
OLITISE 
STU DENTE moet die reg he om aan partypolitiek decl te ncem dcur 

middel van die erkcnde politieke partye. tty veroordcel gter 
saam met die Van Wyk de Vnes-kommissie ongeorga~is~erde polit~ekc 
bedrywighede, het mnr, Louis Ie Grange, Adjunk-Mlni: ter van B1I1IlC- 
landse Sake en Inligting, gese. 
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B 'VRYDlNG 

lid van NUSAS mocs wces, Op hicrdi 
wyse is die idees van die Swurtmag 
bcweging na Suid-Afrika oorge~ra en 
kort daarna is geskrifte in hi rdi v 1' 
band in Suid-Afrika vel'. pr i. Dum b ' 
staan volgcns hom ook 'II 001' noms 
tussen die programme, van die Swart 
mag-beweging, NUSAS en SASU, wa.t 
onder andere gcweld propagecr cn UIlI 
versitcitc sien CIS inrigtings om lei rs te 
kwcek wat in opstr nd moct kom t en 
die wit regime van Suid-Afr~ka. Die 
g volg van hierdie onwelkome .l1lvto de 
kan volgens mnr. le Grange g sien word 
in die botsing tussen die lkey-stud nit 
n die polisie voor die St. Georg. 
katedraal ill Kaapstad III 1973 en di 
staking van Bantcc-w rk rs in Nat II. 

Die stud nt kom graug in opstund, 
sC hy, orndat hulk ontcvrcde vo loor 
die b staundc orde en 'n soort II topia 
wit daarstel. Hoe hi rdi to stand b - 
rcik mo t word, kan danrdie stud nt 
egtcr nic se nic, 

Hy he t kortliks die aanbev lin s van 
di Van Wyk de Vri -kommissi go 
skcts. Hierdie kommissic .. ien di 
student ecrsteus a landshurg r wat k.111 
staatmaak OJ) sy regte, maar h01l1 ook 
moct ondcrwcrp uan die pligtc van I 
burger .... 1 wccdens sicn die kommi .1 
die studcn t as studen t wa t hom III t 
sluitlik rno t bcsig holt met di be 
studering van die wctcnskap. Euig 
polilickc dcelnam , vall watter aard 
ook al, . al dus ongew ns wccs. 

N MTE 

Mnr. Ie Grange, LV vir Po tchcf 
stroom, het op Dinsdagaand 3 Junie 
die ASVS by 'n vcrgadcring in die Ou 
1I00fgebou tocgesprcck oor "Die 
Student en die Owerhcidsge ag". 

CURTIS 
Mnr, Ie Grange meen dat owerheids 

gesag deur almal crken moet word, 
on eag of elke individu of groep nou 
deel ge had he t in die daarstclling van 
die gesag, aldan nie. Hicruit volg dit dat 
studente hulle ook aan die owcrhcids 
g sag moet onderwerp. Mnr. Ie Grange 
het verwys na studente wat hullc 
kwaadwillig sou verset het teen hierdie 
gesag en daardeur die owerheid teen 

Hy verskil met hlerdlc tan~pun.t. 
Studente moet opgelei word to di 
politiek en geleentl~cid. daarvoor moet 
geskep word. Om hierdre redc staan hy 

M GRANGE dit voor dat . tudente decl vorm van 
NR. LOUIS LE erkende politieke organi asie: t rwyl 

hUlle laat draai h t. Sommige hct in die hulle op univeri itcit i , maar me n dat 
tronk beland; andcr is uit die land gesit hulle daarvan weerhou rnoet word om 
ell ander het dit raadsaam geag om rc de I te he aan "()ndermy~lend ~'I-;:=============i1 
vlug. lIy het Neville urtis, pr sident organisasic. en gr?ep~. II~ vl11.d d.~t 
Van NUSAS in 1970, a. voorbeeld verbly dend om te sien da! die ~OIv r I 
I bruik. Hierdie student van die Uni- teit van Natal hom distansieer van 
VCr. iteit van Kaapstad het op verskcie NUSAS n dat dit selfs op die UK aan 
OOtse e konferensies in wapenverbod die kwyn is. (Sien bl, 6.) 
t en Suid- frika, die vcrskerping van _-_:------------- 
sanksies en die v rbr king van sport 
hand met Suid-Afrika bepleit. 

groot 

VERSKIL 

Hy itl't gewy op di "uitdagende" 
tandpllnte van NUSAS wat aan die lig 
gehring is deur die Schl busch 
kOtnmis. ie, en . voorb eld genoem 
e n van die led se uitlatings kort 
g I de in Dar-es-Salaam dat NUSAS sy 
deel gedoen het in die "bevrydings 
beWeging" in Suid-Afrika, NUSAS he 
Ook geas osiasieer met SW APO en hulle 
,itnpatic met die swart "vryheids 
vegters" betuig. Hy het ook gewy op 
hUI weiering van d elname aan die 
k PUbliekfees as sou dit 'n f es van 
"die onderdrukkers" wee. By vind 
O()k hul taktiek om foto' van krot 
bUllrt(.~s in Suid-Afrika te n em en so 'n 
\\Ianindruk in die buiteland te skep en 
h~IUe g rwetensbei w ar te n militere 
dil'nsplig afkeurenswaardig • 

. Mnr, I T< nge het voorts g wy: op 
die ontstaan v: n die Bla k Panthers en 
hlill~ SW,1l tmag-bewegiug in di VSA. 
In 1967 is 'n konf rensie deur di 
University Christian Movem nt in 
CI~avcland V SA gehou waurna dri 
Stlld-Afrikaners genooi i 
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DIE oud-Matie Pieter Scrfontein (jongste broer van dr. Willie Serfontein van die Moedergemeente) is 
besig om groot opgang te maak in Londen as konsert-, oratoriurn-, en operasanger, berig Frans 

Stecnkamp uit Londen. 

Pi ter Serfontein het a seunsopraan Mozart se Towerfluit, Demetrius in 
begin sing en het sy tudie aan die Benjamin Britten se Somernagsdroorn, 
Konserwatoriurn onder Madame AIlny die Graaf in Mozart se Die Huwelik van 
Lambrechts begin. As student hier was Figaro en g durende die Londense 
hy lid van die Universiteitskoor; het as Musiekfees in 1973 he t hy Yeletski in 
>lis tydens drie Sangfeeste opgetree; Tsjaikof ki sc Queen of Spades rnees 

het as oli .. aam met die Kweeki kool- terlik vertolk. 
koor getoer: het in Studentevaria uitg - Hierdie bariton het nou onlang. 
saai: en heel dikwel onder dr. G.G. 
eille gesing; soo bv. in Mozart se rJ"1e Ko ud 
Kronings-Mi: . ~ ~ 

A rik n 

Hy was ook lid van Eendrag se 
e rste Hui komitee en hct vir die kos- DIE onlangse Stellenbosse kon 
huis rugby ge peel. sert van die pianiste Tessa Uys 

In Wenen het hy onder die b roem- kan nie as 'n besonder groot suk- 
? bas _Ludwig Weber tudee~ en ~aarna ses beskou word nie veral van- 
In ZUrich onder Madame Rta Ginstcr, ., ,. . 
In 1969 h thy na Louden v rhuis waar wee n bale onpcrsoonltke aanslag. 
hy aan die Koninklike Mu: i kakadcmie Tessa Uys is in 1948 in Kaapstad 
onder Bruce Boyce gewerk het en ter- gebore. Sy het onder ander onder 
wyJ hy daar tudent was, hct hy onder Lamar rowson en Gordon Green 
die beroernde begeleier Jerald Moore studeer en tans is sy 'n Ieerling van 
die interpreta ie van die Lied bestu- Maria Curcio en tree gereeld in Brittan- 
deer. je op. 

Sedert 1971 tree hy gereeld in Die program is met 'n Haydn-senate 
Londen a ook in ander Britse stede op. (opus 47 in B) geopen. Dit is netjies, 
By ung byvoorbeeld gerceld vir univer- korrek en stylvol met klokhelder lopies Toe hy verled jaar sy debuut ge 
siteite, oos die van Birmingham, Bris- en trillers uitgevoer. Beethoven se 32 maak hct in die Purcell Room - 'n 
tol en Cardiff, se mu iek-klubs en Variasies is tegnies goed behartig. On- belangrlke konsertsaal in Londen wat 
operarolJe waarmee hy besondere suk- gelukkig was daar swak pedaalwerk, dee! is v: n die Koninklike Festival 
. s b haal hct, sluit : in Papag no in wat veral eindes van frases versluier Haal-kornpleks - het The Daily Tele 

------------- ........ ---------------------------------4'het. Daar was egter ook oornblikke van graph gcskryf: "Sy noulettendheid op 
goeie toonverskil. Uys kon weer Bartok woorde gaan hand in hand met 'n sterk 
se 15 Boerelicdjies met meer ritmiese en ferm hoe register terwyl die swew 
oortuiging gespeel het. ende mezza voce in etlike liedere van 

Ravel. Faure en Strauss groot genot 
verskaf het. Die egalighe id van. y stem 
produksi 1. uiters ge. kik vir die liedere 
wat hy aangebied het en die nostalgic 
wat hy kon kep in Joubert se Afri 
kaanse liedere was uiters gepas," 

m 

s 00 

DIH bariton Pi iter Serfontein [bo ) is tans besig om sterk opgang te 
maak in Louden. Frans Sf enkamp vertel hiemaas 'n een ell ander 
daaroor. 

• In 

OJ> DlNSDA JAAND 28 Mel i; 'n program van Bach-rnusiek in die Stellenbos e Stadsaal deur die 
K UIK-Orkes n die tellenbosse Koorvereniging o.l.v. Anton Hartman uitgcvoer. Die konsert, wat ter 

vi ring van Republiekfees aangebied i ,i di volgende Woen dag in die Nico Malan-teater herhaal. 

Pieter het onlangs aan my gese dat 
hy pas Bach se Kreuz tub-kantare in 
Hastings g sing h t en dies Ifdc werk 
aanstaande rnaand in Hampstead sal 
sing: hy het ook etlike kontrakte om in 
Handel sc Di M s. ia op t Ire en al 
later v njaar ook in Brahms se R • 
qui IJ1 sing asook in Faure s R quicm. 
In Novemb r hct hy weer 'n Licderuit 
veering in Lond n n in Maart aan 
staande jaar sing hy weer in die Purcell 
Room. In Dc. mber sal fly in Pucinni 
se Madam Bu tterny optrcc en in 
Winchester se katedraal die rol vall 
Melchior .lng in '11 opvoering vall 
Menotti . Ker 'opera Amah1 en die 
Nagtelikc Besoeker , hierdie rol het hY 
voorheen in di' kat draal gesing. 

In 'y kon. ertprogr mme sluit hy 
V.N. gewoonlik Afrikaanse liedcre in. "AS ~===========~~=~=============~.~p~ nn ~a~~Duit~n~rrun~ 

ryk, ens. hul Iiedere sing, waarom kan 
ek nie MY licdere . ing nie?", het by 
gese. 

b t 

sy uitspraak nie altyd onb ri pelik was 
nie. Sy vokaalvormlng het me r na 
ltaliaans geklink. 

Monica Hunter e ang in die middcl 
register wa go d. Weens die 'ChICk aan 
resonans a. gevolg van 'n onperfekte 
plasing van ha r . tem wall haar hoe 
not e klank "dun" en die intona: ie 
nie altyd uiwer nie. Haar Afrikaanse 
uit. praak h t ongelukkig 'n Engel e 
ak nt gehad. 

GUNSTIG 

Alho weI Joyce S etcher nie genoeg 
volume gchad het nie, het y h el 
gunstig vertoon. Haar aandeel aan die 
aand wa. eintlik te kl in om haar . tern 
tot y volle reg te laat kom. 

Die Afrikaanse vertaling was pick' 
pl k onaanv arbaar, byvoorbeeld in 'n 
fr . e .00 "vcr -tte teen die netten• 
Die vertaJing wa. dikw I. onsing. 

~~~-~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ baal enonbelangrikelette~rcpe hctop 
terk aksente geval. (Gcwoontik word 
oor. pronklike wer e nie vcrtaal nie, 
ttl ar hi rdie itsondering is vet taan 
haar omdat dit ter viering van Re 
publickf . aan Jcbicd is.) 

Di program i. geop n m t die Suite 
nr. ill D, S 1068. Die wcrk i as 
g h el () d uitg vo r. Die trykers h t 
'0 mooi III lodieuse Iyn in die Air 
g It ndnuaf, Di ongelyk p I en vals 
klank van di tromp tt h t egter 
afbr k gedoen a 111 die gehe lindruk, 

en "n • nvormig klank gehandhaaf', 
Mnr, Pi t r van d r We. thuiz n kan 
met reg trot we op sy leiding. 
I o wei di volume ni v el wa nie, 
het die koor nooit skril ge 'ng nie. Die 
pane het ongelukkig ni deurgan: 

g noeg r son ns gehad ni . Die woorde 
wa nie altyd duideli genoeg ni ,maar 
dit het nie . ( 'n groot afbreek gedo n 
uan die ehe -I nie. 

KANTAl S 

E 
MENSE 
8 

TESSA UYS 

Schumann s Waldscericn het be 011- 
dere oomblikke gchad; veral in Vogel 
als Proph t en A bsch i d. 

Die 1 nde van Liszt w . die mecs 
gesla gde werk van di aand hier is 'n 
pr'lgti e atmostcer gcsk~p en i ook 
lang Iyne v rkry. 

Dj konsert wa vir my gevoel t 
t Jnies van aard. Haar koudheid en 
onpersoonlike spcl wa di oor aak van 
'n minder geslaagdl' uitvoering. 

BENNIE VAN EEDEN 

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

SLYPERSPRYSE 

VAN 

J? CJ I \"A iamon~ 
Den .....:Jmith oL.J iamantc II 

THIBAULT-GEBOU 101 
THIBAULT.PLEIN 
KAAP TAD T L. 43-2S86 

IN 
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• PAPBGAAJRAND 
WEe Langsaan / .. ubbe 
Skocll[abriek 
rHl . .EFOON: 5831 

5640 

OIlS spesialiseel' ill die 
Bind ell Druk l'Q1l 
TESJ.S~S'E 

Proheer ons gerus oak 
))ir of u ander 
DRUKWB'RK 

groot indruk gemaak toe hy in Noord 
Londen Opera opvoering van Cavalli 
se Caristo opgetree het. Hiervan het 'n 
resensent ge kryw : "Veral indrukwek 
kend was Pieter Serfontein sc vertol 
king van Jove. Hier het ons 'n jong 
anger met 'n goed geskoolde sangstern 
wat hom in staat stcl om menige emo- 
ie met oorgaw en oortuiging oor te 
dra; v rd r is hy ook 'n akteur met 
natuurlike gawes sodat die karakter van 
Jove oortuigend en met groot impatie 
aan die gehoor voorgehou is". 

Van Pieter Serfontein se laaste Lie 
deruitvoering in die beroemde Wigmore 
H 11 hct The Times ge krywe: UHy het 
'n besondere gawe om atmosfeer te 
. kep, die ruisende klimakse in lied re 
van Duparc, Straus. en Warlock sal nog 
vir lank in die geheue bly en sy gawc 
om vertellcnde liedere, soos bv. Cor 
nelius se Weihnach tslicder Op. 8, oor te 
dra, i 'n hele openbaring." 

NOULETlEND 

BLYSPELE 

Hy het ook declgenccm aan musiek 
blyspele; in '111e King and I het hy die 
romantic' rol van Lun ha vcrtolk en 

, wn ook lid van die corps de ballet 
hierin, en in Lilac 1 im , 'n opcrctte 
wat hand I cor di lewc van Franz 
Schub rt m t musi k van die kom 
ponis, h t hy twce roll v rtolk die 
van di kilder Von Sch indt en die 
n Ambassadeur, 

GEWILD 

Sy vertolkings van Piet r de ViJliet'S 
se Boerne f-licdere, John Joubert e 
ttinge van W.E.G. Louw gedigte ell 

Hubert du Pie is se Kersliedjie g niet 
gewildh id by sy oorsese g hote •. 

Hy het ook gese hy i' ont. ettend 
b1y die • Serfontein-tr. disie" w rd 
voortge it op Stellenbosch. "Ek i. be 
sond rs trot. om 'n Matie te wees ell 
dink die wat nie hierdie kaartjie om die 
nek kan hang nie, was nie student 
gewees nie. My brocrs Willie en Jozu 
het on. 'tr. disi 'begin n nou sit mY 
neef en niggies dit voort. Johan het al 
sy r,. d behaal, Marianne is nou in 
haar fin. Ie jaar, OtiJlie en Inge is ook 
claar en my su ter. dogter Adele 
Er SinUS is 'n eerstei 'U. Nou hoop eK 
al die ander al ook hut w e eendag 
daar vind." 



IEME IS 
TEWYD GESNY 

", HE n RNIEUDE stryd moet onvermydelik volg in die afwesigheid van 'n suiwer strewe in di 
van die balanserende faktore in die nuwe Sensuurwet en die bedeling wat dit skep," h 

D.P. De Villiers, besturende direkteur van die Nasionalc Pers, verlede Woensdagaand hier ge c. 
Hy me en dat die wetgewer hier te waken de oog te hou ondanks die aan 

wye magte toeken. Studente van die wesigheid van redelike balanserende 
Universiteit van Wes-Kaapland wat aan faktore. 
'n soortgelyke vereniging as die ASK Studente: van die Universiteit van 
behoort, het die vergadering op uit- Wes-Kaapland het op uitnodiging van 
nodiging bygewoon. die ASK die vergadering bygewoon, 'n 

Adv. de Villiers het voor die Afri- Soortgelyke vereniging as die ASK is r+ _j 
kaanse Studiekring (ASK) oof sensuur onlangs aan die UWK gestig, Dit is '11 
en die Afrikaanse letterkunde gepraat. oorholpelende komitee vir belangst I- 

Adv. de Villiers het sy betoog ge- lendes in Afrikaans, Engels en Duits. 
fundeer op die beskouinge van 'n Hierdie vereniging het oak 'n blad die 
Voormalige voorsitter van die Publi- lig laat sien waarin rescnsies oor litter 
kasieraad prof. G. Dekker. dat, met ere werke verskyn. Volgcns Jannie 
erkenning van die gevare daaraan ver- Botes, voorsitter van die ASK, was die 
bonde, sensuur noodsaaklik is. Hy het skakeling baie suksesvol en sal hicrdi 
die wetgewers nietemin daarop gewys twee vereniging: in die toekoms nou r 
dat huIle tans "hul rieme wyer sny as saamwerk. 
wat nodig is vir die regrnatige oog- Die ASK is tan, besig met rcelings 
merke van die wetgewing". vir '11 viering van die Taulfeesjaar op '11 

gepastc wyse te vier. Onderhandelinge 
VRYHEID is aan die gang met die Administrasie 

Onder die nuwe bedeling i daar 
groter vryheid om Of in die rigting van 
meer strengheid, Of in die rigting van 
grots- vryheid vir die skrywer die 
waardes te laat geld wat in 'n grens 
geval die deurslag behoort te gee. 

Aangaande die eise waaraan die 
senSOr moet voldoen, het adv. de 
Villiers gese dat die sensor geen polisie 
man is wat volgens sy kodeboek moet 
Optree nie, al moet hy sy beslis inge 
brnne raamwerk van die wet vel. Die 
sensOr moet waak teen die neiging om 
van die kunswerk te eis dat dit in diens 
!ltaan van sy eie godsdienstige, sedelike, 
politieke en ander ideale. 

om die H.D. 1 hom vir 'n and tc 
bekom. Jannle 1> kl m loon dat dit ni 
'n akademies aand sal wee ni, n 
dink op die oornblik nan by nkoms 
waar onder me r lektor Afrik n 
poe i en prosa I voorl e . 

RI!;'GS: Nl 'HNh '11 Sharon Mont 
gomery in 'n uittreksel uit Arnold 
Wesker se The Four Sea ons, Marie 
van Heerden, die bekende Stellen 
bosse tone lpersoonlikheid, he! 
verskillende fasette l'l117 vrou iliefde 
belig ill haar Vrou-Vrou. 

Mis • Ie e vro • In 

NUWE WET 
Noudat die nuwe cnsuurwct ann 

vaa. is, moet met 'n nuwe oog na y 
b palingc gekyk word sod t in di 
toepassing daarvan die beste moon rlike 
beskerming teen misbruik gevind kan 
Word. 

Die is egter die plig van diegenc wat 
belang daarby het om voortdurend 'n ADV. D.P. de Villiers 

Moord, Western, Spioena ie; 
als gedurende vakan 

VANDEESWEEK is daar goeie nuus en slcgte nuus vir f1ic~liefhebbers. ! rs di goeie nuus: di dertl nde 
Junie sluit die Universiteit. Nou die slegte nuus: die beste films word gedur nd die vakansie v rtoon! 

. Om op 'n goeie noot te begin: met die deelname van soveel beroernde hoo rol Kill harley Varrick. lint 
luerdie naweek draai The Tamarind interna. ionale film, terre gemank nie. Eastwood j w r di a ntr k .ingskrag 
Seed. Hierdie is 'n onlangse ienbare Albert Finney, Sean Conn ry, Ingrid in High Plain ... Drifter, wat W( n da 
Produk!lie met Omar Sharif en Julie Bergman, Vanessa Redgr v , Michael 18 Junie wy. Lan genu md i. '11 

Andrew, in die hoofrolle. Die verhaal York n Jacqueline Bis et ill nk Ie van W stern van ffens ho-g middeld 
Van hulle Iiefdesverhouding peel in die die beroc mdes. Die verhaal If j, e n 
Karibiese Eilande af. van Agatha Christie se 'whodunnits". 
r Volgende Maandag en Dinsdag wys 'I11e Orient Express is ttl trein wat 
The Seven Ups, 'n film deur dieselfde dwar. oar 'uropa van en na die Oeste 
Produsent as die van The French COIl- ry. Dit is til ideate milieu vir 'n moord. 
nection. Dit word die beste as 'n "cops Daar is 'n aantal m .nse wat teleurge 
and robbeljl" _ rolprent gekla sifiseer, stcl is met hierdie rolpren t. Mi k!en. h~t 
hlaa~ val nie in die klas van Iaasgenoern- hulle of, te vee) van Aga~ha .( hnst~ 
de rue. Die hoofspeler is Roy Scheider. v rwag, of g vocl dat die film rue 

Op 'Wlensdag 11 Junie draai 'n film werklik d.ie atmosfeer v~n h~'If. bo -ke 
Oar vegtery _ Chinese boks om meer so effektlef kan skep me. Dit IS gc n 
~~esies te wee. Die titel j, Fist of groot werk nie, maar sorg vir 'n nand 
fury. Mens wat nie 'n besondere von goeie en pann~nde v n~ank .. 
i Ian stelling i slanery het nie, . al Maandag 11 D'~5dag ~I, s:sttende 
Ilderdaad baie gou hul vuh te van en sewentiende JUl1Ic draa! n tlh~1 m. t 
wocde hal. ~di~'e~k2;o~rn~e=d=ia=n=t=w=a=lt;:er=M=a;t=tl=la=u=lJl=dl=====================:;:;i o .Agatha Christie se Murder on the 
J rlent Express draai vanaf die twaalfde 
. unie tot en met Saterdag ] 4 Junie. Ek 
glo nie daar is al ooit tevore 'n rolprent 

• Ie 
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Durban n u weg 
van NUSAS 

DIE STUDENT van die Durban e kampus van die Universiteit van 
Natal het in 'n onJangse referendum met I 082 stemme teen 836 

besluit om weg te breek van NUSAS. Twee en vyftig persent van die 
voltydse studente het deelgeneem aan die referendum. Hul SR het aan 
NUSAS kennis gegee van 'n voorneme om te disaffilieer. NUSAS hoop 
egter dat die beweging gestuit sal kan word, het 'n woordvoerder van 
die organisasie gister aan Die Matie gese. 

Die taak van die Natalse SR word 'n Kenni gewing van disaffiliasie 
bernoeilik deur die feit dat meeste van van NUSAS(wat ses maande sal duur) is 
die Sk-lede NUSAS-ondersteuner is. deur die Durban. SR uitgereik. Wan 
Volgens die Irawa is die voorsitter van neer die tydperk verloop hct, sal die 
NUSAS op Durban teleurgesteld met SR arnptelik disaffilieer. 'n NUSAS 
die uitslag en hy kritiseer die studente woordvoerder in Kaapstad het gister 
vir hulle onverskilligheid oor voortge- nan Die Matie ge.e dat affiliasie volgens 
sette affiliasie. sy mening weer binnekort op Durban 

Ironies genoeg korn die laa te drie aangegaan sal word, aangesi n daar 'n 
NUSAS-Ieiers, mnre. Paul Pretorius, groot aantal . tudente ontcvrede is oor 
Charles Nupen en Karel Tip, al drie van die wegbreek uit die organisasie, 
Durban. Mnr. Tip, die huidige NUSAS- 
leier, g10 egter dat Durban in die nabye By die universiteit van Durban 
toekorns weer sa] affilieer. word daar deur die SR beplan om 

In 'n hoofartikel van die jongste Suid-Afrika se arnptelike politieke 
Irawa, studenteblad van die UOVS, partye op die kampus toe te laat, Die 
word Durban 8C di. affiliasie be kou as komitee wat die saak ondersoek wil 
die laaste stulptrekkings van NUSAS graag • ien dat politieke partye op 'n 
vera] ge ien teen die ontwikkeling van soortgelyke wysc as banke op die 

·"""'~-:.......z:...GiiOioo,al 'n meer konserwatiewe houding aan kampus sal fungeer, AJ die partye sal 
Engelse kampusse. Die redakteur, mnr, onder die SR se beheer geplaas word. 
Paul Vorster, voel dat Suid-Afrikaanse maar hulle sal geen finansiele steun van 
studentepolitiek nou voor 'n nuwe die Studenteraad ontvang nie. Die lid 
bedeling te staan gekom het en die maatskap van die partye is beperk tot 

studente en die voorsitter van die reste van Nusas nog net verwyder moet 
onder. oekkomitee, mnr. Bernie Wolfs word sodat 'n nuwe studente-organi- 
dorf, voer aan dat die grootste voordeel sa ie vir Engelsprekende . tudente, wat 
van hierdie stap die uitwi: sing van die "parallel" van die ASB sou wees, 

kan ontstaan. studentebelangeloo heid sal wees, 

NA die onlangse besoek van die Eerste Minister, mnr. B.J. Vorster, aan die Universiteit van Kaapstad se 
nuutste en grootste mansko huis, Leo Marquard Hall, het die studenteblad Varsity 'n groot ophef 

gemaak oor die wyse waarop die Eerste Minister ontvang is. Die blad vind veral die toejuiging van mnr. 
Vorster politieke verraad. 

Volgem die artikel word dit op die 
Kaap tad e kampus algemeen aanvaar 
<tat . tudente op Stellenbo eh a1mal 
leer word om legs in een rigting te 

dink en dan nooit af te wyk v n hierdie 
sp sifieke denkrigting nie, re skrywer 
meen egter dat die teend I waar is en 
dat meer kritiese denk op Stellen 
bosch plaasvind. Dit word aangemoedig 
deur veral Saak, wat groter belangstel 
ling in aktuele sake onder studente 
aanmoedig d ur die nooi van sprekers 
van talle oortuiglngs. 

Op die Univ rsiteit van Kaap: tad i 
(bar 'n groot versketdenheid van 
d nke, kulture en gcloof rigtings onder 
die studente en die skrywer bevraag 
tek n die swak kontak en menings 
wisseling wat tusscn die vcrskillendc 
gi·o pe plaasvind. 

'N DBEL van die nuwc hiper 
moderne kampus van die RA U, 
wat onlangs deur die Staats 
president geopen is. Die kompleks 
kos reeds R42 miljoen, en het 
vanwee s)' besondere onterp 
landswe belangstelling gewek. 

Nadat die Universiteit edert sy 
amptelike opening in 'ebruaric 1968 
aanvanklik in die g boue van 'n ou 
bierbrouery hui ve. is, i. in Junie 
J 969 'n a nvang m ak met die bou 
w rk n die hu dige kampus, In hulle 
bepJanning van die geboue h t die 
argit kte ond r me r beso ke aan 23 
universit ite in s lande g bring at 
vo ns hul pl nne efin Iiseer is en 
binne jaar nadat rn t die b uwerk 
begin i , kon die nuwe kampus ampte 
lik oopge: tel word. Goei kriti k ivan 
oraloor ontvang vir di on wone ont 
w rp, 

op 

o P 24 Mei is die nuwe kampus van die Randse Afrikaanse 
Universiteit amptelik oopgestel deur die Staatspresident en Kanse 

lie! van die Universiteit, dr. N. Diederichs. 
breiding voor ien word vir 'n tud nte 
tal van 15 000 in die jaa 2010. 

Die kampus in Aucklandpark is. 
ekonomi n kompak ontwerp. Die 
terr in i bond r klein vir 'n universi 
teit karnpu , met die g volg dat aile 
ktore van die geboue hinne 'n paar 

minu te bereik kan word. 

• IDler detente bars r se 
hom 

SPESIAAL 

MOD BIB 

Dit i die eer te be soek aan die die wetgewing van lcde van die huidige 
ko huis d ur 'n hoogwaardigheidsb k- Regering nie, daar we) party van hulle 
le"r en die eerste keer ooit dat 'n is wat hulle opponente 'n entjie voor is. 
Eer te Mini ter van die Na ionale Party 
op die kampus van UK praat. Varsity 
betwyfel die d nkvermoe van 'n groot 
aantal Ikeys wat hy vroeer a' baie 
lib ra I be kou het, van wee die feit dat 
die inwoners van die koshui 1 wat glo 
sowat dri kwart van die den e aan die 
UK verteenwocrdi ,die T' rste Minister 
110 lank en Iuid applous gegee het. 
Di blad gaan sover om te vra of di . 
Ikeys hulle nie nog altyd misgis het 
m t hul idee van vrye denkc ni . 

Tot op datum b loop die bou 0 te 
van hierdi kampus ong v r R42 mil- 
j n. Tyden di boupro is etlik 
nnw m t ri le en t gniek vir die 
eerste keer in Suid-Afrika op die proef 

tel. So is la draende messelwerk vir 
di e r te k er in di land gebruik 

Die nuwe RAU- eboukornpleks i be- tyden die oprigting van die man, ko _ 
on er modern en verb eldingryk ont- huis Dromm daris, Ve lglasboekrakke 
werp. 'n ntrale binn plein word om- n kryfblaai, siaal ontwerp vir 
luit deur '11 irkel van geboue in di U, om ook voor. 
vorm van 'n hoe yster wat ond r 
nder die moderne bibliotee ,'n oudi 
torium met itplek vir 1 100 men en 
'n ruim uudentek fet ria hui. ves, Uit 
hierdi ntr I ring van geboue loop Die modern hibliot ek maak voor- 
o di peke van 'n wi I uitbreidinzs iening vir stud erplek vir meer a. 

00 di I bora Lori van die natuur- 1 100 stud nte, terwyl 'n nuwerwet 
w ten kapdepart mente. Hi rdie nuwe bo kverklikker t Is I tudente toelaat 
k mpus maak tan VOOfS; ning vir III hut ta by die b blioteek in te 
4500 tot 5 000 tudente, terwyl uit- n m. 

MOD~ N 

IRONIES 

Die Burger wy daarop dat dit 
ironies i dat die Eerste Minister ju; in 
'11 plek rno S optree wat na een van di 
tigterslcd v n NUSAS vernoem i. 
Varsity m a weer daarop atent dat 
Mnr. Vorster in di j r Se tig vcrsk ie 
kere g w i r het om op die karnpus te 
praat alvor n. UK sy bande met 
NUSAS laat vaar. 

A L 
OK 

XCHAN 
MODD~RGOOI 

'n Slim Jan is iemand wat by 
OLAND BANK par! 

5% Rente op Gewone Speer 
rekening 

lJO/r.) Rente op Spesiete Speer 
rekeninq 

lJI/2% Rente op Doe/wit Spssr 
plan 

Volgens Comment is dit nie genoeg om 
net modder te gool ni ,en di blad raai 
di lkeys aan om weer 'n keer tc dink. Korn 

SAAK ruil 

9 rus'n 

bo k of 2 

Andringa tr at 
66 



MET /Senuwee I 

MET die sorgelose .omerdae iets van die verlede en intervarsity net 
'n aangename herinnering. het 'n skrikwekkende angstigheid 

menige jong student in 'n kopklcm. Die Iuilekker wandelpas van die 
jong hane het oornag ontwikkel in 'n verbete tred en die skugter 
glimlaggies van die vroulike geslag hct geword bloedlose prewelende 
lipples. Die Sosiale Redaksie, oudergewoonte in voeling met die lief en 
leed van die deursnee student, het ondersoek ingestel na hierdie 
ontstel1ende tendens en bevind dat die "akaderniese drukteduiwel", 
(ouer broer van die drukkersduiweltjie) sy skerp kloue in menige 
ontblote en weerlose rug ingeslaan het. 

Verskeie bekendes en minder beken- jubel.ang aanhef am die eentonigh id 
~e 1S besoek en 'n verstommende insig van volgeh oue studie ietwa~ te verb~ ~. 
IS verkry in die studiemetodes wat Waar Brenton egter h erhk AWOt III m 
aangewend word am hierdie donker die toilet - "so lekker privaat daar". 
g~daante wat soos 'n dief in die nag op Vera! die di~p basie. begin Is.'JY ~y 
di~ niksvermoedende afsluip, die hoof hier sander mspannmg onder dl knie. 
te bled, Die beperkte spa ie v rhoed oak dat 

die euwel van aan die laap raak agt r t~-,...- 

die boeke sy kop uit teek. Enig . Y: 

waartse kanteling bring hom onmidde'-l'~~~~!k!.""k""'i.;;...;..:. .... ::..:..""" ........ i~~ ... ~ lik in kontak met 'n muur. 
Gevra na sy befaamde gewoonte om 

sy stoel op sy tafel te plan' en da,n 
daarop stelling in te neem, het hy d! 
versekering gegee dat hy odoende n 
beter perspektief op ,y werk verkry. 

NAGWAAK 

'n Student in die Regte en inwoner 
van Dagbreek skryf 'n algehele omwen 
teling in die lewenspatroon VOOf. Sy 
aando bring hy in die Plaza deur. 
"Veral as daar een van die Afrika n. 
flicks vertoon word kry die brein die 
leans om volkome te ontspan." Daarn 
word 'n liter Coke (melk voor die 
boikot - sy goed ontwikkelde sosiale 
bewu syn verhoed die nou) etlike puk 
es grand-bone en 'n pakkie sigare tte 
koop en met die nag se vo?~ra~ 

willa Ingeskeep word da~ shit, tt~s 
bewees in die rigting van die koshui . 
Vi ug t i g e te rugrapporteringsb~80eke 

BO: Volgehoue studie in hierdie word dan aan medestudente ebring en 
lokaal het al menize student van am presies middernag word die boeke 

t!J' nadergekJap. 
sewisse akademiese ondergang ge- Volgens hierdie kerel vermy ~y deur 
red. Veral die basiese beginsels hierdie oppermaniaans maru r van 
Word hier met groot gemak onder stu deer .ongewen~t~ besoekers en o~- 
di k: . produktiewe afleiding. Om e. uur die 
e me gekry. oggend wend hy sy beendere na die 

bed en ontwaak net betyds vir die 
"Ek 'swot' van buite af binne toe", noenmaal. Die middag word afg st~ n 

Wit Brenton Geach be weer. Waar nder aan die dikteer van briewe aan angstige 
rs die essensie van die IUk onder die bloedverwante, asook diver e .klein 

knie probeer kry, werk hy van buite af pJiggies wat deel uitmaak van die ge 
n die kern of wortel toe. In die balanseerde student e lewenstyl. KIa· 
kJoolter van sy kamer werk hy op sy bywoning is vol ens hom die juk wat 
belte. By keur gtergrondBmu ek ten opgeneem moet word deur die minder 
atrenaste af, maar sal 10m. self 'n begaafde student. _ 

80: Die vindingrykheid van die ervare student word tOT die uiters~e 
b proe/ wanneer in gesonde balans tussen gemak en doeltreffendheid 
gevind moet word. Hierdie metode word len sterkste aonheveel VlT 
C/iegene wat In a/sku he! in die konvensionele manter van op '11 stoel 
ogter In tafel sit. 

BO: wanneer die akademie druk kan Stellenbosch se apteke skaars voorbly In / die vaorsiening van ullcrlei 
preperate om die harder; wankelrige Maties 01' die b in te hou. Maagaandoentngs, senuw einstortin "~'. 
koorsigheid en slaaploo held blyk die mees algemene sk I I wees. Hierdie k zr i het gter groat 
ondernemingsgces aan die dag geie deurdat hy ruim voorsorg getref het om te verseker dot hy sender 
noemenswaardige [isiese of geestelike knoue sy krisis sal kan afweer. ~)' rekenaar is 011 ntb erlik bv di 
berekening van die do isse wat "y moe! afsluk. • 

III 



6 Die Matie, Vrydag, 6 Junie 1975 

FREJoDOM 
This year 31 0 pr . nts an id 31 

opportunity to inve tigat the nume - 
ou rules and egulations limiting a 
Mati woman' freedom. Surely she has 
outgrown the need to be protected so 
closely. If a woman sees. 0 many path. 
now being open d to her, she can 
hardly b expected to graciously ac 
e t t cts such as having to be in 
'punctually" t 11.30 (or with special 
pcrmis ion t 12.30) on a Friday and 
Satur~ay ~ight. A few we k. ago, we 
e~d rn Die Matie that men students 
object to h ving to wear 3 • uit to meals 
on Sundays, but we have b en clam 
ouring for over ye r to be abl to GO 
O~JT on a Sunday wearing slack! In 
SPIt~ of the fact ttu t the majority of 
worn n ~ant thi ,w r told over and 
(ver. again that th\;re i ab olutely 
nothing w can do to (')1 ng thi ule! 
(One wonder wh t democracy i ... ) 

&~~~~====~~~~~~~~=~~==~~~=~~~~ure~ilie uilioriti~~~t~da~k 

Vrydag, 6 Junie, 1975 

MI 
tog watter beeld verskiJIende men onder 

verskillende om tandighede van "die student" vorm. 
Dit lyk of die stud nrc aan Afrikaanse universiteire tot 'n 

kere hoogte steed in die idioom van die Studenteprins gc ien 
word m nse wat laatnag hand-ann-hand deur die straat trippel 
en hul harte uitjubel. 

Die bevolking van 4ngelstalige Suid-Afrikaanse universiteite 
w k indien nie by die meerderheid nie, dr n wei by n groot 
ntal Afrikaners a 0 iasie van agitasie, slordigheid en 

p rver ie. 
En elkeen g10 dat sy beeld v rteenwoordig nd is van "die 

tudent' of tudente aan 'n bepaalde universiteit. Die waarheid 
i natuurlik dat studente onderling netsoveel verskil as men e in 
ander beroepe. Aile joemaliste of kondukteurs is uiteraard nie 
peen Iyn te stet nle, en eweneens nie studente nie. Dat daar 
kere tenden e onderskei kan word tussen mensc in dieselfde 

bcroep, val nie te betwyfel nie. Ons meen n t dat die gemene 
d ler vee] kleiner is a waarvoor dit dikwels uitgemaak word. 

As mens n wereldwye tendens van die afgelope aantal jare 
onder studente kan onderskei, dan is dit die groter mate van 
b fro ck nh id van studente by die gemeenskap om hulle. Dit 
i eker moontlik om Suiwer Wiskunde of Latyn in 'n 
"Ivoortoring' te bestudeer, maar sekerlik nie iets soos die 
osiale wetenskappe van die moderne universiteit nie. Ook die 
"studente-op tande" van die laat estigerjare is 'n manifestasie 
daarvan. Die gemc n kap is kerp gekriti eer, gedreig en bedreig; 
i ts wat eintlik ironies - meegewerk het tot 'n groter 
betrokkenheid by n meelewing met daardie gemeenskap. 

Die aanbeveling van die Van Wyk de Vries-kommissie insake 
d elname van tudente aan die politick (sien b1. I) bots met 
hierdie tendens en poog om dit te stuit. Ons sou saam (em met 
mnr. Louis. Ie Grange wanneer hy dit afkeur, en wei om die rede 
dat on geen doe) hoegenaamd daarin sien nie, Niemand sou tog 
probeer om te verhoed dat joernaliste hulJe as joernaliste met 
die politiek inlaat nie, en die twee gevalle is vir ons gevoel nie te 
ond r kei nie. 

zen van die opvattings wat nou verband hou met hierdie 
aanbeveJing is baie interessant. Dit is dat dit 'n voorreg is om te 
studeer, en dat die student om daardie rede in sti1le dankbaar 
heid y gepa -beskcle gang moet gaan. 

On i ni so ek r d t die geld en moeite wat die taat aan 
die univer Heile b tee aalmoes i nie. Dit i net so 'n belegging 
a die bou van 'n hawe ot kernreaktor. In hierdie gevaJ b Ie die 
g me n kap net in men e, maar verwag en kry van hulle net 
ov el opbrengs. 
Mens vind dit eintlik merkwaardig dat die staat nie alle 

tudie-ontk stes van tudente dra nie soos hy reeds met 
coliere doen, en 00 di gebruik i in 'n hele aantal ander 

land . In hierdie laast verband het die r ommissle wei die regte 
rigting inge laan.: Vrye univer itere opleiding is tog miskien nie 
so v r as wat m n dink nie. 

OAK IE 197 
HOO perance (02232-303) 

U - KUN : HERMAN BING , Hoi hoogt (4380) 
UR - NUU : ETIENNE VAN HEERDEN, Louwstr. 8 

0, HUI MIsts (2234) 

L nd Clo.t, Min tt 
David Schalkwyk, I n 

"N et soos enige ander landsburger 
het die student ook die volle reg ell 
wetlike voorreg om te kon politiscer 
Maar dis nie at wat mnr. le Grange gesc 
het nie, hy het 'n baie belangrike 
kwalif kasie daarby gevoeg, naamlik 
dat dit deur middel van rkende poli 
tieke partye sal geskied. Daarrnee ver 

I.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ een~l~g ek my volkorne. Op ~ngel~ 
talige kampu se, bv. die Universitei! 
van die Witwatersrand, is dit nie die 
g val nie. Daar word gcen politkke 
partyc erken nie, wat ek as baie on 
dcrmkraties beskou, terwyl die Stu 
denteraad as pionne van NUSAS die 
politick bedryf. Myns insiens is dit ni 
die taak van 'n Studcnteraad nie. Bimw 
die orde van demokrasie erl en ons op 
Stellenbosch die erkcnd- politiek'' 
party en ons laat die k use aan die 
·udente self oor om t besluit dcur 
mid del van watter politicke party hulle 
verkies om te politiseer. 

1975 is the International Year of the Woman. Newspapers, maga- 
zines, other campuses and various societies throughout the world 

are aware of this and have, accordingly, made some effort to publicly 
recognise this fact. We are, however, bitterly disappointed in the 
general apathy shown towards this subject on the Stellenbosch 
campus. We stand under correction, but as far as we know, only the 
Home Economics Dept. has thus far had a symposium on the role of rw.;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;r;;;;:;;:;;;;;;;;;.;;;;;;~ 
women. 

Surely some of our campus organi 
zations could have incorporated the 
fact that it is the Year of the Woman 
into their yearly programme. An organ 
ization such as SAAK, for example, 
could have invited well-known Women 
like Helen Suzrnan and Judge Van der 
H ever as gu , t speak rs. 

Die Matte it. elf could have publish 
ed articl (and can still) on women 
studying in traditional mal fields. Per 
haps an article on an ex-Marie woman 
who has mad a name for h rself in 
.oc~~ wouW alro be appropria~. AI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sensible editorial on the Women's 
Lib ration Movemen t may well help to 
di pel the mi. conception u. ually SUT 
rounding it. 

between these insulting rule (insulting, 
that is, to our integrity and better 
judgement) and the fact that there ar 
so many vacancies in our women's 
residences. I .... -- ............................. """'-..I.;,,; ...... .;:J.;.....;.;.;.:,;. ....... ~ 

Ek sal graug tot Junie 1976 wil inteken op Die Matie. 

uiskomi tee 
oor foto 
ontevrede 

DIE HUISKOMITEE, EENDRAG, SKRYF: o NS verwys na die voorbladberig onder die opskrif "Reel oor pakke 
gee las' in Die Matie van Vrydag, 23 Mei 1975 .. 

Ons is terdee bewu van die woe tin- deelneern (of selfs leiding gee) aan 'n 
ge en algernenc ontevredenheid op die georganiseerde verset, Dit sy verre van 
kampus oor die kleredragreels in mans- die waarheid. 
ko. huise tydens etes op Sondae. By die 2. Die opmerking "Die reel is on 
betrokke bcrig waama verwys is, is langs in die koshuise van toepassing 
egter 'n foto geplaas van twee Eendrag- gernaak ... " is 'n mistasting wat spreek 
ters "wie se ge: igsuitdrukkings en hou- van joemalisticke onverantwoordelik 
dings nie veel laat raai oor hul dunk heid. Hierdie reel is (in Eendrag in elk 
v n die reel dat manlike kosgangers geval) reeds etlike jare van toepassing. 
pakke vir Sondagetes moet dra nie" Dat daar ook in Eendrag verskeie 
(ondcrskrif aangchaal). Die onderskrif persone is wat die reel afkeur, val nie te 
lui voorts: "Die reel i onlangs in die betwyfel nie. Ons onderneem om op 
ko huis van toepassing gemaak en lok ons eie manier en met gebruikmaking 
ontevredenh id uit", Eendrag wil hom van die regte kanale die probleem tc 
graag om twee redes distansieer van die hanteer. Ons weier egter om in 'n 
wyse waarop Die Matie hierdie saak studentekoerant voorgehou te word as 
gerapporteer het, agitators vir 'n saak in verband waar- 

mee ander koshuise hul geroepe voel 
om standpun t in te neem. 

BESWAAR (Hierdie is in meer as een opsig 'n 
1. Ons maak ten sterkste beswaar eienaardige brief, veral as mens in ag 

daarteen dat twee Eendragters afge- neem dat dit van 'n liggaam soos 'n 
neem word as eksponente van 'n verset- huiskomitee kom. Die naam van die 
beweging waarin Eendrag in geen koshuis is nerens genoem nie. Twee 
tadium tot dusver elfs gepretendeer persone toevallig studente wat daar 
het om die lelding te neem nie. Na wat woon - is uitgebeeld as ontevrede, 
ons kon verneem, was daar reeds by maar nerens is verwys na enige optrede 
meer a. een geleentheid botsings tussen deur wie ook al nie. Nou gee die 
die Adrninistrasie en man koshuise wat komitee toe dat Eendragters ontevrede 
weier om die huidige reel te gehoor- mag wees (en natuurlik is hulle, veral 
saam. Eendrag tel beslis nie onder omdat hulle geen behoefte aan die 
dieselkus nic. Hoewel die ko. huis se standardisasie van etereels voel nie), 
naam nie eksplisiet In uberig genoern maar maak fog beswaar teen die foto . 
word nie, is die foto met die onderskrif Mens sou graag wou weet wat eintlik 
by implikasie 'n suggestie dat Eendrag agter hierdie brief sit. - Red.} 

Women want freedom 
L. WEBSTER AND P. WESSELS, Huis te Bosch, write: 

TAKE NOTE 
Ma tie women, it is up to us to take 

note of our changing position in soci 
ety and now, more than ever, is the 
time to "Stand up and be counted! " 

I K 
Adres ............................................................................... " .......... 

• .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.................................................................................. " .. 

................................................................................................... 

............................................ " .. It .. 

IN reaksie op Adj.·Min. Louis Ie 
Grange se uitlatings oor die student 
en die politiek, het Die Mafic die 
menings van drie bckende karnpus 
figure gevra: 

JOHANN TREURNICHT: 
"Ek . tern saam met mnr. Ie Grange 

(wat politiek aanbetref) dat die Van 
Wyk de Vries-kommissie poog om die 
. tudent te skei van die gernccnskap 
waarin hy staan. Die student moet, 
soos enige ander landsburger, kan deel 
neem aan die politick. Dat studente 
buite party politick moet bly, is snert. 
n waar di student nie die beleid van 

die partye aanvaar nie, het hy ook die 
reg om buite so 'n politieke party sy 
rncning te lug in 'n ander organisasie of 
elders. Per slot van sake: die politieke 
partye het nie al die oplossing nie en 
ook geen monopolie tot konstruktiewe 
denke nie. 

EDWIN CAMERON: 
"Ek vind dit verblydend dat mnr. Ie 

Grange die opmerking gemaak het en 
ek meen aile politicke partye het die 
reg om op kampusse te fungeer, maar 
ek is daarteen gekant dat sodanige 
politieke partye amptelike erkenning 
of beskerrn ing moet geniet van die 
studenteraad of die universiteitsower 
heid. Ek voel dit is reg dat die Van 
Wyk de Vries-verslag klem gelc hct 
daarop dat studente op univcrsiteit is 
om te stu deer en ek dink nie dat die 
studen ternassa of hulle leiers behep 
moet wees met politiek nie. 

PIETER HURTER: 

va M 

• • • .. • to • • • • • • • .. • • .. • • .. .. • .. .. • • • • • .. • • ~ • • .. • • .. • • • • .. • .. • .. .. , 

(Stuur inskrywingsvorm tesame met In tiek/posorder vir R3 aan' 
Die Ver preider, Die Matie, Sanlamgebou 205, PJeinstraat, 
Stellenbosch,7600.) 



HARTE 

ktit~OJ11S .het Hagar teenwoordigheid 
hy ~Ck ~ttgelok, maar op sy manier het 
led o~ in die harte van sy med -huis 
v al1~' ,tngekruip. Aan die begin van 
WClkaar het 'n nuw Hagar die mann 
&est?m gcheet. Hy het heuphoo te 
lant aan ell y Ii fd volh id h t e like. 
Ha tent> teier, So het t II nbo ch 
Z nb r I r ken. Sy op .agting op Co t- 
8q""aU~' ~y die Ou Hoofgebou of die 
Baga C S .1S met to juiging begroct 
hatter het _ook gou die Matiem i ics e 
gruet gewIn. Sy pe: i lc manier van 
belt was SOIn 'n bi tjie onder di 
d l~e m~ar ~n y gewildheid onder dh.;; 

N On l1lemand twyfel nie. 
adat W di op t agar se ongeer de hou 109 

tWee rant end, g 'n ongelu tu n 
dUidel~otors veroorsaak het, was dit 
gebellf' ~.at tets oortgelyk: weer kon 

• Hagar is raakgery, 

VE ANDE I G • I 
Ie" 
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TOEKOMS 
SCHWA z 

~~~ereiniteit tc he. maar in Suid 
, tnka is dit tans nie die geval nie. Met 
n belcid van parallelle ontwikkeling 

DIE blankes in Suid-Afrika kan aan hul huidige politiek van 
afsonderlike ontwikkeling klou en daarvoor veg. Die vraag i egter 

of dit die oplossing is vir die probleme waarmee Suid-Afrika te kampe 
het. Daar bestaan die alternatief dat die blankes saam kom, sodat alJe 
kleur-groepe, leer om saamte leef. Volgens mnr. Harry Schwarz, LV 
vir Yeoville en 'n omstrede politikus, is die laaste alternatief die 
enigste wat voortbestaan van die blanke in Suid Afrika kan verseker. 

Mnr. Schwarz het verlede Dinsdag- kan aIle volke nie tot dieselfd mat 
aand 'n SAAK-gehoor toespreek oor soewerein wees nie. Net een regerende 
die onderwerp "Politieke alternatiewe liggaam kan die laaste se he, en inge- 
in Suid-Afrika." volge hierdie b leid word alle _grocp 

Mnr. Schwarz het gese dat die nie in een regerende Iiggaam v rteen- 
blanke in Suid-Afrika van sy huidige woordig nie. ~ 
sicnswyse - dat hy alleen reg het om te Mnr. Schwarz het voorts ~ se d:1I 
bcstaan - afsicn, By moct aanvaar dat dit mocilik is om sekere dinge 111 
elke mens in Suid-Afrlka en in die hele Suid-Afrika aan 'n buitelandcr tc ver 
Afrika dieselfde bestaansreg het en duidelik. "Hoe m?ct '11 men, ,~n 
dieselfde geleenthede gegun moet word iemand uit die buiteland v ~dU1de~lk 
vir ontwikkeling. dat ck as ~itm~n saam r~lC.':t n bruin- 

man per vliegtuig mag rers, lang. hom 
mag sit en saam met hom 'n llH,laJty.d 

MET NIE VIR mag nuttig, maar sodra ons uit die 

Die spreker het gese dat die blankes ~liegtuigt stap, kar v~~~c~i~ei~~I~i~:~C~~~ 
besluit oor hoe die nie-blankes in Suid- ~~~mo 0; ry ~ nie" " V~lg~ns mnr 
Afrika moet ontwikkel. se e res. auran keu~ nodig in' Suid: B I ' . . Schwarz IS vrye . 

es uite moet met rnense en me VIr Af ik, As 'n blanke saam met 'n mens d' I rna. , S e geneem wor me, voe mnr. andcrskleurige in dieselfde restaurant 
chwarz. Elke yolk behoort 'n reg op wit eet, moet hy vry wecs om so te 

doen, 
Mnr. Schwarz hct die geskiedenis 

van partyvorming in Suid-Afrika ge 
skets, Die ontstaan van nuwc partye In 
Suid-Afrika her nog altyd gepaard 
gcgaan met vcrbrok~eling in die gc 
ledere van een van die b staande par 
ty~w~vo~eMhomopd~oomblik~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

met die ve::~:::~:. gebeur, S portman ne k ry 
Hy he t bcklcm toon dat dit ni vir 

hom so belangrik is of die party waar- h I k I 
aan hy behoort, aan bcwind is ~ic. Vir U e u r 
hom is die belangrikste dat die reg~ . 
bcleid uitgevoer word. Hy sal d,l(,~ 
Nasionalc Party steun as hy stappc I,ll 

die regte rigting doen, maar h~ sal die 
party ook tee: taan as hy dink dut 
hullyc vcrk erd optrec. .' 

Mnr. Schwarz het 'n verand n.n~ 111 
die nabye toekoms van die politicke 
situasie voorspel en wei in. so ',n mate 
dat hy nog in sy leeftyd 1Jl die rege- 
ringsbunke kan sit, 

iwtl" na 
v rwy 

MNR.HARRYSCHWARZ 

IN MEMO lAM 

G Medalje vir akademiese prestasic d ur 
DIE Ou Mutu~l se ou; Besfuurskool mil die Universiteit van 
studente van die Nagraac se re T St"I"lI1Wn van Kaapstad, 11 H.M 

I · uaar aan mil . ,<0 , 
~tellellboSc 1. IS vat J t e eken. Die [oto toon l'.I.1l.I'. !nllr', 
Williams, van Jolrallllesbur~, ~1!iam~ Mike van Greunen, a. sistent- 
Theophil Steinm~n e~ M~;:~~:al ~vat die m daljes oorhandlg her. en 
hoo[besfuurder l.an i.tlkl1 r van die Nagraadse iJestutlrskool. prof. R.R. tusentus, eire (U 



OMMEI so stil en sander W' arskuwing het OIlS aan die einde van hierdie seme ter gekom. Soos trouens 
Ik [a: r. Oar pre ies een week is dit yak nsie en daarna die sleutelkwartaal tot hierdie jaar. Maar 

g tr u ann di Intrinsieke nard van studentwees, bekornmcr niemand hul regtig hieroor nie; word daar 
verby die huidlge vloedgolf van toet 'e en eminare gekyk en opgcwonde uitgesien na rustige, hibernerende 
vakan I (met al die blink moontlikhede wat vakansic inhou). Sommige studente (of liewers ingeskrewe 
lede van hi rdie in tan. ie) het r ed yw rig met vakansieaktiwiteite begin. 

DlEOUSA S 

B~ luite oor Interv rsity (die ware 
Jakob) I die enigste aak wat miskien 
te stili tjl wit verbygJip en verdwyn. 
Byn almal tern aam dat dit min of 
me r nou die tyd is om die ou Sa s te 
laat t rugk r. 'n Intervarsity tu en 
die Matie en Tukkie 'I altyd 'n 
be onder tnt rressante kudo iteit we 
en bly, ma r niks meet ant dit ni . 

Maar dit help nie as daar n t ge 
praat, h pieg I en besluit word oor 
hierdi kwe ie, sender dat daar nig 
da dwerldike stapp gedoen word om 
die saak te probe r reali er nie. Daar is 
nou aJ m rmale die mening uitg - 
spr k dat Stellenbosch graag wil he 
Int rvar ity met die Ikey moet h r 
Ie f. Dit aJ egter veer meer waarde he 
as St llenbosch deur middel van . y 
Stud nt raad di Ikey owel a die 
Regering nader met voorstelle oor di 

IN MEMORIAM 
Baie lang trane sal eker gehuil 
word wanneer die Stell nbosch 
Boerewynmakery die bekende n 
beroemde vriend van m nige, 
Tassies, van die mark gaan haal. 
Tassies is om tren t die cnig. tc rooi 
wyn wat as studentevriend bcskou 'n Laaste verbete eindpoging word 
kan word. In Die Burger van Weens- geloods voor die vakansie 0111 vir oulaas 
dag, 4 Junie . kryf iernand: "Hierdie 'n blywende stempel tc probeer afdruk. 
ed le braaivlei wyn, die aristokraat Vir die meer best ndiges wag daar 'n 
onder droe rooi wyne, word nou traan in die hoek van di oog om 
die studente, sakemanne en voor- weggepink te word, en die trauma van 
aanstaande pclitici ontnccm... afskeid Ie voor. 
Ons i lief vir die ou wyntjie wat na 'n Genestel, gekoer en "gekuier" op 
gebruik die Maries so diepsinnig, die stasie word tradisioneel beloof en 
skerpsinnig, geheimsinnig, swak- die trydbyl word begrawc om na die 
sinnig en waansinnig kan tern, om "blaaskansie" weer opgediep te word. 
van sinneloos nie eens t praat nie. Vir die mees bestendiges wag daar 'n 
Die mense L harteloos." era van sarnesyn om die kroon oor 'n 
M t nog net di Jaaste sernesterweek 

oor 'n week wat uit die aard van die 
saak hoof aaklik uit koffieklas be- 
taan wen k u 'n kynbaar lang (en 
almaJ weet die kyn bedrieg), rustige en 
aangename vakan ie toe. 

heriru telling van hierdie tradisi . Mens 
hoop maar dat ons 0 'n tap in die 
nabye toekom g an ien, Tot sover is 
die teken baie gunstig en die tyd ook 
ryp. 

egter na vore kom, is 'n ro ige pink 
bios op die wange toe die juffie 
mo t uitvind dat daar nie vir haar 
ook voorsiening gernaak is nie. Sy is 
dar m egter genooi na die onthaal 
toe - as troospry . Dit is nou nie 
my taak hier om ruikers of klappe 
uit tc dee} ni , maar daar bestaan 
geen twyfeI oor wat die erekleur 
organ iseerders verd ien n ie . 

freddie 
• marais Sport (en veral rugby) word natuur 

lik amptelik erken as en van die 
rnindere gode, of me r h langrike af 
gode op Stellenbosch. Toe merk ek 
mos nou die dag 'n snaakse ding in 
Oom D.F. se sentrum op, Saans vanaf 
so skuin voor vyfuur (en veral nou in 
die reentyd) is daar daagliks 'n hele 
verskeidenheid van aktiwiteite in die 
al aan die gang. Eenkant in die hoek 

was daar die dag 'n pur skamelgeklede 
stoeiers besig om ewe rustig mekaar in 
kopklemme en volle Nelsons te ver 
wring (met so hier en daar 'n skelm 
voorarmhou natuurlik). En in die ander 
hoek 'n paar judomanne al gooiende en 
vallende; baie vreedsaanr aan't oefen 
dus. In die middel van hierdie saal het 
iets plaa gevind wat veel na 'n netbal 
wedstryd gelyk her, 

Daar gaan uaun n ont: tel on baie 
on kuldig voorbladf to 'n sek r 
Huiskornite sodanig dat noodver 
gaderings gchou word en op tradi 
'ion le wyse, d ur die korrekte 
kanale, 'n enparigond rtekend 
rnstigheid in bri fvonn gepleeg 

word. Absolute tevredenheiu met 
die kon tante wurggreep van 'n das 
en die dra van jou beskaafdh id 
(oft wei 'n baadjie) by die Sabbat- 
noenmaal word uitgespreek. (Alles 
goed en wei maar dit bly la tig om 
jou d en op uitmekaar te hou.) 
Dit wy weer e ns net hoe maklik 
'n storm in 'n hoenderhok ver Of 
sank word. 

Nou die aand wa. dit weer die dinee 
wnar die jaar se erekleure aan prestc r 
d rs in die onder keie sportsoorte oor 
handig i . 'n "Posh" toekenning hier 
die, vertel die portmanne my. En die 
uitnodigfngs i ge tuur aan alrnal wat 
"s kroon" moes word. Behalwe aan 
ommige, brom 'n karate-erekl uc 
dra r in my oor. Die verkeerde men 
om stief te behandel, sou ek r ken. 

PEL MET KI.EUR 

En dan die ander ou "ongelukkige 
voorvalletjie". Ewe deftig uitgevat 
in formele drag en met so 'n pope 
lend h rtjie sit 'n onskuldige kl in 
swem tertji die aand en wag op 
haar kl urtjie. Die cnigste kleur wat 
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rings'? but who can remove it from 
that beU, which is passing a piece of 
himself out of this world? No man 
is an Island entire of itself; every 
man is a piece of the Continent, a 
part of the main; if a clod be 
washed away by the sea, Europe is 
the less, as well as if a Promontory 
were, as well as if a Manor of thy 
friends or of thine own were; any 
man' death diminishes me because 
I am involved in Mankind; And 
therefore never send to know for 
when the bell tolls; It toll. for 
thee ... " 

I F WE understand arigh t the dig- 
nity of this bell that tolls for our 

evening prayer we would be glad to 
make it ours, by rising early, in that 
application, that it might be ours, 
as well as his, whose indeed it is. 
The Bell doth toll for him that 
thinks it doth; and though it inter 
mit again, yet from that minute, 
that that occasion wrought upon 
him, he is united to God. Who cast 
not up his Eye to the Sun wh n it 
rises? But who takes off his Eye 
from a Comet when that breaks 
out? Who bends not his ear to any 
bell which upon any occasion JOHN DONNE 

Gegroet minnaars en bemindest 

DIE naderende vakansie word met gemengde gevoelens ingewag. In 
die puberteitstadium van 'n verhouding word dit beskou as 'n 

adder in die boesem, vir die meer gevorderdes klink dit soos 'n 
naderende trournars en vir die beginners is dit slegs 'n blote "dead 
line". In die manlike kamp word 'n finale voorraadopnarne gedoen en 
'n herrangskikking van leers vind plaas. 

het 'n tafeltennistafel en Manda Neeth 
ling ontdek en is kinderlik gelukkig. 

Erica se huisdans was 'n raserige 
sukses en Mabel en John Daneel het 
stralend gelyk, Lulu Matthee van Erica 
en Willem van Helderberg, befaamde 
soenmarathonner', het na berig word 
ontluik in 'n gedugte kombinasie, 

Sjampanj -nooi finalis Marianne 
Kruger van Harmonie oorweeg 'n be 
wonderaarsklub gunstig, maar Vivien 
van Helderberg Kollege is houtgerus 
Piet Bosch van Dagbreek en sy [okke 
lina van Huis Neethling, Eisabe Thomp 
son, is besig om die wereld aan die 
brand te steek met hut vurige verhou 
ding. 

Martie van Niekerk van Erica glo 
hart en siel in inter-universitere onder 
vinding en haar Johan van Dyk piep 
dapper voort in die stryd, Annie BUlger 
en Gielie Gagiano, stalmaats uit 
Robertson, bewandel ywerig Stellen 
bosch se "drukgangetjies". 

Kobie van der Westhuizen en Rilta 
Visser van Erica, alom beminde lede van 
die motorfi ts-brigade, brom voort met 
elkeen se J ohan. Ch rlotte Hofmeyer, 
Matie koonheid, en haar Duggie rits 
Stellcnbosch plat terwyl Emily Nel van 
Minerva en Jo Coetzenburg se berg 
paadjies 'n opdraandestryd besorg. 

Salig die verrukking wat ware lieMe 
bring, en hulle wat die voorreg het om 
dit te beleef. 

vrugtevolle erne ter te span en vol 
bravade terug te keer. 

Yvette van Rooyen van Huis Neeth 
ling het vir oulaas dellr Dagbreek se 
hui komitee gedartel en ongedeerd in 
Ouisto van Rensburg van Tassenberg 
se klolle beland. Pieter Bosch, 'n kra 
nig eksponent van binnenshuise spele. 

Tot weersiens dan 
tn Getroue 
SG-Loerder 



IN September 1971 is 'n besondcr intere ante wed tryd in 0 nver, 
Colorado. gespcel. Dit was naamlik een van die. erni-finale van die 

Kandidate-tocrnooi wat gehou is om die uitdt ger van die tocnm ligc 
wereldkarnpioen, Boris Spassky, te bepaal. Hierdie t< erno I 1 W n 
deur Bobby Fischer, wat dan ook voortgegaan hct m pa sky te 
onttroon. 

Fischer se teenstander in die emi 
finaal was Bent Larsen, 'n besonder 
verbeeldingryke speler. Larsen L in 
Maart 1935 in Dcncmarke geborc en 
voor sy wedstryd teen Fischer is hy a. 
'n moontlike wereldkampioen beskou. 
Fischer was egter in 1971 onstuitbaar 
en hy het Larsen met 6·0 geklop. (In 
skaaktoernooie en -wedstryde kry 'n 
speler 1 punt vir 'n oorwinning, 'n ~ 
punt vir 'n gelykopbeslissing en 0 as hy 
die . pel verloor. Fischer he! dus ' S 
agtereenvolgende oorwinnings oor 
Larsen behaal.) 

Na hierdie katastrofe kon Lar n 
..... nooit weer daarin slaag om sy vorige 

vorm te herwin nie. Sedert 1971 het hy 
KAMERA met wisselende sukses aan talle toer 

nooie deelgeneem, sender om egter 
'n Splinternuwe Miranda·Sensorex ooit na 'n aanspraakrnaker op die 

II kamera, komplcct met sagte leertas, wereldkroon te lyk. Die uitslag v di 
to koop. 'n Drie jaar waarborg word wedstryd teen Fi cher hct hom kyn 
verskaf (vanaf 29-3·1975. Prys R240. baar ontmoedig. 
Kon tak J ac Ie Roux in karner 19, Die volgende pel is in 1966 tu sen 
Bergville, Victoriastraat. Telefoon 'ischer en Lar en gespeel, 
2349. .WIT: R. Fischer SWART: B. Larsen 30) Q-R6 

(Ruy Lopez) Wit gee die p I gewonne, 
Op die oog af mag Wit 

1) P-K4 P·K4 
2) N-KB3 N·QB3 
3) B-N5 P-QR3 
4) B·R4 N·B3 1. Vy n em lug in vir di 
5) 0·0 NxP 
Hiermee dui Swart aan dat hy 'n rna t. (5) SAREL S 2. Motivering voordat kit om 

oop pel verkies. Die belangrikste alter- "lord i billik, (7) 
n~~f~5) ... ,~K2w~~woon~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
opgevolg word met: 6) R·K 1, P·QN4; 
7) B·N3, P·Q3; 8) P-B3, a-a; 9) 
P-KR3. waarna die spcl in een van 'n 
groot aantal variasies kan ontwikkcl. 
6) P.Q4 P·QN4 
'n Interessante moontlikheid is die SUID deel, g eneen kwesbaar, 

sogenaamde Ragozin-variasie: 6) ... , 
PxP? ! . 7) R·K J, P-Q4; 8) NxP, B-Q3; 
9) NxN, BxPch; 10) K·R 1 lNa ] 0) I'xB 
kan Swart 'n gelykop afdwing mel 
10) ... , Q-R5ch; 11) K-Nl, QxPch; 
12) K·R2, Q-R5ch), Q-R5; It) RxNch, 
PxR; 12) Q-Q8ch, QxQ; 13) NxQch, 
KxN; 16) KxB, wat tot 'n ingewikk Ide 
eindspel anleiding gee. 
7) B·N3 P-Q4 
Indien Swart 7) ... , PxP speel, on· 

dervind hy problemc deurdat Wit 8) 
R·K I peel. 
8) PxP 
9) P·B3 
'n Belangrik alternatief is 9) Q·K2, 

wat veral deur die Russiese spel r Paul 
Keres gespeel i.. 

B-QB4 
10) QN·Q2 0-0 
11) B·B2 B·B4 
12) N·N3 B·KN5 
13) NxB NxN 
14) R·Kl R·Kl. . 

Beide spelers voltooi die ontwikkel- 
ing van hul stukke. Wit het twee terk 
blskoppe, maar Swart het he lwat 
speelruim teo 
t5) B-K3 N·K3 
16) Q.Q3 P-N3 
17) B-R6 N·K2 

Wit poog om Swart se eft~n ver- 
swakte koningsposi ie uit to buit. 
t 8) N-Q4 B·B4 
19) NxB NxN 
20) B-Q2 Q-R5 . . . 

'n Besonder inter 'sante po ISle. WIt 
het die teor tie e voordeel van t\~.c 
biskoppe v ral in 'n oop post. It' 
kom bineer twee hlskoppe hcelw t 
beter as twe perde: dit i. bYVO~Hbc Id 
moontlik 0111 slcgs met twce blsk()~p 
en hul koning '11 opponerende kOlltng 

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

TENNISRAKET 
'n Slazenger Challenge No.1 tennis 

taket te koop. Grootte 4%. Prys R12 
(nuwe prys R32). Kontak Jimmy by 
telefoon 6402 na 18.00 uur. 

GELEENlHEDF 
'n Geleentheid vir twee na Johan 

nesburg tydens die Iunie-vakansic. Is 
bereid om by te dra tot die petrol 
onkoste. Kontak M. Stoop in Huis 
Visser. 

'n Geleentheid na Kokstad vir die 
Junie-vakansie word dringend gesoek. 
Kontak Erica Raw in Minerva. Tele 
fo.on 2026. 

MOTOR 
1960 D.K.W. 1000 in goeie lopende 

toe stan d. Prys R150. Kontak Koos du 
Toit by telefoon 3887 Stellenbosch. 

LOSIES 
Kamer in Minerva beskikbaar vanaf 

Volgende seme ter. Kontak Annelie 
Hamman. Telefoon 4555. 

DRINGEND. Ko.huislosies beskik 
baar vir 'n damestudent in Heemstede 
Vanaf begin van tweede semester. Be 
langstellendes kan Alta Htisselmann in 
Hecmstede (kamer 58) kontak. Tele 
foon 2014 of 2033. 

Kamer beskikbaar vir 'n dame 
student in 'n privaatwoning wat deur 'n 
aantal dames bewoon word. Kontak 
Sherry Hoogenhout by Tran valialaan 
10, telefoon 70777. 

Losies vir tweede semester beskik 
~aar in Huis Vi. ser. Kontak M. My· 
)urgh by tel. 2086 of 2032. 

GEVIND 
Een goue ring en een bruin beursie 

~kt kontant. Dit kan by die SR 
antoor afgehaal word. 

1((J/IJ/1I VlII' 

hoop td ruil 

MOTORVERSEKERING 
by BOLAND BANK 9 e 
gemoedsrus aan di be 
stuurder. Raadpleeg ons 
Oor 'n Multiplex polis. 

B-K3 

._---- 

LAAT JULLE 

r- HEMPIES 

OEUR 

GEORUI( WORD 

TEl 4182 

KERKSTRAAT 21. STHlENBO CH 

Bloklciesrnoisel ,-: R2()/5/5 
DWARS: 

INSKP YWINGS vir 
kiesraaisel kontpetisi w rd in 
gewag bv die • osiale Redak 
leur, Die Mati , • 'anlamg. bou 
205, Stellenbosch, Di eerste 
PIYS is R 0 aan k ntant en 
daar is Hog twec kontantpr ise 
pan R5 elk. Aile Matie-re iak 
iel de en hul naasbestaand s is 
van eli) kompetisie 11 itgesluit. 
Die Sosiale Redakti ur 01 aile 
lnskrywin s beoordeel '12 Sl' 
beslissing is [inaal. Aile inskry 
wings m Jet di Sosiale R d. k 
t ur ber ik voor 111m. op 
Maandag 14' Julie. 

1. tuk vat op 'n nf tand kei. (7) 
T' mnul van di p r . (5) 
B werk r ' t di elrod verdrnt I. 

skaakmat t plans, t rwyl ka kmat ni 
met twee perd en hul koning gefor r 
kan word nie. wart s stukk i cgter 
bonder aggr . ief geplaa en Lar n 
bcnut dan ook y k nse In v ll . 
21) Q-B 1 N·B4 
22) P·KN3 Q QR5 
23) Q-N2 N·Q6 
24) BxN QxR 
25) n·N5 P·QD 
26) P·KN4 N-N2 
27) R·K3 

Na 27) QR- 1 vol 27) ... , RxP n 
Swart wen. Wit poog t 
direkte aanv I op S\ rt 
loods . 

Q-Q7 
P·N5 

wie dit i om 

k rp puntc 's 

v nn er tang 11<1 rs 

ak 'n 
sum 
Skoppens: A )4 
1 Jartcns: AK4 
Ruitens: QJ42 
Klawers: A93 

WES 
S:75 
II: QJ10 2 
R: 3 
K: K7542 

00 
s: JI098 
H: 873 
R: A J085 
K 8) 

NOORD 
s. KQ32 
II: 65 
R: K 7) 
K: QJIO 

WI TO Bieery: 
Suid Wes 
1 GT Pas e r 
Pa eer I Pa: seer 

Noord 
G 

UITKOMKAART 

VI UD ~NTE 

T 
KA U V'-'''''' . .&'-Ll'' ...... 

Motoro de 
Toebebo 
Batterye 

Die stud '111 se b( ekwink 
ON VI U 

IRD 
TEL. 

o M NAD 
ru thunkgebou 

Andringa traat 
tell nbosch 

7600 Tit . 
4440 

06 

1 
29/ 076 
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IN 'N STRAWW maar telcurstellend w d tryd het Pieke daarin 
ge laag om Liberta met tien punte t enoor drie te klop. Piek e 

punt het be taan uit twe trafdoele n'n drie, terwyl Liberta met 
'n k p oel g slaag het. Die rustydtelling wa 6-0 in Pieke guns. 

B .A 0 SW G V PV PT P 
9 7 I 1 87 48 15 
9 7 0 2 152 46 14 
9 7 0 2 130 63 14 
9 7 0 2 78 57 14 
9 5 I 3 142 51 tl KUMIN 
8 S J 2 56 25 II 
9 5 0 4 68 87 10 
9 4 2 3 65 S6 10 
9 3 0 6 93 88 6 
9 3 0 6 85 97 6 
9 3 0 6 51 9S 6 

I.ADI MI H 9 t I 7 42 92 3 
Hui Vi. r 8 I 0 7 35 98 2 
Dude Molen 9 1 0 8 41 222 2 

t 
an ukkel 

breek 

FHRDI GERBER (Pieke) skop 
betyds voordat 'n opponent op 
hom to sak. 

Veldloper amel geld • In 

flo word j rlik gehard 
di midd Ipunt v n Port 



els oogt , tre 
oeie 
or 

AANV ALLENDE 'pel in die tweed helfte het aan H lshoogte n 
oorwinning van 13·6 Cn doel en 'n drie teenoor 'n do I) oar Hui: 

Vi er besorg. 

GEVAARUK SIMO S 
TEEN EE Die k re wat vleuel or ns Kotz en 

Ko ivan d r M rw di bal uit di 
gebroke spcl gckry het, hct hullc haie 
g vaarlik gelyk n veral Ko i h t 'n 
paar mooi lopic: ingckry. 

Hel hoogte h t vr g in die w d 
tryd voorgeloop toe Stanley louw 'n 
raf-skep kop deur di pal g tuur 

het. Met Helshoogt . terk op die aan 
Val, h t Hui Vi ser r Gerhard Rud 
man die bal op sy do llyn gekry en 
kitterend Ii> deur di verdedigers ge 
hardloop voordat hy na kapt in ran 
Kotze laat loop h t om naby die pale 
te druk. Rudman doel (6-3). 

Hui Vi r e 10 voor peters i dik 
w I' onkanl betr p. maar Hel hoogt 
kon geeneen van die verd rc strafskop 
pe in punte omsk p ni . 

kcidsrcgter i ong vc r vyfticn 
minu t voor die ind v rvang, nad t 
hy in die loop van die w dstryd on' - 
teld geraak h t. 

Bl SUIT 

Willow vaar bet 
teen Oude Mol n 

a rustyd wa 



• • A Daar! 
u E 
u N 

ELLEN BOSCIl staan heelternal neutra I in die tcnnisvete wat nou 
oor hul koppe aan die woed is tussen die WP- en Boland-tennis 

verenigings oor watter provinsie die reg het om van die Maties se 
dienste gebruik te maak, se die mnr. Jaroslav Houba, die Universiteit 
e amptelike tenni afrigter. Hyself hoop egter dat die posisie bly oos 
dit tan is. 

In 'n onderhoud met Die Matie het Mnr. Houba 'S: "Stellenbosch staan 
mnr. Houba die tenni. klub e stand- neutraal in die a k; ons cnig: t doel i 
punt oor die an 1 I entheid uitge p I om te help in die bevordering van 
n di agtcrgrond ge ket w arte n die Suid-Afrikaan tenni." 
twi pia svind, Die agtergrond van die twis is dat 

Kortliks k m dit daarop neer dat die Mattes ongeveer twaalf jaar lank 
di WP en Boland beidc daarop aan- reeds in die WP-liga . pecl en dat huUe 
spraa mu k d It die Maties vir hulle na die tigting van die Boland Tennis 
provin iale panne b kikbaar mo t unie st ed by die WP inge ilult wa . 
we s. Op di onlangse jaarvergadering Di reel: van die Suid-Afrikaan: 
van di Suid-Afrikaanse Tenni uni h t Tennisuni bep al d. t 'n klub inge- 
hi rdie v r kil w r ter prake gekom. sk kel moet wee by die unie in wic se 

Die WP h t voo gestel dar Stell n- eografi se gren hy val. Die M tic is 
bo h, mer die uit ondering van die egter'n k rklusieve geval. Hul piers 
un~er it i~ ~ ilie Bo~nd ing~~kcl ~ vk en~ bond be k~baa~ allioewcl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
word en dat die M ti steeds vir die die WP in die st dium nog prioriteit U· kl kk W DIE Stellenbosse tennisafrigter, 
WI> be ikba r I wee Boland het g niet. Oaar is nie nog 'n klub met It OpSO er ernel mnr . .!aroslav Houba, besig met 
ter dit! mo. i teengesta n, ov el talent in Suid-Afrlka nie en in afrigtingswerk. Mill'. Houba skets 

';;:;;:;;:;;;;=;:~'========--===:'"1 die verlcde het tot agt Marie op 'n slag 
a n provinsiale kompetisies vir verskil- hiernaas Stellenbosch se standpunt 
1 nd bonde deelgeneem. Die afrigter van verr-assi ngs "" opsi~te van die te1lfli~rusie oar 
voel dat Stellenbo ell di WP en Boland die Maties wat tussen die WP ell 
gelyk tevred kau : tel, wen. die be- S ., " . . Boland uitgebreek het. 
sondere diepte van die klub. LEGS HELSHOOGTE het tot dusver deurgednng tot die serni-L, _ 

. finaal van die Pikkie Bl~mmaert-sokke~ujt~lopk.ompctisje, terwyl 01 DTE' TLE'DS 
Wilgenhof en Dagbreek bcide voorlopers m die A-lJga reeds vroeer in r L .I. \. 
die toernooi op verrasse de wyse uitgeskakel is. 

Versk ie kwartcind. trydwedstryde gespeel is, hct Wilgcnhof hul voor 
word in die komende week afgehandel. sprong op die puntelcer behou deur vir 
Eendrag A en Helderb rg kom onder- Helshoogtc A, verl de jaar se wenners, 
skeid .lik mor teen Pieke en endrag B met 3-0 te klop. 
te staan, terwyl Libertas en Oude 
Molen A Maandag kragte meet. Die 
wedstryd tussen Helderberg en Eendrag 
B behoort heelwa t belangstelling te .. . 
wek, daar Helderberg vir Dagbreek, en Huts V~sse~ (laaste op die .puntc· 
Eendrag B - wat maar in die B-liga lc.er), het vu die grootste verrassmg van 
rneeding _ vir Simonsberg, vroeer in die dag gesorg toe hulle met een doel 
die kompeti ie geklop het. elk ~ee~ Dagbreek A gelykop ~e. peel 

het 10 n wed. tryd wat oor die alge- 
meen min hoogtepunte opgelcwer hct. 
Richard Flightrnan het Huis Vi. ser se 

In een van di intere: santstc wed- doel aangeteken, terwyl Tommy Traut 
stryde wat verlcde Vrydag in die A-liga vir Dagbreek gedoel het. 

Met hul oorwinning van 2-0 (doele 
dcur George Haward en Dave Oliver) 
oor Helderberg, bcklcc Oude Molen A 
nou die derde posisie op die puntclccr, 

In die B-Iiga het E ndrag A, lccutcm 
mers in die uitklopkompctisie, en Pieke 
gelykop gespecl (0-0). Beide is steeds 
saam bo-: an die puntclcer. 

NIEOORSAAK 

1 J MJ Il:.S se man I kki pan i t ed b. ig om all teenstand voor hulle plat te v eg en na sewe Die puntestand 
oorwinning ot du vcr vanjaar lyk dit onwaarskynlik dat hulle enigsins in hul segetog gestuit gaan soos volg: 

word. S W G 

Die Stellenbosse gewigopteJ 
klub, wat onlangs hul vyf et twin· 
tigste bestaansjaar gcvicr het by 
wyse van 'n kaa -en-wyn gesel1ig 
heid, is vinnig besig om vir hulle 
naam te maak. Hulle spog tans met 
'n Iedctal van meer as dertig, wat 
baie beter is as die van verleds 
jaar. 

By die gcselligheid het mnr Hubert 
Montgomery, voorsittcr van die WP' 
Amateurgewigoptelunie, 'n stcrk plej· 
doo, vir mcer intcr-klubbyocnkornsts 
g lewer en die Maties ernstig versock 
om in 'n grotcr mate rnec tc doen nan 
sodanige kompctisies. 

St Ilcnhosch . al tyden. die kOOlCO' 
de inter-universitere toernooi in Picter' 
rnaritzburg verteenwoordig word dellf 
Kar I Arnold (ligswaar), Piet de Bruill 

in die A-liga is tans (middelgewig), en Piet Badenhorst 
(swaargewig), terwyl Mnr. MontgomerY 

DV DT PTE ingewillig het om as spanbestuurder op 
12 0 to te tree, 
9 3 9 Tydens 'n geselligh id op 22 Mei, js 
10 10 8 er kleure aan Chris Roclofsc en Gerald 
4 3 6 Derrington toegeken. Roelofsc is '11 
4 8 I huidige Suid-Afrikaansc junior katn- 
I 7 I piocn terwy I Dorrington 'n voonnaligc 
1 8 I lid van die klub is. 

BEUR Mnr. Houba beweer dar die Maties 
nie di oorsaak van die vet is nie, maar 
dat die probleem by die ond rskeie 
mies Ie wat te laat hut spelers kies, iets 
wat dan aanleiding gee tot '0 stryd oor 
die dien te van . ekere . peter'. Dis 
logie. dat St llenbo It soveel provin- 
'ale spelers as moontlik wil he en 
daarom moot die onder. keie bon de 
rna r onderling be luit watter pelers 
vir wie s I pe I. 

Hy hoop dat die si uasi kan bly 
soos dit tans is, want hy glo dat as een 
provinsie 'n rnonopoli op di pelers 
gaan he, dit Suid-Afrikaan e tennis 
sleus tot nade I. al . trek. Intu n speel 
die universiteit st ed in die WP·lig3. 

HUIS VISSER VERRAS 
V(JORUIT 

WILLOWS 

Man" hokkl vee • goete 
PUNTELEER 

teen plat 
D ur WILMEN D' MPSEY 

d 

Wilgenhof 5 
Dagbreek A 6 
Oude Molen A 6 
Simonsberg 6 
Helshoogte A 6 
Helderberg 5 
Huis Visser 5 

'n paar 
dut hul 

toe 'n span verplig word. 
As daar in gedagt gehou word alit 

sommige spanne tot die Donderalg 
voor 'n wedstryd elke liewe dag met 
oefening (w· aryan die meeste wed 
strydoefening is) b sig gchou word. 
ontstaan die vraug of dit nil' ' 
dempend ui twerking Oil . 0 'n sp;U1 

gecstclike V()( rbereiding en to' 
wyding mo I he nie. • 

Die ding word in sommige gcvall' 
oordo n. Soveel ocfenii g is geneig ()Il~ 
di sprankcl van 'n gcsonde rughyg c~ 
ncgatlcf tc ll"'iilVlocd. Sell's nou. JlO~ 
ni cells. an die cinde van die ccrstc 
semester nie, is tn (amhcid en "SIC),; 

vocl" van rugby in me r as cen koshuis 
t b speur. ABRlE V AN zy~ 

Mali s gaan vanjaar van krag 10f 
krag. To! p ueae i hull nog 
OIU orWOlIIl I en di kallS Iyk 
g, Jed dut hull na 47 jaar weer die 
Ollis onbek r lalll l'erow r. p di ' 
row lIerskYll Pel r Blan kellb'rg. 
lit l'an di w nd? 

TAIO. AND 


