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Illn In,''U n die G .n eskunde" en 
"Weten kaplike Kennis in Diens van 
(Vervolg op bl. 2) 

o 
I 

DRIL politici van die uric groot te politi ke party di NP, VP en 
PP het onlang op t II nbo eh hcftig ver kil oor die h grip 

diskriminasie. Tcrwyl een oruken dat dit hoeg naamd in Suid-Afrika 
bestaan, i n di and r twee dit a 'n w nlike h dr igin' vir 
voortbe taan. 

Onder die voor. itt rskap van prof. 
Ben Yo 100 het mnr. Rene de Villiers, 
r. Nic Olivier n mnr. Ca. Greyling di 

onderwerp voor'n tampvo! n ge . 
driftig gehoor bespre k tyden SAAK 
se eerste vergad ring van hut tiend 
bestaansj r. 

EIE ONDEIWANG 

S MENS longs die luidrugtige enl 
veelkleurige vlotoptog nag elligd 
lmpak wil maak, dan moet jy 
dinge in styl doen. Soos sommige 
mense gedoen het. 

in April 
GE DURENDE die komende 

kortvakansie bied die Univer 
siteit van Stellenbosch vir die eers- 
te ke r 'n Herfsskool aan. t-:--::--:-::-:~-:-~-:-:=.;:::::::;:;;:.::;:::::::=::---::, 

Die kursus duur van Dinsdag t 
April tot Vrydag 4 April en die mees 
beJangwekkendc tema van die vier wat 
bchandel gaan word is "Die Nuwe 
Afrika". Die eerste minister, mnr. B.J. 
VOrster, aJ die aandlesings op Maandag 
nlet "Die publiek se Rot in die 
Nuwe Afrika" inlei. Daar al 'n tele 
visie-herleiding na die Buitemuurse 
hkulteit in Bellville, sowel as na die 
Reitzsaal en moontlik die G.G. Cillie 
saal wees, 

Eerste US 
Herfskool 

AFRIKANE AAN 
DIE BEWEEG 

DIE Afrikaner moet nou begin om doelbewu "uitwaarrs te beweeg" 
na sowel ander lande as ander kultuurgroepe binne Suid-Afrika, 

het prof. F.C. Fen ham onlangs gese, Prof. Fensham, hoof van di 
Stellenbosse Departement van Semitiese Tale, het in die Opvoed 
kunde-gebou voor 'n ASVS-gehoor Afrikaner-ldenttteit en uitwaartse 
beleid bespreek. 

Volgens prof. Fensham is dit nie 
verkeerd om volksidentiteit onder die 
loep te plans nie. Elke volk h t tog y 
kenmerkende cienskappe cos sy kul 
tuur, godsdiens, taal en geskicdenis. 
Die Afrikaner het nie nodig om skaam 

TEMAS 

CarrmD • IS tev e 
C ARMINE Pecoraro, vanjaar se 

Karnavalvoorsltter, het sy te 
VrCdenheid teenoor Die Matie be 
tUig. Volgens hom was die gees 
vanar die Donderdagaand en die 

Carmine meen ook dat die 
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m 
v n Way We Were, 

Paper Ehase 
en nog meer 
DAAR bestaan snaakse kombina- 

sies in die lewe en een van 
hulle is Robert Redford en Bar 
bara Streisand. Maar as u nie kan 
glo dat hulle saam in 'n rolprent 
optree nie, doen die moeite om 
The Way We Were hierdie naweek 
te gaan sien. Robert Redford is, 
soos gewoonlik, die ewe kasuele 
kollege- eun vir wie alles -in die 
Jewe mak1ik gekom het. Barbara 
Streisand, met wie hy later trou, is 
'n J odin wa t haar lewe lank moes 
werk vir alles wat sy gekry het. 

OSIALIS 

OP g pa te wy i Elizabeth Eyh rs, b langrikste vroulike figuur 
van di Afrikaanse po sie, op Maandagaand 3 Maart in di H.B. 

Thom-teater g huldig. Die ASK het gesorg vir 'n heel keurige en vir 
almal ontroer nde program. 

.cdigt uit v rskillend f. s van 
Eybers se oeuvre is op 'n besond r 
vaardig wy e d ur hstc Heydenrych, 
Su anne Brit?, ore n Olivier n Her 
man Pretorius voorgedra, 

MARfA 
. ste Heyd nrych v rdien sp siale 

v rmelding vir haar dramatiese vertol 
king van Maria, wat onaangetas st n as 
e n van die groot gedigte in Afrikaan , 
Sy het ook dnarin geslaag om met 'n 
g rvoelvoll voordrag van Die Geskenk 
die 'ontw king tot vrou-w e.' oor t 
dra. wespark; 'n gedig wat hand I oar 
oil. dood en verganklikheid, wat op 
v ra. nde toon van emoedelikheid, 
amperg drif d ur die digteres a nge 
hi d word. j op oortui cnde wy deur 
Herman Pretorius vertolk. 

ROSA NEPGEN 

Die voorsitter van die ASK ,Jannie 
Botes, het ten slotte Eybers aan 
die woord g stel, waarop die gehoor 
haar ta nde toegejulg h t. Sigba r 
ontro r het die digt re , in teenstelling 
met di. vooratg ande verrigtinge, op 
kenmerkende be. eie en ongekompli 

rde wy haar dank betuig: "U kon 
my op g n beter mani ,r •.• ek wil nie 
di woord 1tuldig' gebruik nie. Ma r u 
kon my op geen m nier meer gelukkig 

_~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigem.akiiiiih tni __ • ., ~---,SWEND.VT ~ ~ D MET HERMAN BING '. ~\.. 

lIlffilAWAT HUMOR 

en voortreflike kortv rhale uit Ey ber 
se pen, naas haar poe. ie. 

Prof. Louw het voorts g dat 
!.yh r haan If uit b skeidcnheid en 
selfkennis kere bepcrking opgele 
11't. "Van haar kom g en Gebed om 'n 
Gebeente of 'n Periandros van Ko 
rinthe nic." "Maar". het hy bygevoeg, 
"dit A ek nie met verwyt ni ", en dit 
maak haar gcen 'in 'n rnindcre kunste 
naar nie - net so min swat Vermeer 
'n mindere kun tenaar as R mbrandt 
of Hals was omdat hy 'n minder wye 
veld van ternas ontgin het. 

Vcrder her die preker die ontwik 
kcling in die werk VAn Eybers beskryf 
en illustreer deur volledigc gcdigte uit 
haar v rskillende p riodes voor te dra. 

ONTROEREND 
Verde! het die prekcr die ontwik- 

kelln in die werk van Eybers deur 
volledige g digt uit haar verskillende 
periodes voor te dra. As d: ar een ding 
i wat prof. Louw wei deeglik regg kry 
het, dan L dit om die gehoor di p te 
ontroer. 

TOEJUIGING 

1. Studcntelcning kern: , Lcnings tot R4000 
teen ng looflike 1. e r nt met 
111. klik rerugb t. ling, 

2. ,r,ltis maandclik e ekonomic e orsig 
V 11 di . raudard 3. Ilk. Noods iaklikc 
lecsstof vir cui 'CCII W It ill die ekollomi 
ell die .lk 'w~rc1d b ·1.l1lgst 1. 

3. 

4. 

7. 

UNIAS SA/11/37/102/A 

Sy is 'n sosialis wie se gewete sterk 
pleit vir wat sy glo reg is. Hy is meer 
nonchalant. Die hele film sen treer om 
hierdie kontras tussen hul karakters en 
loop uiteindelik op hulle skeiding uit. 
Hulle vind dat hulle nie meer "The 
Way We Were" i nie. Uit aIle hoeke 'n 
bcsondere rolpren t. 

PAPER CHASE 

Op 10 Maart draai 'n film wat 
betrekking het op die studentelewe. 
Paper Chase is 'n interessante film vir 
die wat belangstel in die Regte of selfs 
net in reg, tudente! Die verhaal speel 

1q.{J4 af aan die beroemde Amerikaanse 
SATERDAGAAND tree die beroemde Amerikaanse pian is, Abbey Harvard Law ~Cho?l. Die film volg d~e 
S' . di K . I H" I ., e rste akademiese jaar van een van die tmon, 11l te onservatoriumsaa op. Y ts me s egs tegnies n LL8-studente (gespeel deur Timothy 
perfeksionis nie, maar besit ook die vermoti om 'n eie [ewe aan die Bottoms). Die tema word deur die titet 
musiek te gee. In A merika bestaan daar daar al 'n soort Abbey opge om. Dit gaan oar die! student se 
Simon-kultus, sodanig so dat die New York Times se: It ••• lie begins stryd ?m die jaar . deur te kom, alles 
i: . ." met die oog op die dag wanneer hy wnere most pianIsts leave off· "graad sal vang". Hierdie hooftema 

word teen 'n Hefde, drama afgespeel - 
en nogal effektief. Dit is ker onvoor 
kombaar dat die meisie wat hierdie 
niks vennoedende regsstu nt letterlik 
raakloop, in waarheid die profe or Be 
dogter is (gespeeJ deur Lindsau 
Wagner). G n kyk gems. Verskeie 
Britse tydskrifte noem dit een van die 
be te tien films van 1974. U sal daama 
die studentelewe op Stellenbosch veel 
meer krities nkyle. 

DOUBLE MAN 

RUIK se Engelse Dramageselskap se Kaapstad-Feesaanbieding van 
"The Alchemist" open by die Nico Malan-Teater in Kaapstad op 1 

Maart. Die speelvak duur vir drie weke voordat die toer deur 
Oos-Kaapland begin, en Stel1enbosch kom op 10, 11 en 12 April aan 
die beurt. 

Die regisseur van hierdie < liz abe 
thaanse komedie is Leonard Schach, 
die welb kende Suid-Afrikaanse regis 
seur wat die af elope we jaar in I rae) 
woonagtig wa n wat in .uropa re d 
regiss urwcrk in Frans, VI. ams, Fins, 
Hebreeus en Eng Is gcdo n het, 

Double Man wys op woensdag 12 
Maart, en is 'n geheime ag ntdrama. 

Dol Common en Subtle, om hulle Die hoofspelers i Yul Brynmr en Britt 
Eckland. (nag 'n interess ite kornbi intrek by hom te neem, en saam begin 

h I , hui h d' '1 t" nasie). Die volgende naweek draai Billy 
be
ud n Ulk8 10lu IDg van VUI praa lies, Wilder The Mad Adventure of Rabbi 

rog en u ery. J b d Hk d h d d 
Di b di h is k t Jaco wat re e 1 on er ou en maar e aas van ie UIS eer erug, en ' . klassi k ' 

eli k 1 d dwi h 11 ge nsm: so as. ie soos sy werke utt 
e s ems wor ge WIng om u e eli tyd S tike ! H. ' 

bedrywighede vinnig te staak, Die woe. e van. o,!,e I e It ot m~. 
d d "kl te" b t d di I . Savage Messlilh IS volgende aan die 
en e an e es orm an re lUIS beurt op 17 en 18 Maart. Dit verbeeld 

om hulle verlore geld terug te prob er die liefdesve h di t 'k t kry. I , r ou ntgh us1sent n u~s c- 
J d t t bl tl . naar en n vrou wa ee wa ouer rs as 
o~so~: .rang o. 00 ggl~g hy. Die hoofspeler i Dorothy Tutin 

van die gierigheid van die mens en die S tt A th J C . n co n ony. ames aan en 
p eudo-wet~n~kap va~ alchernie, wat, Peter Boyte tree op in Slither, wit op 
alhoewcl dlt 111 daardie dae hoog geag W d 19 M t b t b di . bai k I k I k oens ag aar sy eur y re 
IS, aie kw sa wers en s em. ge tre PI k Dit d '0' itsi 
het is onderligg nd aan die intrige. .aza ry. 1. an. IS Ie VOOfUl Slg Vlf 

, die voJgende twee weke. 
SKELMS (Vervolg op bl, 14) 

AKTEURS SPEEL 

Mnr. hach beskryf y Suid-Afri- 
kaan e produ ie van "The Alch mist" 
soos volg: (hy het onlangs di tOQ el 
stuk in Hebreeus vir die Cameri-Teater 
van Tel Aviv ger gi, er): 

"Oi 'n ton elstuk waarin akt ur. 
toncel moet &pe I. Daar i. geen kunsie. 
aan verbonde nie en ek sal dit ook nie 
sk p nie. Di sukse, van die toneelstuk 
rn h ltemal op die v fmoe van die . 
akteur am toneet te speel n m t die Groot g talle e~ verskdle.nd: so~rte 
puik rolverdeling wat k het, i daar men~e raadple~g dl~ Alchemls. n PrJ ,S 
d finitief ge n t kortkoming van hier- ter, n geestehk~, n ryk wedu'Yce. n 
die vennoe en talent nie." tabakhandelaar, n klerk - selfs n m 

Di, hoorrolJe' word gespeel deur wat die skelm, van kullery verdin~ 
Michael Atkin on (Subtle. die kamtige maar wat tog sy geluk by hun~ Wli 
alchemis), David Crichton (F ce, die to ts. Hullc .o~k alma! heroemdh !d ~n 
gew tenlo hootbediendc), Vivienne ry~dom. maar hulle ~1 bsug :n gleng: 
Drummond (Dol ommon, hulle luid- h~ld. ma~k van hulle n makltke proOi 
rug ige kollcga) en K rry Jordan (Sir vir die sltm skelms. . , . 
'picure Mammon, 'n ierige tidder). . KRtJIK . produk.'le h?t n dUJde 
Di tuk i ge. kryf deur R n Jonson en hke ISlael e IOs1ag. Beld~ die dekor- en 
handel oor di bedrywi hede agt r di ko t.uumontwerpers, ~r~eh Bavon en 
. kerms in 'n huis in di Dominika nse LUCia ~etsch~Se top~lt, IS I raet bur 
distrik van ou London. ~,r . Ole oorspronkhke ontwerpe wat 

in die Tel Aviv-produksie gebruik is, is 
in Kaapstad gehruik deur KRUIK se 
kostuumafdeling en werkwinkel vir die 

Die b· i8 V n die hui.., I..ovewit, het Suid-Afrikaanse produk ie. 
na die platteland vertrek om die pe KRUlK gaan met "The Alchemist" 
vry t pring en h t sy J oofb diende, deur Oos-Kaapland tocr en die stuk . 'il 
, 'e, in b h er J at. hce, 'n wende- op Stellenbo. ch opg ,Voer word op 10. 
laar (Hcon man") v n di erst water, II en 12 April. 
no i onmidd llik sy misdaadkollega., ILB N h . ( • n UU' riC 

lIE SKOOL 
(Vervolg van bl. J) 

die G m enskap." Akademici van die 
Univcr iteit .owel as vooraanstaande 
ge. a h bbende op hulle eie gebiede sal 
optrce. 

Op Woensd gaand 2 April I daar 
'n onthaal deur die Rcktor aange 
bied word en op Donderdagaand sal 
daar 'n musieku tvoering d ur doseren 
de musi pcrsoneel n bied. 

Die middae word uitstappies sowel 
as Lesingdemonstrasies angebied. Die 
Tygerberg-kampus en verskeie tuine in 
en om Stellenbo. eh sal besoek word. 

LOV WIT 

HUISVESTING 

Huisvesting in Nerina i b skikhaar 
te n R24 vir kursu gangers. We ,ns die 
n ienlikc uitgawes wat angegaan t;::================::::;:===========i'1 mo s word om hierdie kursus moolltlik 

tc maak, is die in krywingsheffing R 15 
per per.oon. lnskrywings luit op 15 
Maart. 

Inskrywing vorm is be kikbaar by 
en moei tcrugge tuur word aan: Afdc 
Un Ui brcidings).l1lT u se, Kamer 3028, 
Admini trasieg ,bou-Anneks, U.S. 

L 
Andrin 



Conserve • 
OlE Konservatorium is hierdie jaar sewentig jaar oud en 'n spesiale 

reeks Sondagaandkonserte word ter vie ring hiervan aangebied. 
aan die SAUK-kompetisie deel t 
necm. 

AI die begeleidings word deur Suo 
nette Louw gedoen. Sy het verlede jaar 
haar B-Mus. (cum laude) behaal en is 
vanjaar as Iektrir e aangestel. Ann die 
begin van De em ber sal sy na Londen 
vertrek, waar sy aan die Royal 
Ac demy sal stu deer met 'n beurs van 
die A socia ted Board. 

Lionel Bowman speel vir vyf opecn 
volgende woke al vyf Beethoven s 
klavierkonscrte met begeleiding deur 
Sunette Louw en Sonja du Plessis. Dr. 
Reino Offermann sal met elke konsert 
'n historiesc inleiding en kort tern ticse 
ontleding van die betrokke werk gee. 
Dit sal 'n besondere ondcrvinding w s 
om mnr. Bowman, wat 'n kenner op 
die gebied is, hicrdie groot komposisies 
te hoor uitvoer. 

Hierdie Sondagaandkonserte vind in 
die Konscrvatoriumsaal plans. Die aan 
vangstyd is S.15 nm. en die toegang is 
gratis. Brosiures met inligting oor under 

Studente at op die 13de en 20ste konserte is by die Konservatorium be 
April optree. Manuel Escorcio (tenoor) skikbaar, 
sing onder andere 'n komposisie van MINET1'E JOUBERT 
Roelof Temmingh (komposi ielektor"r---~~:;",;;",;~-----_..J...._--__"-----------------------~ 
aan die Con erve) wat aan hom opge 
dra is: winterwoorde. Dianne Mitchell 
Baker speel werke van Purcell en Ibert, 
Nicol Vilfoen, 'n honneursstudent, sal 
ook optree, In die tweede konsert speel 
Bennie van Eeden Chopin en Beet 
hoven, en sing Ina di Michele aria. van 
Handel en Verdi. Sy sal ook saam met 
• unette Louw (klavier) en Oliver de 
Groote (klarinet) die bale bekende Die 
Herder op die Rots van Schu It uit 
voer. 

Op die 16de Maart tree Eric Rycroft 
(alt-viool) op. Hy word deur Dalene 
Steenkamp begelei. Mnr. Rycroft het 
reeds onder andere 'n Royal Schools 
beurs vir oorsese studie verower en het 
die SAUK-prys in 1973 gewen. Hy het 
in die English Chamber Orchestra on 
der dirigente soos Benjamin Britten en 
Yehudi Menuhin ge. peel, is tans Icier 
van die altvioolgroep in die KRUIK 
orkes en deeltydse dosen t aen die 
Stellenbosse Konscrvatorium. Hy speel 
werke van Dittersdorff, Schumann en 
Villa Lobos. 

Op die 23ste Maart tree die Colle 
gium Musicum, onder leiding van dr. 
Paul Loeb van Zuil nburg, op. Hierdie 
groep studen te speel slogs Renais. ance 
en Barokrnusiek. Daar sal onder meer 
'n senate van Pepusch vir viool, fluit en 
basso continuo gespeel word, a.ook 'n 
kantate van Tclemann met tw e blok 
fluite, twec viole en die soliste George 
van der Spuy en Manuel Escorcio. 

INA DI MICHELE 

BEETHOVEN 

T EFFEN 

O!' '0 

E WE IN E 
J OCHEN" .BERG~R, ku?sle~tor aan die Universit it va~ Stellenbosch, tal tans 'n int 
. ver~amelmg skilderye m die Goodman-Wolman gallery m Kaap tad uit. Soos in Be ger vorigc 

uitstalling, val reekse werke weer in simboliese ternas en is daar een enkcJe werk wat die re oor kadu. 

Mev. De Michele het re ds op 13- Hierdie skildery, no. 11 en gcnoem 
jarige ouderdom opgetree in radio-nit- Cru~, bev~t 'n geweldige. groo~ grys 
voerings die Uni a-beurs vir die finaal- kruis met n swart derde dimensie teen 
sangeks;men ontvang en het dikwels 'n do~kcrblou bogede~lt~, .met bicker 
skoletoere in Transvaal en Natal onder- skakerings van blou In die onderste 
nc m. Sy is van plan om hierdie jaar declo Die krui self is oordek met 

spykers wat die effek van 'n uitstraling =-- ----.1 van geregimenteerde rye van groen het. 
Dill spykers op die kruis suggereer dan 
dan ook die offerhande van di mens 
(likheid), en vorm ook 'n kontinuitclt 
in die v le screbrale temas in B r rer s 
w rk. 

In 'n varia ie op hierdie tema, no. 
10 en ook genoem Crux, i daar drie 
rooi spyker op die opp rvlak van 'n 

SAUK 

Kortkuns 
ASK. 

kruis van g bar. te of g kr kte .. nd- 
teen. Hierdie kra n bar in di 
medium u st r verbrokkeling n 
verval, wat 'n verden' tema uitmaak, en 
op 'n groot deel v n di werke voor 
kom met die naam Artificial I and 
scope. 

Die ASK pak vanjaar 'n arnbisieuse 
pr~ck aan om .keppendc ~ry~crk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Onder die Maties aan t moedig. 

Die plan is om aan die b 'gin van die 
tweede semester 'n program van stu- . 
dentewerk in di Libertas-teat r aan te 
hied. Die program sal bestaan uit voor 
dragte en moontlik die opvoer van 'n 
ecnbcdryf. 

Bydraes wat in Penseel verskyn het, 
sal ook hiervoor in aanmerking kom. 

, ngesien die ASK oor bepcrkte stof 
be. kik, sal, volgcns die bestuur, enige 
literere pogings, sy dit poe , pro .1 of 
drama, verwclkom word. 

Die slultlngsdatum vir die inhandi 
ging van stof vir die volgende Penseel is 
6 Maart, en inhandiging g . ki d by 
kamer 230 in die Wilcocks-g bou. 

ENGLISH OCIETY 

Die En U h So i ty b gin die jaar 
met 'n program wat h el "inh ems" i . 
Sy bedrywighede al veral daarop zc 
mik wee. om tudentedcelnam ann tc 
moedig. 

Di rste v rgadering is gi ter in di 
Wilcocks-gebou g hou, waar drie stu 
~~te 'n sespr king g lei het oor 
~lterature, Linguistics and Society". 

Die bestuur beklerntoon dat lidmaat 
kap g en ins bep rk is tot Engel pr .. 
k ndes of selfs di g n wat Engels as 
V k neem nie. 

lIitst ppie na 'apstad word b ~ 
pl n vir toneeelstu ke en S ortg lyke 
kultuurgelecnthcdc n pl kke i reeds 
spr ek vir "Umaba ta", die Zo 10 - 

verwerking van "Macbeth". 

BOTSIN :t 

WANNEER een of ander tingerige, teringagtige vroueruit r in die 
arena op 'n waggelende perd voor 'n onuitputlike sk re en 'n 
peitsswaaiende, meedoenlose meester maande lank sonder onder 
breking in die rondte gedryf word, dartel nd op die perd terwyl 
sy soene gooi, en haar Iyf wikkel, en wanneer hierdi spel onder 
die volgehoue gedruis van die orkes en die lugv rkoelers voortgesit 
word, begelei deur die uitdoweride en nuut opdreunende geklap 
van hande, wat eintlik stoomhamers is - miskien haa 'n jong 
galerybesoeker hom dan deur alle range langs die trappe af, val in 
die irkel en skre u: "HaitI" te midde van die fanfares v n di 
orkes, wat musiek speel om by die geleentheid te pa . 

Omdat dit egter nie so is nie;'n kon d me, gekl e in wit en 
rooi, binnekom deur die gordyne, wat d ur trot deurwagters 
geopen word; die meester, adem nd in di houdin van'n i r, 
haar oe met oorgawe soek; haar ver igtig op die appel kimm I 
help, asof sy sy allerliefste kl indogter is, We t h r op 'n 
g vaarlike rit 9 gewe; ni kan be luit om di ek n m t di p it 
te genie; dit ui eindelik met'n riomfantelike knal r gk y; I ngs 
die perd met oop rnond h rdloop; die pron v n die ruit r 
aandagtig volg; haar vaardigheid ni Ran kl inkry nic; met En el 
uitroepe probeer waarsku; die rykneg wat di ho pel hou 
woedend tot die uiterste oplettendheld vermaan; voor die 
grootste salta mortale -die orkes met opgehou h nde b swear, 
sodat dit stil word; ten lotte die kl 10 vrou van die sidd srende 
perd help; haar op albei w nge kus n met 9 n huldiging van die 
skr re t vrede is nie; terwvl y op hom steun en hoog op h ar tone, 
van poeier omg we, haar vreugde met die kare wil d el - omdat 
dit so is, laat sak die galerybesoeker sy kop tot op die borswerit g, 
en terwyl hy in die slotrnars soos in 'n somb r droom w 9 ink, 
hull hy, sonder dat hy dit weet. 

Op die galery van Franz K fka uit di Duit vertaal d ur G rrit 
OJivier. 

H 'RMAN BINGE 

ON 
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NAT RELLETJIE 

RASIE BASSON, primariu van Een 
drag, het onlangs tugtiging verduur van 
die k nt van Sonop. Hy i middern gt - 
lik uit 'Y bed gesleep, in '0 ligte Duitse 
sinsmotor geslinger en ontvoer. By 

Sonop het die dames hom versorg m t 
naelpolito r en div r e koonheidspa- 
t nt , Basic is tot sy v rl enth id voor Die hele plek word at bewoon deur 
die plaaslike ak van die Suid-Afrik an- sowat 193 meisies waarvan J 10 eerste- 

Polisi in Pleinstra 1 on t t. Sonop jaars en die res seniors van koshuu e 
. wrewel spuit ult 'n natspuit-in: idcnt lI00S Nerina, Sonop, Huis Div., e.a, is. 
pas te VOT. Hul weerwr ak is egter IJIE lAAGKO,L'v bui , " 'U I h od I Die huiskomitee kom van verskillende 
pgevol d ur 'n oortg lyke in I'd nt, .. _, J.jl\. van uite gesten. Erica IS op die lie S oogte-m e d k h ' . d di Ad ' , . . . ,., an er os uI.e en 18 eur Ie mlm· 

di' k r gepaardgaande met m I n gehou, maar rys In teenstelling net drie verdiepings ho die grond. . trasie en mev. Smuts aangestel, nadat 
_p_o_li_to_e_r_. --1 -_-------------- __ ----------, hulle deur huI onderskeie huiskomitee. 

en huismoeders aanbeveel is. Danksy 
die koffiekroee en die kwaai doop wat 
die een tejaar. moes deurmaak, heers 
daar vol gens verskeie huisled 'n uitste 
kende gees in die ko huis. 'n Bewys 
daarvan is' die feit dat Erika tussen al 
die gernor en d aurmekaarspul reeds 
kan: ge ien het om aan die KarnavaJ 
deel te neem, klaar sport panne inge 
. kryf het, be. ig i. om die trapkarresies 
met Huis Vi r te reel, reeds vir die 
Sangfees geskiet is en at klaar hul 
openingsfunksie in M i beplan. 

Dat Erika met die cog op die 
to koms gebou is, bes f men. veral as Die finale kompleks waarvan Erika 
jy hoor van die twee televisiekamers, leg 'n deel is, gaan uit drie eenderse 

15 16 17 die gemeen kaplike wa: kamer, mu. iek- ko. huis bestaan, met een groot ge- 
1136 81, I 3 karner (die klavier kom nog), kornitee- me n. kaplike eet aal in die midd I en 

kamer en argief, As die ontspanningsalc een kornbuis. Op die oomblik eet die 
37 ] 45 0 ,03 10 10 827 827 59,1 11 deure oopgeskuif word, v rbind die meisies by die ander koshuise wat 
39 132 J08 100 32 0 942 942 67,3 8 drie vierkante hulle om een groot volgens die inwoners Jastig kan wees, 
35 126 200 100 30 5 1186 1186 84,7 2 uitgestrekte ont panning. plek te vorm. veral as. party daf!'cs nie vroeg wil 
40 137 200 103 31 0 1192 1192 85,1 1 Die hele onder tc vloer is oopgestel aantrek vir ontbyt rue. 
n ]41 15 110 34 25 1115 I1I5 79,6 4 vir mans. Om by die res van die koshuis 

se sonnige atrnosfeer an to sluit, is di 
27 117 70 t03 34 0 824 -50 :;: 58,8 12 karner: witgcverf met wit kaste, vrolike Gevr of y al die verskil tus en 'n 
25 129 117 J 03 29 10 909 61,4 10 gordyne en dckens, en beddens en and r ko hui. (.y wa in Sonop) en 
39 147 188 100 42 101109 1109 79,2 5 skryftafels van die. lfd Jigte donne- Erika kan definieer, het die primaria, 
33 134 0 100 ·11 S 814 814 58,1 13 hout. Marietjie Vi er, ge e dat 'n maand nog 
24 105 193 100 34 01082 ·]00 982 70,1 7 'n Noemenswaardige bate van die bietjie kort i , maar ni te kort is om 
43 106 133 105 29 0 1021 1021 72,9 6 plek is die moderne in ter om. telsel. elkeen te kan verseker dat hulle die 
29 115 44 10 417 ·50 427 66,7 9 Elke kamer het 'n liggie en 'n ala mpie nuutheid, die enk Ikamers n sommer 

'------------------------------------------- wat lawaai a. iemand jou in die VOOf- n t di ander heid van die hele ko huts 
portaal wit he. Die man kan elf y baie g ni t. 

I(I'fSNUUS 
OPONDI~RSTHBo? 

Die inwoner van Stell nho ch het, 
n ill Die Elk stadnuus van 28 Feb 
ruarie I 'rig word, in tyd gel d "he J. 
wut ongunstige komm ntr ar" gelcwer 
op die kler drag van . tud nte op di 
dorp, HuU> me n dat dit 'n swak 
advert nsi vir di universitcit is. In die 
I fig word die klcredragr 61 ann die 
Univ r iteit breed uit eng sit. D. ar 
word melding gemaak van reel: betref- 
nd man kleredrag op Sondae, alge 

men kleredrag van tudent en dames 
• langbroeke, Ond rig. word gcreel 
d. l die baadji t n minst heuplengt 
mo t wee. maar dat di rniddellyf nie 
ontbloot m g w 's nie, 

Gerugte wit dat Mati mei ies sc 
heupe onderkant hulle middellywe sit. 

E OUMET Eureka 

elshoogte en Minerva wen 
arnavalbeker net-net 

OOG 
OP TO.-..-....... 

Deur ERNA PIENAAR van die SOSIALE REDAKSIE 

ERIKA is pragtig en nuut vir diegene wat al binnekant-was. Die wat 
haar nog net van buite af uitgeskel het vir 'n laagkoek sonder 

, versiersuiker kan gems wag tot sy klaar is en mev. Fagan, die bekende 
argitekvrou, haar tuin groen het. 

Anders as die ander koshuise op 
Stellenbosch (Helshoogte uitgeslote) is 
hierdie een modern met 'n baksteen 
t elvloer en groot skuifvensters. Daar is 
weggedoen met die tradisionele lang 
ko huisgange met honderde deure aan 
elke kant en die groot badkamers. 
Erika bestaan uit vyf torings waarvan 
elk drie gange het. In een gang woon Van telefone gepraat, hulle nom 
twaalf meisies, waarvan agt juniors (in mers - wat in geen telefoonboek ver 
dubbelkamers) en vier seniors (in kyn nie - is 2109 vir die tudente, 
enkelkam rs) is. Elke gang het 'n eie 70529 vir die primaria, en 70526 vir 
badkamer en koffiekroeg. Wat mens mev. de Lange, die hui. moeder, Die 
dadelik opval, is die funksionaliteit van moderne ronde telefoonafskortings (al 
alles en die min gemorste spasie. Die mal in een hoek op die grondvloer) met 
koffiekroe, 'n sitkamertjie met enorme die posbu .. e daaragter, die tafels, 
oopswaaivensters en ingeboude banke steele en die plante, dra alles by tot 'n 
waarop die rneisies letterlik boer, is 'n ontspanne atmosfeer in die ontvangs 
hele aardigheid. Daar word hare droog- portaal. 
gernaak, koffie gedrink en gesels - die "'----- ..... ----- ... 
kamers is daar slegs vir studeer en ~~ ...... 
slaap, se hulle. 

GROOT GEES 

meisie se skakelaar druk en sy kan hom 
laat weet as sy daar is, maar sy kan 
geen boodskap stuur nie - 'n stelsel 
wat na b wering baie veiliger is as die 
kl ip-t e cn-di -venster-gooi-st lsel van 
ander ko huis . 

TELEFONE 

REUNI !. VAN BLOEMHOF 

ALL ~ oud-Blo mhoffers word uitge 
nooi na die Euf WieTing w t duur 
vanaf Donderdag, ] 3 Maart, 01 Sondag 
16 Maart. Fee brosjures met volle be 
sonderh de i. by die BIo rnhof-skole 
verkrygbai r. Oud-Blo mhof r wat die 
reunienoenm al Vrydag en die tuln 
party Saterdug g: st. wil bywoon, 
mo t onrniddellik met die Hoer Mei- 
i skool Bloemhof in verbinding tree .. 

HI- LSHOOGT ' en Minerva is die uit Indelike wenners van 1975 se koshuiskarnavalkompetisie. Skaars ses 
punte agter volg Simonsberg en Heem tede. Di groep Dagbreek-Huis Neethling-Huis ten Bosch is derdc. 
en die ~endrag·Nerina-kombina 'ie vierd . Op verso k van die Karnavalkomitee word hieronder 'n volledige 
punt tabel gepubli cr. 

DIE moderne ronde telefoon 
afskortings dra by tot die s ep van 
'11 ontspanne atmosfeer in die 
voorpor taal. 

1. Sierwr ns 
2. Ko: huisver. ierin 
3, Re I m set 
4. R kordpoging 
5. V rsk idenheid onsert 
6. Akk rjolverkope 
7. -h md jPI kk rtji . 
8, M torkompctisi 
9. 0 butant 

10. M j, Matieland 
-------;....._---..._.. ..,....~ 11. Straatkoll kte 
,..---------- ....... - ......... --...-..--'-----------~-_i112. Middagprogr rn 

13. Sub-rota j 
14. Penaliserlng 
15. Totaal 
16. Per ent sic 
17. Po.i ie 

Ko hui 1 
232 

136 
I 6 
215 
240 
225 
180 
128 
155 
192 
185 
14 
234 

2345678 
79 35 20 S3 243 37 130 

3960 054 
54 55 054 
69 65 25 58 
54 70 0 57 
48 35 23 54 
51 0 0 56 
35 35 0 57 
69 35 23 54 
48 0 053 
56 55 20 54 
45 55 3056 

45 0 - 

233 
222 
258 
260 
234 
86 

24] 
247 
260 
256 
275 

1 

I K 

J. d r Kinder 11 en J. van Ni rk 
ON 0 ~N AA VIR U 'N ........... , .. ....."NING 

9 
145 

10 11 12 13 
102 35 25 1 J 36 

14 

SI.EUT L: 

HUiS FRANCIE 

Huis 'rancic van Zyl, die mcdiese 
shui in Tygerbcrg, n m nie deel 

a. n ek re a d lings nie. Hul totaal is 
'I ng pa om op 640 t taan t kom. 

V rl d jaar h t Helshoogte nael 
'k! ap verloor teen E endrag, Vania r 
was Ig. ni 'n faktor ni , maar het 
imonsber hul mpcr iefnulk. 

lOJALE PRIM 

DIE koffiekroeg is 'n hele aardigheid. Daar word hare drooggemaak, 
koffie gedrink en gesels. Nes Helshoogte. 
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SWARTES IS OOK 
SUID-AFRIKANERS 

"IN Suid-Afrika word die kleur van 'n persoon se vel dikwels s6 
oorbeklemtoon, dat daar maklik uit die oog verloor word dat ons 

almal - wit, bruin en swart - in die eerste plek Suid-Afrikaners is." 
Dit was die mening van mnr. Richard Stevens, voorsitter van die 
studenteraad van die UWK, in In onderhoud wat Die Matie met 
verskeie studenteraadslede gevoer het. 

Mnr. Stevens het pas teruggekeer 
van die VSA waar hy met die Sk-voor 
sitters van vyf ander Suid-Afrikaanse 
universiteite getoer het. 

KLEURBEWUS 

Wat vir horns If die belangrikste 
ontdekking van die toer was, se mnr, 
Stevens, is die feit dat ten spy te van die 
"ongeskrewe apartheid" wat in die 
VSA bestaan, elke burger, hetsy blan 
ke, neger of Meksikaan, trots is op die 
feit dat hy 'n Arnerikaner is, Mnr. 
Stevens meen dat die "gekleurde" in 
Suid-Afrika buite aile proporsie van sy 
kJeur bewu gernaak word, sodat hy 
uiteindelik eerder aan hornself dink as 

MNR. RICHARD STEVENS 

SASO 

Gevra na SASO het mnre. Stevens 
en Manuel bevestig dat die SR van 
UWK geen planne het om da rby te 
a {ilieer nie. Nogtans i al i on toke 
o( r die hoe aantal inperkings en in 
hegtenisname. onder SASO-I ier . 

. Toe daar gevra is na menings oor 
die oopstel vJln die Nico Malan-teater, 
het die SR-Iede eenparig geantwoord 
d t dit van die all rminst belang is 
solank vermeende "politi ke krimi 
nele" nog 'teeds opgesluit word sender 
OPen bare verhoor. 

Aan die UWK b taan verskeie stu 
dente-or anisasie en -klubs wat aan 

V
talle belangst llings 11 smake voldoen. 

lgen, die voorsitter van di Studen-' 
terand, mnr. Steven, i daar geno 
g~ I enth de vir aile groepe om hulle 
vOIlCdig as studente uit te leef. 

"ASSEBLIFF BAAS" 

van 'n "bakhandhouding". 
Die Matie-SR het etlike jar gelede 

met UWK probeer skakel, maar aan hul 
"verklaarde paternalistiese houding" 
het die bruin studente glo aanstoot 
gencem. 

INTERV ARSITY 

Ondank probleme met die afstande 
wat die universiteite van mekaar gclee 
is, neem hul SR tans deel aan die 
beplanning van 'n intervarsity met die 
vier swart universiteite. 'n Reelings- 
komitee, die South African Black ....... ..... __ ._._. __ 
lntervarsity Committee, is reeds g . tig. OP die kampus van die UWK is 

daar oak 'II restauran t waar stu 
dente middage 0; kan genie! of 
tussen klasse koffi kan gaan 
drink. Daar WOOIl W I sowat lOO 
studente in koshu ise. maar 1'" di 
and r I 700 is hierdie r, staurant 
tyd IlS die etensure 'n aang. nom 
rus- en eetplek: Die kler drag vall 
veral die mans is be sander infor 
meel, in teenst illing met sowat 
(Wee jaar gelede toe stud nte ge 
skors ;0; indien hulle lesings sander 
dasse bygewoon h t. NOli is so teu 
vir almal haas onden kbaar. 

OOPGESTEL W 0 
VIR ALMAL" E TO 

VANUIT alle dele van die land kom daar jaarliks studente na die Universitelt van We. -Kaapland met 
verskillende lewenswyses, standpunte en denkrigtings. Die rede hicrvoor is dat dit die enigste 

universiteit in die land vir bruinmense is. Bruin studente kan 1 gs met 'n spesiale p rmit aan e n van di 
"blanke" universiteite stu deer en dan ook net indien hulle 'n vakrigting vol wat nle aan UWK gedo er 
word nie. Hy sal graag wil sien dat aIle universiteite vir alJe rasse oopgestel word, se dr. R. van der Ross, 
rektor van die UWK. 'n Span van Die Matie het verlede Dinsdag met hom en ander prominente figure op 
die kampus van die UWK gaan gesels, Hy is die eerste gekleurde rektor van 'n universiteit in Suid-Afri 'a. 

Dit blyk dat die UWK 'n sku 
houding teenoor skakeling met blr nke 
Universiteitc toon. "Dialoog" betekcn 
vol~ ns horn vir baie "ass blief ba s". 
Wat skakeling met ander' gekleurde" 
univ rsit ite b tref, was die afstand tot 
dusvcr 'n strcrnmende fa tor. 

Die UWK-studente w volgens enige ander universiteit kan. 'n Univer- 
~nr. Steven s aanvanklik baie agterdog- sit it wat egtcr oor die outonomi 
tlg to die Universiteit van Kaap. tad se beskik om sy ie dosente aan te stel, het 
tUdente hulle laasjaar vir 'n inter- I ver gevorder in daardi rigting. Hy 

Va ,ity genader het, Vanjaar wil die . al graag wit sien dat di UWK oopge 
UWK-SR ook nie die eerst stapp vir stel word vir alle tudente. 
Ioortgelyke by enkom: te n m ni om Sk keling tussen gerneensk ppe 
t V rhoed dat dit vert lk word 8 blyk moet ontstaan waar 'n br e g m en- 

LEON BLIGNAUT, NI.,fOE 
GRIESEL .n lOHAN 
SCHONKEN v n die Inter 
univen iter Redaksie g hier 
indrukke w r van hul on 
langse b . oek aan di UWK. 

synde 'n swartman as 'n Suid-Afrika- Dr. Van der Ross is op Maandag- 
nero aand 3 Manrt vanjaar ing huldig as 

Mnre. Stevens. Manuel en Gough Rektor van die Univorsiteit van Wes 
het hulle gevoelens oor Swart Bewus- Kaap deur die voorsitter van die Uni- 
yn sterk uitgedruk. Mnr. Stevens voel versiteitsraad, prof. Erika Theron. Dr. 
dat 'n onder keid getref moct word Van der Ross i. tan 53 jaar oud en is 
tussen "Swart Nasionalismc" en rektor van 'n vyftien jaar OUe universi 
"Swart Bewustheid". Hy meen dat teit met 'n student tal van 2000. 
"Swart Bewustheid" sou kwyn as Hy het sy studic: an die Univcrsl 
kJeurdiskriminasie uitgeskakcl word. teit van Kaapstad begin waar hy 'n 
Daar is, sover dit mnr. Stevens en die diplornakursus in prirnere onderwy: 
meeste van sy kollega aangaan, geen geloop het. Daarna het hy as onder- 
ondcrskeid to tref tu. sen die onder- wyscr te Bcaufort-Wes gewerk. Nadat ..... __' 
skeie "nie-blanke" groepe nie, Hy hy 'n B.A.-graad by UNISA volto?i 
meen dat daar altyd 'n vorm van sosiale het, !ICt dr, van de~ Ro s wc~r aan die 
apartheid sal bestaan, maar dat dit UK mge: kryf ~n n ~.A. In Wysbc 
verwronge raak wanneer dit deur wette geerte, asook n BiEd-graad aldaur 
afgedwing word. behaal. 

Dr. Van der Ross het aan Die MoUe 
gesc dat die UWK nie die univer ele 

·.M H M· 



6 Die Matl ) Vrydag, 7 Maart J 975 

Georg Rauch van die Nuus 
r daks i het met PIETER 
HURTER, Stellenbo e SR 
Voor itter, gaan g sels oor die 
pasafg lop to r na Amerika 
wat hy a vert nwoordiger van 
di Stud nteraad m egemaak 
het. 

u ter vertel 
van 

studentetoer" 
MA TIE: Wie het die tocr gereel en g en sprake nie. Slegs cnkele kitsaf 
wat wa die doel daarvan? sprake by 'n handjievol universiteite i 
PIETbR: k het 'n brief ontvang gMeAr~,~II'l' W t· . iteit It} II di K 1 I A I' di ~: a ter umver 1 CI e te iu e van l~ u ture e ttac le van re dan weI besoek, en wat is jou indrukke 
Amerikaanse Ambassade waarin daarvan? 
hulle aan ons studenteraad 'n uit- 
nodiging rig om 'n studenteraads 
lid af te vaardig op 'n tudentetoer 
na die Verenigde State. Die toer is 
geborg deur die Amerikaan e 
"State Department for African 
Affairs" en is beplan in oorleg met 
die "Youth Council", 'n soort 
Arnerikaanse Jeugraad bestaande 
uit studente van verskillende orga- 

Ons het feitlik net in die stede 
gebly - tyd om die platteland te 
be oek of om per motor die land in te 
ry, was daar nie. Die indrukke wat ons 

In to. Angeles bet on die Univers- van Amerika gekry het, is grootliks in 
ity of Los Angeles besoek, Daar bet vliegtuie gevorm, en men wit telkens 
ons met sekere universiteit.~dosente uitroep: 'n merkwaardige groot land! 
samesprekings gevoer oor hoof aaklik Die rit tus n Los Angeles en Chicago 
die Suid-Afrikaanse politick. Hulle bet, (V. bl. 141 
terwyl on. daar was, tyd ingeruim om ervo g op . I 

met hulle voor itter 'n spraak te be van..---------- _ 
nie eers 'n balfuur lank nie. 

Ons het ook aangegaan by Caltee 
University. Die is meer 'n universiteit 
vir tegnologiese opleiding, en hui ves 
studente wat eintlik nie veel erg het 
aan politiek nie. Ons het die aand daar ..... ';"O':' ...... ~ ..... 0.:..01;. ........... ~~~;....;.;.;.o:.;.:.;, ....... 
by eon van die koshuf e aandet geniet 
en dit was een van die mee on tnugte 
rende ondervindinge op die hele to r, 
wan t so na aan barbarisme het ek nog 
nooit blanke gesien lewe en eet nie. In 
Chicago het ons ingelo r by die Uni 
v rsity of Chicago, waar ons ook hoof 
saaklik met univen iteitsdosente af 
sprak gehad het, Suid-Afrika het 
onder gewoonte weer dikwel ter 
sprake gekom. Daar het ons nie met die 
stud nteraad of studentcraadsvoorsit 
ter hoeg naamd nige kontak gom, uk 
nie. Hi rdie enkeJe geJcenthede was die 
enig te waarop kontak g maak is met 

nisasies. 

ORI~:NTASIE 

PIETER: In Washington D.C. het on 
'n draai gernaak by Georgetown Uni 
vcr ity. Daar het ons geen studente 
leiers of studcnteraad ontmoet nie _ 
die ganse kuiertjie is in be slag geneern 
deur 'n orientasie van die Arnerikaanse 
politieke sisteem en Arnerikaanse poli 
tieke filosofie. In New Orleans het ons 
twee universiteite besoek. Die ecn, 
V.N.O., is 'n swart universiteit. Ons het 
wei daar die SR-voorsitter ontmoet 
wat, terloops, op my 'n baie gun .tige 
indruk gemaak het. Hy het ons deur 
die universiteit geneern - 'n baie klein 
univcrsiteit maar, volgens hom, 'n baie 
radikale universiteit in die sin dat hulle 
geweldige eise stet vir uitbreidings, Ons 
het die indruk gekry dat hulle voel dat 
die ander universiteit in New Orleans, 
n1. die State University of New 
Orleans. baie bcter fasiliteite het en elk 
gevaJ beter ingerig is. Laasgenoemde is 
grotendeels 'n blanke universiteit. 

KORTE METTE 

''HOE IS DIE KOS 
DAN 0 lUARS?" 
ANEITE WULFF, Stell nbosch. skryf: 
lY kry cen van die gesogte kaartjies vir die dans van di jaar di 
formele karnavaldans en jy ien uit na elcgan. ie en swier. Wat 'n 
tcleUl telling! Gelukkig het on twe delaaste van on tafel aangekom, 
want vir die laa te paartjie was daar net 'n enkelpJck ing ruim. 

Di wyn. taun op di tafi I , maar 
dit i '0 vuurwarm dat If eli rooi 
wyn on mnaklik uur proe wat nog 
v n di witt? By di kro gie is daar 
ni e' n bJokki y t kikba, r nie. Waar 
i die Ofg.lnl ie? On het toe maar 
die u nd op bHkkies Coke van di kafe 
oorkant d urgebring. W tter tmo. 
feer! Die "fomulit - If .. , rvi e" .. bak 
kies voor ons is spoedig as waaiers 
gebruik. Ek is ook al rno g vir die nuutste 

OJ kos bet . t n uit en oulik tretfers op LM wat nou vir wek op 
proebappi na di ander, maa w ar Goeie Hoop voortijomrnel. Waar i die 
was rue din WWlavo r jy nietemin dan mu. iek in ritme? Tu. s n hak 
R8.00 betaal het'? Die koue ertjie op ki s, dit i. haa. onverstaanbaar en bai 
het in niemand. SOl ak geval nie. jammcr dat daar g en dansskool op 
koue pa ty en "rouladen" laat 'n vette.. Stcll nbo:ch i: om die ou sakkie-s kki 
rig na m k op di v rhemelt n die en gc:\tampt!ry op die dansvloer die nck 
traru. ion Ie Suid-Afrik an. y. kasko k in te laan ni .,As dit die dans v m die 
was 'n 00 oct vrugt koek. Die nig t jaa!' i , waar I er ons Matie 'n bietjie 
verfri . nd bappie was tn 'kyf koue sty! en elegan. ic? 
spun pek. Organi. erder t waar i, daardi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I Vk ~u m t 00 jy mur mt ~eijfufin~~? 
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I u 
fA I IKANE S is pi ierig" net in ekere omstandlghede. 

By 'n rugby to ts of 'n vergadering van die politiek 
teenparty, byvoorbeeld, gaan dit dikwcls haldadig. Wi die 
oppose ie is, maak nie veel saak nie, solank hy maar behoorllk 
vermon el word. Die kere wa t die men 'e egrer in vrcde en lank. 
mocdigheid as 'n groep byrn kaar is, weet niemand wat om met 
sy hande te doen nie. Kyk maar hoe treurig gaan dit meestal toe 
by 'n kerkba aar of 'n openbare vakansiedag wat as 'n feesdag 
aangemerk is. Di vermoe van on Dietse voorouers om 'n keer 
saarn te trek en behoorlik uit te haal; dit is skynbaar verloor. 'n 
Langdurige Engel. e invloed was seker ook nie van veel hulp nie. 

lets hiervan blyk in Srellenbosch se hantering van Inter 
var ity en Karnaval. A' Stellenbosch 'n lntervars ity wen, dan 
weet elkeen min of me r intuitief roe om die beste van die aak 
te maak - en dit al die ouer garde wat 'n volwaardige 
Intervarsity n et die Ikeys beleef hot, wei bevestig. Karnaval vind 
mens egter enigsins stereoti p en leeg. 

Wat het di meeste Maties aan Karnaval? Nie ve I m er nie 
as: 'n verskeidcnheidskon rt op Dondcrdagaand, 'n dans en 
vlotbou op Vrydagaand, op Saterdagoggend 'n uur of wat in die 
doep staan om vir minute die voortvarende vlotprosessie te ien, 
'n pa r kompetisies op Coetzenburg en '11 dans op Saterdagaand. 
Self aan hlerdie kraal dis het nie alle Maties deet nie. Minder as 
'n derde kan die verskeidenheidskonsert bywoon en nog minder 
die deftiger danse. 

Di rgste is natuurlik dat mens in jou tweede jaar voel jy het 
alles al erens voorheen g sien, en in jou dee de jaar dat jy dit kan 
ops. 
As mens nou gc e h t dat Karnaval nie bevredigend is nie, 

beteken dit nog nie dat at die fout by die Karnavalkomitees van 
die laaste paar jaar fUS nie. Allermins moet hiervan afgeJci word 
dat Carmine ecoraro en die Karnavalkomitee van vanjaar nie 
hul werk gedoen het nie, Uit wat ons over van hulle gesien het, 
lyk dit of daar b sonder liard gewerk is en of 'n netjiese wins 
gebank sal word. 

Telkens oor die laaste jar het die Karnavalkomitees met 
groot idee n skemas vorendag g kom. Net 0 dikwels is hierdie 
breinkinder jonk die nek omgedraai d ur cen of meer van 'n 
trio wat bestaan uit die US se Admlnistrasie, die Stadsraad en y 
Verkeer d partement, 

Wat nou nodig i , is dat iernand m t die huidig vorm van 
K rnaval doen wat Jan Drey r in ) 972 daarmee gedoen h t - 
dit onderstebo keer en 'n algeheel nuwe daaruit skep. Dft alles 
natuurllk III t h elwat meer tegemoedkomendheid van boge 
noemd drie instansies. 

Daar word dikwel - en met reg ondersk i tus en die twee 
funk ie van Karnaval, naamlik om geld vir USKOR te in en om 
plesier aan die studente van Stellenbo cll te verskaf. 

REDAKSIE 1975 

HOOFREOAKTEUR: KOOS BEKKER, Bonne Esperance (Koel nhof 
303) 

ASS .·HOOFREDAKTEUR: FREDDIE MARAIS, Dagbreek (2116) 
TIPOGRAFIES REDAKTEUR: WILLY DUMINY, Eendrag (2135) 
NUUSREDAKTEUR: GEORGE RAUCH, Simon berg 
SPORTREDAKTEUR: JAN DU PLESSIS, Oagbre k 
KUNSR DAKTEUR: COENRAAD VISSER, Crusestr. 6 
SUBREDAKT UR - SOSIAAl: RAIFORD JOHNSON, Dagbreek 
SUBREDAKTEUR - SPORT: ANDRE ODENDAAL. Helderberg 
SUBREDAKTEUR - KUNS: HERMAN BINGE, Helshoogte 
SUBR DAKTEUR - tNT RUNIVERSITER: LEON BLI NAUT, 

ndrag 
TAA REOAKT UR:SASSI 0 0 
TIPOG AW ; H,nk Hopley, Joh n I Roux 
HOOF OTOGRAAF: Joh n ra mUI 
OTOGRAW : Z chi d B r, Chri tina Murr y 

NUUSV R LA G WERS; Hugo Bierm n, Hanni Dew t, p wie d 
Villier. Will m de W I, ern Hertzog, Chri to Kritzin r 
C rl Piarr R bie, John Short Smith, Etienne v n Hef}rden, Pieter 
Vermeulen 

SO IAlE V RSLAGGEWERS: Christine B rnard. An a Er smus, 
IIs&-Pri ill H yneck ,Loui Jord an, Erna Pien r, Petre Theart, 
eoanr ad V. Vi er. Lettie van Ni kerk 

INTERUN'VERSITtRE VERSlAGGf;WERS: Niekie Griesel, J n. 
H ndnk Munnik, Johan Schonk n. 

"SPORTV RSlAGG W R : W,llemen Damp ay. Rvnh rd d Viflier •• 
Dirk du olt, Nico Ie Raux, J 0 euvennink, Abrie v n Zy', 
C rl Verschuur 

KUN V RSl:AGGEWER : K rin And rson, Lind Cloats. Minette 
Jou rt, G rrit OlivI r, H nneli Rupert, David Schatkwyk, Ian 
Som rviUe. • 

INANSIEl ADVI EUR ADVI UR: arel tsabeth 
VERSPR IDERS: Zirk de Klerk 
EKR TAR SS ! HannI Kret chmer 

SES 

S Suld-Afriks anse . tudente het 
gaan toer: die voorsitter van die Uni 
ver iteit van die Wcs-Kaap se SR, 
Richard Stevens, Dirk Kotze, SR-voor 
. ter van Tuk , Stanley Green van Fort 
Ha e, Jo, ta Wa. heng van die Universi 
teit van Durb n-Westville en Mike Men 
delowitz van Wit. Ek, en ek dink die 
ander in die groep, het klaarge: it vir 'n 
tudentetoer na die belangrikste Ameri 
kaan e universiteite, 

Die doe! van die toer, soo uiteenge 
sit in die uitnodigingsbrief wat ek 
ontvang het, is "to better inform the 
Amcrie n students and youth group 
of student life in South Africa and 
through the students desi nated by 
you to better inform South African 
students of student lit! in America. 
The tour includes visit to major 
American campu es and meetings with 
university tudents." Dit, is ons vertel, 
sou di doel van die toer wees, 

VE SO KE 

EkJelf bet verskeie kere versoeke 
gerig tot die Amerikaan Kulturele 
Attacbe om die toerprogram alreed 
bier bekend te rnaak sodat ons onsself 
kan voorberei. Elke keer is daar egter 

A dat die program nie b . kikbaar is 
nie - ons aI dit wei kty as on. in 
Am rika aanland.. So was dit ook, 

Maar in skrille kontras met die 
tr kking van die uitnodiging was dit 
duidelik dat bierdie nie ose r 'n "'0,1- 
tural Ext'hange Program" was nie, maar 
uit en uit 'n "Political Orientation 
Tour". 

Van universitcite was daar haas 

kopskud of neu. optrek OOT die volgt:!l 
d' g reg, wan t seUs aan die vcr t k nt 
van die orke wu, die mu iek oorver .. 
dow nd. Na twee sinne is jou keel dan 
TlIoeggeskr . Die twce "bands" was 
maar bai middelmutig - die een nog 
rneer as di~ andere 

SWAK MUSIEK 

tudente of univer iteite. Van die oor 
spronklike do I van die toer het daar 
klaarblyklik min tere gekom. 
MATIE: Jy het gcpraat van barbari me 
onder studente - kan jy uitbrei? 
PIETER: Uit die aard van die. aak wit 
men. nie onnodig veralgemeen nie - 
ons bet net een keer saam met studente 
in'n koshuis geeet en wei by die Caltec 
univen iteit. Die indruk wat ek van die 
leefwyse van studente aan daardie 
universiteit- gekry bet, is bra onguur, 
Ek wil aanneem dat rut nie die alge 
mene peil van leefwyse en morele 
standaarde van studente in die VSA is 
rue. 

SLORDIG 

Dit is in elk geval seker dat Ameri 
nan, studente in die algemeen by 
vreemdelinge rue indruk skep van uiter 
se slordigheid in kleredrag en bouding. 
MATIE: Watter stede en dorpe het die 
toergroep b sock? 
PIETER: Die stcde wat on besoek hct, 
was Washington - daar het ons meer as 
'n week deurgebring - toe New Y <;lrk 
vir vier of vyf dae, daama New Orleans, 
Los Angeles en eindelik Chicago in die 
Noord-Oostelike hoek van die VSA. 

MATIE 
Aansoeke word ingewag vir die 

po te van So iale Redakteur, Interuni 
versitere Redakteur en Sub- IUU dak 
teurs (2) op die redaki ie va Die Matte. 
A. nsoeke .Iuit om J 2 nm. op Vrydag, 
21 Maart. Aile aansoeke moet vergesel 
wee van'n opgaaf van joemalistieke 
ondervinrung, en moet aan die volgen 
de udres gerig word: Die Voorsitter. 
Publikasi komitee, Sanl mgebou 205, 
Stellcnboseh, 7600. 

BESEM 
Die volgende persone j angestel in 

die redaksie van 'Die Besem as Sub 
redakteur: Jan du Plessis; Advertensie 
bcstuurders: A.C. Oosthuizen en Spek 
kics Slabber; Spotprcnttekeneaars: 
Annette Evenhuys en Anet Strydom; 
Organiseerders Mej. Besem: Htlnnie Dc 
wet en Carmine Pecoraro; Verslagge 
w rs: Ansa basnlU., Ewald Fra. mus, 
Andr Barlow, Carol v.d. Merwe. P.J. 
Hum n n Van H rd n Hcunis; Tik- 
ter: A.M. Kritzingcr en J.C. Vivier; 
Sekrct r .. : Chri tine Brynard; Foto 
gr af: l'rancois ou scau; Versprei 
ding lx, tuurder: Bok Vis.er; n as Ver 
spreider: F.J. van der Merwe. 

DlESS 
Aan 0 ke vir die volgend post in 

die fedak. j van Die Stellenhosse Stu 
dent vlIn 1975 word tot Vrydag, die 
21ste Ma rt 1975 om 12.00 vm. by 
onder taande dres ing wag: Hoof 
redaktcur; Rcdakteur vir: Algc 
meen; Ko huisci Kuns; Verenigings; 
Fakulteite; Sport en Taal. 

Verslaggcw rs vir: Algemeen ( 
postel; Ko. hui (2 postel; Kuns (2 
po f ); V renigings (2 poste); Fakul 
teite (2 postc); Sport (2 postel asook 
vir di· po. te van Tipograa ; Finansielc 
Adviseur; Adv rten 'jes (2 postel; Sir~ 
kulasie (2 postel en Sekretar sse. 

Aan.o 'k • m t v 'rmelding van joer 
naUstieke ondervinding, moet gerig 
word aan: Die Voorsitter, Publikasie 
komitce, Sanhmgebou 205, Stell n 
bosch, 7600. 
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REGS: 'N MARA 
THON-SOENWED 
STRYD het groot 
ondersteuning ge 
niet, maar ongeluk 
kig is menige jong 
en bloesemende 
liefde 'n nekslag 
toegedien deur die 
urelange druk. Min 
van die deelnemers 
is sertdien deur 
waarnemers in die 
Laan bemerk. 

ONfJER: DIE komkommerkoel drompoppies 
het hulle nie laat onderkry deur die verscr 
gende Mite en die amoreuse aangeklamdes 

BO: DIE snelsuipkompetisie is uiteindelik deur 'n 
moedige Eendragspan gewen, maar nie voordat 
sterk teenstand gebied is dcur vasberade spanne 
van die ander manskoshuise nic. 

LINKS: DIE 
skone Annemare 
Jacobs, die im 
merglimlag ind 
Mei. Matieland, 
was 'n uiters 
populere keuse 
ell mentge Malic 
man se kniee is 
geknak deur die 
pragtige danker 
kop. Annemare 
swo I m o n d 
higiene op Tygcr 
berg - die eerste 
AIel Matieland 
uit daardie fakul 
teit. 

Rh~GS: WOUTER STRUWIG van Helshoogte en Ronelle Vorst r 
van Minerva ontvang die Smoeg-trofee vall Cam-line Pecoraro, 
die Kamavalvoorsitter. /Jogeno mdc twee koshuise het net-net 
daarin geslaag om die trofee w g te raap voor di neus ~ vall 
Slmonsberg en !leenlstelle gek/op. BO: RUSTY OBERHOLZh1? is 

geensins .afgeskrik deur Jan Nel 
~e vreesaaniaende grynslag nie. 
Onbevestigde gerugte lui dat die 
Paortjie genader is om op te tree 
in 'n tandepasta-advertcnsie. 
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ONDER: HEN 
NIE DEWET om 
sing deur die sien 
mej-Ma tieland 
finaliste. Hulle se 
mas daar is sewe 
dames vir elke 
heer in die Kadp, 
maar so hoef 'n 
mens . darem reg 
tig nie die situasie 
uit te buit nie. 

UNKS: DIE TROFEE vir die beste sie buit deur Simonsberg en Heemstede. Hier 
neem Chari Theron en Yvansa Helm die besit. JJNKS: Die Suid-A.fri 

kaanse Spoorwee is ook 
vert eenwoordig deur 
leerlingstoker Sagrys 
Noodskoot. Hy bou sy 
verveeldheid met die 
hele optog kwalik I' r 
berg: ell al wat hom 
binne belieer gehou het 
is - volgens woorne 
mers -9' CAMEO. 

LINKS: DIE aap 
ag t ige h ouding 
wat die kollek 
tant ingeslaan 
het, het gesorg 
dot die geld in 
stroom nie. Hy 
beroep hom glo' 
op die mens se 
dierlike ins tin kte. 

ONDER: 'N SPAN 
drompoppies von Huis 
Francie het dit ook 
nodlg geog om hulle 
deel by Ie dra tot die 
optog. Hulle gebr k aan 
tydsberek ning en sim ,~ 
trie is ruimskoots voor 
vergoed deur hulle prik 
kelende kostuums 11 
keurige grimcring, 

Foto's deur Johan Stander van 
Studio 7 

80: Self's die onbenydenswaardige taak van 'n sierwa deur die 
strate trek kan nie afbreuk do en aan hierdie twee manne se 
sametorigheid nie. 
LINKS: "JA MhWE"ER, jy sal maar moet opdok - daar is 

~ __ ~~_;,,;:;iOI maniere om mannetjies soos jy te loot rede sien. " 

REGS: DIE REKTOR kon die versoeking nie 
weerstaan om hierdie koningin en hoar twee 
prinsessies van naderby te leer ken nie. 

~: HIERDIE jong dame het 'n aanbod gekry van die organiseerders van 'n 
like skou om hoar fenominale snor te kom ten toon stel. Sy het ruiterlik erken dot 

I
.natuurfrats is maar het die aanbod van die tand gewys op grond van akademiese 
Igtinge. 

BO: DIT is ook soms nodig om 'n bl 
die au bene te laat rus. Nou weet ons 
nie of dit die bene of die kop is nie. 

LI N K S: 
SCHMIDT en hoar 
drompoppies het 'n 
uitmuntende 
ning gelewer. 

T..lNKS: 'N ON· 
GEEWE'NAAR 
DE ge S pall IIi / 
bundiglteid - 
SODS open baai 
leur die lieltal· 
lige heksi J It t 
'cite ,r, tyd .'J.~ 
Kamaval. 

REGS' MA l'lE·MANNE het allerhande planne beraam om die identiteit van hierdie skoonheid 
te bepaal. Sy het haar privaatheid egter bewaar deur die oordeelkundige gebruik van 'n sluier. 
Me dat sy skaam was nie. 

ONDER: )0 het 
die Imp; 's van 
ouds he" .. 
Met aggrc.,\s;wi 
teit. 

B : A 1ge1le/e oorgawe was aan die orde van die 
nag by die formeJe dans. 
UNKS: llIERDIE 11ervoenniddel uit verloe dae i: 
dikwels met die woord "stylvol" omskry]. '~l 
Mens wonder soms of die voordraer ell die 

= __ agterdraer ook ,0 dink 
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no. 'NGPOOT 
varia ic van kos 
tuums M onder 
die blikkieswaai 
en b e m erk, 
Hierdie twee het 
'1'1 teenvoeter gc 
vind vir die sa 
merhitte ill die 
vorm pall 'n kar 
ige u itrusting 
wat in vervloee 
doe alg imene 
drag vir grotbe 
woners was. 

J ECS: 
rna" Of) stelte 
h I di skare 
stomgcslaan mel 
sy nonchalance 
en by na bo 
menslike behecr 
oar sy ongemak .. 
like verv oer 
middel. 

ONDER: MET 'n moeilik peilbare uitdrukking 
word die twee soeners gadegeslaan. Die kardin 
ale vraag is: is dit alguns. simpatie of bloat 
onverskilligheid? 

ONDHR: DIE Matie 
dames het sander 
veel moeite 'n snel 
suipspan opgekom 
mandeer am deel te 
neem teen die dames 
van die Kaapse Teg 
niese Kollege. Die 
ptaaslike dames het 
meer entoesiasme as 
bedrewenheid aan 
die dog gete en het 
op die au end die 
onderspit gedelf teen 
die Kaapse drinkers. 

I 

80: SIMONSflERG 
H EEMSTEDE se 
vlot, in die vorm von 
'n M issisippi-veer 
boo I, is aangewys as 
die beste vlot in die 
optog. Hewige rook 
wolke wat periodiek 
uitstyg het daartoe 
bygedra am die 1'101 
nag meer skouspel 
agtig te maak. 

BO: MET groat ongeergdheid en 'n absolute verontag 
saming vi; die aanmerkings van die skares het hierdie 
jong dame haar verlustig in hoar rol as 'n sui 'eling. 
Hoar rustigheid het 'n groat verlange loot p vat by 
moeders in die optog opgesaal met skreeuen e telge. 

. 80: DIE sielvolle uitdrukking in George Me 
Gregor se oe getuig van die salige verrukking 
wat ~y ltefde vir Lynette Engelke meebring. 

JlFX,S: DIE Rektor, die 
Vtse-kansclle: en die Kar 
navalvoorsitter asook, Mej. 
Matieland en hoar tw e i:tfj;11JiA"[~ 
prinsesse, het ill koetse die 
optog meegemaak: 

UNKS: DIE' 'gee! gevaar' 
wat; ook aanw sig in die 
vorm van 'II span Chin -se 
plaasarbeiders wat met 
groot toegew Ill/wid hulle 
vlot d ur die strate van 
Stellenbosch getrek het. 

80: 'N TROMPE'T 
SPELER vall die 
o r kes van die 
JVy nbergse Seuns 
Hoerskool ill Kaap 
stad. Sy : gesigsuit 
dru kking g etuig 
vall die volgehoue 
konsentrasie wat 'n 
absolu te noodsaak 
likheid is vir cnige 
orkeslid wat deel 
uitmaak van 'n op 
roerige kamavalop 
log soos die van die 
Maties. Soos by die 

I Drompoppies het 
die sweet vryelik 
gevloei. 
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TEEN September vanjaar behoort die langverwagte Langenhoven- 
gedenksentrum voltooi te wees, nadat reeds in die jaar 1932 begin 

is met beplanning en die insameling van fondse. Studente wat dag na 
dag die bouery agter die Ou lngenieursgebou verduur het, sal dan van 
die sentrum se talle dienste gebruik kan maak. Daar word verwag dat 
veral PSO-studente deur die lngebruikname van die nuwe kompleks 
bevoordeel sal word. 

Die mod erne kafeteria-stelscl wat 
beoog word, sal waarskynlik die groot 
ste aftrek kry. Ongeveer 4000 persone 
sal daagliks die kafeteria kan besoek, 
waarvan 3 000 na verwagting PSO-stu 
dente al wees, en 1 000 tot 1 500 
koshuisbewoners. Kitsmaaltye sal van 7 
vm. tot 1] nm. beskikbaar wees, terwyl 
1 000 warm maaltye daagliks tust en 12 
vm. en 2 nm. asook tussen 6 nrn, en 8 
nm. voorgesit sal word. Daar sal een 
sentrale kombuis wces waarin blanke 
en bruin hulp sal gebruik word. Dit 
word in die vooruitsig gestel 'om 
moontlik later ook studente by die 
arbeid in die kornbuis te betrek. 

IN MASSA 
Mev. Renate Coetzee, senior dieet 

kundige van die Univer iteit van Stel 
lenbosch, het vir sewe weke 'n kursus 
in Restaurantbeheer gevolg aan die 
"Cornell School of Hotel and Re tau 
r nt Administration" in die VSA waar 
Sf praktiese ondervinding omtrent die 
massa-voorbereiding van etes opgedoen 
het Die personeel van die Univer iteit 
sal ook van die diens gebruik kan 
maak. 

DANS GROOT 

'n Reuse danssaal op die kelderver 
dieping beslaan die volle hoogte van die 
bou. Vanaf 'n glaskoepel op die 

derde vloer sal nuuskieriges die dansery 
kan gadeslaan. Die aal sal 350 pare 
kan akkommodeer. Die sentrum 1 
verder ander ontspanningsgeriewe soos 
SOoeker-, skaak- en brugvertrekke bled, 
rus- en leeskamers, 'n foto-ateljee, 'n 
on thaalsaal vir die Rektor asook drie 
addi ionele onthaah ale vir 400, 200 en 
30 persone onderskeidelik- Aan die 

Hervonndes 

DIE besonderhede in verband met 
die Hervormde Kerk i per abuis 
uit die Studentegids weggelaat. Op 
vcrsoek van die leraar van die 
gemeente, ds. w.e.J. van Rens 
bUrg, word inf ormasie h ieronder 
gepubliseer. 

Die Kerkgebou is gel e op di hock 
van Hofrney r- en Bosmanstraat, reg 
Oor Huis Ten Bosch. Die leraar ds. Van 
Rensburg, woon by Binnekringweg t 6, 
DaJsig, Stellenbosch. Sy telefoon 
nommer i. 6106. 

~redi nste word elke Sondagoggend 
°lll 10.00 vm. en .aans om 7.00 nm. 
g~hou, behalwe tydcns die twecde on 
vlcrde Sondagoggendc v 10 di maund. 
Dan Word die dleru te in di PauTI 
gehou, en w I om 9.30 vm. by Hoof 
Wcg 112. Ahnat is welkom om dit by to 
wOon. 

Die Hervormde Studente Verenl 
tUng begin ook ecrsdaags oefen vir 'n 
yerskeidenheidskonsert met die oog op 
n toer na fransvaal gedu rende J uni - 
maand. Op Vrydag, 14 Maart word 
daar 'n geselligh id aangebied. Die 
groep vertrek vanaf die k rkgebou, en 
ds, V, n Rensburg beklemtoon dat 'n 
op uitnodiging om deel te n em aan 
aile Matie gerig word. 
t Vro er het di lIervormd Kerk nie n . 
had te . Kerkg bou op tellcnbosch ge- 

me, sodat daar sl g: met groot 
OPoffering sam komste gehou kon 
~~rd. Os. Van Rensburg i gter oor 

Ig daarvan dat dit van nou a baie 
g d m t hulle sal gaan, aanget ien di 
nUWe k rk onlan vol tooi is. 

behocftc vir kantore vir studentebedrv 
wighede sal ook voldocn word. Die 
Studenteraad en Die Matte sal byvoor 
bceld kantore in die gebou he. 

lWEE MIUOEN 

Die ko te van die gebou beJoop 
ongeveer R2 miljoen. Argitekte is 
landswyd uitgenooi om aan die kompe 
tisi , wat vir die beplanning daarvan 
uitgeskryf is, deel te neem. As e sore 
<leur die Universiteit aangestel, het as 
beoordelaars opgetree. Die maatskappy 
Holm en Beyers van Pretoria h t einde 
lik die kontrak gekry. 

'n Advieskomitee vir die sentrum is 
in 1970 . aamgestel met prof. J .B.R. de 
Villiers, dekaan van die Ingenieurs 
fakulteit, as voorsitter. Die Studente-t-----------------------------,-------------.-- ... 

raad het ook verteenwoordigers op die Leu:emJiger program 
Advieskomitee om te waak oor stu- 
dentebelange. Vanjaar word die SR 
verteenwoordig deur Johan Treurnicht 

en Petro vanR~~::sl:U:::: deur SAAK ben/an J ~r-----__'''''''' _.' __ 

Sedert 1932 beywer Stellenbosse r 
studente hulle al vir die oprigting van 
die sentrum. Oorspronklik ou dit net 
uit 'n gedenk aal bestaan het. Vereni 
gings 800S die Studenteraad, die Afri 
kaanse Nasionale Studentebond, die 
Boere-orkes, die· Jan Pierewietgesels 
kap, die destydse Jool, die Universi 
teitskoor asook privat kollektant het 
ywerig geld inge. amel. Die projek is 
voordurend uitgestel vanwee 'n gebrek 
aan fondse en 'n geskikte perseel, 

Uiteindelik word die lank g koes 
terde ideaal verwesenlik. 

OP Vrydag 21 Februarie is '11 kaas-en-wyn-party ill die H.B. Thom-teater aang. bied, waartydens die vierde 
en vyfdejaar-regsstudente die nuw lede pan die personeel van die Regsfakulteit ontmoet het. Appelregter 
Rabie het in In kort toespraak by die getcentheid die werking pall di Appell of ge kets. Op die [ow 
verskyn van links no regs: pro}: C'G. van der Merwe, 'Appelregtcr Rabie, mi. Liz I Visser, mnr. U n ~ van 
Rooyen en Manette Mostert (Voorsitster van die Srudentehof]. 

'~WN I L 
~ 

"DIE huidige bestuur van AAK het gevoel dat dit nodig is om 'n 
bietjie meer lewe in SAAK s aktiwiteite te blaas," het H n van 

der Riet, die ondervoorsitter van AAK, a, n Die Matie ge e. ie 
bestuur het besluit om hul algem ne organisasie op t knap, 'n paar 
belangwekkende "gewone SAAK·v rgaderings' te reel en 'n ek peri 
ment te maak deur 'n r eks v egad ring rondom 'n sp siflek tern t 
organiseer. 

Dll 

Co chm n's Cottage 
DIE'Ii' ing van die Coachman'. Cotta;: . 

-h e nkomste plaasvind, 

(Vent /g )/> M. 11) 
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flu W~n In :J{uwe GfJate ... 

. Baie lang r as agtig Dae i daar g w rk om nog 'n Karnaval te pleeg. En dit was aand en 
dit was more en die groot dag was daar kompleet mel pragtige, hoogskopende en natgeswete 

tambo rnooientjie , gra i u e n nie-so-grasi lise vlotte, doelgeri te en ywerige-militante kollektante en 
di jo 1 nde skar wat onru tig wag op die pro i wat volgen tradi ie laat moet wee. 

Re d in di vroee lett rkund Ell sederhout, onsterflik erens 
ver kyn di dood, cen van die groot sit, 
misteries waurvoor die men staan. Of swerwe as 'n spookwolk silo 
Aan di dood i die m n onh r- werwit, 
ro plik uitgeJewer: Deur onbeperkte magte voortge- 

"Gele dood, stomme dood, stoot, " 
elke porie wordt een wonde, C. Louis Leipoldt. 
ik bloed zwijgend, langsaam uit. En tog i da r troo in die hoop 
Mijn zoetste ketens, vleesch en op 'n w ersi n agter die dood en op 

ABBEY SIMON geest, 'n nuwe lewe, weg van ard e sorge. 
Sat rd gaand tr di' b ro md hebt jij weer plots ontbonden. Dit i hierdie g loof wat die dood 

Amerikaan e piani , Abb Y Simon, in Ik ben uw buit, ik ben IIW buit." sy ang I ontn em en 'n digter soos 
die Kons rvatorium al op. Hierdi is Marnix Gijsen John Donne in staat tel om te 
'n uitvoering wat 'n men. be waarlik Die mens leef op pad na die skryf: 
kan mi Joop. Hy i nie leg te ni 'n dood to , en eendag moct hy die "D ath be not proud, though 
per ek rioni: nie (jet wat legs baie vre mde land betree. Maar die dood some have called thee 
o f ning v rei ), m ar hy b it ook die bring ook die skeiding van hulle wat Mighty and dreadful, for, thou 
v rrnoe om 'n ei I we a n die mu. iek die naaste aan die mens ta n: art not so. 
t gee. In Amerika i. daar al 'n soort "Dit is die bitterste van alles, One short sleep past, we wake 
Abbey Simon-kultus, odanig so dat dit, ternally, 
dieN w York Times : Dot wat ek liefgehad her, war And death shall be no more; 
" .... He b gins where most pi ni. ts nou dood death, thou shalt die. " 
kaye ofr~ (S~n di kunsb~dsy~ M~ ~~~E=~~w=q=g=e=k=g='=~=~~~~~~~=v=an~~=o=d~~~~~~~~~~~~=G~.O~·U 
van Stell nbo ch kultuurmanne durf ... 
dit mi loop. 

freddie 
• marais 

ni . Di "wegry- pan" mo . ook van 
j. ar met 1 . h ndc t rugke r. 

PATROLlI' 

MAESTRO 

Dagse al die Pans! 
Karnaval is skielik verby en dis tyd om die oe toe te maak, 

agteroor te sit en met so 'n euforiese glimlag terug te dink aan die ou 
daggie en at die heerlike dinge wat gebeur het. Want sien mense, 
Karnavallaat regtig dinge gebeur. 

LEER HOE OM U DIAMANT EKONOMIES TE KOOP - 
KOOP VAN 'N G OLOOG TE N 

SLVPERSPRVSE 
Op die redelik hoc vlak van die 

Kornit het die vonk hlykbaar gc- 
pat. 'n M n wond r of di feit d t 
Henni Dew t 0 trots lyk as hy lang 
fin lis Adri n die Spur sit wcrklik sleg 
deel van sy verpligting i. 

n CJ I \'1\. iamon~ 
(Den ....::Jmith cJ..J iamant, II 

THI AULT-G OU 101 
THI AULT· L IN 
KAAP AD TEL. 43- 

-RADIO'S 

AMMO OONPLA 

RS, 11. 

I L 

AUM SLEUTELSTER 

Die student se boekwinkel 
rnavalvoor itt r Carmine h t 

voorwaar ook opro r onder di . kon r 
g slag veroor aak. Di hel Nerina is in 
r p en roer oor die rugte dat di' 
mann tjie 'n ogie h t op hul primari . 
Dit lyk dan ook a. of die nooi Amora 
haar die hele itua i I t welg v I. Nou 
kan dit wee d til' net 'n klornp 
ouvroustorie is, m ar waar ar 'n 
rokie i di preekwoord, is d r 
warm teo .n die re van Nerina i 

e a ook br Jew ndig. 

ru tbankg bou 
Andrin a tra t 
t Ilenbosch 

7600 L. 
4440 
2906 

NA N VI P DB ME 
6 

76 L. 29/ 43 

TOKKELS 

Di tokkelokke bJy darern 'n klomp 
ware haantji onder die henne. Admi 
sante Loui. Krug r en lohan Hendrick 
i nou be ig om onder di De Villier • 
familie in te klim . .Tohan pro r hard 
om Elzette van Hui Ten Bo ch in hom 
te la t belan tel, t rwyl Louis di . If- 

oogmerke h t met Mitzi. By toon 
behalwe dit ook nog 'n ong k nde 
bel n telling in Deidre Opperman, 

MATCHMAKER 

Muurbal het die potensiaal om by 
Cupido oor te neem a "Matchmaker". 
Sedert Akkerjolnooi In Law. on die 

I be in pe I h t, h t ke tu n 
ha r en Jaeo - ook 'n ywerig speler 
verba end begin vlot. 

BUI Vl!.RKOPE 

Die buit verkop wat d ur die 
dame ko hui ond me m word kan 
ok in iet nd rs ontaard. 'n Men 

wonder daarom dan wa rom Adri Jou 
bert van Lydia nou die nand so laat en 
o till tjie di koshui in e luip h t. 
Koffi tyd kon tog ni 0 lank geduur 
h t nie. 

Di p d na 'n man se rna ' I op 
vre lik baie draaie, maar iewer. moet 
dit tog nog maar deur die maag gaan. 
Come de Waal en H nne du Bois loop 
die pad sommer van di begin af r g 
deur so veel a. moontlik in die Spur te 
sit. 

Groetnis 
Di min m 
SG-Lo rder 



PHRSONE wat van hierdie ko- 
10m gebruik wil maak, moet 
briewe of poskaarte met die 
volle besonderhede (insluitend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers) rig aan: Die Sosiale 
Redakteur, Die Matie, Sanlam 
gebou 205, Stellenbosch. Inge 
skrewe studenle van die Un i 
versiteit van Stellenbosch kan 
gratis plasings doen. Vir ander 
persone is die koste R 1 vir elke 
veelvoud van 30 woorde. " 

SUZUKI van 80 cc. m t min kilo 
meters. R120. Kontak Thys van 
Lingen, Ackermr nnstraat 10. Tel. 
4991. 

RUGSAK 
'N KHAKI-KLEURIGE rugsak van die 
ilmateriaal m t rnetaal rug ·teuning en 

I erven terkte . kouerbande. Nag net 
een maal gcbruik. Prys nuut was 
R22,50. Prys nou RIB.OO. Kontak mej. 
P. Heydenrych by K304, Majuba. Tel. 
2235. 

GFVIND 
Klein dam haria ie op 24/2/75 ge 

vind. Eienaar kan dit uit en by kamer 
206, Sanlamgebou, 

By St llenbo: .h St si i. 'n univ r- 
it itsbaadjic (pruimkleurig); 'n karton 
m t d mesklere, rokspatrone en 'n 
I e lamp; en kl r ie g laat op trein 
2116 op 9/2/75, gevind. Mej. C.M. 
(10 t word gevra om laa noemde te 
kom afhaal by di SR-kantoor. 

OP die oomblik ontvang Suid-Afrika heso k van vyf oor ese 
skaakmee .ters: grootmeester Alberic O'K lIy de ~alway (Belgle) 

en Karl Robatch (Oostenryk) en internasionale m e. ter Ilan Ree 
(Nederland), W mer Hug (Swit erland) en Heikki We terinen ( in 
land). 

PxN 

se elfde kuif i gter twyfclagtig; dit W 
maak die po i i vir Wit . tukk p, .,cK 1082 wa t dan 0 k g nadel H: 7 2 
11..... PxP(en pa ant) D; K J 10 
12. B-N5ch N·B3 K: 3 2 
13. 0-0·0 K·B2 
14. KR-KI BxP 
15. Q-R5 B-K 
16. BxN QxB 
17_ Rx8 QxP 

Na 17 .•. " Q R volg 18. R·QS n 
na 17 .... , KxR vol 1. QQ5h, 
K·K2j 19. Q.Q7 mat. Swart b gin du 
III t'n d p ra tc aanval. 
ra. RxP K R 
19. Q-Q5ch K-K2 
20. Q K5ch Swart gee di 

sp I g wonn • 
'n lndrukwekkend p I d ur- 

O'K lly, Om mce a t luit, volt 'n 
sp I wat R in 1971 te n voonnali 
WeT ldk mpiocn i r n P tro ian 
. peel het. 

Wit: Petro ian (USSR) wart: Re 
(Eng I Opening) 

P-QB4 P-K4 
N·QB2 N-KB 
N-B3 N-B3 
P·KN3 B-N5 
N·Q5 N N 
P N P-K5? '! 
PxN N N 
Q-N3 Swart g e di . pel 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Blokkiesraaisel - R20/.5/.S" 

Roux, 

Open 
Binnekort 

A 
00 
HAN 

Andringastr. 66 

nd. (6) 

INSKR YWINGS vir di Blok 
kiesraaisel-komp ti: i word in 
gewag by die So. ial R idak 
teur, Die Matie, ~ 'anlamgebou 
205, Sf llenboscli. Di eerst 

R20 aan kontant 11 
daar is og twee kontantpry 
van R5 elk. Aile Mati r dak 
si lede 11 hul naasbestaand s 
i van die kompetisie uitge 
slutt. Die osiale R dakt ur al 
aile inskrywings beoord I n 
sy bcslissing is finaal. Aile in 
krywings moe! die Sial 
Redakteur bereik voor 4 nm. 
up Woen dag I C) Maart. 

Di vraag oor hoe terk hierdi 
sp lers werklik is, ontstaan onmiddel 
lik. 'n Goeic aanduiding vall 'n sp ler 
rclatiew Sf rktc kan verkry word deur 
op . y r lati w sp Iwaard tit. Vir 
die besoekende m ters is dit onl ng 
aangegee as: O'K lIy 2445; Rohatch 
2440; Ree 2425; Hug 2425; West rin n 
2365. As on dit vergelyk met David 
Friedgood (Suid-Afrikaan • kampioen) 
sc 2310 b hoort dit geen verrassing t 
wee a Suid-Afrika al di t t V r· 
loor nie. 

Die volgcnde sp I is in 1948 in Mar 
del Plata g peel, Dit g c 'n go i 
aanduiding van O'Kelly op y b ste. 

FJETSE Wit: O'Kelly Swart: Denker (VSA) 
PEUGEOT 102 dame fiets van 50 (Ruy Lopez) 

C. In goeie toestand m t min kilo- 1. P-K4 P-K4 
meters. Blou. Skakel Rachelle van 2. N-KB3 N QB3 
ingen by tetefoon 4991. 3. B-N5 P B4 
BSA man fiet in uit tekende toe-, Swart speel di besond r aggr - 

. tand. Groen en goud. R40. Kontak siewe Schliernann-verdediging. 
Thys van Lingen, Ack rmann traat 10, 4 N-B3 PxP 
Stcllenbo ch. Tel. 4991. 5: QNxP P-Q4 

MOTORFlETS 6. NxP PxN 
Wit offer 'n ruiter op om 'n baie 

t rk aanval te verkry. 
7. NxN 

n Sp elbar alternati f is 
7 ... "Q-Q4. 

8. BxPch B Q2 
9. Q-R5ch K-K2 

Die enigste kuif, want 9 ... , g wonn . 
P N3? W't t 10 Q K5 I Nn B ..... P-QR4 volg . P-QR3, 
- . wen 1 me . - Cl. B-B4;10,BPxNPmet'nmaklikewn. 
10. Q-K5ch B-K3 W t ou n van on Sprin bokk ni 
t 1. P-Q4 'C om 0'11 pel t n R' (of een van 

Volgen Matanovic. Encyclopae- sy kollegas) te . peel nie! 
VERLOOR dia of Chess Openings is 11. P·KB4 'n 

beter voort. tting van di a nval. Swart SAR 
'n B ntley man horlosie mett------------------- ---1 

W.V.R. agterop gegravecr. 
Verloor op oetzenbura: W ton 

Ligmeter (exposure metre) n '0 R nt 
Icy man. horlosie (verloor by . w rn 
bad). 

Gro n weetp kbaadjie v rloor by 
Dagbrcek tenni banco 

Di ond r. kei eieuuar kan dit by 
di Sk-kantoor afha I. 

seA 
(Vervolg van bl. 11) 
li~ e omerkamp, wat gehou word op 
di naweek van 14·16 Mart te Hout 
h ai. 

Onder vele and r beoogd b drywig 
hCde bepl n die SeA om v njaar 'n eie 
tra kar te b m n m t die trapkar 
W dren, 
. Ter handhawing van 'n goeie balun 
! daar ook weekliksc vergad ring. van 
n rn tiger aard. bike Sondagmiddag 
?rn vieruur is daar 'n 'Byb tbe. pr king 
10 die Coachmans Cottage in 
~I xand rstraat, WI arna g zwoonlik 'n 
Igte etc aangebi d word. Daar word 
~;~k weckliks bidur by Majuba iehou. h==============i1 Af: 
In da aa nde vind dar r Byb 1- 
pr king pi a . 
Volgcn Martin is di opset van die 

aJ A van 0 'n aard dat die kl m op 
In I onderrig en die verbr ding 

~~n ~ri 1 tik rvaring val. Hy m n 
It di werksa mhede v n die ledc 

onder m inderbcvoorr gte in die 
vtrand as bewy hiervan dien. Op 
k tYda n Saterdagaand word 'n 
01 1 kro g in 'n I ." huis rcorgani r °t hulpbehoewende kinders van die 
raaj a te hou . 
. Di S A i. 'n interna ion ale organi 
I n dit oor pan enig kerk- of 
IVerband. In Suid·A rib i. di 

~r anis . ie in di trikte in d el met di 
.oofkantoor in Joh nn burg. Da r is 
~ Ike di. tri 'n v ltydse p r. on I. By 
. Yna elk Suid-A rikaan univ rslt it 
I daar 'n S A·tak wat on ding kel 
v ur 'n j, arli kongre Martin "e 
erder dat die SeA van St lien bosch 
oog om v nj r die kon eren Ie hi r 
n te bi d. 

, 
No rd 

;AJ9 
H: 43 
0: 42 
K: A 8 4 

00 
:7 

H: A J 109 
D; 863 
K: J 5 

5 

i n Vir hom v n 

7) 
'n 

nn ..... ___ 

r 
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uw 
y JE 

EA 
'E AKK:.R in Oorpstraat is besig om snelle veranderings te 
ondergaan. Afgesien van die tipies-Duitse voorkoms wat dit oor 

die vakansie verkry het, is 'n gekwalifi erde Oostenrykse sjef 
aangestel om die gehalte van die disse te vers eker. Daarbenewens is 'n 
effektiewe koeponstelsel ingevoer, waarvolgens studente aan die begin 
van di s me ter in koeponboekies kon bele vir gebruik tydens die 
geldskoorste wat normaalweg later volg. 

kaans, 'ngcls en Duits magtig is en al 
vy jaar in die land i .• as sjef aangestel. 
Paul Libisch org dat hy nie net voed: I 
voorberei wat die profe sor .owel as 
tudents ak pas nie, maar dat dit ook 
na klik is. 

KOEI'ONS 
"Uit [arum rt vir di studente wat 

hul rna 'I kker gekookte kos so mis," 
A Paul, verskaf hy nou spcsiaal 'n hord 
gekookte kos (groent s ingesluit) teen 
SOc. 

Vir di' student wag geneig is am sy 
ld maklik op ander ding uit te gee 
n wat d n later in die kwartaal va - 
brand sond r g Id om sy meisie uit te 
n em, is 'n oplossing bedink. 'n Pakki 
koepons, wat Ic-, le·, Sc-, IOc- en 
2Oc.koepon. bevat, word nou it - 
reik. 

A finale 
00 tenryker, 

PAUL Sf.: "SPECIALITY" 

COENRAAD VIS, 't"R, wat van 
d. esweek aangestel is as Hoof 
redakteur van die intervarsity 
blad, Di He m. Die blad sal 
sovat 'n week voor die inter 
varsity teen die Tukkie: ver 
skyn. 

':Ame ikaan e 
elig" 

(Vervolg van hi, 6) 
MATJE: Jy het gc. A dat jull to r terk 
polif s van aard wa . Watter pol tlcl 
h t jull ontmo "t'/ 

ON Warm FILMDIS 

FILMVERENIGING 

Elke M andagaand (soms elke twee 
een) om 8 nm., of in die Reitz. aaJ 

(die Ingenieurswe gehou) Of in die 
Van der Sterrsaal (agter H.F. Ver 
woerdgehou), kom die Stellenbosse 
Filmvereniging bymekaar. Die doel is 
om rolprente wat ni meer in omloop 
is nie, te vertoon. Jaarlikse inskrywings 
word by elke vergadering gereel en al 
wat van lede verwag word, is om die 
R3 ledegeld te betaal. Eie aan die 
flImvereniging in Univer iteitskringe is 
die feit dat lidmaatskap oop is aan die 
publiek. Vanjaar bewys die statistiek 
dat daar 'n relatief groter toename in 
studen telede is as wat daar in lede van 
die publiek is. 

UWK 
Die be taande gericwc en veral sportge 
riewe is syn inslen swak. 

Moontlikh de vir student wat kwa 
lifiscer uit die univcrsiteit is go d meen 
dr. Van der Ros . In di handelswercld 
en in die biblioteekswese dink hy kan 
daar meer post get kep word. 

Dr. Van der Ross het afgesJuit dat 
hy genoeg vcrtroue in sy studentelig 
gaam het dat hulle verantwoordelike 
besluite sal neern. Die SR mag by. 
sonder die rektor e to stemming affili 
eer by nige studenteorganisasie. 

GEDRAG BY SAAK 
GEE AANSTOOT 

V rder het prof. Fensham g SIS dat 
die Afrikan rook uitwaart moet be 
w g n die ander bevolking groepe in 
ons I nd, Wat volk verboudinge betref, 
i hy gero pe om "nuwe wee t baan." 

[Vervolg van hi. /) 'n Mens kan al"een mekaar waardeer en 
, . ... verstaan a. jy JOU ewemen ontmoet en 

HURT tR.: My vernaan:tste. indruk ~ s~art In SUld-Afraka op on~eNYsge- m kaar mensw ardig behandel. 
dat on die enagste 1 nd 10 dIC w~reld J bled be!er da,ar an toe I a In dl re. Wanneer ou gevestigde gebrulke in 
wat werklik met optiJ_ni. me n~ '~ kleur- van Afra~a; s? oak ,!!et, b~tre~kin~ t~! onbruik raak, raak dit vol probleme. 
ryk toe~om!l kan Ult I n: O!S mteres· gesondheJdsdlc.nste. Pit IS die felte, Daarom i daar nog allerbande 800rt 
. nt dat n m ms eers bUlte J~u.land~ bet mOl. Greyh,ng gese. . H' tuiptrekkingl Dinge kan nie, om ver 
gr nse moet gaan am (~nder dl~ l.ndruk; Mn!. Greyhng m n dat d.. WI.t- .kei rede, oomag regkom of regge 
!.e korn, van SA, e unte~e POSI Ie: My ~n. ~Je wa~tman opg hef het, van d:e maak word nie. Op die politieke terrein 
tndruk IS dat dJC Amcnkaner bInn· Impl n arbe~de~ g~maak ~e;. Do n n is daar egt r in die afg lop jaar groot 
land III t gewcld~ . groot problem lllan wat dl. krtmme r dlt., he~ !lY voo uitgang g oaak, e prof. Fensham. 
worst I. . h t dl tndruk g kry dat gevra. Volg ns hom verkcer SUld- 
di Amerikan rs ni e ntlik w et hoc Afrik tans in 'tl C. van man ipering: 
om verder te ga n nie. hk din die "die vrymaking van diu Banto uit 
m te kritiek wat on moet ontbeer, i. ell nd ,amI de, pestillensie en on 
tota I ongcgrond, ,n c.k v r tout my kun e." 
om fa e dat dit amp r iets is wat 'n Aldu' mnr. Jreyling ill diskrimina 
m n kan no m inturnasionalc idkun- ie 'n "vergroci 1 van di gcski d .nis·' 
dige projck i"'. Hulle h t rn t so bai en un mate die kon; p van skeiding 
problcme te doen dat hulle on uitson· ontplooi, at disknmin. sie verdwyn." 
der om hulle grjew(~ na on te projck· T r afsJuiting It t prof. Va 100 die 
t r in plna, van i s t d( "n aan hull spr k rtl bedank vir hul "go ie port· 
i itua i . mangee. ,. 

LIBERAtES 

Greyling 
OPTIMISME 

ham 

NUWE lIoutbalke, koperpotte en 
, Om ,y,lojaliteit cn tocgcleentheid 'n Oostenrykse sief (Paul vir sy 
I teenoor d~e stud nte ve~der te la~t vriende} gee deesdae aan De A kker 

blyk, het [ef Paul sy pesiale resep Vlf , . 
"Ftllet Goulash 'Stegenoff" " Cn flam- n sterk kontinentale at.mosjeer. 
e) an Die Matie onthul. PSO dames Koepons gaan glo ook die betaal- 

al k nnis neern van: ~/ag makliker maak. 
B nodlgdhed : MNR. E. KRUGER, Aurorawoonstelle 410, Stellenbosch, ryf: 
i~O :~p~il~i t K het laasweek SAAK se bespreking oor diskriminasie byge voon en 
100 gr. gekapte ampioene was verbaas om te sien hoe onbeskof en onopgevoed party studente 
1 kopple ou op Stellenbosch kan wees. 
Yl koppie room Ek kan verstaan dat ornmiges nie Vir mnr. Merwe Scholtz kan ek met 
1 g pek Ide komkommer . .. van mnr. Greyling se opvattings hou se dat as hy ni wil he dat SAAK onder 
ut .n peper Aansoeke word mgewag VI! die vol- nie, net oos k en ander NP-onder- sy voo itt rskap sy swakste reputasie 

25 gr. hotter gende pos op die Sangfeeskomitee steuner nie van mnr, De Villiers en kry, en sy laagste punt in die tien jaar 
brand wyn 0 wodka I van 1975: prof. Olivier s'n hou nie. Beide Prog- en van sy best an bereik nie, sal hy meer 
M rode: Tesourier; .Sekretaris; _Yerho gb - VP sprekers het egter hulle waardering moet doen as net ongem klik lyk 
Sny die iIIet in l/l" - r pe, Pia die stuurder; en die portefeuljes van ont- uitgepreek vir die "akaderniese atrno- wanneer sy vergaderings ha d-uit ruk. 
Ibotter n ui in'n pan vir dri minute hale en blornme (3); Programme (2); sfeer" waarin hul toesprake ontvang is. ---------- ....... --- 
en voeg die alreeds-met- out en-peper- Eregaste en Kaartjies (1); en Rektame Met mnr, Greyling se toespraak was 
behandelde I met by, a ook di am- (1). . . daar egter 'n 8 skree en 'n gekoggel van 
pio n • V g die br nd wyn of wodka Aa.n~ ke moet eng ~ord a n: Ole die begin af en is daar selfs papiervlieg 
by en 18 t aile braai. Voeg daarna die Voorsitster, Sangf skornit c, Sanlam- filigi s gegooi - en dit terwyl die 
sou. "room by en l: at dit kook. Dien g bou 205, St llenb sch, 7600. Aan- spreker in werklikheid die studente 
<lit m t die g pek Id komkomm r op. oeke luit op Dond rdag, 27 Maart. gas is! Mnr. Greyling was imm rs deur 

SAAK genooi en bet as 'n guns 35 my I 
gery om on. te kom toespreek, 

Ek kan u verseker dat niemand 
weer agt r ons al aanry am b leding te 
word nic. As SAAK dan in die toekorn 
n et liberales kan kry om hier te praat, 
word die h Ie ding cn. ydig en gaan die 

- Ike n met lIY eie taal, kultuur n aktualiteit uit die "aktuele aangeleent 
tr di ies. Van en g meen kaplike taal hede" uit, In daardie geval gaan die 

midd~1 tot ko£?mu~jkasie !. daar besta ns regverdiging van die ver niglng 
amper Ole sprake me. Ole Arnerikaners oak tot niet, Dan kan SAAK maar 
~an . kynbaar nle .vcrstaa~, dat die gcwoon deur Progreso iewe Party-vet 
ituasl by on ver kil van die by hulle gaderings vervang word. 
n~.Da~omwa~u~b~~ghSM~_~ ~_------------~ 
on onderskeie opvattinge. 
MATIE: Na aanleiding van die aard van 
jou to r, met \vatter indrukke het jy 
t ruggekom n Suid-Afrika? 

en 
waarts bewe g op intemasionale gebied 
- nie net staatkundig of diplomaties 
nic, m ar op all moontlike terreine. In 
die afgelope twee [aar is daar gocd 
gcvorder - in sonimige opsigte fer 
nomenaal het prof. 'cnsham gcse. Die. 
groat te deurbraak is besig om in 
Afrika plaas te vind. Di diploma tieke 
wei lae moet opgevolg word met 'n 
uitwaartse beweging op ander vlakke, 
soos die wctenskap, landbou e.d.m. Dit 
gaan gebeur dat mense van die Afrika 
state hier by ons op gespe ialiseerde 
gebiede opleiding gaan vra en di t sal 
dan die taak van di Afrik n r wees om 
hulle tc akkomod cr. 

Ul1WAARTSE BEWEGING 

Ren van die vlakkc van uitwaartsc 
beweging waur die individu 'n belang· 
rik rol kan sp cl, i. die persoonlik 
vlak. Bai min moeit word egter ge 
doen om uit t vind hoe ander he 
voJkingsgro pe dink, wat hul probleme, 
1 wcnswyse 01 filosoic is. 



Die 

DAMES 

S AYNO SEEGE 
LUITAAN 
BY MATIES 

Vertrek 

Twee oud-leerlinge van die Hoer 
skcol Grey in Bloemfontein, Johan 
Potgieter en Andries Schlebusch, be 
hoort ook die Stellenbosse span te 
versterk, Volgens mnr. Jaroslav Houba, 
die US se afrigter, hou hierdie viwee 
baie belofte in en kan hulle in besonder ELF KEER 
gocie spelers ontwikkel. Die Matie-damesspan hou eweneens 

Die broers Swart toon ook heelwat 'n baie trotse rekord deurdat hulle elf 
talent en vera! Kobus kan 'n plek in die jaar agtereenvolgens die beker by die 
eerste span oopspeel. Chris Cilliers en Suid-Afrikaanse Universiteitekam 
Kosie Rossouw sal ook die Matie-span pioenskappe gewen het. Met talentvolle 
'\crsterk. nuwe spelers soos Maryna Kruger, S [a 

Oosthuizen, Mariana van Greunen en 
Alma du Toit (wat gereeld vir Bellville 
gespeel het), behoort Christine Marais 
en haar span weer die stryd om die 
beker te wen. 

Wat die Universiteitskampioenskap- 
pe betref, hct die volgende mans. pelers 
deurgedring na die kwart-eindronde: 
Leon van der Merwe (eerste gekeur), 
Rayno Seegers (tweede gekeur), Lou 
rens Weideman (vyfde gekeur), Johan 
Potgieter (vierde gekeur), Danie Vor 
ster (derde gekeur), Johnny van Breda 
(sesde gekeur) en Christo Volschenk 
(sewende gekeur). 

Verlede jaar het die mansspanne 
van Stellenbosch 'n besonderse puik 
prestasie behaal toe die A- en Bvspanne 
onderskeidelik eerste en tweede in die 
WP-tennisliga gekom hot. 

I N die afgeJopc D sernbervakan- 
sie is die jaarlik e interunlver 

Here swem-, duik-, g inchronl 
s erde swem- en waterpolokam 
piocnskappe "an die Universit it 
van Kuaps tad gehou, tellenbosch 
se . panne hct haie goed pre er 
ell Matle: was prominent op die 
wennerspodium. 

Di . man. - en d m s wem panne h t 
I ide twecdc gc 'indig in hull onder 
skeie afd Iing en ver ker dat di 
Mntie-swemspan die alg .1H~I· kompe 
tt i wen. St llenbo h man .. p, n 
het di duiknommer ing palm t rwyl 
die geslnchroni erd .sw msp n hulle 
a deling gwen het, 

Die Stellcnbosi , swcmspan h took 
go d g vaar cn 'n hele paar Maties is In 
die Protea-span opg ne m. Onder die 
mans het Deon Louw sy Prete a I ur 
vorwer . Dames wat Prot akleur gekry 
h t i Piette Horn, Elaine McDonald en 
Libby Burrell. 

S TELLENBOSCH se tennisspanne kan hierdie jaar weer naam maak 
in die Westelike Provinsie se tennisliga. Verskeie nuwe spelers het 

hulle by die klub aangesluit, en hier is die Springbok Rayno Seegers 
seker die grootste aanwins. 

om NOMMF.R 
In di duiknomm r vir m ns h t 

G rry F.vert<~n geskitt 'f. Hy het die 
een- en tweemeter duiknommers w n 
en in di pro . '0 Springbo klop. 

Audrey Fry h took h r Prote . 
klcu v rwerf, n wei vir inchronl- 

rde swem. 
Minder geluk ig was die waterpolo 

span, wat legs teen Oost ,like Provlm e 
'n oorwinning kon aantek n. 

NIEERVARIN 

Die dame afdeling het met die ter DENYS HOBSON, skitterende bybreekbouler van Stellenbosch en die Vol ens bulle afrlgter, me]. M rgar t 
perse gaan nog. geen verras ings opgele- Westelike Provinsie is ver/ore vir die Maties. Denys gaan binnekort Lightbody, .k:m nierdie teleurstellend 
wer me, en die gekeurde spelers het . . . .. vertonin Ole so v .1 toegeskrvf word 
almal deurgedring tot die kwart-eind- trou en homself in K_aapstad vestig waar hy hom by die klub Tegniese aun t min o fenlng of Ifrigting ni ,aH 
ronde. Hulle is, in volgorde van keu- Kollege gaan aansluit. rum 'n bl te gchrek ann TV' ring. 
ring: Christine Marais, Leonie Mont 
gomery, Alma du Toit, Marie4Louise 
Snyman, Nicky Kuschke, Marika de 
Ridder. Jill Payne en Mariana van 
Greunen. 

Staatmaker 
Verlor 

Denys 
Stel 

Hob 0 
nbo ch BEKEROORHANDIGING 

Die oorhandiging van die bekers 
vind Saterdagaand in die klubhuis plaas 
tydens 'n kaas-en-wyn-geselligheid. 

TanPi word daar met borge onder 
handel in verband met '0 nuwe toer 
nooi waarvoor Stellenbosch as gasheer 
sal optree. Die organiseerders beplan 
om at die knapste spelers van aUe 
Suid-Afrikaanse universiteite hierby te 
betrek. Hierdie toemooi behoort 'n 
goeie inspuiting vir universlteite-tennis 
te wees, en die organlseerders hoop dat 
die toernooi groot getalle toeskouers 
sal lok, Daar word ook beoog om 
spreiligte by die On-Mutual bane ante 
bring met die oog op hierdie toernooi. 

VIr 

TRADISIE 
, Verlede jaar h t Simonsberg en 
'Cndrag die eerste pick gedeel, maar 

dit lyk asof albei vanjaar vasberade is wat in t 973 net een punt agter 
om 'n uitslag in hut guns af te dwing. Simonsberg. was, moot 00' ni onder 
V rlcde jaar was die beste bokser van skat word n1 • 
die aana en die beste verloorder Ibei Ihoewel bok en van di sp 
Simonsbergers. In 1972 al is daar in die i rsp t op Stellcnbo, h j" h t i 
Sfellenbos!~e Student verwys na die boksklub 1 etllke mpio n op uni- 
tradisie dat Simonsberg die to moot ver itere, provinsial It, I~ n ion 1 
wen, maar in 1973 is die "tradisie" vi k ~P8el wer. 
verbreek want Simonsberg moes te- D1 Stellenhos e bo sklub be ta n 
vrede V:ees met 'n derde pick, na hoof. aaklik uit deelnemers a. II di" 
E .ndrag en Helderberg. [aur llkse int~!koshui -to?rnooi w ~ 

Vanjaar he r~ daar be ndere groot hulleself by die gele .ntheld ond r k 1 
belangst lling, want verled j ar het het. A nstaande week sal J~uU w r 
Huis Marais en Libertas ook sterk op fyn dopgehou word deu die ktub 
die voorgrond getree, terwylDagb;cek afri ter, mnr, D v~ Marth~z , wann 
ook weer vanjaar terug in die kryt 1 na hy talent onder die nuweling prob 
'n jaar se afwesigheid. Helshoogte, opspoor. 

DIE manskoshuise op Stellen- 
bosch is tans druk besig met 

VOorbereiding vir die in terkoshuis 
b kstoernooi wat op 22 Maart 
gehou word. 'n Groot skare word 
in die D.F. Malan-gedenksentrum 
Verwag waar koshuise kragte meet 
?rn die Pikkie Blommaert-trofee 
~n die enigste bokstoemooi wat 
Jaarliks op Stellenbosch aangebled 
Word. 
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ME WA 
EE EKO D 
NA MANALLEEN 

ELKE greintjie van Danie Malan is wereldgehalte. Dit het hy verlede Woensdagaand by die 
Sanlam-uurbyeenkoms onteenseglik bcwys toe hy die my 1 afgele het in die skitterende tyd van 3 min. 

54,6 sek. In dieselfde wedloop het ook Ewald Bonzet met sy tyd van 3 min. 59,3 sek. vir homself'n plek 
oopgehardloop onder 'n sestal Suid-Afrikaanse droornmylatlete. 

'n Skare van ongeveer 12 000 
m nse hct die cendewecr trotsee om 
Danie Malan e ege te aan kou. Met 
die annvanz van die wcdloop het Danie 
Goo en onmiddellik die voortou ge 
neem. By het 'n stewige pas gehand 
haaf en die eCT. tc ronde vier tree voor 
Malan geeindig. Malan so tyd wa 58,9 
ik. 
In di , agter te pylvak het Malan vir 

iOO n verbygegaan n hy het di 
tweede rondte voltooi in 60,3 sek, 
Malan het lcidelik die gaping tu: sen 
hom en die ander deelnemers vergroot 
en di) was duidclik dat die horlor ie y 
enigste oorblywende t en stander was. 
Toe die klok g lui het vir die laaste 
rondte i. Malan tyd angegee a 2 
min. 56,9 sek, 

Die kare w rasend van opgewon 
d nheid en h t Malan met ritmiese 
handeklap ang moedig, Oor die laaste 
200m i Malan staande toegejuig om 
uiteindelik sowat twintig tree voor 
Bonzet te eindig. 

MulJ r se tyd wa 2: 05,9 en die van 
Anette Wefgcmoed 2:07,3. 

TELEURSTELLING 

John van Reenen het, gemeet aan 
sy eie tandaard, 'n swak vertoning 
gelewer. Hy kon die diskus sl g 
61,98m ver linger; 'n hele 6m swakker 
as sy beste, Christo Theron was tweede 
met 'n af tand van 4454m en Koos 

AMPER 

ontstaan tussen Donald Timm en Josef 
du Pies is. Danie Goo en het egter na 
550 tree uit die bondel weggebreek, 

Oor die laaste 20 meter het Sakkic 
Web ter van Tukkies vir Goosen gejaag, 
maar Goosen het voorgebly om tc wen 
in I :49. Webster se tyd was 1:50 en die 
van Du Plessis 1:50,5. 

VERRASSING 

Dankie 

Die eerste nommer van die byeen 
koms, die 400 meter hekkies vir vroue, 
het 'n groot verrassing opgelewer, toe 
Hybte Myburg die knie moe buig voor 
die jong Lynette Louw. 

Met die knal van die skoot het 
Hybre Myburg onmiddellik begin op 
skuif en die oog gevang met die sierlike 
wyse waarop sy oor die hekkies geseil 
het. Lynette Louw, skoolmeisie van die 
Hoerskool Voortrekker, het egter die 
Snld-Artlkaanse kampioen oor die laas 
te 100 meter ingehaal en uiteindelik 
gewen om 'n Westelike Provinsie re 
kord van 59,1 sek, daar te ste1. Dit is 'N TRIOMFANTLIKE Danie Malan bedank twaalfduisend juigende 
die eers~e keer dat di~ nommer in die toeskouers vir hulle aanmoediging tydens die wedloop. Links is Ewald 
WP beslis word. Hybre se tyd van 59,5 . . IJ: S' fi . d d I 
is amper 2 sek. swakker as haar eie Bonzet wat m dlesel/d: we~loop uid-A rika se .~ew~n e roommyi- 
Suid-Afrikaanse rekord. loper geword het. Regs IS Clive Dale wat derde geeindig het. 

Lynette Louw het ook tweede ge 
kom in die 200m vir vrouc. Hierdie 
nornmer is gewen deur Ruanda Jacobs 
van Wes Transvaal in 24,5 sek. 

DUBBELE OORWINNING 

-Aanmoediging Was 
Die Ding Danie 
C OETZENBURG het sonder 

twyfel die beste atletiek 
skare ter wereld. Dit was die 
mening van Danie Malan, kort na 
die skitterende wedloop verlede 
week, toe hy homself met 'n tyd 
van 3 min. 54,6 sek. oor die een 
my I as een van die wereld se 
beste langafstandatlete onderskei 
het. Danie het geen geheim daar 
van gemaak dat hy waarskynlik 
nie die prestasie sou kon behaal 
het, sander die luide aanrnoedi 
ging van die skare nie. 

In 'n onderhoud met Die Marie 
het Danie gese dat alle omstandig- 

he de Woensdagaand in sy guns was. 
Hy het voorts gese dat hy betcr 
behoort te pre steer indien hy straw 
we kompetisie ondervind. 

HETGEWEET 
Volgens Danie het hy op die baan 

gegaan met die wete dat die Suid 
Afrikaanse rekord binne sy .)ereik is. 
Aan die einde van die twe e rondte 
het hy egter begin tWJfel of sy 

slag sou slaag. Hy wa op daardie 
stadium redelik tam, terwyl die ge 
samentlike tyd van die eerste twee 
rondtes veel stadiger was as waarvoor 
hy bcplan het. 

Op 'n vraag of hy kans sien vir 'n 
wereldrekord het hy geantwoord: 
"Waarvoor oefen 'n ~u dan? " Danie 

IUD :IE JBfF/:_-'R YS. 39·jarige na /loper vall Natal en Iwuer van die 
nie~ampl ,like 10Q meter wereldrekord vir ~y ()uderdomsgroep, is 
sekerlik vandag een }'an die m rkwaardigste figure in Suid.AJrikaanse 
at/eliek. lIy II I lJanjaar reedy lye van 10,6 sek. ell 21.5 sek. oor die 
kortnaellop) behanf. Afhoewel hy by die Sanlam-uurhyeenkoms die 
knie moes buig voor Erich E'~smann van Wits, het die veteraan tog in 
die proses afgereken met die 17~iarige Alistair Heald! 

In dieselfde nom mer was Clive Dale 
ongelukkig om 'n droommyl met legs 
0,6 sek, mis te loop. Dit is y beste tyd 
vir die nornmer. 

Di 800 m ter vir vroue het byna 'n 
Suid-Afrik, ansc rekord gelewer, maar 
a.g,v, M tan se my I ekord is dit nie juis 
d ur die opgewonde to skouers waar- ............. _ 
deer nie, In die twee kort naellope het Erich 

Sonja Laxton, Anee~ de Jager en versiteit van Patchefstroom wen Es mann en die veteraan Judge Jeffeeys 
Anet te Welgcmoed het die eerste rond- di ?OO ter vi . 24 5 teen mekaar te taan gekom. In aJbei tc kouer aan skouer voltooi in 61 Ie... me er vir vroue In , 

nommers was Essmann die beste daar- 
kondes. sek: S/egs 0, J sek. no haar was aan toe. Hy het die J 00 meter gewen in 
By die 200m merk het Aneen de Lynette Louw van die WP met 10,6 ek, en die 200 meter in 21,3 sek, 

Jager vorentoe geskj~t in 'n. poging om 24,6 sek: in die tweede plek. Judge Jefferys was tweede in albei 
Sonja Laxton te stuit, Sonja het egt r . 
haar voorsprong behou en Ancen het Slabber het di derde pick verower, wedlope en die 17-jange Alistair Heald 
uitgesak. Jurian Muller het sterk ge- 'n Goeie tyd is a ngeteken in die derd~. " . 
nael in die p ilvak en 'n tw edeplek 800 meter vir mans. Dawie Botha, wat DIe ve.rspnng VlI vroue IS gewen 
verower met An tte Welgemoed d rde, die pas aangegee het, het die eerste ?eur Magnet Herbst van T~~erberg met 
Sonja tyd wa slegs 0,1. k. swakker rondte in 55 sek, voltooi, In die loop n sprong van 5,75m. Marili van Rens 
as die S.A. rekord van 2:05,1. Juriana van die J aste rondte het 'n twecstryd b~rg was tw~cde en ~lna ~urge~ derde. 

DIe ontrekking van die Suid-Afrikaanse 
kampioen Maryna Meyer het grootliks 
die kleur uit die nommer geneem. 

Die driesprong i deur die junior 
Pierre Reyneke gewen. Van die verwag 
te tweestryd tussen hom en Hendrik 
Nel het nie veel tereg gekom nie. 
Reyneke sa wenafstand was J 5,44m. 

DIT lyk asof die onlangse besluit van die Transvaalse Rugby-unie am studiebeurse toe te ken aan manne 
met rugby talent, nog verreikende, en na my mening nadelige, gevolge vir amateursport in Suid-Afrika 

kan he. Daardeur is 'n gevaarlike presedent geskep wat kan aanleiding gee tot ongesonde mededinging 
tussen universiteite, omdat hulle nou eenvoudig gedwing sal word om dee] te he aan die bieery, indien 
hulle hoop om nog in die toekoms sportmanne van gehalte te trek. 

Dat hierdie Amerikaanse gebruik 
re ds vinnig be ig is om wortel te kiet 
in Suid-Afrikaan. bodem, is onlangs 
weer pragtig geillustreer toe die Univer 
iteit van die Oranje Vry taat beslult 
het om 'n beurs toe te ken aan die 
Matje-vleuel, Hermanns Potgieter, 

Potgieter, wat verledc jaar 'n kursus 
in liggaamlike opvocding gevolg het, 
moes in Februarle vanjaar her-cksamen 
in verskeie vakke skryf, sodat die hoogs 
onwaarskynlik Iyk dat hy die beurs op 
akademiese grond sou verkey het! Tog 
het hy (800 'n mens in aile biUikheid 
kan verwag) hierdie aanbod aanvaar en 
sommer tersclfdertyd (bloot toe- 
vallig? ) die Kov ies se rugby~ en Dal 
rymple·spanne aansienlik versterk. 

Dit Iyk vir my in bcginsel verkeerd 
dat sportmannc beter studiegeleent 
h de mag geniet vanwee hulle sport~ 
pre taBjes. 'n Universiteit is immcrs '11 
plek waarheen 'n mens (tcoroties in elk 
geval) gaan om te tudeer. Maar nog 
belangriker, is die gcvaar van oor en 

weer bieery wat tussen universiteite In'n onderhoud wat ek vandecs 
kan ontstaan, in 'n poging om beter week met dr. Craven in sy woonstel in 
"studiegeleenthede" ann sportmanne te Wilgenhof gevoer het, het hy dit duide 
vcrskaf. lik gestel dat die posisie tans heeltemal 

Nou dat die Kapenaars se rooiwyn onbevredigend is. Afgesien van die 
in elk geval onverkrygbaar is, wonder grootte van die veld wat problemc 
ek wat die sogcnaamde ryk Transvalers lewer, bots rugby buitendien deesdae 
volgende gaan begin opkoop, Miskien dikwels met atletiek. "Dit lyk vir my 
on, rugbyspelers? asof somer- en wintersporte al byna 

iets van die verlede gcword het: atl - 
tiekbyeenkomste word tot laat in April 
en selfs Mei aangebied. terwyl rugby· 
spelers reeds in Januarie begin oefen en 
di eerste vriendskaplike wedstryde 
reeds in Maart gespeel word. Dit is dUB 
duideJik dat rugby en atletiek gaan 
bots:' het hy gese. 

Hoe dit ook at sy, daar word tanS 
druk bespiegel oor die moondike lig 
ging van di nuwe veld. Verskeie 
moontlikhede word ondersoek, maar 
dit Iyk &Sof die keuse uiteindelik sal val 
op die grond Jangs die rugby-klubhuis. 

NUWEVEl-D 
Volgens dr. Danie Craven het die 

bou van die tartanbaan op Coetzenburg 
nie net die rugbyveld aansienlik ver 
klein nie, maar terselfdertyd soveel 
andcr probleme meegebring, dat die 
bou van 'n nuwe A-veld met voldoende 
pawiljoene nou 'n dringende noodsaak 
likheid geword het. Eerskomende 
Maandag sal die Universiteit van Stel 
len bosch se rugbyklub vergader om die 
huidige posisie te bespreek en reeling 
te begin tref vir die aanbou van 'n 
nuwe veld. ;JAN DU PLESSIS 


