer 610 meter, voor die 
tweede motor was. Hier probeer 
die werktuigkundige die [out in 
die aandry wing regs tel. 
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Verskeidenheid Van Vermaak tydens 
Ingenieursweek Aangebied 

Die Formule-P Trapkarwedren was geen geisoleerde gebeurtenis nie, maar is voorafgegaan deur verskeie 
funksies wat verlede week deur die Vereniging van die Stellenbosse Ingenieurstudente aangebied is. 

Die hele aangeleentheid staan bekend as die Ingenieursweek. Juffrou Ingenieur is Maandagaand tydens 'n t-------~----- ..... 
kaas-en-wyn onthaal aan die pers en die algemene publiek voorgestel. Die Rektor;die burgermeesteres van 
SteUenbosch, mev. Anna Eksteen, en die ere-president van die vereniging, prof. H.O. Reuter, was onder die 
gaste aanwesig. 

'n Formcle dince is Woensdagaand Ingenieur. Daar is bcsluit om die tradi- die tcr pcrse gaan van Die Marie nog in 
in die Holiday Inn Hot I in Bellville sionele meisie-kyk van die sesde die bed, 
gehou om die stigting van die nuwe periode voor die Ou lngenieursgebou te 'n Spaarwielomruil-komp tisie 'n 
"Eksklusicwe Gorrclklub" te vier, Die laat herlcef. Hierdie fakulteitspoging groot-ect en 'n interfakultere bier uip 
doclstelling van die klub is om lcde die het groot byval gevind terwyl die trap- kornpctisie is met wei lac tydcn die 
gelccntheid tc bicd om toespr kc uit karre ook voor die gebou vertoon is. wedron afgehandel. Kar I Ackerman 
die vuis to lower. Die klub is cksklusicf Saterdag het die verrigtinge reeds was die wcnner v n di Groote .t-kom 
in die sin dat die I detul tot dcr tig om nege-uur 'n aanvang geneem met petisie tcrwyl gccn and r fukult it met 
be perk is. Voorncmendc lcdc sal voort- oefenrondtes deur die trapkarre, Dit i di Ingcnieurs se Avspan in die bi r 
aan voorgcstcl moet word. 'n Referaat- om cenuur gevolg deur 'n damesfiet. - drink-kompctisic kon kersva hou n ic. 
kompetisic vir Ingenicurstudcn te wat resies. Die deelnemer het groot ver- Die week 51; venigtinge is g luit 
Dondcrdag SOli plaasvind, is tydclik be lding. krag aan die dag gelc met di met'n dan n bier- .n-br rai op die 
uitgcstcl. Die onderwerpe van die versiering van hul fietsc. picknicktcrrcin by Papa ··wiberg. 
refcrate is hoof. aaklik van tcgnicsc en WENNhR 
crni-tcgniese aurd, 

Vasberade 
TEEN AGTUUR die aand, nadat 
'n trap van bykans ses uur agter 
die rug is, wou die lkey se bene I 

nie meer vanself trap nie! Regs 
op die jato help hy hulle aan. Die 
Ikeys was die wenners van die 
lngenieurs se jaarlikse Trapkar 
wedren wat verlede Saterdag by 
die lngenieursfakulteit plaasgevind 
het. In die agtergrond kan die kar 
van Sonop gesien word. SII opp ie, 
getrap deur die Fietsryklub van 
Stellenbosch was tweede, net na 
die lkeys. Die trappers van Snop 
pie was moon tlik [i kser as die 
Ikeys, maar as gevolg van vele 
teenspoede moes Snoppie verskeie 
kere no die kuipe geneem word vir 
reparasies. Toeskouers he! Hie veel 
ag geslaan op die baanbeamptes se 
versoeke am nie die baan op 
gevaarlike punte oar te steek nie. 
Dit was juis op sulke plekke waar 
ongelukke plaasgevind het. 

NG 

Die foro's is g n III deur 
FRANCOIS VAN DER 
MERWE en al di b rigte is 
skryf deur STEPHAN VAN 

NIEKERK. 

MEl. IN('~I .. NlhUR 

Die wenncr, Sonja van Vollenhov n 
van Huis Necthling. hct 'n doos [oko 
lade a prys vcrower. Die primar ia v In 

Simonsberg h t 'n snelsuip Vrydag- Huis de Villicrs, Caroline Rod seth, w IS 
middag tydens 'n rna. sa Coke-klas ge- tydens die kompeti. ie in 'n ongeluk 
wen. Die groot opkom van toe kouers bctrokke. Baar sambrccl wat aan haul 
hy die geleentheid was moontlik toe te fiet. gcmontcer was, h ,t ann 'n wapP? 
skryf aan die teenwoordigheid van mej. ronde vaandcl vas zchuk. < reline het n 

hele paar bcscrings opgcdocn en was by 

SNELSUIJ> 

II(EYS WEN WEDREN 
Die vierde trapkarwedren wat deur die Stellenbosse Ingenieur 

studente aangebicd is, is Saterdag deur die Ikeys gewen. Die 
wedrcn het 'n spannende verloop gchad en geen span kon ooit 'n I 
gemakl ike voorsprong opbou nie. ' 

Die Ikeys se grootste teenstander, G rald Moult, be tuurdcr en kaptcin 
Snoppie, die in krywing van Sonop en van die lkeys, wu buie tcvrede m t 
beman deur die Stellenbosch iet ry- die poging, Gerald het vcrwys na te 
klub, het tweede g cindig. Die lkeys I iurstcllings wat hul met vorige wed 
het met slegs ongeveer lb van 'n rondt r nne ondervind hct, 'n Opgcwonde 
gowen. Die wenspan het tweehonderd- Brian Derelowitz, spanlid van die lkey 
we-en-dertig rondte in ses uur afgelc. het aan Die Matte gese: "I his race has 

done a lot to foster goodwill between 
our Varsities", 

Rob Newman het bewccr "it' the 
greatest ~lld the mos,t, organized pedal 
car race I ve ever seen . 

R300 
Die Ikeys c trapkar wat sowar 

R300 gekos het om te bou, is I ids 
verledc jaar in die wedron g bruik, 
m: ar nadnt daar vanjaar 'n RIOO • an 
repara ies cn vcrhctcrings spandcer is, 
W'dS dit die koning onder di motors! 
Gert van • den, organiseerder van die 
hele wedrcn het Die Matie mcegedeel 
dat die baan sowat 800 meter lank is. 

Inskrywing nom mer 20, van Sonop, 
hot die vinnig te rond te tyd aang teken 
n nmlik 1: 10, t sekoudes. Hierdic 
speed is dun ook in die 0 d nikko vall 
die wedron deur die voorlopcrs gehand 
haaf. Gert het daarop gewy dat die 
in 'krywing v m Minerva dill eni rst '11 
ook di e r ste in die ge. kied n is van 
die w drcn is wat d ur mo dig dame' 
b man is. Diu trapkar van Irene was die 
cnigste onttrckking in die w dron. 
UNKS: CORRIE BEYW'lS, Mej. 
Ingcnieur op die rostrum waar sy 
die wedren met die gebruiklike 1'0/ 
}J4n die vlog begin het. In die, 
agtergrond kan Prof. de Vllliei 
sy gade gesien word. 

vall die Groot-Eet-kompetisic op 
die gepaste l~l'\'{) g luk. Di 
prysgeld was 'n bottel tropics. 
ONDE1~: Die kaptein van die 
Ikeys se well span, G irald Moult. 
kry hier 'n klapsoen ('II sjampanje 
1'011 Me]. Ingenieur. Miskien was 
eersgenoemde beloning aange 
name!'. 
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v OEP • I sa 
E 

ie tyd het w r aangebr k vir diegen wat bek nd wil staan as 
" nob" om rekenskap t gee van dit wat in 1974 gedoen n nie 

g doen mag word nie. In J 973 was dit "in om ilit te wees", Vanjaar is 
dit om A. Roland Holst gevl uelde woord te gebruik, "meedoen" 
wat in is. 

Dit is dus vir 'n icder en 'n elk 
moontlik om 'n snob tc w es. (Ter 
loops, om betreklik onbekcnde groot 
geeste aan te haal, i heel dikwel: baic 
"in".) 

Om mee te docn bly In nob sosiaal 
akt ef, rna, r steeds 'n buitest ander: 
hyl y i die een w t ni voor 'n huh- 0 
ander dan Lanzerac toe gaan nie: '?1i~~~~~;t*:~ 
hy/sy i die c n wat nic 'n bottcltji :: 
rooiwyn nodig h t om g sellig tc ver 
keer nie, maar wei 'n botteltji ko 'I ~_ii 
witwyn. 

'n Snob woon met hoofse gereeld 
held die US-filmv rcniging ver 
toning by, waar hy /sy sporadic voor 
dip. vertoning 'n oog ultsoek, vang en 
glimlag, 'n Lid van die "in "-klomp 
besef ook d t "om t we t" n "van 
geweet te wee" net sulke relevante 
voorverei res i vir die meedoen a: 'n 
indringende anali van al Steltenbo: 
"pseudo' ". 

'n "Betrokke" nob wa 
April gcinter scerd in politick, rna r 
het daarn weer teruggckeer tot sy " 1I·~IDDAGGll' I • If· di b k . di b li .n. did 
voor stedetike gcmoedelikhcid. So 'n n m, T ~ uit 111 te l'rye, oomry e natuur IS een van te sno s se ge tej ",OOS e tyc ver rywe 
nob geniet dit dan oak am saan vo or Mill dinge is deesdae so "in" soos 'n ou Matie-kleurbaadjie (wat nog in 'n betreklik goeie toestand is) ell 'n 
lapcnstyd In keu uit sy groot ver- bypassende "cheesecutter". 'n Spesiale opvoutafei en -stoele, netjies gedek, is 'n noodsaaklike vereiste. 
skeidenheld sprokies te maak en dit Van rooiwyn word door ook nie meer ill goeie geselskap gepraat nie 'n koel witwyn (verkieslik Paarl 
dan te 1 es, M Bl)',J d " t bi 1974 se snob het y Mad vervang ousseux ane IS aees ae stnomem me sno tsme. 
met die meer g oflstikeorde Punch, lagsprcuk daarop. let 00' "Unlversi- . Die tiergier vanj~~r bly egter nest: !: 
be oek gere ld y tabakhandelaar in ty of Paragu y" of die diep innige gre .. Tcrw~l hy Isy Desolation Ro~v 
Kaapstad om y pur oonlike mengsel af "Coito .rgo Sum". Die 'I-hempi s is neune, dink hy/sy met ver.ru~kl~g 
k haal en luister met wettie nou- ook bale v rbleik, want dan kom die t rug aan sy /haar onlangse rit m n 
gesetheid na musiek, en veral na Benny skar s ni agter hoc lank die Tehempie 1 929- R 0 11 S . R ~yce (met opwen 
Goodman 'I} Ron Gee in. 'n Snob wat aan y vorig wa herkou nie, v nsters! ). Of die snob vertel '!let 
y tywe bolip w rd is, w ct glad nle Die "in"-klomp be it ook ge n groot gcbaar van sy/haar onl ngse vlieg- 
wic Syd Barrett i nie. motor nie, tensy hulle 'If vir die ~,UIgflt J,oh~,nnes,~urg t?e. gewo~.n.,?m 

brand to b taal en nic op 'n links .The Sting en American Graffiti te 
wy hulle staat ubsidie duarvoor in die Sl n. 
ht nd kry nie, Die "in't-klong speel 'n "In'I-klong se nonchalante be- 
ook vanjaar kookwater . pykcrbal en sooke aan di biblioteek bchels onder __ .. ~:::: 
drt sy hardloopskoene legs wanneer andere 'n paar minute se vry gebruik 
hy vir . y danker kudernie wolk 'n van die intern telefoon: telscl. As 

vol rend jaar vir hom 'n cottag t kry. ilwer Plaza-randjie ian it. hy/ y 'n geskrewe tuk nie verstaan nie, 
Vir ottage-b woner i dit veral loin" Sn b. gaan nie m r va uit ni: word dit as 'n taal: pel beskryf of a 
om tydcn rnidd get in die' bib" t bulle raak bloat b trokk by invollc 'baie intere . ant" af'gcmaak. In y vrye 
w rk. v rhoudings op 'n pia toni grondslag tyd drink hy tee saam met sy vriendc 

Matie-. nob dra nog gereeld huUe in wen. om h imlik dat hulle in die of wandel hy in die botaniese tuin. 
T-hempies m t enige ob kur~ naam of Id eryk i. 

o AGE 

NONCf/A l.-ANTE besoek aan die 
biblioteek behels a/tyd 'n paar 
mimi te se vrye gebruik van die 
interne telefoonstelsel. Met wie 
gepraat word, so weI as waaroor 
dit handel, is vrae wat nie gevra 
mag word nie. Kleredrag is tell aile 
tye onberispelik. 

o P DIE Matie-kampus is daar min 
dinge so "in" as 'n wandeling deur 
drie snobvriende dcur die bo 
taniese-tuin. 'n Intelligente ge 
sprek oor die plantkunde, soms in 
di geh im gevoer soos op die 
foto, lok gewoonlik groat belang 
telling ui t. lWENTIES 

Die in-klomp lee. vanjaar inten ief 
die werke van F. Scott Fitzgerald, met 
die klem op 11w Great Gatsby en a 
v rryking Hob Dylan se Tarantula. Uit 
hulle platever amclings val die keu op 
die Beach Boys se Pet Sounds Steve 
Miller se Living in the U.S.A. en die 
U.S.-Koor se talryke opnames, 

'n Nostalgiese snob be kou hom If 
a 'n Jay Gatsby in die kleine en kep 
met sy 1974·klere 'n 1920 .. temming, 
alhoew I hy oms soos 'n rg ge 
frustreerdc "Phantom of the Op ra" 
Iyk. On twikkel hy 'n on tydige 'rcspira 
toriese aandocning' (verkoue) wend hy 
hom, in di goeie tradisie van die "hoc 
blokes", bedwaarts, 

'n Deugsam snob besef dat hy 
eintlik op universiteit i: om te studeer, 
maar raak dikwels van 'y kryftafel 
on tslae n beoefen sy deugsaamheid 
gem klik m t 'n plankie op y koot. 
Dinge soos toe tse ontstel hom ers na 
die tyd. 

en ,pyte van 'y/haar kort haardo 
n 1 y/haar manmocdige paging om 
militant apaties tc wees, be f 'n to g - 
wyd nob dat no t Igic oak nie me r Al k d . . d' K 
wat dit was ni', aan oe c w~r 109 wag VIr I ar- 
n • f t 1'1' d' w d navaIvoonlitt r 1974/1975. Aan- U ,OJ.l e . ut In Ie oar c ,. 

v n Bob Dylan: soe~ r. moet ,n ~olledlge ly V'tn toe- 
"Y sec ' t J'k pa ltke ondcrvmdmg by hulle aansoek au y,OU re JU~ I,~ me. in luit: 
I hope you re satlsfled. SLUI ING. DAfUM: 2 Mei 1974. 
KERNEELS BREYTENBACH Lewer aansoeke in by: 

DIE AKADE'MIE bly 'n ernstige 
oorweging vir enlge 'mob mits 
.\y vriende hom net nic te veel in 
die posisie aan tr >f nie. Noodsaak 
like vereistes vir vrugbare studies 
is 'II gemakstoel, 'n geelhoutplank, 
Coke, grondboontjies en agter 
grond musiek. 

;:::==========:;:::=:;:::;:::======;:';;:;;;=::::;1 "BARRACS" SE stoep is 'nguns* 

KIT ARE teling-bymekaarkomplek l'ir 'n 
verpo ing op die laat-middaguur. 

GRA IS KIT AARL SS Slegs tee is by so 'n geleen theid 
Met Ik kltaar by on g koop gee on!! grati les e vir b ginn r vulgen toelaatbaar koffie word onder die welhekende .,pointer y t m"· Ifleerkur u ,Ons p iali' r in kit are. 
Kom kyk na on voorruad; mea SO am van te kie . geen omstandighede na twaalf in 
Klavi r· en OrrelspcsiaJiste. Aile musi kin. trum nte. die dag gedrink nie. 

W. H U R ( DMS.) BPK. 
Birdstraat 114 Stellenbo ch Tel. 811 

(Langs Stellenbosch Motors) 

MA I ·M I ISH U VAN DLOMM 
VELD LO A 
32 Van Ryneveld tr. 32 

ST LL NBOS H 

AAL! 
R'VLON 
LIZAB TH 
UANT 

HELENA 
ARD N 

RUBINSTEIN 
COTY MARY 

VITAMOL EN 

Leon Ku chke, 
Stud nteraadskantoor, 

Sanlamgcbou 205. EIKESTAD APTEEK 

PARFUUM T N TE' KEUR. 

MIN lokale bied 'n gerief/iker om· 
gewing vir snob-romanse as die 
Carnegie-biblioieek. '1'1 Snob soen 
nooit .\y gesellill met sy bril nog 
op sy oe Ilie; maar lit is belangrik 
da t die mei .... i, die bril tydells die 
sessie haflleer. Die biblioteek 
word Ilooit .'oor agtuur saalls be 
soek uie. 

el.396 Na ur 5180 

L NTH ~RI 
VE L MER. 



NUSAS-BETOGINGS 

SHA 
HE 
OP 

• 
PEVILLE WE 

DEN 
AMPUSSE NUSA S beplan, volgcns 'n bcrig in 

'n onlangse uitgawe van Die Burger. 'n 
veld tog vir die bcvryding van politieke 
gevangenes en die ophcffing van in- 0 I 
perkingsbevele. Di veld tog sal tot 'n P Donderdag 21 Maart is die Sharp viii gebeur van veerti n jaar 
hoogtepunt gevocr word op Republiek- gelede weereens op verskeie EngelstaJige kampusse herdenk. 
da~,. 31 Me~. Mnr. Cha!les Nupen, By die Universiteit van Kaapstad is verskeie Jesings gegee en 
huidige vo~rsJtter van NUS~S, hct o.nt- Varsity, Wits Student en Comment (ook 'n U.K.-publikasie) het bree 
ken dat die veldtog aansluit by buitc- publisiteit aan hierdie b teni I T ak tik I ',' landse pogings om politiekc gevangenes, • ' ge eur ems ver een.. oesP.r e en ar 1 .e SIS. in 
in Suid-Afrika te bcvry. Luidens die n bitter en aanvallende sty) gelewer, en die tragiese gebeure I g sien 
berig sal daar toegesicn word dat as 'n simbool van 'n politieke situasie. Die huidige toepaslikheid van 
NUSA S-manne nie weer met die gereg die insident is telkens ondersoek. 
bots nie. Mnr. Nupen meen dat so- In 'n artikel hct Varsity kortliks die SIMBOOI 
danige botsings net "afbr kend" is. geskiedcni van 21 Maart 1960 gcskets: J 

By Sharpeville, naby Vcreeniging, is '0. Die Hootartikel v: n di 'Wits Stu- 
J.e. DE WET protesvcrgadering van Bantoes gchou dent' nuusblad van die Witwaier randse 

P f J C. d W t ... 1' d teen die Paswettc. Dit is georganiseer Universiteit sicn Sharpeville a 'u im- 
k ro .. di e f k 'ltv'!rm~gtell e- deur die African National Congress, en bool: 'The truth i that Sharp ville 

• b~~h v~sn op I~Or~s ~ ute! op d :t en- veral hul Youth League onder leiding stands s a symbol 0 all that i rott n 
gr~ad 'vereer dcurP~~e m.:an~s:r~f~ik:~: van onder ~nde~re Mandeh~ en Robert in the South A riean Rich. It i the 
se Universiteit, Prof. de Wet is veral Scbukwe. Hicrdie vergadering was v~r- testimony to the fact that the system at 
bekend vir sy boek oor die kontrakte- onderstel om dee I Uti te maak van n pre 'cnt suffered, is the one th t can b 
reg en die uitsonderlik skerp manier lands~ye vreedsame pr?tt: s, gevolg maintained only by violence, wh th r 
waarop hy sy kritiek uitspreek, deur n grootskaalse staking van Ban- this violence be the naked how of 

toe-workers, odra tocstande da rvoor bru tal carnage by scar d polic men, or 
KRAPPERS GEKAP reg was. Dit moos dan dr land so the ripping apart of milies and 

• ckonomie "vcrkruppel", in so 'n III 1 n tions, or lcaislation prop r t 
Studente wat 'n plakkaat van die dat dit 'n "een man, cen stern't-bcleid _ totalitarian i ue. 

Ateiste Vcrcniging aan die Univcrsiteit verandering sou me bring. Dic poll. ic Varsity so kommen t ar oor di im 
van Natal van 'n byskrif voorsien het, het met outornaticsc wapens op 'n boliek van Sharp ville lui: "We C mnot 
kom in 'n onlangse uitgawe van Dome skare losgebrand en ncge-en-sestig go- allow Sharpevill to b forgo tt n. It i a 
onder koot. Hulle het die woorde dood terwy1178 wondc opgcdoen het. symbol and mu t r main a symbol." 
"rather C~?OsC to follow God, and ha~e BURGEROORLOG Dr. Francis Wil.on, senior Icktor in 
eternal life and happiness" oor die ekonomie aan die Univer iteit van 
kennisgewing geskryf. Dome meen dat Die Varsity 'c hoofartikel, ond r die Kaapstad, het in die eerst van 'n r eks 
hicrdie pcrsone inkon ckwent optrce en op ,krif" ivil Wa.r" beskryf die voorval van vier praatjies ter herden rin van 
in werklikhcid soortgelykc byskrifte of a~ n" a~k w?~ die k rn kan word van Sharpcville, die huidig b tekeni van 
alle plakkate behoort aan tc bring. die Su~~-At!lki :~nsc tragedie van die die gebeure ve rti n jaar lede he 
Volgcns hulle bied enige advertensie to koms . Dit .1 I voorts: "Becaus of spreek, Dr. Wil. on wa van rnening d' t 
van sosialc of sportbedrywighede 'n our own shortsightedness and g ced w die huidige politick bed ling di kuld 
moontlikheid van gcluk en Iewe aan die h~ve ~ommcndcd ourselves to a dra vir di so, iale ell nde waarin die 
mens. Die volgende gcdeclte is ter f~lghtenlllg trap from which there is nie-blanke v keer. By het verwys na 
illustrasie van die filosofie by die berig lit tie ,hope ~f escape. We are now Bantoe-woongebiede soos AJ' andra in 
ingesluit: "Enjoy life and be happy preparmg to f!ght for a system in which Jolu nnesburg "where family accom- 
watching tonight's film, Enjoy life and We hay no faIth." . modation was substituted by Ito, tels. 
be happy ~oringarentury, E~oy lifu AI9andm ~ not an abb~ati~, but a'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
and be happy with faith in Yahweh." ~'Ymbol of the norm; a logic 1 con-]" 

sequ nee of th norm, 1C last six 
year, have witne d II great r dis 
ruption than ever befor in th Sou th 
African society". 

Die W.CA. is v rboudc <tall 
die Universitclt van Colorado, en hied 

Studente aan die "Johannesburg 'n versk id nh id v n vakrigtings ann, 
Coil ge of Education" her onlan sir 'n wat aangepas kan word by elk I nd 
referendui t en outomatiese lidrnaat- waar hulle aandocn, In Suid-Afrika sal 
skap van NUSAS get t m. Die uitslag byvooi beeld gckon en tr er word op 
van die referendum was volgens berigre die ra evn agstuk n vcrwunte pro 
in die Sondagpers vir die SR on groot blem . 
kok, Ilulle het na b werin die uitslag Bobby Lou bser, sekr taris van die 
summier v rwerp, Daar is besli dat studenteraad, het in 'n ond rhoud aan 
weer oor die aak ge: tom mo t word. In Die Mafic v rklaar dat da r r d 'n 
die e r tc refcr ndum W'l die anti- "nie-.unp! lik intcr-liniv rsHere vc;r 
NUSAS • temme slegs tw me r as di' }louding tu sen St II nbosch n die 
van die NUSAS-ondersteuncrs. Volgens W.C.A. be taan" ell dat da r air cds 
die koerant is die cerstc relcrcndum adr s uitgeruil is. "Dit i. die r tc 
gehou om die gcwildhcid van NUSA Ultno iging van so 'n aard <tan 'n grocp 
op die kampus t tocts. Dic SR het op stud nto van Stellenbo. eh en dit i 'n 
'n weghol pro-NUSAS oorwinning ge- voorwa rtse stal' in Ons intcJ-univ r i· 
hoop. 'n Mecrderheid van vyf p rscnt tete v rhoudinge", h t Bobby v rdcr 
word in di tweede referendum verei verklallr. 
voordat die SR bcreid sal wees om tc 
aanvaar dat die studentc nie outomaties 
I ngs die NUSAS-vllur wit sit nie. 

UOVS-MOTORS 
Die Kovics Sit, volgen, die lrawa, 

met 'n aan. ienlike Jlarkt' 'rproblccm en 
die studcnte trek hut. motors op sy 
paadjics, graspcrke en gerescrvce de 
staanplckke. "Die I: ng, Icnige verkccrs 
man op die kampus" hou hom If na 
herig word be. ig deur "papiertjie op 
motor, tc plak". 

I 

harl Verrnootcn, ofte wel, "Merry 
McMoot" een van die kandidate in die 
Wits-Sk-tussenvcrkiesing vocr aan dat 
hy 'n doodgewonc student is. By dink 
verder dat dit hoog tyd is dar daar 'n 
gemiddelde tudent op die tudenteraad 
van Wit kom. Volgens Wits Student 
kan die SR van die universitcit nie 
bchoorlik op y ie Iunksionecr nie. DERTIG gaste van di Universi- 
Daarom is daar 'n hele antal sub-komi- teit van Stell nbosch is g 
tees wat die SR by taan in die adrnini- nooi om die studente van di 
strasi ~an die stud ntcgemeenskap 'C univ rsiteitskip World Campus 
bedrywighede. Op die oomblik besta: n Afl t . I I k t 
hierdic sub-komite , uit 'n klomp ' gre- oa op ~osla va e ontmr t. 
tige intcll ktuele". Wanneer 'n student Op 2 Mei .al gaste van onder andere 
cgtcr gevestig is in een van hi rdie die Universlteit van Kaap: lad, Univer i- 
ub-kornitee , probeer hy na bewering t~it v~n.W :Kaapl nd en St lien bosch 
sy persoonlikc b lange bevorder, tcn die kip III die Kaap e hawe h oek, om 
koste van die van die komite . hierdie unieke kampus van naderby ie 

Vermooten mcen die SR se funk:ie be igtig en om op so ial vlak met die 
i. om die student te help en te di n. Hy veclrt ssige "dry wcnde student "t ver 
het tot dusver geen ondervinding in keer. Die Stcllenbosse groep al bcstaan 
s tudcnte-aangeteenthcde gch d nie, uit studentcraadslede en gades, die 
maar is 'n promincnte lid van die rcdakt lIr v 11 Die Matie, die kurnaval 
vlugbal- en rugbyklubi op Wits. lIy voorsitt r, asook di rcdaktcur van die 
spog ook da t hy 'n pint bier in vier Stellenbosse Stu de 111. 
sekondes kan drink en dat hy 'n halwe 
tree in 22, I sekondes kan ane. RAS .. h VRAAGSTUK 

MERRY McMOOT 

L1DMAAT KAP 

EIE WATERS 

01 N 

J K1( 

::::::: C YO Ii. 
1 Dtra lo 
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o I I 
V OLGENDE naweek sorg Stellenbosch vir nog 'n deurbraak 

in die Nasionale s udentepolitiek die r dakteurs van al 
die blanke Suid-Afrikaanse universiteite, uitgesonderd Rhodes, 
word die eerste keer bymekaar gebring. (Rhodes het tans geen 
SR nie en die Rhodes sit op die oomblik sonder 'n redaksie). Al 
die Swart univei siteite is ook uitgenooi; onglukkig het geen van 
hierdie universiteite op die uitnodiging gereageer nie. Die 
Universiteit van Wes-Kaaptand i tans, soos Rhodes, Sk-Ioos. 

In 1972 j 'n Studenteraadskonferensie van aile blanke 
Suld-Afrtkaanse universiteite op Stellenbosch gehou 'n ge 
leentheid wat dekades lank nooit kon plaasvind ni . Oat juis 
Stollen bosch in elke geval die samekomste gereel het en dat die 
gcdagte elke keer hier ontspring het, is geen toevalligheid nie. 
Aangesien ons Studenteraad by' geen Nasionale studente 
organis sic geaffilieer is nie, is die rol van skakelman vir ons 
uitge ny. 

Die afgelope aantal jare het die Suid-Afrikaanse studente 
politiek toenemend gepolariseer. SA SO het sy ge indheid al by 
herhaling in die ondubbelsinnigste taal uitgespel geen skake 
ling met enige blanke universiteite nie. Oat geeneen van die 
Swart unlverslteite op ons uitnodiging gereageer hct nie, strook 
met die SASO·beteid en -gesindheid, Inderwaarheid sou enlge 
Swart r dakteur wat so 'n vergadering bywoon (as vorig 
SASO-tugmaatr els as leidraad kan dien), ongetwyfeld geskors 
word. SASO se doelbewu te strewe na toenernende polarisasie 
het '0 merkbaar militante ondcrtoon en openbaar die strewe na 
bloedbad-politiek. 

NUSAS het at by herhaling sy solidariteit met instansies wat 
ingestem i om Suid-Afrika te benadeel, uitgespreek: sy uit 
spraak teen Suid-Afrika se "onwettige" besetting van "Namibia" 
en 'Y onlangse geartikuleerde hoop dat die Leeu-toer na 
uid-Afrika sal verongeluk, is maar twee voorbeelde wat ek ter 

stewing hier aanhaal. Sodanige uit prake is deur die Afrikaansc 
universit He, en met reg, platweg as onpatriotie bestempel. Oat 
sodanige NUSAS-optrede die kloot tussen die Afrikaans- en 
Engel sprekende steeds sal vergroot, behoef geen betoog nie. 

Maar so asof die Studen teorganisasies kompeteer om mekaar 
in die harnas te jaar, skryf die redakteur van Die Afrikaanse 
Student, mondstuk van die ASO, in die Maart-uitgawe c volg: 

"Die kreet is verandering, die tyd is nou en die persoon is u 
n k, 
Dit is die drievoudige eis van die moderne, vrye Westersc 

wereld, Dit is die ei van die medemenslike verdraag aamhcid, 
van die ruggraatlo e saamboerdery waarin elkeen die under 
vcrdra of verduur ongeag ras, taal ofgeloof. Dit is - 0 word 
dit altans voorgehou die ideate Demokratiese s melewing. 

Intussen leef die Afrikaner heel anders ... " 
Of di redakteur die omvang van wat hy hier kwytraak, 

besef, is twyfelagtig. As hy besef wat hy .e, i sy stellings 
kokkend. 
Di r dakteurskonferen ie van volgende naweek is '0 Jigpunt 

in 'n tydvak van toenemende polarisasie, Kobu Stolberg, 
voormalige redakteur van Die Matte, verdien'hoe 10 dat hy 0 
'n deurbraak geinisieer het. Die eenparige Studentcraads 
b sluit om die ken erensie te stcun, i tiper nd van die 
St Uenho. s g sindh id en die SR verdien 'n pluirnpic en ons 
onder teuning, 

HOO 

"Is het on ern t?" - Jan Hendrik Hofmeyr (Onse Jan) 
Na aanleiding van die briewe op bl. 13 en die talle SR·mosies wat reeds oor petrolbesparing 
aanvaar is. 

nhof 

Op Wit., bv. het die ondervocrsit ter 
in 'n private gesprek la t blyk dat d ar 
'n sterk gedagterigting onder die 
1 id nd gro p aan die univer iteit is 
wat glad nie enloe ia tic. is oor moont 
lik konferen ic op studen teraadsvlak 
ni . Vol' n hull h lp al die geprat t 
ma r min en word niks kon truktiefs 
da: rdeur bcreik n . Volg ns hulle i 
kakcling e fekticwcr a dit gcskied op ...... "" 
kad mi e vlak en tussen ver nigings gesprek aan etenstafel was vir my en vir 
met g m en kaplik belange. 1 die lede van die Stellenbosse af- 

vaardiging van geweldige groot waarde, 
llOT H OOR DlALOOG Op grond daarvan kan daar nou soveel 

~ienaardig geno g wa dit min of meer genuanscerd e.n effektiewer teen 
me r die Ifde tundpunt wat on op'n NUS~S-d~nke gearhk,uJeer word. 
universiteit 00 Potchefstroom ange-. Dit bring my b~ n .vo]gendc groep 
tref h t! Met die v kit: Laa geno m- indrukke: di van di WIts-SR. 
de me n dat daar oor praktie , org ni 
satori • ak g k kel m et word op 
'n . bilat rale ba. is. Die b teken: Reed gcdurende die eten tafel- 
leg twe . tudncteradc op 'n sla moet bespreking was dit gou duidelik dat die 
byrne caar korn. Konferen: ie tu en meerdcrheid van die SR-ledc hullcself 
meer studenterade i glo op grond van van di liberal ideologic distansie r. 
prakri oorweging minder wen lik. Hull verwy. dan ook met minagting 
Die pro ktiese oorwe ing i di volgen- na di sg, "Old Liberals" wat byvoor 
de: elke studcntera d moet 'n vetoreg be Id oor die Intervarsity-kwe sie 
h t.O.v. be luite w t gcn 10 word. "nuttelosc beginse]standpunte" inge- 

.. n tw d n m t daar 'n v toreg n III het. Volg ns die nuwe lcier.groep 
w oor die agendaptmfe. Oi motiv h II' di erk nning v'm nic·blankes se 
ring vir r genoemd is ili t 'n stem- t nwoordigh id op d paviljo ne deur 
ming oor ker k voorkom kan uks by so 'n gut 11 tllOid glad nie om 
word, ~ t die magsblok w t d~ f okli we verligting te bring vir di~ 
me rd rheld v n tudentCl'ade op die "lot" v n die nie-blankes nie. IIulle stcl...----------..._--- 
konfcr n. i h t, se ndpunt van ook ni belang om sulke "issues" aan 
• uid Afrika n sludente nie. Daar sou te pak nie. 
mi. ki n meriete in so 'n motivering "PROFESSIONELE 
st k. Die tw d saak: die vctoreg oor tKONOME" 
die a!! ndap~n t is vir, my minder b. Op die vcrgadering het dit spocdig 
gryphk. IndIcn daar n agendnp.unt IS duidclik geword dat dit he Hemalon 
wat deur 'n ander univer itcit voorge- toepaslik sou wees om hierdie mense 
stet w?rd ~n ~at n . die mc~ing van die ben ming van "profes ionclc poli- 
)mnllg me dl m It werd I om t tid" toe tc vo g. Die benaming moet 
.pr ok nie, dan kan dit onder die cerder we s: "pro es, ioncle ekonome". 

b . preking van da. rdie pnnt pront go. ~ Hoedanig die konomie e ituasie ver 
word - .00 StcUenb ell op die afg ab:oluteer word blyk uit 'n opmerking 
lope samesprekinge met Wits gedoen soo· die volgendc:" he economic situ 
het t.o.v. 'n bespreking oor die inhoud lion is basic, everything el is derived 
van die Van Wyk de Vric -kommi si rom it." (ic! ) 
versing. Die vcr lag hCl nog nie Dit wa cnkelc indrukke uit 'n be· 
ve kyn nic! On. het gome n dit is .ondere insiggewende toer. Wat by 
oRsinnig en het dit in oveel woordc h rhaling b wys is, is die feit dat 
gese. dialoog nood akHk is, al is dit . oos in 

I Ii rby moet ek ,~ dat Wit aall die die goval van Wits ook om v rskille in 
and (kant, by mond van hull ond T- standpunte duidcliker t kan afgren .. 

Leie 
or 

BhRTIE D PLES I 
.1 ryf: Ek is dcur Die Matte gevra -orn my 

persoonlike indrukke van die afge 
lope SR-toer weer -te gee, ergo: Dit is 
jammer dat di SI{ nie gedurende een 
t rrnyn kontak kan maak met verteen 
woordigers van al die ander universi 
teite in SA nie. Na afloop van die 
Slc-toer i dit die een ding wat on 
betwisbaar uitstuan, 

STUDENTEl' ARtEMENT 

Miski n vcrdien di gedagte van 'n 
tudent parlement wat eenmaal p r 
jaar, ."l in die wintervakan ie, by 
mekaar kom, onder 0 k. Nie dat so iets 
rnaklik verwes nlik gaan word nie, 
want wat my g tret het, by beide Wits 
en Potch f. troom is die sinisme oor die 
waarde van dialoog. 

WITS 00 DlALOOG 

VOOL itter, meen dat dit eintlik tyd 
mors i om oor organisatoriesc sake op 
studenteraadsvlak te gesels. Hulle wit 
politiek g sels, En ek kan net noem dat 
die uurtjie wat ons by Wits politiek 
gesels het, van die inreressantste van 
die toer was. 

SINIESE HOUDING 

In elk gcval, uit die gesprck met 
Wits se ondervoorsitter en op grond 
van die voorwaardes wat Potchef- 
troom aanle ( owel as die ander ASB 
geaff'ilicerde kampusse), kan ek nie 
anders as om tot die konklusie tc kom 
dat hulle sinies stnan t.o.v, die rol van 
dialoog oor studentepolitiek nie. Ek 
vind dit jammer. 'n Mens moet natuur 
lik nie kwylcrig scntimentcel wees nie 
en meen dat dialoog alles sal regkry 
nie, maar andersyds is dit 'n late uur a' 
jy maar ne t bruutweg jou weg gaan 
. onder om [ou ook rasioneel te verant 
woord en t n minste seker te maak 
waart en jy veg. Byvoorbeeld, die uur 
se politieke bespreking by Wits en die 

Hierdie twee artikels oor die pas 
afgelope Studenteraadstoer is deur 
BERTIE DU PLESSIS en WIL 
LEM DOMAN vir Die Malic ge 
skryf. 

"OLD LIB 'RAtS" 

• nln s 

'n Noodsaaklikheid bly dat 'n formule 
gevind moet word vir 'n 
(Artikel verkort - red.) 

WII LEM DOM N 
. kryf: 

O ns is orals goed ontvang en op 
be igtigingstoere gcneern, Die kon 

tak op pcr oonlike vlak was baie waar- 
devol en die houding van lede op die 
amptelike byeenkorns te insiggewend. 

AFRIKAANS • 
UNIVERSITEITE 

By Potchef troom het ek weer be 
wus geword van hoe versigtig hull 
enige kakeling aanpak, Hulle is baie op 
resulta te ingcsteJ as voorwaarde vir 
skakeling, maar ek het dit tog g waar 
deer dat hull duidelike riglyne het oor 
wat skakeling moet wees en wat hulle 
daarmce wit bereik. By RAU was dit 
aangenaam om hulle lede te hoor 
tandpunt inn em en te verneem van 
die omv ng van hulle tudentc-ak: ies 
wat onder mo ilike omstandighed 
deurgevoer word. Die 1 ukkies h t 
myns insiens ni juL daariu belan e 
stel om met Stcllenbo ch oor kon en 
sieus sake te gcsels nie. Dit was 
hoof aaklik net prakti se inligting wat 
uitgeruil i en dit is bale jammer. 

WITS 

Op Wits se Studenteraad was die 
ver kit tussen die sg. nuwe en ou 
lib ral weer vir my opvallend, Dit i 
in di formele be preking ook deur 
hulle If 0 ge tel. Waar die ou liberale 
politi ke kwessies soek en dnrem nog 
aan die huidige partypolitiek sal deel 
neem, 'en die nuwe liberal s ge n 
moontlikheid vir verand ring deur mid 
del v n die huidige stelsel nie. HuIle wit 
voort geen politieke kwessie van iets 
maak nie en staan Hewer daadwerklike 
hulp aan minder bcvoorregtcs voor. 
Hulle wit egter 'n so ialisti se staat he 
en hier is dit nie mooi duidcllk hoc ver 
hulle bcreid is om t gaan wat die 
herv rd ling van inkomste en lcwens 
middele betref nie . 

Met hierdie tocr het Stcllenbosch y 
wclwillendheid bewys en kan dit in die 
to koms aile n go ie vrugte afwcrp vir 
kon tak tuSl en on univer iteH en 
ander. 

En baie vroeg in die more, op 
die eerste dag van di week, het 
hull en and r wat nam met hulle 
by die graf gekom en die speserye 
gebring wat deur huUe toeherei 
was. 

En hulle het die. t en van di 
graf afgerol g vind. 

En toe hulle ingaan, h t hulle 
nie die liggaam van die H r Jesus 
gekry nj • 

Luk.24:1-3 



OUMANNE WEER E 
IN OF DES WILGE 

u 
s 

o p Vrydag, 12 April, het die verrigtinge 'n aanvang gene em met die aankoms van die "ournanne". Met 
die tradisionele ontvangs by die groothek, moes elke "ournan" die wagwoord verstrek. Die enigste 

"ouman" wat die woord nie kon onthou nie, was oud-minister Blaar Coetzee. Dieselfde aand is 'n baie 
suksesvolle ete in die "commonroom" aangcbied. Hiermee is die ys gebreek en die manne het begin 
saamsing en gesels. 

Saterdag, om 10 vm., is die Ou 
Bachelors ingewy met 'n pittige toe 
spraak deur Dr. J.S. Gericke. Die eregas 
by die byeenkoms was mnr. J.B. 
Collins, die argi tek verantwoordelik vir 
die restourasie van Ou Bachelors. Die 
muurbalbaan is deur dr. Danie Craven 
ingewy. Daarna is dit paslik "Dok se 
Hok" gedoop. Die argief i~ oopgestel 
en muurbalvertoonwedstrydc i gehou. 
Die aand is daar heerlik gesmul alln 'n 
os wat die heel dag lank gebraai het .. 

Op 'n vol maag i begin met die 

huisvergadcring. Adv. (Lang) Dawid de 
Villiers (Icier van die regspan na die 
wereldhof i.v.m, die Suidwes- aak) i 
tot voorsittcr verkies, 

Een van die j hoogtepunte van die 
vergadering, was 'n Uedjie opgedra aan BLOK 
Dok Craven en gekomponeer deur D' S d . d H' k k h 

f J . S . tz Pr f S J ie on ag IS aar UI er gc ou. 
pro. annie wartz. or, wartz let, S· . 1 bl k i . W'l h ff . . da d' h 1 H' n pe ia e 0 I vir 1 gen 0 er 10 
eers voorgesmg voor t te e e UIS di t d t k k be k B hi di . 1 h t, D Ge C e s u ell c· er pre ix. Y icr re 
mgcva e r, orge raven, seun g 1 thei d h t di "Krt . ,. W'l van die inwonende hoof het 0 k ' een lei c re raaie", 1 gen- . ' . ? n hof se mannekoor, opgetrec. 
huisfoto van 1903 aan die Huis ge- N t dat di ... tbi d J skenk. . . e voor I~ reume on In te t 

IS die Herboukomitee, wat verantwoor- 
delik wa vir die insameling van fond 
vir die restoura ie van Ou Bachelor. 
herdoop tot die Wilgenhofkomitee. Di 
komitee is verantwoordelik om die 
volgende reunie te aktiv er. Oit sal in 
t 978 plaasvind wanne ·r Wilgcnho 75 
jaar oud i s, 

f)i Wilg n hofkomitec, waarin 
onder andere proff. Dani Cr ven en 
WhHy van dcr We thuyz n, dr. Ko e 
Gericke, mnr. Topper Conradie, lk 
jaar se primarius (cn andere) dien, 
hooffunksie i om oor die belange van 
Wilgenho te waak. 

Die laatnagbedrywighede i. in dui - 
ternis gehul en is ongelukkig daarom 
nie vir open bare konsumpsie aan te 
bied nie. 

.ERE-KLEURE TOEG 
Buks Hertzog het by 'n onthaal in die JJ.B. Thom-teat tr erekleure 
ontvang. Die oorhandigillg is deur Willem Doman en R tha Rossouw 
gedoen. 

Erekleure word vir buitengewone diens aan di stud nteg tmc '11- 
kap en deelname in studen te-aangele 11 thede toegeken. In die verl ide 
het Dawie De Villiers, Teddy Hoffman en Etienne D Villlers di I 
toekenning ontvang: 

John Danecl het met twee agtere nvolgend. studenteraads- 
verkiesings die meeste stemme op hom ver mig. III 1973 was 11 I 
sekretaris van die SR. Hy was ook primarius vall Huis Mara; . 

Bub lJertzog, regs op die [oto hierbo, en Christoff Pauw was albei 
studenteraadsvoorsttters- Christoff was primariu van Wilgellhof, 
voorsitter van die Primarii-Primuriaekornitee in 1972 en voorsitter van 
die Juridiese Vereniging. ~ OVSIES Uys Th:ron .was in 19?3 ondervoorsitter van die Studenteraad. 1(1' 

_[ was ook pnmanus vall MOjuba. 
Buks en John het beide al die Abe-Baitev-r i beurs ontvang, t rwyl 

UESTA is vanjaar vanaf 8 - 1 J Antony Melck die Slrackhors(-stipendiu'm ell Olristoff die Elsi 
April op di UOVS-kampus Ballot-beurs ontvang het. Buks is ook 01 met 'n Rhodesbeurs vere r. 

aangebi d. 'n Program van prak 
tic kursusse en w dstryde in 
verskeie uitvoerend kunste i aan 
gebied. Kuesta staan onder be 
skerming van die ASB. Universi 
teite van oor di hele land stuur 
tudente daarh n. 

TWEE oud-inwoners van Wilgenhof wat mekaar sedert 1921 nog nooit 
weer gesien het nie. Links staan mnr. L.H.S. Lemmer van Kaapstad en 
regs mnr. MA. Gronun van Malmesbury wat ill 1921 kamermaats in 
Wilgenhoj' was, maar sulke verskillende paadiies be wandel het dat 
hulle eers met die wilgenhol-reunie weer bymekaar gebring is. Die 
oudste Wilgenhoffer wat die byeenkoms bygewoon het, is mnr. 
Murray Booysen, oud-Direkteur van Onderwys in Natal. Hy was in 
1913 'n eerstejaar in Wilgenhof. 

ACH LOR 
ORI 

Die Eldorado-wis eltrof e word uit 
geloof aan die universiteit wat die b . t 
vaar. Die Maties was in 1970 die 
wenner: toe Kuesta die e r to maal in 
Pr t ria g h u is. Vanjt ar wa die 
wenners UOVS. 

BACHELORS is die oudste gcbou die eiendom van die man met die mooi 
van die Universiteit nog in gebruik. naam van Mynhardus Jacobus van Nult 

Behalwe a1 die interessante mense wat Onkruydst en in 1852 van Charles P. 
deur hom gcgaan het, verteenwoordig Marais wat verlof van die munisipaliteit 
dit ook nog 'n stuk argitektoniese en kry om bloekombome te plant, aange 
topografiese gcskiedenis van St llen- sien eikebome ni hier op die vlaktc 
bosch. Hieroor wil ek iet so. aard nie. Die bloekom borne verteen- 

'n Mens merk dadelik dat hy skuins woordig dus ook at 'n stukkie Wilgen· 
teenoor Van Ryneveld traat staan, A hofse geskiedenis, 
jy die lyn v n die fusadc regdeur trek . . 
na die suidekant, loop dit in lyn m t Bach,elors vert.cenwo~rdlg S? m een 
nog 'n interest ante ou gebou, die Sina- gC?OU . n . tukkie ,rgltektont? ge 
goge, die eiendom van die Joodse skiedenis ~an Stel1cnb~sch en die Kaap 
gemeenskap. Hierdie lyn is die 1yn van wat oor n h~ndcrd J.aar ~an Kaaps 
die wapad wa vanaf Pleinstraat geloop Hollands. tot Engels-Vlktonaans strck 
het, voord t Van Ryncveldstraat reguit en verdien daarop om opg pas en 
etrek is. Dit is in 1816 d ur land meter bchou te word as ecn van Stellenbosch 
Hertzog gedo n, van wl ons die mooi se argitektoniese en historiese monu- 
kaart van Stellenbosch vt n 1817 het, mente. 
waarop Bachelors, sowcl a. die Sina- 
gogehuis, idelik aangedui is. Hulle is [Vervolg op bl. 15, Kol. 2.) 
dus albei ouer as ] 816. 

AGT STUDENTE 

NAVORSING 
Vo1gens mnr. Johannes van der Byl 
navor ing in die Akt sk ntoor i die 

Sina ogehuis di oudste van die tw e. 
'n Sekere hans Sicbrit het dit 10 1782 
met 'n he le stuk grond rondom b it. 
Die jaar kry hy 'n . tuk grond by 
waarop Bachelors staan. In 1784 kom 
die hele stuk in besit van Jacobu 
Hugo, wat dit in 1786 in twee sny. Die 
Bachelors-deel kom dan in besit van 
Jan Bernardus IIof man. By hierdie 
oordrag was daar nog geen huis op die 
erf nie, maar by die oordrag van 1799 
word daar wel gepraat van "huis en 
erf", Die oudste de 1 van Bachelors i. 
dus tussen J 786 en 1799 gcbou met 
die sterk verrnoed dat Hoffman dit 
gebou h t kort nadat hy die grond in 
1786 gekoop h 

Hierna het die eicndom d ur die 
han de van verskill nde ei naars gegaan 
en i. dele van die grond verkoop, by. in 
1832 reeds di d el oorkant die straat 
waar bfurthui nou sta n. Die eintlike 
Wilgenhof kom dan in b . it van di 
Spirit Distill ry. In 1848 kry dit die 
naam Gras dal en in 1851 word dit 

Publik. i w 
Vir K mpu 

k u 
• -JO 

RASSJE MALHMWE 



ARGUM NT 
W EKL K 
LAD GEO 

JAN HOFMEYR, Dagbreek. keerd aanhaall ] Die ko. te van die 
skryf: bepland. weeklikse litografiese Matie 

vir 1974 is natuurlik op 'n bcgroting 
gcbaseer (maar hierdie begroting is 
deur ek en mnr. Hofmeyr saam uitge 
werk ,), dat verlede jaar se Matie sy 
begroting lIer oorskry het, is as projek 
sic irrelevant: die huidige redaksie het 
reeds vier van vanjaar se beplande lien 
Mattes uitgebring en die uitgawes klop 
steeds met die begroting. 

Dis duid . Ilk dot mnr. Hofmeyr die 
k rn vat die a talogic waarna door in 
die hoofartikel verwys is, nie begryp 
nie. Ek verduidelik graag: Die uitgaw s 
van die llalle-orkes is deur sy dirigent, 
wetende dot die gehalte van die orkes 
daardeur sal verswak, ingrypend be 
snoei, lIy het egter bep/an dat die 
besparing aangewend SOli word Oln die 
orkes te l'ergroot en daardeur vir die 
verlie aan imtrum entkwa lite it te 
k mpenseer. Die Manchesterse ~·tads 
road goon egrer toe h en, ken die 
bespaarde h drag aan die Mancheste 
United - sokkerklub toe en Sir Jol n 
Barbarolli sit met die verswaktc ork s. 
Die ana/ogie: Die prosesJlerandering 
l'an Die iatlC het 'n be,\paring van 
ongel'eer R5 6()U teweeg Gehring. Die 
redaktcllr her by voorbaar geweet dat 
die geha/te vall Di M'ltie ollder die 
prose~1'eranderin r ou Iy; die be.'lpaarde 
bedrag kon egter aangewend word om 
Di Matie tot 'n weekliksc ko rant Ie 
promol'eer ell mdoende mildelik 11;1' die 
ajname In kwalileitlc kompl'nseer. Die 
Sf.> goon loe /lee" en wend die bespaar 
de bedrng aan vir vereniging en di 
ver c. J)ie redakteur Sit mer sv ver· 
swakle koerant. . 

Dot mnr. lIofme)'r die anaiogie on· 
fogies Villd, strook met y deurmekaar 
sienhlg van die soak. 

Oor die SR-stemmery die vo/gende: 
Op die Pubbkasiekomitecvergadering, 
waor sowel nUlr. Holmeyr a die> redak· 
leur sitTing gehad hl't, en nodal albe; 
hliZ saak uitvoering gestel het, is die 
aOllbel'cling von die Puhllkasiekomitee 
ten gu nte v n 'n weeklikse Matie 
eenp H ig gemaak. Op die SR· 
1'ergadering, waar die redakleur nalullr 
Uk nie kon deelllcem ni , II 'I s/egs die 
{wee lede war hom en mnr. !JoImey, 
op die Puhlika\';ekomOee hoor proal 
het, di aallbev ling ,'an '11 weekUkse 
Matie geslelUl. 

Mllr. 1I0fmeyr IJerwy no die op 
vo/gende SR-mosie war teleur~tellillg 
oor die hoo(artikeluitgc\preek hef. In 
die mosic is die hoofartikel as "on 
verolltwoordelik" be stempel. Die arti 
kel wa essemieidl 'n snmevattillg van 
die argumente wat !:IOwel mnre. /{eulli, 
as Van der Merwe op die Publikasie· 
komitee van die lewell.walbaarheid van 

I'ea 1'20 (JOO gekos; l'alljaar sou '/1 'n w('t'klik~e Matil' oortuig het. Heide 
we kliks' litografi's(.' Matie R J 9 700 hierdie here het by 'n laterl' gefeenl' 
kos", .. (Let 01' flOC mnr. /lofm yr op held die hoofarfikel as "ollJlcralltwoor· 
die ('S' nSINe pUllt die hoofartikel vel' dellk" verdoem!! red.) 

• neue we we • • • • • • • 

ndpunte Oor Abe 
iley eurs 

MEV.A.FRANZSEN,V90~ 
. itster Streekwelsynsraad vir 
S.W.A .• skryf: 
'n Ui1knip~1 met betrekking tot 

fonds-in amcling dcur 'n de 
butante in SWA, het onder my aandag 
gekorn en ek sou graag da t u die fcite 
van die a, k regstel in u koerunt: 

USKOR Die Klinicke-organi ash; 
van die Universitcit Stcllenbo ch het 
rcgistra ie as w I yn liggaam verkry, 
me t s pc i ie k e wcrksgebied die 
afd e l in g s r aadgcbicdc K, apstad en 
St llcnbo ch. Vcrdcr is bcpaal dat die 
in. am ling van fondse vir cnigc van sy 
gcnoemde dod telling binuc die gc 
regi trcerde wcrk gcbied moot plans 
vind. 

Registra ic as 'n wclsynsorganisa ic 
verlc n kere voorrcgte, maar tel oak 
, k ire voorw ardcs, onder mccr da t die 
bclan e van under gcrcgistrccrdc 'WeI 
synsorgani asics bcskcrm moct word. 

Ni een van die Sk-ledc wa: prim i 
pi I gckant teen 'n weeklikse Matie 
nie; tewen , die Publikasickornitee en 
die redakteur is gekomplimentcer met 
die fcit dat hull so 'n projek wou 

grond gchad het om in u hoofartikcl . '0 
te skry! nie, W nneer dit u pa , mag 
nicmand blykba r sy standpunt ver 
ander nic; wat in die geval gob iur hct, 

ANTWOORD VAN 
dcur di vorige SR if'gehandel nic en R ~DAKTEUR 
die huidige Studcnteraad mocs der- Die hoofartikel getiteld Elf-RDANS, 
halwe weer geken word voordat ck as. Die Matie 29 Maart, was daarop 
voorsilter namens die r d die br l f van gemik om die verwarring in die Slu- 
3 Januari kon ondertekcn. Op di denteraad oor die aangeleentheid uit te 
vergadering waar di auk to bc preek wys. Die verwarring is ge kep deurdat 
is, het mnr. Loubsor gc' dat daur die beginsel dat met mej. Platzky on 
verlede j ar 1 gs b luit is om inligting derhandel word, goedgekeur is, maar 
tc vra en nie 'n VCI 'oek t rig nie. Ek dot die mosie wat die wy.e van onder 
hct opdrag gekry om mej. Pl. tzky op handeling om kryf het, verval het. Die 
hierdie punt reg t hlp. Voor ts i wyse vall onderhandeling is omskry] as 
be luit om met bogenoemde voor- 'n iamespreking fussell UK en US se 
h houd wei aarn met die UK Student '- SR·poorsltters ell rektore; 'n meer ver- 
r ad inligting a. n t VIa oor di [ynde en funkslonele onderhandelings 
moontlike uitbreiding v n die Abe metod kan OIlS om kwalik vo ors te I. 
Bailey-reisbcurs. Dit alles i so aan h ar Die aanvaarde mosie is du ~ in effek 
ge tel. deur die vervalde moste gekelder. 

Na 'n antwoord van mej. Platzky Mnr. Doman se brief verdedig deur- 
het die SR op 'n volg nde vcrgadcring gaans die standpunt "dat die SR hom 
egtcr daar tc n be, luit om voort te gaan op geen stadium uitgespreek .het oor 
met die saak; om die e mvoudi ze rede hocdanig die bcurs uitgcbrei moot 
dat m er lede van diu raad oorgehaal i word ni . If. Maar, mnr. Doman, dlt is 
na die minderheid tundpunt vall di log gemene soak! Die hoofartikel hall 
vorig vergadering nl. dat dil onhoflik del slegs oor die beginsel dat met mej. 
i om elf n t inligting te vr van die Platzky onderhandel word en die wyse 
tru t s wa rom hulle die beurs toeken waarop hierdie onderhandelinge gevoer 
oos hulle dit docn. sal word daar is in my bespreking 
Wat me]. PI tzky 'in to klagt van die twee mosies nooit gestel of 

be ref, het ck of on kr taris p esie selfs gesuggereer dat die SR hom uitge 
drie d tyd gehad om aan haar 'n bri spreek het oor hoedanig die beurs 
te skryf voordat ons or toer v r trek uitgebrei moet word nie! 
he t. Indien ons or volt yd. basi. Maar nog is dlt het einde niet: Die 
fungeer in h: ar geval mag dit dalk 0 tersaaklike hoofartikel her die SR se 
wees - sou ons mi kien tus n die rondspringery gekritiseer. Die eerste 
an de r SR-verplig ting en voor- dee/ vall mnr. Doman c brief is daarop 
b reldlnus deur 'n hr ie kon kryt', gemik om die rond pringery Ie onlkell, 
Persoonlik wa ek in elk geval ni v n "naar itl die taasle in van die brief 
plan om 'n brief < an h 'Ir te skryf ni • erken hy di eierdallsery in die on- a npak. 
u ngc 'h.:n h ar ond'r-voor itter my 'n dubbelsbmigsre tool "Wallneer dit u Die redaktcur maak in sy inlciding - 
dag na die be.luit gcn III i ,g k'ikel pas, mag niemalld l)/ykhaar sy stand. artikcl (/)ic Matie, Donderdag 28 
het om 'n d tum va te stel vir 'n punt verand r !lie: wat ill d,e gel'al F bruaric) waarin hy n die SH.~b sluit 

te n >; buit tcmming 1. 'k h I gc n ge.am ~tli~e by cnkoll1s Vf t ~inne_- gebeur, het."!! Wei. .. wei ... verwys, melding van di' fcil dat slegs 
untwoord van di voorsitt r . nga, nd ko.rl pIa s~llld en on by dl g lc nl wel ... ?, R300 be pa. r i tussell die koste van 'n 
die vol. lid t P in die ond r oek held 001' dIe aa al 'C 1s. Mnr. Doman gaan J' Student ·,mie wecklik'e MaliC en 'n twee w ekhksc 

nog met hicrdie polilieke homotsriel Matic in vtakdrukproses gedruk. By het 
drank dans. rd.} gtcr nagelaat om te sc dat die R300 
..--- __ ---;.._----------l b eken is op die geprojektcerd ko te 

van wat verled jaar c Matie vanjaar 
sou ko en da t vl:rlcde jaar Ma ti~ sy 
b grotin' met etlikc dui nde rande 
oorskry h 1. 

LAURINE PLATZKY, Voor 
sit fer van die Stud nt raad 
van die Universiteit Kaap 
tad, ry: tel 

I n die be lang van 'n gebalanscerde 
weergawe van die feite en SR 

standpunt ten op. igtc van die w ck 
lik e Matie, rig ek hierdic skrywc. Die 
r daktcur van Die Marie het du go d 
gedink Olll di SR c besluit in die 
verband te kriti eer, maar 'n paar b - 
langrikc faktore wat ter sprake was by 
die besluitn ruing pro s, is agterwee 
gclaat. 

vir my nn 'n br. KR1'llhKOP 
HOOFARTIK ~L 

u P uimpi 
Tcr will van die rckord wI! ek graag 

kon tateer dat dIe SR vir sowa t 
R36000 bcgroot en dat meel a. 
R26 000 hicvan aan SR-publika ie ge 
p ndeer word. 

Oi analogie wat die rcdakt 'LH in sy 
artik I tus n die bogeno mdl' gcval Cn 
di Brits orke trek, maak 'n be 
spotting V' n dic "ren van die logika, 
w nt di red kteur suggerecr daarme~ 
dat die SR-fondsc vir onhenullighcdc 
a nwend, ten kost van b langriker 
dinge. ,'k daag hom ui t om 'n yinger te 
probccr Ie 01' cnige Studentera ds 
uitgawe wat nie g rcgverdig i of wa 
nie. U A Die CIt da I ufge. ien van die voor 
tell r en s kondant van die mosie, die 
hele SR d'larLc n g tern het en d'lt 
b ide die voorsidler en ckondunt hul 
1 t Icurstelling uitgespreck he{ oor uie 
daaropvolgcnde inlcidingsartikel, g,tuig 
de gli van die f'il dat die SR die aak 
go d dl:urdink het '11 tot di en' f l' 
tloodwcndi b sluit gekom het, i!ll dit 
IS dut lulllc nic 'n wee ·lik c M'l li kan 
beko tig !lie. 

KAN U VOO 81:=.N VAN AI., h 

· Motorond rd 

B tterye 

reed. ap 
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Brieuie • • 

YSI(OR : Feite 
Oor 
Suid-Wes 
Om hierdie rede is die Wy iging wet 01' 
Nasionalc Welsyn, Wet Nr. 13 van 
1971, gepromulgc r. 

In sameling vir welsynsdoeleindes is 
be 'IL nie onwettig in SW A nie - 
odanige in. meling moet slegs geskicd 
volgcns die voorge krewe wetsverei: tes. 
U sal toegee dat lnsamcling vir by 
voorbceld USKOR in SW A ten ko. te 
ou woos van in. ameling ten b ho we 
van byvoorbeeld 'n plaaslike Kleur 
linghulp .. organisa ie, wat hom beywer 
vir die daarstelling van 'n dagsentrum 
vir Kle u r l ing-ver: tandclikgestrernde 
kindcrs. 

On vertrou d t die aak nou vir u 
duidelik i . 

OR 

PER 

Bnewe Bnew Bnewe • • • • we • • • • • • 
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Vertelling oor Geskiedenis 
Barracuda- lakaranda 

OOM DIRK, Stellenbosch . kryf: 
Ek woon in een van die kartste (noudat magistraat landdros geword het) en daarby onbel endste, maar 

tog mooiste straatjies van Stellenbosch, met sewe jakaranda-bome aan elke kant. 'n Groen erfenis wat 
elke jaar mooier word. Maar daar is nog 'n jakaranda in Stellenbosch wat vir my al amper 'n erflating 
geword het. Hy is in 1922 geplant. Die datum onthou ek maklik. Destyd het die hoofkantoor van die 
C.S.v. gestaan waar die l3arracudakafee nou staan. Hier was ek besigheidssekretaris, onder die algemene 
sekretaris, ds. harlie Murray, seun van dr. Andrew Murray en vader van prof. Andrew Murray, tot onl ngs 
aan die Universitei t Kaapstad. Toe ek daardie tyd eendag die datum skryf; 22/2/22 het ek dit onder y 
aandag gebring. 'n Verskynsel wat net deur 1] / 11 /11 oortref kon gewees het. Daarom onthou ek die 
plantjaar so geed. 

Op 'n go ie aand hoor ck 'n gekap By staan 23 kill. noord van Laingsburg, i hy dan ook bck nd as diu h I pad- 
en gedelwe hier onder my karner- 312 km. van Kaapstad en 313 km. van kan vir ons m r van 
venster op die wal van die Meulsloot Vi ctoria-Wcs. By ons Victoria-Westers 
wat toe nog daar oop was ja en ons L; __ _.._ ---.------~-------- 

grond het geloop tot aan die sloot. By 
nadcre ondersoek blyk dit toe dat ds. 
Murray besig wa: om 'n jakaranda 
boompie t plant wat hy van Welling 
ton af gebring het. Ek vra hom toe nog 
waarom die boom pic nie in lyn met die 
cikebome geplant word nie en sy ant 
woord wa. dat hy nic van sulke stroe 
we lyne hou nie, Die van u lesers wat Stellenbosch 
ken, w et nou al dat ek van daardie 
jakaranda voor die Barracudakafce 
praat. Maar elke keer us ck daar verby 
loop en huidige Maties om dietafeltjies DR. 1.S. ROOS, Oud-Matie, skryf: 
onder een van die grootste en dalk ook 
oudste jakarandas van Stcllenbosch OP Maandag, die 8ste deser, was ons 
sien sit, dan flits die stukkie geskicde- vanaf verrc Noord-Transvaal op 
nis weer deur my herinnering en won- pad na Stellenbosch. Ons was onder 
der ek hoeveel van hulle dit ken. andere vier oud-Matie en een huidige 
is. Nou dat Stellenbosse stadsvaders Tukkic in my Volkswagen-kombi. Teen 
die polisiesta ie staan weer 'n eike- ongeveer 4.45 nm. tus: en Prins Albert 
boornpie wat ook daardie tyd geplant weg en Laingsburg, mcrk ek teenoor 
is. Nou dat Stellenbosch se stadsvaders my reisg note op dat ek in my tru 
t-moeders) weer praat van eikebome spi eltjie sien hoedat nog 'n kombi ens 
plant, gee hierdic eikeboompie 'n mens tcen'n baie windmakerspoed nader 
'n idee hoe hierdic groen erfenis oor 52 verreweg die vinnigste wat enig motor. . . 
jaar sallyk. ons op ons hele roete van meer :IS 1800 (Die Matlc het hierop bostaande brief 

Maar as ek al die herinneringe rnoet kilometer ingehaal en verbygeste k het Vir k~mmentaar .aan J1IIIlem Doman, 
skryf wat ek met hierdie boompie - seker ongeveer die maksimum ipoed voors!tter van die Studenteraad, oor-. ------ 
as osieer, sal my brief 'n bock word. wat 'n kombi kan haal, Die kleur van handig.} 
N.S. Daar in die hart van die Koup die motor was 'n ligte blou-gro n, ot 
lang die pad staan nog 'n betekenisvol- my verba. ing of verbystering Ices ek WILLEM DOMAN Huis M· rai 
Ie boompie, maar y pl ntg skicdenis die woorde "Studentcraad Univer iteit " 
ken ek nie, Di 'n paddastoclvorrnige van Stellenbosch" in prominen te I t- skryf: 
boompie, wat so na aan die pad. taan ter: daarop! Die volgende oornblik 
dat 'n mens bietjie bekornmerd raak. kon ek nog sien dat die registrasie-Cl, 

was met drie syfers, maar veor laasge- Die voorval h t na afloop van di 

I NEEM KENNIS I 
noernde by my kon registreer, was dit Studcntera d toer na die Noorde pi 

. _ reed. tc ver verby. Die bcstuurder gevind. Na B aufort-Wes het I g dri 
daarvan was 'n m nsper oon en die p rsone mel di kombi g rei, te wet 

PLEKK IN LYDIA passasier lungs hom het vir my na 'n mnre. Jan Hofmeyr, Blikkie van 

Dringend: Daar word gcsoek na tw e dame gclyk. Mecr passasiers was nie Schalkwyk en Johan G .Id rblom. Lg. 
senior mcisics wat oor 'n voldocn- sigbaar nic hoewel hull moontlik kon het na Beaufort-We. glad ni b tum 

de akadcmiese rekord bcskik om vir'n Ie en ru. her. As ck 'n hoed op my kop ni en tot op ing bur g Ie n ru . 
plek in die ko huis te kwallfi cer. Daar gehad It t, sou ck dit in skaamte diep Dit klop duo met di inhoud v n di 
s 1 twe vakantc plckke vanaf die oor my oc gctrek het, brief. Di ander twe I de al duo 
ecrste Mci in Lydia we .. Kom in Die Tukkie wal voor tangs my ge it hi rdic b lcf mo t b antwoord. 1 it i 
aanraking met Christel de Wit (kumcr het, het tereg g vra of dit ver teenwoor- natuurlik f te keur dot nigi nand di 
16) en Teddy Palmer (kamer 26). '1 el, digcnd is van die gees van patrioti III spo db p rking oor kry. Indi n dit 
20l7, 2U80 of 2089. op Stellenbosch! Ek het natuurlik gedocn word d UT iernand w t n 'n 

ANGFEESKOMlTEE g en antwoord had ni . in till i v rbond is, moon ek tog dat 
"anso ke word ingewag vir 10 peste 'n Tckort aan tyd kon baie be lis die per oon individu 1 , n 'pr eklik 
ft op die Sangfec komitec vir vanjaar nie 'n f'ak tor vir hul pocd gew es het bly. In hierdi gev 1 is di lukk c 
se Sangfe swat I plaa.vind vanaf di nie. T en die tyd dat on. in Laing burg pCT oon die een wat 00 'n d TIl g lyk 
4e tot die 6c September. Aanso kc kan a igekom het, was hulle reed baie vel' hell 
gerig word aan Pieter Hurter, Slc-kan- voor on . On het in di dorp stilgchou 
toor, kamer 205, Sanlamgebou. Slui- om brand. tot' to kry en 'n kafee tc 
tingsdatum: I Mei 1974. be oek. Later egtcr, n t voor ons die 

DIE MATn~ dorp v rlaat het, h tons die Sk-kombi 

Aansoek vir die volgende peste op lce~ voor 'n ander k fee geparkeer 
Die atie, word tot Vryda , 10 gevind. 

~e~ui~:~~~~~'daktcur 1- - - -INTEKENVORM: 0-;- MATI; - - 
• Interuniversitere v rslagg wer 
• Twee tik ters 

V rspr idcr 
. w e fotog aw 
Aan oeke kan gerig word aan Die 

Hoofredakteur, Wilgcnhof of aan die 
Voorsitter van die Puhlika ickomitec, 
SI -kantoor, Sanlamg bou. 

FOTO'S VIR SS 
Die redaksic van die Stellenbosse 

Student poog vanjaar om die blud 
,0 voUedig moon tlik met foto' s van aile 
be langrike gebcurtenisse gedurende 
Augustus 1973 tot Augustus 1974 toe 
to lig. Baie studente b sit foto's wat eie 
in hut soort is en die blad so tr fkrug 
v 1 k n vcrhoog. Daar word 'n 1 roep 
op 11 Maries gcdoen 0111 nigc roto's 
(klcur of swart en wit) wa t 01' bg.' 
datums bctrekking het, asscbli r by 
mm. Thys van Lingen by die SR-kan· 
toor in to handig.,.., . ......_~._. __ ... _.~._. .. _ __,.. _ _,. ... .;.,'"'= 

ver tand 
o r Opg kl ar 

LEON KUSCHK , Eendrag, . kryf: 
kan t. 

A ek ver ntwoordelik WIl vir die 
indruk dat die to r 01' amptclike ba is 
met 'n naweekb so k by mnr. VOl 'tel 
ann huis in Pretoria ou : r luit, st I k 
dit raag reg. Di toer is mp! tik rc d 
di Dondcrdug atg sluit. 

Ek ver trou da t w nindru ke wat 
moon tlik tydcn die b PI' kin op di 

1 -v irg: d ring gc kep kon word, hi r 
m e uit di w g gerulm i . 

{LAG 
~VAN 

o 
JAN HOFMEYR, Dagbr ek, kryf: 

(Na aanteiding van die voorsitter se 
kammentaar, . is dr. Roo se brief 
aan Blikkies van Schalkwyk en Jan 
Hofmeyr oorhandig. Jan het as volg 
gereageer: ) 

Aan: 010 Sirkulasl bestuurder, 
Ole Matl , 

-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 

S n!am-g bou 205, 
Stellenbosch. 

Ek stult hi rm e die b drag v n A2,OO 
Ole Metle 1974 In. 

Int k ng Id vir 

N08m: ................ __ _ .. _ _ " . ..- _._-_ _ _ _ _ _- 
Adres: 

_._ - -_._ _ _ _ _-"" _--_ .. - _._ .. 
(Stel 8 b. die slrkuloslebestuurd r onmiddelllk In k nnls Indl n 
u gedurende dIe Jaer van drea v randar.) 

• 
• • • we • • 
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R GS: Die FANTASY-boutique is langs die arkade by Herrnes-kafee 
gel e. Hier is 'n gJ oot verskeidenheid, maar 'n relatief klein voor~a~d 
klere te vind. Ilier i geen musiek nie. Die vcrkoop dame ken feitlik 
elke klant na 'n paar be so eke op haar naam. Sy is vriendelik en haar 
klercdrag verteenwoordig ook dit wat 'n mens hier kan verwag, en 
vind. Met die "klik-klik't-blaaiery deur die gcweldige wye verske iden 
held van formele drag, aanddrag sowel as informele klere, korn 'n 
mens op "iets meer ek klu iefs" vir die kieskeurige dame af. Hier is 
ook baie los tukkies om nuwe fleur aan die vorige jaar se uitrusting le 
verlcen serpe, krale, oortrektruitjies, ens. Die gehalte van die 
materiaal is iets besonders dit troos so effens die arm student wat 
hier die beursie wyd moet oopmaak! Miskien kan die behulpsame 
verkoopsdames dar m hut skaduwee-speel so ietwat afwatcr en klante 
bietjle meer op hul eie laat om rustig deur alles te snuffel en tydsaam 
tot besluit te kom. 

OU IQU OND R 
no: CERAMIC A is 'n oulike plek 
kle naby die Rendevous in Dorp- 
straat. Hierdie boutique is by 
uitn mendheid geskik vir dames 
met ongewone maak. Die eie 
nares on twerp die meeste van di 
kler self - 'n versameling van 
eenvoudige, maar hoogs indio 
viduele style. Benewens rompe n 
loshangende rokke, is breidrag 
ook t koop, Van massaproduk ie 
en duplisering is daar hier kwalik 
prake! Iii rdie mate van indi 
vidualiteit is by die meeste van die 
ander boutiques ( obwebs uit 
geslote) nie te vinde nie. Die lim 
koper kan die kontinental ge 
woontc van prysredekawel hier 
met uk s toepas en die natuur 
like vriend likheid en aangename 
geaardheid van die eienares ver- 
dien besli ons waardering. 

OEKLIG 

LINKS: SPEKTRUM, in Pleinstraat (net langs Truworth's) gelee, is 
sonder twyfe] die toonaangewende damesmodewinkel op die kampu . 
Weens die groot toeloop is dit effens beknop. Die boutique pronk ook 
met die mees inspirerende vensterversiering. Hulle kan egter gerus 'n 
nuwe plaat aanskaf - "Cecilia" karring darem nou al jare lank in die 
agtergrond! Die style en ontwerpe hou uitstekcnd tred met dit wat 
ons in die glansblaaie van oorsese tydskrifte bewonder die 
hoof-verkoopsdarne met haar Europese aksent kenmerk die atmosfcer 
van die winkel. Vir die meer senior damestudent wat na 'n eksklusiewe 
" hic"-styl begfn strecf, is die boutique 'n doodloopstraat. Vi 
diegene wat die "affie-stad-beeld" wit handhaaf', is daar egter ge n 
beter plek nie! 

~ , ~~~~~ ~~ 

~ 
Die foro': is g ne m ~ 

~ 

~ 

d ur 
~ JOHAN SAND R 

I 
n di kommentaar i ~ 
gel wer d ur 

~ 
R i HA VOSLOO 

I 
n 

~ H ~'RRY 
HOOG NHOUT. 

~ 

LINKS: SIGMA, die boutique van De Wet, het onlangs na Andringa 
straat, net oorkant Weyers, verskui . Die splinternuwe Sigma lyk baie 
belowend. Ilicr s ien 'n mens bekende binnelandse owel a vre mde, 
buitelandse handelsw rke. Die klere hou tred met die nuut te modes 
en die kwaliteit i goed. Die pryse is redelik. Die boutique het darcm 
een uit onderlike byvoordeel: terwyl daar na hartelu deur die 
interes ante, ingevoerde breiwerk ge: nuffel word, is dit nie nodig dat 
'n lomp wederhelf ongernaklik rondstaan of rondtrap nie: hy kan hom 
in die wye platcversamcling vcrlu. tig! 

RE rS: COBWEBS is nie net 'n boutique nie dis 'n hele doolhof van 
gangetjie en hoekies met ditjies en datjies. He 1 agter ntd k (en 
watter lushof is die plek nle vir ontdckking reisigers nic! )'n m n die 
klere-hockle, Bier is dit bale ru: tig, miskien 'n bietjie donk r om 
kJeure mooi t k n ondcrsk i. Vir dames met 'n eiesoortige maak, 
maar 'n gemiddelde beursie, is daar hier heelwat re a e - kaftans, 
informele rompe, bultengewoi e bloc. e en tunieke. Die verskeldenheid 
is nle baie groot nie, maar daar i. dikwel iet nuuts te vinde di 
pJ k vir 'n geduldige koop ter. Interes ante hoed, berets, erpe, sakke 
en el s gehekelde bikini' (sien foto) word aangebied. Ilierdie is die 
ideale pl k om onge toord te " yk-koop" en die dien i vriend lik. 
Die boutique i in Dorpstra t Ian die Rendevous gelee. 
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Deurdruk Dagbreek Se Maratho 
Geen Geringe Rekord 

VIR die eer te keer in die geskiedenis van Matieland het ses jong dames, met die toestemming van die 
Administrasie, 'n nag in die arms van es fikse jong manne deurgebring - in 'n man ko huis, Die 

Dagbreek-Heemstede-marathondans was verantwoordelik vir hierdie opspraakwekkende gebeurteni. s 
pare het 24 uur lank, met slegs ruspouses van vyf minute per uur, op die maat van musiek op di been 
gebly. 

Gerrit Cloete 
Vanjaar se 
Mnr. Sonop 

MET die verkiesing van 
MENEER SONOP op 27 

Maart het daar 'n nuwe era vjr die 
Adamgeslag op Stellenbosch aan 
gebreek. Die dames van Sonop het 
gevoel dat die mansgeslag te veel 
afgeskeep word en glad nie die 
aandag kry wat hulle verdien nic. 

Die hoofmotief agter die wedstryd 
is egter om reklame vir SN OPPIE. 
Sonop se in. krywing vir die trapkar 
wedren te maak. Vir al die nie-so-aan 
treklike Apollo' is daar egter hoop: 
Mencer Sonop i net op grond van 
persoonlikheid gekies, 

. V6I 
..:;;,. 
0. 

Gh~RIT CLOE TE, mnr. SOllOP 
vir 1974, glimlag breed na sy 
"kroning" tydens 'n middagete by 
Sonop. Hy is vanjaar Huis Visser 
se primarius en is, volgens vertrou 
like bronne, net op grond vall 
persoonlikheid gekies. 

Mcneer Sonop van 1974 is Gerrit 
Clocte Primarius van Huis Visser, en y 
twcc "prinsc" is Louis Vlok van Hom 
bre en Pierre Rabie van Helshoogte. 
Die dric "skoonhcde" is tydens 'n 
middt gete by Sonop bckroon. As prys 
het hullc siampanje, Sonophempies en 
kaartji vir Sonop se informele dans 
ontvang. Hulle is verder vereer met 
erelidmaatskap van Sonop, wat hullo in 
staat sal stel am nige inwoner van 
Sonop vir koff'ie te skiet. 

Die b oordcling het die vorm van 'n 
"sonkelkic", in Sonop s tuin aangc 
neem. Elke koshui sc de lnerners he t 
beurtclings voor die beoordelaars ver 
skyn, Die wenners is die aand tydens 
koffietyd nder luide toejuiging be 
kend g maak. 

PIEKE TAKEI.J 
B()EK ENH() UT 
VAN 1'UKKJES 
OP 11 Mei gaan Pieke sc rugby- 

span waarskynlik jn 'n mini 
intervarsity kragtc meet teen 
Boekenhout van Tukkies. Die 
groot slagting sal dan op Loftus 
Versfeld plaasvind. Die reelings vir 
hierdie groot gebeurtenis is so te 
sc finaal. Die Tukkics het dit al 
telefonies bcvestig, maar nog nie 
skriftelik nie. nul bevestigende 
antwoord word eersdaags verwag, 
en Pieke oefen alrceds hard vir 
hierdie belangrike botsing. 

Pieke gaan 'n help ndc hand uit 
stcek na diegene op Stellcnbosch wat 
nie kan d' ns nie! Bulle beoog om 'n 
dansklub te stig wat twce of drie maal 
per w k danslesse sal gee. Di I s al 
waur. kynlik by dameskoshuise gehou 
word, n sal ongeveer 'n halfuur duur. 

Die dans het sy on tstaan te dankc 
aan twee van Dagbreek se huiskomitee 
lede wat 'n genoeglike aandjio saarn 
met twe van hulle Heernstcdc-kollcga . 
in die "Spur" deurgebring hct. Die 
viermanskap het di dans oorspronklik 
slegs as 'n reklarnese t gesien, maar die 
idee is oorgeneem deur Dagbre k 'e 
rugbyklub as 'n manier om fondsc in te 
samel vir 'n b oogdc toe! na Rhodesie. 

Die Vrydagaand net voor die vakan 
sic om kwart voor nege hot es opgc 
wonde paar tjies begin dan met die 
doc I om tot die volgende Saterdugaand 
om kwart voor nege deur te druk. In 
elke uur is hullc vyf minute ruskans 
gegun. Twec beamptcs het noukeurig 
met behulp van stophorlo ics tydge 
hou. Verder rnoes hulle aan die beweeg 
bly en Iosdunsery is nic tocgclar nie. 
'n Kompcti ie is ui tgeskryf n die 
wcnner moes raai hoeveel paartjies na 
vier-en-twintig uur nog staande sou 
w s. Die prys w s 'n Matic-swc tpak, 
gocdgunstiglik gcskenk deu r Wilhelm s 
Sportwinkel. 

SOKKIEJOL 

massccr en gluko -pille ge ·)uk. Simons 
berg Mclkery het hulle dee) tot die 
marathon bygcdra d ur die .kcnking 
van es dosyn pint mclk, wa t geh Ip 
hct om vcrlepte dan r weer op te 
kikker. 

'n Handjie vol Dagbrckers het g - 
sorg dat die "marathonners" hulle nie 
op mocdverloor se vlaktes b geef nie 
deur vroeg-oggenduurse sokkerwed 
stryde in die saal tc speel. Ruite i. a en 
toe gebrcek, maar dit het as afleiding 
vir dic dansers gedien. 'n Klompie 
naguile het die hele nag dcur brug 
gespeel en sodocnde die uitgepu tt . 
morcel onder teun, 

RUGPYN 

Kort voor dagbreek hct 
st rkstcs b gin wankel n rugpyn ow I 
as sty we kuitspierc wa n di orde DRIE pall die ses pare wat tl ielgeneem her aan Dagbr tk se 
vdant dd~ dktlg (nag'! )1' Ddi~ w °bP~n brktlik marathondans besig 0111 Ilul passles, wat 24 1I1ir in beslag genecm het, 
a ie s toner ges ag ie pas 1C er . 

volgehou het as hulle hardebaard-d ns- U1t te voer. Namate die urc meer geword uet. het die de iluem 'I'S verul 
maats. Die on, opkorns h t die dan rs ollgemak b gin l'('rdliUr )Jamveij lam kuite en mgp)'1l. 
weer laat moed skep en nadat hulle 
ver nappcring genict hct, het hulk 

'n Volskaalse sokkiejol tuss n Dug- met hcrnieude ywer die lang dag t ge 
breck en Heemstede het die dans inge- moet gcdans, 
lei en die "Marathonmensc" het met 'n Groot getal toc kouer s het Sat r 
groot vrolikheid en gcrnak tot twaalf- dag di marathon bygewoon en die 
UUT gedans. Hulle is toe voorsien van bclangstelling van die aanwc igcs h t 
"Spurburgers" en vrugt sap, gcskenk die uitgeputte declnem 'r aan di gang 
deur die "Spur". Moedig en inncrlik gehou. Die aand was daar weer e n 'n 
verstcrk, het hull toe die vroee sokkicjol, en volgens die d n ers het drt 
oggendure aangedurf. Dagbreek se Vis- hulle "n tweede wind gcg e. Bulle h t 
holpark het begin stil raak maar die toe weer die pap begin aanmaak en die 
dansers, nou gcklecd in nagkaba i, het laast paar uur het vinnig verbygesn I. 
onvermoeid voortgegaan. Saterdagaand om kwart voor negc 

Ses matrasse is voorsi n en die vyf het ses uitg putte paartjies die laa ie 
minute rustye is daarop deurgebring. dans aangedurf. Hulle i v n die baan 
Tydcns die verposinki is b ne ge- gehclp onder luide applous v: n di 

_- uanwc iges. Die twa, If dapp r tryd I 

was dit e n dat dit 'n greet ondervin 
ding was, maar iets wat net nkeer in 
'n 1 ftyd gcdocn bchoort t word! 

- to r van Monta 
na De Doorn: 

u • 

GEDUREND die afgelope kortvakan ie hct die BTK die natuur- 
skoon van Montagu en di Kei i -Koovallei opgesoek. Sowat 5 

B'I-kancrs het 'n stapioer vanaf Montagu deur lie v ld n oar di 
berge, tot by De Dooms onderneem, Dr Muller en y vrou W'I, di 
"toer-ouer ". 

(Vervolg van bl. 11.) 
Toe die Universitcit die gebou re 

restoureer het, het onder oek duidelik 
getoon dat die oudste deel die lang 
smal deel verteenwoordig deur di ry 
kamers wat met sy hoe stoep na 
Bloemhof kyk. Dit was dus die front 
en het met sy voordeur in die middel 
en drie groot swaaivensters weerskante 
na die dorpie Stellenbosch gekyk. Hier 
die was 'n eenvoudige lang huis met 'n 
plat dak wat skynbaar uit 'n aantal 
gewels bestaan het, soo die werke in 
die voormuur aangedui het, tt die 
gebou restoureer is. 
(Artikel geskryf deur prof Frans 
Smuts op versoek van Die Matie, 
en enigsins verkort. Red.) 

ENRICO OPEN 
PIZZERIA OP 
STELLENBO 
BYNA ongemerk is ttl nuwe 

restaurant Vrydag 29 Maart 
op Stellenbosch geopen. "Kootjie 
vir broodjie t' is deur Enrico, be 
kende Stellenbosse restauranteur, 
oorgeneem en h erdoop as 
"Pizzeria " 

Sacs die naarn aandui, word 
"pizzas" hier t dicn, brei volgens 
cnige van Enrico s vier rcspetc. Die 
"pizza", hct Enrico in 'n ondcrhoud 
met Die Marie verduidclik, het sy 
oorsprong in Nap Is. Dit is gt r van· 
d, g '11 gcwildcr gere' in Am rika as in 
Itall". 

tudentcko teen studcn tcprysc en 
boerekos is IJ skiklJaar. Sp siale mid 
dagetcs word gedurcndc die week b . 
dien. 'n Student kan dus nou 'n ma.lk 
lik voordccl uit hierdic ko mopcH 
taanse pI k put. 

hnrico sc vrou bcstuur hicrdic 
restaurant. Dit spn.:ek duidclik uit die 
fyo smaak wat aan die dug g Ie is dat 'n 
dame hier aan die roer van ake staan. 
Daar is plek Vlf 80 men' binn', :owe! 
as 80 sitplekk 1 uite die restaurant. 
Di gaste word dcur Fori () sc dri 
dogt rs hedicn. 

Op die vraag waarom hy hierdi' 
addisioncle b legging noU juis 01' Stel· 
len bosch rna. k, antwoord Enrico op 
kenmerk'nd wysc:" auso ( like de 
place." 

"Pizzeria" is, so os Enrico. Illdcr 
r st urant, Maandae gesluit: "My 
wi e's d y". 

kr 
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Met 2.50+ in die agter ak sal net 
n rna oehis 'n biefstuk by die Cattle 
Baron in Birdstraat misloop. Die 
m diumgrootte (eintJik di enlgst han- 
t er bar e) verhandel t n R2.20, III 

..... b k __ k r_ .. ~~J~i:~;!~i~lj;,~~~:~ty~r ~i'llill'~~}>;::;.ll':~lf~ll~~'lZ~\f1ijli~ilf~i1il~r~~~1\~~l~ 
If I MP}T Berti du PI s t. se formulenng vcr kt1: ::·::::::::·::·:·:.:dle::::::····:~:·:·:·:·:·:·: ~~:::::::;:::::::~ .. ':.~::~St~Il:~.: ... : ... I;'~~~:::; ... : ..... £ ~~S~:i;~t~I'~1~~~~~~ :;;: \:iiufliim~B~1k~;:!~t.~}ti;;;.,.,.,.,,;;!)11f))fj;~t~1).~j\\\\\~~~~!t\t*(\M!.~W{~f~t\i\1jl;(lm~lj[\~1 

Die kort vakansietjie is alweer verby en tog was dit vir Johan van 
Simonsberg en vir Santa Kellerman hopeloos te k. Elbe Vivi r het 
nog verder gegaan en sommer besluit om maar Siegfried Schlebusch 
toe te laat om die ring aan haar vinger te steek, 

Mens kan ook vertrou dat die ger- Gerhard en Amanda Vor t r maak 
maanse invlo de van Duitsland nle Bar- ook plan om binne die afsienbare 
bera Bellstedt Latyn vertro bel nie. toekoms die solemnele regterhand te 
Met SAAK deesdae 'n weerlegbare ver- gee. Met so 'n dodelikc kom binasie 
mo d i Hannes Schoombee nou seker oos tandheelkunde en medic al 
vir debatte op haar nangewes . erry Cohen en Dawid ker nie vecl 

John Dan I i di afgclope kw r- ongest ~dh de j~ h~l verhouding. op 
t I m t nicmand aan y sy gc ien nie. doen me, Oak In die .kot was Adriaan 
Hy kan mi skien baat d ur te let op wat H~bach t~ hy h In l~et am An 
"K 17" a1 vir Bertie du Pies. i (volgen tomette ~ilkenson t ki . t. Mag di... 
y ie getuieni ) gedoen het. By Huis vc:rwydc:lIlg van y nor mc. die ffck 

. 1 t di lfd It'd bl I he van Sim on haarske r me. -rancrc I ie e y lei pro e m . 
Pierre MaraL al van y norba rd laat 'k w der wat maak Liezel an 
ontslae ra k. Na wat berig word begin ~halk,~k W? cnsdag ande a ?e.lie 
Maratjic Gouws hurnu vcr amel om dart pc 1. Of kOOIl Ro~ .Ronch 
die g vaar die hoof t bi d. Lourens m~e.r muurbal 0 fen as V~vla~ ~ 
van Stad n h t die afgelope vakan i y Villi rs, veri or hy gcw~onhk m. n 
(bi rblikj-faum voortgcsit deur 'n Tuk- tw tryd t n haar (lilt tratcgi se 
ki by nam Tertia Pauw in te palm. oorweging '?). Igmar van Pat n ie ver 
Ongolukkig hou vri nd Streak r Coet- lang 0 na Marlene du Preez dat hy n t 
z vol dat v r kcidcnh id di knoffel m t drif wil afkom vir Hui ten Bo eh 
van di lewe is. Cuddles Blommaert bly hal. Onbev tigde gerugt do n die 
ook kl urvol en ongekompromiteerd. rond~e dat impie van chalkwyk 'n 
Charl Joubert n em die fgclopc ruk op rung sock om Beverley Craven t 
vir u. an Munnik uit en druk ook in skiet. Will m Krug r hou weer uit 
die voorry van die WP . Jannie Brink i. gocdgelowigheid vol dat y ei Mara 
nou ook 'n WP-kalan t. By va g w r F rreira n hand in di onlangse 
die hal hoog t en sy bor om vinnig te ornplot tc n sy waardighcid gchad het 
br k, maar 1aat teeds toe d t Suzette nie, Al haar vriendinne is darem ge- 
hom inhaal, impli er, 

Laurentiui Marais het skynbaar sy 
komp rprogram p rfck uitgewerk toe 
hy Wunnccke van del' Meuten gekics 
het. Die bewys daarvan Ie in 'n ver 
houding van byn 'n de ade. 

DlI:. gebrek aan eetgeriewe by mansko huise tydens die kortvakansies het weer meer as een jonkman 
dure lesse by die Stell nbos e restaurante Jaat afsluk, Om oningewydes geld en Eno te spaar die volgende: 

nneloni (SSe) by sy eie baard en di 
geneem. 

~ IUJNDEZ VOl) 

~ 

50'0 darem oordadig i . G en Holland - 
heid moet tog van d' naam fgelei 
word nie, Yankee-mu iek bakl i met 
advertent ies vir Duits bi r en Middel 
eeu heraldie: . imbole kef m e. Ter 
afronding van die metropolitaanse 
mond die la trine. binne (. ic) die eetver 
trek uit in deure versier met Spa n • 
erige aanwy ings. Die spyskaart omvat 
eg derti n di. I waaronder .. lap 

tjip " (20c) 'n kol. koot by bi r lurp n 
is, iii rdie waarnem r het egter die 
Iende tuk (Rl.65) gewecg en te lig 
bevind, proe en uitge po g. 

D IhGENE wat die afgelope Paa 
n aweek met die tuinroet 

gerei het, moes die pilare tus n 
Kny na and George langs di pad 
gesien het. Sommige motoriste was 
dalk so luge tel op hul eindbestem 
rning, dat hulle dit nie eens opge 
merk het nie. 

I die woorde daarop nie die 
absolute essensie van die Paasbood- 

. skap nie? "Jesus leef vir jou en my 
en vir ons almall " Meer nog a die 
sementpilare tussen Kny na en 
George staan dit soos 'n pant bo 

CATTIJE B PON 

k 

J)lE PAN BAAl, 

Daar i in Andringa traat 'n 
plek gena md "Die Panorama". 

dert die tad. aal gebou is hct 
di naam maar weinig waarde. 
Daar k y u bedompige koffie 
(IOe) en 'n stewige "studente 
III aJH (5c). 

'n piep ria 
vir 'n oornblik 

hand bedwing om 
HCJOde in iden t te omvang 

(35c) en wt 
po tuur wit vir 

twi nie. 

Ons k n net hoop dat di SR-blit. 
Bli tki s van Sehalkwyk vinnig 'n 
spoedkockie r •• kloop m t so 'n 
verhouding b hoort dit dar III klopdis 
s Iboom tc gaan. (Sien bl. 13.) Fn 
11 ud t n an Hofm yr vir 'n doedie 
a n e ien wo d (Silvia Uys ten pyt) i 
hy net 'n logic e k ndid at vir die 
volgende Mej. apkar. 

Casanov Il, Thomas Olund n, kry 
'n geweldige aftrek by die dames van 
Sonop. Carina Steyn kan deesdae nic 
wcgbly van 'n sekere Hollandcrtji nic 

wi h t wie so vo t ond r wie 
uit re I, n? Petro van nop se hart 
klop ornm r vinniger wann r d r 'n 
kere motor voor die deur tilhou, 

00 loui van Dagbre k. opspra ' 
wek end verhouding met Inga 
'wson. dra my gocd curing weg. 
Fk h took gou Saterdagaand 'n 

<lrauitji' by dic Ing~n icursdans gegooi. 
Da u kon k sicn hoc Jj flike My mie 
Bigg hartjie bans u. Luca Bo 'ell 

o. ati' h. r 0 tyf vashou. Ook Su n .. mit se tj hcfde ga, n uit nn Tyg 'rb~rg n wei na 
haar Handsome (oos y hom llocm). 

:Nuwe GfJate 

water ", . . J e. u is bewandel om 
sedertdien vir alty d op on tewen. 
weg te kom staan a bak n van 
veiHgheid n hoop. 

Is ons nie dikwel so ing stet op 
ons bestemming of doel in die lewe 
en 0 behep m t on eie belange d t 
ons Jesu nie ens r ak. ien lang die 
pad ni "r On mo t Je u gter nie 
net raak ien nie, maar ook aam 
neem op ons lewen pad. Dan sal 
lfs die tuinro te v nons ie ideale 

'n triomftog in Christu word. 
Pieter Hurter. 

men e e 

A dl t ind in voo tduur, loop 
Min rva r daag le 'g; 1 haar jeugdige 
inwoners bring immers die groot te 
d el van hul tyd lders d ur. Onder die 
voorwcnd I van thcid vir ko huis 
kos, voor i n Elna Burger midda tes 
aan PSO Johan Hanekom. 

Ook lIermicn Marais is nooit by die 
ko hui nie, en laat dit duidelik we . 
dat da r ge n traan oor ge tort word 
nie. Niel (Medi s) is mos d ar waar dit 

ak ma k; Op di 00 a bly Nina 
Perold en D ni van Zy) omm r by 
Nina e tuiste. Meer as e n vrlend van 
Gerda van Wyk h t my die atgclop 
week pertinent daarop gewy dat dit 
nol.l nie 01 ,er Mac i nie, ma r Pietcr. 

'11 Sappi b okkie uit Hankryk lui 
dat die pa teruggckcerdc ~'yb I Coet 
z e (Hui Div) w(, r grootwild is. Veral 
m·t die oog op 'n primicr . 

W I, w r i ns poppie. , 
luI grootogie 

-loerd r 
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in die plck van hul gestorwe poue 
gekry hct, sal hulle ook volgcns berigte 
nog plegtig ingelyf word. Troue kan 
ook moontlik later volg. 

Koshuise Voer Dinge 
van Belang in die Mou 
M eer as een gebeurtenis wat in die tweede kwartaal die openbare oog 

gaan tref, is tans in een of ander stadium van beplanning in die 
verskeie koshuise. 

Ses eerstejaars van Wilgenhof is van 
plan om gedurcnde die eer te week van 
die Junievakansie met fietse die 1600 
kilometer na Pretoria af te Ie. Die 
fietsryers sal geborg word teen 4 sent 
'n myl, Die geld wat ingesamel word. 
sal gebruik word om Wilgenhof se . . . . skuld op die muurbal baan to help D re omvangryke Malan-gedenksentrum by Coetzenburg WOI d op 22 Mel vanjaar geop n. Aangesien 
afbctaal Die eerstejaars poog om die hierdie sentrum beide die sport- en sosio-politieke lewe op die kampus dra ties kan wysig, plaas die 
volle bedrag vanjaar nog af te be taal, en Matie hieronder 'n inligtingstuk oor die sentrum. Dit is opgestel en onlangs vrygestel deur die Afdeling 
die .fietsryers is maar ecn van die Publisiteit van die Departement van ontwikkeling aan die universiteit. 
mamere hoc hulle gaan probcer. D D' MId' h DAGBREEK r. . ... a an gaan op Ie. er- 

denking van sy honderdste verjaar- 
Aangesicn Dagbreek twec tarentale dag, op 22 Mei vanjaar, v reer word 

met die inwyding van die D.F. Malan 
gedenks ntrum op Stcllenbosch, Die 
kongres van die Kaaplandse Nasionale 
Party word in November in die sen 
trum gehou, met 'n spesiale huldigings 
program vir wyle dr. Malan. 

"Volgens mnr. Hennie Smit, L.V. 
vir Stellenbosch en lid van die feelings 
komitec, sal die he Ie kongres 'n gcwyde 
karaktcr he. Die reelings vir die inwy 
ding van die sentrum is reeds in volle 
gang. 'n Kornit e; saamgestel uit led 
van di aksickomitee van die D.I'. 
Malan-gedenksentrum en die spcsialc 
Senaatskomitee van die Univer iteit 
van Stellenbosch, is vir die docl aange 
wys. M anstudent wat laatnagt - 

lik 'n Ii d aan 'n jonge 
dame by 'n ko huis opdra 
mug in die vervolg a n b nde 
gele word. Rennie Ba. on, 
voorsitster van di Primariae 
komit e, h t Die Matie dam 
op g wys dat die "voorr " 
om dam t ". renad r" in 
die to kom. met m er dis 
kressie toegek n : I word. 

Op 'n vorig v rgadering van 
di Primariae-komit e i in b gin 

I besluit dat versoekskri t en 
P usies wat in damcskoshuis ge 
sirkuleer word, onderteken mo t 

• wees en dat di primaria van di 
betrokke ko. huis skri telik daar 
voor toest mming moet gee. 

Die res van die redak ie is reeds Mcrwc. Die persoon wat met advcr- Kler drag het ook ter 'pta e 
deur die Publikasiekomit e aangcstel tcnsiewerwery gemocid sal wecs, is gekom. Die komitc III 'n dat die 
en daar i nou reed met die wcrksaam- Wessel Nel en in terne • verspr ridina Raad ersdaags uitsluit 1 .1 ge 
hede begin. I', daa sal alle vcr ni- word 1 hartig dcur Carl Hav man. Di OOT die vereiste v n Ian brook- 
gings, koshui c en ander organisasies . ckrctarcsse is Anett ' Meiring. pakke 
~eMi~cw~p (m~ang~~~ bydru~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tot die blad, Gawie het dit haie perti 
nent gestel dat die kecrdatunu vanjaar 
baie stiptelik nagekom moot word en 
dat laatbcrigte on stof eenvoudig oor 
die hoof gesien . al word. 

Die rcdaksie bestaan uit die vol 
gcnde persone: hoofredakteur: Gawie 
Nienaber; rcdakteurs: Carmine Pe 
coraro, Wynand Breytcnbach, Freddie 
Marais, Pear Joubert, Johan Dilrr, 
Andre Odendaal, Gavin Lindhorst en 
Iohan Ank r: verslaggcwers: Ymile 
Heunis, Ockert Lategan, Da: n Smith, 
Carl Rabie, Christo Kritzingcr, Sydney 
Saayman, Herman 13 ingle, J an-Hendrik 
Munnik, Rusty Oberholzer, Coenraad 
Vi iser, Dawid Schalkwyk, Glynis 
Clark, Leon BlignauJt, IohannLoubser, 
WP. de V. de Waal, Jan du Pic. sis en 
Raiford J ohnson. A graft s kun tc 
narcs is aangestel: Anneli Blom en die 
finansiele adviseur is Francois van d r 

SS-redakteur vir '7 4 
maak stem vroeg dik 
Die Stellcnboss Student het die afgelope paar jaar in 'n stereotipe 

vorm verval; vanjaar se redaksie wil 'n nuwe benadering volg, maar 
tog die tudentelcwe prominente aandag laat geniet", het Gawie 
Nienaber, pasaangestelde redakteur van Die Stellenbosse Student, aan 
Die Matte gese. 

So word tans saamgesweer om die 
stormagtige huwelik van twee jaar 
tussen Simonsberg en Nerina op 3 Mei 
te beeindig, Simonsberg het Nerina 
gedagvaar om op bogenoernde datum 
redes aan te voer waarom 'n egskci 
dingsbeval nie teen haar gegee meet 
word nie. Die hofsaak word in Simons 
berg gehou en inwoners van die koshuis 
sal as rcgter en asscssore optrce. Die 
hoofklag teen Nerina is haar owerspcl 
met Helderberg. Om te wys dat daar 
gecn kwade gevoelens tussen die' twee 
partye is nie, word die skeisaak met 'n 
reuse party af'gcsluit. 

IRENE 
Irene hou hulle huisdans op 4 Mci 

in die Holiday-Inn in Bellville. Dan 
beplan hulle oak am 'n "pram'I 
marathon te hou, Dit sal voorlopig by 
die Administrasicgcbou gehou word, 
maar die reelings is nog nie gefinaliscer 
nie. 

WILLOWS 

GAWIE NlhNABER 

HE~SHOOGTE 
Helshoogte gaan hierdie kwartaal 

weer Sondagaand-uitvoerings aanbicd, 
wat verlede jaar reeds 'n groot sukses 
was. Hulle is die enigstc koshuis wat so 
'n instclling het, en die uitvoerings is 
van hoc gchalte, Daar word vcrskeie 
items bcplan, wat wissel van klassiekc 
musiek tot "folk" en voordrag. Die 
uitvoering duur ongeveer 'n uur lank, 
na afloop waarvan daar vcrversings in 
die ontspanningsaal genict kan word. DlI:,' D. F. Malansen trum sien 

op die oomblik nog btu rou 
daar uit. /Ii rdie aansig, ge 
neem van agter 'n rugbypaal, 
toon dat h elwat plcister 11 
I' rf 110 nodig is om die 
kompleks gcreed te It) vir di 
beplande inwyding OJ) 22 
Mel. In sy voltooide vorm sal 
die kompleks onder and re 
sport- en vergaderjasiliteite 
hied. 

A D.F. MALAN 
u 
v N 

G·OUW 

KRANSL 'GGING 
"Die inwyding sal voorafgegaan 

word deur 'n kranslcgging by dr. Malan 
se graf op Stellenbosch. Dit word 
gereel deur die Studentcraad van di 
Univer iteit, Op hierdie wysc word die 

"Die verrlgtinge by di . n trum 
begin om 4.00 nm. Min. P.W. Botha, 
Kaaplandse I .ier van die Na ionale 
Party, sal die inwydin rcde lew r. 

"Fiddler off 
that roof!" 

"Oi 
sport aal, 

11 

CASTLEM RIN 
Van Ryn v Idstr 

T I fo n: 
37 0,30 9 

t17 tipograwe 

Tot u diens vir al u rei beh eftes in 

.. 
9 f 31 

die EIKESTAD. 
U A waar u wil ga n nons bring AN 

YN·V 
u daar 
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MEDIES BENUT 
SY KANSE 

M edies het Wilgenhof in 'n ietwat teleurstellende wedstryd met 
vyftien pnnte teenoor sewe geklop. Beide spanne het bale los en 

onafgeronde rugby gespeel. Veral die hanteerwerk was baie swak. 

Wilgenhof het vanaf die afskop lek 
ker ingeklim. Die bewcgings wat op tou 
g sit is, het egtcr elke keer kipbreuk 
gely weens uiters swak hantering. 

Medics het egter sy kanse goed 
bcnut. Slegte hantering aan WiJgenhof 
se kant bcsorg aan Medics die bal. Hul 
vorder vanaf die halflyn en J ohan 
(Slang) Kritizinger gaan oor vir 'n mooi 
drie agter die pale. Kosie Muller op 
10 skakel vervyf. Wilgcnhof val weer 
tcrk aan en vorder tot op die doellyn. 
Hier word Medics weens ontoelaatbare 
spel gestraf en Peet van der Vywer 
maak geen fout met die strafskop nie. 
Die rustyd telling is 6 - 3. 

pale vir ontoelaatbarc spel gestraf en 
Kosie Muller skuif weer 'n keer die 
telling op. 

TWEEDE DRIE 

In die tweede helfte druk Medies sy 
tweede drie. Wilgenhof bcmeester die r------------- 
bal maar verloor dit weens die swak JOHAN BR UWE1~, slot van Hels 
hanteerwerk agterlangs. Johan Krit- hoogte, rank hoer vir die bal as 
zinge raap die los bal op en nael vyftig 
tree vir 'n oppor tunistiese drie. Kosie Elsenburg se man. Johan word 
Muller is weer in die kol, Nou, vir die deur Niel Lam brech ts, haker, 

U"'O-....;,;;,;;.., .... """'"~;.;.;:a!o___.,__ ......... __ .-...;;. £,i _ __...~~---~- ........ ~:..----,..-..,..__ . ......,_~'_...;.-~-.~-..__.'-~"-_.....J eerste keer in die wedstryd, begin Me- ondersteun. Helshoogte het die 
MANUS WE"NTZEL. skrumskakel van Wi/genhof, bars letterlik weg met die bal. Gereed om die beweging di bi d d I ' o res ge ie svoor ee te geniet. n Ruk- seisoen goed begin deur Elsenburg 
verder 10 voer, is Peel van den Vyver en Tokkie Klopper. kie later word Wilgenhof reg voor hul , __ -----------------------l-----------------------..J...--------l met 14 - 4 te klop. 

AANVAL 
Wilgenhot gaan in die doodsnikke 

van die wedstryd oor tot die aanval, 
Met mooi dryfspel vorder hul tot op 
Medics se doellyn. Na 'n agterlyn-bewe 
ging breek Andre Swanepoel op sen ter 
deur en Hcnk Mudge is by om oor te 
draf en tc druk. Dit bring die eind 
telling op 15 - 7 to staan. 

Medics het sy kanse baic goed 
benut en elke keer in punte omskep. 
lndien Wilgenhof egter hul samcspel en 
hanteerwerk en ook stelskopwerk kan 
verbetcr, kan hut vanjaar in 'n gedugte 
span ontwikkel. 

Carel L. Oosthuizen 

IN INKING 

D gbr ek Wen 
y opstryd 

n 'n hard wedstryd hct Daghreek 
veri d Vrydag dado ge laag 001 

Pi in y . r te S uerb k rwed tryd 
van die seis. n met agt punte teenoor 
rie te ver laan. Dagbreek se punte het 
bcstaan uit tw onvervyfd driec, ter 
wyl i ke 10 kak I, II nry H rms , 
met 'n tra doel geslaag he t. 

Die wedstryd het deurcntyd baie 
gelykop verloop n w' tot di einde in 
di weeg ka 11. Alho wei Dngbreek 
mcer d urdringingsv rowe gctoon het, 
11 t tall foute onder die voor 'pel r 
owel as in die aat r1yn verhoed da t 
hull ooit wcrklik OJ) drce kom. 

het Pieke gter bet r begin speel en 
hullc losvoor p lcrs hct Dagbreek se 
a terlyn kwa: i la, tig gcval, L. a go 
nocmdc is gevolglik gcdwing om sovcel 
fout te m ak, dat di ru tydt lling v n 
4 - 3 wuar kynlik 'n gocie we rgawe 
V n die spel tot in daardie st dium was. 

Die vinnig tempo waarte n die 
wedstryd gcsp el is kon gt r nie in die 
tweedc helftc volgehou word nie, n 
da r was 'n merkbare in inking in die 
pel. OJ Pieke agttal, m t hulle lostrio 
aan die spits, ltd di 10 b: t be in 
b hcer en hull agt rspelers j dikwel: 
in bcsit gepl . Tog het dit nooit gelyk 

Die wedstryd h t op asof hull deur Dagbrcek se verdediging 
begin toe Dagbree ru vier minut u dring ni . Aan di and r kant het 
punte aangeteken het, Vanal 'n 10 - Dagbr ck voor p ler. heeltcmal t 
krum is die bal na die tcclkr nt vc I fout , beg an en die wcdstryd I'> by 
uitgl,..gec, nil 'n g ie beweging vorentoe rye rg ontsier deur 'n ongclooflike 
g .skop n wut vyf tree van die aunral SIr koppe wat teen hulle geg e 
do llyn pragtig raakg vat d ur Pi t b. 
Bergh (lwei: gtcr) wat in di ho k 
oorgeduik h t vir 'n onvervy de dri '. 

Vyt minute later i Dagbr so 
voorsp 1 r g traf vir onkuntspcl. 
Pi 10 'I el, Henry Harm , ; 
kop w . uiwcr tu. n die pale deur 
om die ugterstand te 1 tat krimp na 4 - 
3. 

In hi rdi , stadium het lbc] panne 
vinnige n gocie rugby gcspeel,' Venti 
Dugbreek h t gcvaarlik gelyk en sl') 
Pi k C\ go le verdedi ling h t hutle 
g r d 10 hris du oit (vlcu '0 n t-nct 
hy die noekvla uitgcduik is. leleid ilik 

PUNTE 

SAKKIE STEYL, skrumskakel onder die pale aan Huis Marais. Van 
vall Huis Marais, maak hom gereed Zyl Loot~ druk nadat los, kakel Willcm 

li b I . I D' k Doman binnekant toe gcspeel het. 
om ate a uit te gee terwy ir« -------------. 
Bosman, slot, toekyk. . 
In 'n harde wcdstryd sand r enige : AI die rugbyfoto's is geneem 

Na twintig minute in die tw ede werklike hoogtepuntc hct Huis ' deur HUGO NAUDE 
It lfte het n gbre k, miskicn effens Marais daarin geslaag om Eendrag met 
teen die vcrloop vall die pel, kielik 4 - 3 t klop. Alhoewcl albei panne 
punte angctck n, baic fout gemaak hct, het Huis Marais;"'==============~ 

Ca ie rst .n. (krum. ak 1) het vaster en meer konstruktief gespcel. 
vinnig 001 di skrum gebre k u na 'n Die wcdstryd w sl g, vyf minute 
goeie lopie, t ruggevo r na sy voor- ouc toe Mariu: Loub r . ndrag 1 at 
pelen wat goed ondersteun h ~t. Die voorloop h t met 'n veer tig tree straf 
bal het losge pat en is opgctel deur kop. In die twce- n twintigste minuu t 
vleuel Paul Roelof e wat eenvoudig be org go ie onder t .uning '11 dric H moos oorval vir 'n drie. Die vcrvyfskop ,,================;1 elshoogte het Vrydag die rugbyseisoen goed begin deur Elsenburg 
W'l mi en die telling 8 _ 3 in I in 'n ietwat slordigc wed tryd, met 14 - 4 te klop. 
Dagbreek gun. Dit wa ook di an k H 00 9 Elsenburg se voorspelers het onder afronding kon hulle egter nie weer voor 
eindtcllin '. die aanvoering van ve teraan Rooiesvan rustyd punte aantekcn nie, 

Wyk die pap aanvanklik dik aangc- NA RUSTYD 
maak. Bulle spcl is ook heloon toe Ticn minute na rustyd het Hels- 
hull' in di vyftiendc minuut van f'n hoog e we ,r bloed geruik toe Deon 
lynsta n n.lby HeJshoog[ . e docllyn Swancpocl na 'n mooi agterlyn 
oorg bars het vir 'n onvervyfdc dric. bcweging in die hock oor is vir 'n dri . 

Vyf minute tat r het I1elshoogtc 'I 'wee minute lat 'f wa. dit weer sulke 
'e, ntwoord m t 'n dric deur los, kakcl tyd toe Paul Smit die bal v, n die 
St. nl y Louw nadat Elscnburg heet- middcllyn al vet vorcntoc geskop het 
agler nie die bal onder b heer kon kry n J oh'tO Was crfall dit langs die pale 
nie. Hiernu hct Helshoogte gaandcwcg toegeval het. Anton Anthoniss n lot 
di oorhand begin kry en in Elsenburg vcrvy en die telling was 14 - 4. Dit 
c hatfgchied gcboer. By gebrek an was ook die nindt lUng. 

BOERE GETROEF 

• vir u 
AKNEEBEHANOELING 
OIEPREINIGING 
VELAFSKI LFERING 
HAARVERWYDERING met w rm w ks. 
WIMPELKLEUR 

ORGING? 

Isa Carstens M.A.B. Th., M.F.Phvs. 
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H uis Visser, aangevoer deur Christo Visser, het verlede week in die eerste reeks Sauerligawedstryde van 
die seisoen 'n oorwinning oor Simonsberg behaal. Die telling was 9 - 3. AI die punte is met 

strafskoppe aangeteken. Die wedstryd is gekenmerk deur 'n harde voorspelerstryd en in die nat toestande 
was daar nie veel geleentheid vir die agterspelers om aan die gang te kom nie. 

Die gevolg hiervan was dat daar min Simonsberg se skakelpaar het baie Teen die einde van die wedstryd het 
hardlooprugby gesien is. Die skeids- good saamgewerk met die paar balle Huis Visser twee maklike geleenthede 
regter (wat sy eerste koshuiswedstryd wat hulle gekry het. Die losskakel, J.C. om punte aan te teken deur hulle 
geblaas het) het besonder streng opge- Heunis, het soms met 'n paar goeie vingers laat glip. In plaas daarvan om 
tree teen wanordelike losskrums en lopies vorendag gekom en groot ente pale toe te skop het hulle v rki om 
swaai-laagvatte, Baie strafskoppe is aan veld gewen. Hy het ook Simonsbcrg se ste kskoppies te 10. in 'n poging om 'n 
beide spanne toegeken. enigste punte aangeteken met 'n straf- drie te druk. 

Huis Visser het goed afgesit en in skop. 
die eerste vyftien minute het hulle ses 
punte aangeteken. Hul voor peters het 
bykans alle skrums en lynstane gewen 
en Simonsberg baie min kans vir be 
weging gegee. 

Huis Visser Wen In 
V oorspelerstryd 

Dit het egter misluk en toe hulle 
Vir Huis Visser het die losvoor- .voor die einde van die wcdstryd nog 'n 

spelers, Deon Kotze, Andre Vorster en strafskop kry, het Jaco Joo te hom oor 
Francois Fourie, stewig vertoon. Hulle die pale geklits, Dit het die eindtelling 
het die los bal gcjaag en gesorg dat baie op 9 - 3 te staan gebring. 

FANUS SMIT (in die swart trui) spring hier hoog in 'n lyn: taan in die 
wedstryd tussen Helderberg en Libertas. Libertas het verras deur 
verlede jaar se kampioenspan t klop. 

Die bal kom uit en Huis Visser se agterlyn wag angstig om te sien wat gaan gebeur. Die gebukkende 
skrumskqkel; Hennie van der Merwe. Johan Wagenaar, Jaco Jooste en Andre van Niekerk wag dat die bal 
na hulle kant toe kom. van Simonsberg se bewegings in die Hui Vi r hot v rlede jaar tw de 

kiem ge. moor word. in die Snuerliga cindi en hull hoop 
Nuweling Jaco Jooste, senter, het al om die be er vanjanr te wen. Die 

die strafskoppe vir Huis Vis r waar- Simonsbergers meen dat as hulle voor 
geneem. Sy skopwerk was nogal akku- pelers meer ball kan kry, hulle b ie 
raat en hy het met drie van sy vier beter behoort te v ar later in die 
pogings pale toe ge.laag. , isoe. __ n_. ~ __ 

Nuwelinge 
Op Stukke 
Vir vyf Mati bokser is die Wes 

telike Provinsie "Nuwelinge" boks 
kampioenskappe, Dondcrdag in die 
Liesbeekpark ontspanning: aal, op 'n 
hoe noot afgesluit. Vier van hulle het 
elk 'n tite I ingepalm en een het a. 
naa wenner uit die stryd ge tree; 

Die vier titelhouers met die yster in 
hul vui te is soos votg: Verschuur die 
lig-vlieggewigtitel, Johan Schwartz die 
liggewigtitcl, WiHem Esterhuizen die 
Welt rgewigtitel en Boere van Heerden 
die middelgewigtiteJ. We I Marec was 
die n a a sw nner in die we l 
terg wigafdeling. 

Volgen mnr. Martheze, afrigter 
van die span het die manne hulle 
.uitstekend van hul taak gekwy ten sien 
die boksklub met vertrouc uit na toe 
komstige toernooie. Dit is veral die 
W.P. "Ope" Bokskampioenskappe van 
af 9 tot 11 Mei wat die belangstelling 
wek. Met die oog daarop word allc lede 
van die boksklu b vcr oek om allc oefe 
ninge getrou by te woon. 

TENNISPROG RA~M 
Die koshuisliga word vanjaar in 4 at lngs beslis, Die eerste twe t--_-:=:-- :::-.--_----------------I---.::....-----------1. 
spanne in elke liga sal dan later in die 0 rw I n 
jaar in die eerste liga speel en die laast 
twee in die twecde liga, Die verde ling is 
as volg. 
Afdeling A 
1. Helderber 
2. Hui Marais 
3. Hombre 
4. Huis Visser 

Afd ling C 
Dagbre k A 
Simonsberg B 
Helshoogte A 
Libertas 

Afdcling B. 
Simonsberg A 
Medies 
Held rberg B 
Eendrag 
Afdeling 0 
Wilgenhof 
Dagbreek B 
Helshoogte B 
Oude Molen 

Albei spanne het 010 dig probe r 
maar daar is te vee! foute gemaak om 
enig ins 'n aantreklike wedstryd te 
w es. Veral in die ecrste helf'te het die 
twee spanne mekaar gocd va gevat n 
was daar min kan vir die gterlyne om 
in rat te kom. 

Oud Mol n het eer tc punte in di 
wcdstryd aangeteken toe Christo Nel 

Die program vir more se wedstryde s ien 
a volg daaruit. 
Helderberg A vI. lIui. Vi r 
Hui. Marais v] Hombre 
Simon berg A v /s E ndrag 
M dies v /s Helderb rg B 
Dagbreek A vt Libert s 
Simonsberg B vis Hel hoogte A 
Wilgenltof v /s Oud Molen 
Dagbre k B vi Helshoogte B 

I Die tcnniswedstryde vind op die 
Univ rsiteit 'bane plaas en onder 
. teuning vir die verskillende ko huise 
word verwelkom. Die wcdstryde begin 
om 9.00vm. 
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t s 
])rie Maties het in die Paasnaweek skitterend vertoon op die SA-atletiekkampioenskappe. Danie Malan, 

John van Reenen en Alta Wessels het almal titels ingepalm. Dlt is die eerste keer dat Danie en Alta 
daarin kon slaag om hul onderskeie nommers te wen, alhoewel hulle albei in die verlede baie goed vertoon 
het. Alta het hierdie keer besonder goed gevaar deur beide die naellooptitels in te palm. 

Afrika gehardloop is. Danie het nou 
ongetwyfeld getoon dat hy ook in die 
1 500 m 'n atleet van weretdgehalte is. 

In die 800 m het Danie egter sy 
baasskap getoon. Hy het nooit eintlik 
gelyk asof hy gaan verloor nie en sy 
wentyd is dan ook 'n go ie twee 
sekondes beter a. Clive Dale s'n, Dale 
se poging was mocdig en nie te ver 
smaai nie. 

John van Reenen het, byna ouder 
gewoonte, die amptelike SA-rekord in 
die diskus oortref met 'n gooi van 
64,90m. Sy reusegooi in die einste 
Port Elizabeth van 'n paar weke gelede, 
wag egter nog op erkenning. In die 
gewigstoot, 'n nommcr waaraan hy 

Na atloop van di kampioenskappe einde van 'n seisoen waarin sy waar 
is Dan~c Malan e~ Joh~ van Reenen deur beserings getref is. Vroeer in die 
<leur ~e SA .Atlettek-u~lc benoem om seisoen moes sy vir vier weke glad nie 
vroeg In Mel na Amerika te vertreks- aan atletiek deelneern nic. 
waar hulle aan byeenko~ te al deel- Dit is egter 'n pragtige beloning na 
neem. Hulle sal sender n bestuurder ses jaar se deelname in die skadu van 
toer, mense soos Claudie van Straaten en 

Die grootste verrassing van die by- Susan Viljoen. Vir mnr. Ivor Potgieter 
ecnkorm wa ongetwyfeld die corwin- moe haar sukses ook veel beteken het. 
ning wat Alta oor Claudi van Straatcn Die wercldrekordhouer in die 
in di 200 m bchaal het. Di Saterdag 1 000 m, Danie Malan, het ook 'n 
reeds het sy die 100m gewen met 'n geskiedkundige geleentheid beleef toe 
oorwinning oor Ruanda Jacobs. hy sy spanmaat Clive Dale in die 800 m 

in die tyd van 1:47,1 geklop het. Dit 
was die eerste keer dat Danie 'n SA 
titel mgepalm hetl Dit is moeilik om 
te glo, maar hierdie puik atlect is nog 

TEEN V RWAGTING 

DANIE MALAN word hier net-net deur Fanie van Zyl in die eindstryd 
van die 1 500 m op die SA-kampioenskappe oor die Paasnaweek 
geklop. Albei atlete he! die Suid-Afrikaanse rekord by die geleentheid 
geslaan. Van Zyl se wentyd was 3:37,2 sek. en Malan he/ ook 3:37,x 
behaal. Danie gaan gedurende Mel in die VSA meeding. 

Die algernene verwagting was egter 
dat 'y nie weer di paal ou haal in die 
200 m nie, Sy het egter goed wegge 
pring en in die pytvak wa. y 'n halwc 
tree voor laudie van Straaten. Die 

1 skare het gewag vir haar eindpoging, 
maar hulle kon skaars hulle oe glo toe 
Alta ni net haar voor prong behou 
nic, maar dit sel s vergroot! Die tyd 
was 'n pragtige 24,0 konde. 

Di twee oorwinning wat sy behaal 
het, kom eienaardig genoeg aan die 

--- ----- 

Nie 
Kan Intervarsity 
Vervang DOK 

Tuk 

Deur die SPORTREDAKTEUR 
IE jaarlikse kragrneting met Tukkies kan nooit die tradi ionele Intervarsity met die Ikeys vervang nie, 
het dr. Danie raven in 'n onderhoud met Die Matie te kenne gegee. Daarvoor is die onkoste verbonde 

aan die vervoer van spann en toeskouer te hoog. Groter deelname deur sport panne kan gevolglik nie 
plaasvind nie. As dit nie moontlik is nie, kan die ukkiewedstryd nie as 'n plaasvervanger gesien word nie. 

Hy wa nog altyd 'n ondersteuner NIE KONS <,KWENT Dr. Craven sC d t dit vir hom lyk 
van Intervarsity, het Dok Craven ge A. Buitendien voel hy die Ikey is nie asof die Ikeys rugby wil gebruik om 
Die betekenis van 'n geleentheid soos konsekwen t wanneer hulle ei. dat volle teen die regering t dernonstreer. Hy i 
Intervarsity Ie daarln dat dit aile stu- deelname op die paviljoene moet ge- nic ber id om dit te doen nie, ongeag 
dente aan 'n univer itelt saam noer vir kied m t Intervarsity nie, Hulle ne m sy p r oonlike opvattinge. 
een besonderc g leentheid, aan die WP-kompeti.ics owel as di Tog sal hy graag wit sien dat die 

Uit die aard van di suak i dit so Ted Sceales-trofee deel, onder om lnterv r ity h rl cf. In vro cr [are het 
dat die v rskill nde studlcrigtlng: op daar dieselfde ci te st I. niemand ooit gevra of daar anders- 
univcrsiteit veroorsaak dat di studentc kleurige in die p viljoene is nie. Ily- 
min gele ntheid het om alma} byrne- wonder net of die bclangstetling vir 
kaar te korn. Intervar ity h t altyd Intervar ity neg .0 groot is. "Dit lyk 
hierdie gel enth id ver kaf, Almal kon asof die be lang. telling in die afgelope 
in 'n geme nskaplike ze s bymekaar- aantal [are agteruitgcgaan het". 
kom en deelne m. Dit wa ook die In 'n onlangse onderhoud m t die. . 
nigste gcle ntheid waar Eng Is lkey-kocrant Varsity het dr. Craven Op die ~aterdag van die byeenko~s 
A frikaan . tudente mekaar op ook y mening oor di ontwikk ling herhy aan die 1 500m deelgeneern.In n 
inform le vlak kon aandurf. van rugby met ander 'kleurige in Suid- eprese ~cdloop het hy tweede g~kom, 

In antwoord op 'n vraag of hy cnig Afrika gegee. Die Matie het hom toe skaars n. halwe tree agter Fanie van 
be war teen'n private geintegreerde om meer be onderhede gevra. Zrl. D~JlIe ~ tyd van 3:37,3 het ook 
lnterv rsity h t, het dr. ray n go- "Daar is ontwikkeling," het hy ge- die SUld-Afrlkaal~se .rckord verbeter. 
ntwoord dat dit geen doel al dien as se, "en ontwikkeling word nie maklik Kenne~s beskou hrerdte wedloop as e~n 
hy die vraag bcantwoord nie. ge tuit nie." Daar was rced. Maori's van die beste wat nog ooit 10 Suid- 

A hY:Kl 'n po isie i. waar hy weet hier, toe 'n 'wart Fran man en nou 1------------ 
dat die reg ring nie i t. sal toelaat nie, elf8 klu b-komp tisie met inter- 
dan pro beer hy ni di' toe tand om it nasion ale spanne. Dit toon gewcldige 
nie, As hy voortgaan met iets war hy vordering. 
weet die regering nle sal goedkcur nie, Hy t ur hom ni uan werelddruk 
korn dit daarop neer dat hy druk op nie, want hulle al in Ik geval nie 
die rcgering uito ten. Dit wit hy nie tcvrede wee met wat ons do n ni . 
doen nie, want hy glo nie an konkcl- ~olgen dr. Cravel~ la t hy, h~m 1 i pietic Horn, Stellenbosch. se .cnigste ouderdom haat cerstc groot oor- 
werk nie. deur wat my ele gew tc v.lr" my . Springbokswcm ter, het to dIe pa = winning behaal het toe sy die SA- 

voorskr~f wat .r g en '! rke rd 1.. A. afgelope . wemtoets tussen SA en grocpsouderdomrekord in die 100 m 
d. ar ntg~ n. 1 .wat .tnvl~ed op hom Rhodesie die SA-rekord in die 400 m VIY lag ge laan het, 
~lItoefen, IS dlt dIe bal VClendc ,;at h.Y individucle wisselslag geslaan. Die 
1I1 .. ander rug~yl.ande .h~t n w~t ~IC vorige rckord is in 1969 deur Karen 
gemter sc rd I 111 pohhek' gewto OIC. Muir in 5:20,2 opgestel. Pie tie sc tyd 

Dr. Crav n meen dat die tyd nog wa 5:198. 
nie ryp i. vir blankc panno om teen ' 
wart- of kl urlingspanne te spc I nie. 
Daar i te vee} buitcstaander wat dit 
at wit verongeluk. Ge indhede verbetcr 
deur kontak en die v rhouding met die 
Bantoe- en Kleurlingbehe trade (die 
SA-f dcrasie) is Ufantasties". 

Daar is egter instan ies wat nie van 
hierdic kontak hou nie. Dit is suI e 
men: wat hul bes . al docn om v r· 
houdinge te vertroebel, 

ALTA WESSELS, die pragtige Matie-nooi wat op die ajgelope 
Sn-kampioenskappe altwee die naelloop titels teen aile verwagting in 
ingepalm het. Dit is hoar eerste SA-titels. Haar oorwinning in die 
200 moor Claudie van Straaten was die grootste verrassing van die 
seisoen. 
elke keer wat hy aan die kampiocn- blykbaar nie meer so baie aand gee 
skappe deelgenecm het, geklop. Van- nie, het hy met 'n afstand van 18,60 
jaar het hy gesorg dat dit nie weer gewen. 
gebeur nie. Dit lyk asof John deesdae so goed 

op drecf is dat dit net 'n kwes ie van 
tyd is voordat hy die wereldrekord in 
die diskus gaan oortref. Moontlik kry 
hy dit in e n van die dric veelvolkige 
bycenkom te reg. 

Die kompetisie w t hy en Danie 
Malan in die VSA sal teekom, sal 
moontlik oor die aansporing vir bcter 
vcrtonings (en wereldrekord: '?) wecs. 

Matie- wern t 
laan Rekord 

r 

MAT 
WP 

STAMINA 

• 

Haar g licfkoo de nomm r is gtcr 
die 200 m vlinderslag. Volgens k nners 
i drt n die wi sclslagnommcrs die 
nommer wat die meestc stamina veT 
ei. Die sielkundige benadcring speel 
ook 'n bclangrike rol. 

In die SA-kampioenskappe wa 
Pietie nol Sue Dickie tweede in die 
400 m individuele wisselslag en derde 
in die 200 m vlinderslag. In die tocts 
het sy egter beter gevaar en die na 
ion ale rekord geslaan. 

A ? 
, 

IT Iyk asof die WP vanjaar weer baie gaan 'taat mask op di 
dienste van Matie-rugbyspelers. Verlede Sat rdag het ses spelers 

wat in die maroentrui speel, vir di WP te n Griekwa uitg draf. Die 
enigste nuweling onder bulle was Janni Brink. 

Di and r manne wat pick g kry kopwerk en po i ionel spet al egte£ 
het, is Alan Read. Dawie Snyman, nog moot verbetcr voordat daar in die 
Boland octzec, I'rikki Burg r n rigting v n pringbokklcur gepraat 
Morne du Pie i, die k ptcm v n di kiln word. 
~pan. R >ad pc 1 n tuurlik vanjaar die In die WP B- pan i da rook 

r te k cr vir die Matie.. Matic . In iggewend i H rmanus Pot 
gleter in luiting t n ko tc van die 
bekende 'rans Oe hger. Op die ander 
vi uel h t Leon Oosthuizen, wat ver~ 
led jaar a1 'n paar w dstryde vir die 

Die in luiting v n Jannie Brink in r te pan g peel h t, dicns edo n. 
di' pan IS nogal mteres nt. Oit i g en Henme Bekk r look 'n tcrk aan- 
geh im d t Dok rav n 'n besonder pra kmaker op 'n pick in die WP-, p n. 
ho' dunk v n hom het nie. Sy v rm Oil lyk du asof di kan good 1S da1 
om in die agt rtyn in te pring, is kef nog Matie later in die j at in di );pan 
op die oomblik sy terk tc bate. Sy gaan plek kry. 

HOI~ DUNK E-veld ; Dagbreek v Oude Molen. 
G-veld : Simonsberg v Libertas. 
C-veld : Wilgenhof v Huis Marais. 
D-veld : Pieke v Helshoogte. 
Elsenburg : Medie v lsenburg. 
F-veld : Hui Vi r v Eendrag. 
H-veld : Hombr v Helderberg. 

Pietie het Stellenbosch toe gckom 
omdat haar ouers hier was. Dit het 
nooit eintlik by haar opgekom om na 
'n ander univer iteit te gaan nie. Omdat 
y arbeidsterapie loop, i haar program 
baie vol, maar dit pta haar nie eintlik 
nie. 

Pietie . '" sy was 'n bietjie mocdeloos 
oor haar tye voor die laaste groot 
deurbraak. Sy g10 darem da t y nou 

onderhoud met Die Mali> het ecr we r kans sal gee voordat sy dink 
vertel dat ~ op twa lfjarige aan u ttre~. 

PIETJEHORN 
In 

Pie tie 


