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nou 
volle 

VRYDAG, 18 APRIL 1975 

Matie- Tukkk-wedstryd 
skielik 

internarsitv 
DIE komende rugbywedstryd tussen Stellenbosch en die Universiteit van Pretoria is besig om in 'n 

volwaardige intervarsity te ontwikkel. S6 'n wending is gJad nie voorsien nle, en reeling moes inderhaas 
getref word om die bykomstighede van 'n tradisionele intervarsity moontlik te maak. 

Sing-songs word reeds gehou, Die 
Besem verskyn, dirigente en 'n sjam 
panjenooi sal eersdaags gekies word, 
T-hempies word versprei en danse word 
aangebied. 

Die eerste sing-song het gisteraand 
plaasgevind en is bygewoon deur sowat 
1 700 Maties, 

DOK CRAVEN 

Die nuwe "volle" intervarsity verskil 
drasties met die Matie-Tukkie-rugby 
wedstryd wat aanvanklik beplan is. Dr. 
~anie Craven sien die wedstryd ook in 
n. heel ander Iig. In 'n onderhoud met 
DIe Matte se hy: ,un Volwaardige inter 
Varsity, soos ons dit geken het met die 
Ikeys, kan dit (die Matie-Tukkie-wed 
st~d) nooit wees nie. Oil bly bloot 
fCltlik net 'n wedstryd." Hy waarsku 
verder: "En 3, die pers en onverant 
woordelike mense dit wit opblaas deur 
ongegronde stories die lig te laat sien 
en so die twee universitei te en daarmee 
die Suide en die Noorde teen mekaar 
Wil afspeel, sal ek sorg dat dit afgeskaf 
word." (Sien bl. 18) 

rank BESEM 

DANSE 

Vrocer vanjaar reeds het die Stellen- aangesien vcrtcenwoordigers van die 
bosse SR besluit dat Die Besem, die Rugbyklub van die US, die S ntrale 

Bestuur en die Intervarsitykornitee eers 
vanmiddag daaroor besluit. Van be 
troubare bronnc word egter vemeem 
dat daar moontlik een kaartji elk 
toegestaan sal word aan persone met 
vyf stempels in hul besit en ook aan 
ingeskrewe lede van die koshuisrugby 
klubs. 

Die Sjampanjenooi word eers 
komende Maandagaand .gekie: en 
Woensdagaand bekend gemaak by 'n 
kaas-en-wyn onthaal in die H.B. Thorn. 

Danse word op die Vrydagaand en 
Saterdagaand van die naweek van die 
wedstryd aangebied, Vrydagaand vind 
'n def'tige bal in die Stadsaal plaas, 
(kaartjies t en R8 by Wemen beskik 
baar), en Saterdagaand volg 'n dans op 

tradisionelc intervarsityblad, vir die Vergenoeg. 
cerste keer vir hi rdie wcdstryd gepub- Die dirigente word op 24 April by 
Iiscer word Ander reelings is nie getref die sing-song heel dernokraties met 
nic. Eers onlangs blyk dat UP 'n st mbriefies verkies. Nominasies word 
blokbespreking gedoen het, 'n massa tans nog ingewag. 
mensc hierheen wil bring en op die Die Groot Brag vind plaas op Maan 
pawiljoen wil sing. Die plaaslike SR het .dag 28 April en sal tu. sen 9.45 en 
hierop 'n intervarsitykornitee ond r 10.30 nm, uitge: aai word. Vyt' Maties 
voorsitterskap van Anton Lubowski neem deel, en verder word onderhoud MARGUERITE VAN Z YI" is een van Coenraad Visser. redakteur pun 
saamgestel - wat eers op Maandag- met dr, Craven, Koos Meyer en die Die Be em, se keuses. Sy en Besemnooi Carilla Oosthuiz II {links] 
aand bekragtig kon word. Matiekaptein beplan, moet Coenraad h /p om pan 7000 Bes Ill. t l'I1 40c oms/a} Ie raak. Anton het gisteraand die jongste_- - ....- _ 
reelings aan Die Matie bekendgernaak. 

Sing-songs word gehou op 21, 24, OPINIES 28 en 30 April. Die eerste sing-song 
gisteraand het omtrent I 700 Maties 
getrek, en Anton beskryf die getalle en 
gees as "fantasties", 

ANTON LUBOWSKI 

DERTIG SENT 

DlEP DlNGE 
Rinne hoorafstand, sover as H IS4 

hoogte (die ko, huis). word die gilk 
met gemengde gevoel ns ontvang. Som 
mige inwoners van Fendrag mccn dat 

VE o 
Sing-songboekies is weer more van 

die koshutsvcrteenwoordigers verkryg 
baar teen 30e. Persone wat sing-songs 
bywoon, kry 'n stempel agterop die 
boekie. Diegene wat vyf sternpels so 
versamel, sal waarskynlik ecn kaartjie 
elk vir die wedstryd kan kry. Indien 
iemand 'n oefening mis "om ernstige 

CARINA OOSTHUIZEN redes soos toetse en siektc" kan hy die 

lLL-4-A--RD---m---R--~-V--' dag na die oefening 'n stempel by die 
~ SR-kantoor kry. 

'n Blokbespreking op die noordclike 'l!..._L ~ pawiljoen vir 3 200 Maties is Dinsdag 
_ ~ gedoen. Die wyse waarop die kaartjies flB.VWE/.1K. toegek n ",I word. is nog on seker, 

BRENTON GEACH, SR-lid vir are Kosh ui g 
Studentebelange, voel be- 

~~nder ongelukkig met die reeling 
kat koshuisstudente RIO per par- 
e~rplek moet betaal. 

is n Brief oor hierdie aangeleentheid 
ho Verlede week teen kennisgewing 
to Ide op die kampus aangebring. Bren 
. n noem daarin dat hy die Akadem lese R . 
Tad' egtstrateur, mnr. Topper Con- 
" I, hicroor gespreek het, en dat die 
~~rklaar dat die RIO as studente 
Ii rae tot onkoste beskou moet word. 
h Y verduidelik verder dat die instand oUd' ~20 Ingskoste van een parkeerplek 
to, per [aar beloop". Met die be- 
drWy~ehng van hierdie "fenomenale be ag' . aa b . IS bygevoeg dat dit ook die 
lik.nd nng van nuwe fasiliteite gedeelte- ek, 

"V ~ . errnindering in die fooi is hotweg 
di WeIer en die onwrikbare houding van 
be~ Administrasie is dat ons dankhaar 
Ill' ?ort te wees <lat die fooi slegs 'n 
ItlIJ1laJe RJ 0 is". 

WAARSKYNLIK een van die mee histeriese misteri ~ in b~ie ~are 
speel hom tans in Eendrag af. Vana~ twee ~e~e voor die lase 

word, al om die ander nag, 'n histeriewe gil va~Ult die gebou gehoor. 
Wye spekulasie is aan die orde van die nag ocr die oorsprong. 

krvwi di gil wissel van dit 'n "gees" moet we ~ en daar word B ' rywmgs van, . ., k J r oor ho 
"Clifton's mating call" na "sterwens- wyd n <11 p: I~nlg gcsp u.c . 
'11 " ter vyl hoord rs di karakter wat gru (lam hierdie ~cs vroe T, In of nn 

gr e , t delik is 'is '11 ski- Fend rag tot. y eindc sou g kom h t. daarvoor veran woor , , , , , ". t tydens die 
sofreen en 'n "mezzo-s oprano-vibralto" Menings so os n "~ wa. . i 'k f Oor die duur va 1 die gil is daar bou van l'cndrug van n stella re afg v~1 
o:~ r~e~n eenstemmigheid nie, maar het", tot 'n ~·ka~akt. r wat. van d~ 

I.. d Iike sekerheid dat dit ko huis so dak In di binnepl in geduik daar bestaan re e 1 , " h dii brua ve I lor vyf s kondes en cen minuut het nadat hy n anej: HUg r ( 
tu: n her' word vry alg m en bespr k. 
duur, Daar b staan glo . lfs di moontlik- 

hcid dat sekere van I· end rag in 
w ncr. die koshuis gaan V J laat s 
g volg van hi .rdie a~g, w k~ nd 
manit,r waarop hulle nag Vlf nag Ult hut 
luitner geruk word. 

I 
AF NA J u • N - • 

AFRIKANER-IDENTITEIT i. 'n dinamiese . aak met di taalfaktor <l. die h langriks te k ntinu rend' 
clement. Die Afrikaner se p riode van s lfond rsoek n lfpynlging kan g rus tot 'n ind gebring 

word, se Bertie du Plessis. Jan II unis en Willem Doman beperk Afrikan r kap tot blan s, Wlllem 1 kl III 
op die Calvinistiese aard van Afrikaner-Na: ionalism n Jan 111 en dat die Afrikan r nie 'n bydrae in 
Suld-Afrika kan lewer as sy "id mtiflkasie 111 t Y groep nie histori 

By 'n by enkoms verlede Dinsdag- dat di' onderwerp min, t n drie int r 
aand is 'n SAAK gehoor deur B rtie du preta: i moe ntlikhcde het, nl, ··V) I di 
Plessis, Jan H unis en Will'm Doman jeug dat Afrikaner-N ion lism rei. 
toege preek OOT die ond rwerp: HDi 
r levansie van A rikan r-Nasionalisme 
vir die jeug vundag." 

Bertie du PIes. is het da rop g wy 

V NDA:r 

lIy voel dat daar w ggehr ek moot 
word van 'n ge lkseerde id ndteit be 
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MA'fIE .. MEISI S HOV VAN BLOMMET AAL! 

V LD LO A 
32 Van Ryneveldstr. 32 

STELLENBOSCH Tel. 3963 Na ure 5180 

H en Lydia hied 
plaaslike stuk aan 
DIE eenbedyrf wat Helshoogte en Lydia opvoer, is getiteI hi die 

winter het die gepeupel om brood gekree ... Dit is spesiaal met 
die oog op toneelfees deur Anlen Jordaan, 'n honneur student in 
Afrikaans-Nederlands, geskryf, Dit is haar eerste dramatiese stuk, 
alhoewel 'n groot aantal van haar gedigte alreeds in Universlteitspub 
likasies verskyn het. Sy noem die toneelstuk 'n fan tasie - 'n drama 
van idee. 

Die verhaal self openbaar 'n alge 
mene geskiedkundige verskynsel: 'n 
groep minderbevoorregtes kom a 
massa in opstand te n die regerings 
magte. Die tuk is op die Franse 
Revolusie g basseer, maar kan met 'n 
hipotetiese situasie in Suid-Afrika ver 
gelyk word. 

Daar is vier karakter.. Die verhaal 
open met di hoofkarakter Lood wat 
besig is om met die Biskop te praat. 
Die toeskouer leer van die rebelJe wat 
in opstand gekom het, en 'n atmosfeer 
van angs, vrees en spanning word 
gcskcp. 

Lood se gewese vrind, Miraab, is 
Icier van 'die rebelle. Noudat hy 'n 
revolusie aan die gang gesit het, ontdek 
hy dat dit hoog tyd is dat hy uit die 

DA VB SClIALKWYK, saam met land uit vlug. Die spanning in die 
Christina Murray regiseur van verhaal word geskep deur Miraab se 
Riders to the Sea, beduie sy spe- pogings om weer Lood se vertroue en 

d vriendskap te wen. 
lers geesdriftlg. Maiuba en Ou e Daar is twee dinge in verband met 
Molen bied hierdie werk van hi rdie toneelstuk wat miskien lastig is. 
Synge in Engels aan. Dit word op Eerstens word die emosionele spanning 
Donderdagaand 24 April opgevoer. soveel bcklemtoon dat dlt irriterend 

raak. En tweedens, wondcr mens hoe- 

ew ett ckard ste' kleiner 
on oegeeflike rekenDia !Jen be end: 

ie HP·21 W ten kaplik. 

is ook klein r. 
HP-21 handh at die Laat u proble m 'n uitdaging 

w vir ons nuwe HP-21. Vol 
tooi en po hierdie koepon of 
kakel HP direk. *J)ocn navraag 
oor afslag vir studente. 

HEWLETT II PACKARD 
V rkop e {'II dreu deur 172 knurore ill (,S land •• 

nder 

K upsmd : 
. Breccasrle-hui , 
Brec tr rat, 
I d. 2-6941. 

Ouk Ill. jell. iunevhurg , Port I liz ill t h, I )mh. n ----- -----------, IAan Hcwl u-P. kard S.A. (Edm ) lip .•• 
Ipo bu 11118, VI cbcrg,8018. 
I 
I~tllur my a scblief nadere be onderhcd I 
:NI.:I1l1 
I 
• Adres 
I 
I 
I 

n n ecr 
m Ilile d ------- 

kom dit nodig is om Miraab sc ander 
red like dialoog met Eng Is te ver 
ba tel? Dit i kra op die oor. 

IAN SOMERVILLE 

RIDERS 
LYK BAlE 
BELOW END 
EEN van die min Enge]se een 

bedrywe vir die dramakornpe 
tisie word deur Majuba en Dude 

KBSTELL LA WR Y In die plaas 
like Anlem Jordaan se rebelle-stuk 
In die winter het die gepeupel 0111 
brood geskree. 

Molen opgevoer. Dit is Riders to 
the Sea, wat deur die Ierse skrywer 
J.M. Synge geskryf is, en waarrnee 
hy, soos met sy drama The Play: 
boy of the Western World, wereld 
beroemdheid verwerf het. 

Die dialoog is swaar gelaai met 
poetiese taaJgebruik en die atmosfeer 
van die Aran Eilande, terwyl die intrige 
daarenteen baie eenvoudig is. Die 
drama is universeel met sy toespitsin, 
op die onvennydelikheid van die men' 

tyding, en dit bevat elemente van 
beide die Griekse tragedie en die tradi 
sionele volksballade, 

Deur die dominante rol van die 01.1 
mo der Maurya ontwikkel die drama 
en dwing dit die toeskouer om insig te 
kry in die sinloosheid van menslik 
lyding en droefheid. 

Die regie van die stuk word gedoen 
deur Christina Murray, bygestaan deut 
David Schalkwyk. 

D.S. 

MOTORVERSEKERING 
by BOLAND BANK gee 
gemoedsrus aan die be· 
stuurder. Raadpleeg ons 
oor 'n Multiplex polis. 



- 
T FE 

DIE organisasie van die Universiteit van Stellenbosch e Amateur 
teater is reeds in hoogste rat om die eerste koshuistoncelfees ooit 

op Stellenbosch aan te bied. 
Die fees sal in die vorm 'Van 'n mate in sy doel gcslaag het. 'n Mens 

Interkoshuis-eenbedryf-dramakom- kan net hoop dat hierdi 'n jaarlikse 
petisie aangebied word, en duur vanaf instelling sal word. 
22 tot 25 April. Ode eenbedrywe sal 'n Wyc belangstelling heers reeds in 
per aand opgevoer word, en op die die verskillende koshuise, waar die 
finale aand sal die uitslag van die repetisieprogramme van die onderskeie 
kompetisie bek nd gcmaak word. Daar- stukke nou tcn einde loop. Gedurende 
na sal die drie beste stukke weer vandeesweek het elke groep r s'n 
Opg voer word. Daar word 'n geldprys finale kleedrepetisie in die Libertas 
Van RIOO vrr die best stuk uitgeloof, tearer, waar die fees pia svind, gehad, 
as~ok 'n wisseltrofce en 'n verskeiden- Kaartjies vir die opvoerings is by 
held van kleincr pryse. Teaterbesprekings in Edrich verkryg 

baar, maar 'n sekere aantal sal ook 
toegeken word aan die koshuise wat 
deelneem. 

RAU 
Daar bcstaan oak 'n moontlikheid 

dat die beste stuk op 'n toer na die 
Rand"c Afrikaansc Univcrsiteit sal 
gaan, RAU het 'n besonder aktiewe 
amateurtoneelvereniging en het al ver- 
keic kere pro beer om betrekkinge met 
USAT aan te knoop. HuUe sal waar- 
kynlik ook later vanjaar met 'n toneel 
stuk toer wat onder beskerming van 
USA T op Stellenbosch aangebied al 
Word. 

HERMAN BINGE 

Eenbedrywe kry van 
Geach die J a woord 

OP die foto bo l' rskvn die USA Trbestuur met ii plakkat wat di 
tone lfee: advert er. Vall links lUI regs taan Nico I. teytl r, Herman 
Binge, David Schalkwyk, 1wrleli l eed ell Nick Fill). Voor, if 
Christin J Murray, Ni '0 en sy ges ilskap i.' besig om USAT ill 'n b lang 
rike faktor op di J kampus Ie ontwikkel, ell meer word vir die res )'(111 
die jaar verwag, 

Die doel van die fees is om belang 
stelling in die toneel Jan te wakker, en 
om studente-dramaturge, -regiseurs en 
-tonecJspclers 'n gelecnth id te bied om 
hut talente te ontwikkel. Met hicrdie 
poging van USAT word die toncel nou, 
soo velc ander aktiwiteite, op 'n inter 
koshu isvlak gein troduscer. 

Dric van die ecnbcdrywe wat opge 
Voer word, is deur studen te geskryf, 
war bcwys dat VSAT re ds tot 'n groot 

Van die KUNSREDAKSIE NIC N o I NTERESSANTE en van aard heel uiteenlopende inskrywings is 
ontvang vir USAT. s~ koshuis,huistoneelf~ s. Onder die ~:lCer NJCO STI!.YTLER, '11 ~i rdejaar 

beJangwckkendes tel Die ja-woord, n stuk van n totnogtoc ong 1(.1 n- regstud nt 11 voorsitt r v n 
tifiseerde B. Geach, aangebied onder beskerming van die V reniging 'u A'I, 1,;. tuk wo d d ur Liberta 
vir die Redding van die Afrikaanse Eenb dryl. Hi rrnee sal meeding en I luis Div opg vo I. M I Bro 1 i 
werke van o.a. Amerikaanse, Vlaamse en Afrikaan e dramaturg , in I c 70 kry I 10 ill I 7 
Onder Ig. groep val onder mecr twe eenhcdrywe van Gerhard B uk . her kry . Dit h t IW d pi k in 'II 

VolgClls Nico St y tler, voorsitter 

Din', 22 April 
Erica en Heldcrh rg Ruwe erts H.A. Fagan 
Sonop en Eendrag Laat die kerse brand - Gerhard Beukes 
hans Palm he produksie 
Woens. 23 April 
Ari tea en Wilgenhof TIle small private world of Michael Marstons 

Norman 1I011 nd 
Irene en Simonsherg Die rooi Fluweelja Jo. phina Niggli 
Huisc Neethling en Visser Oktobernag Gerhard B ukes 
Don. 24 April 
Majuba en Oude Molen Riders to the sea J.M. Synge 
Nerina en Dagbreek Die rooi duiw J se as I~irk Richard 
IJ rn tede en Pieke Ode dae heerser Anonieme Vlaams krywer 
Vry, 2S April 
LYdia en Helshoogte 

drukbesi met 
Ija '. 

'n lim J n Iy 
OL N 

5( R nte r- 
MOTORV R EKERI Rent or- by BOLAND BANK 9 
gemo d ru n di 12 Rem Spa r- stuurd r. Raadpl 9 
oor '0 Multipl x p Ii . 

In die winter het die gepeupel am brood geskrce 
Anlen Jordaan 

lIui. de Villier en Libertas My broer Nico Steytler 
B. (,each - Die ja-woord - B. Geach 
Sat. 26 April 
B~oordeling en hcropvoering van die be .te stukke. 
Ultdeling van pryse. 
lie spcl rs moet t enwoordig wees. 
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Mammon 
WE 

AND 
K 

Alchemist misluk • zn Thom 
WANNEER 'n mens 'n professionele opvoering van een van die beste komedies in die Engelse literatuur 

gaan sien, verwag mens dat dit inte11igent en pittig opgevoer sal word - nie 'n belediging vir beide 
toe kouers en spelers nie, soos KRUIK se onlangse aanbieding in die HB Thom weI was. 

Indien iemand ou voel dat hierdie Subtle myns insiens nie die laaste akteurs besef dat"n mens nie 'n gelag 
ondere opvoering die beste maaki h Ifte van die stuk ernstig kon opneem veroorsaak of die pas van die verhaal 

van 'n hopelose toneelstuk, mag ekj' nic en slegs deur sy rol gedraf .het, ver nel deur 'n afrarnmeling van vers 
mi. kien nan die h nd do n dat 'n terwyl hy ten minste een inval gemis reels nie. 
uitstekende stuk b lis hier mi handel het omdat hy te veel gelag het. En dlt Daar was egter sorns goeie spel, 
is, Den Jon on Alchemist b hel nie van 'n profe sionele akteur. maar dit het verIore geraak in 'n 
'n niksseggend en onhoorbare g - produk. ie wat geen ern tige aandag aan 
kekkel te midde van 'n versameling AI'LEIDINGS die intcgriteit van die stuk, die poten- 
slim, gernaakte verhoogkun ies nie. Die produk ie was nog boonop vol iaal van die taal of die egte satire van 

Die stuk i. a. rds n as sulks genoeg- afleidings. Vanaf die totaal oorbodige die karakters geskenk het nie, maar 
lik; nie vulger en vuil nie - en di en afgesaagde truuks wat dikwel. op'n eerder oorlaal is deur vulgere decor en 
. uk. van die verhaal hang nie af van mens afgedwing word deur duur, goed- voorgestelde moderniteite wat rasend 
uiter. tell in pel nie, Volgens Samuel toegeruste teaters, tot die waansinnige onvanpas was. 
Coleridge het dit miskien een van di gerondskarrel sonder inagname van 
{hie bes b plande [ntriges in die letter- die betekenis van die vers, kon men 
kundc, nouliks g10 dat die toneelstuk met 

hoeg naamd enig intelligen ie ge kryf 
is. Mens dink darem d t profes uonele 

ONGELOOFLIK 

-, 
SURL Y (John Whiteley) links en Kerry Jordan as Epicure Mammon in 
The Alchemist. 

SINLOOS 

it is voldoende om te nocm dat die 
g hoor nik van di uit tekend versge 
b uik te midde van hierdie • inlo 
babhel gchoor It t ni • Dit wa ook 

ni voldoende bekJemtoon wanneer dir 
w J bOOTb. ar was nie. Die opening" 
argument, wat een van die Icwendi te 
uit en et in wat ooit g skryf i .voor- OD d' 1 k K k 
ien, was in di ee te plek misken deur II ie 10e van er - en van 
'n doello mimi k en vervolgen met Ryneveldstraat staan die oud- 
SOY el spoed uitgeskreeu dat di geh or ste gedokumenteerde woning in, 
ver lae en verward oor die ba iese Suid-Afrika. Sebastiaan Schreu-' 
aang leentheid agterg laat i - hulle der, 'n Duitser uit Schledehausen, 
h t dan nik g h or nie. h Vb' 1709 

The Alchemist is 'n komie stuk. et as ry urger In, 
Die tire en subtiele karikatuur van 'vir hom self 'n huisie hier gebou. 
men like liggelowigh id en hebsug, a Dit het verskeie kere van eienaar 
ook die meesleurende vitaiiteit vandi verwissel, totdat Andries Lubbe 
hoofkarakters, Doll Common, Face en dit in 1940 gekoop het. Nadat hy 
Subtle, sou groot gel g kon verwek. 
ie enig: te gelag, behalwe vi 'n g - in Mei 1970 toestemming van die 

giggel tyd n eli onvertynd "bed- STEVE CURTiS, wat Woensdag- dorpsraad verkry het om die huis 
lone 1" en die impel moderniteite, aand stukke uit The Alchemist te 1aat sloop, het die Provinsiale 
w~a,~d_~_v_a_n~M_k_h_a_el~A_t~_'_n_ro_n_,_w_a_t_a~_vo_o_r_l_re_1_7_M_'_vo_o_r_l_e_d_ro~h_e_t~~~~A~n~~tra~e pro~s Hn~~ken. 
- ........ ---------------------------,., Stellenbosch se Museum het die 

huis gekoop en was verantwoorde 
Iik vir die restourasie daarvan, 

het geen reg laat geskied aan die 
Om Subtle, wat soos 'n Indiese sensucle spoggerigheid van sy versreels 

Guru aang trek i , in sy swakste Peter nie en sy gehyg na asem was irriterend' 
Sellers-aki n t "Goody, goody Gum - dwarsdeur sy een tonige en vlak voor 
drop." te hoor se en dit in 'n J 7de stelling, Simon Swindel as Tribulation, 
eeu komedie so groot in gestalte soos John Whitely as Surly, Henry Good- 
The Alchemist, was byna ongelootlik. man as Drugger en veral Bill Jervis as Op 21 April word The spirit of the 
David Chrichton as Face, was skaars Master of the House, was verant- beehive (V. Erice, 1973) vertoon, en 
sterk g noeg vir so 'n rol. Sy hees woordelik vir goeddeurdagte en dik-] op 5 Mci The little theatre of Jean _ 
artikulasie was 0 dikwel onhoorbaar; wets snaakse toneelspel in 'n andersins Renoir O. Renoir, 1969). Albei hierdie 
tty het ook baie van sy ven reels veri ore teleurstellende produksie. films is deur die meeste bekende kritici 
aat gaan - 'n onvergeefbare fout in 'n onder die beste tien films van 1974 
Itoofkarakter. VERVELIG geplaa .. 

Ek h t reeds melding van Michael 0 12 M' I A l, lib rte 
Van die "verbysterende vertoon van p , et sa I ,nous ale Atkinson se onverrnoe om die ton eel- ( 9 2) fil t I 

die gebruike van die taal" waarvan 1 3 te sien wees, n, I m wa age- 
stuk ernstig op te neem, gemaak. Mens melding in die regisscur se handleiding ?'lee~ beskou word as die h,oogtepunt 
verwag baie van 'n akteur van sy " 'In die rolprentmaker R, Clair se werk. 
kaliber - hierdie keer het hy teleur gernaak IS, h~t niks van gekom ~Ie - en Op 12 Mci sal ook begin word met 
gesteJ. Sorns, egter, was daar weI oorn- alhoewel dit nou waarskynlik heel. , di T,Il r II 

d id lik i h ' 1" deri k vir' die vertoning van ie wny we Jig I ~ blikke wanneer sy talent deurgeskemer UI e I IS oe n 10e waar ermg c VU' d k A d 
di t k lf h t h t k I' d' d k r eks van 0 umentere en propagan a- het, ondanks die algemene chaos, en ,Ie s.~ A se et, I~ e ,ll~ re pro u - films oor di oorlog. Ongelukkig is 

dit was die enig te gfansende (en ie vu ger en v~rve 19 gevt~,. twe van die oorspronklike sewc films 
naakse) oornblikke in die stuk b - Steve Curti .. e toegehgte lesing oor . S id Af ik bi d 

• I 11 AI h ' W d ,I In U1 - n a vcr 1 , halwe vir 'n paar terloops goeie vertol- Ie. c emist oens agaanu was Di volgende films . rrd in die 
king deur onderge klkte akteurs, -gratis - en veel snaakser. nabye toekoms in die Plaza -ertoon: 

Onder hierdie groep het Sir Epicure DA VlD SCHALKWYK 18. J 9 April: The Dove (Joseph 
Mammon die meeste teleur gestel. Hy (vert. Minette Joubert) Bottoms). 

21-22 April: Sill (Raqucl Welch) 
23 April: Friends of Eddie Coyle 

(Robert Mitchum) 
24-26 April: Newmans law (George 

Peppard) 
28-29 April: Massacre in Rome 

(Richard Burton) 
30 April 3 Mci: Man with the 

'golden gun (Roger Moor) 

Die verskeldenheid newegeskikte 
tema: wat kuUcry en Oi1008 Iheid om- 
uit, word nie aileen in 'n enkele akste 

saamgevat nie, (wat al hoc m cr belaai 
word, totdat die g wig aan die elnde te 
v I vir die drie hoofkarakters word om 
te hante r n hull planne onvermyd 
lik n lagwekkend ineenstort) maar die 
aksie word ook gebruik om 'n groot , 
hoeveelheid van haie snaakse teatrale 
komedie, satire en karikatuur te ver 
skaf, 

Die taalg bruik is veral opvallend en' 
behoort sprankek nd op die verhoog 
benut te word. Dit ls skerp, pittig en 
on indig buigbaar: Jonson: woorde- 
at tr k vanaf growwe bclediging tot' 

di in van . nsuele oormati rheld van 
Sir Epl ur Mammon (fynprocwer 
g ldwolf) met die Jfde oortuiging, Sy 
taal is altyd g ()3 vir khrukter en 
itua ic n 'Y vcr maat i I w ndi en 
mecvoerend. 

Kottkuns; 
'. ,~ ":;.I'~ ~<l\;~. ""',. r "':.._, ':;., ~,' ~~ 

VERSKEID ~NHEID 

Dud te woonhuis op 
dorp ger stoureer 

INTERESSANT 

t 
Dit i die moeite werd om hierdie 

pragtige huisie te gaan b sigtig, wat 
tans volg ns di sty} van daardie 
p nod g meubileer is. Die kombui. en 
stal is vcral vol inte es anthcde: di 
On r is ook 'n baie mooi meelkis met 
pote, 'n to ltjie met al vier pote uit 
e n stuk hout gekerf, 'n lae ge Ihout 
s1awetafel en 'n klip handmaler. In die 
stal i verat vol interessanthede. Daar is 
o.a. 9n baie mooi meelkis met 
ysterskaal wat 'uit 1703 dateer. Hier Ie 
die perdevoer ook oor die netjie e 
kJippiesvloer gestrooi en is die hele 
rang kikking baie mooi en onmu urn 
gtig. In die kombui is v ral die uie, 
bokkoms en kJuie, wat van die balkc 
atllang, es en effeklief. 

Die vloere is van mis, die plafon van 
Spannsriete, die vensters sonder glas - 
legs Jinne met byewas bcwerk laat die 

. . ',. pg deur. Toegang geskied op 'n betaal· 
ANTON SCHOI .. TZ, 'n hOllneursSludent m die Staalsj1/osoJlc, wall wat·u-wil-basis en die hui ie is oop van 
gedurende die laa,ne twe weke van ver/ede semester 'n uitstalling van ] 0 VIl1 tot 1 nm. en weer 2 nm. tot 5 
$)I kunswerke in die Mall in Kaapstad gehou het.lIierdie tentoOllstel .. nm. Maandae tot Sat fda n Sondae 

, , d' kk 'ttll' b d'K slegsvan2nm.tot5nm. img het deel Ultgcmaak van Ie ree s unsUl sa mgs ~J Ie aaps(~, 
Fees. A ilIon olltspan hier genoeglik voor sy werke. MIN JOUBERT 
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brand, wat pragtig afsteek teen die WIt' Nawckc word die ja opg hang en 
hcmde en die groen sweetpnkk . 1 us- 'n intog na Stellenbo, h aangepak, 
sen klasse word veerkragtig kafc to waar bclang tellendes verga word met 
gedraf vir 'n bolt Jtjie lemoensap. Hier- vertelling van kadawer-avonture en 
die P'Ivpeleton se styl is oorwegcnd veral kadawer-g ure. 
epics, en dit is veral prysenswaardige Die tradisionele M die. tyl word, 
taktiek om lang vertellings oor Idi S ondanks opbeholpenhcid aan di h 'gin, 
nuutstc avonture tc kan opdis. vinnig deur die nuwe twe dejaars aan 

gcleer, Om op 'n vroulikc Iyk ge- 
stasioncer tc wees en om saam III t 'n 
paar vricnde 'n hui. t huur, i veral in. 
Dic oorgeplan te vel van luuk 1 sing 
sal en "viva's" pas glo gocd, maar 
hicrdi omgewingsfaktore beinvlocd 
hulle so dat emstige drankmi bruik 
spoedig deel van hul styl begin vorm. 

Die lang Latynse kwotasie. van 
senior regsstudente in die ectsale eti 
kette r die Anti-Gatsby-bahe. In 'n 
onlangse ex tempore-tirade te n die • 
Gatsby-fase was dit 'n senior reg. stu 
dent se submissie dat hierdie 'n hipote 
tiese grit is wat iewers buite die juris 
diksie van die ou Hoofgebou on tstaan 
het en nou ultra vires . Ifs regs 
stu den te se styl besoedel. Herhaalde 
beroepe op die formele logika is hier 
die paspoort tot stylvolle sinb me. In DIT . I I 
die aanvaarde milieu van die reg-bib IS vera sty vol om, behalwe 'n rugsak, ook nog I' -rsi r Ie word 
word oorgegaan tot sinvolle studies van deur '11 plakkaat fer advertering pan die Fees. Die fiets is uit. 
Grotius en Asterix. 

}(asueelheid, "nik 
in die be onder" in 
M A TIE-mans e manier van dinge do n buite di 

akademi openbaar hul raad van v rfyndh id 00 ~ tyJ in 
klercdrag b swaarlik kan doen. Dit i. hi r. buit di ) ingsaal n w g .!iiJ.~~v..d 
van die swot lamp, waar ware fin sse of gebrek daaraan geo enba r 
word. 

Stylridders se taktieke blootgele 
S VBT.IUTEIT is die leuse waarvolgens Matie-rnans deesdae hut styl Inrig, Ondanks 'n same. wering van 

stilte onder kampus-stylridders oor hul taktieke, bespeur die objektiewe waarnemer tog duidelik 
patrone van optrede. 'n Genadelose ontleding van die Sosiale Redaksie vlek die tylvolheid oop tot 'n 
aantal styl-brigades. 

Die Wilcocks-toneel word oorheers 
deur die skarrelende Rugsak-bataljon. 
Die pad van die Wilcocks-trap v, na die 
Rib word sku bewandel, en die swaai 

, waarmee die effe ferninistiese skouer 
van die rugsak on tlas word, is ge 
oefend, met verrassende spore van 
Franse rapi rvegterbloed te bespeur - 
in die behendige sty I van die dun 
g wrigte. 'n Leerhorlosieband verskyn 
momenteel, en 'n riernpic om die nck 
vcn ier meermale die hals. Die brigade 
lie stylvolheid kry verder 'n martelaars 
geuT by deur die sielvolheid van die oe 
en die gedurige probJeem met eie iden 
titeit, 

Op die oomblik is die manne intens 
verdiep in hul instudering van stukke 
vir die Dramafees, en dit is dan veral 
stylvol om, behalwe die rugsak, ook 
nog vergesel te word deur 'n antieke 
fi~ts en 'n plakkaat ter advertering van 
die Fees. Baarde word tans ongeerg 
gekweek, maar sal na die Fees moont 
lik gekap word of verdwyn. 

TOKKELOKKE 

Die Gits-gerncente ontleen hul on 
derdrukte strydkreet aan die "Walter 
die Wonderman't-strokies, en naamlik 
van hul spesifieke held, Lothar, wat in 
die mees kritieke situasies slegs met 'n 
vroom "gits! " reageer. Hierdie eufe 
mistiese vloekery word bedryf deur die 
tokkelokke, en variasies soos "Daljo: a 
fat! " en "flippit! " is ook aanvaar 
baar, en word van situasie tot situasic 
met nodige klemverskille aangcwend. 
Na klasse ontspan die neefs in koel 
safaripakke. Swart dikwielfietse, waar 
op geesdriftig in Oorpstraat meegeding 
word, baarde en reelings vir die komcn 
de Admissicbondtoer Ie huJ baie na aan 
die hart. 

Die Witjas-brigade, gekenmerk deur 
'n konftdensiele "bedsrde-m anner" en 
'n altyd byderhandse stetoskoop, be 
hoort aan die. attelietkampus te Tyger 
berg. Hierdie geneeshere van die toe 
koms verskaf die dekor in die nuwe 
gebouekompleks aldaar. Buite die 
siekesale moet hulle om akoestiese 
redes dikwels aangespoor word tot 
meer rojaJe gebruik van die stem ban de. 

Die na. ales is me r as n t tipe; hull 
verafsku alle vorme van etikettering en 
grocpsbewusrheid laat hull gril, Om 
hierdie rcde ncern hulk' hul toevlug tot 
chalets buite Stellenbosch, waar hulle 
ongestoord hut comme il [aut kan 
voortsit, Sysakdoeke do n dicns as 
hulpmiddels vir kwale waaraan die 
nasales tyd ns di n t wintersmaand 
ly. Hul algcmene I wenshouding i dan 
ook nasaal, en die petit bourgeoi. ie 
word oor die brug VI n 'n opgeh fdc 
neus bespled. In 1t!le a-tetes vcrwy 
elkecn by voork ur na hom I 
l'entranger (die "out. ider"). 

EKSHIBISIONISME 

Meer ekshibisionisties van aard is die 
T-shirt-brigade, wat dit 'n selfopgelegde 
taak maak om kampusbcdrywighede 
op hul borse te adverteer. Hoe verder 
die spesifieke kampusgebeurtenis in die 
v~rlede vervaag, hoe geesdriftiger word 
die relevan te Tshempie gedra, Verbleik 
te Kamaval-ekshibisionisme is al selfs 
op Kerkplein of in Durban opgemerk, 
en Dagbreek se Eiffel het al breebors 
gespan tot in die diepste Karoo. AJ 
h?eWel die Trapkar-Tvhempie nie op 
d~e Oomblik juis aan te bevele is nie, is 
ill t baie raadsaam om een aan te skaf 
en na die einde van die jaar se koers te 
dra, nadat die helderheid van John se 
. ket.. deeglik gedemp is deur vele 
skrobbering: in die wasmasjien, 

Bicrdie span kan vera' in die middae 
op~emerk word in Dagbreek se binne 
p~etn, besig met raakrugby . peel. In 
hlerdie spel is die geheim ongeergdheid. 
Tcrwyl medespejers vulger om die aan 
:ee van die bal skree, swyg die ware 
t~lvolle spelcr, om die volgcnde com- 
bhk met 'n blitsige lopie punt in te ._~'J~i:lil{l~rt;:t; 
Palm. Onafskeidbaarhcid van hul 
• W ctpak is 'n kcnmerk, en 'n sweet- IIrl~.r.:1 
jakbaadjie (voor oop) en 'n paar hard 
ko~pskoene is die drag na hul geJiefde 
1 Utcrplekke: die Plaza, Die Akker of 
sogan.\·. Om gereeld voor een van die 

k t Uenbosse sportwinkels met 'n be- 'NKE'VRIGE'smaak vereis dikwels nde WP-rugbyspeler of atletiekheld 
~esprek sesten te word, is die lewens- 'n wandeling met jou rasegte hand. 
~~aal van elkeen van hierdie manne. As jy verlig is, mag hy soms met 
lute JO~ke~:man~ sorteer natuurtik ook Wiele Pluto en Phtllipus Canis 
akCt: die phYSICal appeal" word ge- .. ' . 
l Scntueer deur 'n alle-seisoen son- Africanus meng. 

SNOBS 

WEI. JONKhR. 11m • 
Die aansien van Coetz nburg h t in 

die oe van die ti -ie. tip s g daal; di 
Jonkershoekpad het meer nobwaarde 
verkry en 'n mir)d rh ids r p kan hier 
in. k,ie ( g m rk word. 

DIE !teer l'an ware fine se ro k 
pyp, en gebntik daan'oor s/eg 
tabak wat dellr ~.' persoolllik> 
tabakoni. perm ug i.~. 

Del 

STEE 

AAN 10 paar Mati -dam is g - 
vra wat die Impak van Mntic 

mans se stylgerigth ill op hulle is 
n watt r b nad ring hull 

verkie . 
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ESVAN 

NOV VERBONDE 
DIT het nou tyd geword dat Suid-Afrika hom meer op Afrika en minder op Europa moet fig, net die 

Eerste Minister en Kanselier van die Universwteit van Stellenbosh, mnr. B.1. Vorster, by die eerste 
H rf skool gedurende die pasafgelope vakansie gese. 

Op die e r te April het di Eer te 
Minister, mnr. BJ. Vorster, 'n 
gehoor van owat vyfhonderd men e in 
die H.B. Thorn-teater op Stellenbo: ch 
toege preek a deel van die vcrrigtinge 
van die eerste Herfsskool van die Uni 
ver iiteit van Stell nbosch, Sy toespraak 
het gchandel oor "Die rol van Suid- 

B ESPREKINGS oor onderwerpe 
van 'n nie-politieke aard is 

ook <1p die onlangse Herfsskool 
aan die Universiteit van Stellen 
bosch gehou. Onder meer het dr. 
W.J.C.J. Rosentrauch van die de 
par t e men tva n K lin i e se 
Hematologie en Onkologie by die 
Tygerbergse Hospitaal oor kanker 
bestryding gepraat, en prof. H.C. 
Viljoen het 'n referaat oor tele 
visie gelewer. 

Uit die bespreking waaraan dr. 
Rosentrauch deelgen em h t, het ge 
blyk dat daar in Suid-Afrika tocreiken 
de behandelingsgericwe vir kankerlyers 1-----------------1 
i . Daar is ook genocm dat drie uit clke 
twaalf men in die Kaap kankcr kan 
lay en van hull in aile waarskynlik 
heid leg' ecn gences kan word. 

Snid-Afrika moet 
wyk nit Hhodesie 

'n pL mom vir die spoedi~? ontt~ek~ing van Sui~-Afrikaan~e 
polisiernagte aan Rhode re en vir n h rwaardermg van die. 

Lu aka-manito i deur prot. J.P. Jan en by die Ilerfssbool g Iewer. 
Prof. Jansen van die Depart ment Suid-Afrik i. heftig g ikriti er om- 

van Afrika-studie van di Univer it it dat hy ni hi rop g r ageer he! nie, 
van St II nbo eh het In 'n ref raat oor maar prof. Jan n h t g e dat dit te 
"Said-Afrika n sy noordclike buren wyt i aan ncgatiewc lem nte daarin 
gese dat Rhod sie se noordclike n wat vir Suid-Afrika onaanvaarbaar i . 
oostelike grense k r die gevaarlik te "Di belangrikste vraag i of hicrdi Prof. Viljoen, wat v rbonde is aan 
in Afrika geword het. manif 'n ba is vir dialoog of detente die Departement van Elektrotegniese 

Zambie se betrekkinge met Suid- lean wees,' het prof. Jansen gcse. Ingcnieursw se aan di Univer iteit van 
Afrika het geleidelik verswak, bindings- M t dl vrywording van Mosarnbi k Stellenbo ch, het in sy referaat genoem 
faktore is verbreek en die land het al i di lyn van konfrontasie op die dat kleur-beeldradio: telle tussen sowat 
meer deel van die Oos-Afrikaanse kom- Rhode iese gren duideliker g trek, so- R800 en R L,060 sal koso Om sodanige 
"eks geword. dat die grens nie meer deur Rhode i' toe. telle op 'n huurkoopba is aan te 

all en verd digbaar is nie. Suid-Afrika skaf, sal tu. sen R38 en R50 per maand 
.. As voorts gelet word ap die indrin- moet Of y polisiemag v rdubbel in koso Swart en wit telle met 'n 61 em. 

ging van kommunistiese Olin deur Rhodesie, of terugtrek tot teen die kcrm 'al sowat R400 kos om aan te 
anzanh~ tot in Zambie, hoofsaaklik Limpopo. koop. 

met die bou van die Tanzam-spoorlyn, 
is dit duidelik dat Zambie die spits VINNIG UlT Die huurgelde vir televisiestelle sal, 
uitmaak van 'n teoreties geprojekteerde "Dit is baie duidelik dat Suid-Afrika afhangcnde van die grootte daarvan en 
kommunistie insypelingsdiagonaal," teen die einde van 1975, wanneer of dit opnames in kleur of swart en wit 
het prof. Jansen gese. Mosambiek en Angola a1bei volkome weergee, wissel van sowat R13 tot R38 

anafhanklik sal wees, uit Rhodesie per maand. Foutiewe gehuurde stelle 
Verder ill daarop gewy dat die moet wees ter wille van sy eie welsyn," sal volgens prof. Viljoen binne vier uur 

swart leiers in hierdie tyd van ontspan- het prof. Jansen gese. deur die verhuurders vervang word. ninisp~ti~ ~ilia~~~ n d~ __ - -- -_~ 

Lusaka-manifes verwy. Die Lusaka 
manifes is an April 1969 uitgereik na 'n 
vergadering van veertien Oos- en 
Midde-Afrikaanse lande om optrede 
teen Sulder-Afrika te be preek. Prof. 
Jansen het die aandag gevestig op 
verskeie positiewe elemente daarin 
waarop Suid-Afrika behoort te let. it 
het naamlik ingesluit onder andere die 
aansprake van aile mense op menswaar 
dilheid angeag kleur, ras, godsdien of Die senator het voorts gese dat dit Die wereld kyk met groter realisme grotendeel afhanklik bly van die Suid 
aes1aa: dat die gevestigde lnwoners van as't ware 'n departement van die na die gIobale beeld van veranderende Afrikaanse ekonomie. So is Zambie 
Suider-Afrika alma] Afrikane is ongeag Organisasie vir Afrika-Eenheid sal wee. mag wewig; na die kommunistiese afhanklik vir sy uitvoerhandel van 
hulle v lkteur: en dat v ork ur gegee So'n inter taatlike midd lpunt sou dan infiltrasie in die Indiese Oseaan; maar Rhodesie ten einde by Beira en 
word aan onderliandeling bo fi ieke vir Suid-Afrlka belangrik r we s as 'n vera) na die Chinese lnfiltrasie in Lourenco Marques te kom. 
Jew ld. tnt rn!l' ion ale stadion vir sport. Mo ambiek. Senator van Schoor het gese dat die ~=============~==~==========~ M~ ~o~~ roo~~ d~nooWYNutd~e~~W~A~kaaanwu 

gekies moot word tussen konfrontasie sal word en ook verwelkorn al word as 
- wat Suid-Afrika op die pad van lede van die VVO. 
onmensJike en seltvernietigende kon 
flikte met die Verre en Nabye Ooste sal 
plaas - en vreedsame ontwikkeling. Indicll hy die nodige en opregte 
wat alle bevolkingsgroepe en state so st un van die Kwa-Zulu-volk kry, 
dringend nodig het, is deur die senator voorsicn die senator dat hoofman EKONOMIE 
beklemtoon. Buthelezi voor iHer kan word van so 'n 

DIe nuwe taat van Mo 'ambi k al organi 'asie III Suid r-Afrika. Die ekonomiese stelsel van Suid- 
~---------- ....... -------------------; Afrika moot nie vansclf prekend as 

geldend be. kou word vir die tuislande 
nie. Die aard en . tand van die gehicde 
al waar kynlik 'n meer .osialistiese 
ekonomi verelS. 

Verdcr meen prof. Kotze dat die 
gees en ge indlt id van kontak tu .en 
Suid·Afqkaanse leier. en swart taats 
mann nie patemalisti s moet wecs nie. 
Die belange van Suider-Afrika moet 
eerder as uitgangspunt dien. 

Kanker,TV 
bespreek 

MNR. B.J. VORSTh"'R tydens sy referaat by die eerste Herfsskool van 
die Universiteit van Stellenbosch, wat die afgelope April-vakansie 
aangebied is. Mnr. Vorster het oor "Die rol van Suid-Afrika in die 
nuwe Afrika" gepraat. 

DUURKOOP 

Eie VVO 

Afrika in die nuwe Afrika" en was die Suid-Afrika en I rae I oorspeel en die 
rste van 'n reeks openbare lesing oor uitspattigh de en futiliteit van sy be- 

die onderwerp "Die nuwe Afrika", sluite teen Suid-Afrika word uitgewys. 
Mnr. Vorster het sy mening oor die Hierdie tendons i. besig om hom ook in 

toekoms van Afrika geskets en gewys Afrika te manifesteer. 
op die belangrike rol wat Suid-Afrika 
as welmenende vriend van Afrika speel. 

In sy lesing het mnr. Vorster gese 
dat Said-Afrika met 'n historiese toe 
tand te doen het. Vir ruim t 60 jaar 
was Suid-Afrika 'n deel van die Britse 
Ryk, en van die Britse Gerncnebes. 

In daardie jare het die klcm geval op 
Suid-Afrika se bande met Europa pleks 
van met Snider-Afrika. "Ons houding 
was ongelukkig afkeurige afsydigheid 
en ons kennis was beperk tot verhale 
van jagters en wandelaars." 

VERBYGELEEF 
Mnr. Vor ter voorsien in Afrika 

"Geslagte lank het ons in Afrika by polities onafhanklike state wat ekono- 
mekaar verbygeleef en mekaar ge- mies met mekaar saamwerk en tegnies 
ignoreer, Vandag weet ons dat daar 'n op mekaar steun; state wat onderlinge 
ander pad is. Ons weet dat die pad van hulp aan mekaar sal gee sonder om aan 
vredc geloop moet word." mekaar voor te skryf of hulle met 

Mnr. Vorster het gewys op die mekaar se huishoudelike ake te be- 
rkenning wat verleen is aan vryge- moei. Wat Suider-Afrika bctref, voor 
worde swart state en die staatsbesoeke sien hy dat 'n ekonorniese magsblok 
van pres. Banda en pres. Fouche wat tot stand sal kom. 
daarop uitgelaop het. Een na die ander .---.----- ......... _ 
swart staat het onafhanklikheid verkry 
en nou staan die Transkei op die 
drumpel daarvan, Wat die VVO betref, 
het die meerderheid van die lede ver- 
lede jaar in Oktober hulle hand teen 

AFRII(A 

SENATOR A.M. VAN SCHOOR 

• vIr Suider-Afrika 
TYDENS 'n lesing by die pasafgelope Herfsskool het senator A.M. van Schoor gese dat hy 'n duplikaat 

van die Verenigde Volbe Organisasie in Suider-Afrlka voorsien, met Pretoria as die middelpunt van 
interstaatlike verhoudinge. 

WALTON SKRYFBEHOEFTES BUTHELEZI 

LEER HOE OM U DIAMANT EKONOMfES TE KOOP - 
KOOP VAN 'N GEOLOOG TEEN 

SLVPERSPRYSE 

PESIAL A LAG VIR TUDENTE 
. I II THIBAULT-GEBOU 101 J? Ci 01./ \""A.~amond4 THIBAULT.PLEIN 

Den -:Jmtt:h -LJUU»anie KAAPSTAD TEL. 43-2586 

UHURU 

Mnr. Vorster het hulde gebring aan 
die sendelinge van Suid-Afrika vir hul 
onbaatsugtige werk in Afrika. Hy het 
kritiek gclewer op die Afrikastate wat 
in 'n ge s van Uhuru op Suid-Afrika 
toege ak het en bevryding bewegings 
tig teen die land se inwoners as sou 
hulle uitbuitcrs en lawedrywers wees, 

STAANSAAM 

"OOK POSITIEWE 

IN SWART 

NASIONALISME" 
SWART nasion ali me is nie 

noodwendig vir die witman 
'n onvoorwaardelike gevaar wat 
vermy, voorkom of beel rdig mod 
word nie," het prof. .J. Kotze 
van die Departeme It van Ce 
skiedenis aan die Universiteit van 
Stellenbosch tydens die onlangse 
Herfsskool gese. 

Prof. Kotze het in sy lesing oor 
"Kommunistiese Infiltrasie in Afrika" 
beklemtoon dat kommunisme in Suid 
Afrika definitief nie iets van die verledc 
is nie. Komrnunisme kan volgens hom 
effektief in die tuislande bestry word. 

BEGRIP 
Die bestaande gesag die blanke 

regering - moet begrip to on vir die 
billike eise van die nasionalistiese 
groepe en dit geredelik toestaan. Die 
Swart intellektuele moet ingelig wees 
oor die verdienste van die kommuniste 
en die egtheid a] dan nie van hul 
bedoelinge. 

Hulle moet die ware oogmerke en 
werkmetodes van die intemasionaal 
georganiseerde kommuni me leer ken, 
asook 'kennis neem van die feit dat 
Rusland nog altyd teenoor nasies in sy 
invloedsfeer imperialisties opgetree het. 

Die spreker het daarop gewys dat 
die moontlikheid bestaan dat in 'n 
tuisland, na onat'hanklikheid, die ge 
voel sal ontstaan dat daar ten opsigte 
van Suid-Afrika in 'n neo-kolonialis 
tiese verhouding verkeer word. Om dit 
te voorkom moet die tuislande ekono 
mies lewensvatbaar gemaak en goed 
geadministreer word. 
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LI SIG "VAN" 
VAN 

MNERV 

Getrok 

Van die SOSIALE REDAKSIE 

M INERV A het onlangs die Huis ten Bosch-Wisseltrofee ingepalm toe 
hulle, danksy 'n onderskepping van Annamarie van der Merwe, in ~;;;;;:;:';;~~r;~~~i9I_r£~;;. 

die laaste minute van hut wedstryd teen Huis tcn_ Bosch geseevier het. 
Die optog is g lei deur Huis ten 

80 sch se Photostats met hul eie vlag, 
Hierop het gevolg 'n orkes van Een 
drag, wat nie veel tyd met harmonic 
verspil her nie, nigiets van mars 
musiek tot walsmusiek is gespeel ••. 
wat 'n mens moes aflei van die 
dromme. Maar Fernando Tallie en sy 
drompopgedrogte het hul deur niks van 
stryk laat bring nie. Ligvo ts en viets 
hel hul deur die strate beweeg - en die 
I~sondere . nit van hul uitrusting ver 
dlcn meer as 'n pluimpie. 

Na die afskop was Minerva onmid 
dellik op die aanval, en Huis ten 80, ch 
moes lelik walgooi. Die aanval is egter 
ukscsvol afgeweer, danksy die skitter 
en de verdediging van kaptein Sybis 
Mouton, senter Martlla Jacobs n heel- ~l~ __ ~!l\~~ ....... ~ 
agter Carine de Wet. Na sowat 5 
minute is die bordjies verhang, en 1110 S 
Minerva cen Huis ten Bosch-aanval na 
die ander verduur. Jluis ten B til se 
harde wcrk is byna beloon deur n drie 
van Sandra Luttig, maar die skeidsreg 
ter her beslis dat aangee vorentoe was. 
Huis ten Bosch het tydcns die duur van 
die hele wedstryd gebicdsvoordeel ge 
niet, maar kon ondanks verbcte aan 
valle net nie deurbreck nie. 

Drie minute voor die einde van die 
wedstryd het Minerva sc Annamarie 
van der M rwe die bal binne haar ei 
halfgcbied onderskep en kon die Huis 
ten Bosscrs haar nie keer om 'n drie 
onder die pale te plant nie. I1se Treur- - ....... - ........ ~ ........ ..._.._--~~-~~-.._---~-------'........,-T====;.;;;::=::!:::==~====~~L 
nicht het vervyf, en die telling hicrrnec 
6-0, wat ook die cindtelling was, en 
waarrnee Minerva die Huis ten Bosch 
Wisseltrofee ingepalm het. 

OP die bakkie voor sit ondersteuners en spelers van Huis ten Bosch. 
met Cnris Strydom (Eendrag} agter die stuur. Agter volg nag vragt . 
Desondanks alles he/ Huis ten Bosch 'n loesing op die Iyf geloop. 

Die 

EREGASTE 
Nii die drompoppics het di onder 

sk ie spanne en die ercgaste in motors 
gcvolg. Vanjaar so eregaste was rnnre. 
JOhnic M iring en Jannic Krige van die 
Stcllcnbosse Rugbyklub, prof. Bun 
"ooys ns, die huismocders van Huis 
t n Bosch en Minerva, die primariae 
Van die twee dameskoshuise en die 
primarii van Eendrag en Wilgenhof. 

Die rugbywedstryd is op Coetzen 
burg aangebied. Die skare was duidelik 
lu vir harde rugby en die senuwee 
u tige speIer. - die dames van Huis ten 
HOSch in Eendragrugbytruic en dievan.,.----------------,,...--...-------------------------------I 
Minerva in Wilgenhoftruie - is telkens 

Struktuur van Medle e- n 
v Tandemanne e ket 

1> ur JOHN SHORT-SMITH 

FAKULTElTE: 
MINh'R VA se spannetjie stop in neeskunde: 
geslQte orde deur Victoriastraat na 
die slagveta. 

EM T 

, 
ring van die opponente Tandheelkunde: 

Medie: 
Fisioterapie 
Arbeidsterapie 
Verplccgkunde 
Tandh elkund 
Mondhigiene 

___ UWE KLU 
VA DIEET 
~------------------------ EN HUIS 
~--------------------------I 'n. JUNIO Ii tak van die Suid- 
L)' A frikaanse vereniging vir 
re tkunde en Huishoudkunde is 

onlnng op die kampus gcstig. 
Die do I dl ... van re vercrugmg IS om 

it'll die t d ' . , aa s U ente meer tnltgttng te g e 
f ngaande dingo wat die vrou raak in 
l'lar daaglikse lew . Daar word onder 
nndere' b . tras' . n . lommetangskikkingd mon 

, re In die vooruitsig gest l. 
n B' t dale gcslaagde modep: rade i 

Prof' , ,'I hou. Studcnte sow I as 'n 
., slOnelc mannckyn h t die klere van : I 
'n K ~l P 'w,like modewinkel v rtoon. 
hUi ~as-cn.wYn.on thanl i, daarna in di 

s oudkund 'gcbou aang .bi d. 
W Die organisa ie van die VCr niging 
Ord hehartig d ur 'n hootb tuur 
't vi nand uit sewe lede. Denise V n ter, 

dierd laar hui 'houdkundestud nt, i 
I~O~)f it ter. 

t! Utshoudkund - en dicctkundestu 
. lit is Outomatics lid v n die vereni 
'nUf' Ander per. n kan aansluit deur 

d geld van 5()~ p r jaar te btl. 

GSR 
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ONDFR: WI' ,EPUTTE trappers is verkwik ell gelawe deur aanvallige masseuses. Menige 
manne het hulself onnodigllk ooreis ill 'n poging om meer aandag vall 'n verleidelike 
verpleegstertiie te geniet. 

ONDER: DIE KARRE het in die pylvlak teen 'n verbysterende spoed afgejaag. Hooftooisel het gewissel van 
Grand Prix-tipe valh elm s tot die beminde staaldakke waaraan die weermag erg het. Helderkl urige 
konstruksiewerkerhelms was egter ook prominent ell het etlike trappers teen harsingskudding beskerm. 

REGS: MENIGE 
trapper h et sy 
moses teegekom bv 
die vreesaaniaende 
haarnaalddraai. Di} 
gemak waarmee 
party karre egter 
om hierdie draai ONDER: DIl~ J:.'R VARH trapkarw idrenkyker kan maklik van 
gesei! het, het die sy mede-wedrengangers Oil derskei word deur : houding. 
toeskouers telkens Hunde op die heup ell m 'I absolu te konsen trasie slaan hi rdi 
na hul asem laat tw ie veterane die wedren gade. 
snak. Hierdie kar 
van die Hluhluwe 
werkcrsgroep het 
dit die keel' gem aa k. 

LINKS: H();~ vereistes word gestel aan 'n spanbestuurder. Benewens die lei! dat hy tegnies 
aangele moe! wees, moet IIy ook ill essensie 'n diplomaat wees. Nonchalance, charisma ell 
bogcmiddelde "looks" is vereistes. Hierdie Helderbcrger is 'n sprekende voorbeeld hiervan. Haar teenwoordigheid h 

gelewer tal die sukse 

ONDER: 
JONGl!R wedr I 
gangers het telkens 
m t l' rlangende (e 
na die karre g ikyk, 
wat egter so ver v " 
wyder i~ van '11 ge- 
won e seuntjie se ~!:~llIIrtl~g~ 
seepkistjor. Sekere 
vall die motors het 
10/ R500 gekos om 
te bou. Appelkissies 
n ou stoomkarwiele 

is deur meer gesofis 
tikeerde toerusting 
V irvang. 

BO: DIH WEGSPRING geskied op die Le 
Mans manier en die aanskoulikste oomblikke 
van die wedren is wanneer die horde karre met 
'11 geskel van toeters op die eerste draai afpeil. 
Ong lukke en woordewisselinge tussen trap 
pers is dan ook hier aan die orde van die dag. 

vrou 
om '11 dame- "'~"'~''': 
pall in I 
kryf vir die 
wedren. As ge- 
volg pall mens- _._" 
Ii ke fa k tore 
/(on hulle egter 
s[ 'gs vyf ell 
twill I ig rond 
tes afle. 

80: 'N ~ 'PAN e sukses is grotendeels toe te skryfaan kulpvernuf. Onderdele, 
matrassc, drink toed en vry [middels is maar slegs 'n kl in deeltjie mil wat elke 
span nodig Ii tom eni sins sukscsvol dec! te neem. 'n Prys is trouens uitgeloof 
vir die b iste kuipe en is verlower d ur die spun van Sonop ell VS1S. 

TRAPI(AR N UITSLAE 

;j 

BO: MbJ. INGENllWR wys haar slag agtcr die stuur vall 'n trapkar. Die 
bree glimlag dui egter daarop dat sy nie juis kennis gemaak het met die 
harde en veeleisende werkltkheid van rondte 11" rondte s moordend 
trappery nie. 

1. Dagbreek nippie II J ( 
2. Huis Marai Vinkcl (28) 
3. lkeys inep (1) 
4. Helderberg Spanner (~o 
5. Kaapste Tek. VIo )tafdelio II (14) 
6. Helshoogte H sum (25) 
7. Kaaps e Tek. Kollege T ~ 
8. Libertas - Tasmobil (19 
9. VSIS/Sonop - Snoppie II 
10. VSIS/Sonop - Snoppie III 

Rondtes 
224 
218 
17 

215 
213 
212 
210 
202 
200 
199 

Afstand 
156,80 
152,60 
151/)0 
150,50 
149,10 
148,40 
147,07 
141,40 
140,00 
139,30 

Eerste US-Koshuiskar - V 
Vinnigste oefenrondte ~ (I min. 18,9 sek.) - Pretoria 
Tegniese lnstituut . k() 
Beste Kuipe (administra Ie om ~ VSIS/Sonop 
Kar wat bestc vertoon (v WeI as werverrigting) - Vinkel 
(Huis Marais) 

Die w dren is bygewoon deUI 
nagenoeg tien duisend mcnse en di 
bcwolkte weer hct daartoe byged! 
dat 'n reu agtige hoeveclhcid wot 
rollctjies en koffi vcrorber is. 

O· J 
')1 ')11· f)POMPOPPIES kan altyd op staatgemaak word om luister aan groot okkasies 
loerleen. Die trapkarwedren is geen uitsondering nie ell Nina Schmidt en haar 
(/ ~v 'rcllde bende het weer eens baie manne kinderlik gelukkig gemauk. By mghY-1 

~Il;'t?de demonstreer hulle soms die hoog-skop-ell-storm-teglliek; hierdie keel' het 
IgVoets gelrap. 
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Hieroor moet ck Die Matie in twee 
opsigte aan preek: Eerstens oor 'n 
weergawe, in u voorbladberig op 21 
Maart, van 'n tclefoonge: prek (nie 'n 
verklaring nie) wat 'n verslaggcwer van 
Die Matie (wi c naam k billikheid - 
halwe nie vermetd nie, omdat ck aan 
vaar dut hy 'n be~nncr ~ ~ dk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oor u voorblad-b rrggev ing: Dis In 
onvergeeflike onde in die. jocmalisti k 
om i mand m t aanl aling tokens te 
kwot er ill woord wat hy nic pr sics 
,0 n in daardie orde gebruik hct ni . 
Toe k tclefoni s deur u v rslaggewer 
g nuder is, na aan lciding v n die be rig 

_~--.-_"_ I in Rapport, om te verneem of dit so is 
dat e dr. Treurnicht gcadvi eer het om 
nie de 1 t ncem nie, het ek dit 
l vestig. Lk het aan horn gesc dat twce 
bestuursl de van SAAK die aangelecnt 
heid met my kom bespre k hot en dat 
ek met hull sck re praktie \ problcme 
n mi vcrstande wat aanl iding was tot 
my advies, bespreck het. 

Vrydag, 18 April 1975 

M 
o OR die laa: te paar weke is daar heelwat aangeval en geskerm 

oar die gedrag van Matie-gehore. Die direkte aanleiding 
hierv r wa tw e toesprake wat onlang deur bekende politici 
op Stellenbo ch g lewer is. 

Mnr. a (J eyling, LV vir Carltonville en 'elf 'n man wat 'n 
h rd woord kan do n as hy Ius voel, is 'n ding of wat toegcvoeg 
toe hy voor 'n SAAK-gehoor aan 'n bespreking declgeneem het. 
Die I wcede en plaaslik minder bespreekte geval is die van die 
k 1 I wat dr. Connie Mulder aangespreek het as "bird". Hierdle 
bird watcl er het we r uit 'n A VS-gehoor gepraat. (Sien bl. 15 
vii di kritiek van Rykie van Reenen, rubriek kryfster van 
Rapport). 

Dit is miskien 0 dat meer van mn . Greyling en dr. Mulder se 
gevall gl:Ill k word as war dit verdien. Mnr. Greyling het nooit 
begin vrees vir sy liggaamlikc veiligheid nie, en het ruim kans 
gehad om sy hart uit te praat. Die insident tydens dr. Mulder se 
r de het die rnee: te m n e cn dit wou lyk ook dr. Mulder 
m t 'n ongemaklikc glimlag afgeskryf. 

Nogtans meen ons dat gedrag soos hierdie net skade kan 
bring. 

Stcllenbosch is lief om te praat van die "oop gesprek" wat 
voortdurend hier aan die gang Is; die konflik van standpunte wat 
sy studente aan die praat en aan die dink sou sit. 

otnogtoe het hierdie universiteit jaarliks seker meer sprekers 
van helang op sy kampus gehad as enige and r in die land. Dit 
wydste spektrum van denke en oortuigings vera1 ten opsigte 
van die politi k - is verteenwoordig. Aan elkeen is 'n kans gegee 
om sy str ndpunt . e stel n ond rvra te word. 

In enkele g valle is die sprcker effe kras b handel (dink maar 
an die Barry Botha en Genl, van den Bergh-gevalle), maar 

Stell nbo eh het steeds sy beeld van openheid en ordentlikheid 
behou. 

In idente 00. die onlangse twee is g eie stof vir publikr sic 
en g spr kke, t;n word graag onthou. Laat nog twee rclletjies 
volg n I meer prekers sal begin kopsku raak vir hierdie 
"r wwe pick',' 

S in die vorige uitgawe aangevo r, het mens vir 'n 
t fekti we oop g sprek" die amewerkin J van mense met 

wyduiteenl p nde standpunte odig. Die seker re manier am 
hierdie meewerking tc veri or, i om sprekers onge kik te 
b hi I del. 

Eendrag 

"Ek sien niks, ek hoor niks, BOOEEEAAH! ! " 

Weergawe van r des 
foutief Adj.-Min. 

ADJUNK-MINISTER H.H. SMIT, LV vir Stellenbosch, skryf: 
AS daar "groot verwarring en meningsverskil heers oor die rede vir die afsteJ van 'n toespraak wat dr. 

Andries Treurnicht, die Nasionale LV vir Waterberg, voorverlede Woensdag-aand voor SAAK sou 
hou", soo u voorbladberig van 21 Maart te kenne gee, dan kan dit beslis nie voor my deur gele word nie ; 
dit kan wel teruggevoer word na die beoefening van joernalistiek wat nie op peil L nie. 

dat 'n kollega gebruik (of misbruik) 
word met die oog op tendensieuse 
bybedoelinge van 'n organisasie nie, 
Dat laasgcnoemdc die rede sou ge- 

wees het vir my advics nan dr. Trcur 
nicht, het ek nog aan die twcc here van 
SAAK, nag aan u verslaggewcr tc 

kenne gcgce, Trouens, ck hct aan laas 
genocmd gevra om hierdie wecrgawc 
(nie soos dit in u berig verskyn het nic) 
by genocmde twee here te kontrolccr. 

Wat II hoofartikelkommentaar, na 
[Vervolg op bl. 14) 

Sanlamge ou 205 
14 April 1975 

WILLIE DUMINY Rapporteer ; 
'n BESONOERE kenmerk van die Studenteraadsvergadeting wat op 

14 April gehou i , was dat al die mosies wat ter tafel gele is, 
met die Uti. ondering van twe , algemeen aanvaar i . Een van hierdie 
mosies was die bekragtiging van die nominasies vir die Abe Bailey 
reisbeurs, waarby die vier gcnomineerdes bulte stemming gebly het. 
Die ander het betrekking gehad op hekgeld wat by Coetzenburg 
A-rugbyveld gevorder word vir koshuiswedstryde, waarby Tobie de 
Villicrs en Pierre Goosen buite stemming gebly het, 

(Vervolg op bl. 14) 

Dewet, 0 wie de 
Kritzinger, Carl 

eh Ikwyk, I n 

aanv ar. 

MA TIE-POSTE 

Aansoeke word tot 12 nm. Maandag 
28 April ingew~g vir die volgende poste 
op die redaksie van Die Matie: Sub- 
redakteur Sosiaal, Subredakteur 
Int~runiversiter, Nuusverslagg wers (4), 
Sosial v rslaggew rs (2), Interuniver 
iter verslaggewer (4), Aansock moet 
gerig word aan: Die Voorsitter, Pub 
lika i komitee, Sanlumgebou 205, Stel 
I nbosch; en moet verge. I wees van 'n 
opgaaf van jo rnali tiek n organii ato 
ries ondcrvinding. 

S11'.MBtJ 

SS·PO T 

Aanso ke word ingewag vir die 
p st van Adv rten iebestuurder en 
help r (2) op di redak i van Die 
Stell nbo se Student A. n ick soos 
by Matie-n: n oeke, 
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IK H o Syne! 
A, 

SE MULDE 

BEIDE 

'N_ ~REi.:; (rl~~MLA G en '11 IlUlV kar vir mnr. .J. Basson van Kalbaskraal. Die} ektor, prof J.N. 
Villiers, IS besig om te loot, terwyl Carmine Pecoraro, Raiford Johnson en Jail du Plessis 10 ikyk. 

Wat die begrippe "Afrikaner" en 
"Suid-Afrikaner" betref, het dr, Mulder 

_ gese dat hulle nie teenstrydig is nie, 
maar dat hyself Afrikaner, sowel as 
lojale Suid-Afrikaner, kan wees onder 
aIle omstandighede, Net soos hy opeis 
dat die kultuurgoedere van die Afri 
k~ner bly voortleef, eis hy dit op vir 
die Engelstalige Suid·Afrikaner. In ant 
woord op 'n vraag het dr. Mulder 
b vestig dat hy dit ook so wit met die 
Kleurling, maar hy gee toe dat die 
v~aag: "Wat is die kultuurgoedere van 
die Kleurling presies? " vir hom baie 
mocilik beantwoordbaar is. 

sum AFRIKA is deel van Afrika en sy bewoners ongeag hul kleur, 
is netsoveel "Afrikalanders" as enige ander inwoners van die 

kontinent, het dr. Connie Mulder, Minister van Binnelandse Sake, op 
24 Maart by 'n ASYS-vergadering gese. In sy bespreking van 
"Afrikaner-identiteit in Afrika" het hy ook gese dat die Kleurling geen 
Afrikaner is nie. 

Dr. Mulder het Afrikaner-idcntrteit Afrikancrskap,'n kultuurbegrip, 
an die hand van die geskiedenis be- reserv cr dr. Mulder vir die blanke 
spreek. Teen die jaar 1800 was die . Afrikan r. By he t geSt~: "E k aanvaar 
Afrikanervolk as kultuurgroep reeds'n nie die Kleurling as 'n bruin Afrikaner 
werklikheid, aangesien Hollander, Duit- nie. Hy is wel '11 bruin Suid-Afrikaner. 
ser en Fransman toe reeds opgehou het Dieselfde taal bctekcn nog lank nie 
om na hulle Europese vadcrlande te dieselfde kultuurgrocp nie." As ver 
verwvs as hut vaderlandc. Wat die taling vir die Engelse term "African" 
Brit 'c bewoners van die Kaap betref, verkies dr. Mulder elntelik die wo rd 
~as dit andcrs. Brittanje was nog baie .. Afrikalander". 
jare lank hulle "home". Afrika en Suid-Afrika sc verhouding 

daarmee hct ook ter sprake gekom. 
Aange: ien Afrika 'n kontin nt was 
"wat vir eeue en eeue rustig ge laap 
het", was hy vir die mecste ander R wereldlande niks meer a. Donk r EKORDAANTAL van 33 000 korrekte inskrywings is vir die!?===::;::::::;=====::;::::::;; 
Afrika nie. Fers na die Tweed Wereld- motorkompetisie ontvang, Di totale wins, na aftrekking van' 
oorlog en veral eers na 1960 hct hy die meeste uitgawes, is R 13 320. Dit is .owat R2 150 mee as die 
~ak~ergeskrik en b:gin vra na sy pl .k rekordwin wat vcrlcde jaar inge amel is, en Jan du Plessis organiseer- 
111 die wereld. In n sekere mate IS d di k .. ~ dat hv bai ,r Afrika nog 'n "politieke puberteit" aan er v~n rc or~~ehS!e, se at hy bale tevrcde voel met hierdie b drag. 
die dcurworstcl _ vandaar die "erno- van die kompetisie, se dat hy bale tcvrede voel met hierdie bedrag. 
sionaliteit" wat lei tot staatsgrepe en Die voUedige lys wcnners is: 
ekstrcmistiese uitlatings deur Afrika- Eer ·te prys (D tun 1200 de luxe): 
leiers. mnr. C.J. Basson, Uilenkr al, PI' Kal 

baskraal; tweede prys (Blaupunkt Hi-fi 
stcl): mev. J. Sweetzer, Di alaan 42, 
Vishoek; derde prys (lnde it Y. ka ): 
mev, J. Klein, Hillsid , Caledon: vi rde 
prys (Sanyo motorradio): mnr. D. 
Kustncr, Raven, worthweg 11, Clare 
mont. 

Di volg nde p [son sal lk'n ka 
rooiwyn on tvang: 

Mnr. F.II.K Muller, HTS Oud 
Molen, Privaat sak How' rd Plac , Pin - 
lands: mnr. W.S. v n lie rd n, SA 
Spoorw gpoli i , Vereenigln ; m v. I'. 
Ferreira, 3 Faton COUTt, Eatonweg, 
Tamb icrsklcof'; In v. J.C. du Toit, 
0'11 traat 5, Ticrvl i; mnr. J. nub 
sch I, 322 Koeb rgw " Milnerton: 
III v. M. Kotze, Panaramt 8, H rring 
tonwcg, Vi h) ik: mnr. J. ,iga, 
Colignystraat 14, Dal ig, t llenbo ch: 
mnr. Jan Loots, Soet 'W id 4, St IJ n- 

voor 

tudiekursus 
Aangebied 

OUDSTE 

con H' BI~l NG en 

In hierdie ituasie is Suid-Afrika een 
van die oudste Afrika-laude en word as 
sodanig aanvaar deur Afrika-Ieiers. Vol 
gens dr. Mulder het 'n Afrika leier 
onlangs gese dat hulle nie Suid-Afrika 
as 'n Afrika-staat kiln verwerp, terwyl 
hulle die Arabiere as sodanig aanvaar 
nie. Die sukses van die detentc-pogings 
is vcrstaanbaar in die lig van hierdie 
"nuwe g s van insig". Wannecr Suid 
Afrika op 'n ontspanne wY 'e met die 
res van Afrika kan skakel, kan hy 
uitkom by die eintlike probleme van 
Afrika. Die prohlcem is nie wie watter 
land op wa tter oom blik regc r nie, 
maar dinge soos beter bcnutting van 
grondstowwe, hoer lewenstandaarde, 
beter gcsondheidsdienstc n bcter on 
derwys. 

Eendrag 

N ADAT daar reeds nege Inter 
koshuisdebatte afgehandel is, 

loop Eendrag in die mans- en 
Lydia in die damesafdeJings voor. 

Dcur 'n mccrderhcid van stemme 
h. t Huis Viss r en Sonop besluit dat 
di blanke Suid-Afrikaner weI gecstelik 
cn Iistes wecrbaar is vir nigc aanslag 
op sy voortbestaan. 

Die dames van Huis Necthling, gc 
steun dcur Helderberg, het met 'n 
~orweldigcnde meerderheid teen abor 
~ gestem. Alhoew I daar prakties 

SWarc geopper is, wil dit tog voor 
~?m a.sof die meeste besware van gods- 

1Cnstige aard was. 
F Na 'n lewendige bespreking bestuit 
'~ndrag en Minerva dat p rallellc ont 
~kk~ling wei 'n menswaardigc bestaan 
an die Kleurling bied, 

da t U wd 
brin oernuuun 

GENADE. 

Huis ten Bosch en Hombre teun 
~ nad?dood, en Pieke en Maju ba voel 
k; t die taalmonument nie geregverdig 
In Word nie, 

d' Mosies wat verwcrp is; 'sluit in: dat 
b~ar. onregverdig teen die vrou gedis 
h ?line r word, dat gemengde kos 
A~l~e tocgclaat moet word en dat 
nkaans as taal besig is om onder te 

gaun. 

1110 t word," het 
Die ,\'1 llenbos 'J 

, 
I ET'PLIG V-- 1M' 

c 
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In die verb, nd i. veral die houding 
van die Amerikaanse universit ite meer 
verlig. Die kl m val daar nie so sterk op 
die byna g dwong en t rk g hand 
ha ft gren tu n die fakulteite ni . 
'n Graadkursus word p r yak gewig 
gelo p en 'n sekere g wig (behaal in 
nig vakke) i voldoend om 'n graad 
v rw rf. 

DIE prentjie wat die natuur nou : 
om on aanneem, herinner 'n 

men sterk aan die Duit. e digter 
Rilke woorde in die gedig Herbst 
tag. 

"Herr: as ist zeit. Der Sommer 
war seker gross. Leg deinen schatten 
auf die Sonnenuhren, und auf den 
Flaren lass die Winde 10." Die 
eerste reen en die droe blare, 
spioen van die winter, bring die 
besef tuis dat nog 'n .ontyd op 
Stellen bosch Yerby is. 

Om on is die sci oenmeester 
be. ig om die we reId vol winter te 
rangskik en word die somerver 
ierings veilig weggepak totdat dit 
weer nodig gekry mag word. 

Ons het nie deel aan die ver 
iering en rangskikking nie n kan 
dit rna r n t dophou en waardeer. 

Diegenc w t nie met die d kor 
tevrede is nie het egter steeds die 

vcrsckering dat die winter nie vir 
altyd duur nie en dat die lentc en 
orner nuwe kleur: kern as en rang 
kikkings wei moontlik in die 
. maak al val. 

Alhoewel ons nie die wisselaksie 
tussen die sci oene kan verander nie 
en ook nie by magte is om die 
natuur volgens ons eie keu. e met 
die bepaaldc. isoen tc rang kik nie, 
is ons tog onvermyd lik by elke 
sci oen betrokke in die op ig dat 
ons on daarby moet aanpas odat 
'n mens die volheid van elke sci oen 
kan ervaar n uit elke jaargety as 'n 
TYper m n in die volgende een kan 

fr ddie 
"Myn 

GEWIGTIG 

RUSSIES 

tale 00 ek RUFUS GOUWS 

DIE kielike verskyning van die reen, en vermoedelik ook die winter 
daarmee 'lam lui natuurlik 'n heel nuwe era in die lewc van 

Sleutelga in. Met almal besig om weg te kruip te n die koue floreer 
die liefde sornmer oak so 'n bietjie beter. En die "arnoreuse" spioen 
het so 'n bictji minder problemc, aange ien van die au vryplekke soos 
die Laan nou uit i . En waar die winter mi kien hart eer gebring het, 
wit ek die woorde van die digter aanhaaJ: "Die liefde is dood, lank 
lewe die liefd ! " 

Dit wil my voorkom of Minerva n k n u v rneem dat Johan Schalkwyk 
Lydia di tw plekke is waar di 'n ou m i i tjie gaan taan en verloof 
me ste aksie is. Bide het pragtig het. En die man i maar 'n d rdejaar! 
tuin waar daar baie kuilin t en Be i, om die laa te bietjie buitelug 
10 r nd 0" onder die born I, Fn uit t geniet i Johan du PIe is n Jean 
die Huis is dit veral Alwyn n Sa rel wat ette; Pieter van St d n en Loi. de 
saans in Minerva s tuin rondloop.] Villiers a ook Gerhardt Loub. er en 
Ook uit die hui het die Maybe blyk- Ingrid. Mi kien moet hulle maar 'n 
baar b luit om meer tabilit it in y saamloopklub . tig om die slyta ie t 
lewe tc kry. Nou wood r '11 m n of hy verrninder, 
leg. om platoni red S 0 kna nd by 
Hui t n Bosch kom aanklop? BLIND LINGS 

Tot w rsi ns dan 
'n G troue 
SG·J"o rder 



PER SONE wa t van hierdie ko 
lam gebruik wi! maak, moet 
briewe of poskaarte met die 
volle besonderhede (insluitend 
hul eie adresse en telefoon 
nommers} rig aan: Die Sosiale 
Redakteur, Die Matie, San/am 
gebou 205, Stellenbosch. Inge 
skrewe studente pan die Un i 
versiteit vall Stellenbosch kan 
gratis plasings doen. Vir ander 
persone is die koste R 1 vir elke 
veclvoud van 30 woorde. 

GEVIND 

TOER 

'n Tocr gcdurcndc D s. '75 Jan. '76 
Word tans gcrccl, en al na gradcdag 
V rtrck, Die tocr van ongcv r 41 da 
sal R845 kos en kleurbrosjurcs met die 
vone bcsondcrhcdc sal gcdurendc Me i 
verskyn. Bclangstcllcndc kan nou al 
reeds hul namc by di SR-kantoor 
inlewcr. 

KANO'S 

Brander-kano tc koop in perfekte 
tocstand - saam met spaan en water 
scil. Kontak: Leon Botha, tel. 2249. 
(l!itgcstal by K rkstraat 33). 

KAMER 

MOTORFII!.1S .... 

TlKW ·RK 

DIE skaakklub van die universitcit hct vanjaar vricndelike toc. t mming v n die 
Departement van Hui houdkundc ' kry om 'n lokaal op die 2de vlo r van 

hul gcbou t gebruik, Matie. wat lu vo lorn te . p I, kan ni Donderdt "a and 
vanaf 7.45 na lokaal 206 op die 2de vloer van die Huishoudkund - bou k m. 

Nil' 25.) RxRP'! '! nic, want dan 
wen Swart met 25.) ... Q-B5ch. 

Q B5ch 

Blokkiesraaisel- R20/5i5~ 
, ~ "'''l'l 

,( j 

Die volgendc spel is onlangs in die 
ecrste rondte van die Westelik Provin 
sic se kampioenskappc tussen twce van 
on klub se Ie de gcspeel, 26. B-Q3 

P-KN3 

Bctcr sou 26.) Q-Q3 g wees h t, 
WIT: N. Pretorius SWART: S. Ste I want dan kon Wit 27.) Q-KB3 p I as 

Benoni Verdediging 'n antwoord op wart volg nde 
1. P-Q4 N-KB3 toot. 
2. P-QB4 P-K3 
3. N-QB3 P-B4 
4. P-Q5 PxP 
5. PxP P-Q3 

Swart specl die Benoni vcrdcdiglng, 
wat gcwoonlik tot 'n kompleks sp 1 
aanl iding gee. Met 5.) NxP kan Wit 
poog om Swart sc swak koningin pion 
uit tc buit, maar na 5.) ... NxN; 6.) 
QxN, N-B3; 7.) N-B3, P·Q3; 8.) P·K4, 
B-K3 kry Swart voldoende b hecr or 
die scnter. 
6. P-K4 
7. B·Q3 

Die volgende artikels is a. verlorc 'n Aggres. iewcr variasie is die vol- 
nan rcteken. Fnig artikcl wat u opt I gcnd: 7.) P-B4, B-N2; 8.) B-N5ch, 
kan by Kam r 206 van di Sk-kan toor KN-Q2 landers i 9.) P-K5 tc gevaar 
ing lower \ -ord. lik], 9.} B.Q3, 0-0, met gocie aanvals- 

'n Klein dratassic met Geografic- in kanse vir Wit. 
Afrikaans-aantckcninge; 'n Kodak B N2 

- 29. N-K2 Pocket Instamatic 30 kamcra; 'n bruin- 0-0 
leer tassic: 'n mansbcursie (bruin leer); 89,. KO_NO-K2 R-Kl Na 29.) QxB vole 2 .) ... Q 88 h 

B-N6 eh! 'n dam sbcursic van leer met heclwat , n ('J 0 C I' c a I t c rna! i c f is 
M . Wit gee di sp I ' wonne. Na 30. ' ld in is in die omgcwing van oruca 9.) ... P.QR3, waarna Swart '11 aanval NxQ Vol' 30.) ... R-K8xmat, t 

op ctcl: 'n ring met slcu tcls, 0.3. d,ic op di koninginstlank kan ontwikkcl. 30.) K-N 1 g volg 'I; ord d ur .0.) 
V'IO 'n Alfa Romeo; 'n leesbril mct n Dit geb ur dikwcl: in die Benoni ver- B-Pch; 31.) K-Rl, Q-R5, en ku: kmat 
groen-grys hockigc raam: 'n gcruite d di aang sicn Swart 'n In crdcr- , f db b 32} Q 1>4 . 'I I' , c 19m9,. IS ona WCllu aar, V.: • _ > , 
PotloodsakklC met n ior 0, te en. n heid pionne aan die koninginsfJank hct, B-B5ch' 33.) K-N I, B-K6ch; 34.) K-B 1, 
Parker pen daa~in; en 'n b_ruin m~nsJns, terwyJ sy koning. biskop st rk druk op Q-B7 mat, of 32.) P-N3, B Pelt; 33.) 
Van wol met dl Lettcr. CAL (Nlchol- Wit sc koninginsflank kan uito fen. Wit K N2 R '6 34) N I Q N 35 ) & C f I d) by Irene - , - , . 'J, ch;. 
SOn 0., 'ng an IS na e se volgcndc stoot is dan ook tcr voo:- K-R I, R-KRch: 36.) B-B 1. RxB mat. 
gcvind. bereiding van 'n tecnaanval, tcrwyl die Sf R .. L 'II' hlF. 

druk van Swart se bisbop terselfdertyd r.============================:::;r----- ......... ----- 
heelwat vcnnindcr word. 1M 
10. R-N 1 ON-Q2 
II. N-N3 N-K4 _;:;Iiiii;':;iiii 
Dit sou b ter gcwccs het om onmidd 1- 
I~ 11.) ... ~QR3tesp cl,gevo~dcurl~~~~-----------------------~I 
R-N 1 en 'n moontlikc P-QN4 .. 
12. B-B2 
13. P-B4 
14. P-B5 

Na 14.) ... N-K4 voJg 15.) PxP, 
RPxP: 16.) B-N5 met druk op Swart se 
koningsflank. Die doel met 14.) 
N-Blxis om na 15.) PxP, RPxP: 16.) 
B-N5 tc antwoord m t 16.) ... N/t-R2. Bral1dcr-kano tc koop. Nuut! R90 15. B-N5 P-KR3 

o.n.a. Nuw~ spaan tc n R 15. Keno en Swart poog om Wit s druk tc 
Spa.an teen RIO~ .. Kontak: Joh.n vcrmindcr. Na 16.) BxN, OxB; 17. 
Hel? nhof, Jan illierstaat (agter In- PXP, Q.Q5ch; 18.) QxQ, BxQch; 19.) 
g 111 ursgebou). K-R], PxP sou Swart g en verdere 

problcme ondervind nic. 
16.) B Q2 
17. P-N4,! 

Aangcsien sy aanval op Swart c 
koning tydclik gestuit is, b gin Wit 'n 
aanval op Swart sc koninginsflank. 

P-N3 
18: p~p NPxP 

'n Kamer vir 'n damestudent is tans Natuurlik nic 18.) ... OPxP nie, 
b want dan al Wit nterpionnc skikbaar. Kontak Sherry Hoogenhou t 
by T 1. 70777. spo dig on ·tuitbaar wee. 

19. N-R4 
20. N-N6 
21. N R 
22. K B 

100 cc Suzuki motorfiets tc koop t en 23. R-N6 
R225 o.n.a. Kontak Joan Mackay in Swart is in di 1110 ilikhcid. Indien 
Harmonic. hy sy koninginspion verdedig, peel Wit 

24.) Q-K2 en w n die pion op QR6. 
Harley David. n motorfi ts tc koop. Twee 1110 ilike varia ies: 23.) ... R-Q I; 
Bdangst II nd s kan 2986, Stell n- 24.) Q-K2, P-QR4; 25.) R-R6, Q-N2: 
bo ch, . kakel. 26.) BxRP of 23.) .. , NIl 02; 24.) 

RxQR, B-B 1; 25.) R-B6, K-N2; 26.) 
H-Q3, in bide g vall met 'n groot 'n 
voord I an Wit. Swart be lui! dus om ven 10 "II egtei 
eerder 'n . pckulatiewc aanval tc begin. 

NxQP!! spec!. So behou hy 
24: P~N Q P 
25. B·' I 

P-QR3 
N/4-Q2 

N-BI 

B-02 
B-N4 
BxR 
QxN 

P rson wat tikw rk gedocn wil h~, 
~an dit gcdurende kantoorur by mej, 
Oflna Krug r in Oranje Blanj Blou 

V r wink I in di Tru: t. n trum ing . 

Papi r 1110 t self vcrskaf word. Tari t: ~=============i1 DUbb .lspasi 35c per vel, cnkelspa ie I 
40, per vel. Tel: 4130 (werk) 4130 
(tui ). 

BOEKE 

P IS ne wat e n of meer kopiee van 
HligO laus se Agt Tonecl. tukk h I, 
word g vra om Gerrit Olivi r in Hels 
hoogt te kontak. 

l( olom VlII'l 
IU)()p {~ ruil 

'n BOLAND BANK 
HUURKOOP is 'n WINS 
KOOP vanaf nkoop tot 
afl wering. Volledig 
dien teo 

Ir dik 

)b r nni an 

.ra . wat ry lyk, ( 

SUID w S Di student se boek winkel 
Skoppcns: AQ74 
Harten : QJ 10 
Diamante: 5 
KJawer : KQ J 04 

: J 1 Ol 
H:K 
D:AK 
K:AJ 

hou 

NOORD 
,: K6 
II: A62 
0: QJ )0983 
K: 53 

In vandng se kontr: k van 
al Suid in die m t g vall 
ekstra pakkie maak, fly v rloor 
net 2 diamante en en kl w r. Dit 
i slcg as We m t di diaboli 
harten heer uitkom, dat uid 
tegni k getoets word. Wen hy met 
die Aas in blind man, i. dit dad - 
lik ncusie verby. A hy diann nte 
aanval, peel Wes koppen t ru 
en rui di heer van koppen uit is, 
an Suid nooit die g vestigde dia 

mante in blindeman bykom ni . 

OORD d'l 

BAPTI T 
FELLOW. HIP 
WE COM 0 WORSHIP 
V RY SUNDAY V NING 
AT SEV N DURIN TE M 
A THE GIRL GUID HA L 

LOUW STREET (Off Dorp Stre t) 
DR SS AS YOU UK 

NQU I R I ES: 0 ryck Sh riff, 

M.A. (CANTAB)' B.D. 

PHONE: 71778 
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ASIONALE STRE 
NIE RASSISME"; 

"AF IKANER BLAN 
[Vervolg van bl. 1) 
met under woorde, wat die taal sy rol want hy was van die eerstes wat na wit praat van bruin nasionalisme nie? 
a kommunikasiemedium vervul." groot stryd 'n imperialistiese juk kon "Ontken u dat die Kleurling 'n 

Bertie voel dat niemand so besig afwerp. Hierdie Afrikanerskap is 'n kultuur van sy eie 11 t en is dit dan 
mag wecs om Afrikaner te wecs dat hy mag. basis waarvandaan hy beweeg om 
vergeet om rnedernens te wees nie. lIy in hierdie land van verskeidenheid y 
wys ook daarop dat die Afrikaner In eie bydrae te lewer." 
p riode van intense elf'onder 0 k en 
selfpyniging b leer het. "Die periode 
was ccr sekerlik ook nie ontdaan van 
trekke van adolo sentc . elfminagting Hy kom tot die gevolgtrekking dat 
en n urotie e depressiwit it oor ons Afrikancrskap wel vandag relevant is, 
volk. ondes nie. Ek mecn ons het nou "want elke keer as jy jou mond oop 
genoeg daarvan gehad. Gebeure elders maak om lidmaat kap van die Afrika 
in die wereld h t bewy dat, alhoewel I ncrvolk te on tken, bely jy dit in die taal 
on nie juis beter a under mense i nie, wat jy praat." 
ons blykbaar ook nie juis slegter is nie. . .. 

As ngsnoer vir Afrikanerskap kie . 
Will e m Do man die " hristelik 
Nasionale grondslag". "Onder Christo 
lik vcrstaan ek die Calvinistiese inter 
pretasie van die Bybel. Omdat die 
nasion ale onderhewig is aan die sonde 
en dit altyd sal bly, durf ens en kan 
on dit nie ike! van die Christelike nie. 
Die nasionale moet juis aangewend 
word in diens van die Koninkryk van 
God. Daarorn meet die Christelike ... 
die nasionale rig en stuur." 

Na aanleiding van die mening van minderwaardig dat hy 'n Afrikaner 
somrnige jong Afrikaners dat die Kleur- moet wee'? " 
ling as Afrikaner gereken moet word, 
se WiUem: "Die Afrikaner maak in die 
uitbouing van sy eie nn ionalisme nie 
staat op ander se potensiaal tot die 
uitbouing van hulle na ionalismes nie, 
maar erken aileen die reg vir ander om 
hulle eie nasionalismes uit te bou. As 
die Kleurlinge dit nie wil doen nie, i. 
dit hulle saak. Di gene van u wat nou 
ten gunste daarvan is dat die Kleurling 
: Afrikaner be kou moet word, moet 

vir my 'n paar vrae antwoord." 

'n Komitee, onder voor. ittcrskap 
V'It} Anton Lubowski, wat sake vir di 
intcrvarsity Hll't di Univcrsiteit van 
Pr toria sal reel, is ook aangestcl. Die 
komitee sal "Stng-songs", danse, losies 
vir die Tukkic , vcrvoer en verrigtinge 
by die wcdstryd self rc"l. 

In hierdic verband het Blikkies g _ ring te laat oOTstaan. 
yawi h t onder Publikasies tcr noem dat hy dink dat drankverkope by 

Vergenoeg, waar 'n dans vir dk Vry- inligting genoem dat die Departement 
dagaand beplan word, arge kaf moet van Ontwikkeling die SfellenbMse Stu 
word, omdat daar in die verlede prob- dent finansicel al steun, dn t 'n kwotu' 
Jen e hierme on staan hct. sic vir Die He~'em v rkry i~, en dat die 

Johann Trcurnicht II ~t hiertccnoor pUblikasieboek e'r daags v r-;kyn. 
g ,lllccn dat hy nie dink dl v rkoop 
van 'n "hierlji " by Vugcnol.:g aan 
handc g I" moet word nie. Laa ge- Met di b preking van USKOR het 
noemd stluldpunl het ges evicr. Tobi de Villicrs g 'noem dat, we nS 

Sommige I de het gevoel dat die di' groot <lantal welsyn, organisasies op 
Suid·pawiljo n op Nuweland ong ,.kik St lIenbo ch, USKOR bcoog am 'n tak 
is vir blokbe prckings met die oog op in di b oogd ontwikkeling by Macas 
gcorganisecrde jolyt, aangcsien die sar t sligo 
pawiljoen deels deur KJeurlinge beset In verband met die N.P. van Wyk 
wor~ Louw-gedenklesing het Tobie, skyn- 

, Plcrr~ Goo n het genocm dat. va~ baar aan die hand van 'n skrywe van 
die Matte.eer~tespanl dc ong lukklg. IS prof. W.F,G. Louw, voorgcstel dai di 
daaroor dat dl gchruiklike remOlll Ie ing voortaan v n 'n oorwegclld g s- 
Voor die hoofwed tryd voor di , Kleu r· t w t. nsk plike aard mo t w c,. 
lingpawiljmm sou mo 8 gcskied. Daar is 
toe b sillit om 'rder te poog om 
sodan ige blokhe prekings op die 
Nnord-pawiljoen te doen, Piet Hurter het by 'n latere geleent 

heid genoem dat di Stellenbosse SR 
vanjaar r cd vyf en ewentig jaar lank 
b ,ta. n en VOOTg tel dat tn reiinie val' 

Onder Akademicsc Skakeling het L R-I('de vanoor die l fg lope driekwart· 
Johann Tr urnicht g e ct. t daar yn eeu creel word. Piet Vorster het aao 
msiclIs 'n b 'hoeff is aan 'n permancn- gebied om die moontlikhede daarvoor 
t pCCSOOl1 wat stud ntt se klagte oor in oorleg m t die D partement van 
~ekcre Jekt r an aanhoor. di klagtcs Ontwikkeling t ondersoek. 

AK moet beeld 
p obeer regstel 

(Vervolg JIO 11 bl. 10) 
aunl iding van die Rapport-ecng, be 
tref: I, k wit dit onomwondc ·tel dat ek 
vir die b strokkc bcrig nic verant 
woordelik wa nie en dat nic 'n enkele 
woord tussen my en Rapport gewisscl 
is wat aunleiding tot die bcrie kon 
gcgcc hct ni . 

Waarop dit alle ncerkom, is dat u 
d ur die betrokkc bcriggewing 11 kom 
III ntaar my tot. onde bok wil verh fin 
'II situasie van vcrwarring, waartecn ck 

swaar nanteken. 

no my kantoor tc nooi to ek 11a 'n 
week n g geen sodanige verso k van 
hulk ontvang hct nie. No aanlciding 
van die twecde gespr k wil ek van my 
kant herhaal dat ek en die twec be 
tuurslede van SAAK mckaar volkome 

vcrstaau oor die aangelccn th id. 
Ek no m hicrdie leit om tc beklem 

loon dat misverstande, 'l daar nog i , 
nic voor my d iur tc I· i nie, 
(DIE KRI11EK aan die adres van die 
.S'AAK-manne is natuurlik bulle saak. 
Wat Die Mati betre], het It drie punte 
van kritiek, 111. (a) dat 0I1'i 1I nie korrek 
aangehaal her 11 ie, (b) dar 011 ver 
warring sien waar die ltuasi s baie 
duidelik is, ell (c) cia! 0115' II Vir die 
verwarring blameer. 

(a) Die verslaggewer wat met II 
geskakel liet, Etienn vall Heerden by 
flame, IS oortuig van die korrektlieid 
lion sy verslag, Die k rnged ett dte. 
oor die "tendensieuse b do 'tinge" 
het ltv sclfs vir II woordeliks terug 
gelees. 

(h) Die verwarrtng t. log duidelik. U 
se in u brief dat die "tendensieuse 
bedoelinze" van 'n organ isasie u sal 
beinvloed 0111 L. V. S te adviscer om dit 
hie te h soek nie. Dan haal U ons 
goedkeurend aan waar ons waarsku dat 
SAA K se beeld tot misverstand t,o. V. 
sv tendensc kan lei. Verder se II 1/01.1 

In my sam .sprekinge met mnre. .dai II mel SAAK "sekcre,., misver 
• holtz en V n der i t, het ek dit tande wat aanl iding was tot my 
duidelik gc t I dat daar geen vcrbod op advies" hespreek het. Die redelike aflei 
Nil 'pr k rs is om an bycenk mste ding ook in u brief i» tog dat u SAA K 
van SAAK deel te neem nie, maar d. t foutlewelik vir PP.gekleurd aang sien 
kere optrede deur SAAK in die het en dat dit op di minste een rede 

v rl de v rhoudinge vertro h 1 het. vir u advies was. Mnre Scholtz ell van 
Hulle h t my die ver ek ring gcgee dat der Riet het uit u gesprek In ( hulle 
hulle ni daarvoor verantwoord Iik wa afgeld df/t I gs prak/iere probleme ler 
ni n graag sou wou toe, ien d, t dit nie ~'ake was t,o. v. dr. I'reumichl. Use!f 
w 'er v()orkom nie. omken ook n;e dal die beweerdc 

T n slottc will.!k graag no m dal ek PP-hande I( beinl'/oed hef nie: u ... e \'/egs 
ni aanlciding van mnr. Van der Rict S dat u di( flie pert;lIenl ge e lIelllie. 
st lIing aan u vcrslngg wer "Hy en (c) OIlS blameer nie u of 'n onder 
M TWC ,al ·0 gou moolltlik met mnr_ vir die mi~vl~rs'alld /lie ill die hoof 
Stnit in verbinding tT c om tc hoor wat arrikel tiu; OilS sleg\' aan hoe die prob. 
sy b swarc diln w rklik is" t midde feme kOTl olllSlaan hef, ell Vl'a OilS vir '" 
van '11 druk program die IlHPitC gcdocn h?reidlleid 0111 met mekaar Ie gese/s. 
II 1 om mnr. choltz n VUIl d r Riel Red., 

BELYOENIS 

PP 

Wat rneer is, in die betrokke hoof 
artikel ryf u II If v rdera n na aanlci 
ding van die 1972-gcbeur.: "Ongeluk 
kig het d ardie insident SAAK baic 
nou a n die I)P gckopp I. Die gcvolg 
hiervan IS dat die ver niging in kere 
kring gf! ien i a 'n 'frontorganisasie' 
v n daardi party ..... 

As ulk indrukkev : 00. usetf aan 
voer, in tudente ringc op St Ilenbosch 
en elders be taan It t, of dalk nog 
be t. ant j, dit h lis 'n ta k vi di 
huidige b stuur van SA K un dit eg 
te tel en k glo dar hull' die beg erte 
da rtoe sal he. 

KULTUURASSOSJASI . 

Jan II uni meen dat, wanneer daar 
oor Afrikanerskap be. in word, dit be 
langrik i. om in gedagte te hou dat 
Afrikaners onderling nook met nie 
Afrikaner drasties oor die inhoud van 
hierdie begrip verskil. Volgeru hom kan 
Afrikanerskap verklaar, word as die 
volks- of kultuurassosasie en iden tifi 
kasie van blanke Afrikaanssprekendes. 
Dit is ook onmoontlik om van Afrika 
nerskap te praat sender om na Afrika 
ner-Nasionalism tc verwys, Dit was 
hi rdie na ionalisme wat grotcndeels 
di ecn te taatkundig onafhanklike 
land in Snider-Afrika tot gevolg gehad 
het. 

VfRtEDE 

IIISTORIl'S 

WIE 

'Watt r Kleurling gaan u a. Afrika 
ner be kou, die inteltektuele. , 'n 
middelkl sgroep, of die lacr groepe wat 
self geen identHeit het nie? Of almal 
wat .0 hcterogeen is dat hulle ,elf nie 

die 
(Vem1/g )Ian bI. /1) sal hC om hulle van die inhoud van die 

ver lag te verge wi .• 
Die verslag is ulgcme n aanvaar. 

INTERVARSITY 
In antwoord op J.P. 

r'mdum" h t Mike 'n ei 
g t I 

VERGE T 

I ng h k 
AND IN A STR.66 

KLAGTESAANG'HOOR 
Stud n te korn koop n 

verkoop u lapbandb ke 
by on v rst beter a 

strewe v J 10 nsc, 

BERTIE DU PLESSIS 

Volgens WiUcm rus die verant 
woordelikheid op die jeug om 'n eie 
tydse kultuur { skep. Hy kan nie bloot 
oorneem wat hy g erf het nie, want dan 
is hy nic meer keppend nie. Ook wat 
die Afri kaanse Protestan tse kerke be 
tref, moet die jeug steeds meewerk tot 
'n eie b lewing van sy go . diens. By 
het 'n groot ui tdaging in die samewerk 
ing met under k rke; veral om die 
,endingkerke as selfstandige kerkc te 
behand l. 

Die jongmense sal steeds meer moet 
saamwerk op die potiticke terrein in 
Suid-Afrika. "Oit i 'n Afrikaner wat 
op di oomblik met ont pannings 
politick die leiding gee in Afrika. Die 
jcug sal hierdie ini. iatier moct kan 
opvolg." 

raa 
indringend kun onderso k cn stappe, 
indicn nodig, in die vcrband te eloen. 

St ldente word in die algemeen ont 
moedig om hul be. ware oor hullektore 
formcel te lug omdat dit latcr (by die 
bet{okke Icktore) tot hul nadeel mag 
strek_ Daar i bespiegel oor die moont 
likheid om die Vi -rcktor te vra om as 
so 'n skakcl op te tree. 

Die sank is nie by wys~ van 'n mosic 
g -Opl;f nie, en daar is besluit om dit 
tot die eerskomcnde Rektorsvergadc- 

MACASSAR? 

DRIEKWARTEEU 



EERSTE CHINEES NET "REGERINGSMENSE" P DEUR, SE S Op Varsity 

'SAAK rnoet gehore beheer' 
E. KRUGER, Aurorawoom telle 410, skryf: 

FEES 

In 'n onlangse Varsity, studente 
koerant van die Universiteit Kaapstad, 
Word daar teen die Kaapstadfees te 
velde getrek in die hoofartikel. Die titel 
Van die artikel is "Siek Filosofie". In 
die artiket word die Fees nie as 'n 
hoogtepunt beskou nie, maar as 'n 
"prakties irrelevante" gebeurtenis. Die 
artikel maak melding van meer as '0 
haIf-miljoeo rand wat deur maarskap 
Pye soos Shell, BP en Rembrandt 
uitgegee is vir feesdoeleiodes, terwyl 
dUisende bruinmense in die Wes-K ap 
SOnder behoorlike behuising moet 
klaarkom. Die artikel se die Fees is 
Veronderstel om vir die wereld te wys 
hoe Kaapst lyk, maar dan vra die 
. krywer dat die plakker-buurtes ook 
aln die wereld gewys word. 

o p 

rdi universlt it 

~EN FN l!U 

Op Varsity 

KAN U VOORSffiN VAN ALLE 
Motorond rdel 

Toebehore 
Batterye 

Gereedskap 
NADER ONS VIR U TEGNffiSE PROBLEME 

BIRDSTRAA T 63 
TEL. 5529/3076 

'n I im Jan is iemand w by 
BOLAND BANK parI 

5% Rente op Gewone Spaar 
rekening 

8% Rente op Spe isle Speer 
rekening 

BY2% Rente op Doe/wit Speer 
plan 

Nt .. N VH UO JOIN 
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T! Verslaan W ilgenhof 
• or-tui end 

Deur JACO LEUVENNINK 

VERLEDE jaar se Sauerbekerkampioen, Wilgenhof, se neus is 
Vrydag op Coetzenburg behoorlik in die modder gevryf. Medies 

het Wilgenhof in die eerste wedstryd van die seisoen oortuigend met 
17-0 verslaan. 

OlJDh /l.'IOLHN se skrumskakel, Hannes Rademan, voer sy agterlyn met die bal ill hul wedstryd teen 
Hombre, terwyl J.B. Marais ell Jakes Jacobs van Hombre gereedmaak om te gaan dek. Dude Molen het die 
kragmeting nael kraap met 7-4 geweu. 

Die grondslag vir Medics so gocie genhof sc agterlyn gesny, die heelagter 
oorwinning is gelc deur hul voorspelers getrek en die bat aan die gewillige flank 
wat op die nat Coetzenburg as hegter laat loop vir. sy tweed~ dri,e. Ga. s~e 
cenheid hul teenstanders oorskadu het. Theron kon 111e v rvyf me. Dit het die 
Veral in die begin het Medies feitlik all eindtelling op 17-0 te staan gebring. 
die goeie balle gewen, Albei agterlync . 
het foute gemaak deur met die nat bal SO KKERLI G A 
tc probcer hardloop, maar Willows se 
manne kon hierdie losballc nie benut 
nie. 

Medics. e eerste punte het gekom 
van 'n strafskop deur Gassie Theron, 
10 skakel. Di twas nadat hulle in die 
eerste tien minute sterk aangeval het. 

MAAK 
SWAI( BEGIN 

Deur RYNHARD DE VILLIERS 

OPPORTUNISTIESE DRIE DIE koshu is-sokkerliga het 
Wilgenhof hct later beter gelyk, Saterdagoggend op 'n taamlik 

maar 'n opportunistiese drie deur t I II d ' 
flank, Thys Alberts, het Medics verder e eurste en e noot n aanvang 
laat voorloop. Hy het die bal op sy eie geneern. Die swak spel kan dalk 
kwartlyn onder kep en net-net die toegeskryf word aan die veld, wat 
doellyn gehaal. Gassie Theron het ver- ondanks die oorvloedige reen van 
vyf. Rustyd het aangebreek met die die vorige paar dae kliphard was 
telling 9-0 nadat Wilgenhof twee straf- .. . 
skoppe, die een reg voor Medies se en balbeheer bale moeilik gemaak 
doclpale, verbrou het. het. 

Na rustyd het W~tge~of altes in ~ie Libertas was die span wat die beste 
st~d gewe~ en In die e~rste tien kon aanpas by die harde veld en het 
minute gebiedsvoordeel gemet. Twee Helshoogte oorrompel met 4-0. As in 
verdere verbroude kanse pale toe, een aanmerking geneem word dat Libertas 
deur Bernard Wessels en di~ ander deur verlede jaar heel onder aan die Bdiga se 
Thys Hofman, het egter die manne se puntetabel geeindig het, was hul ver 
moed gebreek, Die agterlyn het ook toning nogal 'n verrassing. 
deurdringingsverrnoe gckort. G t be til' h f sroo angs mg et voora ge- 

heers vir die wcdstryd tus en D gbreek 
A en Wilgcnhof A. Dagbrcek was die 
gunstelinge vir die wedstryd na hut 
reeks goeic vertonings tydcns die afge 
tope vakansie. Wilgenhof het cgter ver 
ras deur hull te klop met 1-0. Die 
wcnspan het die wcdstrydpatroon met 
effekti 'we dog onaanskoulike spel dik 
tecr en kon Dagbreek dus dwing om 'n 
ander tipe pel te spe I a die waaraan 
hulle gewoond Wi • ~-------------- 

SWAK VERDEDIGING 

Voo.1 ng 

VISSE GE.TROEF 
IN NAT WEER 

Molen 
Wen t yd 

IN 'n harde en baie gelykcp 
wedstryd het Oude Molen net- SIMONSBERG het verlede .Huis Vi..e~ be.haal. h~l eers~c en 

net daarin geslaag om Hombre Vrydag die seisoen op '0 hoe enigste punte m die twintigste minuut 
. .. van die tweede helfte, Senter Andries 

m t 7·4 te klop. J n die nat om- noot begin deur HUIS VIsser met van Taak omarm 'n losbal en val oor vir 
standighede, wat nie juis agterspel 17 punte teenoor 6 te verslaan. "n drie wat Hough vervyf, Telling 13-6. 
bevoorde I het nie, het die twee Die nat veld waarop die wedstryd Tien minute later iorg Simon. berg 
stelle voorspelers mekaar goed vas- gesp el is het hanteerwerk aan- vi.r 'n ski~tc,rendc drie. J.C. Heunis, w,~t 

J I sie lik b ilik die bal utt n skrum ontvang, speel dit 
gevat en van agter pe i nie vee I n 1 emoei 1 • na Larry Auret (heelagter) val op volle 
gesien nie. Simon berg, wat die eer te helfte vaart aan sy binnekant deursny. 

Die er te punt i kurt na die groot biedsvo rdeel geniet het, het in Auret trek die oppo isieverdcdiging 
afskop behaal, to Hombre ge traf i die derde minuut met 3-0 voorgeloop en toe hy ge tuit word, stuur hy sy 
vir onkant pet. Oude Molen . los- nadat J.e. H unis (los kak I) met 'n agterlyn wcg. Smalberger druk sy 
skakel, Deetli s Ncetl ling, sc skep kop trafdocl g sluag het. twcedc dri van die wcdstryd met 'n 
wa in die kol om sy pan m t drie Ti n minut lat r druk Simonsbcrg Hui: Vi .ser-verd diger om sy enkcls, 
punt t laat voorloop. hut eers t drie, Vanaf 'n krum naby Die do lskop misluk om Simonsberg 

Kort voor ru tyd het Hanne R. de- Hui: Vi r do llyn tel Wichahn met 17-6 te laat wen. 
man, skrums kel van Oude Molen, om Viljo 1\ (a . t man) dic bal op en bars 
die tcelk nt beck en na 'n mooi in di ho k oor vir '0 dri • J.C. Hennis 
lopic vir vi uel o: ie Bakkel w gg m ak g n fout m t die moeilike v r- 
tuur vir '0 onvervyfde drie. Telling vyfskop ni • en laat Simon. berg met 
7-0. 9-0 vo rloop. 

Hombre lie ni te punte i laat in Simonsberg het hut volg ltd punte 
die twe d helrt aangcteken, toe n- met 'n ornstr d dri a ngcteken. Uit 
ter Johan W Is di bal uit 'n 10 - g brok sp I kop Simon b rg di b I 
skrum kry om oor t gaan vi 'n drie. vor nto , Linkervl u I Johan Smalb r- 
OJ v rvyf kop was mi. om di . eindtet- ger dribb I die bal lang die kantlyn af, Deur DIRK DU TOIT 
1_~~g~7_4~~_m~~~k~.~~~~~~~~n~va_l_d_jt_a_~~r_dJ_~_d_O_cl_~_n_t_o_~~~~~EI~IIOOGTE het benhurgVrydagaand ~ ~ aanskoulike rugbywedstlyd nret 24-0 ver~aan. DHw~ 

'n harde wcdstryd van begin tot einde, met Helshoogte die beste daaraan toe. Die wenspan se puntc 
liet bestaan uit 'n doel, drie driee, 'n skepdoel en 'n strafdoel. 

Medics se volgende punte het gekom 
nadat Wilgenhof swak verdedig het en 
stut Bennie Storm deurgemaal het vir 
'n drie in die hock. Hierna het Medics 
dcurcntyd na die wenspan gelyk. 

Die m ooiste b weging van die aand 
is afgerond met Medics se laastc drie 
deur Thys Alberts. Dewald Strydom, 
vteucl, het skitterend dwarsdeur WH· 

ELSHOOGTE WEN VE 
IN GOEIE WEDSTRYD 

Deur RYNHARD DE VILLIERS 

Die wedstryd is hoofsaaklik onder krumskakel van Helshoogte, met 'n na regs om 'n krum naby die Elsen 
die voor pelers be. lis. Hier het di skep: kop na 'n skrumoortreding deur burg doellyn, Hy word duime van die 
swaarder pak van Helshoogte die ligt El enburg naby hulle pale (3-0). doe llyn gestuit maar gee die bal aan 
Elsenburg-agtal laat swaarkry en die Johan Wa serfall (agsteman) wat oor- 
grondslag gel' vir hulle oorwinning, VASGEPEN bars vir 'n drie. Die doelskop is mis 

Van die afskop af wa Helshoogte in Helshoogte so 10. skakel, Clive van (7-0), 
die F.I!J nburw~artgebie~. Slegs rot~- Niekerk, het met lang skoppe die N~t "o~r ru tyd teken, Helshoogte 
vaste .verdedigtng het die . treeptruie Elsenburgers in hulle gebied vasgepen, nog n. dr'~ aan, Nadat n. trafskop 
van die doellyn weggehou. Die eerste van waar Helshoogte aanvalJe kon naby die Elsenburg dooltyn aan Hels 
punte is aang tcken deur Jan Vester, Ioods. Jan Vester, skrurnskakel, breek ~oogte t?Cgeken is, .neem Jan Voster tn 

tikskopple en begtn aanstap na die 
I:!lsenburg doellyn. lIulle is heel onver 
hoods betrap en kon hom net van die 
doellyn weghou toe hy skielik skuins 
begin hardloop en probecr oorduik. 
Andre Jordaan, slot, i egter by en 
ncem die aangee en druk. 

Aanpa bar Rugb.y Teen 
Liberta Laat 

Helderberg Maklik W en 

IN gi tende reen en op 'n opnat veld hot Helderberg 'n oorwinning 
van tien punte en drie, twee strafdocle) teen es (twee strafdoele) 

oor Lib rta b haa!. Die wen pan het sy oorwinning behaal as gevolg 
van sy vermoe om hom by ui ongure spe ltoe tan de aan te pas. 

Held rb rg het na ti n minut voor· joen ge 0 k h t, h t hul .pan se vuur 
geloop nadat Francoi Marais met 'n ook blykha r vcrdwyn. 
strafdo I g laag het. • H Iderh rg h t met lim pel hul 

Lib rta vom peler. het egter dic' te"nstand r~ onder druk geplaas en die 
oorhand in die Iyn tane en krums hanteer oute wat Lih rta met dIe 
begin key, n sodoend hul pan in cpgladd. en by tye byk n onspc 1- 
staat ge tel om die wedstryd te domi- bare, bib gaan het, uitgcbuit. Dirk 
ne r. M t lang koppe h t Han Vi, ser van Dyk het '00 'n genera J agt r die 
(los. k kel) ge org dat sy span kna nd krum ge ,-peel n was aan di spit van I ..... ~~T 
op die aanval hly. cike hew .ging vir H Idcrb rg. 

Net V()or ru. tyd laag Marai:' met 
nog trat: kop om di tiling 6-6 tc 
III ak. 

EB) I VOORDf' E L 

SKEPSKOP 

'n Skepskop deur Clive van Niekerk 
na 'n skrum op die Elsenburg-kwartlyn 
taut die telling aanrol na 14-0. 10han 
Sadie, senter, breek twee keer kort na 
mekaar mooi maar elke slag· is sy 
tikskoppie net te hard en gaan die bal 
oor die doodlyn. 

Elsenburg ,e verdcdiging word on 
verhoeds betrap toe dic bal na 'n 
10 skrum na die stcelkant beweeg 
word. Die beweging word afgerond met 
'n drie deur .Johan Wasserfall, a~:..t~ 
man, naby die linkerregoppaal. Anton 
Antoni sen (heelagter) mank die drie 

puntc w rd. Telling 2()'O. 
Die laa. t J'yker word inge.laan toe 

ANDRE JO} DAAN, slot van flels/wogle, val oar die doel/Yl1 vir cell ~arcl ~uman, fl. nk, 'n b~l toe~al wat 
P{Jll ~y span se drieii in hul segetog l'an 24-0 ~()r .hlsellburg. Pie! ~i~ 1~1:~~~JI::;e~~oe ~~~T1~:e!t:~n 0: . 
Vollichellk. Jloorrymall, goOi sy Izande opgewonde 111 die lug. brin r. 
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MATIES WEN 
op toer n 
di oor 

IN ·u AN 
DIE eerste naam wat pryk op die wisseltrofee van die geborgde 

klub-rugby toemooi wat gedurende die Paasnaweek in Durban 
gehou is, is die van die Universiteit van Stellenbosch. Op hulle ' gctog 
het die Maties met Pretoria-Polisie, Diggers en in die eindstryd ook 
met Tommy Bedford se Durban-Collegians afgereken, Die naweek h t 
byna rampspoedig vir die Maties begin toe 'n paar spelers die oggend 
met hulle vertrek verslaap het. Gelukkig het die Lugdiens hulle 
tegemoet gekom en die vliegtuig 'n wyJe vertraag vir die Jaatslapers. 

Na 'n deeglike skrobbering in Dur 
ban was at die sp lers gereed vir die 
e rste wedstryd teen Pretoria-Polisie. 

Dit was 'n baie harde wedstryd en 
die uitslag het tot die einde in die 
weegskaal gebly. Chris Luther van 
Polisie het in die doodsnikke van di 
wedstryd 'n redellk maklike skop pale 
toe verbrou, wat Polisie ook die wed 
stryd gekos het. (Die Polisiemanne wou 
n~e eers kyk toe Luther pale toe skop 
rue.j Die Maties het die wedstryd 
naelskraap gewen. 

DIGGERS 
Die Satcrdagmiddag het die Matie 

tecn Transvaal se spogspan, Diggers, te 
staan gekom, Diggers, met ses provin- 

ROBBIE BLAIR 

siale spelers in sy g led re, i. egter in 
aIle afd~lings van die "pel oor ikadu 
deur 'n begeesterde Matiespan wat 
goed . aamgespel het. Na die wed! tryd 
het die Transvaler. ge e dat die hitte 
hut spel beinvloed het, Die 42 punt 
wat die Maties aangeteken het, het 
bestaan uit twee driee deur Leon Oost 
huizen, en een elk deur D wie Snyman, 
wie se buitelynskoppe briljant was, 
Pierre Goosen en Hein du Toit, 

Joe Coetzer het Digger. gered van 
die grootste pak in hulle geskiedeni 
deur drie driee te druk en 'n strafdoel 
te behaal. Dit was egter 'n kragver 
toning deur die Maties so os min. Die 
eindtelling: 42·21. 

Die eindwedstryd teen Durban 
Collegians is eers in beseringstyd be 
kUnk met 'n skitter nde drie deur 
Hennie Bekker, wat deur Robbie Blair 
vervyf is. Ca. sie Wait het ook 'n dri 
gedruk en twee driee aang voer. Op 
h eJagter het Dawie Snyman we r baie 
b stendig vertoon, en wann er hy hom 
by die agterlyn aangesluit het, wa. hy 
baie gevr arlik. Leon Oosthuizen het bgtig me~rvergeh~illoopvk idric~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
en dit was ook hy wat in beseringstyd 
Hennie Bekker se drie aung voer het 
nadat Cas. ie Wait ook die bal hant CJ 

het. 

DA WIE, SNYMAN, skttterende veelsydi, e agtersp iler van Stell n 
bosch, ~ie Wes:elike. Provinsie en Suid-Afrika, wat ~y span tat 'n 
oorwtnntng gelei het in die eerste Suid-Afrikaanse klubkampio nskaps 
toernooi. Da~i word beskou a In sekere keuse vir die Springb kspan 
wat later va~Jaar kragte gaan meet met di Franse toerspan. Die Mattes 
het groot indruk gemaak met die hardlooprugby waarm hulle 
vorendag gekom het. 

TOMMY BEDFORD 
Met ru: tyd was die Mati s 10-3 

voor. Maar daarna het die tuisspan die 
. kroef tewig aangedraai en in e n 
stadium het dit gelyk 0 hy die wed 
stryd sou wen. Veral Tommy Bedford 
het bestendig gespc I en dikwels van y 
eie doe llyn af mel 'n b weging begin. 
Die Maties se losvoorspelers, Boland 
Coetzee, Hein du Toit en H nry Mull r 
hct egter uitst k .nd gespeel n uit in 
d .lik die verskil tussen wen n verloor 
gemaak. Die Maties het die krums en 
lynstane m t gemak gewen. Alan R ad 
en Jan Ellis het ook elk '11 drie g druk. 

D ur CARL VER HUUR 

• •• In reen 

OK IES WEN 
DIE jaarlikse Interko huisswemgaJa is op 26 Maart te Coetzenburg gehou. Tw 

Hom en Tabu Stegmann, asook ven kei interprovinsiale sw mm rs, ~ t d el n m. In di 
da~esafdeling het Huis ten Bosch geseevier met 98 punte. Tweede wa,. Ha~OIll ~ ~ 60 punt en d ~d 
8~lIs Erica (48). Vir die dames het Pietie Hom en Elaine Macdonald.Ultg bhnk. Llbbt. Burr I en Jamn 
8. bucyk het ook goed gevaar. Die afdeling vir mans is gew n deur Sunon b m t Wtlg nhof tw n 
lIel. hoogt (ferde. 
c' Die kornpetisie was tot reg op die 
~nde baie opwind nd. Wilgenhof het 
a~ bYna y tweede plek aan Helshoogte 
d.g staan deurdat hy in die aflos ge 
a1ISk~alifiseer is. in di aflos (vryslag) is 
d' e ~panne bchalwe Helshoogte ge. 
~ wahfiseer. Uitblinkers onder die 
nns Was Attie en Deon Louw. 

\]it lac: 
Dames: 
~r~e lengtes borsslag ..• Libbie Burrel 
l) r~e tengtes vryslag , .. ' .. Pietie Hom 
Ii ~Ie lengt s rug. lag . Elaine Macdonald 
r~n :engte vryslag .. Elaine Macdonald 4"~\ engle vlinderslag .... Pie tic Hom 
Afl ngtes Wisselsla .. , .. Pictie Horn 
4)(,oS .4xl vry lag Hui ten Do cit 
10 ~I sel.lag .. , Huis ten Bosch 

l( rugslng .•...... Huis ten Bo ch 
Mans: 
Dr' 
O ~ 1 ngte bor. lag '" Billy Downc r 
fI I b' ,Gngtes v yslag Deon Louw 

p ie engt rugslag A. -urnes 
E n :cngte vrysl g T. Grcyvenst in 
4 l . ngl vlindersl A ttie Louw 
4 I Wl eIIag Attie Louw 

vryshgafl W'I h f 4)(1' o. ........•. I gen 0 

20 ~l I lagaflc .•.. , .. Slmonsberg 
vryslagaflos ..•... ,. H lsho gte 

Daar word 'n vriendelike versoek 
gerig aan al die persone wat 'n plek op 
die interkoshuisgala behaal het om 
Donderdagaand om eweuur in Wilgen 
hof se . itkamer bymekaar te kom, 

WIN'fERPROGRA M 
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bekonunerd Dok Craven oor POMP 
h idige vorrn 

van • tre-eerstespan 
D ur JACO LEUVENNINK 

OOS die Mattes op die oornblik speel, is OUS kan e om die Intervarsity teen Tukkies op 3 Mei te wen, 
haie skraal." So het Dok raven teenoor Die Matie gereageer op 'n vraag na aanleiding van die twee 

onlangse nederlae wat die Maries te n Polisie en die Victoriane gely het. 

DR. CRAVEN 

b100t f itlik net 'n wedstryd En as die 
pet'S en onverantwoordelike mense dit 
wil opblt a dcur ongegronde storie die 
Jig te laat sien cn so die twee Univer- 
iteite en daarm e die Suide en die 

...... ----------.. Noorde teen mekaar wit afspe I, sal ek 
ANTHONY PENDER/S, swart- sorg dar dit afge kaf word," 
gordel van wilgenhof, besig om '11 Dok gaan verder voort: "As dit 
denkbeeldige IIOU ail te voer. g bur, dien die wed tryd nie m cr sy 
Ander karatikas vir wle daar /IOU doel nie en gaan dit ni me r oor rugby 

nie en word die ou gevoel van provin- 
ltg geloop moet word, is Sarel iati. III tussen Noord en Suid, wat nog 
Nortje {Dagbreek) ell 'n dame van altyd baie stork is, net aangeblaas. Dit 
Huis Div, t.indri van Rensburg. Al Ran ook die indruk kep van verwaand 
drie het gedurende die afgelope h id en 'n oormaat selfvertroue by die 

Maties". 
paar maande hut swartgordels ge- 
kry, terwyl Sarel reeds 1 ir die 
SA Usspan diens gedoen het. Die 
helangstelling in karate is hierdie 
jaar besonder goed, en die klub 
spog met meer as honderd-en 
vy[tig ingeskrewe led" wat onder 
tie bekwame instruksie vall die 
otul-Springbok Bakkies Loubser 
oefen. 

Dit is duidelik dat Dok b kom 
nu rd is ten pyte van di feit dat die 
Maties g durende Pa: naweek in Dur 
ban by 'n toernooi vir klub. pann 
kla rge ipe I hct met di Noorde 
pog klubspann . By is nog ni seker of 
daar i t kurt met di gees van die 
pan ni • me r dat daar out is, is 
duid lik. Tog h t dlt geblyk uit hul 
oorwinnings in Durban dat die pan 
oor di verrnoe b skik om go ie wen 
rugby te spec I. 

OORMAAT VERTROUE 

Dok het dit ge tel dat die insin 
king miskien legs 'n reaksie wa op die 
harde wedstryde en oorwinnings in 
Durban. In daardie geval bet die euwel 
van 'n gebrek aan vasbeslotenheld en 'n 
oormaat selfvertroue gelukkig betyds 
kop uitgesteek en kan daar not lets aan 
doen word. Dok self se: "Ek het 

hulle Maandag (na die wedstryd teen 
di Vies) good opgedom ,. 

Dok het dit ook beklemtoon dat 
die peters in Durban he Iwat gewig 
verloor het na dri harde wedstryde op 
dri , ter nvolgend dae in buitenge 
wone hitt . Uit die aard van die saak 
h t die Maries die taaiste wedstryde 
g had en volg n: Dok is drie ulke 
wed tryd op agt re nvolgend dae iet 
ongehoords. 'n Mens moet ook in 
gedagt hou dat dit in di b gin van die 

rugby isoen is n be lis 'n kwaai ult 
werking op die manne gelrad het. 

Oor die toekom. van die nou 
reeds gevestigde jaarlikse wedstryd teen 
Tukkie hct Dok gese sy iening is 
welbekend: mn Volwaardig Inter 
va ity oos ons dit geken h t met 
lkeys, kan dit nooit wees ni . Dit bly 

Ma r eers al ons ons manne 1110 t 
regkry vir 3 Mei, en daardie d tum is 
al naby. 

BEKOMMERD 

• Dit is duidelik dat dr. Craven be 
kommerd is oor die vorm asook die 
g c. telike voorbereiding van sy Maties. 
Verder i dit bekend dat die Tukkies 
gewcldig vasberade is om dio knoop 
vnnjaar op Nuweland deur tc haak. 
Daarom sal dit beslis interes ant wees 
om te . ien wat dr. Craven binne die 
volgende twee weke met sy span kan 
vennag. 

"DAARVOOR gaan jy boet," lyk dit of Johan Bosman (Libertas] aan 
Johan Schoeman (Dagbreek) se terwyl hy hom met 'n reguitlinger 
probeer bykom tydens die interkoshuis-bokstoernooi. 

----------------------------~ 

OU VYANDE WEN SAAM 
AS daar op Stellenbosch gepraat word van die jaarJikse intcrkoshuis- 

bokstoemooi, dink mens onwillekeurig aan Simonsberg en Een 
drag, want die twee koshuise het die afgelope paar jaar die toernooi 
heeltemal oorheers. Vanjaar was geen uitsondering op die reel nie en 
die twee koshuise het (met 20 punte elk) die Pikke Blommaert-trofee 
gesamentlik verower. 

Op die jaarvergadering van die boks 
klub is daar deur die voorsitter, mnr. 
Dave Martheze, genoern dat dit waar 
skynlik die laaste Interkoshuis-boks 
toernooi was waarin volslae nuwelinge 
optree. Blykbaar sal dit van volg nde 
jaar af 'n vereiste wees dat boksers 
vooraf formele afrigting by die klub 
moet kry. 

Bennie Frazer (Simonsbcrg) is aan 
gewys as die b .ste bokser en Mark 
Muhl (Eendrag) as die beste verloorder. 

Die hoogtepunt van die aand was 
die geveg in die Iigswaar-afdeling tussen 
Anton Scholtz (Helshoogte) en Mark 
Muhl (Eendrag). Albei boksers het on 
geloofllk baie moed en deurs ttings 
v rmoe aan di dug gele en vir 'n 
uitstekende geveg ge org. CARL VERSCHUUR 

Die male puntestand was: Simons- , ..., . 
berg en E ndrag 20 elk; Huis Marais 'N MHRKBAAR uitgeputte oor- 
17; Hclshoogte 16; HuL Visser 14; winaar, Johan Schoeman, se hand 
Elsenburg 12; Dagbreek 9; Pieke 9; word deur mnr. Dave Martheze 
Libertas 8; Oude Molen 3. omhoog gehou. 

TlJKKIl'.S ONDERHANDEL 
Oor die onlangs onderhaudelinge 

{USSCll di 'I ukkie en die Witsies oor 
die h rinstelling van die tradisionelc 
Intcrvarsity tus n hu lle , is Ook bai 
bly. Hy hoop dat di probleme daar 
m e uita tryk kan word. Moontlik ~ .. -- 
k n dit ani iding gee daarto dat die \.~~.iil)llll!-~~ 
Int rv rstty tussen di Malic en die 11l1li __ .... 31 lk Y weer'n werklikheid sal word. II •• -_."._~-~,,-~_. _ _..._-.;. .................... ~_...;~_,_.,..-..,;.... __ ...... _._ .. '~~.~ .....,'".~~~-- ......... -.--,- .. - .•. -" ..•.• -~ ... --.-"-""-.~- ... ,.,...-'.~--'.~'-.,--,_ .. -' 

Deur JAN DU PLESSIS 

M ATlELAND is nog altyd by uitstek geassosieer met die rugby wat hier gespeel word. En heeltemal 
tereg ook, want baie aktiwiteite sentreer in 'n groot mate om rugby. Hiermee is op sigself niks 

verkecrd nie, maar wannecr 'n ander sportsoort in die proses blykbaar afgeskeep word, soos tans met 
sokker die geval is, ruk sake effens hand uit. Die uiters onregverdige posisie waarin hierdie sportsoort op 
die oomblik verkeer, vra na my mening 'n nadere ondersoek. 

Sokker het die afgelope jaar of Daarteenoor het die ) 8 sokkerspanne 
wat he ondere vinnig vooruitgang op slegs en veld om op te speel. 
Stellenbosch gemaak. Die koshui iga is Verder laat die gchalte van die 
aansicnlik uitgebrei n die klub. veld vee! te wen oor. Die opp rvlakte 
organa. Ie i. opg knap. odat daar is lib hard en ongelyk dnt dit gocie 
vanjaar buiten die dric Marl -spa nne, balbehe r feitlik onmoontlik maak. 'n 
15 ko hui spanne ing skryf i.. Dit Paar Mati -spclers het reeds di klub 
klink ongelooflik, maar die alte aam 18 verlaat om op ander pJekke te gaan 
spanne het net een okkerveld! speel, ollldat hully nie langer b reid 

1 S QP I was om onder sulke omstandighede te 
Op Maandae en Woensdae word sp cl nie. 

koshuiswedstryde afgehandel, op Dins- 
da en Donderdae oefan die dde Matie 
panne en op Saterdae word. oms so 
vo I as ngt wcdstryd op die cen veld 
afgehund I. Gcvolglik word daar van 
nie mindcr nie a 15 pantle vcrwag om 
c n keer per week, Vrydae, van vyf uur 
tot halfsewe op een enkele veld tc 
efen! 

op Stellenbosch (veral ten koste vall 
rugby) te stuit! Hoe dit ook al sy, die 
huidige posisie is so ooglopend dis' 
kriminerend dat dit o r poedig moonv 
lik die simpatieke aandag van die be 
trokke instan ios verdien. 

KLUBKAMPIOENE 

UGBYVELDE 

Veral vir diegcne wat in aoder 
dele van die land was, was dit die 
afgelope vakansie sommer weer lekkef 
om 'n Matie te wees. In Durban het die 
Maties se rugbyspan die eer, te Suid- 

Wat n3 my mening die 'okkerklub Afrikaanse klubkampioene geword et1 
se verknorsing die beste iIlustreer, is die in die proses met Diggers, Pretori'l 
feit dut die klub v rplig was om die Polisie en in die eindronde DurbaTl 
normale 80 minute wat 'n sokk rwed- Collegians afgcreken. Dit is voorwaar '0 
tryd duUT, te halveer na slegs 40 groot presta.ie. . 
minute, in 'n de, perate poging om al Tog moet 'n mens versigtig wecs 
hulle w dstryde op die een veld afge- om nic te veel waarde aan die oorWi,ll' 
handel tc kry! ning te heg nie. Onmidd IIik na dte 

to mooi het die Matie!! eers op NuWc- 
Wie pre'ie verantwoordelik is vir land teen Polisie verloor en daarna ook 

hierdic toedrag van sake en wat die op Coetzenburg teen die Vies die 011' 
rode daarvoor is, kon ek nog nie juis derspit gedeIf. Miskien is die neertae 
vasstel nie. Wilde gerugte onder som- tog ook 'n . een, want om te self\'cf" 
mige okkerspelers wil dit he dat dit 'n kerd te wee!! wanneer hulle oor twee 
do 'lbewuste poging van die 8portower· weke teen Tub te stun kom, sal fataJi 
hede is om die verdere groei van okker wees'. 

VERKORT 

Die onrcgverdig po. 'isie waarin 
di sokk rklub hom If 1 vind, word 
nog duideliker as dit m t di posisie 
van die rugbyspelcrs vetg Iyk word. 
Die 56 rugby pannc p Stellenbo~h 
het altesaam 16 veld tot hul1e beskik 
king; dus !lowat 31/1 spann per veld. TRIO-RAND We,8 


