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TWEEWEEKLIKSE STELLENBOSSE STUDENTEKOERANT 
UITGEGEE ONDER B SK RMING VAN DIE SR 

nie, maar is merkbaar "oral in die 
land". 

Mnr, Marais hct beklemto n 
dat die komende verkiesing deel is 
van die "totalc hervorrningsplan" 
van die Regcring. 

Verskeie Stellenbo. se akadcmi 
ci, wat deur die media as "Nuwe 
Naue" be tempel i , het onlangs 
uit die NP bedank. 

Vol gens prof. Sampie Terblan 
che, omstrede do ent by di de 
partement ekonomie en 'n Icier 
van die beswaardes, het hy vir 
baie jare sy "akadcmiesc vryheid 
en integriteit op die spel geplaas 
om geloofwaardigheid aan die NP 
. e hervorrningsbeleid te gee". 

Dertig akademici het twec wckc 
gelede 'n ontmoeting met die 
Staatspre idcnt, mnr. P. W. Bo 
tha, gehad om hulle griewe oor die 
party e hervormingsbeleid te lug. 

Prof. Willie Esterhuyse het ver 
lede week op 'n PSA-vergadering 
ge e die woelingc binne die NP is 
nie meer 'n "onderonsic tussen 
vriende" nie, maar eerdcr 'n "her 
be inning deur lede oor hulle po i 
sic binne die party". 

Die PSA ondervind tans weer 
stand van lede oor klaarblyklike 
steun aan onafhanklikgcsinde kan 
didate in die verkiesing. Lede so s 
'n vorige voorsitter van die NP 
s t u d e n t e t a k k e , mnr. Anton 
Schoombee, het uit die organisa- 
ic bedank weens die PSA se 

"wegbeweeg van die N P" - die 
toelaat van dr. Denis Worrall en 
prof. Willie Estherhuyse op sy 
platform toe te laat. 

Die LP vir Innesdal, mnr. Al 
bert Hothnagel, het verlede week 
op 'n vergadering gese die "mo 
mentum vir verandering in uid 
Afrika gaan voort", en die vraag i 
of die NP dit kan be tuur. 

Volgen mnr. Nothnagel is die 
"ware hervormcrs" die wat binne 
die party se geledere i. en nie die 
nafhanklikes nie. 

In 'n op ienbare ontwikkeling 
rondom dIC onafhanklike kandi 
daat, dr. Esther Late an, e ver 
bintenis met die Pro re . iewe Fe 
dcral Party, het die Icier van die 
Pf P, mnr. Colin Eglin, e rgi ter 
aand 'n verra . ingsb sock aan 'n 
vergadering van die PI'P e dorp 
stak en die Jong Progressiewe gc 
bring. 

Volgen die Icier van die Stcl 
Icnbo. se Jong Progre i we, mnr. 
Adrian Louw, sou die LP vir Cla 
remont, mnr. Jan van Eck, die 
lcde inlig oor m ontlike steun van 
die p.p aan die onafhanklikes. In 
d ien die P . P nie met die onaf 
h nklikes se manife tevrede is 
nie, aJ hulle dit ernstig oorweeg 
om ook 'n kandidaat in die verkie- 
in o te tel. 
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MATIES kry in die komende 
v,crkicsing in die kiesafdelings 
Stellenboseh en Helderberg die 
7lcentheid om nie slegs 'n se in 

di land se toekoms te he nie. Die 
hervormingsge indheid van die 
Regcrmg en die alternatief wat 
onafhanklike kandidate bied, kan 
deur . tudente-kiescrs beoordeel 
word. 

Dr. Denis Worrall het uit sy 
d
mba' adeurspos in Brittanje be 
ank om teen die Minister van 

Staatkundige Ontwikkeling en Be 
~!anning en Kaaplandse Icier van 
re Nasionale Party, mnr. Chris 

Heuni , in die kie afdcling Hel 
derberg tc staan. 

Op 'n vergadering verlede Don 
derdag in die Stadsaal het dr. 
Worrall onder groot belangstelling 
Van die internasionale media en 
VOor 'n gehoor van sowat 1 500 
men e waaronder talle studente 
P ge e hy is nie teen die Nasionale 
arty nie, maar weI teen die 

Partyleierskap se verrnoc om "be 
~ckcnisvolle hcrvorming" in die 
and aan te bring. 

b Volgens dr. Worrall het hy pro 
er om vanuit die . 'p 'n rol a. 

h~rv rrner te specl, "Ek het daar rl7 arrogansie van die wat nie wil 
~Ister nie, die wat luister, maar rl7 wiJ hoor nie, en andere wat weI 
Ul. ter, maar wic se persep ie 
balc verkecrd i , aangetref. 

"A die kieser die Denis Wor 
rall~ en die Wynand Malans laat 
ten, sal hulle sien wat gebeur in 
llCrdie land," het hy gese. 

Dr. Worrall het aangedui dat 
~Y In sy veldtog die afskaffing van 
d!C Groepsgebiedewet, sowel as 

I politieke regte van swartes, 
aan aanspreek. 

k .~ie komendc verki sing ivan 
I r1heke belang omdat dit die ge 
dC ntheid bied vir die opstel van 
v I tellings vir die beeindiging 
Jl a~ apartheid en die verlening van 
k?llheke regte aan aile Suid-Afri- 
(tncrs, het hy gese, 

n .r)r. ... ther Lategan, oud-akade- 
11kkus en bckende in Stellenbosse 

. ckringe, het haar verlcde week 
'I. onafhanklike in die kie afdeling 
tcllcnbo eh verkiesbaar gestel. 

Die huidige N P-LP en kandi 
~at in Stellenbo ch, mnr. Piet 
\I arai , het in die. vorig tu sen 
t e~kie. ing met 'n groot meerder 
lCld teen die PFP gewen. 

1\ Dr. Lategan was 'n lid van die 
dY' maar het weens verskille met 
d ' party se beleid en leierskap be 
~nk. 

\! Onafhanklikcs vcrtecnwoordig 
t Olgens dr. Lategan 'n "nuwe posi 
.' We in ig wat die af'gelope paar 
l4ar in die land ontwikkeJ het". 
)ic "nuwe politieke in ig" wat sy 
'~ die kie afdeling ervaar het, is 
til net tot die kie afdeling bep rk 

Foto: ERHARDT THI L 
Dr. Denis Worrall het verlede week in die Stad aal sy 

eerste openbare toespraak gelewer. Hi r praat hy voor sowat 
1 500 men e. 
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. adio Matie-bestuur bedank 
DIE bestuur van Radio Matie 

het gister eenparig bedank nadat 
persoonlike verskille tussen lede 
tydens 'n personeelvergadering op 
'n spits gedryf is. 

Een was dat daar te veel perso 
ne was wat omroepers oor die 
"netheid van die ateljee" aange 
spreck het. Personcel het gekla 
dat te veel persone hulle "gese' 
het am rommel in die ateljee op te 
tel en nie "gevra" het nie. 

Volgens 'n ander was die "onbc 
nullige klagte" die "laaste druppel 
wat die COlmer laat oorloop het". 

Sommige omroepers het "ern 
stige klagtes" gehad oor die be 
handeling wat hulle van Radio 
Matie se evaluasiekomitce ont 
vang het. 

Een senior omroeper is vir drie 
weke van die stasie geskors nadat 
hy en sy vriendin deur 'n SR-lid 
betrap is waar bulle nn ure in die 

ateljee verkeer het. Die SR-lid, 
wie se naam nie vasgestel kon 
word nie, het die per oon by die 
besturende direkteur, me. Maria 
Esmcyer, aangemeld. 

Na wat verneem word, het lede 
van die bestuur die klagtes as 'n 
"mosie van wantroue" in hulle be 
voegdheid ervaar en besluit om te 
bedank. 

Vanmiddag het lede van die 
personecl 'n vergadering met die 
SR-lid vir die LSS, mnr. Tollie 
Louw. Hulle sal hul griewe oor die 
bestuur van Radio Matie teenoor 
hom lug. 

Na wat verneem word, sal 'n lys 
van handtekeninge van personeel 
lede wat 'n "mosie vr n vertroue" 
in die au bestuur steun, aan mnr. 
Louw oorhandig word. Die onder 
tekenaars is skynbaar ten gunste 
van die heraanstelling van die ou 
bestuur. 

INuusl 

Referendum teen toer gevra 
DIE petisie teen die SR se toer 

na Taiwan is die gevolg van anti 
SR sentiment en oningeligtheid, 
meen mnr, Frans Voischenk, on 
der-voorsitter van die SR en orga 
niseerder van die toer. 

Volgens een van die organiseer- 
ders van die petisie, mnr. Jacques 

l van Zuydam, is die petisie die ge 
volg van ontevredenheid onder 
"verskeie kampusleiers en studen 
te" oor die voorgenome toer."Die 
Studente-unie is nie deur die SR 

in die saak geken nie," het hy 
gese, 

Indien die vereiste duisend 
handtekeninge gewerf word, wil 
die petisle-organiseerders 'n refe 
rendum oor die toer afdwing. Vol 
gens mnr. Van Zuydam wit hulle 
met s6 'n referendum die "teen 
voorstel maak dat 'n kleiner, meer 
verteenwoordigende groep" na 
Taiwan gaan. 

Volgens mnr. Volschenk is dit 
noodsaaklik dat die SR "ook aan 
internasionale bande aandag gee". 

DIE Studenteraad en die Rektor, prof. Mike de Vries, het eergister die Kanselier en Staatspresi 
dent, mnr. P. W. Botha, by sy ampswoning, Tuynhuys, vir In anderhalfuur besoek. 

Die vise-Rektor (akademies), prof. Hennie Rossouw, en die direkteur van studentesake, prof. Flip 
de Wet, was ook in die groep. 

Op die foto is, van v.l.n.r. me. Marion Shaer, prof. De Vries, me. Zenda Barnard, mnr. Chris 
Jacobs (die SR-voorsitterL mnr. Botha, me. Liesel Pauw en mnr. Frans Voischenk. 

Die groep is op 'n uitgebreide toer van Tuynhuys geneem. Geen politi eke aangeleenthede is 
bespreek nie. 

Mnr. Botha het die SR voorspoed met hulle besoek aan Taiwan toegewens en die hoop uitge- 
spreek dat hulls "lets van die besielende klein volkie" sal leer. 

Volgens die SR-voorsitter, mnr. Chris Jacobs, was die besoek die begin van "meer gereelde 
kontak" tussen die SR en die Kanselier. 

LINK 10 I:S VIR 'N 
BLINK TO KOMS! 

BETREE 'N BLINK TOEKOMS MET SPESIALE PRYSE 
WAT ELKE STUDENT OF JONGMENS SE SAK SAL PAS. 

PRENTRAME. 50 x 70 em. 
Normale prys 29,95 
ONS BLINK PRYS 

19~ 
PRENTRAME. 
40x50em. \:',." 
Normale prys 19,95 
ONS BLINK PRYS 

14~ 

lESSENAAR MET VERSTELBARE 
HOOGTE EN HOEK. 
Normale prys 89,00 69,00 
ONS BLINK PRYS 

BUIGBARE LAMP met aonknip- 
kenmerk. 3999 
ONS BLINK PRYS , 

ENKELBEDDENS. 
T ubeteeh-ontwerp, 
Normale prys 129,00 99,00 
ONS BLINK PRYS 

LESSENAARBLOK. 999 
ONS BLINK PRYS , 

.. "I' 
I ! I ~ • 

\. 

NOTABORDE. 
60x90em. 
ONS BLINK PRYS 

16~ BEKERS. Verskeie ontwerpe en kleure. 
BLINK PRYSE BEGIN BY 1 c: 

o the house shop 

Ontwerperstyl kos u nou minder 
SPE"IAlE PRYSESlEGS BY: BOARDMAN'S OROSTDY·SENTRUM, STELLENBOSCH 78866. 

VOIIIIG & RU1lICAM RHAIi 404861 • 

[Ptyl ltd. 
"WE'VE GOT ENTERTAINMENT TAPED" 

12 MILL STREET (OPPOSITE OK BAZAARS) 

TEL: 73-933 

10% 

UM OF 5 . YEAR TV H LDBACK 

G OF V.C~R. & 2 MOV 5 

MON. - THUR. - R14,OO : 
FRI. - SUN. - R18,OO 
MONTHLY V.C.R. RE 

STUDENT DISCOUNT ON H 

TAKE A CONTRACT AND YOU CAN RE V.C.R. OR 
ONLY R55,OO P 1M. 

LA rEST MOVIES STOCK 
• ELENI 
• PRETIY IN PINK 
• WILD CATS 
• INVASION USA' 
• ANOTHER COUNTRY' 
• YEAR OF THE DRAGON 

• POLICE ACADEMY 3 
• DEL T A FORCE 
• EVIL THAT MEN DO 
• THE HITCHER 
• HEAT AND DUST 
• ROOTS (9 HOURS) 

GUAR TEE 

TEL __ 
HEAL 

First Floor, 25 Plein Stre t - Phone 6246 
Fitness and aerobic exercise classes to music - at times to suit 

everyone's life styles and needs - showers and sauna'. 
SPECIAL PRICE FOR STUDENTS - R20 P r month, tax Included. 

FOR THE MEN 
Fitness classes with Maureen and Albert. 

Weight training and body building - programs worked out for YOUR indi- 
vidual needs. . 

FO T E LADIES 
Low impact aerobics. • Fast aerobics for the energetic. 
Body sh ping and fltnes classes with light weights. 

Weight training, 
9 instructors to choose from - at times to suit you. 

14 classes per day. 
Come and join us today - exercise in a warm, friendly, relaxed atmosphere. 

You have nothin to lose but centimotres. 



INHOUD: 
1 vleis + 
rys/aartappels + 
2 groentes + 
slaai 
1 vleis + 
skyfies/geb. aart./rys + 
3 groente/slaai + 
1 sny brood + 
1 koffie / tee 
1 vlei + 
aartappels en rys + 
2 groentes + 
slaai 3 k er/week + 
poeding 3 ke r / week + 
koffi 
1 vleis + 
3 byko 
1 vi is + 
aart ppels: 9 bak/skyfi s/ 
mash + 
2 groente 
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Privaatstudente eet ongebalanseerd 
Deur 
CORNIS VAN DER LUGT 
PRIVAATSTUDENTE betaal 
elke jaar meer vir hul kos en kan 
dit nie meer bekostig om gebalan 
scerd te eet nie, het 'n ondersoek 
na eetgewoontes op die kampus 
bevind. 

Volgens die voedseldiensbes 
tuurder van die LSS, mev. Ma 
rietjie Marais, lei ongebalanseerde 
eetgewoontes tot spysverterings-, 
hart- en veral oorgewigsprobleme. 

Uit Die Matie se ondersoek 
blyk dit dat veral mansstudente 
baie ongebalanseerd eet. Die 
meerderheid van die mansstuden 
te wat genader is, het gese hulle 
eet niks vir ontbyt nie en drink 
dan meestal koffie. 

Vir middagete eet hulle 'n paar 
snye brood, 'n vleispasty of 'n 
hamburger en drink koeldrank. 
Die meeste se aandetes bestaan 
uit vrugte, 'n vleispasty, of brood 
en koeldrank. Gemiddeld word ge 
k?Okte kos twee maal 'n week by 
die Neelsie geeet. 

Volgens 'n dosent by die depar 
tement huishoudkunde, me. Pauli 
na Conradie, is dit ongesond om 
nie soggens ontbyt te eet nie. Stu 
dente moet middagetes eerder as 
aandetes hul hoofmaaltyd maak, 
omdat hulle smiddae nog aktief is 
en energie verbrand word. Na 
aandete word kos vee I makliker in 
vet omgesit. 
"Studente moet soggens soos 

konings eet, smiddae soos prinse 
en saans soos arm mense, het me. 
Conradie gese, 

Volgens mev. Marais lyk 'n 
voorbeeld van 'n normale student 
Se dieet soos volg: 

Ontbyt kan uit 'n halwe glasle 
Il?oe~sap, 'n bord pap, 'n gekookte 
erer, n sny roosterbrood en 'n kop- 

'n Privaatstudent, mnr, Eddie Bekker, Ie hier weg aan sy 
N elsiekos. 

Oit kry privaatstudente vir hul geld 
RESTAURANT: ONKOSTE: 
Virgo: R47 ,60 vir 10 etes 

binne 30 dae = R4,76/ete 
Oude Kra I A: R45 vir 10 etes 

binne 30 dae 

= R4,50/ete 

Hui van Zyl: R311, 10 vir 85 etes 
etes 
binne 85 dae 

= R3,66/ete 
N al le: Bespreekte ete 

= R3,20/et 
R 100 vir 31 etes 
onbeperkte tyd 
= R3,20/ete 

1 vlei + 
2 gro nt + 

pie koffie of tee bestaan. Middag 
ete moet bestaan uit 'n bord ge 
kookte kos met een porsie vleis, 
aartappel of rys, twee groentes en 
vars vrugte of slaai. 

Mev. Marais meen as studente 
gewig wil verloor, hulle die hoe 
veelhede kos wat hulle eet moet 
verminder en nie sekere kossoorte 
moet weglaat nie, 

Kitsdiete is nie aan te beveel 
nie, meen mev. Marais. 'n Student 
sal nie vir langer as twee weke met 
s6 'n dieet kan volhou nie. Boonop 
begin hulle dadelik weer gewig op 
tel as 'n normale dieet hervat 
word. 

Die meeste privaatstudente eet 
ten minste 'n paar maal 'n week 
gekookte kos op 'n kontrakbasis. 
Sulke dienste word deur die Neel 
sie, sekere privaatinstansies en al 
meer restaurante aangebied. 

Die restaurante en ander plekke 
bied 'n wye keuse van disse, maal 
pia nne en pryse. Sien die tabel bo 
vir vergelykende pryse. 

'n Bard bespreekte kos in die 
Neelsie kos R2,61, terwyl mans 
studente R 1 ,28 en vrouestudente 
R 1,10 vir 'n bord bespreekte kos 
in die koshuise betaal. 

Waarom die groot prysverskil? 

St. Ger n: 

Coetzanburg 
Hot I R85 vir 30 etes 

binne 30 dae 

'n landbou tud nt, veroor ak 
"rnassaproduksie in die Neelsi " 
dat ~ekookte kos nie lekker j nie 
en 'onaang n am" voorge it 
word. Hy verkies om by Huis v n 
Zrl te e t, omdat daar daaglik op 
" n kleiner kaal" vir 'n va ge tel 
d getal stud nte ko voorb rei 
word. 

Die meeste re taur ntbestuur 
ders op Stellenbosch wat genader 
is, het aangedui dat burger die 
gewildste dIS onder studente i . 

Studentc be k kaf es sa n 
druk op sock n kitskos, Ver. kei 
kafees i. tot vroeg in die ogg nd 
oop om student te akkomod cr. 

Studente na stemhus 
'n REFERENDUM oor die 

OOpstelIing van koshuise vir aile 
rkasse gaan moontlik in die tweede 
Wartaal gehou word. 
'n Mosie wat die referendum 

aanvra, is verlede week eenparig 
deur die Uitvoerende Komitee van 
~ie Studenteraad aanvaar. Dit is 
S eU.T die sekretaris, mnr. Nickie 
mit, voorgestel. 
Die Studenteraad versoek die 

r~gering in die mosie om die "no 
db!ge wysi~ings aan die Groepsge- 
ledewet' aan te bring wat oop 

stelling moontlik sal maak. 

S Die 500 handtekeninge wat die 
R verlede jaar ten gunste van 

?Op koshuise ontvang het, was 'n 
~sterk motivering" vir die referen- 
urn, het mnr. Smit gese, 
Mnr. Smit meen studente is nog 

verward mi verlede jaar se mon 
~~rvergadering oor oop koshuise. 
d.le Studentehof het verlede jaar 
re mosie wat op die monsterver 

~a~ering ten gunste van oop kos 
UI e aangeneem is, ongeldig ver 

klaar omdat die Stadsaal nie groot 

oor oop koshuise 

Koshuisbewoner b taal net vir 
die rou materiaal, terwyl die Neel 
sie se pryse oak die water, elektri .. 
siteit en die personeel se salarisse 
insluit. Hierdie produksie-onkos 
tes word by koshuise deur studen 
t se losiesgeldc gedck. 

Daar eet tans owat 1020 stu 
dente op die kaartstelsel in die 
Neelsie. Studente wat genader is 
oor die gehalte van kos in die 
Neelsie se menings het gewissel. 

"Die kos is te lank ~ekook en 
die vleis is te vetterig,' het me. 
Lizette Hugo, 'n derdejaar siel 
kunde-student gese. 

Volgens mnr. Pieter Rossouw, 

Boikot in ver I 
'kan :I P laat w n~ 

DlT is die jeug se plig om die R erin "stll e .. 
r gering bewus te n aak dat hy na 
links mo t b weeg. Hull moet eg 
ter nie die v rkiesing boikot nie, 
aange ien die KP d n moontlik 
kan wen. 

S6 het die redakteur van City 
Press, mnr. P rcy Qoboza, verlede 
Vrydag op 'n SO: IV en AAK 
ver ade ring gese, Di ver adoring 
was een van die hoogtepuntc van 
SOSlUS-week. 

Volgens mnr. Qoboza draai die 
nasionale debat tans rondom die 
tern, van "v randcring en hervor 
ming", Daar i op die oomblik 
g en sprake van "~eestelike poli 
tieke verand rin e' in Suid-Afri 
ka OOS wat ommige politieke 
I iers beweer nie. 

Mnr. goboza het ge c di me 
dia, wat ' die enigstc oorblyw nde 
sprcekbuis vir menseregtc" i ,n 11 

VOORLOPIGE skattings dui 
d?arop dat vanjaar se Karnavalpo 
glng 'n rekordbedrag gaan in Kmel, het die voorsitter van die 
B ~rnavalkomitee, mnr. Robert 
ncout, gese. 
Volgens mnr. Bricout vcrwag 

hy die grootste inkomste uit die 
rtlO!orkompeti ie, Vanjaar se korn 
~ctJsiemotor is geborg en die in- 
Omste uit die kaartjicverkopc is 

~eds verby die R 1 00 OOO-kerf. 
y verwag nog heelwat inskry 

io1ngs voor die sluitingsdatum op 
Apri1. 

k Die vorige motorkompetisiere o °Ord is in 1985 opgestel toe R I 05 o ingesamel is. 
Yo)gens mnr. Bricout het die 

~hkkiekollektes tydens die vlotore 
.0 'n rekordbedrag van R5 6vC 
lngesamel. Vir die eerste eer is 
~ollektes ook by die vensterversie 
flngs gebruik. "Dit het 'n byko 
~~nde inkomste van R I 700 ingc- 
nng," her hy gese. Die kermi en 

'n Gedeelte van die voorgenome veelrassige Goldfields-kos 
huis in Hammanshandweg. Studente gaan moontlik volgende 
k wartaal na die stembus om oor veelrassige koshuise te be 
sluit. 
genoeg was om al die studente wat 
dit wou bywoon, te huisves nie. 

Volgens mnr. Smit meen die 
Rektor, prof. Mike de Vries, dat 
die .. saak nou uitgeklaar moct 
word. 

Karnaval 
het hoer 

• wmste 

Mnr. ROBERT BRICOUT 
• 

Die groot hoeveelheid aansoeke 
vir toelating in die Goldfields-ko - 
huis is 'n aanduiding van die "ny 
pende tekort" aan losie vir bruin 
en swart studente, het mnr. Smit 
gese. 

Akkerjolverkope het onderskeide 
lik R2 500 en R28 000 bygedra 
tot die Karnavalwins. 

Volgens mnr. Bricout is die 
Karnaval T-hemde reed uitver 
koop en moes hulle nog bestel. 

Mnr. Bricout kryf hierdie suk 
es toe aan 'n "bekwarne kornitee" 
n die "goeie samewerking" we t 
hy van die HK-lede vir Karnaval 
ontvang het. Mnr. Bricout het 0 k 
sy waardering teenoor Kampu be 
heer, die Administrasie en die 
Stellenbosse Verkeersafd ling uit 
gespreek. 

Mnr. Bricout het gese die per 
degri p wat tans Suid-Afrikt s 
pcrdebedryf lamIe, het ook Karn - 
val se "Maries ay at the R ce " 
in die Wee . k, al geplaas en k n 
die geleentheid nie meer op 14 
Maart plaasvind nie .•• 'n Altern - 
tiewe datum wat nie met die. teet 
se of eksamens bots nie, word nog 
oorweeg," het hy gese . 

Wasgeriewe in N e 
ve lig SO- kopsee 

WA OU MAT~ 
der van die N el i i vanaf cr 
gi ter aan privaatstud nte b kik 
baar om hul klere te wa . Die was 
kamer s I vyfti n uur p r da oop 
we . 

Volgens di SR-lid vir di L S, 
mnr, Tollie Louw, her die wa ka .. 
mer twee wasmasjiene en twee tui 
meldroer . "A daar groot bel. n - 
tetlin i, al no aang k op 
word," h t hy ". Die waskarn r 
i die lfdc ur 1. di Neclsie in 
ebruik. 
Die t rief vir 'n vas en uit p 1 

is SOc, terwyl dit 40c ko om di 
tuimeldroer te g bruik. 

Dit i duurder a die WR. m siie .. 
ne in die k huise, III r edko- 

I 
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INTER-BROKKIES 
Winnie Mandela word kanselier 

GLA GOW. - Mev. Winnie Mandela is tot kanselier van die Uni 
ver iteit van Gla gow in Skotland verkies nadat sy deur die So ialis 
tie e en Arbeider klub van die universiteit vir die posisie genomineer 
is. 

Bi kop I aac Mokoena, 'n Suid-Afrikaan e kerkleier en voor itter 
van die Verenigde Christen-Ver oeningsparty, was deur die Konser 
watiewe Klub genomineer. 

As gevolg van mev. Mandela se verkiesing gaan die klub regstappe 
teen die universiteit instel, Hulle bewecr die universiteit se verkie 
ingswet is oortree, en dat die verkie ing weer gehou moet word. 
Verder word beweer biskop Mokoena se kandidatuur is deur die 

ver preiding van "leuen " oor sy persoon benadeel en dat daar "las 
terlike aantygings" teen hom gcmaak is. 'n Lid van die universiteit 
spersoneel, eerw. John Riches, word daarvan beskuldig dat hy biskop 
Mokoena v66r die verkiesing in 'n "smeerbrief'tgekritiseer het. 

Die kanselier kap is 'n ere-posisie wat al in die verlede ~evul is 
deur mense .oos dr. Albert Luthuli, 'n voormalige Icier van die ANC 
en wenner van die Nobel-prys vir Vrede. 

Akadernici gaan boikotte oorkorn 
JOHANNESBURG. - Akademici aan die Randse Afrikaanse 

Universiteit en die Universiteit van Pretoria werk hard om die ver 
skerpende interna ionale akademiese boikot teen Suid-Afrika teen te 
w rk, Waar ou band verbreek word, probeer hulle om nuwes te kef 
en v rbintenis e uit te bou, het die vise-rektor van RAU, prof. G .. 
Hauptflei ch, ge c. 

"Hoewel on bekommerd is oor die toen mende boikot, ions nie 
neer lagtig nie," het hy gese, Volgens hom sal RAU nog die mas 
opkom ten spyte van isola ie. "Akademici sal moet vo rt~aan om 
alle in die stryd te werp te n die boikot, want di boikot er 
lag, al standaarde op akademie e en navorsings gebied daaronder 
lei. " 

Vol ens proff. -lip Smit en Walter Prozesky van Tukkies word die 
akademie boikot tot du vcr op vier maniere ervaar. 

.. ersten is daar 'n boikot op publikasies. Verder is oorsese akade 
mici ween politieke druk huiwerig om Suid-Afrika te be oek. 

Derden ervaar Suid-Afrikaan e akademici probleme wanneer hul 
le aansoek doen vir visums vir oorsese besoeke. Laastens is daar ook 
ek re internasionale tydskrifte wat weier om uid-Afrikaanse arti 
kel te publi eer. 

U Aange ien heelparty van Pretoria se akademici nog aan interna- 
ionale organisasies behoort, kan mens duidelik sien dat Suid-Afri 
k an e akademici nog oorsee gere pekteer word," het prof. Smit 
ge .... Die interna. ionale akademiese gemeenskap plaas volgens prof. 
Smit 'n hoe premie op akademie. e vryheid en laat nie maklik 'n 
"d mper" op internasionale kontak plaas nie. 

'Regse' pamflet ongeldig versprei 
PR .,TORIA. - Die studenteraad van die Universiteit van Pretoria 

onder oek di b drywighede en maontlike erkenning van die Afri 
kaan e tudent fr nt nadat dit verlede jaar by 'n mon tervcr ade 
ring van die kampus geweer is. 

.oit volg nadat die reg AS tyden die Univer iteit .e amptelike 
orientering progr m pamflette onder eer tejaar v r prei het. 1 n die 
pamflet beywer di ASF h~m vir 'n kan:pu wa.t uit luitlik blank is. 

Die pamflet h t aan al die re lementere veret t s van die R vol- 
doen. Di R-lid vir publikasie , mnr. Nicol ta en, h 1 daarom 
toestemming vir die verspreiding van die strooibiljet gegee. 

Klagte is ontvang dat die pamflet die indruk geskep h t dat die 
AS 'n goedgekeurde Tukkie-vereniging i 

. Die R-voor iller, Mnr. Buurman Botha, het g e hy al nou 
toe ien dat die indruk nie weer goed moed gelaat word nie, Die 
uitvoerende komitee van die SR het be luit dat die R-voo itter 
voortaan "p rtinent aandag daaraan al kenk dat ni e vereniging 
wat nie by die studenteraad geaffilieer i nie, hom nie a. kampusve 
reniging al voordo n nie", Na woelinge v rlede jaar tu n "gematigde" n "r :g e' groepe 
op die kampus, i op 'n massavergadering 'n mosie dat die ASF nie 
a 'n kampu vereniging mag optree nie, aanvaar. Voig ns mnr. las 
en onder 0 k di S tan die b drywi~hede van di A P en al 'n 
ver lag wat ook die vereiste vir heraffiliasie uitstip, binnekort vryge 
t I word. 

leg 200 of 300 tudente ond r teun die A P, het hy e. Hy 
voel die rganisa ie kan met 'n "mind r gre siewe" b tuur wcl 'n 
"opbouende rol" op die Tukki -karnpu speel. 

Mnr. Gerdu Kruger, voor itt r van die AS ., gaan a 'n kandidaat 
vir die HNP in die kie. afdeling Witbank t n. (Be rig elder op 
hierdie bladsy.) 

Geeste' pia studente by Oxford 
OX ORD. - "Bonatuurlik vcr kyn el " word by Magdal n 1- 

le~ , aan die Universiteit van Oxford, ervaar of 0 word beweer. 
n Pa r maand g led i m t argeolo i e op rr wing by die 529- 

j rig k 11 ge bin. dertdien word e tall e . en, en vo t tapp 
n sang g hoor. tudente en d nte e hull kr n di a nwe igheid 

van "iet onnatuurliks" nvoel. 
'n Inwon r v n di oudste ed cit van die koJle e, me. . li 

ph nt, het ongev er twee weke g I de 'n b natuurlike ervaring gehad 
toe y iek in die bed w . y het iernand hoorinkorn, maar hct 
gedink dit w 'n mede- tudent. " ~k kon 'n terk fi i e te nw rdig 
h id oor my voel leun, m ar ek kon geen geluid uiter nie. Intu sen 
het ander gedaantes rondom my begin fluister en n 'n ruk weer 
opg hou." 

Twee ander tud nte, mnre. . haw en M. Aldwinkle, het b ve - 
tig dat hulle op die elfde omblik a me. Oliphant 0 k "iet. bona .. 
tuurlik I, aangevoel het. Albei het ook later di aand 'n "d n er 
figuur" 001' hul kamert pyt i n kruip. 

Di pottier, mnr. Mich: el trutt, vertel dat rtgelyke ondervin- 
dings reed voor die argeolo iese opgrawings b in het. HOp Ker da 
1 78 wa die 011 ge Ie g. k h t iem nd in di ebou ien, maar 
toe ek n der kruip, wa daar nik behalw 'n sna k e teenwoordig 
heid nie," het hy ge e. 

Tutu en 
UW{ se 

B "LLVILL. Mnr. Chris 
Ball, die be turende direkteur van 
Barclay Bank, en aart bi. kop 
Desmond Tutu het as gassprekers 
by die Universiteit van Wes-Kaap 
land e gradeplegtigbeid opgctree. 

Aartsbi kop Tutu bet die grade 
plcgtigheid verlede week amptelik 
geopen. Mnr. Ball, wie c teen 
woordigheid 'n protesaksie uirtge 
lok het, hct op die tweede dag gc 
praat. 

In sy toe praak het aartsbiskop 
'I utu onder andere perssensuur cn 
die aanhouding van mense sender 
verhoor kerp veroordeel. Hoe kan 
enigiemand beweer dat Suid-Afri 
ka 'n dernokrasie i as 73% van die 
bevolking uit die Grondwet gelaat 
word, het hy gevra. 

By hct ge e die naam van God 
word in die Grondwet misbruik 
om 'n "slcgte, bo e cn onchristeli 
kc" stelsel te heilig. On sal vry 
wees ongeag wat enigiemand vir u c. Daar i geen manier waarop 'n 
klein minderheid sal aanhou om 
lleen die land te regeer nie." 
Mnr. Ball het ge e in Suid-Afri- 

IINTER-UNIV 

Ball praat by 
gradedag 

Dr. Anton Rupert 

hang af van vcrenigbaarhcid, het 
hy ge e. 

Hy wou nie praat oor die om 
strede ANC-advertensies nie, 
maar het onder gclag g se hy ont 
ken gerugte dat hy, of y bank, Al 
lan Hendrickse se swemklere ge 
borg het. 

Lede van die "South African 
Student' Congre.s (San co)", 
voorheen bekcnd as Azaso, het 
buite die saal teen mnr. Ball se 
teenwoordigheid betoog. Hulle het 
onder andere plakkate gcdra wat sc "kapitalis Ball moet nie by 'n 
werkers-univer iteit praat nie". 

'n Woordvoerder van Sansco 
het gese hulle be kou die grade 
plegtigheid as 'n "verlening van 
geloofwaardigheid aan instellings 
wat op die apartheid telsel ge 
grond is". 

San. co sien UWK as 'n " im 
bool van apartheid" omdat die 
univer iteit spe ifiek vir bruin tu 
dente gestig i. Die rektor van 
UWK, prof. Jakes Gerwel, het 
gese "hy re pekteer die reg van 
die. tudente om te protesteer". 

upert word UP-kanselier 
ste SR-lid in twintig jaar wat mis 
luk het om vir 'n tweede dienster 
myn herkies te word. 

Mnr. Kruger het gcse dr. Ru 
pert. e verkie. ing is 'n "voortset- 

ka i daar 'n "obsessic met verskil 
le" wat veroorsaak word deur die 
verhouding tussen ideologicc en 
mag. 

Doeltreffendheid in die ge 
meenskap kan 'n oplo sing vir 
uid-Afrika se probleme bied, 

maar hierdie doeltreffendheid 

Aartsbiskop DESMOND 
TUTU 

ting van die tenden dat die amp 
van kanselier aangeta word". Hy 
beskou dr. Rupert as 'n politieke 
figuur. 

Mnr. Kruger het verwys na dr. 
Rupert se on lang e uit prakc oor 
die FAK en ge e dr. Rupert wil bc 
"ons moet ons land en taal met al 
mal dcci"." ydens die kanseliers 
verkie ing was dr. Rupert redelik 
stil, maar nou begin die politieke 
uit prake weer," het mnr. Kruger 
ge c. 

Mnr. Manu Myburgh, media 
beampt van Tukkie , het by na 
vraag gesf hy i onbewus van cni 
ge "om trede uitsprake' wat dr. 
Rupert ou gcmaak het. "Dr. Ru 
pert is 'n vere ntwoordelike per- 
oon en al niks doen om die uni 
ver iteit e naam . kade te bcrok 
ken nie," het mnr. Myburgh gcse. 

Toelatingsvereistes wel 
Deur 

G wi Botma 
KAAP TAD. - 'n Benoemde 

LP van di Arb ider party, mnr. 
Jannie Douw, het te velde getrek 
t en die aankondiging dat trenger 
toelatingsvereiste aan "blanke" 
univer iteite ingestel gaan word. 

Mnr. Douw het in die Raad van 
Verteenwoordigers ge edit i 'n 
teken aan "verkrampte ,. dat an 
d r bevolkingsgr epe nie daar wel 
kom j nie. 

Die mediabeampte vr n die Uni 
versiteit van Pretoria, Mnr. Ma 
nu Myburgh, het die univer iteite 
se optrede verdedig. Volgcns hom 
betoken "die aankondiging . legs 
dat die R gering 'n plafon vir tu 
denteget lie gaan tel vir ubsidie 
d leindes." 

"Aan e ien tud nte nie op hul 
v Jkleur ni , maar leg volgens 
akaderni e kwalifikasics bcoor 
d e) word, L d ar geen prake van 
di krimin ie t en eni e groep 
nie," het mnr. Myburgh ge e. 

Baie rni n "anderskl urigcs" 

PRETORIA. Mnr. Gerdus 
Kruger, tot on lang nog SR-lid 
v n Tukkie en vo ritter van die 
reg. e Afrikaanse Studemefront, is 
deur die IINP benoem a. dlc par 
ty se kandidaat in die ki afdelin 
Witbank. Mnr. Kruger i tan. 'n 
vierdejaar tudent in die Regtc, 

Mnr. Kruger het by navraag 
g sc hy wil raa y studies vol- 
1 oi. Met 'n driehoekstryd tu sen 
die NP, die HNP en die KP, dink 
mnr. Kruger sy kan c i skr al om 
die tel te wen tensy die KP en 
di BNP 'n verkie ingso rccn 
k ms in die Witbank-kie afdelin 

PRETORIA. Dr. Anton Ru- 
pert i onbe trede a kan elier van 
die Univer iteit van Pretoria aan 
gcwy nadat y enigste opponent, 
'n 24-jarige oud-s tudcnt, hom aan 
die verkiesing onttrek het. 

Dr. Rupert, 'n interna ionale 
nyweraar, het 'n B.Se-graad aan 
Tuks verwerf en is een van die be 
kend te inwoners van Stellen 
b ch. 

y opponent, mnr. Lex Middel 
berg. nog verlede jaar 'n Tukkie 
. tudent, ebenoeming i deur stu 
dente as 'n "joolgrap" en 'n po 
ging om "naam te maak" be kryf. 

M nr. Middelberg i word gesien 
'n bekende in Tuk e politieke 
kringe. Volgens di voorsitter van 
die Afrikan r tudentefront en 'n 
gewcse Rdid, mnr. G rdus Kru- 
er, wa mnr. Middelberg die eer- 

doen aansoek om by Tuks te stu 
deer, het by gcs c. Hoewel daar by 
Tukkies 'n kwota vir bruin en 
swart studente is, i hulle daarom 
"nog nie naby ons kwota nie,' het 
mnr. Myburgh ge c. 

Volgens mnr. Myburgh het 
Tukkies 'n ooreenkoms met Me 
dunsa en die Universiteit van die 
No rde waarvolgen Tukkies nie 
"die room van die tudente sal af 
skep nie". 

Mnr.Gerdu Kruger, voor itter 
van die Afrikaan e Studentefront 
by Tukkies en HNP-kandidaat in 
die kiesafdeling Witbank, het ge c 
daar word gepoog om die univer i 
teit "swart te maak". Volgen 
mnr. Kruger was daar verlede jaar 
ongeveer ses ander kleurige voor 
graadse studente. "Vanjaar i 
daar ongeveer 40. Hulle i besig 
om ons die gif bietjie vir bietjie in 
te gee." 

Mnr. Deon Meyer, media ka 
kelbcampte van die Univer. iteit 
van die Oranje Vrys taat, het ges e 
die t elating vereiste sal nie 'n 

kan bereik. 
Mnr. Kruger het gese 0 'n oor 

eenkom is 'n "sterk m ontlik .. 
heid". Indien wei ooreengekom 
word, i die kanse 90% dat die reg 
. e partye die etel by die NP sal 
fncern, het mnr. Kruger gese. 
"Die gewone kie er sal die regse 

partyc dwing m aam te taan, 
want hulle verstaan nie die r,arty 
politiekc truwelinge nie, ' het 
mnr. Krug r gcse, Hy het byge 
v eg dat di KP gewikkel is in 'n 
oorlewing. tryd en daarom die 
IINP wil "in luk~'. 

ommer 
gro t invloed op getalle a n die 
univers iteit he nie. "Alle aandui 
ding is dat die blanke bevolking • 
c: anwas binne die volgende dekade 
sal afplat en dat groei op voor 
graadse vlak in elk geval al af 
plat. " 

Dr. Stuart aund rs, rektor van 
die Univer iteit van Kaap tad, het 
'n v rklaring uitgereik waarin hy 
die wen Iikhcid van strenger toela 
tingsvereistes betwyfel. Hy voel 
die to kom moet beplan word 
met inagncming van alle uid 
Afrikaners. 

Prof. Hermie Ro ouw, vi e-rek 
tor (akademies) van die Universi 
teit van Stel1enboseh, hct gcse wat 
"die beplanning van y akademie- 
e bedrywighede bet ref, die US 

ondubbelsinnig 'n beleid van ge 
halte-ontwikkeling gekies het". 

"Van enige paging om tu 
dente op 'n di kriminerende basis 
nwelk m tc laat voel, wa en is 

daar gecn . prake in die besluitne 
min van die Univcr iteit van 
tellcnbo ch nie," het hy gese. 

NP I andidaat 
Oor sy be nking uit die SR 

het mnr. Kruger ge c hy het dit 
ged en om te vcrhoed dat die stu 
denteraad by partyp litick betrek 
word. Volgen mnr. Kruger is die 
mee te SR-lede linksge ind ( P) 
en daarom bly oor y bedanking, 
"hoewel hulle dit nie al c nie". 

Mnr. Kruger het gcse die Tuk 
kiestudente al oor die algerneen 
"libcrale politiekc modelle" on 
der teun. "Wanneer 'n voorstcl 

o 0 ps telling van die k huise 
hulle cgter persoonlik raak, is hul 
le baie me r kon erwatief." 



I(ovsies steun 
onafhanklikes 
Deur Gawie Botma 

BLOEMFONTEIN. - Onver 
genoegdheid met die regering het 
'n "baie breer basis" as wat alge 
meen vermoed word en strek veel 
verdcr as bloot akademiese kringe, 
het prof. Philip Nel van UOVS 
vandee week ~ese, en 'n bondge 
noot van hom IS deur " aile lac van 
die bevolking" gelukgewens. 

Prof. Nel, van die departement 
emitiese tale aan daardie univer 
iteit en 'n uitgesproke ondersteu 
ncr van die sogenaamde onafhank 
like beweging het vandeesweek 
gereageer op koerantberigte dat 
hy en vier ander akademici van 
die UOVS hulle by prof. Sam pie 
Terreblanche van Stellenbo ch 
"geskaar" het. 

Hoewel hy in beginsel nie van 
prof. Terreblanche verskil nie, wil 
hy nie graag onder "'n hofie" ge 
plaas word nie, het prof. Nel gese. 
"Mense sien die Vrystaat as die 

bakermat van tradisionalisme. Die 
Vrystaat is nie agter by ander 
mense nie," het prof. Nel gese, 

Daar is ook "onder gewone kie 
ers" ontevredenheid oor die stadi 
ge tempo van die regering se her 
vormingsinisiatiewe, het hy gese, 

u 
Any hi 

Volgens hom sal "die onafhankli 
ke kandidate aan die kiesers wat 
vasgevang sit tussen die NP en die 
PFP, 'n uitkoms bied." 

Volgens prof. Nel sal 'n groep - 
rin~ van onafhanklike kandidate, 
indien hulle verkies sou word, baie 
meer bereik as bloot net die sim 
boliese waarde wat hul optrede tot 
dusver het. 

Prof. Elwill Beukes, van die de 
partement Ekonomie aan die 
UOVS, het prof. Nel se stand pun 
te onderskryf. Prof. Beukes het 
gese die Regering se houding dat 
sekere sake nie onderhandelbaar 
is nie, "die Regering aan die einde 
van sy pad gebring het". "Volks 
groepe kan nie die boustene van 
ons staatkundige ordening wees 
nie," het hy gcse, 

Prof. Beukes het gese mense uit 
"alle lac van die bevolking" het 
hom al met sy standpunt gelukge 
wens. Volgens prof. Beukes is " 'n 
nuwe politiek" nodig vir die land 
se toekoms. 

Die drie ander akademici wat 
hierdie siening deel is proff. Fre 
derick Fourie en Dirk du Toit, en 
mnr. Albert Weideman. Prof. Ncl 
het gese hy en sy kollegas het nie 
uit eie beweging verklarings aan 
die pers uitgereik nie. Vol gens 
hom het die pers hulle genader. 

nie, maar waarvoor hulle opgelei 
word". Hy het onder andere gese 
hy sien me kans om as 'n diens 
Rligtige in die swart woonbuurte lOp landgenote te skiet" nie. 

n Dccl van die brief het gehan 
del oor die SAW se rol in Angola. 
Mnr. Du Plooy het aangevoer dat 
Unita "in bcginsel" 'n terroriste 
organisasie is omdat hulle die An 
golese regering probeer omver 
gooi. Hy kon nie "verstaan" waar 
om die Suid-Afrikaanse Regering 
hierdie "terroriste" ondersteun en 
ter elfdertyd Suid-Afrikaan e 
burgers as "terroriste" doodskiet. 

Verskeie tudente en lede van 
die Weer mag het op die brief ~e 
antwoord. Volgens mnr. Emile 
Moelich, sub-redaktcur van Die 
Perdeby, het hulle 'n telefoonop 
roep van 'n dienspligtige ontvang 
wat e "so iets was lankal nodig". 

Prof. Carel Boshoff, hoof van 
die Afrikaner Yolk wag, het 'n 
brief ge kryf waarin hy mnr. Du 
Plooy se aantxgings uit 'n "file 0- 
fiese oogpunt ' benader. 

Die Matie het navraa gedoen 
omtrent mnr. Du Plooy, en hy is 
na bewering nie 'n lid van die End 
onscription ampaign (EC ) 

nie. Volgen mnr. Moelich is di 
ECC "bedrywlg" op Tukkies, hoe 
weI dit nie 'n erkende studenteor 
ani asie i nie. 

RAG 
that Float 

Kom boo 'n vlot I!!!! 
Waneer : Saterdag 7 Maart. 
yd: Van vroe aterdagog nd. Vlotte mo t teen 9hOO voltooi wees. 

Optog begin om II hOO. 
PIck: By Zandvlei, oorkant Marina da Gama naby Muizenberg. 
Inskrywingsgeld : RIO per vlot 

Pryse! Pryse! Pryse! 
... Be te vlot. 
... Vinnigste vlot 
... Beste naam vir 'n vlot 
... Beste manlike/vroulike vlot 
.. "Mr Anything that floats." 

Y t rman wem-komp ti i ! Wind urfer uitstal- 

: MARIANNE JORDAAN tel. (021) 663903 
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ford is kons rwa ief "cool" 
Deur STEPHAN MALHE fE 
DII:. Stellenbosch van die VSA. 

S6 kan Stanford Univcrs iteit 
rnaklik bekendstaan. Dit i om 
trent so oud soos Matieland, het 
oak 13 000 tudente en i veertig 
minute sc ry van een van die mooi 
ste hawestede in die wereld in 
hierdie geval San han isco. 

Dit reen elf in di winter,'n 
funksie van die Mediterreense kli 
maatstrcck waarin die univers i 
tcit, gebou in 'n aard 'c. inheem e 
styl, Ie. 

Die ooreenkomste i maar op 
pcrvlakkig: Stanford het 'n ken 
kingsfonds van drie biljoen rand. 
tcrwyl tellenbo ch minder a. 'n 
tiendc daarvan het. 

Verder pog dit met nege No 
bel- en vyf Pulitzer-pryswenners 
op sy personeel. 16 700 aansoekers 
het meegeding om die ] 550 plek 
ke in die eer tejaars klas van 1986. 
Na g r a a dse keuring is no 

taaier: 700 studente het meege 
ding vir die dertig plekke in die 
rckenaarwetenskap-Pl-l D.-kur us. 

Kort ge tel: tanford tudent 
meen waarskynlik tereg dat 
hulle aan een van die beste univer 
siteite in die wereld studeer. y 
den die voetbalintervar ity verle 
de jaar teen nabygelee Berkeley 
hct eerstejaars hul eertyd. e kool 
vriende oorkant die veld begro t 
met plakkate wat lui: "We got in". 

Tog Iyk die studente op Stan 
ford nie veel anders van die op 
tel1enbo ch nie. Die man is dalk 

'n bietjie kortcr, die mei ies macr 
der kan dit die elfde mense wee 
wat in die Viet Narn-era die rektor 
c kantoor af'gebrand en bomme in 
verskeie do ente se kantore ge 
plant het? 

Vandag se Amerikaanse studcn 
te is konven ioneel en konserwa 
tief ligjar verwyder van die hip 
pies en rewolusionere van die Se - 
tiger-jare. 

Amerikaner tu en 
24 i president Reagan 

V eiligheids~olisie 
'waarsku ~ Perdeby 

PRETORIA. - 'n Omstrede 
ope brief in Die Perdeby gerig aan 
~e hoof van die Suid-Afrikaanse 

eermag, genl. Jannie Gelden 
huys, het verlede week 'n bcsoek 
Van die veiligheidspolisie aan die 
tudentekoerant van Tukkies tot 
gevolg gehad. 

Die brief is ge kryf deur mnr. 
~ ennle du Plooy, 'n ingenieurstu 
ern, en 'n redaksielid van Die 

~erdeby. Die veiligheidspoli ie 
et na bewcring 'n paar vrae aan 

111 • Drice Odendaal, redaktrise 
Van Die Perdeby, gestel, maar stu 
dent~ wat hieroor uitgevra is, het 
31 weier om kommentaar te lewer. 
4d~~baar is me. Odendaal teen 

I inforrna ie" gewaar ku. 
. Die brief is geskryf na aanlei- 

~!ng van die advertensie wat dcur 
ie SAWin drie Sondagkoerante 
cplaa is. I n die adverten ie het 
en. Gcldenhuy toekomstige 

~I n pligtiges "gerusgestcl" oor 
hIe Weermag en die ervaring wat 
)ulle daar sal opdoen. Mnr. Du 
II oy se brief het kommer uitge 
,preek oor gen. Gcldcnhuys sc 
P rsepsie van die vrae wat 10 ons 

~tockomstige dienspligtiges) ge 
gtcs omgaan". 
In sy brief se mnr. Du Plooy 

V rder dat hy nie "twyfel oor hoe 
go d dienpligtiges opgelei word --- 

o 

tc onder teuner. e. pr kke gaan 
eerder 0 r ski-naweke n salari e 
op Wall treet or burg rrcgt 
en ras edi krimina ie. 

Onder sommi e studente en 
b i do ente is dr r kommer 0 r 
die materialistic e inge teldh id. 
Die prioriteite word ok w er 
'pice) in die klem wat tanford p 
t.ocgepa te weten kapp , in e 
nieurswese en rekenaarwetensk p 
pc plaa . 

Spe iale pro ramme vir di 
eeste w ten kapp b I op van- 

jour 700000, t rwyl 'n nuwe sen 
trum vir tegnologie 'n begrotin 
van 40 miljo n dollar het. 

V Igens prof. ordon rig, 
hoof van di dep rtement van ge 
kiedeni aan St nford, hou die 
klcm op die tegnie c root gevare 

A HANK I 
KANDIDA 

Ware Visie - 'n Nuwe V rtre 
Indlen u glo in die toekoms van Suid-Afrlka en 
bereid is om te help in ons verkiesing v Idtog 
tot 6 Mei salon u graag wit ontm 

unt 

Datum: Maandag 9 Maa 

Plek: Heroldstraat 19 
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Stelmont Vier 

OIl,Vlce ell ncotlor th 
d nts r notIng 0 tnl 

Deur Dawid van der Merwe. 

Th y wont at it rth rl 

I 
+,0 
~ 

E 

G HOUT 

Th y wont 
'food! 

JA 

Wl-jllt'S th i au tlu tim 7 

OUD KRAAL 
BIRDSTR. 33, STELLENBOSCH. TEL. 72642 

IUL 
VOORSITIER OPEN VERGADERtNG EN IS DADELIK 
GESE OM SY BEK TE HOU EN TE BL Y BY DIE FEtTE 

F IT HR. 1 Oudekraal BEK REK BURGER is die beste 
Burger waarde vir geld omdat dit gekookte 
groente insluit. 

F IT NR. 2 Daar is nou geroosterde toebroodjies & 
chips & slaaie op die spyskaart vir die ou 
wat nie meer as R3,OO op 'n meisie wil 
spandeer nie. 

IT NR. 3 Die beste en goedkoopste etes in Matieland. 
IT NR. 4 "Rom Rom Rom DIE MA TIES KOM", Oude 

kraal maak jou nie kaal as jy betaal, 
F IT NR. Daar is I n present of 'n ietsie verniet as jy jou 

naam in ons verjaardagboek inskrr,f. (Oit is 
definitief nie 'n I' All expenses paid ' naweek 
in Mauritius nie.) 

H/v K k- en Andrln 8 
Ir Church and Andrln t 

DI 

Scene at ... 
Kroningsbal. in die Stadsaal. Splendid and splendour' 
fotos en ben op bladsy 16. I 

A Day at the Races. 
Vanjaar se Matie ' Day at the 

Races, wat uitgestel is as gevolg 
van die griep-epidemie onder die 
renperde, sal beslis nog plaas 
vind.'n Moontlike datum wat ge 
noem word, is die 23ste Mei. Om 
dat ander belangrike perdewed 
renne nog op die Milnerton Turf 
Club moet plaasvind , kon geen 
ander datum gevind word nie. Die 
tema van die "posh" Karnavalge 
leentheid is "Splendid and Splen 
dour" en die kaartjies sal R6 koso 
Groot pryse is op die spel vir die 
besgeklede man, dame en paartjie. 
Verdere besonderhede sal later 
bekend gemaak word, maar Ma 
ties moet solank die datum oop 
hou. Veral die Eerstejaars moet 
nie die geleentheid misloop nie. 
Sien julie daar! 

Maak hope geld 

met A kerjolle! 
Die verkope van die Akkerjol 

het vanjaar 'n voorlopige inkomste 
van R33000. aan karnaval besorg 
. Verkope gaan egter nog voort .cn 
dis hier waar 'n mens in die vakan 
sics sommer hope geld kan rnaak 
deur die joolblad in afgelee plekke 
teen 'n komrni sie te verkoop. In 
plekke waar die Akkerjol nie deur 
Karnavaltyd verkoop word nie, is 
al bevind dat hulle Oink verkoop, 
wat, teen RO.50 per eksemplaar 
kommissie 'n vakansie vir 'n goeie 
verkoopsman kan betaal. Belang 
stcllendes kan gerus vir Steyn van 
Niekerk of Fritz Brand by die 
Karnavalkantoor in die Neclsie, 
tclefoonnommer 
70293/70245/70255 kontak. 

Marie Brody An 
Tjaart Esterhuizen 

MOTORCYCLE INTERNATIONAL 
New and Used Spares 
Sales and Workshop 

Contact 
DEON MARITI 
(02231) 3055 

(02231) 79153 A/H 
WASSERY (D WASBALlE) 

VOLLE DIENS OF SELFBEDIENING 

PROMOSIEARTIKEL Salon Chatterb x 

Gretha Botha, vierde van links. 

sf pine in S t II .Isch 

I and Plumb Crazy, can b (0 tocted ot Ion Chaft r x n xt to UU in Andringo Str t. T I phon 

JIl ubel JIl t appp «f ntS) J!l 
.1'urnit e ctCo. (tJtp) .......... ~ 

o 

HEADPHO 
RADIO 

• AM/FM MINI HEAD 
PHONE • LED POWER 
INDICATOR • LIGHT 
WEIGHT FOR FOLDING 
CABINET • TELESCOPIC 
ANTENNA • 2 PENLITE 
BATTERIES 
(NOT INCLUDED) 
NORMAL PRICE: R69,99 

/ 

CASH 



Perdegriep kelder ni 
Sjmonsherg se Met 

Deur ESME VISSER 
G ROOT drama het verlede 

V rydag afgcspeel by die Simons 
berg Winston Met toe Eendrag 
vier van die Mej. Met-finaliste 
voor die gelecntheid geskaak het. 
Na die nodige onderhandelingspo 
litick i die skoonhede veilig te 
rugbesorg in ruil vir Eendrag se 
vlag wat Simonsberg gesteel het. 
I mperfection Election 

Ten spyte van ontwrigtings en 
die daarmee gepaardgaande dra 
mas, is vier wedrenne afgehandel 
met die hoofwedren die tradisione 
le Winston Simonsberg Metropoli 
tan Stakes. In die eerste wedren, 
The Imperfection Election, het ses 
pcrde kragte gcmeet: Politician, 
Black Power, Worrall's Quarrell, 
Terror-Blanche, Intutambo en Co- 
leghen. " 

Pandemonium het egter losge 
bars onder: die vroulike tocskouers 
toe die bcrugte "Phantom Flas 
her" die sekuritcitswagte ontglip 
en al hardlopcnde sy bates aan die 
skare vertoon het. 

Die tweede wedren, Liberal Ar 
chies Memorial Stakes, h e t 
Sticky-Vicky, Who Flung Dung, 
Hole-in-one, Vigstory, Stimerhol 
en Slip Stream, die belowende vul 
Van Vaseline, teen mekaar te 
taan gekom. 
Beroepswedders raak berug 
J ntussen het die beroepswed 

ders van Gang Bang-Ossewa-Dea 
lers en Crocodile Randy Dealers 
Weens "ornstandigdhedc" so mee- 

gevoer geraak dai die Met sekuri 
tcit weer moes ingryp. 

Ter nagedagtenis van die on 
langse perdegriep is die derde 
wcdren gehou, The Horse Flue 
Memorial Rundown. Run up, In 
fection injection, Miss-a-million, 
Snotneus, Blougat en Turffontein 
Toe het vir die mees opwindende 
wedren van die dag gesorg. Een 
van die perde het egter ineenge 
stort, maar die Met Vet was gou 
op die toneel. 

Die hoofwedren het groot op 
winding veroorsaak en One for 
Pleasure, die vul van Vet Pret, 
Stiff Spanner, Knater Wafer, 
Wolf Power, Wit Willem en Gri 
mora, vul van Semorra, het me 
kaar die stryd aangese. 

Tussendcur is die skare ver 
maak deur 'n kulkunstenaar, 'n 
kabarctvertoning,'n pong-pong or 
kes en die Simonsbergers in die al 
gemeen. 

Later is Julie Scheepers van 
I rene deur Mev. Engelbrecht, 
voormalige skoonheidskoningin en 
eggenote van Jannie Engelbrecht, 
as Mej. Met gekroon. Rene Ok 
kenberg van Nerina en Tania Els 
van Harmonie was onderskeidelik 
cerste en twcede prinsesse. 

Die aantreklike pryse van Mej. 
Met het onder andere 'n vierdaag 
se modelkursus by Chari Best 
agentskap, 'n RIOO geskcnkbewys 
van Checkers, 'n etc vir twee by 'n 
plek van haar eie keuse vir soveel 
as moontlik ingesluit. 

Erika Jakobs en die primarius van Simonsberg, Andrew Brei 
tenbach. 

Deirdre Lubbe, Mejuffrou Matieland 1987 ~ 

Die Matie gesels met 
MEJ. MATIELAND 1987 
DEIRDRE Lubbe is uitasem, maar betyds vir haar onder 

boud. Deirdre, van Sonop, se ouerhuis is 10 Parow-Noord en 
sy het skool voltooi aan die ho erskool Tygerberg. Tans is sy 
'n derdejaar BA-student wat kliniese sielkunde wil studeer. Sy 
was n:teJ. Helshoogte in haar eerste jaar, asook 'n mej. Maju 
ba-prinses 

Ja, die Ruiterwag was ook 
daar! 

' .. en dis Worrals Quarrel wat in die bin 
hy loop voor ... 

Trompoppies van Stellen 
aan in beweeg, en bosch het weer 'n pragtige 

vertoning gelewer. 

Di R dak i Sosiaal i tot u dien . B I on 9 ru 
by 5979 om on t laat weet van nig 0 ial 
nuu waardigheid. V r niging , ko hui , n SR 
b k rmde in tan ie kan verni t hull kom nd 
aktiwit it adv rt r op on blaai . 

R dak i aktyd vir di volg nd uit aw 1 Maart. 

Corlia rwee het met haar 
I gaan ges Is 

Corlia: Hoe voel jy oor sko n 
heidskompetisie ? 
Deirdre: ... 'n Baie eienaardige 
ding, ek voel elk meisie het in 
haar uiterlike en innerlik iet 
mooi - ek dink die belangrik te om 
te onthou is om "jouself" te wee .. 
orlia: Julie het vele verpligtin 

voor die Kroningsbal gehad. Ver 
tel on daarvan. 
Deirdre: Ons het hoofsaaklik as 
debutante gewerk, vir U KOR, 
en lk moe 'n minimumbedra 
van e honderd rand in amel vo r 
die finale keuring. On wa Kat p 
stad toe om ond. rri te word 10 
modelwerk en etiket. U OR e 
klinieke het ons ook b oek. 0 dit 
wa besig, maar dit wa baie lek 
ker. 
Corlia: n julie finali te aam, h t 
julle goeie vricnde geword? 
Deirdre: Di ienaardig, ek h t 
nooit gedink mens wat mekar r 
lad nie geken het nie, .0 na n 

mekaar on kom... en m i ie het 
vandag vir my 'n blomm tjie e 
bring. 

Corlia: Waarvan hou jy in In m n? 
D irdre: Moeilikc vraag! Ek hou 
van 'n man wat donk r is v n 
laat, met donker hare en so ... wel 
dit han ek r v n die p r n af, 
ne? 
Corlia: Eni e filmh Ide - Ma num 
dalk? 
Deirdre: Nee .. k hou nik 
Magnum nie ... lag .... naak 't 
no nooit filmhelde of p litl ke 
held gehad ni - hull is nie rArj 
nie. 
orli : .. n tellenb ch s mans? 

D irdre: (. katerla ); Stellenbo eh 
s mans! 
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Finlay's Winebar and 
Restaurant 

A n w ~oncept i!l entertainm~nt has arrived in Stellenbosch, in ~h~ 
form of Finlay's Wine Bar. The Idea of ~ wine bar h~t1s from America 
and London and is hopefully the beginning of many 111 this area. . 

;inlay's is to quote Mr Richard Wharton, HA very upmarket wlf~e 
bar with rea~onable prices". Finlay's is very stylishly done up and IS 
definitely the place for a relaxing evening. . 

The aim of the Wine Bar is to promote South African estate wmes to 
the general public. Each week a different estate wine is sold as the 
house wine, but most other wines can also be purchased. Beer and SpI- 
rits are also sold at very competitive prices. . . 

Finlay's also serve a small buffet and carvery. ThIS ~onslsts of two 
types of meat of which you can have one, as well as vanous salads and 
vegetables. All this is served at the low price of R5,OO per plate .. They 
are open from twelve to two thirty for lunch, and from seven ~h'rty to 
eleven thi rty in the evenings. They are open from noon for drinks and 
the last order call is at twelve thirty. .. . 

When I asked Mr Wharton if he thought he had any ccmpetition in 
the area. his response was, "I don't believe we have any, due to the fact 
that there are no other wine bars in the area." 

In spite of the fact that Fi~lay's h~s only.been open for a f~~ days the 
service was fast and professional, Finlays IS a welcome addition to the 
panoply of Stellenbosch restaurants. BY HEATHER MOORE 

Scene at ... 

Goggie van Heerden, Lemaryn Louw, Gert Smal en Emma 
Linde uitgevat gevang deur Chari Best, Fotografie Ateljee in 
die Trustbanksentrum, by die Karnaval Sosiale Hoogtepunt 
van die Jaar, die Kroningsbal in die Stadsaal. Nog fotos en 

berig op bladsy 16. 

Piet Marai 
U N.P.-k ndidaat vir Stellenbq ch 
Ontmoet Piet Marais. Dud-Matie. Regsgeleer 
de. Realis. Gemeenskapsmens. Kampvegter 
vir die Universiteit. 
Sedert 1982 verteenwoordig hy Stellenbosch 
in die Parlement waar hy reeds verskeie se 
nior posisies beklee. _ ....... 

...... 
Talle Maties getuig van uitstekende diensle 
wering wat hulle van hom ontvang het. Sy po 
litieke teenstanders gee toe dat sy rekord on 
kreukbaar is. 
• Na 6 Mei 9 an di N.P. teed r eer. 
• Tot 1 90' wydlop nde h rvorming 
pi vind. 
Op Stemdag moet Stell nbo ch be luit of 
hy deel daarvan wil w e of op die kantlyn 
wil. bly tan. 

Opgestel en geplaas deur Johan Oosthuizen, Trustbank 
gebou 200, Stellenbosch. 

Op die Sosiale Front ... 
Suidwesvereniging 
'n Gratis Waatlemoenfees! 
Waatlemoenfees, Vrydagmidda~ 6 Maar~ op die grasper.k tussen N~ 

rina en Heernstede. Toegang gratis, almal .'s welkom en die pre~ begin 
om 16hOO. Kom neem deel en leer van Suidwesters se gasvryheid! 

Debatsvereniging. 
Debatsaand met Jeppe 

Prof. Julius Jeppe sal vanaand saam met 'n dertigtal studente eet by 
Ralphs. Debatsaande is gesellige geleenthede waar 'n genooide gas, sti 
mulerende, aktuele gesprek inisieer om van 'n heerlike maal ook 'n 
lccrsarne en verrykende geleentheid te maak, 

Karnaval 19~7; Al die uitslae!!! 
DIE SMOEG TROFEE 
1. Harmonic en Militerc Akademie 
2. MOnica en Huis Vis er 
3. Minerva en Dagbrcek 
4. lIuis ten Bos ch en Hombre 
5. Serruria en Eendrag 
VENSTERVERSIERINGS 
1. Hui Necthling en Huis Marai 
2. Harmonie en Militere Akadernie 
~. HuL De ,Yilliers en Wilgenhof 
4. Minerva en Dagbreek 
5. Huis ten Bosch en Hombre 
MOTORKOMPETISIEKAARTJIES 
I. J Iarrnonic en Militere Akadcmie 
2. Monica en Hui Vi ser 
3. Serruria en Eendrag 
4. Lydia en Majuba 
5. Heemstede cn Hel hoogte 
DRUMMIES 
1. Aristea 
2. Irene en H cnburg 

Helshoogtc en Heemstcde 
3. Minerva 
4. Erica 
5. Huis de Villiers 
AKKERJOLVERKOPE 
1. Harmonic en Militerc Akadcrnic 

. 2. Minerva en Dagbreek 
3. Iluis ten Bo ch en Hombre 
4. Monica en Huis Vi. ser 
S. Lydia en Majuba 

VLOTTE 
1. Monica en Huis Visser 
2. Minerva en Dagbreck 
3. Lydia en Majuba 
3. Irene en Elscnburg 

4. Serruria en Eendrag 
5. Ncrina en Simonsberg 
KERMIS 
I. Harmonie en Militcre Akadcmic 
2. Huis Nccthling en Huis Marai 
3. Erica en Libertas 
4. Irene en Elscnburg 
5. Ncrnesia en Helderberg 
REKLAMESET 
I. H uis ten Bo ch en Hombre 

TvGERBERGKAMPUS 

Trapkarnaval! 
Spanne van Tukkies, Kovsies en 

YSKOR sal die trapkarspanne 
van Stellenbosch aandurf op Sa 
terdag, 14 Maart met die mediese 
kampus se jaarlikse trapkarna 
val. 'n Veteraanmotorskou, radio 
beheerde helikopters, krieket en 
sokker toernooie is ook gereel vir 
die toeskouers. Stellenbosch se 
tamboernooientjies sal voor die 
kroning van mej. Tygermed deur 
Dr. Dawie de Villiers hul flinke 
passies demonstreer. Ds. Ma tie 
Brink sal by die potjiekospotte in 
aksie gesien kan word, en die 
snoekbraai, kosstalletjics en tee 
tuin behoort geesdriftige steun te 
kry. Die program begin om tien 
uur in die oggend met die Settlers 
Hoerskool skoolorkes wat gevolg 
sal word deur "n opwindende 
Trapkar straatrnyl in Voortrekker 
weg af. M usiek sal die hele dag 
deur gespeel word en op 'n hoe 
toon sal alles afgesluit word met 'n 
sokkie Saterdagaand op die ten 
nisbaan. Kom ondersteun jou kos 
huisspan, of kom neem deel aan 
wat beloof om 'n opwindende dag 
te wees- onthou 14 Maart! 

RADIO MATIE WEEK 13 MAART - 21 MAART. 
Radio Matie week is weer op 

ons, en heclwat interessanthcde 
word weereens beplan.Johnny 
Clegg op Vrydag, dcrticn Maart 
by die Dric Gewel. Ilotel begin 
die opwinding.Bussc sal voorsien 
word vir vervoer, luister maar vir 
die afkondigings op u gelicfkoo de 
kampusradio-stasie. Dinsdag, die 
scweruicnde is dit weer Pretdraf 
tyd, en vir die wat te veel kilo jou 
les verloor het is daar 'n Pizza eel 
in die Gat en "Down-Downs" by 
die Wine Route Hotel op Dondcr 
dag.Radio Matie en Woolwor~hs 
hied 'n belowende Modevertonmg 
Woensdagaand aan met vyftig 
pryse vir kaartjichouers. "Radiati 
on" tree op by die Sokkie in die 
Gat, Vrydagaand. 'n Radio Matie 
Braai sluit Saterdugaand nog 'n 
vol Radio Matie week af. 

DR. DENIS WORRAl 
. VIR HELDERBERG 

MATIES WAT BELANGSTEL OM TE HELP MET DIE 
VERKIESINGSVELDTOG 

KONTAK ONS 
STELLENBOSCH-KANTOOR 

BY 
MARINALAAN 7, 

DIE BOORD, 
'STELLENBOSCH 

OF SKAKEl 
(02231) 5410 .. · 

of 5420 (KANTOORURE) 
GEPLAAS OEUR 
VIV ZAAYMAN 
HOOFWEG 132 
SOMERSET - WESt 

BANGLES 
A DIFFERENT LIGHT 

JANET JACKSON 
(ONTROl 
A-HA 

S(OUNDREL DAYS 
PAUL SIMON 

GRA(£LAND 
FOSTER & ALLEN 

NEMIN/S(lNG 
SANDRA 

MIRRORS 
DAVE SANBORN 
A (HANGE OF HEANT , . 

THE PA(lFI( AGE 
I,\{e] I] ~ i~: I '0'. :41: t_ 
IN THE MIDDLE OF NOWHERE 

EUROPE 
THE FINAL (OUNTDOWN 
P. J. POWERS 

THANOIKA 
. STIMELA 

LOOK LISTEN DWDE 
Ir,!ni.~lli:l:jm:I!~',!.~ln{tJ 

Z/BUYINHlAIANE 
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Steun aan onafhanklikes 'polrtieke naiewiteit" 
Deur JACO WOLMARANS 

011 is eienaardig dat vera nt 
woordclikc men e hul steun on 
voorwaardelik aan onafhanklike 
kandidate tocse. Mense wat ge 
frustreerd met die tempo van ver 
andering is, het 'n blinde vertroue 
in die onafhanklike kandidate en 
bewonder hul indrukwekkende' 
baanrekord. Die rede is dalk die 
mcnse se politieke naiwiteit. 

S6 se die huidige LP vir Stellen 
bosch en Nasionale Party kandi 
daat in Stellenbosch, mnr. Piet 
Marais, in reaksie op die kandida 
tuur van dr. Esther Lategan, wat 
haar as onafhanklike vir Stellen 
bosch verkiesbaar gestel het. 

In 'n onderhoud het dr. Lategan 
gesc die "ticntalle oprocpe" wat 
sy van oor die land ontvang het, 
aan haar bewys het dat die be 
hoefte van Stellenbosse kicscrs 
aan 'n H nuwe politieke gesig", nic 
n~t tot die kiesafdcling beperk is 
me. 

"Daar is 'n duidelike klemver 
skuiwing in die politick. Ons onaf 
hanklikes verteenwoordig 'n nuwe 
positiewe insig wat die afgelope 
paa- jaar in die land ontwikkel 
het," het sy gese. . 

Dr. Lategan is 'n Stellcnbossc 
sakevrou wat haar doktorsgraad in 
maatskaplike werk in 1981 hier 
verwerr het. Sy het uit die NP be 
dank weens haar ontevredenheid 
met die party se beleid en leier 
skap. "My gewete het my daartoe 
g~dryf om my as kandidaat ver 
klesbaar te stel." 

Dr. ESTHER LATEGAN Mnr. PIET MARAIS 

Dr. Lategan het vandeesweek 'n 
gesamentlike manifes met dr. De 
nis Worrall, onafhanklike kandi 
daat vir Helderberg en mnr. Wy 
nand Malan, onafhanklike kandi 
daat vir Randburg, onderteken. In 
die manifes sit hulle " 'n filoso 
fiese standpunt en verskeie prak 
tiese voorstclle oor hervorrning" 
uiteen. Hulle sal die manifes later 
hierdie week openbaar maak. 

Sy meen haar demokratiese 
waardes is reeds lanka I in reaksie 
op .. 'n beweging wat duidelik in 

die gcmcenskap sigbaar is" gefor 
muleer. 

Mnr. Marais het gese hy is nie 
van s6 'n beweging op Stellen 
bosch bewus nie. "Ek is baie goed 
vertroud met die gemeenskapsge 
voel. As daar 'n beweging is, sal 
dit tot 'n klein groepie mense be 
perk wees," het hy gesc. 

Volgens mnr. Marais het die 
N P nie 'n "hervorrning model" 
wat die party onwrikbaar volg nie 
en glo hy nie dat daar een moet 
wees nie. "Ek wil 'n ontdekkings- 

rcisiger wees wat onderhandeling 
smodelle verken. Ons hct Stcllcn 
bo. sc intellektuele hiervoor nodig. 

"Ons moet saam modelle ont 
werp waarin aile Suid-Afrikaners 
geakkommodeer kan word. 'n En 
kele model sal die soepelhcid van 
die onderhandelingsproses te vee I 
aan bande Ie," het hy gese, 

Volgens mnr. Marais is die ko 
mcnde verkiesing deel van die "to 
talc hervormingsprogram". Daar 
is geen bloudruk vir hervorming is 
nie, omdat die NP besig is om te 
"konsolideer", "Die NP skep 'n 
basis vir die volgende fase van 
hervorming en kan die mandant 
daarvoor net van die kiesers kry. 
Slcgs nadat so 'n mandant verkry 
is, kan die Regering aandag skenk 
aan die tempo van hervorrning." 

Volgcns dr. Lategan moet her 
vorming "noodwendig gesprekvoc 
ring met swart Iciers insluit". Sy 
wil nie "paternalistics en aanmati 
gend" wees en verteenwoordigen 
de swart lciers aanwys nie. 
"Dit sou ook dom wees om die 

onderliggende realiteite van die 
ANC en kwaNatal-Indaba te 
ignoreer en van die tafel te vee 
sao die sentrale regering gedoen 
heL" 

Dr. Lategan voel . y het 'n baie 
goeie kans om in tellenbo ch te 
wen, vera1 omdat die helfte van 
die kiesers studcnte is. In 'n on 
langse onafhanklike meningsopna 
me wat onder 493 studente gc 
maak is, het 62,5% van di respon 
dente gese hulle sou vir 'n onaf 
hanklike kandidaat op Stell en- 

bosch stem. 81 % van die hct aan 
g e t o o n dat hulle s t ee ds 'n 
onafhanklike sou steun indien y 
'n vrou is. 
• Verskeie Stcllcnbosse , kadcmi 
ci en kampusleiers hct hullc by na 
vrat g oor Dr. Latcgan e kanse 
om die setel te wen, uitg spreek. 

Prof. ampie Terreblanche he! 
gese sy kan probleme ondervlnd 
om die po stemmc van die meer as 
4000 afgestudeerde studcnte wat 
steeds op Stellenbosch gere i 
st reer is, te kry. 

Die voorsitter van die SR, mnr. 
Chris Jacobs, hct gcse hy glt) dr. 
Lategan het 'n "skraal kans am tc 
wen", omdat mnr. Marais. e hard 
werkendheid tot gevolg gehad het 
dat die kiesers "weet waar hulle 
met hom staan", 

Mnr. Emile Wessel , vo rsittcr 
van die KP-. tudentctak, het gesc 
dr. Lategan het 'n beter kant om 
te wen as 'n PFP-kandidnnt. Hy i 
egter van mening dat die NP die 
setel gaan wen. 

Die voorsiuer van Nusas op 
rellenbosch, mnr. Juco Malan, 

meen as dr. Lategan in ha r be 
lcid oor relevante kwcssic. "vaag 
en onduidelik bly", sy 'n bcter 
kans het am te wen. 

Mnr. Nichola Myburgh, VOOf- 
iucr van die PSA, het esc die 
"simplistiese politi kery" van Di 
Burger om die onafhankliker , 
HPro~ge" te probeer uitmaak, 
hom 'ten diepste grief". Volgens 
hom sal die. ukses van dr. Late 
gan e poging van har r "orgnni a 
roriese vermoecns" afhang. 

SA 'gereed vir gelyke regte' 
SUID-AFRIKANERS is ge- --~~------~------~----~~------~------. 

recd en gewillig om opofferings te 
~aak ten einde apartheid te be 
c,lO.dig en gelyke regte aan alle 
SUld-Afrikaners toe te ken. 

S6 het dr. Denis Worrall, onaf 
hanklike kandidaat in Helderberg, 
vertede week tydcns 'n openbare 
vergadcring in die Stadsaal gese. 

Sowat I 500 mense het die ver 
gadcring, wat die Populere Stu 
dcntc Alliansie gerecl het, byge 
WOon. Die vcrgadering het heel 
~at belangstelling van die interna 
L lonale media uitgelok. 

"Dit is nodig dat Suid-Afrika 
ners nou in die openbaar moet 
. tandpunt innecm en se dat dinge 
Wei andcrs aangepak kan word. S6 
sal die regering die boodskap ont 
Yang wat mense van hulle verwag 
h am inisiatief aan die dag te ]e en 
ervorming te bcspoedig." 
. By het die regering se verkie 
Ingsmanifes as "flou' bestempei 
°k~dat dit aan "inisiatief tekort 

, tet". "Die regering kan nie be 
l~ngrike geskilpunte soos die 
~~rocpsgebiedewet ignoreer deur 
h it uit die verkiesingsveldtog te 
au nie." 
Volgens hom is die onsekerheid 

van Suid-Afrikaners oor die land 
~e lockoms daaraan toe te skryf 
at die regering afstand gedoen 

het van die apartheidsideologie, 
l1)a~r niks in die pick daarvan aan 
geblcd het nie, 

Foto: THE ARGUS 
Die stampvol Stadsaal tydens verlede week se Worrall- 

vergadering was' n voorsmaak van die verkiesingstryd wat in 
Stellenbosch voorle, 

"Die komende verkiesing is dus 
van kritieke belang, omdat dit die 
geleentheid bied vir die opstel van 
doelstellings vir die beeindiging 
van apartheid en die verlening van 
politieke regte aan alle Suid-Afri 
kaners," het hy gese, 

Dr. Worrall het ook bekend ge 
maak dat hy en mnr. Wynand Ma 
lan, voormalige !\I P·LP vir Rand 
burg en tans onafhanklike kandi 
daat in de kiesafdeling, 'n gesa 
mentlike manifes gaan opstel, 

waarmec hul 'n "nasionale veld 
tog" gaan loads. Volgens dr. Wor 
rall sal hulle besonderhede oor die 
praktiese stappe wat hulle vir her 
vorming aanbcvecl, daarin vervat. 

In antwoord op 'n vraag het hy 
gesf die PFP is "irrelevant", aan 
gesien die party "nie die regering 
is nie". 
"Die PFP het hul rigting verloor 
en kan Suid-Afrikaner nie langer 
t01 eenheid inspireer nie," het hy 
gcse. 

Bedankings uit die PSA na vergaderings 
PROMINENTE lede van die 

~OPulere Studente Alliansie(P A) 
t. die afgelope tyd uit die organi 

sasle bedank. 
P Lede is veral ontevred oar die 

A se beweerde "beweging weg 
v~n die NP". 'n VoormaJige voor 
Sitter van die N P-studentetakke 
~n bestuurslid van die PSA, mnr. 
. nton Schoombee, en nag 'n N p 
hd, nmr. Barrie de Beer, het reeds 
()lll die rede uit die PSA bedank. 
p Die ontevredenhcid is mi twee 

A-vergaderings, waarop die 
~n)strede akademikus. prof. Willie 
!sterhuyse. en die onafhanklike 
k~ndidaat vir Helderberg, dr. De 
rll~ Worrall, opgetree hel, tot 'n 
SPits gedryf. 

Volgens die huidige voorsitter 
~an die NP-studentetakke. mnr. 
ahann Oosthuizen, sal hy lede 

van die N P "aanraai am uit die 
PSA te bedank" as die PSA onaf 
hanklike kandidate in die verkie 
si ng onderstcun, 

Die voorsitter van die PSA, 
mnr. Nicholas Myburgh, het ont 
ken dat sy organisasie tot dusver 
in die verkiesmg kant gekies het. 
"Die PSA kan nie die k~nt van 'n 
spesifieke kandidaat kies voordat 
die onafhanklikes nie hulle beleid 
duideliker gestel het en die be 
stuur die lede van die P A daar 
oar genader het nie." 

Mnr. Myburgh het dit egter be 
twyfel of die or~anisasie weI amp 
telik sal kant kles. '"Lede van die 
PSA mag wei individuecl in die 
loop van die verkiesingstryd 'n 
spesifieke kandidaat steun. " 

Volgens mnr. Myburgh was die 
PSA nog no it aan enige poJitieke 

party gekoppel nie. "Bulle wat 
dink dat on as plat very n cr vir 
die NP optree, ver eer onder 'n 
groot wanindruk," het hy gese, 

Mnr. Myburgh h t gese sy or 
ganisasie is bereid am 'n platvorm 
aan enige kandida t wat "sterk 
hervormingsgesind", te bied. 

"Ek weet nie hoe enige redelike 
mens kan dink dat die NP die 
enigste or anisasie is wal 'n by· 
drae tot hervorming kan maak nie. 

Volgens mnr. Myburgh raai di 
P A mense aan om vir die kandi 
daat te stem wat die '"twee belong 
rikste kwessies in die verkiesing 
die verwydering van diskrimin - 
rende wette en die okkomodering 
van. wartes in die sentrale rege 
ringstruktuur", die sterkst aan 
spreck. 

N at-rebelle vra nuwe 
politieke inisiatief 
'n NUWE groepering in die 

Suid-Afrikaanse politick wat die 
land se politieke probleme kan 
identifiseer is nodig, het prof. 
Sampie Terrcblanche, politieke 
ekonoom en do ent in ekonomie 
aan die US, g se. 

Prof. Terreblanche is die voor 
sitter van die Stellenbosse Ge 
sprek groep, be taande ulr me r 
as dertig akadernici, wat onlan~s 
hul ontevredenheid met NP-bel id 
op 'n vergadering met die Staats 
pre id m, mnr. P. W. Botha, be 
spreek het. 

Prof. Terreblanche het saam 
met prominente akademici uit die 
NP bedank. Onder hull is proff. 
James curie: Juliu Jeppe; Frans 
chutt en Willie Rautenbach. 
Proff. 'ourie en J pp i dit 

e ns dat die NP 'n 's pl te per 
soonlikheid' het, omdat die party 
hervorming verkondig, maar 
steed nie bereid is om van blank 
dominasie afstand te do n nie. 

Vol ens prof. Fourie beteken sy 
"erkennin van osi Ie men. waar 
digheid" nie dat hy 'n politieke 
begin el van e n man een . t m 
voorstaan ni . 

"Die rninste wat di re erine 
k n doen, is om die 0.10 kono 
miese diskriminerende maatr cis 
af te skaf," het hy es". 

Prof. Terreblanchc het se 
"nuw inisiatief" is nodi vir poll 
tiek partye om die uid-Afri 
kaanse prbblecm opnuut t defini 
eer. 

"Ek het vir bai jare my akade 
mie e vryh id en int grit It op di 
spel geplaa om rel fwaardig 
heid aan 'n hervormin b I id t 
e." 
Prof. Willie t rhuy , hoof 

van di departernent filo fie, 11 t 
op 'n onlan se vergaderin van die 
PSA ges" ie woelinge in die NP 
is nie langer net "onderon. ies tu - 
en vri nde nie", m ar erder 'n 
"herbe inning" deur lede oor hul 
Ie p i ie binn party._ 

Hy het e" die Nuw Natte 
nva r d t r n kl ur ni ri- 

terium in eni p Uti k btl 
kan ld nie n dat die da van 'it 
dommasi t Ii. "Hull be ... ef 
oak dat di huidi e b d lin bloot 
wit dominasie ver k n . 

uDie NP g nie meer aan sy 
onde teuner 'n din lmie to· 
kom vi ie wat hull nto in ti 

maak nie. Men kry di indn 
dat hull teen die oppo isie-p rty 
moet stem, en nie vir die regering 
ni ," het hy gese. 

V ilg ns prof. Joh n E gena r 
van die D part ment Politieke 
ilcsofie, is dit belangrik d t di 

akademici wat uit die NP b d, n 
h t, HOOp S 1 wee. vir gesprekke 
van link. ". 

Die voorsiuer van die plaaslik 
PFP-dorp tak, mnr . Janni Ga i ... 
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Sensuur druis in 
een demokratiese reg 

FOKUS OP. SENSUUR 
"It is th state' duty ... not to be led 

astray by the will-o'-wi p of so-called free 
dom of the pre s ... it must keep control of 
the in trument of popular education with 
ah olute determination and place it at the 
ervice of the state and the nation ... It 
must be forbidden to publish papers which 
do not conduce to national welfare." 
Adolf Hitler ill Mein Kampf 

In 1985 h t sekere mense 'n mon terver 
gadering teen Die Matie aangevra om be 
swaar te maak teen "politieke berigge 
wing" in Die Mati . 'n Vol lac nederlaag 
h t op hulle gcwag, en die uitslag van die 
monstervergadering is deur Rapport (nou 
liks 'n "link e" k erant) beskryf as •• 'n oor 
winning vir redelikheid". 

Redelikheid eevier egter nie te lank in 
'tellenbo SR- eled re nie. Vanjat r se 
Idu van Maart het nog nie een aange 
brcek nie, en die elfde irra ionele denkpro 
'e van 1985 kom weer te voor kyn: Sekere 
Sf -lede maak be waar teen 'n brig oor die 
voorgenome SR-toer na Taiwan, maar vra 
dan om pre-sen uur van beri~gewing "in 
sak politieke aangeleenthede '! (Terloop , 
dit i intere. ant dat die Taiwan-berig a 
ongebaJan eerd be kou word - in die berig 
word drie men e aangehaal wat ten gun te 
vs n die toer i , en twee wat dit kritiseer!) 

In hul vo rverkie ingstoe prake en be 
leid verklaring het on huidige R-lede 
hulle gereeld uitge preek ten gunste van 
die veelgeroemde tellenbos e "oop ge 
sprek". Dit al intere s nt wee om te hoor 
h e die men e wat sen uur op Die Matie 
wil he, die twee denkrigtings versoen. "You 
can ay what you like as long as you agree 
with me?!" 

Die tipe outokratie e optrede kan mis 
ki n verwag word van diktatorieele heer- 
er van pie angrepublieke. Op 'n univer i 
tcit, wat veronder tel is om 'n pi k van "li 
berty and learning" te wee, waar redelik 
heid v oropg tel word, kom dit vreemd 
vo r. 

Die pers in uid-Afrika word tans 
an bande gel'" deur die mee drastiese 
maatr el denkbaar, 

Die regula ie , uitgevaardig kragtens die 
Wet op Openbare Veiligheid, maak voor 
si ning vir 'n verbod op die teenwoordi - 
heid van jo rnali te op die toneel van op 
r ri h id en optr de van die veilighcids- 

Diktat 
is die 
vyand 

va di 
'n Koerant moet as 

waghond oor owerheid- vrye 
soptrede waak, kryf AN- 
TON STEENKAMP 

"Pre-sensuur van beriggewing in Die tie sou die hele 
wese van Die Matie as studen ekoera ernietig. Dit sal 
'n einde maak aan die lang en tro tradisie van 'n 
koerant. " 

magtc, Laasgcnoemde mag ook nie gefoto 
grafeer word nie. Die Mini ter van Binne 
land e Sake en die Kommi ari van Poli ie 
het ook die bevoegdheid om beslag te Ie op 
enige publikasie waarin verbode tof ver 
skyn. 

B ierdie regulasies maak alreeds 'n be 
spotting van die idee van per. vryheid in 
uid-Afrika. Vir die SR van hierdie univer 

sitcit om die arrog n ie tc he om elfs ver 
dere sen uur op 'n koerant toe te pa , redu 
seer enige aan praak op die idee van 'ope 
gesprek" tot 'n grote ke fiksie. 

Dr. Percy Qoboza, een van uid-Afrika 
se be te en bekendste joernali. te, het verle 
de Vrydag op 'n aak/So iu vergadering 
daarop gewys dat niemand vry kan wee 
onder 'n vrye per nie. Die vcr konin vat 
deur baie Duitser aangevoer is toe hulJe te 
hore gekom het van die uitwi ing van die 
Jode deur die Hitler-b wind. was bl t: 

t die waarheid van ons 
, ek .het nie van jou ver 
takh k te gebruik nie. 
nou op die persoonlike 
I .t !eurge teld. Ek dink 
bal~ IOtelligente persoon. 

Ek het voo dInk dat jy waardering 
het vir die ~ vryhede van spraak en 
as 0 iasie. JOu VOOr- en na- verkie 
singsuit pr ,ptr de klop nie. "Power 
corrupt. • an Ute power corrupts abso- 
lutely." A rtul .ing inderdaad 0 
dra tic v h~t, 1. dit sekerli~ jou 
goeie reg, v reid om ons vriend- 
skap op di O~t te it. Maar ek sou 
dit waarde JY die la tige reukie van 
opportunis' my neu gate kan verdryf. 

Ek 
ickornite 

voldoen ,. 
wigtige b r 

v die sy geld Ole 

watter kwalifikasie hulle hulle die bcvoegd 
heid sou kon aanmatig. Maar dit i nie CCI'S 
die issue nie. In beginsel is die blote idee 
van ensuur oor Die Marie, deur wie ook al, 
gewoon verregaande. 

Die Matie is reglementer gebonde aan 
die etiese kode van joernaliste, soos neerge 
Ie deur die Suid-Afrikaanse Mediaraad. 
Aan hierdie kode al beriggewing gemeet 
word nie aan die arbitrere voorkeure van 
elfsaangestclde waghonde van die pers nie. 
Die grootste beperking 01' mag misbruik 

in enige demokrasie is deur middel van 'n 
vrye pel's wat kan kritiseer waar nodig. 
"The press has the enormous responsibility 
of giving the public the true facts: it fails in 
thi democratic tas k if it shrinks from, or 
glosses over, abu e and practice. harmful 
to the general welfare. It duty is to speak 
up, it loyalty is to the public not to any 
government or authority" 

S6 skryf Gerald Gordon, QC, en prof. 
I ennis Davis in The Star van] 5 Desember 
1986. Dit geld eweseer vir die tudcnte 
unie as pubJiek, en die SR a "authority". 

Hulle gaan voort: "Authoritarian regi 
mes have always found the smell of prin 
ter' ink intolerable and have preferred 
words to books, soldier to thinkers, mus 
cle to mind." 

Dit is die funksie van 'n koerant om as 
waghond op te tree oor owerheid optrede. 
Die Matie tree op as kritiese waarnemer en 
as neutrale skeid: regter in karnpus aange 
Icenthede, ook SR-optrede. As Die Matie 
onderworpe sou wees aan pre-sensuur deur 
'n SR-orgaan, sou dit hierdic belangrike 
funk ie, om as onbetrokke derde party 
waar te neem, heeltemal verydel. Kritiek 
op SR-optrcde sou nie bestaan nic en soos 
N.P. van Wyk Louw in Lojale Ver et e: 
•• 'n Yolk sonder kritiek i verlore." 

Pre-scnsuur van beriggcwing in Die Ma 
tic sou die hele wese van Die Matie a ~ tu 
dentekoerant vernietig. Dit sal 'n eind 
maak aan die lang en trot e tradisie van 'n 
koerant wat deur Coenie Slabber in Rap 
port beskryf is as "die beste studentekoe 
rant in Suid-Afrika." 

"Freedom of speech and freedom of as- 
embly arc part of the democratic rights of 
every citizen of the Republic," het regt r 
Van Zyl ge e in S v Tarrell. Daarsonder is 
ons oppad na 'n totalitere struktuur - waar 
teen sommi e mense natuurlik nie ekant 
i nie. 

HMy ondervinding is dat die middet bladsye. afge 
staan word aan net hoogs filoso/lese ~ e1e berigte van 
veral Politieke Filosofie studente of /I Qanhangers." 

ntraal aan die ged gte van 'n karnpu - 
koerant (onder be kenning van die SR) Ie 
s ker die deurgee van k mpusinli ting n 
aktuele opvo din . 

Maar word inligting I' kamnu - n ko • 
hui aan eleenth d dl urge ec? Nou vcr- 

wy ck nic 
stud ntcbel 
weet van 
elk n af 
lie) ho gt 
berg Mct? I 
kie p bind 
dum if tc t 

• 

tieke mo ie dan ge n b lang vir die Studen 
t -unie nie? Hoekom dink u het die SR be 
sluit dat 'n weeklikse nuusbrief die enigste 
manier is om sy studentc-unie in te lig 001' 
sy aktiwiteite? 

In wauer mat v ed Die Matie die St I 
I nbo e tudente op 001' die h Ie sp ktrum 
van Suid-Afrikaan e cbeurteni. e? My on 
dervinding i dat die middel te blad ye af 
gestaan word aan net "hoogs filo.ofiese" 
aktuele berigte van veral Politicke Filosofie 
tudente of aanhanger . I. d' ar geen ander 
mening oor dic E en die politi ke itua- 
sic nie? Ek hoor gereeld ander! 

Die mo ie is h cgenaamd nie dr ar p c 
mik om die vloei van inligting te b p rk 
nie. Dit i 'n eerstc praktiese mo ilik-tog 
interpreteerbare siap in die rigting van die 
studentebclange-polsaar. Da r i. geen spra 
ke van ensuur nie. 

Die mosie gee glad nie aan die Publika 
. ickomitec die re om berigte te skrap of 
om gedeeltes daarv n te v rwyder nie. ie 
Publika i komitec, aam e tel uit tudente 
van vcrskillende bclanges ktore, sou sl s 
v orkomcnd kon optrec, bcrigte tr k, cn 
aandui dr t hulle vo I 'n eker mening 
word nie in di berig vertccnwoordig ni . 
I ie Publikasickomitec se b voegdhcid s u 
'n paging wees om 'n ub tituut te vind vir 
di afw ige markwerking. 

Miskien sou dit nou en dan kos dat 'n 
berig moet oorstaan tot 'n volgende uitga 
We. Maar dit look b teken dat koshui 
Icier kap, tudentera d I de en tudente, 
ok n u en dan hulle se g se kan kry! Die 

maak-cn-brcek en laat-maar-waai-want-die- 
Publika ickomitce-i - teri I dae van Die 
Matie ou dan getel g wee h 1. 

Lk daag Die Matie uit om sy R40 000 te 
verdien op 'n pe tudentemark en nog 
steeds met sy ten. w ordigc vorrn, kop bo 
water tc h u. 

STUDENTEHOF -..,. 
,BESLIS DAT ( 
• INTERDIK T EN t' 
SR-SENSUtAR MOSt 

- ~ SLAAG! 
·Y/, ,., 

" 

he voice 
be hard 

at 

JOHAN TROSKIE pok to 
PERCY QOBOZA about pr 
fr dom nd th rot of tu 
d nt in ch nging South Afri 
ca. 



The Adults 
of tomorrow 

THE ltuation in South Africa i 
p ri me d dif~ rently by black 

and white children. A few opinions 
of white children, interviewed by 
Ch nn I 702, are printed below. 

eWe have a lot of troubles be 
cause blacks are rioting. The Pri 
me Minister should have a day 
when everybody can collect a gun 
and just kill one of them so they 
might just stop all this fighting. 
People are becoming too soft for 
the blacks and the blacks are ta 
king advantage of the whites. 
.We must go multi-racial; that 

will solve all our problems. And 1 
think blacks should be allowed to 
live where we live. Most of them 
can't afford to live here anyway, 
so, what the hell, why not let them 
come here. 
.We've been taking advantage 

of blacks ever since the white man 
moved into South Africa in the 
first place. I wouldn't want to be 
president of South Africa in the 
first place. I'd rather leave this 
country. All the people of South 
Africa, especially all the youth, 
repres nt apartheid; we arc what 
makes apartheid and I rather 
wouldn't be part of a system that 
does that to a group of people. 
I don't think leaving is a solu 

tion, but as far as I can see there 
is no answer. You can't suppress a 
person for so long and not expect 
them, like, to rise. 

Th perception of black child 
r II diff r very much from their 
white counterp rt • 

'"u8tr tion: DIE SUIO-AFRIKAAN 

.In ) 976 I tarted experiencing 
a very big thing. All along I was 
not aware about the situation. My 
friend started explaining for me 
how the situation of our life was. 
Our par nts earn small Se laries to 
provide our needs. Unlik a white 
m n who earns a very good salary 
to provide his family with whate 
ver they want. Our houses look 
like toilets while ther are more 
than twenty people sleeping there. 
And on June the same year they 
t, rtcd to strike. Most of the peo 
ple die like flie . And my youn er 
brother died at this time. From 
this xp rience of 1976 I learned 0 
lot. I tarred to see that a black 
man is nothin ) here on earth. This 
J won't forget until the end of my 
life here on the world. 

• Th country of my dreams is 
one wh re everyone will be free to 
lau h (not wear a grin); to b free 
to have a neighb ur who is free to 
have me and ju t ociety which 
i fr e and fair. In the whole world 
there do not exi 1 country I 
can happily ay: 

"Ye ,at lea l there i an ex m 
pie of wh t J wish for." What I 
hay in mind i a place where 
every child he II cherish parental 
love without end, and get the ut- 
1110st trom the educ lion offer d 
for all. 

My philosophy is that if a he 
lid y i giv n to u , we must rest, 
and we must not run around as if 
we r crazy. Here in Soweto I see 
miracles. The children re thro 
wing tones and are being char ed 
by the police and is a re ult I am 
also ffected. I suffer a lot , nd J 
am pleading you to come and 
t etch m. oon he fore I die. 
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Op pad na 
onderwys .. 
JOHAN TROSKIE h t g8an 

ond r oak in tina di kom 
pi ks probl me rondom die 
kri i in di wart ond rwy . 

DUISENDE jong swart mense 
het aan die begin van 1987 na hul 
skole teruggekeer, Dit het die ein 
de van die intensiewe skoolboikot 
van 1986 beteken. 

Die strydkreet van "liberation 
before education" het verander na 
'n nuwe kreet: "pe0r.le's education 
for people's power '. Die doel is 
nie om staats-beheerde skole te 
boikot nie, maar om hulle van bin 
ne af te verander deur die instel 
ling van kursusse wat ontwerp is 
om die kinders van die "euwels 
van apartheid" te leer, en hulle 
voor te berei vir "deelname in 'n 
nie-rassige, demokratiese stelsel". 

Fete: PETER MAGUBANE 

gelyke 
. of nie? 
Dit is met hierdie agtergrond 

dat die meeste swart organisasies 
die kinders aangemoedig het om 
na dle skole terug te keer. 

Die probleme rondom swart on 
derwys kan teruggevoer word na 
die Verwoerdiaanse era, met dr. 
Verwoerd as argitek van "Ban toe 
onderwys". Dr. Verwoerd het in 
1960 die volgende verklaring in 
die parlement gemaak: "Natives 
will be taught from early child 
hood that equality with Europeans 
is not for them. What is the use of 
teaching a Bantu cild mathema 
tics which it cannot use in practi 
se? There is no place for him abo 
ve the level of certain forms of la 
bour." 

Deur die jare is ook meer geld 
be tee op die opvoeding van blan 
ke kinders in vergelyking met 

swart kinders. In 1971 was die 
verhouding in die besteding op wit 
tot swart onderwys 18: 1 per kop 
maar dit het sedertdien verbeter 
tot 8: 1 in 1985. 

Die swak kwalifikasies van 
swart onderwysers is ook 'n groot 
probleem. Prof. Lawrence 
Schlemmer van die universiteit 
van Natal het onlangs in 'n artikel 
in Die Suid-Afrikaan geskryf dat 
42 000 van die 45 000 swart on 
derwysers in diens van die depar 
tement van Onderwys en Oplei 
ding ondergekwalifiseerd is. 

Mense wat die huidige onder 
wysstelsel as "gutter education" 
bestempel, noem juis bogenoemde 
ongelykhede om hulle stand punt 
te ondersteun. 

Ontevredenheid oor die stan 
daard van swart onderwys, a ook 
die ekonomiese en politieke onge 
lykheid tussen wit en swart, het 
uiteindelik uitgeloop in die 1976- 
opstande wat in Soweto begin het. 

Die regering het hom sedert 
dien daartoe verbind om die stan 
daard van swart onderwys te ver 
beter. 'n Tienjaarplan om swart 

onderwys te verbeter, is onlangs 
deur die regering aangekondig. 
Die plan is daarop gerig om die 
swart onderwys oor die algemeen 
op te gradeer. 

Die regering het by monde van 
Mnr. F. W. de Klerk erken dat die 
plan nie oor tien jaar gelyke on 
derwysgeleenthede sal bewerkstel 
li~ nie. Navorsers beweer ook dat 
die plan nie met die toenames in 
leerlinggetalle sal kan tred hou 
nie. 

Prof. Lawrence Schlemmer 
skryf in sy art ike I dat die grootste 
probleem met die re~ering se on 
derwyshervormings IS dat daar 
nog apartheid in die onderwys in 
gebed is. Hy skryf verder dat die 
regering sc onderwysbeleid geba 
seer is op die beginsel van "afson 
derlike maar gelyke" behandeling. 

Die "National ducation Crisis 
Committee wat in 1985 gestig is, 
het die regering versoek om die 
beheer van skole aan die swart ge 
meenskappe oor te dra sodat hulle 
self die sillabus vir die skole kan 
opstel. 

Omdat die onderwys 'n politie 
ke aangeleentheid geword het, 
sien die regering die versoek as 'n 
politieke eis waaraan hulle nie ge 
hoor wil gee nie. 

Die Minister van Onderwys en 
Opleiding, dr. Gerrit Viljoen, het 
gese dat "people's education" 
deur politieke eerder as opvoed 
kund ige motiewe ge'inspireer 
word. Volgens hom bestaan daar 
'n gevaar dat "people's education" 
niks meer as net "propaganda van 
radikale groepe" kan word nie. 

In antwoord hierop het die 
NECC gese dat die hele onder 
wysstelsel gerugsteun word deur 
'n politi eke stelsel wat onregverdig 
en ondemokraties is. Vandag is die 
meeste van die uitvoerende lede 
van die NECC in aanhouding en 
die probleem bly onop~elos. 

"People's education' word al 
hoe meer as strydkreet gehoor. 
Swart skoliere en studente be 
vraagteken toenemend die hele 
wese van onderwysvoorsiening 
deur die staat asook die grondslae 
waarop ons samelewing berus. 

Die skepping van 'n cnkcle on 
derwysdepartement is een van die 
"ononderhandelbare" eise van die 
NECC. "As hierdie voorstel nog 
vir die regering, en vir heclwat 
blankes, te radikaal is", skryf 
prof. Schlemmer, "moet daaraan 
gedink word dat dit niks is in ver 
gelyking met die radikale i nplika 
sies van die andersins onafwend 
bare ineenstorting van <lie swart 
onderwys nie." 

In die binnekringe spat die spaanders 
in die praktyk toets nie, kom du 

DIE SUID-"FRIKAAN op 'n blinde.vertroue in die rege- T1 rmg en sy leiers neer. 
Prof. Terreblanche meen dat 

D · krisi __... studente weI op Universiteit aan 

Ie SIS ~\. die dink gesit kan word. "Dit is 
\ \ - nodig om die studente uit hulle · d. groewe te haal deur allerhandc 

In Ie skokmetodes. Jy vang hulle elke 
jaar vir 'suckers' uit," se hy. 

k 1 
Prof. Van Zyl, wat in 1981 teen 

S 0 e d~e oopstelling van die universiteit 
vir aile rasse gekant was, meen 
ook dat studente wel krities dink . 
"Stellenbosse studente is gematig, 
maar dit beteken nie dat hulle 
konformcer nie," se hy. "In hulle 
binnekringe spat die spaanders - a} 
hardloop hulle nie koerante toe 
met alles nie." By glo as die NP 
nie na 6 Mei beweeg nie, die stu 
dente die NP tot verantwoording 
sal roep. 

"As jy van studente se dat hulle 
nie krities en onafhanklik kan dink 
nie, moet jy dit van my ook se," se 
hy. 

Daar is egter vir prof. Terre 
blanche 'n onrusbarende tendens 
by Afrikanerstudente wat hy 
reeds 20 jaar gelede by Arneri 
kaanse jeug bespeur het. "Studen 
te is meer materialisties gesind," 
se hy. Studente is bereid om hard 
te werk, selfs harder as 20 jaar ge 
lede, Hulle wil egter die harde 
werk met uitspattige plesier afwis 
scI. 'They work hard and play 
hard'." 

KIND ~ RS moet gesien word 
maar nie gehoor word nie, lui die 
A frikaanse sprcck voord. Die 
sprcckwoord is t kenend van die 
wyse waarop baie Afrikaanse ou 
ers glo hulle kinders opgevoed 
moet word. 

Volgen opvoedkundiges kan 
die onderdanige houding van Afri 
kaanse kinders daartoe lei dat ons 
skol en univcr iteite "napraters" 
kweck. 

Prof. Hennie Kotze, v n die de 
partement politieke wetcnskap 
aan Stellcnbosch, kryf in die 
jongst uitg we van Die Suid 
A frikaan dar opvoedkunrliges 
meen studente en koliere is die 
slagoffer van "slaafse konformi 
teit". Prof. Kotze skryf verder dat 
die skool- en hui omst ndighede 
vir hierdie stand van ake verant 
woord lik i . 

Vol ens prof. Willie Jonker, de 
kaan van die Kweekskool, is Afri 
kaan e stud me egter nie 0 onkri 
tles teenoor ge ag a wat alge 
mcen aanvaar word nie. 

Die rede vir studente se op n 
bare swye moet volgens prof. Diko 
van Zyl van die departcment e 
skiedenls in hulle kulturele agter- 

Afrikaanse skale en Universiteit kwe k "napraters". skryf prof. 
Hennie Kotze in die jongste uitgawe van Die Suid-Afrikaan. 

grond geso k gaan word. 
By s": HEngel sprekende stu 

dente is meer vrymoedig, maar 
hulle redenasie is nie aJtyd van 
sulke hoc kwaliteit nie. Hulle ly 
soms aan woord-diaree. Afrikaan 
se studente luister na stantpunte 
en re erveer dan 'n mening.' 

Volgens prof. Sam pie T rre 
blanche, 'n do ent in ekonomie 
wat onlangs uit die NP bedank 
het, is die politieke betrokkenheid 
van studente wat op tellenbo ch 
aankom "kommerwekkend laag". 
"As 'n mens studente se betrok 
kenheid in sport vergelyk met hul 
betrokkenheid by politick is dit 
ongelooflik. Is daar dan nie 'n be 
wu syn van die erns van die toe 
stand waarin die land hom bevind 
nie?' 

Afrikaners praat volgens prof. 

Kotze egtcr baie meer politick 
met hulle kinders as swart ouers. 
Die verskil Ie daarin dat die jeug 
rneestal net hulle ouers se siening 
oor die politick oorneem. In 'n ver 
slag wat mnr. Jannie Gagiano van 
die departcment politieke weten- 
kap opgestel het, word bevind dat 
88 persent van die studente op 
Stellenbosch dieselfde politieke 
voorkeure as hulle ouers het. 
"N P-ouers het NP-kinders wat 

NP-vriende het," skryf prof. Kot 
ze, "In die skole, universiteite en 
kerke is daar baie min kruisdruk 
op die Afrikaner wat hulle aan die 
standpunte van ander partye 
blootste1. " 

Volgens hom het die jeug 'n ge 
weldige hoc mate van vertroue in 
die regering en sy leiers. Omdat 
hulle egter nie hierdie oortuigin~s 
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• Yuppies praat groot 
by die (VVO' 
Drie studente van die Universi 
teit van Stell en bosch het pas 
teruggekeer van 'n amptelike 
besoek aan die VSA. HENNIE 
BESTER, SR-lid vir akademiese 
belange, wat die toer meege 
maak het, gee sy indrukke. 

KOMENDE van Stellenbosch, was 
die standaard van debat by die Har 
vard National Model United Nations 
(HNMUN) vir ons ietwat terleurstel 
lend. Die Amerikaanse studente is nou 
kynbaar ten volle in die yuppie-fase 
netjies aangetrek met wolbaadjies en 
sydasse. ., 

Hulle is op die oog af baie welspre 
kend, maar het dan ook die wonderlike 
vermoe om met groot oortuiging onsin 
~e praat. Miskien is dit 'n groot bate as 
JY aan die VVO deelneem! 

Die HNMUN is die grootste en 
mces omvangrykstc van sy soort in die 
wereld en die enigste een waar Suid 
Afrika nog sitting het. Die blote om 
Yang van die geleentheid 1400 stu 
dente bly vir vier dae in 'n luukse hotel 
terwyl die totale begroting van die kon 
res bykans $500 000 beloop - is 'n 
~nmcrkende Amerikaanse simptoom. 
Dlc voortreflikheid is indrukwckkend, 
verat as mens in ag ncem dat omtrent 
alles deur voorgraadse studcntc be- 
tuur word. 
. Tydens die konferensic het 'n daag 
hkse konferensiekoerant, die Global 
Herald, verskyn en daar was selfs 
woordverwerkers beskikbaar vir die af 
sonderlike komi tees om hul memoran 
fa en voorgestelde resolusies vinnig die 
Ig te laat sien. 
d' As rcdelike ~etroue simulasie van 
re VVO is bale klem op debat ge 

plaas. Die nut van die streng en vaardi 
ge toepassing van prosedurercels het 
~eral be'indruk. Stephan Malherbe, re- 
akteur van Die Matie, het 'n buiten 

gcwone verteenwoordiging op die OAE 
~ehad. Tydens hulle debat oor SWA 
et hy glo goed rcggekom met die ver 

tccnwoordiging van SWAPO, tot die 
onstcltcnis van die res van Afrika - ko 
mendc van New Jersey, Kalifornie en 
ander Amerikaanse state, natuurlik. 

Chris Jacobs, die Sk-voorsitter, is 
hf~ens onbillik behandel in die Veilig 
cldsraad waar hulle ook oor SW Age 
els het. Hy het problerne gehad om sy 
stem te laat hoor. In my komitee was 
O~1twapening en ontwikkeling as kom 
~.cmcntcre prosesse aan die orde van 
IC dag. As grootskaalse wapenprodu 

scn~ en -invoerdcr het ek my dus eens 
gthevlnd met die groot Wcsterse moon 

Cdc. 
d In die breer Amerikaanse politick is 
.a~r beslis 'n aktiewc, en by lye 'n ak 
t!VISliese, konserwatiewe of regsc be 
Wcging wat gekenmerk word deur 'n 
te:,k anti-kommunistiese gevoel. Van 
wee hicrdie gevoel het hulle dan 'n se ~y~ positiewe gesindheid jeens Suid 
t rika. 'n Meegaande verskynsel is eg- 
er dat heelwat kongreslcde wat in 

onsm 

Amerikaanse studente is volgens die skrywer van die artikel reeds 
in hulle yuppie-fase. Wolbaadjies en sydasse is glo vir die studente 
'n uniform. " 

Amerikaanse terme konserwatief is, 
steeds sanksies ondersteun. Die verkla 
ring hiervoor is baie duidelik, 

Suid-Afrika het die stryd om die 
openbare mening in die VSA loshande 
verloor. Kongreslede kan dus nic gc 
sien word om vir die Pretoria-regering 
te stem nie - en 'n stem teen sanksics 
word in daardie terme gemterpreteer. 

Ons diplomate in die buiteland werk 
hard, maar hulle verseker ons sonder 
uitsondering dat, alvorens daar nie bin 
nelandse hervorming pIaasvind nie, 'n 
verlore stryd gevoer word. Suid-Afrika 
sal in die afwesigheid van wesenlike 
hervorming die voorste muishond van 
die wereld bly. 

In die lig hiervan het dit geblyk dat 
die instel van sanksies teen Suid-Afri 
ka in die eerste plek 'n morele gebaar 
was. Die kongres het daarmee die mo 
rele afkeur versinnebeeld waarmce die 
Amerikaanse publiek die Suid-Afri 
kaanse gemeenskap, wat elke aand 
op die Amerikaanse TV aan hulle voor 
gehou is, bcjecn, Argumcnte oor die 
gevolge en strategiese belang van sank 
sies was dus ten beste sekonder, 

Tydens ons besoek het ons ook die 
geleentheid gehad om die Veiligheids 
raadsitting oor Suid-Afrika in die ware 
VVO in New York by te woon. Daar 
kon ons die absurde drama gade slaan 
van die verteenwoordiger van Angola 

---- ..... ------------------------------------------------------------------------------- 
ON RECORD 

DIE era in Andy Warholl se lewe is in 1968 met 'n koeel be~indig 
toe een van sy vroulike aanhangers (Valerie Solarsis)' hom geskiet 
hat. Val rie het 'n kultusfiguur geword as die stigter n enigste lid 
Van Scum (The society for cutting up m n). (Die Burg r) 
. There are some who think that if Mr Heunis should lose his seat 
I(n Helderberg, he'd make a most suitable ambassador to London. 
Hogarth in th Sunday Times) 
Soos dit met NP-vergaderings gaan, het daar kwalik mense 

°Pgedaag. Na die mees optimistiese skatting was daar nie 40 
Ondersteuners gewees nie, afgesien van die bykans 200 Polisie 
I'l)anne en geheimepolisiemanne. (Die Stem, amptelike Iyfblad 
"an die AWB.) 

. . . in punishing them we must remember that they are not 
civilised Europeans, but kaffirs living more or less in a state of 
~ature, and when they act according to their natural and inherent 
Il'l)pulses they do not deserve to be punished too severely as if 
they were civilised Europeans dwelling in a city or village. On the 
Other hand they must learn to restrain their natural impulses and 
not treat life too cheaply. (Regt r We sels in 'n uitspraak in 
, 933 oor strafoplegging vir swart men e.) 
The Afrikaans Press is almost a more effective suppression of 

Information than the Bureau for Information. (Mr Gerhard Oli 
"i r, a member of Taurus publisher .) 

wat met diepe emosie uitvaar teen die • 
'Pretoria imperialist racist regime" 
wat die plaaslike inwoners laat stcrf 
van die honger. Later ou ons hoor dat 
die orator, wat in VVO-kringe bekend 
staan as "Mister Mink", ontdaan is 
van alle geloofwaardigheid. Die orator 
bly in 'n $10 000 per maand penthou 
se, waarvan die rekening deur Gulf Oil 
bctaal word. Gulf Oil betaal graag om 
dat hulle hule olieregte in Angola' wil 
behou. 

As blanke Afrikaner is on deur 
heelwat jong Amerikaners met vee} 
nuuskierigheid bejeen: "Oh! 0 this is 
what they look like," het die men e 
gese. Met so '0 houding was daar baie 
ruimte vir gesprek en begrip. By een 
geleentheid het 'n jong skolier elfs uit 
geroep: "But you arc just like us!" Dit 
natuurlik nadat hy vcrsek r is dat Dal 
las en Dynasty ook op ons TV te ien 
is. 

Die Arnerikaanse samelewing be 
'indruk jou deurentyd met sy doeltref 
fcndheid en ekonomie. c dryfkrag. Pro 
jekte word op groot skaal en effektiwi 
teit aangepak. Dit het my laat dink 
aan 'n swart mede-Suid-Afrikaner wat 
onlan~s s~ kultuurgenote opgeroep het 
om die' dignity of competence", die 
waardigheid van bedrewenheid, na te 
streef. Op hicrdie terrein kan ems veel 
leer van die Amerikaanse samelewing. 

1987 -- 13 

Tania Eng Ibr cht 
Ek voel sensuur is nie nodig nie. 
Die Matie het nooit sulke vrees 
like goed geskryf dat daar nou 
sensuur op hulle geplaas moet 
word nie. Die stap wat geneem 
is stel net vir my Die Mutie in 'n 
slegte lig. 
Etienn Vermaak 
'n Mate van behecr is sek r no 
dig oor enige nuusblad en in 
daardie opsig dink ek die hui 
dige beheer is goed genceg. 
Daar was cgtcr al in die verledi 
probleme gewees toe die redak 
trise twee jaar gelede haar be 
voegdheid oorskry het. Maar 
dan moet mens me nou 66rkri 
tics wees en te veel sensuur toe 
pas nie. 'n Beperkte mate van 
sensuur i olraait. 
Linda Er mu 
As jy darem nie in 'n koerant 
kan se wat jy wit nie, waar kan 
jy dit se? Daar moet tog iewers 
wees wat jy jou mening kan lu . 
P tri Swanev Ider 
Ek weet nie eens van die sen uur 
nie. Ek dink egter dis 'n go le 
ding. Aan die een kant star n 
men e nou vir vryheid en wie 
weet wat oak al - regte en al ul 
ke goed. Die Marie kan egter nie 
net maak OOS hy wil nie. Tot 
dusv r het hulle veel ydige opi 
nie, opinie van albei kante e 
zee, maar tog al ek sc da r 
moet 'n mate van beheer wecs 
d t hulle nie net kan skryf wat 
hulle wil nie. .. 

Andr w Deacon 
What the SR is trying to do, i 
to censor stuff about them (the 
SRC). That will give you a one 
sided picture of things. They 
think that if they make mista 
kes, they are going to t away 
with it. I think the R should 
be responsible enough that when 
they make mit tak s they will be 
able to defend it in The M ti . 
H nl G rb r 
• k dink elke redaksi moet In 
ei mute van sen uur ioepa . Fk 
het egt r volle vertroue in Die 
Mati se red k ie maar ek vo I 
dat hulle partykeer 'n bietjic 
'over the edge' ge an h t. 'n 
Men mo t bi tjie oppas wat jy 
skryf. M n moet ni h Item I 
op under c ton trap nie, m: r 
mens mod ook ni tilbly as jy 
voel jou saak i re nie, I: alk i 
dit 'n gocie din~, maar k dink 
nie on moet Ole Matie h 11- 
mal inperk ni , want dit is da 
r m m ar 'n puik koerr nt. 

Hoe vo I jy oor di moontlikh id van n uur 
op Di Mati ., 

T. ENGELBRECHT 

E. VERMAAK 

P. SWANEVELDER 

A. DEACON 

E. BURGER 

Elbi Burg r 
Die R was suur en ek u raai 
d t Die Mati oak nou suur i 
m t r de. Dit is h cit mal on 
prakties Om die R re lar t to - 
sien dat die tudent -uni n t 
soet go djie se n op t. 

m 

Studente is dit eon dat daar 
daadwerklik opgetree moet word. 
Daar word gevoel dat dit nood 
saaklik i dat die Universiteits • 
werhede die saak in die rcine be 
hoort te bring deur middel van 
verkl ring in die elfd d blad 
pers waarvan di ont tclde ouer 
g bruik maak om die gcmo dere 
op te weep. 

1 ie ouere inwoner van Stellcn 
bo ch, wat bekcnd i mel die feit . 
in v rband met die 0 r pr nklike 
do )p soo. dit vyf of s jaar geled 
nog be taan het, verklaar trouens 
dat hulle gedurcnde die af clop 

DI 
Op di voorhl d van Di M tie, 

Vrydag 1 M rt 1946 ver kyn die 
volgende be rig: 
ONGEGRONDE BEWERING 
I.V.M. VERW !LKOMIN J 

VAN EER TEJAARS 
GEVO.;L NS h t gedurende die 
afgelope week gedreig om hoo te 
loop onder ons . tudentegelcdere. 
Terwyl nuwelinge en senior op 
Repaste wyse die vcertiendaagse 
'verwelkoming" afgesluit het, en 
daar weder ydse tcvredenheid uit 
gcspreek is met die vlotte verloop 
van sake, hct daar skiclik 'n . torm 
oor die platteland lo: gebars in ver 
band met die s genaamde wrede 
bchandeling van eer tejaar- tll 
dente. 

Talle briewe wat daaglik in die 
dagbladper. vcr kyn, vcr terk 
hierdie indruk by die algcmenc 
publiek dat daar iewer 'n skroef 
10 is, en die naam en eer, nie al 
leen van die Univer ileil nie, maar 
van elke Matie, ly skade. 
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MYBANI( 
MOET 

SYI<ANT 
KAN 

BRING. 
Ierwyljy studeer. Iyk grdd dag par 

rykeer soos 'n droom ver in die toekorns. 
Maar We nneer die groot dag eers daar 
IS, wag oaar 'n loopoaan en groot else 
oPJou 

Wclnne r JY JOu kdnt brtng om (lie 
toekoms werkllkheid te mz ak, hetjy 'n 
bank nodig Wc'U cnesenoe kan doen 
Volkskas. 

Om mdak me neloftes me Ons voeg 
die daad by die woord 

Vir ons IS elke kliem 'n Indivldu. Ons 
rnaak d,t ons tcldl<' om saarn met JOu re 
oepaa: wat JOU fincH 1St Ie oenoertes IS. 
En om dcldrdl oenoenes verantwoor 
cJellk te o vredlg met 'n vouecnqe reeks 
cneosre. 

As ons ( I die banknehoeft c; Vein so 
veel van ons kllenre kan bevredig, sal 
ons (lit rue ook VIfJOU kan do n nie 7 

'" - M il'1II·/),V,If,l't>7021fll 
I - - " 

oJ 
... I 

\ 

\ 

Demp toe bankdeure iou geesdrif? Met 'n 
Bonkmankaort kon iY nou 24 uur per dog, 7 doe per 
week, kitskontont by die Bonkmon outomotiese 
tellermosiien in Neel ie se deurloop kry. 

I~ 
c. 

Kom leer speel op In moklike monier 
die KITAAR in ons musiekskool! 

Navrae: Mej de Vllllers voor 2/3/87 
by 

I~ W. HEUER 
'.II"~ I HI'" 11'1 \ I I III 

Birdstraat 112· 114, Stcllcnbosch 
(02231)72938 

WOENSDAG 

HAPPY HOUR 
19h30 - 20h30 

LADIES NIGHT 
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What is the role of 
City Press in the 
community? 

PERCY 
(Vervolg vall bl. II) 

of doing. And the rea 
lity is: We are a country 
that is deeply in trouble 

I am not allowed to 
convey that. 

We are in a country 
that is bleeding to 
death - I am not allo 
wed to portray that in 
terms of showing stories 
that convey this messa 
ge quite vividly. We 
cannot report the activi 
ties of the security for 
ces. This distorts the 
whole picture of South 
African reality. 

I believe that our grea 
test objective is to be a 
platform for ideas and 
views. We are very con 
troversial - as far as 
white perceptions go. 

Time and again whi 
te people point out to us 
that the only thing 
black people are inte 
rested in is a good soc 
cer report. Well. we do 
give them a good soccer 
report, but our constitu 
ency is also very politi 
cal - so we have to give 
them politics. This is a 
problem because you 
have to portray adequa 
tely what that commu 
nity needs. That should 
be the role of the press 
in general. This is why I 
get upset. for example, 
with the English spea 
king press in this 
country and certain 
Afrikaans newsps pers. 
They criticize se arate 
development and then 
go on in the next print 
to produce eparate de 
velopment editions of 
t heir newspapers und r 
the name of "Extra". 
AlJ of the. e things por 
tray a sick mind, becau se 'you are depriving 
white people of kno 
:wing what is happening 
10 the black commu 
nity. Similarly, you are 
withholding from the 
black community the 
thoughts of white peo 
ple. 

Does the fact that 
the City Press is 
owned by Nasiona 
Ie Pers, have any 
effect on the new 
spaper? 

Not at all. There was 
obviou Iy a lot of appro 
hen ion in a lot of peo 
pie's minds whether 
Nasionale PeTS'S inten 
tions was not to turn 
ity Press into a black 

organisational party. 
That was a joke at that 
time. In the end some 
body put it quite nicely: 
lie • aid you are taking 
Afrikaner nationalism 
and Black nationalism 
and putting them into a 
pot and cooking them. 
) t will be interesting to 
see the brew that comes 
out of that. It is either 
going to kill you or it is 
going to cure you of a 
lot of illnesses that this 
nation su fers from. 
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ry 
Deur BERTHINE 
VAN SCHaaR 

IN die afgelope tien jaar, sedert 
die ontstaan van die US Stryken 
semble, het hul landswyd bekend 
geword vir die hoogstaande ge 
halte van hul uitvoerings en kan 
met van die beste professionele 
groepe in Suid-Afrika vergelyk 
word. 

Die strykensemble is in 1977 
deur Eric Rycroft gestig. Hy is 'n 
bekende altviolis wat onder Pierre 
De Groote en Cecil Horonowitz 
gestudeer het. Tydens sy studieja 
re het hy 'n hele aantal pryse ge 
wen, onder andere die SAUK Mu- 
ickprys en die Ernest Tomlinson 
Prys vir die beste altvioolspeler 
aan die Koninklike Musiekskool in. 
Londen. 

Eric Rycroft was 'n stigtcrslid 
van die Londense Kamersoliste en 
het onder dirigente soos Benjamin 
Britten, Mstislav Rostropovich, 
Hans Werner Henze en Yehudi 
Menuhin gespeel. 

Kort na sy terugkeer na Suid 
Afrika is hy as hoof-aJtvioolspeler 
vJ an die Kruik Orkes aangestel. 
iy het as solis saam met die 
~e.este professionele orkeste in 
h uld-Afrika opgetree. In 1978 is 
.y as lektor by die Konservato- 

rUlum aangestel, In 1981 het hy die 
S Simfonie-orkes gestig en in 

C
1 ?82 is 'n Fellowship van Trinity 
ollege aan hom toegeken . 
. N~dat die ensemble in 1977 ge 

Shg IS, was daar slegs vyftien lede, 
waarvan twee viool as eerste in 
~trument bestudeer het. Die eerste 

d
?nsert is gegee in April 1977 in 
ie Kirstenbosch-Amfiteater. 
. Die ensemble is aanvanklik ge- 

1Ig om studente in orkes- en en 
I emblespel op te lei asook om hul 
c voor te berei vir die professie, 
orndat daar so 'n groot tekort aan 
vderal strykers in orkeste dwars 
CUr die land is. 
Sedert die stigting van die 

ensemble het die hoe standaard en 
populariteit van die groep daartoe 

• 

Lade van die US Strykensemble in aksie 

bygedra dat daar ongeveer tagtig 
grootskaalse werke uitgevoer is, 
onder andere van Bach, Handel, 
Grieg, Dvorak, Elgar, Bartok en 
Stravinsky. 'n Paar werke is spe 
siaal vir die strykensembte ge 
skryf, byvoorbeeld Dreams van 
Roelof Temmingh en Feestelike 
Suite Opt 44 van Hubert du Ples 
sis. Van die soliste wat al saam die 
ensemble opgetree het sluit in 
Nellie du To it , Lionel Bowman, 
Eva Tamassy en Oliver De Groo 
te. 

Die hoogtepunt van die ensem 
ble se bcstaan was ongetwyfweld 
die toer na Europa in 1985. In Ita 
W:: het hulle aan 'n musiekfees ter 
hcrdenking van Bach en Handel 
se driehonderdste geboortejaar 
deelgeneem en in Wen en derde 
geeindig in 'n internasionale kom 
petisie. 

Hierdie jaar beloof am nog 'n 
hoogtepunt in die ensemble se be 
staan te wees. 'n Reek feeskon 
scrte sal in die Endlersaal aange 
bied word: Rom nti e Gun t lin- 

ar 

gc (12 April), Viva Vifaldi (20 en 
26 Mei) en Mee ter f n die Twin 
tigst E u (25 Oktober). 

Die belangrikste rede vir die 
groep se suk. cs is ongetwyfeJd di 
resultaat van Eric Rycroft se dryf 
krag, ywer en toewyding. Ho sien 
hy die to koms? "Ons orkeste het 
dringend go ie pelen nodi en ek 
sa I steeds pro beer om jong mense 
daarvoor op te lei. Ek beplan ook 
defnitief weer 'n t r na die buite 
land - na suropa of Suid-Am ri 
ka!" 

..____- .. -----------------------.----~- 
FILMS VIR ELKE SMAAK 

Deur JOHN ROSS McGREGOR 

FllMRESENSIE 

!:!,ttle Shop of Horrors 

Little Shop of Horrors: Moet dit nie misJoop nie! In 'n New Yorkse 
ag~crstraat, ofteweJ "Skid Row", word 'n sukkelende blocmis oornag }Y. deur die verskyning van 'n baie eienaardigc plantjie in sy winkel. 
. ie "~lantjie" word gou groot en veroorsaak probleme en skreeusnaakse 

S~tuasles. Karakters word karikature vanwee hul oordrewe stereotipe 
~Jng, wat egter tot die absurditeit van die film bydra. Die musiek is 
e ors~ronklik, met die gewilde nom mer Suddenly Seymor. Steve Martin 
fn BIll Murray vertolk onderskeidelik die rolle van 'n sadistiese motor 
alets~aniak.tandarts en 'n masochistiese pasient. 'n Ongewone wending 
g an die einde en uitstekende draakstekery met Hollywood- cliche film 
I cknres maak Little Shop of Horrors 'n film wat 'n wye gehoor behoort te o. 

.£bildren of a Lesser God 
William Burt vertolk die hoofrol in Children of a Le er God. Die 

rOlp!ent beeld die frustrasie uit wat 'n onderwyser (Hurt) ervaar as hy 
~ rhcf raak op 'n koppigc, gefrustreerde, dowc meisie wat weier om te 
I Cr praat, Sy liefde vir haar en sy deursettingsvermoec maak dit vir- 
laar moontlik om te erk.en dat sy 10 die verlede deur vriende gespot is 
weCns haar po ings om te leer praat. Die spel is baie goed en spanning 
w?rd deurgaans gehandhaaf deur karakters wat in 'n "battle of the 
Wtt " gewikkel is. Albei karakters kom tot nuwe insigte aan die einde 
ran die verhaal. Die prent slaag beslis as 'n sensitiewe verkcnning van 'n 
ICfdesverhouding wat 'n hindernis soos doofheid kan oorkom. 

!.2ugh Guys 
'n IOUgh Guys, m t Kirk Douglas en Burt Lancaster in die hoofrolle, is 
ti omedie wat twee tronkvoel e ongewone doen en late na hut vryla 
teog behels. Die twec boesemvriende het 30 jaar ingeb et vir hut mi luk 
v P('ging om 'n baie bekende stoomtrein te kaap. Hul cerste paar dae as iY ~ede van die samelewing lewer 'n paar snaakse, sowel as vernederen ab 8ltua. ies op. Dit is uiteindelik die tekort aan opwinding wat hullc 'n la: urde idee gee: om dieselfde trein wat hulle 30 jaar agtcr die tralics roW beland hct, weer te pro beer kaap. Heide akteurs is geskik vir hul 
W< C en die tegniese versorging van die rolprent is goed. Die probleme 
(i.'tt senior burgers ervaar, wat toevallig ook oud-gevangcne is, word in 
Ie prenr humoristic uitgebeeld goeie vermaak vir aile ouderdomme, 

Nuw Iw 
Deur Erika Jacob 

DJE US Blaasorke is vanjaar 
onder nuwe dirigentskap van Faan 
Malan - dosent aan die Hugo 
Lambrechts-Mu ieksentrum 10 
Parow. Hy het aan die einde van 
1986 die leisels by dr.Paul loeb 
van Zuilenburg, wat die orkes in 
1976 gestig het, oorgeneem. 

Hocwel die orkes meestal uit 
studente bestaan, ~aan daar ge 
poog word om dit uitsluitlik 'n stu 
denie-orkes te maak, 

Talle optrede word vir 1987 
beplan. Uitvoerings by die Kaapse 
Fees op Groentemarkplein, die 
eisteddfod in Kaap tad en die 
Stellenbosch museu~ i op di 
a enda. 'n Wye spektrum van mu 
siek word gedek om te v rseker 
dat daar iets is wat binne elkeen e 
smaak sal val. Daar word ook 'n 
toer na die Oos-Kaap in die nabye 
toekoms b plan. 

As jy dus 'n mu iekmaniak is, 'n 
blaasinstrument bespeel, of daar 
van hou om nuw m nse te ont 
moet, kan jy gerus by die bl asor 
k s aan luit, Daar sal van jou ver 
wag word om ongeveer vi r uur 
per week te repeteer, in ruil waar- 

n bl a 0 

voor jy di beyr di in I h" om 
lid te wee van 'n or e wat die 
afgelope tien j ar n reput i op 
gebou het a een van die be teo 
van sy oort in dl land. 

Belangstellende kan vir Adri 
Co tzee, by te1.2344, ontak om 
'n oudisie te T el. 

Mime Magic under the Moon 
IT was a perfect night for the mime magic of Chri Goetsch. Light 

from a full moon washed the Oude Lib rtas sta~e where thi: brilliant 
performer mesm rized his audience with ev ry finely controlled move .. 
ment. 

Goet ch started hi. p rformanc with flawl sly e ecut d cl ical 
mime, incorporating many favourite mirn techniqu s. 1 he p rformer 
proved himself a worthy pupil of the gre t Marcel Marceau and the 
leading exponent of classical mime in the country. 

Goetsch has explored many n w worlds of mov ment and for this 
show gained in. piration from an African h ritage. TIle Mantis equence 
was particularly impr S ive nd must have r quir d inten. e concentrati 
on from the performer.The show ended with a perform ce of a tribal 
story. The moon's balloon was uspended if it were a sta e prop wh n 
Goetsch folded himself up for the Gr nd Finale. 
Encore. 

MUSIEK 
Vrydag 6 Maart 
Die vooraanst aande jong 

Duitse pianis Wolfram Loren 
zen gee om 20hOO '0 uitvo r.in 
in die Endlcrsaal. Sy program 
bestaan uit werke van Beetho 
ven, Schum, nn en Liszt. B - 
prcek by Cornputicket. 

Sondag 8 Maart 

R y Lindquest en I .. ydi 
Wong lewer 'n program he. 
staande uit musi k vir slag 
werk en klavier. Dit bel of om 
'n interessante en ongewon 
konsert te we s. ondagaand 
uitvoerings vind weekliks om 
20hl5 in die Endlersaal plans. 
Toegang R 1 ongereserve rd; 
deure open om 19h45. 

Vrydag 13 Maart 
Die Suid-Afrikaanse pian is 

te R xl igh Bunyard tr e as '0 .. 
lis saam met die Kaapstad 
Simf'onie-orkes op. Victor 
Y mpol ky dirige r die orke 
tydens hierdi uitvo ring in die 
Endl r a I. Die konsert begin 
om 20hOO en kaartjie is hy 
Computicket beskikbaar van f 
13 Maart. 

ART 
Thursday 12 M rch 

A tour of South Afri an rt 
c1900 - 1950 tak s plae in th 
National Art Gallery in p 
Town. The tour start t 
] J hOO, and stud nt: can nt r 
fr of barge, 

FILM 
13-19 March 

JUMPIN' J CK FI.,A II, 
com~dy · dventure starrin 
Whoopi Goldb r ,is hewing 
at Cin 1. It's good fun nd 
fu 11 of hil riou. moment. . 

16-21 March 

Room With Vi w i 
b c. in in 2 by puhli d .. 
mandl Thi ch rmin dwar 
di n ngli h romantic. tory i 
not to be miss d! 

DRAMA 
2 .. 14 March 



ISOSIAAft 

HOOGTEPUNT V AN SOSIUSWEEK 

Swierige Tuinparty op Rust en Vrede 
D ur M rika 
Mostert 

GETROU aan hullc 
jaarIiksc instelling het 
SOSTUS op Saterdag 
28 Februarie hulle 
smaakvolle tuinparty 
op die plaas, Rust en 
Vrede g e h ou , wa a r 
mev. Ellen Engelbrecht 
die gasvrou was. 

Die Party is byge 
woon deur 143 gaste 
wat almal HK-lede van 
die verskillende mans 
en dameskoshuise van 
die Univer iteit van 
Stell nbosch was. 

Adele Searll, die 
gasspreker, het 'n be 
sondere mouvermg- 
praatjie gelewer oor 

die rol van die vrou in 
die samelewing.Sy het 
onder andere gese dat 
die we reld 'n baie bcter 
plek sou wees a al die 
leiers- en bestuursposte 
deur vroue beset was. 
Verder het sy die punt, 
dat vroue hul sjarme as 
'n magspo isie moet ge 
bruik sonder om hul 
vroulikheid te verloor, 
sterk beklemtoon. Dit 
kom dan in wese daarop 
neer dat vroue hulself 
meer moet laat geld in 
die samelewing. 
"Don't look back in 

anger, . Don't lo~~ fO.r; 
ward 10 fear... Ole 
selfversekerde lewens 
uitkyk waarmee Adel 
haar werk doelgerig 
aanpak.en ook haar ide 
ale b. reik, is 'n goeie 
voorbeeld v n die be 
kende spreekwoord wat 
lui: woorde wek, maar 
voorbeelde trek. Elke 

d ina miese jong vrou 
wat 'n wenresep soek 
vir 'n suksesvolle loop 
baan kan Adele Searll 
sc lewensfilosofie ook as 
haar eie beskou en so 
haar sukses waarborg. 

Mar~uerite van Wyk, 
Primaria van Lydia, en 
lid van die advieskorni 
tee van SOSIUS het na 
afloop van die verrigtin 
ge gese:" Die tuinparty 
was 'n reuse sukses. AI 
les was baie goed geor 
ganiseer, en veral die 
sjampanje voor die tyd 
het regtig gehelp om 
die hele altmosfeer van 
die tuinparty in die re~ 
te stemming te plaas.' 

Liezel Pauw, Prima 
ria van Nerina het vir 
die tweede keer hierdie 
tuinparty bygewoon en 
op die vraag hoe die 
twee partye vergelyk 
het, het sy geantwoord: 
"Ek wil nie die twee 
tuinpartye vergelyk nie 
want vir my wa albei 
baie goed. Wat vanjaar 
egter die verskil ge 
maak het, is dat daar 
net 'n beperkte aantal 
kaar~ies beskikbaar 
was en dit sodoende 
veroorsaak het dat die 
tuinpartymate van ge 
sogdheid gehandhaaf 
het." 

SOSIUS beplan am 
in die toekoms die tuin 
party op 'n groter basis 
te organiseer en hulle 
poog ook om aanstaan 
de jaar die ewone stu 
dent op die kamfus te 
betrek. Verder wi hulle 
d i t oak toeganklik 
maak vir mans- en vrou 
estudente. 

R ST AURANT & WINE BAR 
for the best Pastas, Pizza & Steak 

in Town at affordable prices 

ive mu ic - Chri Marais 
hur day ..: Saturday 

(No coy r charg ) 

Op n 7 day a w k till lat 

DROSTDY eNTRE 
Cnr. Bird & AI xander Sf. 

T I. 71942 

WOENSDAG 

HAPPY HOUR 
19h30 - 20h30 

l~ADIES NIGHT 
5 MAART 26 MAART 

ORK : AD TO R Y 
19h30 - 21h30 

MANS WELKOM NA 21h30 
ORKES FADE TO GREY ELKE 

VRYDAG & SATERDAG 
KROEG OOP TOT OOh30 

Mev. Adele Searl! - 
gasspreekster NIKKI BRYNARD EN HEIDI-LEE PAUW 

--E T IKE T----. 

Agter: ILSJE HARTMAN, MADELEIN 
STANDER, ANNE-LiZE VAN DER WEST 
HUIZEN, NELLIE NAUDE. voor: ISOBEL 
NAUDe, MADELEINE SMIT, KAREN 
HEYNS, LlESEL PAUW, MIRNA VAN WYK. 

Agter: CARINA CILLIERS, MARELIZE ABEL, 
ANNALIE MOOLMAN, YOLANDA AGGEN 
BAG, ANRIE CILLIERS voor: PETRO STEYN, 

MARGUERITE VAN WYK. 
Mevrou de Villiers het haar 

twyfel uitgespreek oor die term 
studcnte-ctiket, Volgens haar is 
daar nie spesifieke studente - eti 
ket nie. Dit begin in die ouerhuis 
en moet deurlopcnd en ongefor 
seerd deur die studentejare tocge 
pas word. 

Fran. Volschenk deel etiket op 
in twee aspekte, ek en my mcde 
mens. Sy hele idee van ctikct is 
~cbaseer op op die beginsel dat jy 
JOU naa te moet liefhe soos jouself. 
Fran het hom ook ten sterkste 
uitgespreek teen die neiging van 
vroue om mejuffrou as me. af te 
kort. By se hierdie poging tot sosi 
ale gelykheid dien geen doel nie 
en stoot mans af. Hierop het die 
gchoor geantwoord dat dit van 
elke persoon afhang hoc sy ge 
noem wil word. Regte ctiket is am 
dit uit te vind en die persoon 50- 
doende aan te spreek. 
Die leuse bly maar: WEES JOU 
SELF. 

Deur I a Burger 
Tydcns Sosuis-weck het studen 

te -ctiket onder die valbyl gekom. 
Sprcker by die geleentheid was 
mnr. Richard Daneel, mev. Su 
zanne de Villier, Marika Roux, 
Frans Vol chenk en Nickie Smit. 
Naas Botha kon weens 'n vertra 
ging van sy vlug nie die bespre 
ki ng bywoon nie. 

Die uitwissing van die verskille 
tussen die manlike en vroulike ge 
slagte is wat studente moet. n~ 
strcef in hulle etiket, het NIckle 
Smit gese. "Meisies leef !n hul 
vroulike kokon en besef Ole wat 
mans van hulle in die storte se 
nie", Meisies moet "woerna" aan 
die dag Ie. Op 'n vraag aan Nickie 
of hy dan bereid sal wees om ver 
wagtend te word, was sy antwoord 
dat dat h~ dit weI sal doen, as sy 
vrou bercid sal wees am die eerste 
kind te he. By wie Ie die woema 
nou? 

Me j. Matieland gekroon 
Oeur ANNCHEN NEL 

VRYDAGAAND 21 Februarie 
1987 was dit weer swier en styl 
met 360 gaste wat die Sosiale 
hoogtepunt van Karnaval 1987 in 
die stadsaal bygewoon het.Nadat 
hulle 'n skcmerkelkie In die foyer 
peniet het, is hulle getrakteer op 
n aanskoulike program. Die mo 
devertoning wat die Mej. Matie 
land-finalistc aangebied het in a 
rnewerking met Foschini het hulle 
'n groot applous besorg. Veral 
Heather Jacobs het die aanhang 
van die gaste geniet. 
Nadal die Karnavalwenners 

aangekondig is, is Deidre Lubbe 
deur Lemaryn Louw, Mej. Matie 
land 1986 en Nasionale Jeugpcr 
soonlikheid, gekroon. Marieke 
Roux en Heather Jacobs is onder 
skeidelik as eerste en tweede prin 
sesse aangewys. Van die beoorde 
laars was o.a. mev. Antoinette du 
Plessis, eggenote van Minister Ba- 

rend du Plessis, mev. Jenny Pic 
kard, eggenote van mnr. Jan Pic 
kard, die Rektor, prof. Mike de 
Vries, Robert Bricout, Karns val 
voorsitter, en Jack~ Burger van 
Foschini. Mej, Matieland hct o.a. 
'n oor esc ret , perels tcr vaardc 
van R6000 en 'n klerebewys van 
Fo chini gewen. Die finaliste hct 
as debutante en met ge. ament 
Iikc projekte altesaarn RIO 000 in 
gesamel. 

Vir die eerste keer in die geskie 
denis van die Kroningsbal is 'n or 
ke nie gebruik nie en het Ian Bor 
land die musiek verskaf, Daar is 
ook vir die cerste keer 'n video-op 
name van die finale keuring op 17 
Februarie by Oude Libertas en 
die Kroning bal gemaak. 

Mnr. Robert Bricout, Karnaval 
voorsitter. het ge c as almal dit so 
baie soos hy geniet het, dit 'n 
goeie refleksie op die komitee se 
suksesvolle organisasie is. 

KOBUS NOLTE EN 
LlZMA VAN ZYL 

like vergunning van 

WORD ENRICH E T 
BIBLE COURSE 

Enq. (021) 97 1 219 332 3 
tellenbosch 73 11 (bus) . 7 (h) 

t II nbosch 11 II hours 
• Exciting bible bas d teaching. 
• Enlightening qu stions and answers 
Diploma issu d upon graduation 

• lecturer notes provided. 

CONTACT LA YMA -s 
IBLE CHOOl 

Subj ct to b I ctur d: 
• The Word Its inspiratlon-weaponry-energy 

life and power spiritual war fore. 
The world and worldliness. 

• Th gifts of the holy spirit 
• Kingdom living 

Th church: its origin. government and 
biblical ord r and many more .. 

Und r the Au p ces of Faith Tabernacle Full 
Gospel Church, Bellville - 

P TOR HENRY NEL 
VENUE: Botho soot Memman Str, Stellenbosch 

DURATION: 14 we ks 
R GI TRATION AND E ROLMENT: Thurs, 5th 

March 87. 7.15 om 
I RATION FEE: R10 Love offering 

.2 Lectur plus teo break per ev Ing. 
~efr hments Ned) Open to all MARIEKE RQUX, DEIORE LUBBE, HEATHER JACOBS, LEMARYN 

LOUW 



Taiwan-toe 
URIS JACOBS (Voorsitter 

van die Studenteraad) skryf:. 
DIE Studenteraad se inisiatief om 
na Taiwan tc gaan hct die afgclo 
pe tyd onder geisoleerdc voorvalle 
van oningeligte kritick deurge 
loop. Aanvanklik was daar met die 
idee gccn probleem nie, maar toe 
dit begin realiseer het baie "be 
swaardes" uit hul gate gekruip en 
hul "ignorance" getoon. Dit is eg 
ter baie duidelik dat diegene wat 
in elk geval teen die Studente 
raad, ook teen die toer gekant is. 
. Dit het al so vcr gegaan dat 
tndividue van Nusas aan die ecn 
kant, cn 'n lid van die Konserwa 
ticwc Party aan die ander kant, 
~ul bcskcie mcning baie sterk ge 
hg het. Hul het dieselfde klagtes, 
maar hul begunstiges is 'n swart 
Wit onderskeid. 

Ek hantccr graag die klagtes 
oor die toer: Hoekom Taiwan'! 
Reglementer is die Studenteraad 
nie daartoc verbind om 'n SR-toer 
te ondernccm nie. Die Studente 
taad het cgter besluit om 'n bietjie 
vcrder in die toekoms tc kyk as 
wat sommige gatbewoners se oe 
hul toclaat - wat kan mens vcrwag 
Van mcnse wat 'in die donker 
WOon? 

uid-Afrika ervaar toenemend 
'n akademiese boikot en skakeling 
rnei buitelandse universiteite en 
jeuggroepe is dus onvermydelik. 
Taiwan, wat 'n tradisionele vricnd 
Van Suid-Afrika is, het hicrdie 
Jnivcrsiteit dan ook uitgenooi om 

bCler verhoudinge met hul studcn 
te aan tc pak. As gevolg hiervan 
her Stellcnbosch met sy susteruni 
Versiteit, Sun Vat Sen, begin ska 
kel. Dit het alreeds gelei tot uit 
ruil van studentc en salop hierdie 

lewer bydrae 
Wat dan van binnelandse kon 

tak? 
Die aantyging word gernaak dat 
die Studenteraad binnelandse ska 
keling hierdcur verwaarloos en nic 
die politiekc realiteite aanspreek 
nie. Niks kan verder van die waar 
heid wces nie. Alrecds het Icde 
van die Studenteraad kontak ge 
maak met die volgende mcnse: 
Azaso, UDF, NUM, ARK, 
Black ash, Soweto-matrikulante, 
kcrkleicrs en vele ander groepe en 
individue. Ook is kontak herstel 
met Inkatha wat kontak verbreek 
het met Stellenbosch onder die be 
kwamc bewind van Phillip Ver 
ster. As dit nie die erns van hier 
die Studenteraad bewys nie, sal 
niks sommige tevrede tel nie. 
H ierdie tipe kakeling sal voort 
gaan in hierdie termyn. 

Ons is ook bevoorreg om hicrdie 
jaar bcsoek te ontvang van ander 
universiteite en sal ook met ander 
skakel 800S bcplan, Dit is dus ab 
surd om te beweer dat ons nie aan 
dag gee aan binnelandse skakeling 
nie. 

Dit is dus duidelik dat die ver 
dagmaking van hierdie inisiatief 
bloot suur druiwe i en nie gefun 
deerde kritiek nie. Halwe waarhe 
de is baie gevaarliker as oninge 
ligdheid en die opsetlikheid van 
tecnstanders is baie duidelik in 'n 
pctisic wat nou die rondte doen. 
Studente word foutiewe inligting 
gcgec om die Studenteraad te kri 
tisccr, 

Ek versock u dus om met enige 
SR-lid te gesels en u te vergewis 
van die belang van hierdie toer. 
Moenie dcel word van 'n groep 
gatbcwoncrs wat in elk geval alles 
kriti cor wat nie hul bedenklike 
moticwc ondersteun nie, 

tocr bekragtig word met 'n forme 
le uitruiloorccnkoms, Enigcen wat 
erns maak van sy akademie sal 
dus die belangrikheid van hierdic 
toer besef. Vra vir enige inwoner 
van Helshoogte wat kontak gehad 
het met die Chinese student wat 
die belangrikheid is van so 'n ske- 
mao 

Hockom die hele Studenteraad 
en nie net die UK nic? 
Die hcle Studenteraad is deur die 
Studente-unie verkies en is dus ge 
regtig op diesclfde voorregte en 
geleenthede. Dit is baie maklik 
om net die UK op so 'n gel eent 
heid te stuur, maar ons is 'n ecn 
heid en gun mekaar die voorreg 
om so iets mee te maak. Baie 
moeite is gedoen om dus ons stu 
denteleicrs in kontak te bring met 
a nder perspektiewe. 

Is die tocr al die geld geregver 
di .) Ig. 
Beslis Ja! AIle borge wat genader 
is, is gevra om dit nie ten koste 
van ander bydrae tot hierdie Uni 
versiteit te doen nie. Die borge het 
dus die finansies spesifick vir hicr 
die doel beskikbaar gestel omdat 
hulle die bcskeie poging sterk on 
dcrsteun. 'n Uiteensetting van die 
borge is hierby ingesluit. Die SR 
lcde sal persoonlik ook ongeveer 
R 700 bydra tot dusver. 

Hockom nie die geld vir by. US 
}5:0R aanwend nie? 
II ierdie Studcnteraad het al telke 
male sy opregtheid getoon wat 
USKOR betref. Meer SR-lcde is 
bctrokke by USKOR as wat voor 
heen die geval was. 'n Nuwe tak 
van USKOR is dan ook al gcloods 
wat direk onder die administratie 
we beheer van die Studenteraad 
sal staan, 

Britkultuur 
ONTSTOKE MA TIE skryf: 
NET 'n kort brief om my mis-· 

nOe uit te spreek met die optrede 
v~n die. groep "Radiation" tans by 
die OUdekraal Restaurant. Met 'n 
groat 'fanfare' loop die klomp toe 
d~nd en adverteer dat hulle vanaf 
I; Vercnigde Koninkryk afkom 

st,lg IS. Nou is my vraag aan hier 
die groep net: Wat van die kultu 
relc boikot wat deur die mense 
vhan Suid-Afrika uitgeroep en dcur 
u! vakbond 'back home' onder 
kryf is? Waar kry hulle die reg 

°bIn hierdie boikot blatant te ver 
reek? 

In gesprek met lede van die or 
kes vertel hulle my die hartseer 
verhaal van hoedat hulle geen 
werk in Brittanje kon kry nie en 
hoc hulle toe op die 'dole' moes 
gaan. Daarom, se hulle, het hulle 
na Suid-Afrika gekom. Besef hier 
die mense nie dat hulle op 4dole in 
brittanje meer verdien as wat die 
~rootste deel werkende arbeiders 
10 Suid-Afrika kry nie? Nou kom 
hulle teen die wil van die meerder 
heid van ons land se mense hierna 
toe om ons verder te kom uitbuit! 

Ek se: BRITTE GAAN BUrS 
TOE! ONS HET JULLE NIE 
HIER NODIG NIE! . 

MATIEDAGBOEK REGSTELLINGS 
STUDENTERAAD 
Marion Shaer Tel:2337, en Hennie Bester (SOSIUS) Tel:74495 
TYGERBERG STUDENTERAAD 
Karen Coleske E10 Akasiapark Tel:5911900 
Elmarie van Eeden Prinsloostraat 96 Parow-vallei Tel:9324572 
Reenen Schoombee Mountainview-Singel 17 Durbanville 
Tel:967609 
Jan-Hendrik Hofmeyer Panoramarylaan 96 Durbanville 
Tel:995051 
GERIGESTREERDE VERENIGINGS 
Cathsoc: J. Clark, Emmaushuis, Birdstraat, Tel:76007 
Frontline Fellowship: M. Btignaut, Tarentaalweg 32, Tel:74311 
Studente KJA: G. P. Kellerman, Crozierstraat 16, Tel:5838 
Konserwatiewe Party Studentetak: E. Wessels, Amadeuswoon- 
telle 43, Hofmeyrstraat 
AAK: A. Steenkamp, Grootvlei, Posbus 172, Devon Valley, 

Tel:73975 
Hervormde Studente Vereniging: J. C. Gouws, Die Rand, Kromri 
\tierweg 
I<OSHUISE 
Aristea: Kantoor Tet: 4272, en Heemstede se Prinsipale: Mev. 
Louw, Tel:5202 
I<ERKGENOOTSKAP 
Catholic Church: Brother M. Burk verval 
ADMINISTRASIE 
Direkteur Studentesake: Prof. P. R. de Wet, Fakulteit Opvoedkun 
de, Tel:77068 
DATUMS 
10 - 11 Maart: J. C. Smuts Debat kompetisie Eerste Rondte 
10 Maart: Aristea Huisvergadering 
~a - 29 April: J. C. Smuts Debatskompetisie Tweede Rondte 
17 - 18 April: Skolingskursus 2 
4, 5, 6, 7 Mei: Debat Gespreksgroepe (1 - 4) 
11 Mei: Debat Gespreksgroep (5) 
~2 - 23 Julie: Debat Gespreksgroepe (1 - 2) 
2.7, 28, 29 Julie: Debat Gespreksgroepe (3 - 5) 
13 Augustus: Arist a Sport Kaas-en-Wyn 
14 Augustus: Debatsaand 
4 September: Aristea Huisdans 

Agente versus 
Ingeligtes 

B. FOR TER skryf: 
VERENIGINGS soos die PSA, 
SG, KP-tak en NP-tak, het seker 

'n "rol" om te vervul hier op kam 
pus. 

Die een en allesinsluitende 
"rol" om te vervul is die voortset 
ting van die kondisionering waar 
aan sam mig Afri aner eun en 
dogter blootgestel wa . Hierdi 
verenigings aan v ort waar ouer 
huisc en skole opgehou het, 

Die objektiewe aanbieding en 
verskaffing van inligting ten op 
sigte van aktuele sake deur groepe 
soos Nusas, SAAK en .. ee be 
moeilik egter die kondisionering 
staak. 'n Mens kan nou ver taan 
hoekom daar ~o hard g poog word 
om orgarusasies soos Nu a n 
EeC in on uns te bring. Dit is ook 
'n duidelike bewys dat Nusa en 
ECe net die regte inspuiting is 
teen die pligsgetroue kondisione 
ringsagente. 

Daar bestaan dus geen twyfel 
dat or~anisasie. soos Nusas en die 
EeC n belangrike bydrae flier op 
kampus te lewer het ten opsigte 
van die verskaffing van inligting 
aan die studente publiek nie. Hul 
Ie vaar immers nie onder die vaan 
del van die "onduidclike" e 
matigdes nic, 

REDAK I POS 
BE KIKB AR 

daar gestel het nie? Dit is tog dui 
delik dat hy in die Publika i ko 
mitee vertroue her, omdat dit v 1- 
gens hom uit "'n gelyke getal link 
'se en regse kandidate bestaan", 

Dit bring my by die tweed 
punt. Wanneer 'n persoon om 'n 
pos op'n R-komitee aansoek 
doen, word daar nie na sy politie 
ke voorkeure evra nie. Op wauer 
basis klassifiseer mnr. Smit dan 
die Publikasiekornitee? Die grond 
wet en reglemente van die tuden 
te U nie vereis verder nerens da t 
daar 'n gelyke aantal linkse en 
regse persone op die komitee an 
gestel moet word nie. Wat gaan 
gebeur as daar een jaar 'n wanba 
lans is'? Gaan die sensuur wat tans 
kamtig nie sensuur is nie dan sen 
suur word? Ag nee, die argument 
van mnr. Smit is werklik absurd. 

Drie Sk-lede buiten mnr. Smit 
het ook op di vergaderin "ja" 
gestem. Wie hulle is, is onbelan n, 
rik. Dit is egter belangrik om te 
let op watter gronde daardie ledc 
"ja" gestem het. As dit di kwali 
teit studentelci r is wat tellen 
boo ch dee due kw ck, Iyk die toe .. 
koms maar donker (ver. koon as e 
blief die ou cliche). M, ar nou-ja, 
met verlede jaar se verkiesin J h t 
k al my bedenkinge I had ... 
Mcneer die R dakteur, moenie 

moed verJoor nie. Daar was 1 baie 
Smitte op die SR en daar sal. ek r 
nag baie wee. Die Matie sal cuter 
langer as almal daar we s, n rt ai 
wie sal onthou word? Beskou hier 
die onbekookte ding as 'n tydelik 
tcrugslag. Redelikheid sal seevier. 

Onbekookte dinge 
ANDRe DUVENIIA(;E (SR-lid 

1986) skryf: 
GROOT wa my blydskap toe 

ek hier, in die weermagkamp van 
aile plekke, 'n kopie van Die Ma 
tie in die pos ontvang. Mag ek u 
gelukwens met 'n hoe kwaliteit 
uitgawe, DM is en bly die beste 
studentekocrant in die land. 

Kon 'n mens maar dieselfde c 
van die Studentcraad. Ek verwys 
nie eers na die Taiwan 'trip' me. 
Dit staan klaarblyklik vas dat die 
manne (en 'n dame of wat) lekker 
gaan uitspan daar anderkant. Ek 
verstaan perels is redelik goed 
koop daar. 
Nee, meneer die Redakteur, 

wat my aan die hart gegryp het 
was die opskrif " R e ja vir sen 
suur op Marie". Byvoeglike naarn 
woorde ontbreek my. Ek kan egter 
se dat ek gewalg is. 

Die voorsteller, Nickie Smit 
(eers van die "New Left't.tans va.n 
die Ou Natte), se redenasies IS 
verdag. Met apologie aan Hamlet, 
Shakespeare, ens: 'Something is 
rotten in the University of Stell n 
bosch SRC'. 

Maar korn ons begin by die be 
gin. Mnr. Smit praat van "ver 
skeie klagte " . As kretaris van 
die SR is hy by uitstek die persoon 
wat behoort te weet watter kanale 
behoort gevolg te word. krifteli 
ke klagtes behoort by die Publika 
sie komi tee in edien te word. Dit 
het blykbaar nie geb ur nic, Glo 
mnr. Smit dan nie in die verteen 
woordigingstruktuur wat hom 

Groener weivelde ... 
VRA MAAR NET skryf: 
SKOTLAND word vereen el 

wig met gra groen ruimte . Daur 
om is dit vir my ironies dat Mac 
donaldhuis na In Skotse profe sor 
wat verbonde aan die universitcit 
was, vernoem is. 

Hierdie nuwe koshui komplc s, 
noordoo van die In n ur fakul 
teit, huisve r ed vir 'n tweede 
ja r tud nt en t eds i daar nog 
ho enaamd geen po ing aun e 
wend om 'n ruin aan t Ie nie. 
Hi rte noor i daar r d met die 
aanpl ntin van gr by die 
maand-ou oldfield! -ko hui be 
gin. Macdonaldhuis e boukoste 
h t Rl,4 rniljoen b loop en da r 
om i dit vir my onb gryplik dat 
die kompleks teen .0 'n groot on 
ko te opgeri is, en to verg et i , 

N M IANER 
p rty 

IUS-komit 

RIEW 

: Komm nt ar 
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Sportprofiel Surfing 

I irsten.'my beste Ie nog voor" 
Deur NIKKI BRYNARD 
PETER KIRSTEN, 'n vorige 

kaptcin en afrigter van die Ma 
ties sc eerste krieketspan, is nil 'n 
lang afwesigheid terug op Stel 
lenbosch. 

Hy wil graag weer betrokke 
raak by Maties-kricket, hoewel 
sy belangrikste oogmerk is om sy 
B.A.-onderwyskursus te voltooi. 

Peter het jare gelede op Stel 
lenbosch gestudecr, maar het 
aan die einde van sy tweede jaar 
opgeskop om krieket in Enge 
land te gaan speel. Daar het hy 
vir vyf jaar in Derbyshire profes 
sionele krieket gespeel - maar sy 
sudies het agterwee gebly. 

Ily se dit verg baie selfdissipli 
ne verg om op 3] -jarige ouder 
dom weer voltyds te studeer. Hy 
is egter vasberade om suksesvol 
te wees omdat hy nie vir die res 
van sy lewe sal kan krieket speel 
nie. 

Peter se belangstelling in krie 
ket het al van jongs af begin. Dit 
was altyd sy ambisie om 'n pro 
fe . ionele krieketspeler te wees. 
By het op agttienjarige ouder 
dom (in 1973) vir die eerste keer 
vir die W.P gespeel. In 1982 het 
hy 'n Springbok geword. 

Tydens die tweede reeks teen 
die Wes-Indiese toerspan in die 
selfde jaar het hy Springbokkap 
rein geword. Dlt was na sy me 
ning die hoogtepunt van sy krie 
ketloopbaan. 

Sy grootste teleurstelling was 
toe hy twee jaar geJede as 
Springbok- en W.P.-kaptein af 
gedank is. Peter was ook diep te 
leurgestel toe hy aanvanklik nie 
in die Springbokspan van die pa 
safgclope reeks teen die Aussies 
ingesluit is nie. By het almal eg 
ter verras en het sy pl~k letterlik 
teruggespeel in die span. Sy twee 
honderdtalle het bevestig dat hy 
steeds 'n krag is om mee reke- 

Net wanneer die kritici dink Peter Kirsten is verby sy bes 
te, verstom hy weer die krieketskares. 

ning te hou. 
Peter voel hy gaan steeds as 

krieketspeler ontwikkel. Hy 
hoop am sy hoogtepunt in sy 
krieketloopbaan eers oor so vier 
of vyf jaar te bereik. 

Die legendariese W.O. Grace 
wat in 1905 naam gemaak het, is 
sy rolmodel. HHe ruled the um 
pire," se Peter van Grace. Juis 
daarom is Grace sy held. Soos 
Grace geniet Peter aile aspekte 
van krieket, hoewel hy homself 
eerder as 'n kolwer bestempel. 

Peter het ook sy merk in rug 
by gemaak - as 'n baie balvaar 
dige losskakel, 

Hy beskou 1974, terwyl hy in 
die Leer was, as sy groot rugby 
jaar, Hy is vir die Barbarians 
teen die Britse Leeus gekiei en 

WOE SDAG 
I-lAPPY HOUR 

19h30 - 20h30 

LADIES NIGHT 
5 MAART 26 MAART 

OK: FADE TO REY 
19h30 - 21h30 

MANS WELKOM NA 21h30 
ORKES FADE TO GREY EL E 

VRYDAG SATERDAG 
KROEG OOP TOT OOh30 

het ook drie wedstryde vir W.P. 
gespeel. 

Knieprobleme het sy kortston 
dige rugbyloopbaan beeindig. 
By het losskakel gespecl en se 
dat Naas Botha "baie gelukkig 
kan wees" dat hy nie aanhou 
speel het nie. 

Die gerugte dat hy vir die Bo 
land gaan speel, ontken hy heel 
temal. Die moontlikheid bestaan 
tog dat Boland in die A-liga van 
die Currie-beker gaan deelneem, 
wat kan beteken dat Stellen 
bosch by Boland gaan affilieer. 

Eers as dit gebeur, sal hy die 
kwessie oorweeg. Indien hy teen 
daardie tyd reeds betrokke is by 
Stellenbosch, sal hy by die 
streek waarby hulle affilieer, 
moet inval. 

Koenig triumphs 
trial for SAUs 

TOOKIE KOENIG won the 
US Surf Club's first competition 
held last Saturday at Kleinmond. 
Although the waves were 

slightly small, the conditions were 
pleasant and provided for high qu 
ality surfing. 

The competition was run over 
two rounds, with a losers' round 
after each round. After that the 
top eight surfed two knock-out 
semi-finals. The top four conten 
ders surfed against one another in 
the final. 

Martin Rennhackkamp was pla 
ced second, while Neil du Plessis 
and Lance Slabbert were third 
and fourth respectively. 

The competition is considered 
as the first trial for choosing the 
team to represent Stellenbosch at 
the SAU Championships in July. 

• In 

Tookie Koenig 
Angie Engelbrecht won the la 

dies division, while the junior divi 
sion - surfers from surrounding 
schools was won by Ludwig 
Fechter. 

A judging competition was held 
in conjunction with the surfing 
competition to raise the standard 
of judging in the club. This was 
won by Jan Schlieman, with 
Frank Lochner second. 

The contest was sponsored by 
Finlay's Wine Bar and by Water 
sports Energy 

Branderroei 

Vyf Maties dalk In Boland-span 
Deur JOHN WILKENSON 
DIE MATIES-BRANDER 

ROEIKLUB het die nuwe seisoen 
op 'n hoogtepunt begin toe vyf 
Matie-roeiers hul aansprake op 'n 
plek in die Boland-span verstewig 
het. 

Die afgelope twee naweke het 
elf lede deelgeneem aan die Bo 
land-proewe op Bettiesbaai en 
Hermanus waar die Matie-roeiers 
baie goed vertoon het. 

Vyf Maties is gekies om deel te 
neem aan die volgende geslote Bo 
land-kornpetisie ter bepaling van 
die span wat die Boland by die 
Suid-Afrikaanse kampioenskappe 
sal verteenwoordig: Pedro Crous, 
Brian Groom, Antonie Ferreira, 
Callie Hattingh en Erwin Harvey. 

Die Stellenbosse klub hou eers 
komende Saterdag sy eerste ge 
slote kompetisie. Die mededinging 
en proewe beloof om baie interes 
sant te wees. 

'n Hele paar verrassings word 
verwag omdat verskeie staatma 
kers van die afgelope paar jaar die 
klub verlaat het. Soos dit blyk uit 
die Boland-proewe het dit geen 
sins afbreuk gedoen aan die span 
se krag nie. 

Die klub doen 'n beroep op aile 
Matie-branderroeiers en nuwelin 
ge om die kompetisies by te woon. 
Dit bied idea Ie geleentheid om 
mede-branderroeiers te ontmoet 
en jou kennis omtrent die sport uit 
te brei. Kontak Pedro Crous (024- 
551978) of Callie Hattingh in 
Dagbreek vir meer besonderhede. 

Wat is USKOR? In Studente-organisasie deur stu 
dente bedryf om gemeenskapswerk onder minderbe 
voorregtes ongeag ras, taal of geloof te verrig. 

Watter di nste bied USKOR aan? Mediese-, 
tandheelkunde-, maatskaplike- en regshulpdienste. 
Sportafrigtingsklinieke, ekstra Wiskundeklasse, 
landbou- en inqenieursprojekte, ens. 

Waar kom USKOR se fondse vandaan? Hoof 
saaklik die Karnavalpoging. Daar is egter ook ander 
donasies en In staatsubsidie. 

Wie kan betrokke raak? Enige student wat be 
reid is om minderbevoorregtes te help om hulself te 
help. 

Wie moet ek kontak? Mnr. Pieter van Wyk by 
die USKOR-kantoor, Victoriastraat 39 of by tel nrs. 
70245, 70255 of 70293. 

Daar is tans In dringende behoefte aan studente om 
ekstra WISKUNDE klasse te gee. 

'n tudente '5 LF-HELP' Organisasie 



Mati 

Deur FRANCOIS GREEFF 
DIE Ikeys-se eerste krieketspan 

hct die Maties verlede Woensdag 
op Nuweland naelskraap in die 
vier-en-veertigste boulbeurt met 
drie paaltjies geklop. 

Die aandwedstryd het in 'n 
ware "intervarsity-gees" geskied. 
Die krieket was van hoogstaande 
gchalte en die toeskouers was 
gcensins teleurgesteld met die ver 
toning nie. 

Die Ikcys het die loot gewen en 
het die Maties eerste ingestuur om 
~e kolf. Die Maties het 197 lopies 
In die toegelate 45 boulbeurte 
aangeteken. 

Darryl Cullinan(63) en Barry 
Touzel(33) het beindruk met aan 
skoulike houe. 

Dic bal het baie van die blad af 
beweeg en die kolwcrs soms be 
noude oomblikke laat belcef. Die 
I kcys se beste boulers was Hough 
(2 vir 24), Du Plessis (4 vir 40) en 
A.usten (2 vir 34). 

. Die skitterende 125 lopies wat 
die Ikey-openingskolwer, Michael 
~usten, aangeteken het, was die 
?ogtepunt van die wedstryd. 'n 

Tlental toeskouers hct in Adams 
gewaad op die veld gedraf toe 
Austen sy vyftigtal behaal. 

Toe die kaptein van die lkeys, 

John Cammins, op 30 uitgeboul 
en Gary Kirsten dcur Touzel uit 
gchardloop is, het dit gelyk of die 
I keys nie die verlangde 198 lopies 
sou kon aanteken nie. Austen het 
egter ander idees gehad en hct 
mct 'n paar goeie sesse die Ikeys 
sc oorwinning verscker. 

Die Maties se openingsbouler, 
Kobus Nolte, het goed vertoon 
met 'n ontleding van 2 vir 35. Dit 
kon cgter veel betcr gcwees het as 
dit nie vir 'n paar kort aflcwcrings 
was wat deur Austen bygekom is 
nie. 

Die Matie-kaptein, Francois de 
Manielle, het 'n goeie lyn en lcng 
te gehandhaaf en het drie paaltjies 
vir 31 lopies geneem. David Rund 
le hct uitstckende draaiboulwerk 
gelewer en het in negc boulbeurte 
slegs 24 lopies afgestaan. 

Michael Austen van lkeys he! 
dic prys vir die beste kolwer ont 
vang. Die Ikey Andre Hough is as 
die bcste bouler aangewys, en 
Barry Touzcl van die Marie-span 
as die beste veldwerker. Die W.P. 
kricketkaptein, Adrian Kuiper, 
was die beoordclaar. 

• Die Maties se eerste krieket 
span het op verlede Saterdag 'n 
wegholoorwinning van nege raal 
tjies oor die Paarl-vyftienta be 
haal. 

Vandag: US-pluimbalenkel 
Vrydag: SA swemk"sl ap end 
Saterdag: Frank Lyons sokker 
Maandag: HA UM - Matie-atletie 

Tennl 

Matieland 
is nou top 
• • n t nrus 
STELL 'NBOSCH het horn 

elf bewys a die beste tennisuni 
v rsiteit in Said-Afrika deur di 
SAU .. toernooi in Descrnb r te 
wen. 

Die mans h t tweede en di 
vroue eerste in hulle onderskei 
afdeling eelndig, wat aan die 
Maties di algehele r te pl k 
be org het. 
Vyf .van die twaalf I de in di 

SAU-Prot -span i Mattes. 
Schalk van der Merwe en Rene 
Uys i gekies as die nommer en 
spelers van di span terwyl Hugo 
Joubert, Juli Burger n Lizm 
van Zyl ook in dl pan op • 
neem IS. 

Tydens hierdie rocrnooi i 
Schalk van der M rwe aangewys 
a mnr. SAU, Brigitt Stegman 
sm. SAU en Rene Uy hct die 

prys vir die b st portmang e 
verower. 

St llenbosch h t naam as '0 
tennisuniver iteit gema k nad t 
die bekend afrigt r, Gerri Be 
rner, besluit he t om by di M t .. 
tieklub af t ria. Die af~eJop 
paar jaar het M ttie tenni n v r 
dere inspuiting gekry m t di 
koms van spel rs met intemaslo 
nale erv rin . 

Darryl Cullinan was die beste Matie-kolwer in die aandwedstryd 
teen Ikeys met 'n beurt van 63. 

DIE volgende poste is by Die Matie 
se sportredaksie b kikbaar: Sport 
redakteur, Subredakteur. Sportver 
slaggewers, Sportfotograwe. 

Doen aansoek by die SR-kantoor, 
LSS, teen Woensdag 11 Maart. 
Doen verslag oor rugby. kri ket, 
tennis, atletiek, wem, muurbal en 
'n wye versk idenheid ander sport . 

I MIKE MA TIE BURGER en 
KOELORANK VAN IOU K USE 
COKE, SPRITE, FANTA OFCREAM SODA 

I R,9 

REUSE AART A PEL MET 
VULSEL VAN 01 OA 

I 

I SUPER WAFFEL EN STROOP, 
OOM 0 ROOMYS 

R 9 
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Hui v n Zyl Wegneemete en Snoeperye 
Nou oop - Maandae tot Vrydae 

van 6 nm tot 11 nm 
(Ing ng van MeDon Id tr I mel pyllji aan dui) 

ONG LOOFLIKI 
NUWE BANDE TEEN LAE, LAE PRYSE 

HUI 
TEN BOSCH 

LYDIA 

MIN RVA 

BOSMANSTR. 

IX t 
(/) 

a: e o > 

• Pryse sluit die ou bande van u motor in. 
• Spesiale pryse slegs solank voorroad hou 

JAMMER, SLEGS KONTANT! 

ONSGEENOU 

GEWONE 
PRYS 

155 X 13 R10l.10 
165 X 13 Rl06.61 
175 X 14 R118.25 
185 X 14 R136.57 
175170 X 13 R128.32 
185170 X 13 R146.57 
600 X 14 R116,88 

SPESIALE 
PRYS 

57,99 
60,99 
67,99 
78, 9 
74,25 
85,25 
67,99 

25% KONTANT KORTING OP GRAPNEL UITlAATSTELSELS 

DIT IS WAT VERDIEN KAN WORD 
BY DUPLEX 

DAGBREEK 

L.W.: 

MAJUBA 

KONTANT KORTING OP GABRIEL SKOKBREKWS 

MAANDE OM TE B8AAL. 

,/\\,'1 
..,,; MAAK GOU I 
/ 

VOORRAAD ...- 
l BEPERK! - 
\\\ 

D 

, . 

a: 
t 
(/) 
0: 
W > W 

lAo. o :c 

McDONALDSTR. 

KA EL. 
ANTON VA WYK 

OF 
MAARTEN HENNING 

02231-73620/1, 76680 

I / 

ONS TO ROOK 

NAWEKE .... 

IRDSTRAAT 

.----~----.----~- .. ---- ._------._---- .. _------- TREJNSPOOR - __ _ 


