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SR Twis Lekker 
~ __ ~~.n~ __ ~~~~ .. ~~~~~==~~~~~ 

I(ongre 
VanNu a 

GROOT meningsverskil omtrent 'n mosie bctreffc.nde 'n NUSAS- 
kongres het die laaste Studenteruadsvcrgadering van verlede 

semester gekenmerk. Die SR het uiteindelik sy afkeur uitgespreek in 
die voorstel van USKOR dat die liggaam 'n verteenwoordiger stuur na 
'n welsynskongres van NUSAS. Die SR-toelaag vir die ASVS het ook 
tot 'n onderonsie gelei. . 

Bobby Bertrand en Johan Slazus het .Tohann het dit betreurenswaardig 
'n mosie tcr tafel gelc waarin die SR se gevind dat "hierdic Raad (oftewel 
gocdkeuring gevra word om 'n verteen- sekere lede)' .hulle daarteen blind~taar 
woordiger van USKOR gcdurcndc dat NUSAS die byeenkoms gelb. pireer 
Junie na Durban te stuur vir die ihet. Hy kan nie aanvaar "dat na sekere 
NUSAS Student Social Action Confe- kommissies van 'ondersoek' nou in die 
renee, en dat R50 bewillig word om sy toekoms 'Black Power', kommunisme 
onkoste te help dek. Die debat wat en onderrnyning agter elke kongres 
gevolg het, was by tye baie heftig en gesoek moet word nie". 
uiteindelik het die Raad sy gocdkeu 
ring met 7 stemmc teen 5 geweier. Dat 
buitegewonc bclang aan die rnosie gc 
heg is, blyk uit die aantal lede wat hul 
ondcrskeie motiverings laat notulecr 
het: Bobby Bertrand, Brenton Geach 
en Johann Treurnicht daarvoor, terwyl 
Cassie Wait, Gawie Nienaber en Pie ter 
Vorstcr tcengenotulecr het. 

Bobby het gese dat die plaaslike tak 

PASSIWITEIT 

Johann Treurnicht motiveer. y amen 
dement as volg: "Die ASVS. bedry 
wighede laat kwalifiseer hom nie vir. 0 
'n groot bedrag nie. As die ASVS met 
vereniging soos SAAK - wat slc~s 
R186 kry - vergelyk word, staan dit 
soos 'n paal bo water dat laa genoemde 
die meer aktiewe een is." 

.t "Die best a: nsreg van die ASVS is 
JOHANN TREURNICHT nooit bcvraagtcken nie - ek h t dit 

teen die pa. siwiteit van die vercniging," "an USKOR die mosie in begin sci 
gocdkeur, maar die SR in die saak wou hct mnr. Treurnicht opgemerk in 'n 
ken. NUSAS is doelbewus genoem so. ondcrh~ud m.et Die Malic. D_ie Took 
d . . d van JUnIC vanjaar bcweer dat dlc ASVS I 
at die Raad die volle omstandighe e se bestaansreg bcvraagtekcn is deur Geblo 

k~)fl oorweeg, enton het saam met hicrdie amendcment. 
Pietcr Vorster NUSAS se "onderrnynen- 
de bedrywighcde" afgekeur, maar by Hy gee toe dat die ~SVI '~h~tr 
hom het die feit dat twee Maties "van ledetal hct, asook die felt dat dit die 
die kaliber van mnre. Bosman en tweede grootste organisa. ie op d!c I 
Swart" die versoek gerig her, stork kampus is, maar wys daaro~ dat dl~ 
&ewecg. Aangesien die twee persone, to kenning van SR-geld aan n organ .. - 
Wat albei nou betrokk is by maatskap- sasie nie slegs gemeet word aan die 
lik· werk op Stellenbosch, na decglike ledetal van 'n organi. asie nie, maar ook 
OOrwcging tog b sluit het dat by· aan die omvang van die vereniging se 
Woning die moeite werd sou wees, gaan aktiwiteite. 
Pietcr se opinie dat 'n mens "niks by 
NUSAS kan leer nie", nie vir hom op Johann se hy b .treur .ook .d!c 
nie. louheid waarrnee di ASVS die POSISIC 
- -. van die Afrikanerstudent in die samel - 

wing behartig sonder om ooit betrokke 
to raak in konstruk ti 'we denk '. 

Op BLADSY 12 en 13 hied die Sport 
tedaksie 'n US·Sportman van die Jaar 
kOmpetisie aan. Prysgeld beloop R175, 
"'aarvan 'n eerste prys ter waarde van 
~100 uitgeloof word aan 'n gelukkig 
SPort kenner. Blad: y 14 en 15 word 
&eWy aan 'n ondersoek na die posisie 
van die dames op kampus, Koshuis- en 
kiercdragreels word onder die soeklig 
&ePlaas en verskeie bekende dames gee 
hUlie opinies oor die netelige onder 
Werp. 

TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER BESKERMING VAN Ole SR 

VRYDAG, ... 5 Jl1L1h 197~ 

FLN 

.. ASSOSI ASl E~" CA EET TUI 
Ml!-,], veerkragtige Ired wissel kon 
seusieuse Mattes van klas. Die vcr 
siering van Victoriastraat kruip al 
hoer ell stem mcnigc motoreienaar 
ongclukkig. 

E Cassie was teen die voorstcl gekant, 
omdat die Raad nit! die nodige fondse 
sou he nic, en ook omdat 'n persoon 
wat as ver tecnwoordiger van Stellen 
bosch na die kongrcs gestuur WOld, 
assosiasies sou sk p waarmce hy nic 
kan saamstcm nic, Gawie her hierby 
aangcsluit en bygevocg dat hy ge in 
hcswaar daartccn sou he as mnr. Bo - 
man in sy persoonlike 110 dnnighcid 
gegaan het nic, 

Parkering 
Netelig 

I)IE v rsicring. plan waarmc die 
Univ rsiteitsow rh d in Vic 

toriastraat besig is, h t menige 
student laat ske f opkyk, Park 
ring, wat e rs skaars was, h t nou 
onb kombaar geword, en dit na 
dat studente vanjaur RIO moe 
hetaal vir '11 parke rpl k. 

Die ASVS·twis gaan om 'n amende 
rnent wat Johann Trcurnicht or 'n 
moxie be trcffcnde Iinanslele lock n 
ning: aan verenigings ingcdien het. Sy 
amcndement h t gcvra dat die voorge 
steldc SR-, ubsidic ann die ASVS van 
R I SOO vermindcr word na R I 000, 

BAI .. BFNODl(; fIlJl P 

KARNAVAL 

Brenton Gcach en Johann Treur 
nicht he t 'n mosic ingedic J1 dat We sel 
N I, karnavalvoorsitter van 1976, 01' 
drag kry om dcclname aan die karnavaJ 
deur die Militdre Akadernie t Saldanha 
tc ondersoek. 

'n Verdere mosie van as! ie Wait ell w"1;1R studententotors eens parkeer het, is door nou diep uitgrawing: Pieter Vorster, dat di SR sy dank H'" ., 

I tuig teenoor die Administra. ie vir die )1;1' die aanle pall grasp irkc. Die r~'ed.\Po/toolde gra p rke voor 
verhoging van studentegeld van R4 tot Dagbreek Iyk pragtig maar waar m ).1 die motor. nou It II? 
RS. is ook eenparig aanvaar, 
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Plaaslike talent prominent op program 
MUSIEKLI 'FHEBBERS op Stellenbosch kan bulle weer gereed maak vir 'n reeks uitmuntende konserte 

in die Meest rsreeks wat op 2S Julie in die . aal van die Konservatorium 'n aanvang neem, ProL 
Richard Behrens, hoof van die Konservatorium, moet gelukgewens word met sy poging om kun tenaars 
van hierdie gehalte na Stellenbosch te lok. 

ge. tig. Die lede van die kwartet i Peter 
Carter (viool), Paul Marten. (viooI), 
No 1 Travers (Altviool) en Eric Martens 
(tjello), A. ga pel r tree op die beken- 

Harald Strebel op die klarinet, 
Di program be taan uit Strykkwar 

tette van Haydn en Ravel, asook 'n 
klarin tkwintet van Brahms. 

leentheid sal sy twe w rke van 
Chopin, asook w rke van De Falla, 
Mompou en Surinach voordra. 

Die Trio di Trieste tre op Vrydag R 
Augu lUS op. Die I d van die trio is 
Dario d Rosa (klavier), Renate Zanet 
tivich (viool) n Am dcd Baldovino 
(tjello). Hierdi ensern ble het op sy 
uitgebreide weretdrelsc kritici verbaas 
111 t die hegtc eenheid wat deur dri 
. ulke uitmuntcnde soliste verkry word. 
Hulle program sluit wcrke van Schu 
mann en Be rhovcn in. 

Op di 22ste AUg\! tus tree di jong 
viol is Jiirgen Schwietering met Sunette 
l..ouw a. beg leidster op. Schwiet ring 
is lid van 'n bai be aafde en bekende 
mus lkale Schwi t ring f. mille hicr op 
Stellenho. ch n het sy eer te vloolop 
leiding aan die plaa like Kon rva 
torium g had. 

GEVIhROE 
Die int masionaal-gevierde opr an 

Elly Ameling tree op die 6de Oktober 
in die Konservatoriumsaal op, met Dal 
ton Baldwin a. heg lei r. Hierdie 0- 
praan i , ker vandag een van die mees 
vooraanstnande vertolken van die Duit 

en han lied. Sy tree ger eld met 
die bekend te orke te onder b roemde 
diri n t op. srm t An ermet het oor 
haar die volgend gc kryf: "A good 
voice is able. ing from some-one 
above; Madame Ameling stands con- 

STUDIES tinually under this downpour, of which 
In 1970 was hy ceo van diemalisteoleromntici.twouldhavesaid ••. it 

vir die n sionale Bee thovenfees. Hierna is of divine origin." 
het hy sy studies voortge it in Wenen .-----_;_...:::.----------------------------------------- 

en Siena. Gedurend hicrdi p rlode 1~ 'f·' t k d 
het hy as viol! van die bekende cu- uns .. ms re aan ag 
mcncic Music Consort uitgebreide kon- II 
sertrei deur Europa en die VSA. • ,. k jl· k d · 
ondern em. H~ stud er tans aan die "n ge n "e t.. e "e .. s 
befaamd Juilliard Musi kakad ernie in II II II II II 
New York. 

Sy program sluit in vioolsonates van WlANNEER 'n mens jou oog laat gaan oar die reeks films waaruit Stellenbossers kan kies, dan lyk dit asof 
Mozart, Beethoven en Prokofieff, a - ,,~ 
ook 'n werk v n Wienj, n ki. die vakansie op hierdie gebied wel iets goeds gebring het. Met die uitsondering van enkele films, is 

Die nuutgevond Univen iteits-kwar- byna almal 'n besoekie werd. 
tet tre op die 12de September op, Die Tekenend van hierdie tendens is dan spelagtig. 
kwartet be t n uit twee dosente van die reeks wat deur die Plaza aangebied Die film spog met 'n klornp groot 
die Univer iteit van Kaap tad en twee word. Van hulle tel werklik onder van name soos Paul Newman. Steve Mc 
van die US en i. in September ) 974 die beter swat onlang gemaak is. Queen, Fred Astaire en Faye Dunaway. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Ongclukk~ word ~ mens b~e moeg 
SERPICO van die oormaat van spanningssituasies 

Die eerste "grote" draai hicrdie na- in hierdie film. 'n Bietjie afwisseling 
week - Serpico, Hi rdi merkwaardige sou baie wclkom gewees het. Aan die 
rolprent handel oor die korrup ie binne positiewe kant kan darem ook die 
die Amerika nse Polisiemag. AI Pacino temaliedjie deur Maureen McGovern 
i Serpico, 'n jong man wat by die Mag genoem word. 
~ngesluit het en dan in die loop van CHINATOWN 
die tyd allerhand ~anpraktyke agter- 'n Film wat baie be lis vermelding 
korn. Wanneer hy dit probeer reg tel, verdien is die meesterstuk van Roman 
loop hy hom. tel~cn . va ion die n~g Polanski, Chinatown. Hierdie regi cur 
J~oter ko~rup ~e III d~c hoer range 10 het al bekend geraak vir sy besondere 
die M . n ~lenaardl~e kleur humor films, I is hulle dan ook oms 'n bietjie Scarecrow (Met Gene Hackman en 
wor~ ver kaf dour .dle onortodokse aan die bloederige kant. Rosemary's AI Pacino) wa een van die be te film 
mamer. waarop Scrplc~ te ~erk gaan. Baby en Macbeth i twee van y werke wat op die film fees in Cannes in 1973 
Sy ,bultengewon eerlikheid, sy. op- wat al die verbeelding aangegryp het. vertoon i. Hierdie film het as tema 
vatting van wat ;eg en verkeerd IS, en Met Chinatown. tel hy baie beslis nie twee rylopers en is 'n vcrname ekspo- 
sy vasberadenheid om alles wat ver- h t I' nent van die filmkuns. Beide peler 
k d I I I . ,sy aan angers e cur me. di h 

> r IS, reg te ste, aat die spanning D' 1ft J k N' hie lewer spel van re oogste gehalte, 
1 . 0' di . h llecn i ie 100 spe ers, ac IC 0 son n 

op , at. p n sta IU~ IS Y a een III sy Faye Dunaway lewer elk spel van IAN SOMERVILLE 
stryd, want sy nooi verla t hom en~[ilm'iViiii~'rtiN(r?rXm0f0<Tr,m8:TIt0;0G0FrtE@ ~I:N:fm0m]m[m%'~ 
~~~~ :: p~=~~ee v;::.n~o~i!s n~; :~~ng~~ 1;;.;;~f.W;:,;..:,~.";',';.;;:;.;;:.;,;;,;,;~..; -; :.:.;;~,~;.:;;,or».".~,.~"""~~ 

in 'n taak waarin net di held van 'n 28 Julie 
rolpr nt kan laag. Dit is nogal Ver 
b: nd om te hOOT dat hierdic rolprent 4 Aug. 
op 'n ware verhaal g bas er is, 

J(JRGHN SClIWIETERING 

a 
Studenrpl n is 'n . ak vol finansicle skcmas 

wat dcur die Stand rd B. nk onrw rp is om die 
I 'we vir stud .nt maklikcr n • ngcnarncr tc 
rna k. 
1. Student leningskem . Lenings tot R40 0 

te n ongclooflike lac rentcko .rsc met 
ma dike t .rugbetaling .. 

2. Jratis maaudclik c -konomiese Oorsig 
V.11 die St ndard Balik. Noodsaaklikc 
lccsstof vir cnigecu wat til die ck nomic 
en die sak 'wcrcld bclangst 1. 

3. Sr: nza, sp iale v rsckering polis vir 
studeute. L .weusdckking ell belegging - 
YO( rd le. Premi "S . 0 I. 'lg a t2,80 
PCI III ,nel. 

4. tudclltespa: rrckcnillg. . 1l ko t s nie. 
Tot R 100 per we k bn by CIl'gcCIl v.w 
on. H60 t kkc g trek word. 

5. Tj krck lling. All r k nings k. n p r 
tj of trckordcr betaal word. tn 
Nuttig st tu imbool vir 'Ii tudcnt. 

6. Pluspl. n-rckcning. MinimulllS.lldo van 
R500, Illt:t stewigc r nte op d. agliksc 
':lIdo ber'k n. Aftrekordcr-f: ilitcite. 

7. 

nog b.lie III r vOOlddc 3. II 
C VL'cl (Ill hiel t 

dr. ai by di' n h te Standard 
'11 hro Jure m t volh.·digc 

~ 

Standard Banl< 
I 

ALICIA DE /;ARROC1IA, die wereldbekende Spaanse pianiste. 

hoogstaande geh: It. Nicholson hct 
verlcde jaar die Golden Glo -toeken 
ning vir sy spcl in hierdie rolprent 
ontvang en is ook genomineer ir die 
Oscar. In hierdie bizarre peurverhaal 
munt hy uit in die rol van 'n privaat- 
peurder. Polanski i elf uiter griesel 
rig in die klein rolletjie wat hy . p cl, en 
Faye Dunaway het volmaakte beheer 
oor haar spel, Die fotografi is baie 
goed en die film vloei deurgaans vlot. 
Die so iale boodskap wat Polanski by 
sy gehoor wil tuisbring, maa besli 
aansienlik indruk op die toesk uer. 

SCARECROW 

Why We Fight (3) 
Intimate Lightning 
The Circus 
The Gold Rush 

Vander S terr 
saal 
Reitzsaal 

Ivan Passer 
Charlie Chap Ian 
Charlie Chaplan 

INFERNO 
The 'towering Inferno i nog een van 
die film van 'n nuwe genr wat inge 
luis is met The Poseidon Adventure, 
Ander film in hierdic uramp"-kat - 
gorie sluit in Earthquake n Jugger 
naut. 

IIi rdi flick i goeie verma k, veral 
as 'n men nie die boek - of Ii weT 
bock - waarop dH geba r is, gelce 
het nie. Di twee boeke, Tltc Tower n 
U,e Glass Infcmo. i op min of meer 
die Ifd tyd d ur Iw e vcr killende 
per HC e kryf. Die m at kappyc wat 

. die ihnregte gehad het, h t b sluit om 
Ii w rs hulle kragte aam te snoer en 
een groot poging daarvan tc maak. Die 
resultaat is om die mingte te e skou- 

24 Jul - Otinatown Jack Nicholson 
2 Aug Faye Dunaway 
4 - 6 Aug Hammersmith is Out Richard Burton 

Liz Taylor 
7 - 8 Aug Voyage Richard Burton 

Sophin Loren 

. ... 
, . 

24 - 26 Jul Serpico Al Pacino 

28 - 29.lul Hombre Fred March 
Paul Newman 

30Jul Scarecrow Gene Hackman 
Al Pacino 

31 Jul - TIle Spikes Gang Lee Marvin 
2 Aug 
4 - 5 Jul TIle lnterneccine Project lame Coburn 

6 - 9 Jul The Towering Inferno 

Drama 
(4 - 21) 
Drama 
(4 - 21) 
Drama 

Drama 
(4 - 1M) 
Drama 
(4 - 12) 
Drama 
(4 - 16) 
Sp nnjng 
(4 - ] 8) 
RiUcr 
(4 - 16) 
Drama HAUM 

Die student se boekwinkel KITA 
ORA" E Tru thankg bOll 

Andringastraat 
Stell nbosch 
7600 

Posbus 343 

Met Ike klta r by on. ekoop. I.. on. I"ltU 1 • vlt b.l1bo.n yolpol 
dl .elbekend. "pointer .,.tem .. • .. ltI .. r urwt. OINI r In Jdtan. 
Kom kyk na on. voolTA&d; m .... u GO om ..., h kt ... 
Klav. - 0I'ftII "ate, AlIt _iIIIelldaJ ........... 

W. BEUER (EDMS.) BPK. 
lrcIa t 11t 1 

(La.Dp Ste11enboech Motors) 

T 'L. 
4440 
2906 



Di 

• I 

WE 
GEDURENDE die afgelope vakansie h t kunsliefh bbers in St II nbosch en oor die hel I. nd '0 groot 

man aan die dood afgegee. Hy is prof. Otto Schroder, in lewe hoof van di D P rt m nt van 
Beeldende Kunste aan die Universiteit van Stellenbosch reeds sedert die stigting van hierdie depart m nt 
in 1962. 

Prof. Schroder is op 12 T' ebruarie 
1913 in Londen geborc. In 1919 gaan 
hy saam met sy ouers na Hamburg, 
waar hy tot in 1938 aan die Kuns 
akademie onder meesters soos Oscar 
Boegel en Hermann Junker gestudeer 
het, In 1939 kom hy na Kaapstad en 
word kort na die uitbreek van die 
oorlog geinterneer a Duitse onder 
daan, 

LEIER 
Na sy vrylating het hy in Windhoek 

die hoof van 'n klein kunsskool ge 
word. en werk hy ook as kunsskilder. 
Dit was gedurende hierdie tydperk dat 
hy hegte vrienskapsbande met Adolf 
Jentsch gesmee het, en saam speel hulle 
'n leidende rol in kunslewe in SW A. Hy 
stig dan ook in Windhoek 'n tak van 
die Suid-Afrikaanse Kunsvereeniging. 

Otto Schroder was spoedig bekcnd 
deur die uitstekende portretstudies en 
landskapskilderye waarop hy hom toe- 

Kortkuns 
KORTTEATER 

OP 24, 2S en 26 Julie hied Marie van 
Heerden die d rde in die reeks 

kortteatet in die Libertasteater aan. 
Hierdie keer kom die Afrikaanse vet 
werking van die stuk Ruffian on the 
Stair deur die Engel e dramaturg .Toe 
Orton aan die beurt. Hierdie stuk se 
Afrikaanse titel is Skoppensboer. 

Sharon Montgomery, Jannie Hof 
meyer en Herman Binge vertolk die 
roll van Rita, Henk en Nick in die 
v twerking. 

Die werk van Orton val eren: tussen 
die konv nsion ) n die absurd en is 
k urig afg wissel met oprocrige humor, 
g meenskaplike protea en soms pittige 
humor. Hierdie stuk word cor die 
aJgerncen beskou a sy mees ambisieuse 
Werk. 

Die reeks het wye belangstelling 
Uitgelok, en daar is slegs 'n beperktc 
aantal kaartjies nog by Cabo verkryg 
baar. 

ASVS 
E TTIENNE VAN HEERDEN het di 

• ..4 prys in die oesiekompetisie van 
die ASVS verow r. Deelnemers is gevra 
om die Onlangi e Kaapse F es as tema 
t neem. Die beoordelaar wa die he 
k nde krywer en do en t aan die plaas 
Ii~e Departement van Opvoeding, Hen 
Ole Aucamp. 

PENSEEL 
{)AAR word tans byvraes vir di 

nuwe Penscel ingewag by die kan 
tOOt van Gerrit Olivi r van die Afri 
~aans-Nederlandse d partement. Daar 
let v niaar 'n groot verbet ring in die 
~P!lct van ingetree, en die redaksie 
S oen 'n beroep op elke digter op 
.teUenbosch am by te dra om van 

hI rdie uita we weer 'n uk 8 te maak. . 

Kortkuns 

'OBUS ROSS{)UW. r. gi. s ur "on 1 w alfd N g. 

Lentesei 0 n van KRUIK 
toon ryk vel. k id. nh id 

Daat word r ed g wo I om all 'in g r dh id t brin vi die L nte i '0 n van KRUlK wat op 1. 
Augustus 'n anvan neem. Dit i mi ien go d dat elk 

Een 
aandag 

• I Mu r I 
ME T die aankondig van die finaliste vir die SA UK-Musiekprys vir 

1975 he! die Universiteit van Stellenbosch weer '/1 pluimpie gekry 
deurdat drie van die agt flnaliste vaniaar van Steltenboscn afkomstig is. 

Die drie Stell nbo. s rs is Eric 
Martins, Marianne Schwietering en In 
di Michele. En interessant genoc is <Ii 
tjellis Eric Martins en die fluitis Mari 
anne Schwi t ring met mekaar e 
troud. 

WISKUNDE 
Eric Mortin i. di un van Paul 

Martins, 'n do nt aan die pi lik 
Kon "~orium. Hy Ifi g~rni ~~~~~~~~~~~~~~~.J_~~~~~~~~~~~~~~ 

ber pskunstenaar nie, maar 'n nior 
lektor in Wiskunde an die Univer iteit. 
Hy het jui onlangs sy doktorsgr ad in 
Wiskunde aan die Univer iteit van m 
bridge v rwerf. 

Eric is in ) 950 in Durban gebor '. en 
ontvang tans tj t1o-onderrig aan di 
Konscrvatorium. 

Sv vrou Mari nne, kom ook uit '11 
I k nde Stellenbo so mu: i kfarnilie. 
Sy is die . uster van di violis Jurgen 
Schwietcring wat in die Meester reeks 
in die Kon erv torium sa) optree. Hul 
vader is die b kende prof. S hwielering 
van die lokal Regslakult it. 

Sy is in Graharnstad t 952 gebor :" 
het op twaalfjarig leeftyd m t Iluit 
lesse begin. Op Stell nbosch het .y 
onderrig van Ev Tamas y aan di 
Kon: crvatorium ontvang. 

In 1971 het sy in drie Li n iat 
slaag. ,edurend dieselfde ja r is eli 

00£ tudieb u van UNISA aan haar 
toegek 11. Dit het haar in st ; t gest I 
om vir verd r tudi na London te 
gaan. 

Ina di Michele is in 1946 op Ruston 
burg gebore ell het vroeg re d. met 
haar sangopleiding begin. Sy het ook J 
in v rskeie student.produk.ies opgetrce. 
Ina iesit r eds twee Li en iate en het 
verskeie mus iekb urse verwerf. Op die 
oornblik studeer sy vir haar sanglis n- 
iaat ond r prof. Georg van der Spuy 
van die Konservatorium. 

RYCR(F'f 
'n Vietde e n van die fin Ii te il op 

Stellenbosch gebore, maar het. ha. r 
opleiding Ider ontv ng. Sy J dl 
alt-violiste Anne Rycroft, di uster 
van Eric Rycroft wat verlede ja r hje~- 
die pryl verower het en t ond m 
g an die Konserv torium. 

Sy het reeds ver keie be ur ' n 
pry v rower, wat haar in staat gest 1 

Koor oe 
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Besoek ons nuwe winkel op die hoek 
van Andringa- en Beyersstraat 

Kom deel in die' pret by 
Kentucky se feesopening. 
Daar's ietsie gratis vir ieder 
een - en ons al daar wees 
van die oggend tot 1 at 
saans. 

In Poskantoor 
Stadsaal m 

K ntu ky 
hui toe 

Quadrant SSSI 
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DRAMASTUDENTE 

Die verskillend opl iding van hi r 
die twec kunst naars word in hi rdie 
produksie ten vall gcbruik n saamgc- ;--==::::::::;;::::;:::::::-.:::;=:=====:=::::==::::::==:::::::::::::==.:::::===- __ ::....:::...::::: _ 
smelt word om o.a. te demonstre rho' 
gocd drama en mod me dans v rcnig 
baar is. 'n Klein grocpie dramu- en 
dansstudentc al ook '11 paur items 
lewer. 

Daar bestaan reeds 'n wye b Ian 
gstelling vir hi rdi program n plekb - 
spr kings kan gedoen word by Teater 
besprekings in Edrich vir die Sste, 9dc, 
t4de n l 5dc Augustus. 

L ktri e I w r mod 
dansprogram 

rn I GI 

Dans en drama vermeng. 
GISELA Taeger-Berger, bekende lektrise aan die U.S. Drama 

. Departernent, bied in die eerste twee weke van Augustus 'n 
interessante dansprogram in die Libertas Teater aan. Soos dit die 
geval was met haar vorige gewilde programme sal sy self die regie 
waarneem asook daarin optree. 
Die program sal bestaan uit 'n groot verskeidenheid moderne dans wat 

ryklik gckontrastcer is met sorgvuldig 
versorgde musiek. Tcsame m t ,isela 
tree Ushke Miller op as lioofdan res, 
Laasgcnocmde wa: 'n studen t aan di 
Maas-Phillips Kolleg vir Spraak n 
Drama in Kaapstad waar sy vir die 
eerstc keer met rnodcrne dans in aanra 
king gekorn hct. Vro cr vanjuur hot sy 
deelgcnccm aan die Brickhill-Burke 
produ k ie van The Tempest van Shake 
speare. 

nag 

BO REGS: Gisela Taeger-Berger 
en Ushke Miller soos hulle verskyn 
ill een van die danse. 
LINKS: Gisela voer 'n indrukwek 
kende sprong uit. 

Sangfees vanjaar 
opg~ aan M. .. 

(I' u n N. M rai ) 
V ANJAAR se Sangfees word aan die skryfster M.E .. R. opgcd.ra. Sy 

sal ongelukkig nie die uitvocrings kan bywoon me aangesien sy 
bedleend is, maar haar dogter sal moontlik teenwoordig wees. 

Die Afrikaanse Taaljaar vind ook 
aanklank by die sanzfces deurdat elk' 
8anggroep verplig word 0111 minstcns 
cen Afrikaansc liedjie te sing, Dit hct 
veroorsaak dat 'n nan tal rninder be ken 
de Afrikaansc licdjics aangebied sal 
Word. 

verskeie klagtcs ontvang is. 
Die sangfe vind die 4dc, Sd ell 

6do S ptem r in die Stellenboss t. d 
saal plans. Op die Sat rdagannd al die 
nuwe Administrntcur van die Kaup 
Provinsie dr. L.A.P.A. Munnik, die 

SINISTFRh DOOD 

Kaap 

VROU 
In die Jaar van die Vrou is dit paslik 

dat die fees aan 'n vrou opgcdra word, 
maar dit is ook mcrkwaardig dat die 
kornitec wat die sangfees reel, uit agt 
dame en net drie mans bestaan. Een 
Van hierdie dames Cora Richter, was 
verder vcrantwoordelik vir die 
bladontwcrp van die program. 

KOSHUISE 
Die meerdcrheid koshuise het hier 

~i Week vi die sangfees begin oefen. 
~'If . anggroepe wat soos volg opgcdeel 
l~, sal gedurende die fee. optree: Irene, 
Sonop cn Dagbre k; Harmoni en Wit 
g.nho; Hombre, Pieke en Ncrina; 
Slmonsbcrg en Huis ten Bos h; Liber 
tas en Monica; Eendrag, H mst de en 
ben n oord, H lshoogte, Erica 11 
l.~d,ia; Helderberg, Aristca en Hui de 
V~lhers; Minerva, Huis M. rais en Huis 
~IS. er; Oude Molen, Huis Neethling en 
U)uha; en Huis Francie van Zijl. 

DUUR 
. radh ion el word die sangfces in ?I ~tadsaal gehou, en daar is ook nie 

~l ander geskikte he nkome op Stell n 
osch nie. Maar die Stadsaal sc huur 

geld is so verhoog dat di onkostes vir 
~anJaar . e Sangfees amper v rdubbel 
ct. Petro van d r Westhuizen voorsit 

!It. r Van die sangfeeskomitee hoop dut 
d~e komi tee nie g dwing sal word om 
dIe toegangskaartjies duurd r as ge 
wOonlik te maak nie, maar al kos di 
~~'Irijies bietjie meer, is sy oortuig dat 
re Sangfees die geld werd sal wees. 
Qpnames met die oog op die uitgee 

"an 'n plaat sal we ,r hi irdie jaar 
gelllaak word - hopelik van 'n beter 
gehalte as verlede [aar s'n waaroor daar 

IlERMAN BINGA as Nick en 1-==============,----------. 
Sharon Montgomery as Rita soos I 

hulle verskyn in Skopp nsboer, 
wat van vanaand af in die Liber 
las/eater opgevoer word. Die regi 
seusse is Marie van lie rden wat 
ook die regie van die vorige stukke 
waarg neem het. Hierdie is die 
derde stuk in die reeks kortteater. IL -------------------~_, 

II 
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I Groot Geokongres hier oor 

'n Veldekskur. ie van agt dae het di 
kongres voorafgegaan om aan J 30 afge 
vaardigdes uit 16 1ande geleenthcid te 
bi d om die interessante maar ook 
moeilik vert taanbare ertsafscttings te 
bcsigtig binne die raamwerk van forma 
si swat herhaa1delik deur v rvorming 
en opsmelting beinvlocd is. Die reis h t 
ook besoeke ingesluit aan die peg 
rna tietg bied tuss n Stcinkopf en 
Vioolsdrif (met voorkomste van beriel, 
bismut, wolfrarnertse en tantaliet), die 
diamantdraende spo lgruis by Buffets 
bank, asook die blou-asbesrnyn by 
Koega .. 

Die kongres-sitting by die Universi- Danksy die finan iele steun van 
teit van Stellenbosch is op Maandag 30 mynmaatskappye sal 'n spe iale publi 
Junie deur die uittredende President kasie van die temareferate onder be 
van die Kamer van Mynwcse van Suid- skerming van die Geologiese Vereniging 
Afrika, mnr. A.W.S. Schumann geopen. uitgegee kan word. 
Da,arna is die Thayer-Li~dsley~eden~- Van die 420 afgevaardigdes kom 74 no: III die vakansie het die Geologiese Vercniging van Suld-Afrika 'n kongres op Stellenbosch gehou. 'n lesing de~r Prof .. J. ~al~lOk~skI. van die van buite die grense van Suid-Afrika. 

Veldekskursie vall agt dae het die kongres voorafgegaan. Ilierdie ekskursie het in Noord-Kaapland Tegnologiese Universiteit MI~lllgan,. be- Tydens die kongres is daar ook 'n 
plaasgevind en is bygewoon deur 130 afgevaanligdes u it 16 lande. Danks)' die finansiele steun van noem n o~dersteu~ dcur dJ~ Society g denkkoevert te koop aangebied. Die 
mynmaatskappye sal 'n publika ie van die temareferate uitgegee word. of Econo~lIc Geolog!sts van dIe. V.S.A., kaart op die koevert toon die posisies 
______ ...-- -- --------- .... g:lewcr. Een-e~-tagtlg referat.e IS aan~e- van die belangrikste metamorfe gordels 

bled, waarvan n aantal deur internasio- aan (in kleur). Die lokaliteite van som 
na~~. beke.nde wete~1skaptikcs ~it Aust- mige ertsaf etting: word deur die che 
rabe, Duitsland, Frankryk, Engeland, miese imb le van die betrokke metale 
Skotland, Kanada en di V.S.A.· aangedui. Die sp iale datums mpel is 

gebaseer op die heraldiese wapenskild 
van die Geologie. e Vereniging. 

-Onder andere het prof, H. Wynne- Daar is nog 'n beperkte aantal van 
Edwards (Universiteit Brits-Kolumbie) hierdie gedenkkoeverte beskikbaar en 
ingegaan op die vraag of die verskeiden- belangi tellendes kan mnr. Johan Swart 
heid ertsafsettings wat in metarnorfe by die Dept. van Geologie kontak. Die 
gebiede aangetref word aanpas by die koeverte word a volg v rkoop: Met 
jongste beskouings oor plaa ttektoni k'l spe iale stempel en 'n Sc pos eel SOc 
Die veranderde ontstaanstoe: tande van elk en met spe iale stempel en 'n lSc 
kopersulficdafsetting vanaf die vroeg- po eel teen 7Sc elk. 

AN OP A LK 

- FR 

APT K R (Manlik ofVroulik) R6 000 X 600 - R9000 p.], 

A Gil 
A 
BOUKUNDI 
OUR K A 

K R6 000 X 600- RIO 800 p.], 

RS 400 X 600- R9 600 p.j. 

AR R4 800 X 600 - RIO 800 p.]. AM T 
R R6 000 X 600 - RIO 800 p.J. 

R (G registr er Ingevolge Wet Nr. 14 van 1950) 
R6 600 X 600 - RIO 800 p.J. 

UNDI RAJ 800 X 600- RIO 800 p.]. 

akad ml s kwali 
Da r I uit tek nd g leenth de vir 

Novro 

• oerertsing 
DIE SESTIENDE kongres van die Geologiese Vereniging van 

Suid-Afrika het plaasgevind van 30 Junie tot 4 Julie op Stellen 
bosch. Die hooftemea onder bespreking was "Verertsing in Metamorfe 
Gebiede", veral na aanleiding van die ontdekking van belangrike nuwe 
kopersink en loodafsettings by Prieska ( .opperton), Upington (Area 
chap), Gamsberg en Aggeneys (Pofadder) in Noord-Kaapland. Ge 
samcntlik bedra die ertsreserwes van hierdie vindplekke sowat 300 
miljoen ton genoeg om groot kaalse mynbedryf in die Oranjerivier 
gordel vir baie jare te verseker. 

te geologiese tye is uiteengesit dcur 
prof. C. Meyer (Universiteit van Kali 
fomie). Die aard en betekcnis van 
vloeistof-insluit el in di metamorfe 
gesteent sis deur prof. J. Touret (Uni 
versiteit van Parys) vergelyk met in- 
luits Is vcrbonde aan hidrotermale 
verertsing. Dr. A. Brand (Newmont 
Exploration Bpk.) het 'n kritiesc 
evaluering gege oor die toepa sing van 
geofisiesc prospekteringstegniekc waar 
die gestcentes termodinarniesc meta 
morfose ond rgaan het, 

PUBLIKASIE 

PLAATTEKTONIEK 

OP Saterdag 26 Julie hied Dean en Mary Brown 'n sang- en 
musiekuitvoering in die Stadsaal van Stellenhosch aan. Dit begin 

om 7.45 nm. en die toegang is gratis, hoewel daar 'n silwer kollekte sal 
wee. 

Dean en Mary is 'n Am rikaan 
egpaar wat die wang lieboodskap d ur 
middcl van hut sang en mu. i k uitdra. 
D • n is 28 jaar oud en h t vir die 
afg lope If [aar met v r k ie Ameri 
kaanse Christelike sanggro pe opgetree 
terwyl Mary (26) as kerkorreliste en 
sangeres gespesialiseer het. 

Die afgclope vicr jaar tree hulle 
saam op en tans toer hulle deur Suid- 

Afrika. Hull aanbieding b staan uit 'n 
verskeldenheid variasies van gewyde 
mu iek en lied re oor di boodskap van 
waarheid, liefde en lewe. Die Sf. James 
Musikante van Kaapstad sal ook op 
tree. 

Hierdie konsert word aangebied 
deur die plaaslike tak van die Students' 
Christian Association en die St. James 
Kerk van Kenilworth en almal is hartlik 
w lkom om dit by re woon. 

DEAN en MOlY. die egpaar wat Saterdagaand onder beskerming 
van die SG"A hier sing. 
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Mus olini 

EN 
RARITEITE 

Deur ETIENNE VAN HEERDEN 

STAALTJIES en interessante brokkies het 'n manie~ o~ va~ m~nd 
tot mond en geslag tot geslag verwring te raak en uiteindelik uit te 

sterf. Op hierdie bladsy wil ons 'n paar bekend stel en boekstaaf. 
Reeds so vroeg as 1932 het die Baie staaltjies oor prof. Mortie Mal- 

Stellenbosse Student dit goedgedink herbe (eerste hoogleraar aan die Regs 
om 'n merkwaardige verskynsel rond- fakulteit) is nog in omloop, en die 
om die befaamde prof. Van Braam aan meerderheid handel oor sy vergectag 
te token. Van hom vertel prof. Frans tigheid, Prof. Bun Booyens v rtcl met 
Smuts (terloops: albei Latyn-manne) smaak hoe prof. Mortie een da~ in 'n 
dat hy daagliks met Victoriastraat langs sterk wind op pad klas toe IS. S,Y I 
tussen die Ou Hoofgebou en sy huis energieke pogings om sy pyp a: n die 
oorkant Dagbreek gesirkuleer het: 'n rook te kry het g en dooie vonkie 
kraal figuur met 'n spits baardjie uit'n gehelp nie. Toe kom hy op 'n ~Ian., By 
vervloe tyd, Hy was veral bekend draai om, gooi sy rug teen die wind, 
weens sy besondere vervoermiddel! bak sy hande en - sieda~r! - sy pyp 
naamlik 'n fiets, en juis omdat hy die brand. Toe stap hy, besig om groter 
fiets V31l agter bestyg het deur op 'n dinge in sy gedagtes om te keer, maar 
pen te trap wat uit die agteras steek. In aan terug huis toe soos hy gekom. het, 
die reenweer van die SteUenbosse win- Een aand sou hy en sy vrou erens 
ter het hy - en enkele van die ouer heen uitgaan. In ~ie motor hot sy vrou 
garde _ 'n stewige stet leerkamaste haar afkeurend uitgelaat oor y keusc 
aangegespe. van 'n das, en hom aangese?m n ander 

om die nek te kry. Terug In sy kamer 
het hy - steeds diep in gedagte - met 
groot sorg sy das begin losmaak. Toe sy .... ----- 

Nou in die Stellenbosse Student van vrou na 'n aansienlike wag na hom gaan DR. CON DE Vll"LIERS by die foto van Mussolini wat hy 01lt1'U1lg het van die staatsman toe hy hom 
Augustus 1932 word Petrus Camastifer soek, vind sy ho~ in sy .pajamas voor destyds in Italic besoek het. In die handgeskrewe en ondertekende boodskap onder die fc to spre ik 
Briareus ten regte of onregte as ontdek- sy bed, gereed om 10 tc khl!l. . Mussolini die hoop uit dot heelwat meer mense uit die verre Suid-Afrika ~y land sal besoek. Dr. COil vert 1 
ker van die Romeinse fiets beskryf. 'n By 'n ander ge~~entheld IS hy per 1 k om susnisi 
Fragment van die stuk lui as votg: "Hij motor Kaap toe. Ole aand keer hy per dat hy die Iota tydens die oar og moes weg. fee om suspisie vry t spring. 
ontwerpte een groene monster ibi- trein terug en weet sy vrou te vertel d~t Die volgend dug toe prof. Koekjan 
eye/us) uit iji1.ererts, een monster het hy iewers in die Kaapse strate die die let ingsaal in die Kw ekskool binne 
welts wielen men oppoffen moest met kaartjie wat hy die oggend gekoop het stap, staan die hele kl op n tap uit, 
geduldig adem (anima), een stoot gevin- om rnec dad to? t,e gaan, verloor het, al singende: "Sien julle weer oor hon 
en vanagter besprongen. Briareus of en- en dus ongclu~klg n nu,w? moes kOop. derd ja r, honderd jaar ... " Buit het 
de zijn ijzere paard langs de Via Vic- Prof. Koekjan de ~llhers v~,ltel n hulle omgedraai en terugg 'k er met 
toria, en ontwikkelde mettertijd de veel meer korntemporerc taaltjle. Ge- "Hler kom ons van bulte in, buite 
verbaasende vaart van twee tadia p r durende Bloemhof se pas,afgetopc E~u- in .•. " 
uur , , ." fees het hy opgetree 1O n verwerking Student 

Prof, Smuts vertet dat prof. Van van Snecuwititc, getit ld Sneeuwitlie 
Braam een oggend met sy fiets die en die sewc bergics. ("Bergic" is die 

ROMEINS 

PROE WILLE"M KEMPEN aan die slyp in die skuur:jic in sy 
agterplaas waar hy til 12 000 klippe waaruit .\y geslypte kl,pversame- 
ling bestaan, self bewerk het. 

POU~ 

kruising tussen Victoria- en Van naam vir boemetaar-brnines wat teen 
Rhyneveldstraat bet ik het, toe hy - Tafelberg, , hang of in die bosse langs 

• )t wee - 'n, motor gewaar wat op hom die Eersterivi r woon). 
afsn I, Da r en dan los hy die tuur- uHlER KOM ONS •• ," 
IItange van sy Romeinse voertuig, werp 
Sf anus in dl lug en uiter net een 
kreet: "Ik ben na howe geroept! " 

Die skrywer in die Stellenbosse Stu 
clent beskryf die petaJje as volg: "As 
Vaal van schrik vier Petrus in een swi m 
o de grond neer toen hij 2:0 nabij als 
twintig passus van die currus kwam. En 
hij recupereerde niet, altans net genoeg 
rner zijn baste adem te idderen: "0 
kits, een on elijk" ." 

Onder die bergies was proff. Gawie 
CilJiers. Flip McLal:hlan, l'~li" Botha 
n prof. Ko ikjan self. Met die a~nvang 

van die stuk kom die sewe bergi s van 
agter die gehoor lngestap, at sin nd ,; 
"Hier kom on van buite aft buite 
af ..• " en t en die einde, as die ~?~in~ 
gin sterf, stap hulle w er ult met: Sien 
julle weer oor honderd jaar, honderd 
jaar ... " 
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AN Saam 

)IE Potchefstroomsc Univers iteit het weereens daarin geslaag om die 
nuuskolomme van die Sondagblaaie t haal. Hierdie keer is dit 

ens udentetwi oor "onaantreklike" debutante nie, maar wei 
prof sore wat mekaar in die hare vlieg oor die herbenoerning van die 
huidige rektor, prof. Bennie Bingle. 

Intens betrokke by di hel nan - 
leentheid is '0 profe or wat g10 sy 
kl s e "bunk". die Rektor seun en 
di' vrou.'o Teoloog m t 'n t6 
lib rale uitkyk, en r gter Van Wyk de 
Vri s (van die ornstrede V n Wyk de 
Vri -kommi i ) is op indirekte wyse 

tro ke by di saak. 

BhNOEMING 

'n e i lbe uit van di ra d v n 
univer it it om prof. Bingle t 

her noem lU rektor is op 'n en ats 
verg d ring tersyde ge t I. A nvanJdik 
i di be luit n die naat voorgele ter 

pr king, m r prof. H nnie Pr ,. 
toriu ,deban van die regsfakulteit, h t 
aangevo r 4at w r daar legs oor die 
v rl nging van 'n Rektor e termyn 

luit moot word, die raad nie nodig 
het om die ena t te raadpleeg nie. Na 
v rd re be pre king i 'n mo. ie aanvaar 
dat da r van die aak afg stap moet 
word. 

VAN WYK DE VI'S 
'n Week f ter het die ak we r 

opgevlam toe prof. Van der Vyver 'n 
reg mening aangebied het wat v rei' 
dat dit vir die ra d wei nodig is om die 
naatsopinie tc verkry by die herbe 

noemmg van die Re tor. Hierdie ver- 
lag te III m t di' van prof. Pretorius 
is aan r gter Van Wyk d Vries voorge 
I vir sy mening. Regter de Vrie. het 
bevind dat die univer iteit: r ad onkon- 
titu. ioneel gehand I het, en gevolklik 
prof. Van der Vyver gelyk g gee. 

KANDlDATE 

word. Naa prof. Bingle word prof. 
1] art van d r Walt . die terk t 
ndidaat vir di rektor amp beskou, 

maar ingeligde m en dat sy lib rale 
iening hom onaanvaarbaar maak. 

Die ontevredenheid met prof. Bingle 
rektor kap pruit blykbaar voort uit 

die wy w arop hy die univ r iteit 
met 'n yster h nd reg er. Sommige 
naat I d het g ~ d. t prof. Bingl 
n v n y kolleg al 'n p r keer oor 

die vlngers g tik het a gevolg van sy 
buitemuur b drywighede. Daar word 
ook melding g m ak van prof. Klaa 
Venter w t 'n iviele geding t en prof. 
Bingle nhangig wou maa nad t laa - 
noemd hom daar van be kuldig bet 

dat hy sy eksam n krifte verkeerd na 
ien. 

DIE REDAKTBURSKONFERENSfE wat verlede jaar in Mei op 
Stellenbosch aangebied is, is vanjaar in die eerste week van die Julie 
vakansie op die Universiteit van Pretoria aangebied. Alle blanke 
universiteite behalwe Durban en Pietermaritzburg wasverteenwoordig. 
Die Universiteit van Zoeloeland was die enigste swart universiteit 
verteenwoordig. Vier onderwyskolleges het ook verteenwoordigers na 
die konferensie gestuur om as waarnemers te dien. Vrydagaand is die 
redakteurs toegespreek deur twee plaaslike dagbladredakteurs. Sater 
dagoggend is gewy van referate en bespreking van gemeenskaplike 
sake. Saterdagaand is al die afgevaardigdes onthaal op 'n dinee in 'n 
Pretoria. e hotel. Die redakteurs teenwoordig was: Sean Moroney (Wit 
Student), Robbie Ferra (Varsity), Marius Verster (Upen), Paul Vorster 
(Irawa), Attie Gerber (Wapad), Johan Hattingh (Heraut), Fred 
Campher (Perdeby) en Die Matie is verteenwoordig deur Koos Bekker 
en Freddie Marais. 

ATLETE 
HDIE NATUURLIKE talent van 
Afrika-atlete kom Amerikaanse 
studente goed te pas." 

Volgens mnr. M. Whitfield. een 
tydse Amerikaanse Olirnpiese atleet, is 
daar tans sowat 100 Afrika-atlete wat 
in die VSA aan universiteite met atle 
tiekbeurse studeer. Van die 100 stu 
dente het sowat reeds 25 internasionale 
status behaal op die gebied van atle 
tick. Volgens mnr. Whitfield baat Arne 
rikaanse atlete ook by die Afrika-atlete 
se teenwoordigheid, want die Arnerl 
kaners leer baic uit die Afrika-atlete se 
"natuurlike talent." 

Soeklig val ~p Wits se 
tudentedeelname 

SEUN 

Hoewel prof. Bingle se seun slegs 
aan die begin van hi irdie jaar aangestel 
i' as hoof van die personeel afdeling, is 
daar alreeds spr: ke dat hy tot Registra 
teur bevorder gaan word. Intussen 
doen gerugte die rondte dat sy yrou, 
wat ook aan die universiteit verbonde 
is, In onreelmatige salarisverhoging ge 
kry het. 

B ,KWAAM 

IN 'n onlangse uitgawe van Wits Student word 'n uiteensetting gegee van die beperkte deelname wat 
studente aan die Universiteit van die Witwatersrand in universiteitskomitees en -rade het. 

o ENTE AAN UPE LOOP 
LAS OOR SISTEEM 

'n E .. OEKENDE Amerikaanse audio-vi uele kenner, prof. Sam Postlethwait v n die Purdue Universi- 
teit, het die kampu van UPE onlangs be oek waar hy Jesings nan do ente oor 'n tydperk van twee 

weke g ge het oor sy audlo-tutorlale onderwysstel I deur middel van mini-kursusse n werkswinkel. Die 
Amerikaan e do. nt besoek is georganise r deur UPE e Senaat s voorbereiding vir die audio-s isteem 
wat in 197 aan die Universireit ingestel gaan word. 

Prof!. Postlethwait en (TOUW' h kyk hier sommige l'on die apparote 
waf in die Audio-lUtoriale stels I gebmik word. 

(Foto: Die Oosterlig) 

Die SR verteenwoordig die studente Die kommi ie het hulleself ten 
net in sake rakende ander universiteite, terkste uitgespre k teen students dee I· 
nasionale en lnterna ionale liggame. name op die gronde dat administra 
Studente word egter uitgesJuit van alle tiewe en finan itHe aangeleenthede te 
bclangrike besluitnerningsliggame soos ingewikkeld is vir studente sender be 
die Raad, Senaat of Fakulteitsrade. hoorlike ondervinding. 'n Verdere be 
Met eersgenoemde twee bestaan daar swaar van die Kommissie is dat dit 
informele reelings waarvolgens die ondenkb ar is dat studente 'n se be 
SR·voorsittcr die agenda met die voor- hoort te be in die bepaling van stan 
sitter van albei voor die vergaderings daarde of metodes van toetsing en 
deurgaan. ek aminering. Nog 'n beswaar is dat 'n 

student . '" verblyf te kort is om 'n 
betekenisvolle bydrae te lewer tot die 

Daar i. gevalle by fakulteite waar werksaamhede van 'n unlversiteit. 
informele wyscs van skakeling bestaan Ho wei dit dus voorkom a of di 
en 'n aantal studente fakulteitsvergade- moontlikheid nie bestaan dat die wet 
rings mag bywoon maar g en stemreg te, wat universiteitsake reel, binne af 
het nie. Die algcmcn beleid is om sienbare tyd 0 verander sal word dat 
itudente op ad hoc komitees van die tudente wel de lname . al kan verkry 
Senaat aan t stel indien daar gevoel nie, b st an daar w 1 klousules wat 
word dat studente 'n waardevolle vooT iening maak vir" . .. kere ander 
bydrae kan fewer. persone" - n hoekom kan dit nie 

. tudcn te w es nie? • vra die blad. Wits 
Student b 'kou . tudente deelname nie 

Studentelidmaatskap is egter spesi- as 'n voorreg nie maar as 'n reg waarop 
fiek uitg luit by komite s vir di aangedring kan, en behoort te word. 
advis ring of besluitnerning aangaande 
studente wat voldo aan die verei. te 
vir grade, diploma .• of ertifikate, a. 
ook komi tees betas met die aanstelling In die hoofartikel it die redakteur 
of bevordering van enige lid van die van Wil Student uiteen waarom hy 
doserende p rsoneel. Op die rade waar meen dat student -deelnarne en -v r 
daar wei verteenwoordigtug is, is die teenwoordiging soms oneffektief is: 
aantaJ tudent gewoonlik baie laag hulle word a ngestel sender enige ken· 
- dikwel. net cen - en by di . fskul- nis of agtergrond en bitter min word 
teite van R gsgclcerdheid en andere. dOi!n om hulle in te lig. Daar word 
"en. voorgestet dat daar 'n. port feulje op 

KOMMISSIE die SR geskep moet word wat altyd op 
hoogte sal wee!! van sake en sal verseker 

Studentev rteenwoordigi~g op d da! die regte p rsone altyd op die tegte 
partement·vlak word deur die departe· plekke aange. tel word. Daar behoort 
mente afsonderli~ gcreel. Soms i. daar ook gepoog te word om kontinuiteit te 
kla~verteenwoordlger . wat. egter .·n bewerk tellig deur die oorvleucling van 
kJem rol peel aang . len die werkhke termyne odat aim I nie altyd tersetf 
besluite d ur die hoof van die departe· dertyd nuut aangest I sal word nie. Om 
m nt n sy staf gen em word. Van die mee of te luit be twy fel die blad die 
v{)orstell wat Wits Student vir veran- waarde v n studente-deelname a daar 
dering voorstaan. word ten t rk t gekyk wonl nn die mentaliteit van 
tcengestaan deur die b vindinge van die studente met die '"pinh U"-gier wat 
V n Wyk de Vries kommissie. tans op die kampus heers. 

INFORMEEL 

LAAG 

HOOF ARTIKEL 



VE A NG 

-TE 
'nIVERANDERING in Afrika" was die tema van die 27 te jaarlikse 

kongres van die Afrikaanse Studentebond wat van 30 Junie tot 4 
julie op die kampus van RAU gehou is. 

Prof. Gerrit Viljoen, rektor van Die onderwerp "Suid-Atrtka en 
RAU, het in sy openingstoespraak Afrika - detente of konfront sic" is 
gcwys op die groot vcrantwoordclik- toegelig dcur sen. A.M. van Schoor. Hy 
heid wat verandering plaas op koeran- h t onder meer gesc dat m ns dikwcls 
teleiers en het aangetoon dat die 010- nic 'n swart land kan vertrou nie, maar 
derne Afrikaner 'n heterogen persoon- meen ook dat alle blank staat nie te 
likheid geword het met verskillende vertrou is nie. Sen. Van Schoor hct ook 
sienings. Ter illustrasic hiervan het hy I in antwoord op 'n vr ag ge A dat osialc 
die houdings van die Nasionale Party scgregasie buite die tuislandc af eskaf 
en die Afrikaanse pcrs genoem. moet word as hullc on fhunklik word 

met inagncming van ons plaaslike n 
KERKE nasionale lewen patroon. Oor 'n kon- 

, . '" federasie in Suid r-Afrika h t die s na- 
In dn dr~ferabatl gc.tltel n NuJwe. kcrkf tor gese dat daar die moontlikheid 

en go s tens e ewmg - revo usie 0 be t. ' st· tebond van vyftien 
ref . " h t f Willi J ke va s aan van so n ,1 . ormasie e pro. 1 ie on r n lede as 'n raadpl gendc liggaam waar 
die Stell~n?osse Kweeksko.ol bewe~r afgevaardigdes van die lande m ikaar vir 
d~t wat d~e Jeu~ vandag b~ dl~ kerk m.ts sak van g mecnskaplikc bclang ont 
die egtheid, die waaragtigheid en die t 
praktiese uitlewing van sy bclydenis is. moe. 
Hy het ook ge: e dat die kerk baie meer DOOIERIG 
tradisionalisties en gebonde is as wat 
die jeug wit he. As die kerke egter in Mnr. Piet Strauss, uittredende voor 
reformasie glo, behoort hulle 'n bepaal- sitter van die ASB, voel dat kritiek 
de openhcid vir die stem van die jeug verantwoordelikhcid mcebring, maar 
aan te kweek. Hy het dit duidelik dat te vecl kritiek deur studcn to aan 
gestel dat die kerke nie die [eug sal ldie Afrikaanse universiteitc aan die 
tevrede stet alvorens hulle nie duidclik verkeerde adres gcrig word. Ond r die 
standpunt inneem teen wat in die titel "Afrikaansc Kampusl we" het hy 
groter verband van die Suid-Afrikaanse hier verwys na hcftige studcntckritick 
lcwc verkeerd en immorcel is nie. op massavcrgaderings en dit gekontras 
Hierna is 'n mosie aangeneem waarin teer met 'n trae belangstelling in stu 
d~ ASB hut deun ~e~ un pog~p ~n~p~H~~en~~brekunb~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

om die drie Afrikaanse sustcrkcrk een stelling vir studcntekoerantr daksics. Ond rgro dse POp 
te maak, Hy het ook g waar ku teen die on- 

wctcnskaplikheid van tikcttering 
ABSTRAK waaraun Afrikaan e . tudcnte hulle 

Mnr. P.W. de Klerk, LV vir Ver- skuldig maak. b · 
ecniging, het in sy referaat OOT sosiale Die enigste skerp meningsvcr, kil in rIn g mas 

'n kongres waar - volg .ns Rapport - 
buitengewone een temmigh id . oms 
tot dooierighcid gelei het, het opgc 
vlam na die referaat "Ekonomiese ver 
andering in Suid·Afrika - gel enthed 
en verleentllt"d vir studente" deur 
mnr. Human, besturende dtrekteur v n 
Federale Volksbelcggings. 'n Mosi dat 
die ASB hom uitspreek, met Inagne 
ming van afsonderlik ontwikk ling. 
ten gunste van g Iyke b taling vir 
lyke w rk, i. met 'n oor,,: ldigende 

meerderheid verw rp. Daar 18 gered - 
neer dat daar vc I rneer tred g hou 
word met die tydsgees as daar gepraa t 
word ten gunste van die v rnouing van 
die loongaping en daarop is '~ mosie 
aanvaar "dat die ASB hom uitspreek 
ten gunste van verantwoordelikc 
pogings om die loongap.in~, tu: n 
blank en nie-blank te verklein. 

WIF 

'N MOTORIS het vanuit ~T motor ill Johannesburg '11 ro kwolk voor 
'11 bank gesien en te middc van di rookwolk 'n persoon wat hard 
handig deur sykous vcrmomde mails weggelJo r word. Die b trokke 
motoris het nic '1/ oombllk getwyfel nie ell dapper ill sy Mini of) die 
bankrowers afgestorm. Die rowers se HI gkommotor is beskadtg, die. 
dapper Mini se voorruit was flenters ell ecn pall die rowers" I '11 
neuswond opgedoett. Di motor; lief egter 11 I 'en van tie Pukke s 
kamavalreklamesette }lcrw irklik ell Heraut (R.A. U.) e [otograaf was 
teenwoordig om .\:v lieldedaad uit onkunde t 11 rewig. 

am 
i na die onlang. e ma s 
M i b . temp) is '1 

ONSEKER 
'MARJUS SCHALEKAMP, 
ASB-voorsitter .. 

nuwe Sunday Times berig dat die b pre 
kings soms getoon het dat "studcntc 
getwytel het oor wat pr lsi s di r .g( 
ring in die oog het," terwvl stud nte 
ook g SA het dat hulle di nuutst 

(VCrJ1o[g op bl. 20) 1------------------, 
en kulturele kontakpatrone in 'n multi 
nasionalc ~emeenskap gcwaarsku teen 
In oorbehepthcid met die begrippc 
detente en dialoog. Hy het verder gese 
dat die tyd g kom het dat 'n mens 
hcldcrheid moet kry oor die vcrskil 
tllSscn integrasie en kontak. lntegrasie 
betek n volg IlS hom 'n situasi VI 11 
"vrye kcuse" terwyl kontak ontmo - 
ting binne In bcpaalde patroon sou 
h hcls, 

llicrop het Pollux, ruhriekskryw r 
Van Rapport, gereageer deur te vra 
Waarom daar soveel met woorde ge· 
speel moot word sender om by die 
Wese van die saak uit te kom. Mense I 

moet eenvoudig met mense praat oor 
sake wat albei raak. Hy vra verder 
Waarom hierdie ak. ie dan toegedraai 
tnoet word in lappe van abstrakte 
begrippc. definisies onder t I en 'n 
allerlei bogtery waaroor aan bronne 
terugrapporteer moet word om die een 
of ander skyn te bewaar. Na die refe 
raat van mnr. De Klerk is 'n mosie 
aangeneem waarin die ASB hom uit 
spreek teen diskriminasie op grond van 
ras of velkleur en hom skaar by elke 
poging om dit uit te skak I sender om 
~i begin els v n di behoud van "eie 
Id ntiteit" en "selfbcskikkingsreg" te MNR. PJb'T STRA USS, 
8kaad. mel Mnr. P. Mulder. 

Op·Varsity 
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dige het verskei 
'. ngchoor, 

Di Suid-Afrlkaans reg ring pro 
beer voortdurcnd n opr om 'n on 
d rling , anvaarbare formul te vind vir 
di vr edsame n a bestaan van al die 
tat' in Suid r- n Ekwatoriaal-Afrika, 
sonder d t die een in di ander 
huishoudelike sake inmeng, het mnr. 
Oms Heuni gese. 

SAM .. W ~RKING 

Mnr. Heunis, Minister van Ekono 
Jl11e S ke, het g .praat OOr die Rege 
ring c b 'Ieid van zroter ekonomie . 

c Kontak 

bruik en ander afdelings van die tcg 
no logic almal raak, ongeag politieke 
grcnse, en dat dit daarom 'n dwaasheid 
sou w es om tegnologiese samewerking 
uit te stet totdat filosofiese verskille 
opgelos is. Dr. Raditapole meen dat 
politieke be luite in Suid-Afrika en die 
ander b trokke lande noodsaaklik is 
om samewerking in die ekonomiese 
steer meer doeltreffend t maak. 

Bctekenisvolle samewerking kan al 
le n plaasvind as die politieke wil by 
die bctrokke partye bestaan. Dit moet 
deel wee van die strewe na vrede en 
stabiliteit in Suider-Afrika en dit moet 
op 'n ge indheid van onderlinge respek 

vir Suider-Afrika sc dr. J.H. de Loor, GEDURENDE die kongres het 
Adjunk-Sekretaris van Finansies, studente geleentheid gehad om 

Hy hct in sy toespraak gewys op k k k di k 
S id Af ik b d t t d' onta te maa met te spre ers Ul - II a se enorrne y raes 0 ie . 
ontwikkeling van sy tuislande, In verge- en ander vooraanstaande sakelui. 
iyking met die VVO, wat in die dekade Hier is Jan-Hendrik Munnik, Kon 
voor 1972 386 miljoen dollars aan gressameroeper, mnr. Renico van 
ontwikkelende lande bewillig het, het Rensburg President van die Plaas- 
Suid-Afrika 722 miljoen dollars aan die . ', ., . 
ontwikkeling van sy tuislande bestee. bke. Kor:z,~ee van AIESEC_ aan die 
2,4 persent van Suid-Afrika se bruto Universiteit van Pretoria, gen. 
nasionale produk word bewillig vir Meir A mit, President van Koor 
regstreekse dienste aa? die swar,t me~se Nywerhede in Israel en prof Sam 
en dl~ so.slo-ckonomlese ontwikkeling pie Terre blan che, professor in die 
van die tuislande. Ekonomi di TT' " 

Dr. de Loor meen dat hoewel Suid- ..I ononue aan te untversiteit van 
Stellenbosch, in gesprek. 

ROTER ekonomicse samewerking tus en lande in Suider-Afrika is 
bepleit op 'n internasionale AIESEC-kongrcs wat onlangs gehou is. 

Di kongresgangers is toegespreek deur hoogaangcskrewe sakelui oor 
die onderw rp Interafhanklikheid. Afgevaardigde. van aile Suid-Afri 
knan e univer iteite behalwe die Universiteit van die Oranje Vrystaat 
en die Univer. iteit van Zululand, h t die kongres bygewoon. 

Die Int- rnasionale V reniging van en politieke stabilit it. Die lande van 
Ek o u omic- en Handelstudc.rte Snider-Afrika se klimaat laat hull ook 
(All' ]~') tak aan dle Universit it van toe om hul landbouproduksie he Iwat 
S1 II nbosch het tydens di atg lope te vergroot om di lewenstandaard van 
vakansie op die 3d en 4de Julie 'n hul rnense te verhoog. Suid-Afrika, as 
kongres hy di hotel Holiday Inn in leid nd landbou- en mynw s land, 
Bellvill aangebi d. ou graag sy ennis met ander lande 

DI( tema was vanjaar 'konomie wou deel om sodoende hul groot bron- 
Inter fhankliklieid. Groot belangstel- n v n primere produkte b ter te ge 
ling is gc toon n sowat 220 afg vaar- bruik. 

Or. W.J. de Villi rs, bestur nde 
direkteur van General Mining, het ge 
wy op Suid-Afrik sc gr ot bydrac tot 
di rnynbou in Afrika. By het egter 
daarop gewys dat politieke oorweging 
sal b paal w tter sarnewerking in die 
to koms moon tlik gaan wees, Suid 
Afrikr is egter b r id om hulp te gee a 
hy gevra sou word. Internfhanklikheid 
tussen die lande in Suid-Afrika op die 
gebied van mynhou en rnynarbeid be 
staan reeds 75 iaar. In Desember 1974 
het die goudmyne aileen 363500 swart 
werk rs in diens gehad, waarvan 76% 
van buite Suid-Afrika afkornstig was. 
Dr. de Villiers het gere die interafhank 
likheid van arb id in die mynbedryf is 
'n 1 wensfeit en hy voorsicn nie dat 
Jande oos Mo ambiek en Lesotho die 
vloei van werkers . al afsny nie. 

ARBEID 
Oor die produktiwiteit van werkers 

het hy gese dat dit helangrik is om die 
r U' Ileier gro P n sp ialiste te vermeerder, 

MNR. ANSON LLDYD, rise-pre- [omdat hulle meer werk k n skep vir die 
sident van die Suid-Afrika Stig- groeiende werker tal. Dit is egter ewe 
ting, het 'n referaat gelewer oor bela~grik om no~ aandag te g~e aan 
die ekonomiese toekoms van 3.rb .Id rs wat ~alf~eskoolde arbeid ~e~· 

. .. . . .' .' tlg. 'n Verhoging lD hulle produktiwi- 
Afrika en die moontlikheid, van n teit kan me gebring word teen relatief 
Suider-Afrikaanse ekonomie e ge- lae koste. 
meen 'kap. lsra 1. krag 1 in sy intellektuele 

en tegnologi se kennis. Hi rdie eien 
skap, gesien teen Suid-Afrika .C oor 
vlo d aan grondstowwe, maak arne 
werking tus n Isra J en Suid-Afrika 'n 
aantreklike moontlikheid, het g nl. 
Meir Amit, voormalige hoof van die 
Israeli so I nligting diens en tans voor- 
itter v n Koor, die grootste nyw rheid 
in Israel en ook lid v' n Israel se 
advie rand, g sC. Hy h t 'n lcsing aang - 
bi door onder ander die interafhan 
klikheid tuss n Suid-Afrika en Israel. 

Dr. N.N. R ditapole, 'n voormalig 
• kr tari van L ndbou in L sot 10 en 
tans hoof van di landbou-afdeling van _ • 
EDESA. het di kongres to ge. preek 'N AMER1KAANSE student en 'n student van Turfloop is hier in 
oor di lnterafhankli theid van landbou gesprek gedurende etenstyd. Vier van die vyf nie-blanke universiteite 
in Suid r- en I'kwatori al-:"frik . Hy het afgevaardigdes 11a die kongres gestuur. 
It t b kJ mtoon dat besluit oor ge- 
sondheid, voeding, verve r, grondge- en vertroue berus, want die uit inde- we -Afrika en die tui lande lewensvat 

----------------------~-----~1ik ~cl~rel~n ~omd~~M~ ~u~~~oq~~fuW~d~eu~ 
tandaard van sy mense te verbeter. Dr. jare van onafhanklikheid hulp sal moot 
Raditapole b weer ook dat politieke ontvang van Suid·Afrika en ander 
oorweginge in die verled etlike ge- laude. 
sam ntlike ontwikkelingsplanne laat Aile moontlike metodes word van 
faal het. Waar politieke oorw ginge dag gcbruik om die vloei van kapitaal 
m t ekonomie. oorweginge g bot na die tui.lande t verhoog. Soos die 
het, het eer genoemde gewoonlik ge· ander sprekers het dr. De Loor ook 
wen. Suid-Afrika se bereidwilligheid tot 

ekonomie int rafhanklikheid m t 
ander I nd van Afrika sterk beklem· 
toon. Hy het die moontlikheid genoem 
v n die 8tigting van 'n ontwikk lings 
in (ituut vir Suider-Afrika, wat a. kata· 
lisa tor al dien vir al die ongekoOf 
din erde pogings wat tans aangewend 
word. 

Op di gebied van navorsing en 
oplciding i di ruimt· vir sp, ialis' ie 
en S'ttn werking onb perk. So ook op '-------------------------------1 di g bicd van die landbou. 

Daar moet g ~dink word aan die 
stigting van 'n ontwikkelingsin. tituut 

u. u • 
PLEINSTRAAT 

KRY IT Y TEL. 4811 

(T Ie Vir al u 

* Boeke 
t 

* Skryfb hoeftes 

* Tyd krifte 

Dr. Henry Olivier, tn internasionaal 
bekende ingenieur, het aan di kongres 
gangers ge. c dat Suid-Afrika 'n nywer 
heid. reu, is op die gebied van elektrisi- 

I t it. Sy hoogs ontwikk Ide elektrisi 
teitsvcrskaffingstclslll kan di hoek 
steen WceS van die ekonomi sc arne. -"-.-.-..,,-.~.-.".- .. -." 
werking ten opsigte van water en el k- AFGEV AARDIGDES het geleent- 
trisiteit in Suider-Afrika. Suid-Afrika heid gekry om vrae aan die spre 
gcbruik gcrnidddd 200 cenhede per kers te stel. Hier is mnr. CM.K. 
lIlan ~aarlik~, teenoor 500 eenhede in Seape van die Universiteit van 
Amenka. DIC tweedc grootste gebrui- I 'tl B t S'l d 
kef van elcktri itcH in Afrika, Algerie, .. eso .10, 0 swana en waZI all 

~~~~~--~~~~~~~~~~~~--~~-~-~~~~--~~~~~~~~~-~~~bru~ g~r *p 150 oo~~c ~rIOOlldre~o~ 

In I im Jan is iemand wat by 
BOLAND BANK paar! 

5% Rente op Gewone 
rekening 

8% Ren te op Spesia/e 
rekening 

8'12% Rente op Doe/wit 
plan 

Spaar- 

Spaar- 

Spaar- 
NAVORSING 

INGENIEUR 

man per jaar. 
Daar bestaan reeds 'n elektrisiteits 

netwerk in Zam bie, Rhodesie en 
Mo ambiek. As dit egter na Zaire, 
Malawi enTanzanie uitgebrei kan word, 
sal dit volgens dr. Olivier vir Snider 
Afrika groot voordele inhou. Suid 
Afrika het tegnologiese, wetenskaplike 
en be. tuurskenni: waarmee 'n groot 
bydrae gemaak kan word. Hy het die 
hoop uitgespreek dat staatman ap in 
Snider-Afrika sal eevier om hierdie 
ontwikkeling moontlik te rna • 

Konftik op politieke gel led moet 
vermmder word en interafhanklike 
Iande behoort liewer hulle probleme en 
oplossingr met rnekaar te deel, het 
mnr. R.W.K. Parsons gemeen. 

VERHOUDINGE 
Mnr. Par ons, direkteur van die Ge· 

federeerde Kamer van Koophandel, het 
groter samewerking op ekonomie. ge· 
bied en die beter benu tting van plaas 
like hulpbronne b pleit, 

Nog 'n spreker, mnr. Anson Lloyd, 
ondervoorsitter van die Suid-Afrika 
Stigting, het op Suid-Afrika se be lang 
rike rol as handelsvennoot van Afrika 
gewys. 'n Kwart van die totale brute 
nasionale produk van Afrika IS volgens 
hom van Suid-Afrika afkomstig. Maar 
hy voeg by dat daar sender 'n groot 
v rbetering in rnenscverhoudinge nie 
sprake wee. van groot ekonomiesc 
samewerking m t Afrika kan nie. 
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Aiesec vul teoret ese 
opleiding 

Internasionale uierksaamhede uitgebreid 
AIESEC (Die Internasionale Vereniging van Handel- en Ekouomlestudente) is in 1 (48 deur studentc van 

sewe uropese lande gestig, Die doel van hierdie studente was om aan die behoefte van lnternasionale 
samewerking tus en di oorlog-v r keurd lande te voldoen d ur middcl van 'n werk-uitruilprogram tussen 
die lande. 

Vandag is AlES' e aktiwiteite 
oor 54 lande versprei en i di' organi 
sasie se do Iwit om . tud nt voor te 
berei vir die sakewereld. Programm , 
gekoorden r d ur AI ,SE hoof 
kwartiere in Bru . el, j d arop gernik 
om die teoreties akad mi opl iding 
van di . tudent aan te vul m t di 
praktyk en om aan ·tudent internasio 
nale bestuur opl iding te verskaf. 

UlTRUlL 
AIESFC e groot te proj k is "n 

. . ,internasionale uitruil k sma. Hierd ur 
HIER verduidelik Kobus Bosman (regs), een van die lede van die word 'n student van 'n AI SEC lidland 
Kongreskomitee, die kongresreelings aan mnr. Reddy, voorsitter van die kans gegun ~om in n!~e a~d r land 
di ... wat aan AIESI·C geaffilt r 1 t gaan 
ie Indierraad. werk. Die plaaslike kornitec van Ike 

GROTER EKONOMIESE 
SAMEWERKING GEV A 

'n BELANGRIKE bydrae tot die ekonomiese samewc.rking tussen lande in Suider en _Ekw.atoriale Afri~a 
is deur AIESEC se 9de Internasionale Ekonornte 'e Kongres oor Interafhanklikheid g maak. Die 

kongres is deur Stellenbosch se Plaaslike Komitee van AIESEC georganiseer. 
gasspreker Generaal Meir Amit, presi- Student van al die Suid-Afrikaan 
dent van KOOR Nywerhede, die groot- universiteite, behalwe Bloemfontein en 
ste ondernerning in Israel en een van Zululand, en van Amerika, 'rankryk 
die grootstes in die wereld, wat 'n en Holland het vrylik g nneng en aan 
uitstekende uiteensetting van die "Die die besprekings deelgene In. 
Betekenis van Interafhanklikheid" ge- Vanjaar het Stellenbosch se Plaas 
gee het. Mnr. Anson Lloyd, Vise-Presi- like Komitee. met Jan.H~ndrik Munnik 

SENTRALE dent van die Suid·Afrika Stigting, was as kongressaamroeper die kongres ge- 
Die sentrale boodskap v~n die kon- I volgende aan die woord met 'n referaat reel. 

gres was, soos Rapport dit akkuraat oor "Die ekonomiese toekoms 
opgesom het "dat die tyd ryp is om van Afrika en die moontlikheid van 'n 
politieke en rasse verskille heen te kyk Suider-Afrikaanse Gemeenskap". Na 
en om ekonomiese bruens te bou tot ete het die adjunk·sekretaris van Finan 
voordeel van 'n ieder en elk suid van sies dr. J.H. de Loor oor "Jnterafhan 
die Sahara." klikheid in Finansies" gepraat en daar- 

Nie net het die kongres hierdie na dr. N.N. Raditapole, hoof van die 
boodskap weergegee nie, maar kan die land boudepartement van EDESA, 
referate gelewer by die kongres nog'n lesotho, oor "Interafhanklikheid in 
belangrike rol speel in die uitvocring Landbou". Verrigtinge op 4 Julie het 
van hierdie boodskap. begin met 'n referaat oor "Jnterafhan- 

Soos mnr. Raymond Parsons in sy klikheid in Handel" deur die -hoofeko 
opsornming van die kongres gese het noom van die Federale Kamer van 
rus vordering in ekonornicse samewer- Nywerhede mnr. A. Hammond·Toote. 
king op vyf faktore, naarnlik, sarnewer- Dr. Wim de Villiers, be turende direk 
king, konsultasie, koordinasie. kapitaal teur van General Mining het hiema 'n 
en vertroue. Volgens hom moet hierdie hoogs stimulerende bespreking oor 
vyf faktore in elke sektor bestudecr "Interafhanklikheid in Mynwese en 
Word om te sien waar die grootste Arbeid" uitgelok. Die geweldige 
potensiaal in die vordering van werk- moontlikhede wat samewerking tussen 
like interafhanklikheid gerruak kan, Ian de in Suider- en Ekwatoriale·Afrika 
word. Hier sal die referate gelewer by hied is volgende deur dr. Henry Olivier, 
die kongres 'n belangrike rol spcel. ingenieur van menige damme in Afrika, 

FILOSOFIE onder andere die ~ariba, die Ca.bo~a 
Bassa en die Hendnk Verwoerd, m n 
referaat oor ".nteraOtanklikheid in 
Energie en Water" geskil~er. Die K~n. 
gres is afgesluit met 'n puik opso"!mmg 
deur mnr. Raymond Parsons, Uitvoe 
rende Direkteur van die Kamer van 
Koophandel. . 

. As detente tuis begin, dan was die 
220 vee)volkige afgevaardigde.s van 
sewe lande 'n goeie voorbeeld hiervan. 

Vir die eerste keer is die ekonomie 
agter detente op 'n kongres bespreek 
en is die ekonomiese interafhanklik 
heid tussen lande in Suider en Ekwa 
tori ale- Afrika deur deskundiges bloot 
gele. 

Op die eerste dag het die referate 
die filosofie en potensiaal van interaf 
hanklikheid behandel, en die doelstel 
lings uiteengesit, Die tweede dag is die 
werklike situasie en die praktiese prob 
Ierne tot uitvoering van hierdie doel 
IItellings weergegee. 

Die Kongres is geopen deur die 
Minister van Ekonomiese Sake, mnr. 
J.C, Heunis, Hy is gevolg deur die 

HI ' k lki St dente van die verskeie universiteite h ER is drie studente in druk gesprek oor n skemer e te .• ) u ..' 
heelwat geleentheid gehad om saam sosiaal te verkeer en gedagtes te wissel oar die verskillende referate. 

aan 

mid word genooi om die kon res by t 
woon en deel t neem aan die bespre 
king. , Die doe) hiervan is om die 
tudente 'n insig in di ak wereld t 
g e n om kontak met di sakelui te 
monk. 

<Ik ja r word 'n ander univ rsiteit 
di kans gebied om di kongre te reel. 
Di organisering van die kongres behels 

ntuck}!· al 
virmanli f 
t opdok. ... 

Twee hoender- n-skyfies 
vir di pry van enll 

Vallaand. of enlge dag tot 4 Augu tu sal die Kolonel Vir u man a eta 
sorg en sommer daarvoor betaal cok. 

En hoe Iyk 'n ete oos die vir u? Ho nder heerllka Kentucky Gebraalde 
Hoendar volgen Kolonel Sanders e r sap, Twee fri tukke, berel met elf 
soorte kruie en speserye en onder hoe dtuk gebr i sodat dit regdeur sag en 
appig is. 
Plus 'n ekstra ruim porsie sissende warm skyfles. gem ak van p sgesnyde 

plaasaartappels. 
Laat die mond water, ne I Vir nog meer lekkarte ken u miskien VIf hom 

van die Kolonel se vars geb kte vrugtepasteie ook kry. 
Die Kolonel weet maar te goed hoe knomg 'n honger man kan raak. 

Daarom 50rg hy dat u bestelling in 'n Japtrap kla r is netjles in 'n gerlef 
like wegneemhouer verp k. 

Kom gerus. Ons sta n reg vir u 

-------- ---- --- I Elke Hoender-en-Skyfies ete bestaan uit 2 stukke Kentucky 
I Gebraaide Hoender plus In ekstra ruim porsie sissende I 
I warm skyfies. gemaak van pasgesnyde plaasaartappels. I 
I GlWonl prYI 2 H~lnd"·.n-Skyfi .. It .. R1. 70. Sp .. i II 2-vir-1·prYI.II,1 lie I 

I N am : 
: Adr s I 
I Geldig tot 4 Augustus by die Kentucky Fried I. 
I Chicken-wink I op vertoon van hierdi koepon. -- ---- Quadrant 6379RR 
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----~------------------------------------~----------------------------~------------------------------------------------------------------__,~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------- 

UNKS: DIRKJE BADE'NIIORST het 
haar Springbokkleure in 1973 verwerf 
toe sy ill die laaste twee toetse teen die 
Engclse toerspan gespeel het. Sy was '/1 
uitblinker vir die Roland-span tydens 
die afgelope interprovinsiale 11 itbal 
toernooi ell is daarna gekies vir die 
Kay Meyer-span. 

LINKS: JOHN VAN REENEN is verskeie [are lank reeds 
een van die wereld se top veldatlete. Sy harde werk is 
uiteindelik ill Maart vanjaar beloon toe hy Jay Silvester se 
wereldrckord met 'n gooi van 68,48m laat tuimel het. 

REGS: DANIE MALAN, gewese wercldrekordhoucr in die I DOOm, liet die 
afgelope seisoen, bencwens goeie tye tn die BOOm. die Suid-Afrikaans rekord 
ill die een myl op Coetzenburg met '11 skitterende tyd )'011 • min. 54.6s k. 
verpletter. Hy i tans die Suid-Afrikaanse kampioen in die 800m ell 1 500111. 
ONDER: BOLAND CO}!,'TZEE" is reeds jare lank '11 sieunpilaar in die WP-spall 
maar speel vanjaar van die beste rugby van sy loopbaan. I/y II Iller/ de iaar ill 
een toets teen die Leeus gespeel ell het verlede maand as r '\) rw in 'ell toets 
teen die Franse op die veld gedra]. 

BO: SUNLEY UYS het onlangs .die 
toekenning as Kanovaarder pan die 
Jaar ontvang vir sy ongeewenaarde 
reeks vertonings verlede jaar, toe hy 
bykans elke kanowedvaart in Suid 
Afrika gewen het. Daarbenewens het 
hy ook as lid van die Springbokspan 
in Oostenryk gaan toer waar hy twee 
titels in die meestersklas gewen het. 
Onmiddellik no sv terugkeer het hy 
ook die Bergrivier-marathon vir die 
tweede agtereenvolgende jaar gewen. 
Ongelukkig he! Sunley egter vroeer 
vanjaar sy knie beseer en was hy die 
laaste ruk buite aksie. 

UNKS: DI1 WIE SNYMAN, Spring 
bokheelagter en vanjaar kaptein van 
die Matics. Nadat hy verlede jaar in 
een toets teen die Leeus gcspeel het, 
is hy gekies as onderkaptein van die 
Springbokspan na Frail kry k. Verledc 
maand was hy ill a/bei toetse teen .. 
die Franse onderkaptein en vroeer 
vanjaar het hy die 
Ma ties aangevoer in 
hul pragtige oor 
winning teen die 
Tukkies op Nuwe 
land. 

_...._~ __ BO: DHNYS HOBSON is 
sekerlik een van die be- 
10 wendste krieketspelers 
wat die Maties die afgelope 
paar seisoene opgelewer 
het. Die afgelope seisoen 
was hy een van die staat 
makers ill die WP-span, 
aso ok lid van Eddie 
Barlow se geinengde Uit 
no digings-elftal war op 
Nuweland teen die Derrick 
Rob in s-toerspan gespeel 
het. A . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l; -~~~~~~~~~~~~-, 

Deur die SPORTREDAJ(1f f d' 
A d o lelJ' LLE studente kry vanjaar vir die eerste keer geleenthe! ~ n1versiteit van Stellcnbosch 

se Sportman van die J aar te kics en boonop in die proses Tt ter Waarde van R lOO, R50 en 
R25 onderskeidelik, te wen. Die kompetisie is op versod': \ tys JOO en, die SR-lid belas met 
sport, deur die Sportrcdaksie van Die Matte georganisec': e word geborg cur Wilhelms 
Sportuttrusters. 

van die afgelope twaalf nll1~ 
die doeleindes van die ~~ \ 
relev nt. Tog sal die mctllT1~J 
mc.e rdcrheid studente ~~~ 
wend we ell sal die kaJ1 • 
di meestc tcmme trek, .~IJ 
ning as Sportman van dlt: 
vang. J 

Die persoon wat die ~~I 

waarin di tien kandidut'' 1~ 
meerderheid van die inskrY~' ~ , 
plaas word. korrek voorspe I I 

di .' we wenner van re kompetisic ",I 
die loop van die volgende J~, 
dele ter waarde van R I. 00 o~ 
helms 'kan uitsoek, Daar ,II a vtP 
d en d rde pryse ter wuarJe 
n R25 onder. keidelik. 0(1' 
Indien nicmand die vo1g 

voorspel nie, sal die PI:yS:1l 
word d ur diegcne wie se J11d! ~ 
die naaste aan korrck is. III 1\ I 
meer as e an korr kte inskOrS' 
sal die name van die wenne I 

. C "ell! word deur dr. Dame (a c~ 
teur van Sport op S tellen hO~81 ' 
ecn inskrywing per student 
laa 1 word. q ~ 

Die kompetisie sluit op 

1975 om 12.00 nm. 

no: ARLENE COATIJ'S het haar Springbokkleure in 19731'erwer[toe 
~y in Iw c toetse teen die Nederlundse toerspan gespee! het. As lid pan 
die WP-span het sy by die afgelope interrrovinsiale toernooi so goed 
vertoon da t sy na afloop vall die toemaoi een van slegs drie dames was 
wa t as A .. klas spe 'Isters geklassijiseer is. Sy is oak lid )JOn die Springhok 
span waf binnekort na die VSA vertrek. 

Om aan die kompetii ie deel te 
neern en odoende "n kan te staan 
om een van di aanloklike pry te 
wen, mo t die volgende eenvoudige 
pros dure gevolg word: lders op 
hicrdie hladsy ven kyn die foto van 
d~c ti n kandidate. Vergelyk die kan 
didate en verat hulle pre tasies van 
die afgelope twaalf tot vyfticn maan 
de en rangskik hulle van een tot tien 
in die volgord waarin u meen hulle 
verdi n om as die Sportman van die 
Jaar gekiei te word. 

Skryf u Jys van Hen name agterop 
'11 koevert of poskaart en pos dit aan: 

Die Sportrcdakteur 
Die Malie 
Sattlamgrbou 2U5 
Stellenbosch 

Sp siale inskrywingsvorms wat 
met min moeite ingevul kan word. i. 
ook by at die dameskoshulse, die 
. portkantoor en by Wilhelms Sport 
uitrusters beskikbaar, Indien on dame 
hierdie kornpetisie wen •. al sy b kend 
staan as Sport uer van die Jaar. 

Wann er die medete van die k:m 
didate tcen mekaar opgeweeg word, 
is natuurJik hoofsaaklik die prestasles 

t, I(IES VAN KANDIDATE 
tisi l)~e ti n kandidate VI( die kompe 
Van IS enomincer nadat die menings 
It tV rskcie sportafrigters en admini- 
tOg eUr op die kampus ingewin is. 
li k hly dit 'n bykans onbegonne 
'tell om die tien beste sportmanne op 
dat ~,nbosch te probeer uitsoek, om 
Xport Ie norme wat in die verskillende 
W(lla SOOrte toegepas behoort te 
flllve I So onseke- is. Daarom is dit 
It! ( iYd~lik dat heclparty lesers nie 
lIie. I finale keu. es . al saarnstern 
YCrsk . 

I Vet k . ere uit: tckcnde sportmnnno 
Illerr Yll nerens op die Jys nie, bv. 
~Gbl' (loosen. Hermie Bekker en 
~p l/te Blair (rugby); die hokkic 
lile s ~r Rennie Rose-Innes (Basson); 
lasso pringbokkanovaardcrs J .T. 
el) S n .en Stefan Hugo; Dcon Louw 
I Yki~rlllgbok Pie tie Horn (swcm): 
~ng I Pcrholdt (netbal): l' a tryn 
I Ie c()~n (skerm); asook verskeie t- 
0ille III 111nar net die name van Clive 

n Danie (Joosen t noem. 

LINKS: P):,THP 1'ODT II f 
ill November I' rled [aar 
'n b sondere PI' sta ie he 
haat toe hy as 20~jarige dt 
WP Ope 11 »uespelkam 
pio m elVor t hct. In U' 
pr sses he! It)' ond r andere an rek 11 met di be f 
senior peters uit Natal en 
Transvaal. Pet r II ton- 
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A ANV U: , N U!" 
Die Matiedame pan 1975 kan hoofsaaklik in twee kategoriee geplaas word. Eerstens is daar die chic en 

uitgesproke juffrou wat drie of vier jaar 01' universiteit as 'n noodsaaklike euweltjie beskou, koshuisreels 
as banaal bestempel en haar klee sander am ooit eens aan iets soos voorgeskrewe kleredrag te dink nie. 
Juffrou nomm r twee hou aan die letter van die wet. Sy WOOll al haar klasse by en kry koue rillings by die 
gedagte aan laat by die koshuis opdaag. 

S.R.-Hd, het die volgende oor koshuis- dat as huiskomiteelede 'n volwasse 
r l!1s to gehad: "Dit is oms, en vir houding handhaaf, dit byvoorbeeld nie 
and r heel dikwels, baie lastig, maar nodig is om 'n persoon met 20c te 
objektief gesi n i. dit nie moontlik om beboet a sy tyden studietyd raas nie. 
in sulke groot getalle sender r l!ls sa m D ur haar lief op 'n beskaafde wyse to 
te leef nie. Die grootste probleem kom beri pe, al meer b reik word. 
egter by die toepassing van hierdie re Is H Iparty dame se rookgewoonte. 
w. t dikwels g weIdig v rskil van ko - het gem dere al laat hoog loop. 
huis tot koshuis, Koshui moeders en In koshuise waar eer tejaars verbied 
huiskomiteelede behoort tog mense word om te rook, is toil tte n tele 
m t gesonde oordeelsvermof te we s, foonhokkies bekende toevlugsoorde. 
Waarorn kan dit nie maar aan hulle En oos di pre kwoord e: "Waar 'n 
di: kre sle oorgelaat word om te be lis in rokie is, brand 'n vuurtjie, maar waar 'n 
uitsonderingsgevalle soos byvoorbeeld wi rookreukie is, skuil daar ·ook 'n ' 
eer tejaars wat in 'n weeksaand na 'n . igaretstompie". Sal iemand tog net die 
opvoedkundige praatjie wil gaan luister pertinente vraa l beantwoord, meek 'n 
nie? grootoog erst jaar: "W ar wil bulle 

Di probl m i dat die mens in di my di grai gst si n rook? In die 
I iersposisies nie aJtyd hulle cie oor- koshuis, veilig agter my to kamerd ur 

•lIlilf::,". deels vermo€! vertrou nie." Petro vind. of in die openbaar? " 
• I veral die re~1 in verband met Sondag- 

BO: A lhoewel flog min gevalle van aande se inkornstyd (10 nm.) erg lastig. BETROKKENHEID 
openbare verbrandery op die kam- 'n Bekend huiskomlid van Monica 
PUS opgemerk is het etlike iuffers kan haar wei met die rel!1. v reen: 1- 
al 'n betrokke kledingstukkie stil- wig, !naar haar simpatie Ie by die 

.. ... eerstejaars, Deurdat hulle wecksaande 
letiies 01' ~y geskuif. Hierdie ten- om 7.30 nm. in die ko. huis m t wce 
dens is egter meer merkbaar 0P kan hulle ni aan verenigings behoort 
soele somersdae. wat sa, ns vergader ni . Sy meen ook 

Dit is ook noodsaaklik om dames sc 
betrokk nh id by kampus angeleent 
hede te b rde te bring. Petro meen dat 
die Matiemei. ies nie aktief genoeg be 
trokke is nie, maar dat dit 'n klagte is 
wat teen albei geslagte ingebring kan 
word. "Dames neern selde die leiding in 

BO: Die begrip van "saam-swot" en saam ander bedrywighede geniet 
is nog lank nie uitgedien op Stellenbosch nie. Germaine Greer segsman 
(vrou? ) by uitnemendheid van die Women's Lib beweging se siening 
insake mans nl. dat "male chauvinist pigs should not dominate" kon 
gelukkig nog nie veel veld wen op die Akker nie. 
die bestuur van 'n vcreniging of redak 
sie, nie soscer weens vroulike diskrimi 
nasie nie, maar omdat hulle self te 
passief is. Bulle is veel eerder bereidwil 
lig om opdragte te ontvang as om die 
veran twoordelikheid vir die gee daar 
van te ncern. In 'n groot mate is dit aan 
ons tradisionele Afrikaanse opvoeding 
te wyte, want dit is opmerklik dat 
Engelse meisies op die Akker in 'n baie 
groter mate bewus is van hulle ver 
mo~ns en bereid is om standpunt in te 
necm. En tog is die potensiaal daar." 

'n Ander bekende dame meen dat 
vrouens te emosioneel betrokke raak 
en altyd bang is dat daar gevoelens is 

Skryfv ndag in vir hi rdie buit ngewon w dstryd. 
.E die w trydprobleem: 

tudente. 

HEWLETT" PACKARD 
v tko en dlen In 172 ntrum en 65lande. 

Stuur ko pon n: Hevvlett-Packard HP21-kompetisie, 
Po bus31716, Braamfontein, Tv!. 2001. 

Naam .. 

. Straat of Posbus Nr .. 

Oorpl tad. .. Provinsie.... .. .. . Poskod 

wat seergernaak sal word. Haar mening 
is ook dat die Matiedame nie [uis 
be onder kultuurbewus is nie. Die 
grootste pen ntasie hardloop agter die 
stroom aan, As dit "in" i om Kanno te 
gun kyk, pryk sy daar in haar jongste 
Jean Muir skepping, maar as King Lear 
op die planke i, kitter sy in haar 
afwesigheid. 

RIDDERLIKE DADE 
Susanne Britz, derdejaar dramastu 

dent, se die mei ie op die Stellenbosch 
kampus moet haar ou vorm soos sy 
hom wit M. As y wit be hy moet 
op taan as sy 'n vertrek binnekom, die 
motordeur vir haar moet oopmaak, of 
ander derglike ridderlike dade pleeg, 
moet sy hom na haar wil knak. "As jy 
die ridderorde afgesweer het, brei hom 
najou hand! .. 

Amora Geldenhuys, primaria van 
Nerina, is 'n meisie wat so reg na die 
manne se hart praat: "Ek dink die Jaar 
van die Vrou i 'n onnodigheid op 
Stellenbosch - dink so daaraan: in elke 
tweede koshuis op die kampus is 'n 
dame aan bewind! " 

FRUSTRASIES 
D'[, ste du Plessis, derdejaar stu 

dent, :toom as 'n mens van vroueregte 
praat. Sy dink die huidige koshuisredls 
vir eerstejaar dam s en selfs . cnior 
studente is belaglik. Dis volgens haar 
frustrcrend om op 'n weeksaand ussen 
vier mure ingehok te sit m t'n arner 
maat met wie jy nie eens altvd goed 
oor die w g kom nie. D'Este woed 
voort met 'n aanval op die Universi 
teitsowerheid oor die kleredragredls. 
Volgens haar sal geen meisie verslons 
aantr k nie. 

Die mei. ie moet volg n. D'Este 'n 
m er prominente rol op die kampus 
speel. Hoewel meisies die geleentheid 
kry om te st an vir die Studenteraad, 
word hulle afgekraak en die spot mee 
gedryf op die sirkus. Oit weerhou die 
meisie daarvan om hul elf verkiesbaar 
te tel vir die SR. en sy dink dit is 'n 
ongesonde toe. tand. 

Sy skroom nie om links en reg 
klappe uit te deel nie. Self. Die Marie 
word op die ving rs getik, omdat 
vrouesport afgeskeep word in die stu 
dentekoerant. 

Sy vii ook weet hoekom 'n rneisie 
nie IIcen mag uitgaan nie. Hoekom 
kleef daar 'n stigma aan 'n mei ie wat 
all en op straat verskyn? Het t y dan 
nie net oveel reg soos die man om 
ms aIle n t wee. nie? Die verwysing 

"jy a vrou mag dit nie doen nie" staan 
haar glad nie aan ni . 

LAAT JULLE 

T· HEMPIES 
DeUR 

GEDRUI( WORD 

TEl. 4182 
KERKSTRAAT 27. ST llENBOSCH. 
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"Kryglustig, kuis en skoon soos Arte· 
mis, 
knak en voor gcen swakkeling-tiran: 
die hoefslag van my hart word nooit 
gesus 
deur [lou en slinkse Iuste van 'n man. " 

M ISKIEN nie heeltemal s~ strydlustig soos Eybers se Amasonc nie, 
maar die meisies op kampus is op die oorlogspad. Ell hul stuit vir 

geen duiwel nie veral nie as die duiwel 'n broek dra nie! Vanjaar is 
huile jaar: die Jaar van die Vrou. 

Die Adamgeslag swyg en luister na die vrou. Toegegee (al is dit ho« 
moeilik] dit is hulle jaar op die kampus ... Die voorsitter van die US 
Debatsvereniging is 'n vrou ... Die Voorsitter van die US Studcntehof BO: Die geiimansipeerde ioo« Sf llenbosser g 'weeg op alle terreine op dieselfde vlak as die man. Naweek 
is 'n vrou. . . uitstappies blyk geen uitsondering te wees nie en selfs wanneer dit mag b iteken dat .\y vir myle aaneen 

<?ndersoek . is inge~tel d.eur d!e die begin en einde van elke ~wartaa~. agter op 'II tnotorfiets, die wind en w er moet fro/seer, deins die ivas geensins terug nic. Di opg iwekte 
Sos~a~e Redaksie van Dl~ M~tle ~a dl~ En dan o_?k sleg. deu~ man~ wat ~Ie glimlaggies getuig vall die moed ell deusettingsv irmoe van hierdie aanvallige M.M.K. I "de. Min dam s s I 
p~slsle va~ dames aan. hl~rdlc u~1Versl- noodsaakhk? taak v~n n kruier verng. egter aileen 'n ysterperd op. e . aa 
tcit, en dit het aan die lig gebring dat, (nabye familielede 18 egter meer wet- 
die geslag nogal verdeel is oor die vraag kom as amoreuse aanhangers). Mans 
of daar behoefte is aan verdere emansi- word nie toegelaat om Nerina se vier 
pasie, behalwe waar dit koshuis- en kant te besoek nic en gesellige verkeer 
kleredragreels aangaan. 'n Oorweldigen- deur 'n kamervenster blyk ook 'n 
de meerderheid dames voel dat hierdie oortreding te wees. Juniors d.w.s, twee 
re~ls beperkend en selfs vernederend dejaars mag die sitkamers na 7.30 
teen hulle werk, Ook opmerklik is die 
feit dat verbasend min van die "ge 
wone" dames (die wat nie op huis 
komitees of ander rade dien nie) nie 
weer wie vir die opstel van die relHs 
verantwoordelik is of watter verkwyse 
gevolg moet word om hierdie rel!ls 
verander te kry nie. 

Nerina is uitgesonder vir die volgen 
de redes: Dit is die groot te dameskos 
huis op kampus en bied dus 'n tuiste 
aan dames met wyd uiteenlopende 
agtergronde en lewensopvattinge. Ver 
der word Nerina allerwef beskou as een 
van die meer gernatigde dameskoshuise. 
huise. 

Die rookkwessie bly 'n klippie in die 
skoen vir vele dames. In Nerina geld die 
rems dat daar slegs in die kamers 
gerook mag word. Rokery in die sit 
karners en eetsaal is dus taboe. 'n 
Oortreder kan beboet word. 

Wat kleredrag betref, is kuisheld die 
wagwoord. Dames mag nie Sondae 
langbroek dra nie. Kaalhollers word 
ook nie in die gange geduld nie en 'n 
halternek of ontblote maag aan die 
etenstafel word ten sterkste afgekeur. 

'n Netelige onderwerp is waar, wan 
OO~ en op wclke wy~ mansonilia~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
mag word. gebruik slegs indien hulle uitgeteken 

Die heilige akker van 'n meisie se het vir 'n laataand. 
slaapkamer mag slegs betree word aan Verlof om vir 'n naweek weg te gaan 

kan slegs deur die koshui. moeder ver 
leen word. Die adres en telefoonnom 
mer van die kuierplek moet egter gegee 
word. Geen kontrole kan egter uitge 
oefen word oor die dames se diver e 
naweekbedrywighede nie en die koso 
huismoeder kan slegs vertrou op die 
integriteit van haar telge. 

MatiedalUes se 
kampus- 

• • elUan'SlpaSle 

KAALHOLLERY 

AANPLAKSELS 
Dames mag hulle kamer versier, 

maar hier word daar ook beperkings 
opgele. Aanplaksels mag nie t en di 
mure aangebring word nie en alle aan 
hangsels moet aan die prentelyste g - 
heg word. Inwoners mag hulle eie 
gordyne aanbring, maar mag nie die 
koshuis se gordyne in di proses afhaal 
nie. Dit is te b grype dat min dames 
egter van hierdi "voorreg" gebruik 
maak nie. 

Die re~ls aangaande inkomtye word 
streng toegepas. In hul eerste semester 
word tweedejaars een "uitaand" per 
week gegun. Vanaf die begin van die 
tweede semester word hulle getal laat 
aande verdubbel en mag hulle twee 
maal per week tot die uur van elf 
uitbly. Eer stejaars mag op 'n weeks 
aand uitgaan slegs indien hulle van 'n 
betrokke fakulteit of sportklub 'n 
brief ter magtiging ontvang het. Eerste 
en tweedejaars word vier laatverlowwe 

~~ • .<'_""~-.,~,. per kwartaal gegun en derdejaars cen 
BO: Chic en elegant b/y maar die per ~aweek.. .. 
Wagwoord onder die plaaslike ~ko- . L~sc Treurnl~ht, pnmru:la v~n f-!ar- 
11 • '. mome, en voorslt ter van die Prtmanac- 
es. Die vers/ot1ste voorkoms IS komitee beskou di Jaar van di Vrou. 
beSlis nie "in" nie en die ewige in tcenstelling met die algemene opvat 
bOeksak moet gedra word. ting, as 'n uitklophou vir Women's Lib. 

• lUenlng oor IS TERK?I 

Sy glo nie die VVO het dit as rk n 
ning van die geJykh id van man en VfOU 
bedocl nie. (Miskien st m hul self. m t 
Honore d Balzac saam: "The man 
who can govern a woman can govern a 
nation"). Dit is v el eerder 'n erken- 

Die Primariackornitee doen 'n aanbeve- verantwoord likheidssin? " 
ling aan d~ Sentral ko hui ikomit e. Ruda dat y dit voorstaan dat 
Hull b luit word dan voor I a n di meisies op die kampu na vore al kom 
Ra d wat dit 0 b kragtig of v to. op die gebiede waar hul gelyke re pek 

Ruda Wahl, prirnaria van Huis t n verdien, 
Bosch, ivan m ning dat wann 'r 'n 
men b gin praat in terme van "vroue 
regtc", "g lykh .id van die vrou" n 
ander ulk gelaaide fras s, jy mo t 
fyntrap met jou deflnisies, Sy wil we t 
wat nou eintlik ver. taan word onder 
"gelykheid" a dit gckoppel word aan 
'n ge lag b rip. ,'lyk in watt r 
op ig? 

KUlSHEIDSGORDEL 

ucc AM SW AKK 'R 

L ona Rich, Drama tudent in ha r 
d rd jaar; si n die Jaar van die Vrou in 
'n he I ander Jig. Sy voel dat di 
grootste gun. wat nig vrou haar 
geslag in hi rdi b sonderse [aar kan 
1 .wy • i om met die terugke r na haar 
kui heid gord I haar misterieu mag te 
It rwin, 

'n Paar manlike student i hul 
mening gevra omtrent die Mati dame 
en van die volgende antwoorde is ont 
vang: 

"'n Mens kan ni veral g m en m , 
maar ek wens hulle wil t rugk r aarde 
toe." 

"Th y ar super! .. 
"Bai vriendelik n tr k pragtta 

aan.' 
'G il!" 
"Ou girltjie. moot k jou r rig ant 

woord? .. 

ONDER: Die deursn If SteJ/en 
bosch se dame was nog altyd 
uiters lugtig om g sien te word in 
die omtrek van die onderdorp e 
berugte kuterplekke. Een van die 
meer bekende p/ekke is egt r om 
skep in 'n dam skroeg en s dert 
dien kon die vas nog n t nie hul 

KONSERWATIEF 
Sy voel dat die kl redragrel!l wat 

vir dames geld, heel redelik is. Sy erken 
dat daar ont vr d nheid onder die 
dame i. oor Sondegklereredls maar 
vo I p rsoonlik dat di be1 id i.v.m. 
Sondae go d is want dit w r pi! I di 
me r kon rwatiewe houding wat op 
Stellenbosch heers. V rl de j ar i 'n 
poging aangewend om di Sondagaand 
inkomtye te probeer verander rna r dit 
het nie gcslaag nie. Soo Li r ed 
genoem het hers daar ontevredenheid 
onder dames aangaande die huidige 
rc~ls. Hulle Ie hulle gter in die alg - 
meen daarby ne r en tr ok nie 
militant op nie. 

Volg ns Lise kan kler dragre~l I gs 
op die volg nde manier gewysig word: 
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OE DAN? 
DAAR is so 'n pa r standaardklagtes wat mense gebruik as 

tussenwerpsels of veilige materiaal om 'n gesprek oor 
gerne nsk plike belange te begin. Vir boere is dit die weer, vir 
lektore studeruernotors, vir manlike ko .huisstuderue die twyfel 
a tlge gehalte van hul kos en vir hul vroulike gelykes koshuis 
reels. 

Die doel van I ierdie reels is, neern men aan, om die 
mel ewing in Ike ko hui 0 te reel dat elke inwoner in staat 
t 1 word om di m bevredigende lewe t lei. Die meeste 

r els di n ekerlik ook hiertoe. 
NOli j daar egter 'n pam ander bepalings waaroor al lank reed 

onrevred nhcid hers en vir ons gevoel met reg. Die 
motivering vir ommige reels is inderdaad effcns dui: ter. 

Om 'n voorbeeld te neem: inkomtyc. ·erstejaar-dames moet 
weeksaande am 7.30 inklok, tensy hulle bewys kan lewer dat 
hulle 'n goedg keurde opvoedende bedryf gaan beocfen, in 
w Ike geval verlof vir 'n paar uur se afwesigh id toeg staan 
word. Naweeksaande kan 'n dame hoe bejaard ook al - met 
spesiale verIof cen aand tot 12.30 uitbly, maar die ander gewis 
net tot 11.30. Sondagaande is dit klokslag tienuur. 

Mat r aan die ander kant i dit he Itemaal toelaatbaar om die 
koshui vir'n volle naweek lank te verlaat as jy maar net 'n 
(byna altyd ongekontroleerde en dikwel onkontroleerbare) 
adre agterlaat. 

Nou waartoe dien dit alles? Dit is te betwyfel of studie 
hierdcur aangernocdig word (a mens 'n universiteitstudent 
hoegenaamd kan dwing om te studeer). Morele beskerming word 
ekerllk ook nie verleen deur een uur vroeer op een naweeks 
aand in te kom nie. Ileelwat administratiewe werk en boetes 
beslis. 

Iii rdi reels verdien beslis 'n tweede deurkyk. Al is dit net 
om 'n bietjie konsekwensie in te voer. 

A TNIE 
I "' SR het toe besluit om 'n versoek van USKOR, dat daardie 
organisasie 'n verteenwoordiger na 'n weI ynskongres van 

NUSAS stuur, af te keur. 
Meer onstelJend as die weiering, is die motiverings daarvoor. 

Dit i nie net dat die SR meen dat USKOR te min baat sal vind 
by die besprekin nie. (En hieroor moet USKOR immer 
oordeel - die Studenteraad is net nie gekwalifiseerd om hom 
oor die leersaamheid van 'n welwynskongres ult te laat nie. 
V ral Pi t Vorster se stelling, dat "m ns niks van NUSAS kan 
leer nie," i kategoriese onsin.) Die mcestc lede wat bywoning 
teena taan het, neem in hul notul rings die standpunt in dat 
.. iellenbosch hom liewer nie aam met NUSAS moet laat sien 
nie, om onaangename a sosiasie: met dar rdie organi asie te 
verrny. 

W I, weI. Dft so kort voor die ruimtekoppeling n te midde 
van nog groter suks sse hier te lande. Men. al regtig maar min 
praat en nog minder leer as jy n t gesel met die waarmee jy in 
elk gcval aam tern. 
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Cia to. Man,He 
Sc:halkwyk. Ian 
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heart, 

Toekoms van Afrikaans 

TAAL FEES: BYDRAES 
GEVRA 

W omen urged to fight 
for their liberation 

terwyl daar tog uit die Noorde die 
berig kom dat die taal onder swart 
studente veld wen. 

Oral word met dankbaarheid ge 
kyk na wat in honderd jaar bereik is, 
maar vanaf Broederstroom kom die 
waarskuwing: met sensuur word Afri 
kaans bedreig, want vanjaar is 'n 
Afrikaan e digbundel verbied. 

Sommige be kou ale taaimonu 
ment as 'n paslike verering van die 
taal en die wa t daarvoor gestry het; 
ander se dat 'n mens nie 'n .dooie 
monument vir 'n lewende taal bou 

· , 

nie. 

VERDEELDHEID 
Hoewel albei groepe hulle steed. 

vir Afrikaans beywer, i. die taalstry 
ders van vandag minder verenig as die 
van die negentiende eeu. 'n Belang 
rike rede hiervoor Ie in die feit dat 
somrnige nog die taal sien as kultuur 
eiendom van die Afrikaner, waar 
ander pleit vir 'n groter uitwaartse 
beweging. 

En oor dit alles hang die belang 
rike vraag: hoe . ien die toekoms van 
Afrikaans daar uit? 

GAIL YEADON, Majuba, writes in an open letter to L. Webster and P. Wessels: 
I WAS so deJighted to read your Jetter in the previous Matie. You will be pleased to hear that you are 

not alone. At the last House Meeting at Majuba a very comfortable majority voted in favour of a 
motion calling on the House Committee to negotiate with the University authorities on the status and 
freedom of adult residents. It was suggested that an adult resident be allowed the use of a front door key 
when he expected to come in late. 
Motivation for this are: P rents must guide their children to University Authorities should refuse a 
• Adult women are full citizens of the think for themselves, to question what perfectly legitimate and rea onabl re 
Republic of South Africa and thereby they are taught, and to accept responsi- quest. lhere is no reason why they 
have th rights, privileges and duties of bility for their actions. If you are not should discriminate against the student 
any other member of the Society. One able to do this at twenty-one, it is a or endanger his or her academic career 
of thes ri ht is freedom of move- very poor reflection on your parents. as a result. Thinking, responsible 
mcnt. Moreover, tl i right i. unques- Nevertheless, for those who are unable people ar what this Republic is look 
tionahly giv n to any young man in to accept the respons ibilities of adult- ing for and de. perately ne ds. Ther - 
any University resid nc . W realize hood, the services of social workers fore, why so timorous? If you'r too 
that the door should be shut at night and psychiatri ts are available. You cared to speak your mind - how can 
for securi ty rc on s, bu t this hould be can't lock up the nation for the sake of anybody agree with you? You can't 
to k ep unwanted persons OUT, and the backward few - otherwise we accuse people of being unre mabie 
NOl to imprison the 0 cupants. This would scarcely have advanced much and autocratic if you're not epared 
is, after all, why a k y wa: invented! beyond the Stone Age. to state your case. If you're t(JO . hy to 

• South Africa is at the cross-roads of speak up you deserv to be sat on, and 
NOT FOR ADULTS success or failur she depends more m ke no mistake, you will be! 

. . . , than ever on her young men and After all, we're only a. king for what 
• We recogmze. that the University I~ women to think for themselves - to other young people our age take for 
morally r spon ible to ~he. parents ot question the social order we have granted. 
mmor students and th~, I. fin.e and inherited and to have the strength of r-------------- 
well. However, the University IS not mind to change it where we feel it 
re pon ible for adults. I would like to should be changed. 
stre s the fact that the University 
host I r re idences et up for the PARASITISM 
convenience of stud nt, to enable . . 0 DERDEJAAR, Huis ten Bosch, 
them to study and live tog ther and I appeal to South Af~lcan universtty k f 
enio the friend hi of. Other stud nts, wom~n to stand on their t~? feet a.nd ' ry :. .. . 

Jd Yt ti j' Ptl I tion to reject the mental parasitism which DAARDIE brief oor "damesreel" III · n 0 fa tOna lze lC accommo( a I' . . 0 '.' . . f I h l' . the we have grown up to accept a. our lot. die vongc Malle se min of mcer po itron or t 100 WOlve in 0 r. " k k di .. 
art of South Afric: _ Univen ity We are Just as m~lch human being: a. wat e en se er ie meeste meisres op 

p( , ) id ot Stat any man, responsible befor God and Stellenbosch voel. women s re 1 nces at n . . 
Institutions for the Protection and/or Mankind. We hav7 our own Judgement 
Correction of Wayward Women! to an'ower to and If we bury o~r ~ lent. 

we will have to an wer for It In the 
• Women are being asked to playa' , 

d - I . end. more an more Important ro e In com- A 1 nt 0,,, that Hi you . d H I ' popu ar argume .. • 
~ rce and In u try. J ow can peop In live in a ho: tel you mu: t abide by th 
indu try and commerce re peet women I" V t and quite right' , he resnonsib T ru s. ry ru,,, . who ca~ t even tak t r pon I ilrty But, we do not 'igll away our right of 
for their own movement, I t alone, I' I' C'lS who is the urnver- f heir sub di ," app ,. II any " . 010 eo t elf SU or In t • sity to r p 'II our riehts of citizenship'? 

On is al ) t ild "you do not have to 
fay in a host 1". True again, but as a 

• M rl n tax payc r an d a ci tiz n 0 f th is Repu blic,t;;;;::;:;:;:;;;;;;;;;::;;;;:;;;::;;;;;;:;;;;;;;;;:~1 
nineteen. wa jud ed fully reo pon ibl o ours, on citizen has just as much 
nd adult enouuh to be cond .mn d to right to the benefits of university 
h ng for murder. Univ rsity women, hostel life as any oth r citizen, 
th ere m of the ountry'r intelli 
gensia, are, pparently, not regarded a. 
· ufficiently adult at any g • 
• The State accept that her citizens 
are sufficiently adult 'It th age of Another popular misconception is 
eighteen. However, it insists that at that the University Authoritie arc 
twenty-on th y be 0, a a look t the unr a.onabl and that they will never 
legislation will con irm. Parent" have a grant students' requ sts. It is my fond 
duty to guid thei childr ,n to emo belie that this r SOiling is totally 
tional adulthood, an this proces wrong. Why should we h lievc that thi. 
°hould be mOf or les complete by the group of dult dtizens . hould b un 
I. te teen .• (J do not. ay that tit y will rcasonable? I ulcs are made for the 
not I ;trn • nything more after the age prot ction of the students' intcre. t8 - 
of twenty-one, but that their training not to plague them! It is mer ly that 
'Iould h com pi te! ) The fact that a c rtain rules become outmoded from 
child reach phY'leal and 8 xu 1 tim to time and have to he changed. 
maturity is hardly any than s to the '[ he studun ts, naturally, are th fir t to 
par nts - nature tak . car of that. tc I this. Th re is no reason why the 

"KOMBUISTAAL" 

Vanaf die "kombuistaal" van 
] 875 het Afrikaans ontwikkel tot 'n 
volwaardige taal wat y pick op feitlik 
aile gebiede naas ander beskaafde tale 
kan votstaan. 

V rgelyk 'n men een van die 

eerste verhale in Afrikaans met 'n 
verwikkelde werk soos Sewe doc by 
die Silbersteins, is dit duidelik dat 
daar in die relatief kort peri ode 'n 
verbysterende ontwikkeling gekom 
het. 

Sewe duiwels het in 1975 Kroniek 
van Perdepoort geword, en teenoor 
die eerste eksperimen te in die dig 
kuns van vroeer kan Afrikaans vandag 
spog met 'n indrukwekkende poesie 
literatuur en name soos Van Wyk 
Louw, Opperman en Breytenbach. 

En tog i. 1975 minder van 'n 
feesjaar as wat 'n mens sou verwag. 
Terwyl voorbereidings getref word vir 
die inhuldiging van die taalmonument 
op Paarlberg, vergader 'n groep Afri 
kaanse skrywers by 'n plek met die 
betekenisvolle naam Broederstroom. 

Die jaar 1975 het tereg ook 'n jaar 
vir besinning oor die toekom: van die 
taal geword. Kommer word uitge 
spreek oor die feit dat die bruinman 
hom al hoe meer na Engels wend. 

O.K. FOR WINGING 

UNREASONABL J? 

"SInK EN D1K" 

Ek wi! net s 
dik. A. 'n r t jaar lag mens maar en 
kyk of jy nie 'n r ., kan breek sender 
om gevang te word ni , As 'n senior 
bcs jy ho vcel ongerief jy aang doen 
word d ur . impele kortsigtighcid en 
hoc v rncderend die hele ding eintlik 
is. 

SR-KANDIDATE 
PERSONE wat huls If verkieshaar stet 
vir die kom nde SR·verki ,. ing moet 
met die inhandiging van hul nomina ieS 
'n onlang. ge igfoto (nie graadfoto) en 
'n beleidwerklaring van tussen 60 ell 
80 woorde inge • 'n Ly van ondervin' 
ding in organi asi ' en redaksi s op 
SteJJenbo, ch. die k ndidaat se kursu. 
n j argang (hi.·tori en akad mies) I~ 
die name van sy /haar voor teller en vyf 
kondante moet ook ingehandig word. 
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es medics in ]ul·e vakan 
na hospuale 
van Lesotho 
"WAARDEVOLLE ONDER VlNDING" 
S ES mediese studente van die Universiteit van Stellenbosch het die 
langste deel van die pas afgelope wintervakansie afgestaan om 

praktiese ondervinding in die hospitale van Lesotho te gaan opdoen. 
Nog ses s.tudente het soortgelyke werk in hospitale van Swaziland 
gaan doen. 

Die program, nou reeds in sy tiende 
[aar, word geheel en al gefinan ier deur 
die Anton Rupert-groep. 

Charlaine Wade en Madelaine Koch 
h t met 'n Pakistanse medikus dr, 
Mohammed Kaleen in die hospitaal op ONDERVINDING 
Mafeteng saarngewerk. Die 110. pitaal, Charlaine en Madelaine het ook bai 
diet~~~~oobw~~ewili~ku~ ~d ~~oo~nd~bui~~~tin~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~--_~~~~~~.~ 
maks.lmum van 120 pasiente nc.em. ling van die Mafetengse hospitaal. Hier ,j~1)URHNl E die vakansie liet '11 

. Ole twee dames se vertellings va~ het hulle absesse gcdreineer, wonde JUNlO S F:F:I EN 
da
dieargoevaue wat hulle ~~hanteer het dUI toegewerk, binneaarse inspuitings toe- klompi atlc te, di "A tt tc vir 
. . p dat hulle waardevolle ond?r- 'gedien en been-breuke bchandel. AJ- , --_.... Christu: "igroep, die lang pad pan 
v~dmg opge.doen het. Benewens brein- rei dames voel baie gelukkig oor die Kaapstad na Joltannesbt rg aang • 
vhes-onts~eklllg was daar ook gevalle hulp wat hulle kon gee en die on dervin- DANS SEAGUlL durf om geld vir sendingw rk 1'" 1 Van ernstige brandongelukke en 'n ge- d' t h 11 k d 
al di I . mg wa u e on op oen. I 1" ' tl t . I G' 

V waar ie ewer mgegee het. Lesotho het sewentien hospitale. sam'. .ue a (J IS 1' •. 11.r. rrit 
WELKOM Die grootste hiervan is die Queen Eliza- von den Heever, Johan 11011t"na, 

beth II hospitaal in Ma~ru wat 316 OP SATERDAG 2 Augustus bied die Junior Breebestuur die jaarlik e Fani Richter, Wilhelm van D .. 
~ddens het en waarna die meer erns- Juniordans in die Stadsaal aan. Hierbenewens beplan hulle 'n venter en Hann s Koeg ilenberg. 
bge ~~ane wrwyswM~H~rhctdk Jun~rSpeledagvk~tervan'a~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
grocpleier na Lesotho, Heinz Merkel en J 
Henk Louwrens drie weke lank aan die Die tema vir die dans is Jonathan 
sy van dokters uit Rusland, Indil!, Livingstone S agull. Daar sa) afbeel 
Uganda, Kanada, Au. tram! en Zambif dinge van secmceuc t en die mUT 
gewerk. wees, skulpc op die tafels en ghwano 

Heinz het hut sending na Lesotho as op die vloer. Ka rtji s vir di dan is 
'n groot gelecntheid beskryf en gese uitsluitlik vir Juniorstud ntc be kik 
dat hulle by die Tygcrbcrg: e hospitaal baar by hulle verteenwoordig 'rs op die 
die maksimum fusiliteite tot hul be- Breebestuur teen R6 elk. 
skikking het terwyl hulle in Lesotho 
die maksimum moes verrig met die 
minimum beskikbaar, Daar is 'n mens 
, ol!, ore en hande van die uiterstc 
belang. 

TOORDOKTERS 
Volgcns H ink het 'n groot deel van 

Lesotho so mcnse nog steeds 'n onwrik 
bare geloof in toordokters, Hulle sal 
cerder laasgenoemde raadpleeg voordat 
hullc n 'n hospitaal sal gaan. 

Hul pligte by die Queen Elizabeth 
hospitaal het die ondersoek van pasien 
te, die maak van 'n diagnose en die 
voorskryf van behandeling behels wat 
dan agterna gekontrole r word deur 'n 

JOHAN LATSKY is die wenner gekwalifisecrde dokt r. Die twee stu 
van die Juniorredenaarskompe- dente het oO.k die geleentheid geh~d 
. . . , . om by opera. PS te a slsteer en om die 
tisie, Johan IS n tweedejaar Inge- wonde toe to werk, iets wat hulle nie 
nieurswese-student van Wilgenhof. by Tygerberg docn nic. Die mediese 
Sy wentoespraak het gehandel oor superintendent van die hospitaal is ook 
I'D' Afi 'kat erskap". van mening dat di studente 'n onont- 

te nuwe n I • beerlike funksie vervul. Hy het die 
hoop uitgespreck dat hicrdie vonn van 

______________ [hulp in die tockoms voortgesit sal 
word. 

Dr. Kaleen se hy verwelkom die 
sending van mediese studente na 
Lesotho se hospitale. HulJe beteken nie 
~et baie vir Lesotho nie, maar doen 

TAALFEES 
VAN ASK 

DJ Afrikaanse Studiekring bied 
op Maandag 28 Julie, om 7.30 

nm 'n Taalfeesaand in die H.B. 
Thom·teater aan, Die aand is die 
hYdrae van die Univer iteit van 
Stellcnbosch tot die A frlkaansc 
'1 aalfees. 

VORhNTOE 

Prof. W.E.G. Louw s I as voorsittcr 
Optree. 

Prof. W,J. du P. Erlankoud-profcs 
Sor van die Departement Afrikaans 
N derlands en ook gewese kulturele 
attache in Nederland, sal die a nd op n 
met 'n inlcidende red getite1d "Afri 
kaans vorentoe.' 

Die res van die program word ge 
bruik vir die voordrag van werke uit die 
A.frikaanse poesie, prosa en drama. 
Duar sal onder andere van werke van 
N.p. van Wyk Louw, D.J. Opperman, 
Boerne .f, Breyten Breytenback, 
gtienne Leroux, Hermie Aucamp, Lina 
Spi s en Toon van den Heever gcbruik 
gemaak word. 

All studente is welkom. 

ook waardevolle praktiese ondervin 
ding op. Die bestudering van medicse 
boeke is nie voldoende nie, dit ill die 
praktiese ondervinding wat tel. 

SPEU!.DAG 

'n 

SKILDERAGTIG 
Wannecr mens vanaf Maseru noord 

waarts deur 'n b rgagtige gebi d reis r.:::=============i1 
kom jy by die skilderagtige dorpie 
Teyateyaneng uit. Hier i 'n hospitaal 
met II wentig beddens wuar S ndr 
McDonald en Katrien v: n de Ha ck 
gaan hulp verlecn It 1. Die roneel van 
ponieruit rs oppad na n by die ho pi 
taal laat 'n m ns onwillek urig aan die 
Wilde W ste dink. 

Die pro dure hy di ho pitaal i 
min of me r di >' lfde as by die and ir. 
Die dum h t lnnu ur in di pte k 
gewerk en tot 100 pasicnte op en dag 
hanteer. Ook hulle vIdal hul beso k 
aan Lesotho die uiteu t T110 it werd 
was. Sandra oorweeg dit om nadat sy 
haar studi s voltooi het permanent na 
Le otho tcrug te keer, 

TEKORT 

Katricn vo I dat d'UH 'n gew ldig 
tekort aan fisiot rupeu t besta n. Hulk 
het op baie gevalle van ondcrvo ding, 
a, nranding en geslagsiektes afgekon~. 

Prof. A.T. Brink, Dekaan V' n die 
mediese fakultci1 van Stellcnbosch se 
dat di baic bri 'we en boodskapp na 
elke sending na L sotho genoeg arne 
gctui nis lewer van di wa rde da Ivan. 
Die enior studente vervul nie net 'n 
noodsaaklike unksie ni rna: r help 
ook om ie bande van wed rsyd . 
begrip te v rsterk. 
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SWAK GEHALTE 

in :J{uwe G(j ate 

Die uitscndcrlike w k gehalte 
van die 11m' wat in di teat r ( ic) 

(vr: er kon 'n men dare m nag 
pr at van tearers, toe die Stelbio 
nog in on midde was) is alrccd 'n 
legcnde val bai wyer as di gr nse 
van on;' ou dorpie bekend is. ('k freddie 
kan my ni indink d. t daur iewcr I I 

no 'n gehuggi is wat 0 'n wak Die studente van hierdic ernstig- 
vcr k idcnh id v n films in een • kadcmicse inrigting wa. vcrled week 
maand kan aanbi d nie. Hierdic marai al we r in die nuus, Die een of ander 
rna nd e "feature" is dar m nog ..,_-.... --'" ver.lagg wertjie probeer daar toe in 'n 
Met Lie/de van Adele - so 'n klein .• n t hi r oor die bult Ie. I' nigc onderskrif tot '.n f?to weer 'n nuwe 
tro le. 0 k r in die vcrband hou die pro- pad oopmaak VIr die holrugg ryde en 

gramme wat in die Labia en die reeds baie afgesaagde tcma van "mobie 
President aangebied word met groot le" studente. 
verwagtings dop. Want hierdie man. Studente, lei ~~ uit d!e ge kriffie af, 
her darem tog so 'n kitterende id 18 oorw gend die spesi van Homo 
be 1. Hy bied w klik in bide Erectu wat motors aanhou met die 
genoemde teaters 'n v rs meting uitsonderlike doel om die sypaadjies te 
van no men waardige en beroemde blokkeer met hul voertuie en om som 
film aan: en baiernaal sommer net mer n t 'n algernene las hier te wees, 
lekker "oldie". Dit is 'n gruwel wat met h nd n tand 
Nou wonder (en hoop) '11 mens b v g moet word. 

maar 0 in di tilte of een van die jong 
eldreu op St II nbosch nie kans. ien 
vir () 'n onderneming ni . Buiten di 
feit dat hy s If'n tywe wins sat toon, 
rekcn ek dit sal di univer iteit ook so 
'n g ldelike stootji gee, want dink net 

)AAR is 'n besondere misleldende iets aan die begin van 'n nuwe seme.ster. Na 'n volle maand van 
heerlike ru en ontspanning (en selfs die yweriges wat tasse vol boeke saamkarwei huis toe, bring dit 

m tal net 0 toe terug) word die finale pylvak met hernude ywer aangepak - en beslis nie altyd 
noodwendig 'n akademie ywer nie. Die soberende effek van die halfjaarlikse puntestaat is reeds vergete 
en op akademi se vlak word daar onder di lig van toetse wat nog moet uitgekry word, gelewe. (Almal 
hag mo altyd die toet e) Dit is dan die tyd van die jaar wa r ou gesigte weer hul ver kyning maak en jy 
ook langsaarn agterkom dat baie "hoekstene" maar intuss n be luit het om te gaan boer of stook. 

l aarom dan is hi rdi tyd-voor-di -'n Moontlike oplos ing i om 'n hoeveel studente sal nou nag langer 
torm; hierdie wintertyd di mooi te vorrn van diuloog te b werkst llig n em om di ou gradjie in te palm. 
en ru .tigst tyd van die Stellcnbos tuss n die grootba ' van di magtige 
la r. 'n Tyd vir rustig we sen ontspan. Plaz organi: asie (enige monopolie is VEINS 

ma Jtig op sy gcbied). en die lyde!lde Tot daardi heuglike dag (ooit? ) 
studentemassu. Maar dJ~g ne wat dit '11 aanbrcek, mo tons maar tevrede wee. 
probce.r aanvo r It t, bring ~oodsk, ppe om so nou en dan elke krikkeljaar 
v n hal pr~blem n wfoeglll.gs. .. g kis en gepoei r Thom toe te draf en 

! . DI.t I dan wann~ ir die. huidige ander ins maar 'n belang telling veins 
situa: ie onts tar n: di m~ntgt. op in die do n en late van Adele n die 

~ II nho.sch wyk oor dl .nawckc I g ndariesc Villa (volg ens die program 
lilt na dIe velde V'IO KallU'lO, wat tog 'n inter aante vent die). 

AFGESAAG 

SNOBS 

Di filrnvereniging bring byna elke 
Maund so 'n vars luggi - wat nie net 
noodw ndig opge lurp 010 t word d ur 
die int llektuel "snobs" op die Akker 
nie. Uit tek nde "oldies" . owe) as van 
di heel mod rnst films word da r 

ie 
1 UW 

RU T 
n 

n van 
lug!" 

V lor j ~ • 

v 

"n Poging om die saak vanuit 'n 
meerkantige p rspekticf te beskou, 
laat baie klippe (wat eintlik in die 
pad h!) op die waters dryf, by wyse 
van ~rek~S~~nbo~hj ~red~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~ 

n in klui t r in Sf II nbosch. 
Intern b taan daar geen vorm van 

openbare verve r vir Blankes nic. Die 
enk Ie bus wat 0 sporadies d ur die 
dorp jaag, is "verboten" vir die 
stud nt, En om inflasie t bekamp wil 
k tog glo dat taxi-vervoer tu n die 
kl s n di habit t (vir die duisend s 
wat ni binne loopaf tand van hul 
klasse is ni ) darern op die lang duur 
nie ,0 b ts lend sal uitwerk nie. 

Miskien mo at die tad vad r. so 'n 
biet]i nicer a ndaa ge aan die oprig 
ling en daarslclling van III r en bet r 
park r eri w . I'n hierdi "probleem" 
ga 111 t ds ver rgeT (nouda ·tllcrhande 
kommissic .A di stud nt talle moet 
grot'r word), 

"Gaudeamus igitur", nog 'n vakansi en ek begin weer loer: 
Vir elke grasweduwee en graswewenaar het die hervat-periode 

begin. Die wit lelie het verrys uit die modder en die sprinkaan van die 
liefde sleep homself nie meer met moelte voort nie. 

Tog is daar 'n gees van neerslagtig- die perel al voor die swyne gewerp 
heid wat heers oor die kampus, Miskien word. 
kan dit toege kryf word aan die om- Lise Treurnicht het die vakan ie 
str de July-uitslag of 'Ifs aan di W.P. met 'n lied in haar hart en Martus 
se rugby-neerlaag, Die ge~kicd .ni het Krause aan die hand rand getoer. Nog 
egter bewys dat In t die he rsende 'n llcfde uit die koor-geledere is die van 

Elana Treumicht van Harmonie n hanr 
lohan Serontein. 

lollan Visagie-, gimna uit Berlyn en 
Simonsberg h t na die vakansie b hen 
dig met 'n flik-tl k voor Riette Olivier 
bcland cn haur hart Jaat wa·wiel. 

Dirk Engelhrecht h t met. y nuwe 
motor 'n paar esse voor Annctjic van 
dcr Merwe gooL lIelcen Nelson vart 
lren i 110g steeds verloaf a n Willem 
van Dn breek, nou onderwyser, en 'n 
nuwe steT wat skitter aan die pedag 
o i mn. nent. 

Chrisna Ste nkamp, alombemind 
bo rin van Iren n Stellen bo ch bly 
st ds lojaal t enoor die fakulteit ,Il 
Andre bo r Iu tig voort. Die ondcund 
Trompie van Renshurg en Lynett~ 
Schmidt van Irene kon blykbaar die 
vakan i nie hul kaskenad -drange on 
derdruk nie. 

Koos Sieberhagen van Oagbreek 
trek periodiek oos 'n hael. torm oor 
die kampus en Ida van Nickerk bl 
telkemale in die tag. 

Pieter Fourie, die Oud-D gbrcker 
en ri eu Ingeuieurstudent. hang 
d e d e ktoni s by Huis Francie rond. 
Nou . A die m n dat Alida O'Kennedy 
di ~ verhouding p 'n vlak hou wa. TO 
Plato met goedkeuring . au kyk h t, 
maar men weet nooit met die warm 
blo dige Fouti - un ni . 

• m 

OV Wyn in Nuwe Vate ! Ou 
Son oor Nuwe Dag ! Ou 

Dennegeur in vecrslug . , .! Warrel 
gedagtes skiet tussen die motiewe 
de u r . .. Ou Son oor Nuwe 
Wereld! 

lewers val 'n blaar. 'n Oggend 
brien versteur bewertjies se meso 
Hanger voelbekkies gaap juigend in 
'n warm nes vir die "early worm". 
V r onder lC die orige ecn stokstyf 
- uitgeskop. 

Die natuur se lied jaag deur 
boom en blaar ... en gaandeweg 
verjaag deur mensgeskreeu en mas 
jicngedreun, 

lewers sterf 'n broodwinner. Og 
gen. tond becindig di arbeider se 
rus, 'n Gelukkigc moeder voed haar 
kind rs om haar tafel. Ver daarvan 
daan steek 'n arme sy hande uit na 
di krurnmek van die tafcl - ver 
stote. 

"Op ons grense" Ie swart en wit 
tyke. Elders word 'n geleentheid 

INGEKLUISTER 

o I.OSSING. 

MOTORVER EKERING 
by BOLAND BANK 9 e 
9 moed ru aan di 
tuurder. aadpleeg ons 
oar 'n Multiplex pali . 

wcerstoestandc die opwannings.i!le 
nang br ek het om in die hecrlik I nt 
'n klimaks te b reik. 

W es egter nie beYr cs nie, de niet 
'nstaande di . spook van verslaendheid 

sat elk liefdc 'geurtji geduldig. gedien 
stig, en g dwee uitgesnuff, I word en 

jolig-uitbundig gcvier. lernand an 
ders is censaam, In 'n stampvol 
stad aal ontvang 'n student. be 
loning vir sy studie onder akklama- 
ie. In 'n stampvol hoofsaal ontvang 
iernand beloning vir sy werk in 
stilswye. 'n Du bbelken-vetmaag 
sigaarroker sku if sy bankstaat 
komma 'n paar plekke regs. 'n 
Dogter verlaat skool om die huis te 
help onderhou. 'n Skare bors dit 
verbitterd, juigend dankbaar uit: 
"Black is Beautiful! " 'n Gemeent 
bely gewyd, biddend en erken tlik: 
"God is Hefde" 

'n Duif vlieg oor aUes heen en 
gaan torte) sy boodskap deur die 
sonbestraald bo. 

Ou Son oor 'n Nuwe Dag ? 
Ou Son oor 'n Nuwe Wereld ? 
Daar is niks nuu t onder die son 
nie! 

Son institiae ilustrain nos Son 
van Geregtigheid bestraal ons! 

V.D.M. 

ot Weersiens 
A GUS 
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Blokll.i(~sraa,is(d - R 2()/ 5/ 5 
IN 1972 het Bobby Fischer skaakkampioen van die wer Id gcword. 

Die enigste ander speIer van die V.S.A. wat hi rin kon slaag, wa 
Paul Morphy, een van die beroemdste peler v: n aile ty . 

Morphy is op 22 Junie 1837 in New Orl an g bore n reed op di 
ouderdom van twaalf jaar was hy 'n he ond r JO i pier. In 1857 
wen hy die eerste nasionale skaaktoernooi wat in die V.S.A. g hou i 
en sodoende word hy die land se eerste kaakkampio n. Hierna 
onderneem hy 'n toer en in die tydperk 1858-1859 laag hy d rin on 
al die uerkste spelcrs in suropa te klop, in luit nd di d tyd 
w~reld~ampioen, Adolf Anderssen. In M i 1859 k cr hy terug na sy t-:r,_""__"'~'-'' 
tuiste in New Orleans, waarna hy nooit weer aan mededin nde k ak 
daalneem nie. Hy sterf in 1884. 

PERSONE wat van hierdie ko- 
10m gebruik wit maak, moet 
briewe 01 poskaarte met die 
volle besonderhede [insluitend 
hul eie adresse ell telefoon 
nommers) rig aan: Die Sosiale 
Redakteur, Die Matie, Sail lam 
gebou 205, Stellenbosch. Inge 
skrewe studente van die Un i 
versiteit van Stellenbosch kan 
gratis pia ings doen. Vir onder 
persone is die koste R I vir elke 
veelvoud van 30 woorde. 

Morphy wa die eerste pclcr in die 
geskicdenis van die spel om di b lang 
rikheid van vinnig ontwikkeling van 
die srukk te beklemtoon. By was '11 
mcestcr op die gehi d von oop.iaanvnl 
lend skaak en in talle V:lO sy spclle het 
hy daarin geslaag om sy oppon nt met 
'n briljan to aanval t oorrornpcl. 

Die volgende spcl het Morphy in 
1866 teen 'n vricnd, harles Muurian, 

'n Goue Dclfln-horlosie wat gedurendc ~cspeel. Morphy het sender sy koning 
'n nctbalwedstryd tusscn Huis Erica en insperd gc peel, maar nogtun: 1.1 hy 
Hecmstcde, aan cen van die omstan- daarin om 'n suk volle aanval van 
dcr , gcgce is, is weg. Sal persone wat stapel tc tuur, 
~lige kennis daarv n dra, asb in verbin- Wit: P. Morphy Swart: C. Maurian 
ding tre met primaria van Huis Eric Verwydcr Wit sc koninginspcrd 
Tel. 2109, of Sportkantoor op Coet 
zen burg. 

VERLOOR 

P-K4 
N-QB3 
B·B4 

1.) P-K4 
2.) N-KB3 
3.) B-84 
4.) P-QN4 

'N UNIVFRSITI'ITS ,., Die berocmdc Evans Gambict. 'n 
- . BAADJIF. 111 n Gambiet is 'n 01' ning waarin Wit of 

goeie tocstand word te koop aange- Swart '0 pion opotfer in die hoop dat 
bied. Kontak die SR-kantoor. dit tot '11 vinnigc aanv: I sal I i. 

Emanuel Lasker hct 4.) . , ., B-N3 as '11 
antwoord teen die Evans .ambi ,t aun 
beveel en dit was dan oak hicrdie stout MOTOR 

in die Evans sc waarop 
Swart 

As komp nasi vir di pion 
(Vervolg van bl. 9) Swart gwen h t. h t Wit 'n terk 

I scntcr en I. lie 11. nvalsmoontlikh d . 
maatrcels 111 sport, hot lie en tcaters Morphy gaan dan ook dad Iik tot di 
ten volle steun, maar . legs as "interim" aanval oor. 
-maatreels terwyl daar nog geen oort- 9.) P-Q5 N·R4 
gelyke gcriewe vir ander bevolkings- 10.) P-K5 NxB 
groepe bcstaan nie, 11.) Q-R4ch Q-Q2 

Dit SOli betcr g we s 
) I.) ...• B·Q2 tc speel. 

Jaap Steyn skryf in Rapport dat die 12.) QxN N-K2 
totale afwesigheid van die woord 13.) R·K 1 PxP 
kommunisme en liberalisme as skel- 14.) NxP Oxl' 
woo d t h d' ASH ,15.) Q-R4ch k r e oon . ever re weggc- Na 15.) QxQ, NxQ; 16,) N-N6ch. 
,on,l het van die soort .gepraat wat hom 8.K3· 17.) NxR 0-0-0' 18.) Nxl 
so n bekrornpe aansien gcgec het ' . '. ~.. • oak b Afrik d t II I BxN b hou Swart n mutcriele voordcc I 

y n aanse stu n c. y voe. 1 dat di k ' .' k t tcrwyl Wit S u'll1valskan lice vat 
ie ongres n mens me 111 e s asc .' . d laat . d I . t ti vcrrnindcr IS. Morphy bcsluit us om rue, maar at lY ten 1I1111S C rna ig 

gee d ifti I di d k t d rder III t sy aanval voort t g'I'1l1 as 
rt ig voe oor rc cnke wa aar· . . openbaar is. om matcriual. terug te wen; Dit I.' 

Mnr 
Mari S h I k dei leersaam om daarop tc let dut 11 aanval 

. nus cae amp, ses eJaar. f k d d teologie-student v n 'Potchefstroom, i. dikwcls a g >s~aanl an wor cur ge- f- ...J 

tot nuwe voorsitter van die AI '8 ver- wonne m?tcna; terug t gee en so 
kie .• By is van mening dat die ASH docnde die o~pon nt se annvallcude 
Illeer moet skakel saam met verand _ stukke te verrnind r. 
ri~g beweeg en scif~tan~ighei~ behou. 16.) NxB g-~ 
D~e nuwe ondervoorsttter IS mnr. 17) R N I ' 
Michiel Suss. derdejaar Admis. i _ " x C 1. • • 
student van Bloemfontein. n Stoot wat daarop g mik IS om t 

verhocd dat Swart rok r, 11 wat 
Swart se koning aan 'n verdere aanval 
blootsteJ. 

wat tot 'n ufname 
VO LKSW AG f' N in gocie tocstand ge- g wildhcid g lei het. 
sock. Kontak 02232-303 saans. 

BxP 
R-84 
P·Q3 
PxP 
B-N3 

-----------~ 5.) P-B3 
6.) 00 
7.) P-Q4 
8.) PxP KONGRES 

VAN ASB 

IN .. KP YW/M,S vir die Wok 
~ i . raalsel-komp tisi W ird in 
It< wag b I die Sosial R dak- 
teur, Di Matle, San/am ebou 
205, S/( llenbosch. ot« eerste 
pry is R () aan kontant ell 
daar is nog twee kontantpry 'C 
l'U!7 P 5 lk. Alit inskry. 
wings moet die Sosiale R dak 
t 1/1" b r iii. voor 4 nm. 01 
Maaudag 4 II ugustus. 

20.) Q N3 K- 1 
Wit drcig III nt was 21.) R-Uch, 

K-Ql; 22.) R- wat W r hart 
kouin zin vastrek. 
21.) QxNP 

Na2l.)R-Qlvol 21. •.. B 5 n 
22.) ... , P- B4 wat di Wit 
stork tl h lwat v rmind r. 

R·QBI 
Q-Q6 
P-KB4? 

ie born blom 

22.) PxB 
23.) B-N4 
24.) R·K2! 

'u Hrilj: nt t ot, N 24.) ... Q R 
vola 25.) Q-QSch, K-K I; 26.) Q·K) h. 
K-QI; 27.) Q-Q7 mat. Intus n dr ig 
Wit 25.) R-Q2 n indi 1\ S vart sy 
k o n ing in r d d cur byvoorb eld 
24.) ... , Q-K5 te peel, volg 25.) 
R.Q2ch, K-K I; 26.) Rch met 'n 
maklike wen vir Wit 

R-K1 
RxP 
RxR 
KxQ2 

11 Ia II unpt • 

25.) R-Q2 
26.) RxQch 
27.) B-K7ch 
28.) Q-N5dl 

Datsun Ni . 'Ill 
Sa sot 
Di Ou Mutuul 

het om IUM 

Willem Doman, voorsitter van die KxR 
ASVS, het g vra dat di A rikaan K-K 1 
student binne di raamwerk van die Na tH.) .•. , K-Ql volg 19.) R-QI 
handhawing van sy eic identit it, Chri - wa, nn Wit die Swart koningin wen. 
telike gercgtigh id, seUbc kikkingsreg Dit is int ressant om d larop tc ) t <lnt 
en die handhawing van orde in Suid- alhoewcl Wit. 'tukke uitgcdien is, y 
Afrika op sy vlak kontak moet m ak aanval onverpoosd voortgaan. 
met ander bcvolking roepe. 19.) R-Klch B-K6 

Hy het hom ook uitgcsprcek ten Di enigst stoot wat Swart It ,t om 
gunstc van die verskaffing van akade- sy koningin t red. 
m~. geriewe vk ander bCvclk~g.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
grocpe aan Afrikaansc univer iteite it 
g~vane wanr geen sulke geriewe by die 
'lIlder groepc se ci univ rsitcit be- 
taan nie. 

W 'ES DANKBAAR 
. Dawie, politieke ru briekskrywer van 

DIe Burger, ~ op 5 Julie met verwy jng 
na die ASB.kongres: '''n Treffcndc 
voorbeeld van die verllndering wa t oor 
On. mens gekom het, is vandcc. week 
deur di A.S.R.-kongres gclcwer. Gaan 
~ces maar weer wat daar gese en be.luit 
I., n verg lyk dit met wat sulk 
kongresse in die verled', ook ni so 
ct,anig lank gelcd ni, opgelewer het. 
Fo wees d. nkbaar." ,------------------------------' 

SKEL NIE MEER 

lDENTITEIT 

• rd 

In BOLAND BANK 
HUURKOOP i In WIN - 
KOOP van f nkoop tot 
aflewering. Voll di 
dienste. 
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20 Di Marie, Vrydag, 25 Julie 

Die d partemcnt is in 1925 geop n, ment van Huishoudkunde inhandig om 
nadat dit vroeer nog onder die Departe- toelating te verseker. 
ment van Landbou geresorte r het. 
Sedertdien het die departemen t, dank- 
sy finansiele hulp van ~i~ Kaapland~ GOL:I L' ETE 
Vrouc-Landbouveremgmg en dlc ~~_ ~~ 
Vrou vereniging van die Universiteit , 
van Stellenbosch, vanaf sy r dinge ETES teen R I per persoon word 
I gin-vinnig gegroci en op hoogte gebly vanaf Woensdag 22 Julie en 
met .die .iongst~ ontw.ik~eling ?p aile Vrydag I Augu tus elke Woen da 
terreine wat die vakrigting huishoud- .. g 
kunde ontsluit. en Vrydag spesiale middagetes by 

die Huishoudkundegebou aange- 
SAAMTREK bied word. Die etekaartjies is te 

As 'n d el van die halfe ufees, koop teen R 1 by die navrae-afde 
bcplan die departernent 'n feestelike ling van die Huishoudkundegebou. 
saamtrek van oud-studente van 23 tot Die etes sal vanaf 12: 30 bedien 
25 September. 'n Ope dag salop 24 
Sept mber gehou word, en led van di word en sal slegs vir 100 persone 
publiek word daarhecn gcnooi. op 'n keer bcskikbaar wees. 

Inskrywingsgeld vir oud-studente Die etes word aangebi d deur die 
wat die halfeeufees wil bywoon, bedra Groot ka lse Voorbereidingsklas b ,_ 
RJ 0 en belangstellendes moet so spoe- taandc uit B.Sc. Dieetkunde- en B. 
dig moontIik in verbinding tree met die Huishoudkundestudente, en beloof om 
Sekretaresse, Departement van Huis- geen vcrwantskap met koshuiskos tc 
houdkunde, Universiteit van Stellen- toon nie . 

.---------------'----------------------------- ... bosch. Di bedrag is voor 10 Septern- ----------- _ 
ber betaalbaar. HUISHOUDKUNDE omvat tails 

'n magdom onderwerpe. Ontwerp 
van klere is een daarvan. En dit 
nie sonder gevolg n ie - daarvan . 
getuig. die groot aantal skoonhede 
wat hulle al gelewer het. 

MET die optrcde van dr. Beyers dr. Byers Naud' en die Cl k ie 
Naude die laaste Dinsdag van daarop. Van alhei . tandpunte kon 

verlede kwartaal voor SAAK, het d ur die per kennit ~~nc. m word, 
d·c . . biektlewe w maar, legs aan dr, Naude J die gcJcent- 

J veremgrng e 0 J aan heid g g e om op Stell nboseh sy saak 
'n ern. tige knou gekry. Van die t kom stel. 
v 1 verkondigde beleid (Vlg. hut n kenni i op die betrokke 
voorsitter in Die Matie van 27 v rgad ring geg e dat daar elfs gepoog 
Maart 1975) i.v.m. 'n geh lanseer- word om van die komm! ,iele~e oO.k 

. .. . op Stell en bosch te kry me. Indien dlt 
d? forum: het m die dlskussie o.or hierdie kwartaal haastig ingepas word, 
die CI me veel tereg gekom me. is dit sekerlik as gevolg van kritiek S008 
Ek rneen dat SAAK weer terug is hierdie en nie uit 'n poging om objek 
by sy eensydige progres iewe ti~iteit te verkry ~ie. Ind,ien d.aar m~t 
b eld van 1973 en moliveer graag die ve~8krywlOg h~erv~n an DIe Matl 

nog nik: g doen I me, staan SAAK 
soos volg. nog meer skuldig] 

Alho weI die vcrslag at in Miter 
Mo s SAAK ni in twee opeenvol- tafeI geJe is en dr. Naude tater in 

g nde weke aan b ide dr. Beyers Naude dieselfde maand in Kaapstad 'n verge 
en aan di Le Grange-kommissie reg d ring gehou her, het hy ecrs op 10 
laat geskied h t nie? Wat hy betref Juni - 4 dae voor die einde van die 
kon 'n NP- en VP·1id van die kommis: ie kwartaal - voor SAAK opgetree, Die 
gclyk op die SAAK-verhoog opgetre tyd blyk goed te gek] s gewees het. 
het. Dan het ons van ook hufle kant Fnige ver koning dat die bcleid oor die 
van di Cl-kwesr ie gehoor. CI nou hierdie kwartaaJ ni meer ak· 

Die rgum nt d t die kommi ie e tu el is ni • versterk alleen die ver 
bevindinge oort kend i , geld ook vir mo de. ~--~----------~~~~~~--~------------------------------------~------~--_.w----~ 

E TE 
M .JDlEK, Parow-vallei, kryf: 
IN die mooi rubri k, "Ou wyn in I 

nuwe vate" van Die Matie van 
... 3 M i 1975, is daar 'n stelling 
wat problerne by u lesers kan 
veroorsaak. 

I/UISIIOUDKUND1' is lank nie meer 'n Sk70P van potte en gooi van 
pannekoeke nie. 'n Mikroskoop is deesdae daar netsoveel van pas as in 
'n laboratorium. 

HODES-STUDIEBEURSE 

nso k word evra vir Rhode -Studi beur e wat in 1975 na v rki sing toegeken sal word. 
ie tudieb urse word vir tw of dtie j r an die Universiteit van Oxford toegeken, en die 

bedrag van di tudi beurse is ongeve r £1 950 sterling P r [aar, 

Vier tudiebeurse is vanjaar be kikbaar vir die Ganse Suid-Afrika en een vir Natal. Studiebeurse 
i ook bes ikbaar aan skoliere of oud koliere van die Dioces n College, di Paul Roos Gimnasium, die 
South Afri n College School en St. Andrew' ollege. 

'A n oekdoener vir die tudieheurse moet manlike Suid-Afrikaanse burgers of Britse onderdane, 
of ond rdane van Botswana, J .esotho of Swaziland, van minsten vyfjarige verblyf in Suid-Afrika, Bots 
wana, Le 0 ho, Suidwes-Afrika of Swaziland, w s. Bulle moet ong troud wees, en nie minder as negen 
tien en nie m r a vyf-en-rwintig jaar oud we op 1 Ok tober, 1976, rue. Die ouderdomsbeperking sal 
noglan verleng word met die I eriode van onond rbroke nasionale (milit re) dien deur 'n kandidaat 
ondergaan. Aanso kdo ner moet p 1 OkLOh r, 1976, 'n kursus van minstens 21 maande by 'n Suid 
Afri an e univer iteit of ander go dgekeurde univer iteit In enige land in die wereld reeds voltooi her, 
of in be it wees van nder kwalifika ies aanv arb ar aan eli Univer iteit v n Oxford. 

Kandidat mag a nsock vir di Natal Rhodes-Studiebeurs doen indien hulle woon gtig is of'n 
groot mate van hulle opvoeding ontv n y het in da rdie provinsi. andidate vir die Studiebeurse vir die 

n e Suid-Afrika rn g an oek do n aan 1 N van die Keurkornitees vir Botswana, L otho, Suidwes 
Afrika en waziland; die K approvinsi ; die r nj MVry taat; Natal; en Tr n vaal, indien hulle woonagtig 
j of 'n groot mate van hull opvo ding ontvang het in die betrokke are. Die redelike rei onkoste deur 
kandid. re gem. k toe hulle die vergadering van 'n Keurkomitee bywoon waaraan hulle uitgenooi is, 
al btl w rd; maar in die algeme n al net daardie onkoste deur kandidate gernaak toe hulle di verga 
d ring van hul nate Keurkomite bywoon, b taal word. 

VoUedige inligting i.v.m. die besonderhede wat d ur kandidate aan die Keurkomitees voorgeI 
meet word kan van die betrok e skole v rkry word, a ook van die sekretarisse van die Keurkomitees, 
naamlik: 

Bo SWANA, I~ SOTHO, 
SUlDW, -A 'RIKA 
SWAZILAND Mnr. J. S. ane Berman, Poshu 41468, raighall, Tvl. 2024. 

KAAPPROVIN IE Mot. P. N. Sauerman, Posbus 3132, Kaapstad 8000. 

NATAl. Mm. R. O. D nnellan, F ntongebou 801, -entonweg, Durban 4001. 

Mnr. I . J. N wdigat, 0 bu 501, 10 mfontein 9300. 

'fRAN VAAL Mot. W. Hefer, Posbus 61587, Marshalltown, Tv1. 2107, 

o van di Alg 

Mnr. R. S. Welsh, Q.C., Po bus 41468, Cr ighalJ, TvI. 2024. 

van hod Studi beur e in Suid-Afrika: 

INS YWIN S VI UDI • B DRS ~ SLUIT 0 .. T ·MB R, 1975 

en John Rhode t in term wa rvan di Rhode -Studl b ur 
ifl dat e n tud ne I I Of geskik Of ongcskik weea vir keu 
fond v n y a of god die ti i nswy nie. 

Huishoudkunde 
50 jaar 

o P 30 SEPTEMBER vanjaar gaan die Departernent van Huishoud 
kunde 'n geselligheid vir oud-studente aanbied, ter viering van die 

departement se halfeeufees. 

• 
iner 

J 

PUBLIEK 
Ook Iede van die publiek wat di 

ope dag wil bywoon, moet hul name 
by die sekretaresse van die Departe- 

"SAAK GLA N 
OBJEKTIEF" 

so 
TOMMIE IMMELMAN, Dagbreek, skryf: 
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SIMONSBERG Weg' 

DIE Sauerliga is byna afgehandel en tot op hede staan die gedugte span van Simonsberg teeds be-ann die 
puntelys, nadat hulle verlede Vrydag 10-4 met Hombre afgereken het. Dagbreek en Hui Marais Ie 

egter gesamentlik in die tweede plek slegs een punt agter die voorlopers - n sou Simonsh rg du maar. 
slegs gelykop speel, kan enigiets nog gebeur. 

In 'n harde maar onaanskoulike 
wedstryd het Simonsberg vir Hombre 
met tien punte tccnoor drie geklop. 

Hombre het baie goed opgeweeg 
teen die swaar span van Simonsberg en 
het teen alle verwagtinge rustyd met 
3-0 voorgeloop. Hulle voorspelers het 
by tye mooi gedryf tot diep binne 
Simonsberg se gebied, Simonsberg se 
swaar pak voorspeler was egter beter 
daaraan toe en was verantwoordelik vir 
beide Simonsberg e drie~. 

Simonsberg se drie! is gedruk deur 
Mico Smuts (vleuel) en Richard Visagie 
(voorry). Larry Auret (heelagter) kon 
net Smuts se drie doel, Hombre se 
punte is aangeteken deur Eugene, (ag 
steman) wat moeilike 'n strafskop prag 
tig deur die pale gestuur het. Eindtel- ~;S~;g:;S~;S:;S~;g:;SS::S~ 
ling 10-3 ten gunste van Simonsberg. val. Johan Pauw (vleuel) misluk met 

die doelskop, en die ru tydtelling is 
+3. 

Verlede Vrydag se wedstryde is 
deurgaans in koue reenweer en op 
sopnat velde afgehandel. Dit het han 
teerwerk besonder bemoeilik en in al 
die wedstryde het die stryd onder die 
voorhoede uiteindellk die deurslag ge 
gee. Gevolglik was die tellings oor die 
algemeen besonder laag. 

HOMBRE 

DAGBREEK NET-NET BO 

Libertas, een van die onderste spanne 
in die liga, met 6-4 te klop. 

Libertas het reg van die afskop 
knaend aangeval. Piet Bergh (heelagter) 
het Dagbreek egter vroeg laat voorloop 
met 'n strafdoel. In die twintigste 
minuut van die eerste helfte druk 
Anton Duminy (flank) Libertas se enig 
ste drie deur na 'n vyftreeskrurn oor te 

'n nael kr ap maar to l welv rdi nde 
oorwinning besorg, 

T1JYS BLAA UJV, skrumskakel van Lib rtas. maak gcr ted om di bal 
te skop, terwyl Frank van Zyl istut} ell I trhard Kroukamp (flank) 
van Dagbr ek nad rstorm. 

WOENSOAGMlDDAG het 
nog twee wedstryde plaasge 
vind. In die een kragmeting 
het Huis Marais vir Elsen 
burg met nege punte teen 
oor nul verslaan, om so 
doende die tweede plek op 
die puntelys te behou. In 
die ander het Hom bre 6-3 
teen Huis Visser geseevler, 
om s6 hulle tweede wed 
stryd van die seisoen te wen. 
Huis Visser beklee tans saam 
met Dude Molen die onder 
ste posisie op die puntelys, 

Dagbreek se kans om die Sauerliga Die enigste punte in die tweede 
vanjaar te wen, het verlede Vrydag helfte is in bes ringstyd aangcteken toe 
amp r 'n groot knou gekry. Die blou- Piet Bergh met 'n skepdo I vir Dag 
span het net-net daarin geslaag om breek gcslaag het. Dit het aan Dagbr sek 

EEN besondere kenmerk wat seker alle sportsoort in gemeen het, ~s di~ verskynsel dat die on I r: k ie 
meded~Fnde spanne a~t ware beu~e neem om van tyd.tOI tyd.n~l~enlankon~orwonnetew .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

en 'n paar seisoene later weer onderaan die puntelys te boer. So vaar die Matic-manshokkiespan bv. vanjaar 
uitstekend nadat hulle verlede seisoen nie juis veel hond kon haaraf maak nie. Net 0 intere: ant is dit 
egter dat die onderskeie sportsoorte in hulle geheeJ gereeJd hulle bloeitydperke afwisscl met p riod s van 
ernstige droogtes. Tans is dit by. op Stellenbosch die geval met muurbal en boks. 

Die Matie-boksklub beleef tans 'n volg het, die meeste men. e nie langer Di 
Ongekende laagtepunt in sy geskiedenis die sin daarin sien 'n medemens doelbe 
- so erg so dat sommige hoksentoesias- wus te wil seerrnaak nie. 
te wit beweer dat die klub binnekort 
gaan ontbind. Nadat die klub in die 
jare 1964-'67 sy hoogtepun t bereik het 
toe daar by tye tot dcrtig aktiewe 
bok. rs was, het die belangst lling in 
die sport vinnig begin kwyn. 

Ten spyte van 'n daadwerklike 
~oging wat die b stuur die afgelope 
Jaar of wat aangew nd het om lede te 
lok - veral d.m,v, die interkoshuis 
~ampioens pe in die begin van elke 
J33r - is daar tans skaars vier Jede wat 
nog boks, By die SAU-toemooi die 
afgelope vakan i It t ,eg. twee pan 
lede opgedaag, terwyl 'n volledige span 
ht;hoort te bestaan uit neg I de! Dit 
WIt dus besli voorkom asof die Matie 
bokskJub die einde van die p d b reik 
het. 

Tog beweer die klub se bestuurder 
~ tigter, mnr. D.J. Marth ze, wat r . ds 
~.1?61 die lelsels oorgeneem het, dat 
dte In. inking bloot tydelik is, By wys 
daarop dat daar tans landswyd 'n nuwe 
b Iangstelling in boks is, en dat die 
SAU-kampioenskappe aanstaande jaar 
op Stellenbosch aangebied sal word - 
f~ktore wat hopelik ook die belangstel 
hl\g in die sport op die kampus sal 
aanwakker. 

OPLRWING TYDELIK 
Ek is egter minder optimi ties a 

~nr. Martheze n is e rder geneig om 
die huidlge oplewing - indien dit wei 
~8taan - al tydelik te beskou. Dit is 
n goeie vraag of boks a sport vandag :? kan voldoen aan die behoeftes van 
Ie modeme student. Ek m en dat, 

de I~ as gevolg van die feit dat sterk 
~edle g tuienis daarop dui dat boks 
kwets permanente breinskad tot ge- 

Deur JAN DU PLESSIS 

WA IR H T 

"THE GENTLE ART" 
Dit i verder interessant d. t belang 

stelling in boks op die kampus teen 
ongeveer 1968 b gin a n em het - juis 
op die elfde tydstip toe karate n judo 
hier begin posvat h 1. Dit is duidelik 
dat potensiele boksers hull sede di n 
by die karatekas en judokas aangcsluit 
het, moontlik omdat hulle mind r 
kfcm Ie op brute krag en in die 
algemcen beskou word as meer "ver 
fynde sporte". Die woord judo betoken 
immers "the gentle art". 

En aan hlerdi 
muurbal. 

ON .ELOOHIK 

ENTOESIASME 



DIE JUDOKLUB het vanjaar uit- 
stekend gevaar in die SAU 

kampioenskappe wat gedurende 
die afgelope vakansie in Pretoria 
gehou is. Van die agt universiteite 
wat ingeskryf het, het die Maties 
die meeste punte ingesarnel en 
twee karnpioene opgelewer. 

Sleg vyf universiteite het dame 
panne estuur, en hier het die Matie 
dame derde gekom. 

In die individuele gevegte wat die 
'hoogtepunt van di SAU-kampioen 
kappe was, het die Maties bo verwag 
ting go d gevaar. Vir die eerste keer in 
bale jare is daar weer Matie-judokas 
wat Proteakleure gekry het, Alhoewcl 
die kornpetisie sterk was, he! die kap 
tein van di mansspan, George Zondag, 
en die kapteine van die damespan, 
Marinda Bruw r, in hul onderskei 
g wigafdelings die nuwe SAU-kam· 
pioene geword. Dis die eerstekeer dat 
'n dame van die Stellenbosse judoklub 
Prot akleure kry. 

George Zondag het ook aan die 
SPRINGBOKPROEWE Suid-Afrikaanse kampioenskappe deel- 

Na afloop van die int r-provin: iale geneem en daar het hy die Suid-Afri- 
hokkietoernool wat di week voor di kaanse onder 21-kampioen geword, 
SAU-toernooi pIa gcvind het, i die- MARINDA BRUWER en George Zondag he! tydens die SA Ustoemooi Die Matiejudoklub is wei nie groot 
Ifde drie mans en di drie dame van in hul onderskeie gewigsafdelings die nuwe SA Ufudokampioene nie - dit bestaan uit owat dertig lede 

die US wat vir die SA U-span geki is, geword. Dis die eerstekeer dat 'n dame van die plaaslike judoklub - maar die gehalte van die judo wat 
ook uitgenooi na die Springbokhokki - Pr t kl k aangebicd word, is ongetwyfeld uitste- o ea eure ~. kend. 
procwc wat later die m and plaasvind 1---------------------------------------- _ 
met di oog op die kies van 'n span wat 
lat r v njaar in Europa gaan toer. 
B halwe vir die bogenoernde sp Irs, i 
ook David Reid Ro s en Rennie Rose 
Innes, eggenote van • ri Rose-Innes, na 
die Springbo pro we genooi. Dit is 'n 
nderlinge pre. ta ie dat oveel pelers 

van een klub gevra word om deel t 
n em a. n die Springbokpr fwed· 
stryd . 

Vrydag, 25 Juli 

VA SAU 
D ur PIETER RA MUS 

" 0 NS L eintlik effen teleurge t ld met die dcrde plek wat die 
Matiemans op die SAU-kampioen kappe behaal her, want die 

mantle WOll graag ecrste kom. ~k is egt r baie tevrede met die gehalte 
pel wat die manne gel wer her. Dit was regtig 'n gemotive rde span." 

di U nivcrsit it van Port 'Iiz'lh tho In 
hierdi afd ling wa dit die Univer iteit 
van Nat 1 wat die e rste pi k behaal 
her, 

Die intlike pr tasi van die Matie 
I· gt r daarin d t drie lede van belde 
die mans- en dam panne gekie is vir 
die SA-Universiteite·hokkie. pann • Die 

}udokas kry 
in Noorde 

m este punte 

Oude Molen A 6 Huis Visser 0 
Wilgenhof 2 Simonsberg 0 
Helshoogte A 0 Helderberg 1 
Huis Marais 0 Dagbreek B 1 
Pieke 5 Helshoogte 0 
~ndrag A 1 Oude Mol n B 0 
F ndrag B 0 Liberta .J 

o vall nd i dit dat Hel 100gt A, 
wat in die halfeindstryd van die uitklop 
kornp tisie speel, teen Helderberg ver 
loor wat reeds vroeer in die kompetisie 
uitgeskakel i . Eendrag B en Libertas 
het beide die haJfeindstryd gehaal, 
maar volgcns Saterdag se uitslag blyk 
Lib rta veel sterk r te wee. 

Die puntes tand in die A·liga Iyk tans 
so: 

lopsokker: vier spanne 
de na hnlfeindstryd 

Deur CHARL VERSCHUUR 
N ADAT DIE een drama na die ander hom tydens die Pikkie Blornmaert-sokkeruitklopkorr petisie 

afge peel het, het vier spanne uiteindclik tot die halfeindstryd deurgedring. Ironies genoeg is van die 
spann sJegs Helshoogte A enigsins 'n krag in liga-sokker. Dit is prcsies die patroon wat uitklopsokker volg. 
Omdat die sterkste spanne in die liga nie altyd teen mekaar te staan kom nie, gebeur dit dikwels dat van 
die swakkere panne die knoop deurhaak. 

S W G V DVDTPTE 

Netbalsoan skitter ~::::E~~A7} l t :H~~ r Simonsb rg 8 2 2 4 4 5 5 
maar n 'n -, 0 ial p l", Hui Helshoogte A 7 2 t 4 4 9 5 

Vis.:er h t op di. oombli.k d.ie m TYl) NS I SAU-netbaltoernooi wat die afgelope vakansie in Hui Vi ser 7 1 1 5 2 9 3 
po Iti we b n d n~. tot h~erdle port-: Pretoria gehou is, het die Matiespan uitstekend gevaar. Die Helderb r~ 7 1 1 5 I 14 3 
gO~~:g ~~ J~:~ l~o~a:~ op dl puntelecr Matiedam s het al hul1e wedstryde gewen, behalwe die teen die AI ARK HI ESTRAEDT van 

. Unlversiteit van Pretoria (teen wie hulle gelykop gespeel het) en die Simonsberg skop die bal net be- 
KOMPI'.1ISfF 00 wedstryd te n die Porchefstroomse Univ rsiteit wat die Maries verloor tyds weg. 

het. 

ib rtas, 'n span wat die derde pick hulle en seevier met vier doele teen een. 
in die Bdiga b klee, het die A-span van Dit was dies Ifde Helderberg wat Dag 
Oud Mol n uitg kakel met 'n oortui- breek A se drome very del het, 
g nd oorwinning van dri do Ie teen- Die halfeindstryd sal tussen Pieke en 

~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~_~~~omnulOudeMo~nb~n maMtw~ Ij~rta~ en Eendrng B enHe~hoog~ 
punte agtcr die voorlopers in die A-liga, A uitgespook word. Die wenners van 
Wilgcnhof. Eendr g B, be 'lis 'n buite- die wedstryde speel in die eindstryd op 
perd, het pasmet 'n paar groot verras- Hartl yva! te n mekaar om die wen- 
ings vorend g korn, In di eerst n r van die beker te bepaal, 
ronde klop hull vir Simon berg. Dit Saterdag is die eerste wed tryde van 
was be lis teen aile verwagting in, veral die nuwe semester afgehandel. Omdat 
a in aanmerking g neem word dat daar nou twee velde beskikbaar is, 
Simon. b rg in die A-liga meeding en peel elke span nou dertig in plaa van 
E ndrag B maar die tweede laaste twintig minute aan 'n kant. 
po isie in die Bvliga b kl e. In die UITSLAE 
kwarteind tryd kom E ndrag B teen Sat rdag se uitslae ien soos volg 
Helderberg te taan. Weer een v rras daar uit: 

o 
me. 

Volgen 

lJIS vrs "R is tan die voorlopers in die eerste en derde Iigas van 
die Interkoshuistafelt nniskompeti ie. In die tweede liga is hulle 

ge am ntlik tw d. Vanjaar ding veertien spanne in die eer te liga 
I--------------~~-----------------------------------~----~--~----, 

'n BOLAND BANK 
HUURKOOP i 'n WIN 
KOOP vanaf nkoop tot 
fl werin Vall di 

• 



Dj 

REE 
v F JA 

DIE Maties se onder twintigrugbyspan het in die afgelope lnteruni 
versitere Rugbytoernooi uitstekend gevaar en onoorwonne 

geeindlg. Met hierdie vertoning het die Maties hul onoorwonne status 
op hierdie toernooi scdert sy .i.nstelling vyf jaar gelede, behou. 

Die toernooi het vanaf 30 Junie tot gekie is, het B rnard Pi naar( lot), 
5 Julie by RAU plaasgevind. AI die I Philip Woest (flank), Dirk Scott (s nter) 
belangrike rugbyspeJendc universiteite en Anton Jacobstvleuel) ook die p n . 
was vertecnwoordig en wedstryde is gchaal. Willie van der Merwe is ' 
gereel tussen die . panne wat nie kans re .rwe skrumskakel gekics. 
kry om gcreeld teen mekaar 01" te draf Volgens die toerbe tuurder, mnr. 
nie. Die Maties het vier wcdstryde Albie Basson, het al twintig led van 
gespeel: teen die Tukkies(12-12), die die toer pan tc aile tye baie goei 
Witsie (46-9), die Kovsies(7·0) en die rugby gespeel en wa die gee en 
Uppies(26-13). Tukki ,s was ook on' . me. p I, veral onder di voorsp lers, 
oorwonne vanjaar, maar is reeds voor- uitstekend. Dit i mo ilik om uitblin 
heen op hierdie toernooi verslaan. ker uit te sender. Willem du PI s i. 

was feitlik 'n seker keuse vir die Uni- 
GEKOMBINEEROE SPAN ve siteite-span indien hy nie beseer is 

nie en Tollie Oosthuiz n (flank) w 
Na afloop van die toernooi het 'n b sli: ong lukkig om nil' span te haal 

0.20 Universiteite-span teen In gekom- nie. Tony lIenschilwood het die meet t 
bineerde 0.20 span van a1 die 'rrans- vordering op die toernooi getoon met 
vaalse unies te taan gekom en met sy aanvallende heclagterspel. Willem 
18.13 gewcn. Die Maties was goed Schmidt en Skip Krige se name kan 
verteenwoordig in hierdie span. Naas ook gcnoem word. Eer genoemde het 
Willem Schmidt (slot), wat as kaptein deur spel en gedrag gesag ing hoe m 

en laasgenoernde het ten pyte van 'n 
gcwig nadeel indruk gemaak in di 
voorry. 

VEERTIEN spelers het Stollen- 
bosch verteenwoordig by die 

SAU Sokkcrtoernooi, wat tydens 
die afgelope vakansic in Port 
Elizabeth gehou is. Stellenbosch 
het sesde gceindlg in die toernooi 
waaraan sewe universiteite deelge 
neem het. 

Speeltoestande tydens die week wa . 
bale onplesierig. Stormwinde n gieten 
de reen h'!f gocie sokker haas on' 
moontlik gemaak. Ondanks di swak 
toestande is daar tog 'n redelike stan 
daard van spel gehandhaaf. 

Die Stellcnbos: pan, wat es wed· 
8tryde in vyf da mo spe I, h t in di 
e rste wedstryd teen Wit. ,di uit inde 
like wenn rs van di to rnooi, te staan 
g kom en met 2·1 verloot. In die I-====;;:;;_;;=:;;;V.:miiiiiiiil 
Volgende drie w dstryde h t hulle b t r 
gevaar n een wed tryd gew n terwyl 
twee gelykop g eindlg het. Oit was die 
enigst suk es wat hulle kon behaal. 
Die laa te twee wedstryde is albei 
verJoor en Stellenbo ch het e. de geein 
dig uit ewe panne wat deelgeneem 
It t. 

SAUKLEURE 
Ren van di Mati peters, Bumpi 

,icrsch, i. g ki . om vir di SA U teen 
die OP.Curriebekerspan te p 1, t rwyl 
Paul Anderson. Ronnie Rowland en 
Wally Hamman ook, tydcns die toer- 
1100\ uitgeblink het, 

8 erings het die Mati . pan van die 
b gin af gcknieh Iter en was 'n belang 
rike bydraende faktor tot hulle ned r- 
l. e. Drie van die be re sp lers i in di MiKE BROWN pan Stellenbosch (heel links) jaag dt bal ill, 
rste twee w dstryde b er 1 vir di wedstrvd teen Rhodes op die 11,1 nllliversiter ... 'okkerto 'moO/. 

rc s van die toernooi moes hulk: III t net spanmaat Bernie Kiirz {heel regs) kyk angsTig toe. 
elf spel r: aansu k 1. . "t" , 

BHRNARD PIENAAR 

ERVARING 
ONTBREE 

GELYKOP 
Die eerste wedstryd teen die uk 

Ides h t gelykop g eindig (twee do Ie 
teenoor 'n docl en twee strafskoppevan 
die Tukkies). Die voor. pelen het uit 
staande rugby gesp el, maar di be" 
ring van enter Willem du PIes is, a. 
g volg waarvan hy die veld moe. v r 
laat, het die agterlyn ietwat ontwrig en 
bate kan. e is ver. pel. 

In die volg nd wcdstryd is Wits 
deur go ie takties rugby m t 46·9 
oorromp I. Hoewcl di Wit .n 8 aantrck 
like rugby probeer p el het, het die 
Maties in al die fas He van di p 1 
koning g kraal. 

Die wedstryd te n die Kovsies wa 
n van die hoogtepunte van die w k. 

Die Mades het met hul oorwinning van 
7.0(drie en 'n strafskop) hulle goed van 
hut taak gekwyt t n 'n goedg balan 
seerde en gein pireerde span. 

GELAl'TE SPAN 

In die laaste wedstryd w s we V n 
die b . t pelers nic be kikbaar nie, 
weens 'n bcsering en die andcr omdat 
hulle vir die Univ rsit it '. pan g kics 
was. Anton Oherholzer en Bennie 
Nicuwoudt is Inderhaas in Johannes 
burg opgcspoor om 'n voltallige span te 
verseker, 

Spelers mo S in ong wone posisics 
sped, maar die diepte van Matte .0/2.0 
rugby is go d g sillustrcer toe hicrdie 
dcurmekaar span op di toernooi gc 
. p el hct om U.P.t'. met 26-13 di lo·f 
af t st k. U.P.E. was in duardie 
stadium nog onoorwonne op di to r- r;:;:=============;j 
nooi. 

W 
I I 
10 0 
10 0 ) ... 
8 1 

12 7 I 
I. .. 7 0 
lk 7 0 

0 
0 
0 

2 I 
I 0 ) I 
I 0 II 

W V 
10 0 

) k 

0 J 
1 
1 

0 5 
I !'I 
0 8 
1 8 
0 8 
0 8 
I to 
0 10 

DlEPTE 



tu 'en die twee Maties tydens die 
vierd en laa te skof wa hesonder taai 
en St fan on net-net met twee sekon 
de, well. 

J:I, h took sy tee poed gehad om 
di dcrde dug, toe hy cor man 'kramp 
gekln het. Na bchandeling h l hy v ort- 
, grllln. maar kon die dag nit; sy he tc "", '. • ". . 
I w r ni en 11 t I gs vend g lindig, I DIE A I'GhLOPH wynlandse Bergrtvier-kanomoraron IS fat 11 hoe male deur Matie-kanovaarders oorlteers. 
Tydcn die lar t ~ kof was dit egt r Links op die [oto roei die uiteindellk wenner • .I. T. Basson, ell heel regs is verlede jaar se wenner, Sunley 
\V cr die J.T. waaraan sy onderst un rs Uvs. As gevolg van 'n besering mol'S hy egter uiteindelik tevrede wees met die dertiende plek. 
gewoond is. en uit indelik h t hy ill die . 
r kordtyd van 15 uur 49 nunut 28 ------------------ _ 
sckondes g w .n, war Sunley Uys S ou "Nndat ons weggespring het op die daarop gewy s dat die Bcrgriviermara- daar drie Matie. en van die eerste 20 
rekord ver oortref het. eerste kof, het all s aanvanklik goed thon "ecn van die hoogtcpuntc van die was se Stellenbossers, Boonop was 

g g. an, maar naby Wellington hct "n jaar is en beslis cen van die trafste verskeie van die ander uitblinkers oud 
k erwal b ie moeilikheid vir die rociers marathons in Suid-Afrika." Gevolglik Maties, so os Andre Collins, sowel as 
veroorsaak. Dis waar Stefan Hugo ook voe! hy teleurgesteld oor sy terugslag Enslin en Roclof van Riet, Dus, dat dit 
gekniehalter is. So halfpad deur die op die eerste dag, maar in sy beskcidcn- deurgaans Maties se maraton was, Iy 
skot het ck van die ander deelnemers heid het hy ook te kenne gcgec dat J :1. weinig twyfel. 
weggebreek en aileen gery vir die res SC ongesteldheid sekerlik ook 'n faktor Die Matics wat good presteer het 
van di skof. was wat die wenner benadecl het. "Ek was die volgende: (In volgorde: posisie, 

sou hom buitendicn seker nie geklop naam, tyd.) 
het nie,"· het hy op 'n vraag geant 
woord. Van sy mede-Springbok het hy 
'n baie hot! dunk. 

N o 
G 

1)11::. Univer iteit van Stellenbosch SI.: Kanoklub het uitstekend gevanr 
in die afgelope Wynland. e Bergrivicrkanomarathon, wat ulteinde 

lik deur die Springbok J. . Ba: SOil in 'n rekordtyd van 15 uur 49 
minut _H sckondcs gew n is. Kort op sy hakke, in die tweede pi k, 
was sy m d -Springbok en Malie ~ tefan Hugo. Om die kroon te pan, 
h t die Maries se A- pan die klubkomp t i ie geweu terwyl die Bvspan, 
war d rde gedindig her, net-net deur die terk span v n Bellville om die 
tweede pick g klop i . 

J)J mnrathon is deurg: ans gek 11- 
m rk deur di ~ taai stryd tus: 11 J .T. II 
~ gr\iot vriend, Stefan. 1.1'. h t die 
erstc skof tu . en di Paarl 11 Zon 
'lila drift in die r kordtyd van 4 uur 15 
nunu t llfg t. Tyd ns diesel de sko 
h t t tan egter hy Katryn drift tee- 
'pOL dill! sy kuno ond rvind. Teen di 
inde van hierdie kof was hy 24 

minute 'I iter di voorloper, 
Die moedige Stefan het egter va.ge 

byr en die ander dri skofte almal in 
rekordtye gewen, maar dit was nie 
g noeg om J.T. te klop nie. Die stryd 

ONDhR: Afgesien van huidige 
Maries, her bok verskeic oud 
Matias goed gevaar. Hell van hulle 
was A ndre Collins, wat sedert die 
begin JI(l11 die jaar lid is pan' Bell 
ville Kanoklub. 

I JOOGTEPUNT 

J.T. B3~ on It .f as volg vertel oor die 
m rathon: "Dit wa. die doelwit van 
baie hard oefening en k be kou die 
oorwinning a 'n hoogtepunt in my 
loopbaan, 

TODT SPEEL SOOS 
U!4 E ~ AMP/OEN 

I)E'l 'R T DT, WP-gholfsp ler .. J. B(~ hoff (H3, 80, 84 247) 
van die Maties het verlede 4. E. Mtlton (85, 83, 84 = 252) 

naweck tydens die derd ronde 5, D. Mohr (85, 83,92 = 260) 
van di Univer iteit kampioen 
. kappe, V rder die voortou ge 
ne Jl1 met 'n brute telling van 
77, sl gs drle houe oor baan 
syf I. Na afloop Van di derde 
rond i hy nou '4 hou v66r y 
naaste t nstander, Tienle lien 
Irikz. 

MAAGPYN 

"Die volgende dag het Stefan, 
Andre Collin. en ek naby mekaar gery 
en e r. teen die einde het Stefan 
welverdiend eerste gekom. Die and 
het ek nog gesond g voel, maar gedur 
code die nag het ek maagpyn gekry. 

"Tydens die derde dag het ek nie so 
go d gevoel nie en oak maar swak 
ge~iodig. 

"Die laaste dag het ek en St fan 
weer naby mekaar gebly en teen die 
eind hct hy my geklop." 

SI fan Hugo, wat s d ~rt ,y mat rick 
jaar in 1972 'n Springbok is, h t 

M • tiespan 
goed 

by SAD 
v a 
GESKIEDENIS is die afgelope 

v a k ansi > gemaak toe die 
Maties vir die eerste keel' amptelik 
aan die SAlJ Muurbaltoernooi, 
wat by RAU gehou is, deelgeneem 
her. 

In die mansafdcling het tien spanne 
dcelg nccrn n ,die Maties h t vyfde 
geeindig. Die puntevcrskil tussen die 
eerste paar spann was gter bale klein 
n dill Maries kon met 'n bietjie meer 

gcluk hoer gceindig h t. III Jle het egter 
pr tc r d u r die be te te vaal V n at 
di Afrikaansc univer. it ite wat de Ige 
ne III het, (Hull hct Tukkies 5-0 ver- 

D~MES 

mann. 
Die SAl) to rnooi word in ] 978 op 

Stellenbos h gehou, 

ANDER UlTBLlNKl~RS 

J.T. Basson 
S. Hugo 
E, Ie Roux 
S. Uys 
J.t Roux 
A. Rabie 

1. 
2. 

II. 
13. 

Onder die eerste 12 deelnemers, wat 14. 
alma) die Oll rekord oortref het, was 16. 

Ons sal u kampu besoek 
Woensdag 
6 Augustus 

en sien daarna uit om u 
meer te vertel aangaande 
loopbaange leenthede 
Kyl< uit vir ons plakkate met 

verdere besonderhede 
orp r ,. n A 

Jon18on 8838/A 

15:49:28 
16:01:54 
16:29:50 
16:51:35 
16:55:34 
17:11: 16 


