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. DIE Nasionale Party streef na die verbre 
ding van die demokrasie in Suid-Afrika, 
Olaar met die beskerming van minderheids 
regte, het die Staatspresident en hooflcier 
van die Nasionale Party, mnr. P.W. Botha, 
C~rgisteraand op 'n openbare vergadcring in 
dIe tadsaal gese, 

h .. "In hierdie demokrasie sal groepe respck 
C Vir mekaar. In so 'n dernokrasie salons 

kan Opstaan teen 'n kommunistiese diktator 
kap. In s6 'n demokrasie sal ek gelukkig 
wces, en ek hoop u ook," het mnr. Botha 
ese. 

N Die vergadering, ter ondersteuning van die 
P-kandidaat in Stellenboseh, mnr. Piet 

Marais, en die NP-kandidaat in Helderberg, 
lllnr. Chris Heunis, is deur sowat 2 000 men 
e bygewoon. 'n Deel van die gehoor het 
vOOrtdurend tussenwerpsels geskreeu, 

Mnr. Botha het gese enige gesprek wat vo- 
r. ntoe sal plaasvind, moet geskied op die ba 
I van 'n bepaalde vertrekpunt en met die 

?O op haalbare oogmerke, waarvan een die 
Instandhouding van minderheidsregte van 
blan~ Suid-Afrika is. Terselfdertyd moet reg 
se kied aan bruin, swart en Indier, 
k "Minderheidsgroepe moet leer om vir me 
(tar respek te he," het hy gese. 
Mnr. Botha het in sy toespraak ook verwys 

na die rol van swartmense in die verbreding 
van die dcmokrasie. 
k "Watter soort moraliteit is dit as dit ver 
} eerd is vir Transkei om onafhanklik te wees, 
loekom is dit dan nie verkeerd vir Lesotho 
am onafhanklik te wees nie? Daar is nog die 
~ Ift~ van die swart gemeenskap woonagtig 
In die stedelike gcbiede, en drie miljoen 
SWartmense wat woon op ons boereplase. 

"Ons se ons moet leiers kry om mee te 
~raat. Nie leiers wat buitekanL sit en mel 
d O,!,munistiese wapens hul1e leierskap wil af 
Wing nie, maar leiers deur hul eie gcme n 
kappe gekies. Ons wil swartes in staat stel 

om die leiers te kies. Om hierdie rede wil on . 
'n nasionale raad tot stand bring waarin 
leiers konfereer oor toekomsverwagtinge vir 
Suid-Afnka." 

Volgens die Staatspresident is baie insette 
van mense wat belang stel in s6 'n raad ont 
vang. "Na die verkiesing salons die swart 
leiers geleentheid gee om na vore te tree. 
Daardie gerneenskappe wat nog nie leiers het 
nie, sal in staat gestel word om hul leiers te 
kies. Ons is bereid om te beraadslaag, maar 
ons is nie bereid vir oorgawe nie." 

Mnr. Botha het gese 'n eerstewereld-leef; 
wyse en 'n derdewereld-Ieefwysc en -ekono 
mie moct in Suid-Afrika versocn word. "Dit 
moet stelselmatig en langs die weg van ewo 
lusie gebeur", het hy gese. 

Mnr. Botha het verwys na die "gesla te en 
geslagte" wat dit geneem het vir die VSA en 
Switzerland se grondwette om tot stand te 
korn, en dit as "onbillik" bestempel dat "ons 
dit oornag moet doen." 

Hy het in antwoord op 'n vraag oor die 
Groepsgebiedewet gese die wet "is nie 'n hei 
lige koei nie, hy kan verbeter of. verander 
word. Maar wat in hierdie land behou moet 
word ter wille van die goeie vrede tussen die 
gemeenskappe is dat elke gerneenskap sy eie 
kulturele lewe en eie gemeern kapslewe in 
stand kan hou." 

Die Regering gaan weens die geweJdige 
koste nie voortgaan met konsolidasie vir poli 
tieke doeleindes nie. Daar is ook dikwels in 
die buiteland om verkeerde redes hierteen 
geagiteer, het mnr. Botha gese. 

Die aantyging dat die Regering 'n aanslag 
op menseregte maak, is deur mnr. Botha ver 
werp. 
"AI die veiligheidswetgewing van die land 

het ek verwys na 'n geregtelike kornitec. Die 
komitee bestaande uit ondere die hoofregter 
van die Republiek, het die die billikheid en 
doeltreffendheid van wetgewing rakende bin 
nelandse veiligheid onder.oek 

'Ek het ook pyle,' se prof. Sampi 
EK het ook 'n kJornpie pyle in my ko 

ker. Ek sal nog be luit hoe, wanncer en op 
wie ek dit gaan loslaat. Ek se dit nie graa 
nie, maar ek is no al 'n goeie skut. 

S6 het prof. Sam pie Terreblanche e e 
in reaksie op die per oonlike aanvaU wat 
die NP-mond tuk, Die Burg r, die afg Io 
pe twee dae op hom g loods het. 

Die koerant het 'n artikel wat prof. Ter- 
eblanche in die tydskrif Lead rship ge 
skryf het, gebruik om prof. Terreblanche, 
ander akademici en die onafhanklikes aan 
te val. 

Dit was opvaHend dat mnr. P. W. Bo 
tha in sy toespraak eergi teraand min na 
die onafhankhke en akademi se teen tand 
op Stellenbo ch verwys h t. Die vergade 
ring ou er in Kaap tad plan evind h t. 

Prof. T rrebl nch het dit a "nogal'n 

d l~ERPES kan ernstige oogska 
J r n self blindheid by rugby pe 
. () vcroorsaak, het 'n Stellenbos- 

t> nee h er gese, 

u~lt y~lg na die onlangse "ont 
Pel ng dat sekere Matie-rugby 
het e~. die veluitsJag opgedoen 
juy}(le stut van die eerste span, 
inc ebb Ie, se naam is veral pro- 

nt enoem. 

n ~~~ble het die infeksie tydens 
Mali lendelike kragmeting tussen 
Wh",e t en die die Universiteit van 
crneEl ersrand opgedoen. Na wat 
Cd tern Word, het hy tydens die 
nt ,rYd opgemerk dat sy oppo 
cier n veluitslag het. Hy het ge 

°rn te sak, maar is gedwing 
~n~llet die wedstryd voort te 

h ~r()lg~ns 'n Stellenbossc genees 
, \Yle se naarn om etiese redes 

. Herpes teister rugbysp I rs 
genoem kan word nie, word herpes 
deur velkontak oorgedra en kan 
dit maklik infeksie van die oe ver 
oorsaak. 

"Hoewel die siekte baie aan 
steeklik is en deur noue fisiese 
kontak oorgedra word, is dit ge- 

Deur 
BARRIE DE BEER 

le weer herp s bet - in die veld te 
• toot nie. 

Volgens die en e h er kan die 
h p .. virus nie d ltreffend be 
handel word nie. Sp ler w t dit 
opdo n mo t '8 tot di infeksie 
oor sewe tot tien da uitgewoed 
het. By het daar p gewy d t die 
virus in die ge tel bly selfs nadr t 
die eer te uit lag uitgewoed i. 
Die koors blare kan met wry 'ling 
weer op dieselfde ar a V orkorn, 

woonlik net die stutte wat dit op 
doen. Die kans dat dit epidemies 
kan raak, is egter baie gering," 
het die genee heer gese. 

Volgens Andre Barnard, Maties 
se twecde span stut, rus daar 'n 
"geweldige verantwoordelikheid" 
op klubs om nie spelers - wat hul- 

Jly m n dat It rpe, tal s "b le 
mlnder' AS in 1981 en 1982 v r. 
kom. GUY KEBBlE 
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toging e va s pam lette by Front-Ioodsing 
Deur JACO WOLMARANS 

'n B ·TOGING deur lede van 
die P A en NSF en vals pamflette 
wat vooraf ver prei is, het die 
10 d vergadering van die Verenig 
de tellenbosch Front verlede 
Din da gekenmerk. Sowat 600 
mense, waaronder buitelandse 
TV-spanne, het die vergaderin 
by ewoon. 

Dr. Allan Bocsak, 'n be kerrn 
heer van die UDF, en dr. Van Zyl 
labbert, gewese leier van die 

amptelike oppo i ie en tan. direk 
teur van Idasa, was sprekers op 
die vergadering. 

'n owjetvla en plakkate met 
sl preuke 00 HOppO e AN 

rror" i deur owat twinti PSA 
en N -lede vertoon. Veral ty 
dens dr, Boe ak se toe. praak het 
die ro p aanmerkin s emaak. 

Vo r die ver aderin i 

Dr. VAN ZYL SLABBERT. 
2000 pamflette ver prei war rin 
ge ,. i d t di vergadering tot die 
vol ende aand uit cstel i. Van 
di dvcrten i pi kkat is oak 6 
verander. 

Komiteel d van die -ront het 
v n die parnfl He gaan v rwyder. 
By II lshoo te i die root t hoe 
veelh id op etcl. 

Di vervalstc plakkate kon be 
tyd verander word. 

Di voor itt r van die P A, 
mnr. Nic Myburgh, het e die 
voorsitter van die Front, mnr. Iu 
ric srwee, h t "indirek geskimp" 
dat di PAver ntwo rdelik wa 
vir die ver preidin van di pam 
fl He. Hy h t dit ontken en ook 
ontken dat die PSA betrokke wa 
by die very 1 ing van die plakkate. 

In y to pr ak het dr. Boe ak 
g se daar wa die afgelope tyd op 

Stell nbosch 'n Homme waai na 
die politiek van opstand, wat stu 
dentc nader aan die hartklop van 
Suid-Afrika gebring het". Volgens 
hom het stud nte 'n "verantwoor 
delikheid om by 'n breer beweging 
vir demokrasie as wat op die kam- 
pus bestaan, aan te sluit, ". 

By is van mening dat die uni 
versiteitsowerhede s6 'n beweging 
sal moet verbano Volgen hom sal 
dit 'n openbarin wees "van dit 
wat die US veronderstcl is om 
voor te staan". 
pie politick van op tand beteken 
vir hom dat 'n mens met sy "hele 
wese" in opstand moet kom teen 
apartheid, teen die mi Iciding van 
die blanke politiek deur eensydige 
dekking in die media, en die "ver 
nietiging van m n e en verhoudin 
ge". 
Dr. Boe ak het gese "veertig jaar 
se indoktrinas ie van Suid-Afrika 
ners met die idee dat 'n ge sament 
like toekom vir allc ~roepe nie 
moontlik i nie," het nu luk, 

Vol en dr. labbert word Suid 
Afrika tans deur 'n Staatspresi 
dent met "gro iende uitvoer nde 
esa tI gerege r. 
Die egerin word hoof aaklik 

deur buite-parl mentere kra te 
geoppon cr. In hierdie debat Ie 
" roter hoop vir 'n d mokratiese 
to koms" a in die debat binne die 
Parlement, het dr. SJabb rt gese, 
"Blankes mo nie dink on kan die 
toekoms cen ydig bepaal deur 
legs onder mekaar te praat or 
wat vir ander ed gaan wee 
nie." 

Vol ens hom was die keppin 
van 'n uitvo rende ge a in di 
G rondwct gemik op di 'om ei 
ling van .. die p rlementere telsel", 
Hy self het die parlementere stel- 
el verlaat omdat dit toen mend 

H 'n weer preking van 'n d mokra 
ties tel ) eword het." 

" ~ k praat vannaand met u as 
iemand wat r d twaalf jaar bin 
ne die Parlement was," h t hy 
ge ". 

Vol en dr. I' bbert b su an 
da r tan ", en eleenthcid vir 
vrye mobili a ie van buite-parle 
mentere groep nie", 

'n Vcrder voorbeeld van die 
verbreding van die uitvoerende ge 
sag wat die nuwe grondwet mee 
g .bring het, kan volgens dr. Slab 
bert na di noodre ulr ie herlei 
word. 

"Senior Poll ic-offi iere bcsluit 
self wie ond r watt r om tandig 
h de vir 'n bepaalde tyd in aan-' 
houdin kan verkeer. 

Sell 
• • 

tIS 
D ur LYNETTE G RBER 

BhKhND sportstcrre onder 
wi die 'pringbokstut, Hempies 
du Toil, 'n gewe e .. pringbokkrie 
ketkaptein, Peter Kir ten, Jan 
"Boland" Co tz e, di talentv II 
Maries heel. ter, Han Scriba, 
bel wende Ian afstandatleet .la 
na van Zyl, Pieti Roux en Rennie 
Ro e-Innes het 'n petisie onderte- 
en w rin vir die afskaf v n aile 

di krimina ie in port evr word. 
Mr. 1000 tudente het teen 
verlcd V rydag reeds die petisie 
ondert k n. 400 H ndt k run e i. 
in die I p an aileen gekry. Di 
ko huis e bydraes word tans in- 

ulle het reeds by Front geaffi ieer 
DIE VSF is 'n frontorgani asic 

van tudente-organisasies wat teen 
enige vorm van di kriminasie ge 
kant i en die Driekamerparle 
ment verwerp. Die or arnsa ie 
aanvaar die Handves van Mcnse 
re te n dat die Vryheidsmanifes 
'n "gcldige wccrsplceling van 
wart politieke a pirasies is". Die 
Front i ook teen die rol wat die 
SA W "in die behoud van die sta 
tu quo" speel, 

Organisa ies wat reeds by die 
V geaffilieer het, iAn. oc, 
ath OC, Nusa , Regslui vir Men 

seregte, Stellcnbo ch Jon Pro 
gre iewe, E ,en SAAK. Die 
English Society het tan waarne 
mer tat us. 

nhosse SpO 
e d · ............ in s· e 

sterre 

unste van die peri ie gepraat. 
Vol en die R-lid vir OSI 

US, mnr, Bennie Bester, i. die pe 
tisi "'n bou teen vir 'n post 
apartheid Suid-Afrika. Hy het 
gese die reaksie van die sportnu n- 

ne en .. vroue was" orweldigend". 
fly was cgter teleur esteld omdat 
die "g wone student" die O. 1- 
U '-verg, dering .0 sleg bygew n 
het, "alhocwel die studcnte gretig 
was om die petl ie te onderteken", 

Volgen 'n woordvoerder van 
die Jong Progressiewe, mnr. Adri 
an Louw, het die hoofleicr van die 
PFP, mnr. Colin Eglin, aan hom 
gesc hulle affilia ie by die Front 
kan 'n "moontlike verleentheid vir 
die party wees". 

In reaksie op die stigting van 
die Front het mnr. Nic Mybur h 
die VSF bestempel as 'die peen 
kalfie van die groot koei, die 
UDF". Vol ens hom het die lJD . 
"nie 'n goeie beeld by die gewone 
Stellenbosse student nie", en het 
dit die teenwoordigheid van 'n sur 
rogaat-organisasie nodig. 

'n Lid van die VS '-advie komi 
tee, mnr. Phillip Verster, het ont- 

DI ~ Stellenbosch Studente Ge 
sprek skaar hulle by die NP en 
neem standpunt in tydens die ver 
kiesing. Hoewel mnr. Nic My 
burgh dit nie wil erken nie, onder 
• teun hy en sy organisasie, die Po 
pulere tudente Aliansie (PSA) 
weI die Onafhaklikes, 

S6 het die sekretare se van die 
SG, me. Marianne Gous, in 'n 

onderhoud gese. 
Op sy beurt het mnr. Myburgh 

die SSG daarvan beskuldig dat 
hulle teen hul eie beJeid van on 
partydigheid, die NP "sterk" in 
die verkiesin ondersteun. 

Volgens me. Gous werk die 
S G op "kleiner skaal" en werk 
hulle "meer intern" om men e te 
werf. 

Beide me. rous en mnr. My 
bur h meen eenwording van die 
t wee organisa ies is nie in hierdie 
stadium moontlik nie, weens ver 
skille in hulle werkswyscs. 

Me. Gous meen die PSA en 
S G kan in die toekoms saam 
werk aan iets van "gemeeru kap 
like bclang". 

Volgens mnr. Myburgh is die 
P A "inge tel daarop om vir die 
gcmatigde tudent'n platform te 
kep en deur groot byeenkomste te 

dien as inligtingskannal van aktue 
I gebeure". Die SSG i. meer ge 
mocid om deur kleiner groepsbes 
prekings gesprek te stirn ulcer. 
Vol gens die SSG sc beleid poog 
hulle "om studente aan te moedig 
om aktief deel te meem aan die 
st rewe na 'n vreed. arne en veilige 
v ortb saan in Suid-Afrika". 

Onlangs het NP-Iede uit die 

ken dat die VSF 'n surrogaat vir 
die UDF is. 

Volgens hom vra hulle ook ni 
tudcnte om op stemdag weg t 
bly nie. "On wil hulle die fcit 
gee en se ho kom sekere ding 
rnecr kritie a ander ondcrso k 
moet word. Di besluit of hulle WI 
stem of nie, is hulle eie," het mnt 
Verster gese, 

Die SR-voor itter, nnr. Chfi 
Jacob, se hy tern' IJ1 begin I 
saam met dr. Boesak oor die oek~ 
na 'n breer demokrasic in uid 
Afrika, maar verskil met hom oor 
die begrip elf. 

'Werkwyses~ 
ve hoed dat 
PSA en SSG 
saam.sm.elt 
PSA bedank. Mnr. AntO 
Schoornbec, wie een van die ecf 
. t s was wat bedank het, het ge 
mnr. Myburgh i "ietwat van .~ 
diktator " en kon hy nie lang r 
met hom saamwerk nie. Mnr. M) 
burgh het in reaksie gese hy b 
kou mnr. choombce sc uitlr tin 

as "baie kleinlik". 
Die SR-lid vir studentebelan C 

mnr. rancois Beukman, het oo~ 
uit die PSA bedank ween die 0(' 
gani asie e beweerde teun atlf 
die onafhanklike veldtog. , 

Volgens mnr. Myburgh is dl 
P A onlangs verbind met On I 
hanklikes weens hul reeling vao 
optredes van die Onafhanklike: 

"Die PSA ondersteun gccn pOll' 
tieke party nie, en dien slegs as '0 
platform vir die gemati d til 
dent," het hy ge e. 

Dr. Denis Worral se eer t 
op~nbare vergadering nadat hy ~ 
Suid-Afrikaan e ambas adeur Itl 
London bedank h t, h t onder di 
P A sc vaandel plaa gevind. , 

Verlede jaar het Icde van die 
• onder andere Kruispad bC~ 
k. Mnr. Piet Marai het 00 

vroeer vanjr ar op 'n vergaderir] 
gepraat wat deur die S G gerctl 
is. 

C 
I, 

d 
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ategan daag 
• • arais urt 

D ur CHRISTINE VISSER 
Dr. ESTHER LATEGAN het 

ha.ar uitdaging aan mnr. Piet Ma 
r I • om in die openbaar standpunt 
Or die Groepsgebiedewet in te 
neern, herhaal. Dr. Lategan en 
mnr. Marais het Dinsdagaand aan 
n open bare debat in die D. F. Ma 
lan-Gedenksentrum deelgeneem. 

Dr. Lategan het in haar toe 
p~aak die Regering se hervor 
nllngsgesindheld bevraagteken. 
'Ki sers het aan die belofte van 
werklike inspraak deur Kleurlinge 
n Indier , geglo - hulle is ontgo 

g I met wat intussen gebeur het," 
bet sy gese, 
"Die Kleurling- en Indierka 

mer se besware teen Veiligheids 
~.etgewing is in die Parlement van 
ie tafel gevee. 
"Die open bare vernedering van 

e rw, Allan Henderickse en mnr. 
l?avid Curry, ilIustreer die ege 
~lng se julle-maak-soos-ek-se-of 
tull .. e-gee-pad-houding." het y 

e 
. Mnr. Piet Marais het die Rege 
flng e tandpunt as "realistie en 
vh rantwoordelik " bestempel. Hy 

t die onafhanklikes daarvan be 
kUldig dat hulle die landsvraag 
tUkke "na'ief' benader. 
"Valse verwagtinge en valse toop word hierdeur aangewakker. 
ernuwing is nie die moeite werd 

w nneer dit meer probleme skep 
a war opgelos word nie. 

"Die onafhanklikes moet waak 
t .en ondeurdagte hervorrning en 
~IC. onverantwoordelike implemen 
nng van alternatiewe," het hy 

Mnr. PIET MARAIS 

gese, Mnr. Marais bestempel hier 
die optrede van die onafhanklikes 
as 'n "kortpad na chao ". 

"Blanke Suid-Afrika is nie te 
vinde vir die verandering soos 
deur dr. Worrall beweer word nie. 
Diegene wat hierdie bewerings 
g10, is rnisl~ide mense," het mnr. 
Marais gese. 

Volgens dr. Lategan sal sle~s 'n 
beleid wat op "geregtigheid' ge 
baseer is en wat ook die "legitie 
me eise " van swartes insluit, 
slaag. 

In antwoord op 'n vraag of die 
"legitieme eise" op 'n swart meer 
derheidsregering gaan afstuur, het 
dr. Lategan gese "selfs radikale 
vakbondleiers bepleit 'n federale 
bestel, eerder as 'n een man, een 
stem-stelsel" . 

Mnr. Marais het die KwaNatal 
Indaba as 'n "prysenswaardige 
oefening " beskryf, maar daarop 
gewys dat dit nie "konstitusionele 
en administratiewe antwoorde ver 
skaf op sekere vrae nie." 

Volgens dr. Lategan kan sekere 
akademici en adv. David de ViI 
liers se steun aan die onafhankli 
kes toegeskryf word aan " 'n besef 
dat die Regeringsbeleid in 'n 
doodloopstraa t is". 

Op versoek van die kandidate is 
daar nie, 5005 gewoonlik, aan die 
einde van die openbare debat ge 
stem nie. Mnr. Adrian Louw, 
voorsitter van die Debatsvereni 
ging wat die debat aangebied het, 
het die weglating van die tradisio 
nele gebruik as "betreurenswaar 
dig" beskryf. 

Dr. ESTHER LATEGAN 

UWK -studente • eis 
dat dosent bedank 
Deur T ANJA HI CHERT Prof. Cohen het na bewering 

tudente tydens hul toclatings-ek- 
di BEL~ VILLE. Studente aan s~men oor hu! politiekc oortui- 
la e llnlversiteit van We -Kaap- gin s e.n hul iemng oar kla boi- 
vend het. Dinsdag op 'n monster- kott~ uitg vra. . 
t r~a?ermg be luit om aile klasse Ole studente beskuldig prof. t: Olkot om hul olidariteit met Cohen da~rva!1 dat ~>-: ekere .fa- 
II ~dheelkunde-studente aan die kulteitsreels 10 sy persoonlike 
Illv. r iteit te bewys. hoedanigheid" verander het. Die 

b ~le tandheelkunde-studente studente vo I dat hicrdie wysi- h~\ Ot al amper twee weke lank gings hulle nou benadecl. Na be- 
d kla e. Die studente beskuldig wenng IS die studente en ver kei 
h I hoof van die fakulteit tand- dosente ook ontevrede omdat twee 
v nl~~nd~, prof. Jeffrey ohen, ~,tudente .,a "gevol van hierdie 
lr d rasslsme en reaksionere op- nuwe reels gedruip het. e e'' . . dank' nels prof. Cohen se be- Gerugte dat Prof. Cohen "vir 

. Ing. oortgelyk redes" deur die l1ni- 
ann Kornmi ic van onder oek i v rsiteit v n die Witwater rand 
r ndhtel om die "feitelike agtcr- ontslaan is doen op die UWK- 

te w' Van die aan cleentheid in kampus di rondte. 
V In. Kollega van prof. ohen het 

di Ol&en 'n woordvoerder van gese die klagtes teen hom hou 
fer UnlVersiteit, me. Zubeida Jaf- moontlik verband daarmce dat hy 
t ~ moet die kommi sie binne "baie ge teld is op akademiese 
lage teke aan die GWK-raad ver- tandaarde". Prof. Cohen kon nie 
I oen, vir komment ar op poor word 

t\\l eandhe Ikunde-studente h t nie. 
lJ\Vl( weke gelede 'n petisie aan Die stud rue beplan om e rsko- 
tWel se rektor, prof. Jake Ge- mende Maandag weer 'n mon ter- 
die I tOorhandig. Prof. Gerwel het ver aderin te hou om hulle "posi- 
8ak Udente verseker dat hy die sie tc heo rweeg". Die SR aan 
V I ondersoek. tydens hierdie "boikotperiode" 
\V~gens die SR-voorsitter van probeer om 'n inligtingsprogram 

810 d" rnnr. Bruce Kannemeyer, rondom "peoples' education" te 
korn I . studente wat boikot dat 'n hou. 
gin 011 sie van ond rock "vertra- Mnr. Kannemeyer het by na- 
die g taktiek" is. Volgens hom is vraag aan Die Matie gesf die stu- 
"in ~ecrderheid van die studente dente boikot ni uit "beginsel" 
d r eginsel gekant teen die on- nie, Die boikot word gesien as 'n 
Ont oek" omdat prof. oh n se strategic om UWK "na link te 

la "nie-onderhandelbaar" is. laat beweeg," het hy gese, 

SLEGS sowat 170 mense het Lesley Rae Dowling kons rt tw e wek 9 I d in di G t 
bygewoon. Nietemin be kou me. Dowling die konsart as 'n sukses omdat die mon e wat 
daar was en sy 'self die aand geniat hat. Radio Mati het 9 help om di kons rt te 
organiseer. (Sien die onderhoud met me. Dowling op blad y 9.) 

'Ell e onafha s mb 
Deur RIAAN COMBRINK 

DI E slakkepas waarteen hervor 
ming ingestel word i ni aanvaar 
baar nie, elf. nie eers vir 'n groot 
segment van Afrikaner nie. Die 
Staatspres ident moet besef dat die 
"Iiervorming' wat hy aan Suid 
Afrika en die wereld vo rhou, nie 
goed genoeg is nie. 

DIt is die b odskap van kapt. 
Mango uthu Buthel zi aan tel 
I nbo ch. Dr. 0 c r h) mo, 
kr tari -gcneraal van I nkatha, het 
e rgister op 'n vergadering van 
SAAK en die US Debat vereni 
ging 'n toe. praak van apt. Buth - 
lezi aan die gehoor voorgehou. Hy 
het 'n platform met die Onafhank 
like kandidate in Held rberg n 
t Ilenbosch, dr. Deni Worral en 

dr. Esther Late an, gedeel. 
Vol ens kapt, Buth 1 zi al di 

"vcrwerping" van die nafhankil- 

• 

Hervorming in kri I 
t rd 9 25 April 

KGB-Ouditorlum 
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Dr. Willem de KI rk 
Mnr. Plet M rai 
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olitieke werkswinkels vervang forum 
o ur LYNETTE GERBER 

SP G bied hierdie jaar 'n reek 
van ti n w rkswinkels aan om die 
forum te vervang wat ni vanjaar 
kan plaa vind nie. In 1986 het 
POG R26 000 aan die torum ge 

durend di Aprilvakan i gespan 
deer. 

Vol ens die SR-lid vir SPOO, 
mnr. Hennie Be ter, het v rl de 
jaar se forum "min ehelp om 
root in i in di w rt problema 

tick te b werkstellig", aangesien 
die root groepbe prekings deur 
"retoriek van wart studente" oor 
heer i. 

Die 40 per one wat die forum 
bygewoon h t, i dus ni "effek 
tief b r ik nie", 

Op verlede jaar forum was 
vcrteenwoordigers van versk ie 
swart en wit politieke or ani asie. 

Aza 0- ffiliate soos Univer iteit 
van Wes-Kaapland, Universiteit 
van Durban-Westville, die Black 
tudents Movement van Rhode, 

di B OS, sowel a. onafhanklike 
wart groepe het dit bygewoon. 
Van die blanke gro pe wat ver 

teenwoord ig was, wa N usa , 
Jeugkrag SA en die ASB. 

Ver keie Stellenbo se studente 
leiers wat die forum bygewoon 
het, het dit as 'n "verrykcnde 
ervaring" best mpel. 

Mnr. Bester het daarop gewys 
dat SPOG nie w er R26 000 kan 
bekostig vir 'n forum nie. Verder 
het die SR ook nie die Aprilvakan- 
i , "die mee gelee tyd vir fo 
rum," beskikbaar gehad nie. 

Mnr. Be ter het aan edui dat 
"jon, studente en eve tigde 
leiers ' gewoonlik na die werkswin 
kels genooi word. .ni e belang- 

ste11endes wat die SPOG-werk 
swinkels wil bywoon, kan egter 
hulle name by die SR-kantoor in 
gee. 

In die groepe van vyftien per 0- 
ne per keer sal 150 persone bereik 
word. 

Volgens mnr. Bester is Stellen 
bosse studente meer ontvanklik vir 
'n "objektiewe inligtingsoordrag". 

• SPOO rel 'n gespreksnaweek 
van 8 - 10 Mei by die Houwhoek 
Inn. Beprekingspunte wat onder 
meer op die agenda sal wee , is die 
wesentlikheid van die oopstelling 
van koshuise vir aile rasse, en ook 
dat die konstitusionele voorstelle 
van die KwaNatal-Indaba 'n re 
gionale oplos ing vir die gebied 
stel, en as voorbeeld kan dien vir 
ander soortgelyke inisiatiewe. 

Onderwerpe word deur inlei- 

dende prekers bekend gestel en 
do ente sal in 'n advi erende hoe 
danigheid teenwoordig wees. 
• Volgens die ondervoor itter van 
die SR, mnr. Fran Voischenk, al 
die SR op 14 Mei die direkteur 
van die Stedelike Stigting in 
Washington, mnr. Michael Chris 
tie, ontmoet. Hy sal in 'n toe 
spraak verwys na die inligting wat 
oor Suid-Afrika in die Amerikaan 
se media weergegee word; die in 
vloed wat die verkiesingsuitslag op 
Suid-Afrika se buitelandse betrck 
kinge kr n he, en Suid-Afrika se 
huidige verhoudinge met Wester- 
e moondhede. 
Volgens mnr. Volschenk word 

antwoorde tans ingewag nadat die 
SR uitnodiging aan die studente 
rade van die universiteite van 
Kaapstad en Wes-Kaapland gerig 
het om met hulle te skakel. Mnr. HENNIE BESTER 

• ----- ----~ ----- 
N usas en Bsos he 
m st m -veldtog 
NUSAS Na ionaal en Sansco 

het a n be in m t 'n veldtog vir 
e n-p rsoon-een tern in 'n ver- 
nigde Suid-Afri a. Nu as St 1- 

lenbo h en die Black Students 
Or inization of St II nbo ch 
(8 0) al by die veldto in kakel 
n v ral klem Ie op "ra isme in 

die Stellenbo m en kap". 
Vol en 'n p r verklaring wat 

gister uit reik i ,i die doel van 
die veldto op St lIenb ch om te 
wy dat daar "hond rde tudente 
op die k rnpus i wat t n unste 
v n temr g vir almal, on eag 
kleur," i . 

ie klem al oak val op "daar 
die r istie e en ond rdrukk nde 
a p 1 van die Suid-Afrikaanse 
am I win; di tellenbo e ge- 
meen kap en die Univer iteit", 
wat volgen die organi a ies "ken 
merk nd is van die ondemokratie- 
e onr gverdige land waarin ons 
leer'. 

Die tw or ani a i rig verder 
'n ver .oek an all tudent om 
die "Altern tiewe st mming van 
een-m n- en-st m't-v ldtog, wat 
op di vierde, vyfde en e d M i 
al pl a vind, t onder teun. Ty 
den hi rdie veld tog, wat deur 
Nu N iona I n SANS 0 e- 

In 

reel word, al student op sg. blan 
ke universiteit land wyd kan 
tern vir of teen He n-man-een 
tern in 'n v reni de Suid-Afrika". 
St mbri fie al op die kampus 

deur Nusa en Bsos versprei word 
en enige student kan sy kruisie by 
"J " of "Nee" maak en sy stem 
bri fie in ooi by po bu e wat op 
kampu voorsien al word. Die uit 
slag salop ewe Mei tyden 'n 
per konferen i d ur Nusa Na- 
ionaal en Sansco bekend gem ak 
word. 

n antwoord op die vra hoe- 
kom die stemmery jui met di 
verkie in saamval, h t mnr. Jaco 
Malan, voor itter van Nusa Stel 
lenbo ch beklemtoon dat Nusa 
nie 'n w bly- tern bepleit nie, 
maar dat die b trokke organisa- 
ie aan tudent wil wy dat "die 
verki ing nie die b langrik te 
kw ie van die dag is nie". 
"Di b Ian rik te kwe ie tans 

i die politi ke itua ie in die land 
n die gew Id wat dit veroorsaak. 

Die verki ing an nie die land se 
probleme oplo nie. NA s s Mei 
al die onderdrukking van wart 
m n e en die evolglike gew Id 
steed voortduur", het mnr. Ma 
lan ge e. 

aar moet help 
aktu Ie ro e e 

TEL 73004 
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D ur saam met t wee swart studente be- 
CORN IS VAN DER lUGT sock het, is hulle voorgekeer om- 
TUDENTE aan die Universiteit dat toelating "slegs vir klublede" is. Nadat die kelner daaroor ge- 

van Stellenbosch is gekant teen konfronteer is, het hy erken dat 
ras isme, maar in die praktyk kom toelating aan swart studente ge- 
daar enkele gevalle van wrywing weier word omdat hulle swart is. 
v or. Toe mnr. Lirm se aandag op die 

lJit 'n ondersoek wat Die Matie voorval gevestig is, wou hy net 
na rasseverhoudinge op kampus weet wie die betrokke kelner was. 
cdoen het, blyk dit dat die oor- Die Stellenbo ch-Hospitaal het 
rotc meerderheid van die wit stu- nog ,aparte fasiliteite vir wit- en 

dcnte nie teen swart studente dis- swartmense. Volgens die hos pitaal 
krimineer nie. Sommige van die se mediese superindent, dr. . J. 
wart studente ondervind egter Louw, moet redes hiervoor "van 
nog probleme. .. die politic!" gekry word. 

Die meeste besighede op Stel- Mnr. Douglas Davis, persver- 
I mbo ch se deure is ook, op enkele teenwoordiger van die rektor, het 
Ultsonderings na, vir almal oop. by navraag gese die Rektor hct by 

Die haarsalon Student's Palace die Universiteitsraad vol mag ge- 
I~wer geen diens aan persone wat kry om swart studente tot die Uni- 
nle wit is nie, terwyl Roberto & versiteit toe te laat. 
armen net swartmen e nie inlaat V 1 h h d' .. 

nie. Die eienaars van beide salon- 0 gens om et ie mintster van Onderwys en Kultuur in die 
ne het aangedui dat "verskillende V lk d P' CI haarstruktuur" die oorsaak hier- 0 sraa ,mnr. let aase, toe- stemming gegee dat die Gold- 
Van is. fields-kompleks veelrassig kan 

Volgens mnr. Danie Viljoen van wees. "Daar was sovee! aansoeke 
Student's Palace sal hy weens die van bruin studente dat ons by 
verskil in haarstruktuur 'n "swar- Goldfields toestemming gekry het 
thaar- pesialis" in diens moet om net bruin studente toe te laat," 
neem as hy almal sou toelaat. Hy het hy gese. 

'Almal is baie vriendelik en hulpvaardig., 
maar soms wonder ek of dit eg is" 
h .t cgter bygevoeg dat hy ook sy 
khcnte "wat 'n redelik konserwa 
ticwe grocp blankes is", in ag 
rno 1 neem. 
P~rfect Health Club laat ook slegs 
WItmense loe. Die eienaar was nie 
vir kommentaar be kikbaar nie. 

Dit het onder Die Matie se aan 
d?g gekom dat swart studente by 
die gcwilde Oudekraal-restaurant 
op grond van hulle velkleur weg 
gewys word. 

Mnr. Peter Lirm, 'n mede-eie 
naar van Oudekraal, hct hierdie 
a~ntyging ontken en ge c dit gaan 
~Ir die restaurant bloot oor die 
voorkoms' van die betrokke per- 
on". Volgens hom i die re tau 

rant wei "versigtiger" om swartes 
to te laat, omdat wit klante daar 
teen bcswaar maak.i'As daar 'n 
groep inkom, ontstaan konflik 
rnaklik," het hy gcse. 

Toe Die Malic die restaurant 

Ds. Cassie Carstens, leraar van 
die Studentekerk, het uit die NO 
Kerk se "Kerk en Sarnelcwing" 
aangehaal dat "rassisme 'n sonde 
is wat geen mens of kerk mag ver 
dedig nie. Volgens hom gaan die 
Studentekerk se gemeentegrense 
binnckort so gewysig word dat stu 
dente van Goldfields lidmate van 
die gemeente kan word. "Ons lid 
maatskap is oop vir aile ras e. Die 
enigste voorwaarde is geloof," het 
ds. Carstens gese, 

Dr. Johann Kinghorn, dosent in 
Bybelkunde en mede-skrywer van 
"Die NG-Kcrk en Apartheid", het 
gese ras isme is gebore uit "vree 
en 'n meerderwaardigheidsge 
voel," wat deur "karikatuurbeel 
de" in tand gehou word. 

'n Blitsopnamc onder vyftig wit 
studcnte het aan die Jig gebring 
dat die mee te studente po itief 
teenoor die oopstel van koshuise 

LLM -student wen kompetisie 
di MNR. ANTON LAUBSCIIER, 'n LLM-student, het verlede w ek 
hie P.re8tige-redenaar kompeti ie van die Debatsvereniging gewen. Hy 
RCJotlen ander sprekers in die eindronde uitge kakel en in die proses o gewen, 
kIln sy hooftoespraak, "Die afskaffing van Instromingsbcheer i 'n 
bug," het mnr. Laubscher gesc die mecste swartmcn e wat "TBVC 
ur. ers'' i , is nog "vreemde " in Suid-Afrika. Die Wet p Vrecmdelin 

Rc IS op hulle van toepas. ing. 
, I, ie Regering e wart behui ing beleid hct ook nie die nodig~ aa~ 

~a, .I~g ondergaan nie. Dus het die ufskaffing van die paswette Ole die 
I 1 van swartmen verbeter nie. 
Me. Michele Manti het di tweede pick behaal en daarmcc R300 
wen. Mnr. Mark Behr het derde gceindig, 

el hoogte-staatmaker tree a 
n h~. van Helshoogte e getrouste werker , 
~ev. Frida Philander, tree aan die inde van die 
h aand, na veertien jaar diens, af. Volgens haar 
k ct} v "altyd probeer om net my bcste vir die 

S iuis te ee. 

ve HD,it was vir my net 'n pie. ier om die af elope 
di ~rlIen jaar i~ Hclshoogtc te werk. Ek het v~n 
hc·Jtudente niks and rs a re p ken vriendehk 
d i I ekry nie." Sy werk by 1 el hoogte edert 
e CCr te tudente in 1973 ingetrek het. M Ph I d V V. I an r 

Philolgen. me. Joan van Wyk, linncmatronc van Helsh ogtc, her mev, 
kl ander kos huisrugbyspanne se truie versorg "asof dit haar Sondag 
Illc~c was. A een van die spa nne gewen h t, wa m. Philander a, m 

M hUllc bly. As hulle verloor het, was y ook teleurge. teld." 
vri ~r. ~ohan Erwce, 'n inwoner van die ko huis, het ge e " y was altyd 

n ehk en hulpvaardig. On .. al haar baie mi ." 

a r • r 

Twee swart studente luister aandagtig t rwyl Ink 
toelating tot die restaurant "slegs vir :ublede" is. 

a t II S6 e 

vir aIle ra e en die af kaffing van 
die Groepsgebiedewet i . 

30 per ent van die ond rvraag 
tes het gevoel rassedi krimina ie 
kom wel nog op karnpus vo r. Vier 
van die vyftig studente h t erk n 
dat hull hul elf a ra i te be 
skou. 

Een wa die Icier van di A WB- 
tudenteburgerraad, mnr. David 
Walters. "Ek beskou myself a 'n 
rassis, maar w I vol ens my eie 
definisie van 'n rassis 'n persoon 

mo to 'PF 
Deur RIAAN COMBRINK 

wa t t de s h 

Mltl I l.s , VI.t 
es b id di P P n 
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UWI wil 
KAAPSTAD. Die US-Stu- 

dentera d e beoogde kakelin~ 
m t die tudent rad van die Uni 
ver iteite van Kat p tad en Wes 
Kaapland gaan moontlik skip 
breuk lei nadat die studenterade 
by navraa dit duidelik emaak 
het dat hulle huiwerig is om met 
St Ilenbo ch te skakel, omdat die 
tellenbosch-SR "kons rwatief 

j ". 
Die SR-voor itter van UWK, 

mnr, Bruce Kannemeyer, het gese 
die UWK-SR het gist.er be luit 
om nie direk met die SR van tel 
lenbosch te skakel nie. "Deur ge- 
prek met Nusa en die Black Stu 
dents Organisation of Stellen 
bo ch (BSOS) het ons verneem 
dat di huidige SR van Stellen 
bo ch v el meer kon erwatief is as 
die van verlede jaar. 

"Dit blyk ook dat hul1e politiek 
meer apaties is a voorheen. In die 

• met 'ko . ~ serwat ewe me 

Me. Carla Sutherland 

Jig hiervan is dit vir on as'n 
demokratie e, anti-regeringsin 
stansie onaanvar rbaar om met 
hulle te kakel, On kakel ook nie 

Mnr. Frans Volschenk 

met kampu e 00 Tukkie en 
Kovsie me," het hy ge e. 

Volgen mnr. Kannemeyer is 
dit sleg 'n tentatiewe be luit van 

die SR. "Indicn omstandighede 
sou verander, salons weer oor 
weeg om met die Stellenbosch-SR 
te skakel. 

"Tans skakel on slegs met die 
Nusas-tak op Stellenbosch en met 
die BSOS." 

Die en ondervoorsitter van die 
Stellenbosse SR en die lid belas 
met open bare skakeling, mnr. 
Frans Volschenk, het gese hy gaan 
hierdie week uitnodigings vir ska 
keling aan die studenterade van 
UWK en UK rig. 

Vol gens hom wil hulle met die 
SR van UWK 'n vergadering hou 
"om gemeenskaplike grond te 
vind". "As hulle voorwaardes vir 
oop gesprek stel, dop hulle die 
toets vir fundamentele men ereg 
te," het hy gcse, 

Mnr. Voischenk het gese hy is 
ten gunste van oon gesprck met 

SR skakel 
errigiemand wat bereid is om ge 
weld af te sweer. 

Die voorsitter van die Universi 
teit van Kaapstad se SR, me. Car· 
la Sutherland, het gese hul1e sal 
nie formeeI met die Stell en bosch· 
SR skakel nie. 

Volgens me. Sutherland is "for 
mcle skakeling" sarnesprekings of 
'n vergadering met 'n va gestelde 
agenda of waarop 'n amptelik 
mo ie aangeneem word. 

"Wat informele skakeling be 
tref', salons dit met die Nusas-tal 
op Stellenbo ch bespreek. As di: 
hulle goedkeuring wegdra, sal ors 
met die SR op 'n informele grond· 

slag skakel," het sy gese. 
Die voorsitter van Nusas-Stel 

lenbosch, mnr. Jaco Malan, he! 
gese hy is ten gunste van kontak 
tu en Stellenbo ch e SR en die 
van UWK en UK. 

Deur 
MADELEINE VOLSCHENK 

AAPSTAD.- Mnr. Ian Macken 
zi (24),'n finalejaar student aan 
die Universiteit van Kaar tad, is 
onlan s ingevolge 'n beve van di 
Kaap e Hooggcregshof uit gevan- 
eni kap vrygelaat. 
Mnr. Mackenzie i verlede jaar 

inh gteni geneem terwyl hy na 
bewering parnflette van die Uni 
ted mocratic Front, waarin hul 
Ie 'n veldtog te n die noodtoe tand 
lood , ver prei het. 

MnT. Mckenzie het sy vier 
m and in af onderlike gevange 
ni kap as 'n "erno ionele trauma" 
b skryf. 

Vol en mnr. Mackenzie i hy 
TILl inhegteni name vir tw e weke 
in die Wynber -p li iesclle aange 
hou. HOp ouker aand het 'n poli 
si man my kom haal en gese ck is 
vrygelaat en dat by my hui toe 
al ne m. Op pad h t ek agter ge 
m dot hy my eintlik na Poll - 

m or toe ne m. 
"Sedertdi n is ck in totale af 
ndering aan hou. Ike twee 

weke kon ek vir 'n halfuur besock 
v n my familie ontvang. 

"As gevolg van my af ondering 
u kkel ek nou no om te kon en- 

key 
vrygelaat 
na maande 
• 

treer en ek het 'n vree vir i olasie 
ontwikkel." 

Mnr. Mackenzie het gese hy 
het ween sy aanhouding 'n jaar se 
studie verloor. "Ek is vanjaar wei 
as student in Maatskaplike Werk 
ingeskryf, maar ek sal eers volgen 
de jaar honneurs kan doen." 

Volgen hom sal hy weens sy 
agterstallige werk nie vanjaar in 
ten ief aan politieke aktiwiteite 
deelneem nie. "My ondcrvinding 
in aanhouding het egter my poli 
tieke oortuiginge versterk," het hy 
e e. 
Regter D. M. Williamson, wat 

verantwoordelik was vir die hof 
bevel vir mnr. Mackenzie se vryla 
ting, het gese hy kon geen rede vir 
mnr. Mackenzie se voortdurende 
aanhouding vind nie. 

" 'n Deel van die parnflette was 
baie opruiend van aard, maar die 
gepoogde 'Kersfees tecn die 
Noodtoestand-veldtog' sou net tot 
26 Desember duur, Mnr. Macken 
zie e aanhouding wa dus net tot 
die datum geregverdig," het hy 
gese. 

Volgen regter William on is 
verdere aanhouding onregmatig, 
omdat die Minister van Wet en 
Ordc geen duidelike rede daar 
voor kon gee nie. 

Wits-student 
slagoffer an 
AW -aanval 

Deur SCHALK RADLEY 
JOHANNESBURG.- "Twce 
Afrikaner-gesinne", skynbaar lede 
van die Afrikaner Weerstandsbe 
weging, het onlangs na bcwering 
'n twcedejaar BA-student by Wits, 
me. Tintswalo Manganyi, aange 
rand terwyl omstanders toegekyk 
het ond r om in te gryp. 
Me. Manganyi, die dogter van 'n 
hoogleraar in ielkunde by Wits, 
prof. Chabani Manganyi, h t 'n 
fraktuur in haar bokaak opgedoen 
en haar neus en drie tande in die 
voorval gebreek. 
Volgen haar ma, mev. Esrne 
Manganyi, het sowat es Afrika 
ner vir haar en haar vriende mi 'n 
piekni k in die suide van Johan 
nesburg, as "kaffer " begin uit 
skel. 
"Tintswalo h t ge ien hoe hulle 
een van haar vriende aanrand. Toe 
y hom te hulp snel, i sy oor die 
kop ge laan. Sy het op die rond 
eval en 'n vrou het haar in die 
esig geskop," het sy gese, 
ie lagoffer se uster, Nkensani, 

wat by die voorval teenwoordig 
wa , h t gese omstanders het slegs 
toegekyk en daarna verdcr visge 
vang. 
Vol ens ha r rna het die groep 
swart vriende na die aanv I na die 
plek waar hulle op elaai sou word, 
ehardloop. " erwyl hulle op hul 

vervoer gewag het, het die aanval 
lers v rby hulle gery en e kee dat 
die A WB hulle sou kry as die or 
gani asie aan bewind ou kom." 
Omdat die tudente nie die nom 
merplaat of eni e ander inligting 
oor hul aanvaller kon vind me, is 
een klag by die po1isie in dien 

nie. 

I 

Rhodes-studente boikot 
gradeplegtigheid 
Deur GA WIE BOTMA 
GRAHAMSTAD. - In die jong 
ste verwikkelinge in die maand 
lange politieke woelinge op die 
kampus van Rhodes-Universiteit, 
het die Black Students Movement 
'n boikotaksic teen die universiteit 
se jaarlikse gradeplegtigheid ge 
loods, terw),1 die universiteitsower 
hede besluit het om op te tree teen 
studente wat onlangs in 'n prote 
saksie skade aan die administra- 
iegebou aangerig het. 
Dit volg 'n week nadat driehon 
derd lede van die BSM die admi 
nistrasie-gebou beset het weens 
ontevredenheid oor die universi 
teit se beurstoekenningstelseI. Na onderhandelings met die vise 
kanselier, Dr. Derek Henderson, 
het 'n tienman-afvaardiging van 
die BSM sitting in die enaat ver 
kry. 
Dr. Henderson het ftese die uni 
versiteit se dissiplinere kommitee 
sal stappe doen teen die 300 stu 
dente. 

Die SR-voorsitter, me. Sue Midd 
leton, het gese die owerhede he: 
later besluit om individueel teen 
studente wat skade aangerig het, 
op te tree. As deel van die boikO' 
taksie teen die gradeplegtigheid 
het die organiseerders 'n beeld van 
'n student, geklee in 'n gradetoga 
verbrand. 
Hulle het pamflette onder studen· 
te versprei waarin hulle die boiko' 
beskryf as "een van die min ma 
niere waarop studente hul verwer 
ping van die diskriminerende on' 
derwysstelsel kan toon". 
Die BSM het ook beswaar ge' 
maak teen die sing van Die Sterr 
by die gradeplegtigheid, omdat dit 
"onaanvaarbaar vir aile vryheid· 
sliewende Suid-Afrikaners is". 
Volgen me. Middleton het die 
gradeplegtigheid so der voorval 
verloop. 
Sy het begrip vir die BSM e 
stand punt, maar meen hulle het 
die rede vir die boikot nie duidc 
lik genoeg oorgedra nie, het S) 
ge e. 

uus 
Man vuur op NP-veldtogwerk rs 
JOHANNESBURG. - Die bestuurder van 'n silwer Porsche is on 
lan~s in. hegtenis g.eneem kort nadat hy op vier studente van die 
Universiteit van Witwatersrand gevuur het terwyl hulle NP-verkie 
singsplakkate opgesit het. 
Volgens die pa van cen van die studente het hullc plakkate vir die 
NP-kandidaat vir Parktown, me. Zoe Marchand opgerig toe twee 
mans in 'n silwer Por che 928, wat ongeveer R 180 000 nuut kos, by 
hulle stilhou. Die bestuurder het vir hulle ge e om die "gernors" af te 
haaI. 
"My seun het aan hom gese dit niks met hom te doen nie. 'n Woorde 
wi seling het ontstaan, waarna die bestuurder vier skote oor die stu 
dente se koppe ~eskiet het. Die polisie hct 'n paar uur later die man, 
watsteed die pistool by hom gehad het, in hegteni geneem," het hy 
gese. 

Ikeys kan SA verander I sa Tutu 
KAAPSTAD. - Studente is in 'n po. isie 

om die morele klimaat in Suid-Afrika te ver 
ander, het die Aartsbiskop van Kaapstad, 
Biskop Desmond Tutu, verlede week voor so 
wat 3000 studente by die Universiteit van 
Kaapstad gese. 

"Deur geprek kan hulle hul ouer bevry 
van die idee dat 'n wit minderheidsre cring 
die enigste oplo sing is," het hy ge c. 

Di vergadering, wat deur die Anglican 
Students Society gercel i , het gehandel oor 
die rol van die student in die Suid-Afrikaan 
se krisis. 

Volgens hom is die krisis in die land ten 
dele daaraan te wyte dat Suid-Afrikaners 
nog nooit ware opvoeding geken het nie. Biskop Tutu 

Studente boikot oor 'rassisme' 
BELVILL . - Aile tandheelkunde-studente aan die Universiteit van 
die Wes-Kaapl nd boikot vir die derde agter envolgendc week hul 
klasse. Die boikot het ontstaan weens aantlgings dat die hoof van die 
fakulteit tandheelkunde, Prof. J. ohen, n "ra is" is. 
Tydens 'n massavergadering verlede week hct die studente geeis dat 
die universiteitsowerhede Prof. Cohen v66r 22 April afdank. Na die 
vergaderin het die tudente met 'n petisie na die rektor, prof. Jakes 
Gerwel, se kantoor gemarsjeer. Prof. Gerwel het die studente verse 
ker dat hy die saak sa) ondersoek. 
Studente beskuldig prof. Cohen daarvan dat hy die studente voor 
hulle toelatingseksamen oor hulle politieke oortuigings ondervra het. 
Prof. Cohen kon nie vir kommentaar opgespoor word nic. 



pen-redaksie 
edank met SR 

Deur T ANJA HICHERT 

PORT ELIZABETH. - Die re 
daksie van die Universiteit van 
P~rt Elizabeth se studentekoerant, 
die Uren, het verlede week in sy 
hee bedank. 
Hierdie stap volg 'n week na die 

bedanking van die studenteraad 
van die universiteit. Die SR het 
weens gebrekkige skakeling met 
UPE se administrasie bedank. 
'n Uitgawe van die Upen waarin 

die redaksie hulle steun aan die 
R gee en die gebeure rondom die 

bedanking verduidelik, is deur die 
a istent-registrateur van studen 
t -aangeleenthede, mnr. C. Op- 
perman, verbied. ., 
. Volgens 'n SR-lid van UPE wat 

n!e sy naam bekend wou maak 
flIe, het mnr. Opperman eers sy 
toestemming vir die uitgawe van 
die Upen verleen. Die SR-lid vir 
akademiese skakeling, mnr. Cuen 
Opperman, het die uitgawe as 'n 
"protes-uitgawe" beskryf. Mnr. 
Opperman (van die administrasie) 
het aile navrae na die universiteit 

skakelbeampte verwys. 
Vol gens die hoofdirekteur: ska 

k.ldienste, mnr. Jan Barnardo, is 
d~e uitgawe nie verbied "omdat 
dlt reg of verkeerd was nie", maar 
o~dat dit onder beskerming van 
die SR staan. "Noudat die SR be 
dank het, is daar geen beskerming 
theen moontlike lastersake nie," het 
y gese. 
. UPE se radiostasie, Radio Up 

pIe, wat ook onder die beskerming 
Van die SR staan, funksioneer 
teeds ten spyte van die gebrek 
~~n "beskerming teen lastersake". 
!Vlnr. Barnardo het gese Radio 
Uppie kan, sover sv kennis strek, 
teeds funksioneer." 

Volgens mnr. Barnardo het die 
universiteitsraad 'n "kornitce" 
aangewys wat die bedanking van 
die SR, en hulle klagtes rondom 
die gebrekkige skakeling, onde 
soek. "Hierdie komitee sal, as hul 
le die werk ordentlik wil doen, bin 
ne vier tot ses weke neem om 'n 
amptelike verslag aan die raad 
voor te le." 

"Ek kan niks byvoeg voordat 
die verslag nie bekend is nie," het 
mnr! Barnardo gese. 

Volgens die SR-lid "is die bal 
nou in die administrasie se han 
de". 

Die administrasie beoog om 
drie studente in die plek van die 
SR aan te stel. Volgens mnr. Bar 
nardo het die administrasie nog 
nie die drie studente "gevind" nie, 
maar hulle is in 'n "proses van ge 
sprekvoering met studentcleiers". 

Die SR-lid het s6 'n plaasver 
vanger, as 'n "nonentiteit" be 
skryf. Hy het gese "die dri stu 
dente wat aangestel word, sal ma 
rionette van UPE se administrasie 
wees". 

Sekere lede van die SR het die 
afgelope week T-hemde en lapel 
wapens ter ondersteuning van hul 
le bedanking vervaardig, Hulle 
hoop om dit onder die studente te 
versprei. 

Mnr. Opperman van die SR het 
daarop gewys dat politieke vereni 
gings op UPE verbied word. Mnr. 
Barnardo het in kommentaar hier 
op gese "administrasie moedig po 
litieke gesprekvoering aan, maar 
studente moet maar by die jeug 
takke van bulle onderskeie kiesaf 
delings aansluit." 

Die administrasie verbied ook 
na bewering enige petisies en mon 
stervergaderings op die kampus. 
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UK-kampuspolisie prabeer vergeefs om ontwrigters van di O'Brien-lesing in Oktob r v rled 
toam te hau. 
Deur PIETER VAN ZYL ivan 

KAAPSTAD. Die rektor van die Univer iteit 
van Kaap tad, dr. Stuart Saunders, het tugstappe 
teen vier studenteleiers wat by die ontwri ting van 
die lesing van dr. Connor O'Brien verlede jaar be 
trokke was, op 'n perskonferen ie bekend gemaak. 
Volgens dr. Saunders i die vier tudente "ern tig 
betig" omdat hul gedrag die univer iteit e 
diskrediteer het. 
Een van die studente is 'n vonnis van R250 opgele 
omdat hy univer iteitspersoneel se opdra te tydens 
die voorval verontagsaam het. Rl50 van sy boet is 
vir 'n jaar opgeskort. 
In 'n verderc verwikkeling het tagti akademici 
van die UK bulle in 'n verklaring gedistasieer van 

K JUNI 
U 

DIY IS WAY VERDIEN KAN WORD 
BY DUPLEX 

SKAK L: 
A TON VAN WYK 

OF 
MAARTEN HENNING 

02231-73620/1,76680 

K 
, 

AW • • • • 

BIRDSTRAAT 

._- ------------------ ------- - ----- -- --~ .-- -- TREJN~POOR 



DIE MATIE, VRYDAG, 24 APRIL 1987 IAKTUEELf 

I HNP: 'A D UN' EN BELEID 
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STAATKUNDIG 
* Die HNP se reguit en duidelik dat hy 

weier om die Blanke se aanspraak op 
die Republiek van Suid-Afrika as. 'n 
Blanke Staat prys te gee. Daarom be 
ywer die HNP hom vir die daarstelling 
van 'n grondwet wat die Blanke se uit 
sluitlike regeermag oor die RSA sal her 
stel. 

* Die HNP gun aan die Swart volke en die 
Kleurlinge politieke mag en gesag net in 
hulle tuislande en nie in Blank Suid-Afri 
ka nie. 

* Daarteenoor verwerp die HNP enige po 
litieke gesag of 'n tuisland vir Indlers in 
Suid-Afrika, aangesien hulle geestelik 
en andersins niks anders as 'n verleng 
stuk van Indie is nie en daarom aile aan 
spraak op regte alhier verbeur. 

MAATSKAPLIK 
* Die HNP staan vir apartheid soos ons 

volk dit begryp het voordat mnr Vorster 
met die aftakeling daarvan begin het. 

* Die HNP glo dat die Blanke volk uit eie 
geledere versterk moet word, Daarom 
staan die HNP vir 'n beleid van finan 
slele steun aan jong Blanke egpare om 
hulle in staat te stel om huise te besit 
waar hulle hulle kinders behoorlik kan 
opvoed. 

* Die HNP staan vir 'n belastingstelsel wat 
daarop gerig sal wees om die rykdom 

van die land aan sy wettige volk te laat 
toekom instede daarvan dat dit in die 
sak van die internasionale geldmag be 
land. 

* Die HNP staan vir 'n landboubeleid wat 
veral jong Blanke boere sal aann1Oed~g 
om na die platteland terug te keer en die 
boerebevolking as 'n onontbeerlike stut 
vir ons voortbestaan te versterk. 

* Die HNP staan vir die herstel van apart 
heldsrnaatreels soos die verbod op ge 
mengde huwelike, instromingsbeheer 
en werkreservering om die Blanke se 
posisie in sy eie land te beskerm. 

* Die HNP staan vir die handhawing en 
strenge toepassing van die Groepsge 
biedewet en ander wette wat sy lewens 
wyse en veiligheid in sy eie land be 
skerm. 

STAATSREGTELIK 
* Die HNP staan daarop dat die Republiek 

van Suid-Afrika ten volle onafhanklik is 
en verwerp daarom enige vorm van 
buitelandse inmenging in ons sake. 

* Die HNP glo dat die onafhanklikheid v n 
enige Staat deur inskakeling by 'n in er 
nasionale organisasie aangetas word en 
verwerp daarom die gedagte van 'n Sui 
der-Afrikaanse Stateberaad en enige 
ander beleid wat die RSA tot 'n Streeks 
entiteit verlaag. 

STEM REYNEKE 

(Opgestel n geplaas deur C. A. M. Reyneke, st. Michaelshof 6 Tamboerskloof) 
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JOU ALTERNATIEWE NAWEEK 
Deur ESME VISSER 

MET die vakansie en die lang 
naweke iets van die verlede en 
predikaattoetse die in-ding, hoef 
JY nie naweke met jou neus in jou 
boeke deur te bring nie. 'n Ge 
~onde gees word immers gehuisves 
111 'n gesonde liggaam, en dit sluit 
gesonde verstand ook in. 

Breerivier 
'n Naweek naby Malgas langs 

die Breerivicr is 'n wonderkuur vir 
akademiese frustrasie. Deur So 
merset- Wes-Caledon-Rivierson 
derend-Swellendam is dit sowat 
220 kilometer se ry vanaf Stellen 
bosch. (Die BP-garage in Rivier 
sonderend is omtrent halfpad en 
die ideale petrolstilhouplek, en die 
kafee daar het die lekkerste ham 
burgers). 

MICHAEL HAYWARD EN KOSIE 
ERASMUS, grootbek by Kleinmond 

Hoewel die grond langs die ri 
vier privaateiendom is, kan 'n ver 
blyfprobleem opgelos word deur 
'n vriend se strandhuis of toestem 
ming van een van die eienaars te 
kry om tangs die rivier te kam 
peer. Daar is nie krag nie 'n gas 
stofie sal dus handig te pas kom. 
• Vleis, kos en drank moet in 

voldoende hoeveelhede saamge 
neem word, want Stadsjaap, jy's 
nou in die boendoes en ver van 'n 
Pick 'n Pay. 'n Kafee so 'n halwe 
kilometer vanaf Malgas kan per 
boot bereik word. Petrol word 
naby die kafee verkoop by 'n regte 
ou h}ndpomp. 'n Boot is dus 'n ab 
solute moet. 

Braaie, 'n lekker skaappotjie en 
stokbrood doen verder wat die ka 
fee nie kon doen nie. Vir daardie 
regte "down-to-earth't-gevoel kan 
vis in die rivier gevang word. 
Orals langs die rivier is plate - 
met permissie gese - hotnotsvye 
en as die smaak jou geval kan jy 
jou in 'n regte Sonderkosserstyl na 
hartelus help. 

Bedags kan op die rivier geski 
word en as jy in gedagte hou dat 
die rivier 15m diep is en hom 
daarvoor respekteer, kan geswem 
en gc-t'paddlc-ski" word. Spook 
stories van mense wat reeds daar 
verdrink het, is volop en dit het 
noodwendig 'n kermisbed tot volg. 

Natuurkind, hier is ook nou jou 
kans om te slaap met die sterrehe 
mel as jou dak en die son as jou 
wekker. 

I s » I '. • 
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Swiss Farm, 
Franschoek 

Maar dit raak nou winter, en vir 
diesulkes hy en sy - (bedoelende 
as saam) wat nog altyd gehunker 
het na 'n skelm wegglipnaweek, 
sommer Switserland toe, kan jy 
nerens s6 na daaraan kom as Swiss 
Farm by Franschhoek, sowat 65 
kilometer se ry vanaf Stellenbosch 
nie. 

Vir bed en ontbyt kos 'n dubbel 
kamer R78 en 'n enkclkamcr R54. 
Dit is baie duur, maar dit kan reg 
tig die naweek wees wat jy lank 
sal onthou. Agter die hotel is 'n 
swembad, tennis- en muurbalba 
ne. Tafeltcnnis, snoeker en veerpy 
ltjies kan ook gespeel word. 
• Vir fiksheidsfanatici is daar 'n 
gimnasium tot hul beskikking teen 
R3 per dag. Aan die einde van 
elke maand word 'n dans in die ho 
tel gehou. Jou uitsig vanaf die 
stoep in die vallei af terwyl jy jou 
skons en tee geniet, ('n m6et!) is 
onverbeterlik. 

Wyntoere na omringende plase, 
waar jy onder andere kan kyk hoe 
sjampanje gemaak word, kan ge 
reel word deur Mnr. Tanner(tel. 
3316). By Swiss Farm i die Bin 
nehof-Wynhuis waar wynproee 
ook deur hom gereel kan word. By 
Franschoek kan besienswaardig 
hede soos die H ugenote-monu 
ment besigtig word. Daar is ook 'n 
paar restaurante. 
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Dowling of Sokkie? 
'n VISIE; 'n Verhoog. 'n Kla 

vier. Lesley Rae Dowling. 'n Wit 
rok, pers ligte. The Spaniard. 
" ... with a rose between her lips". 

Vrydag, 10 April, die Gat; Les 
ley Rae het beslis mense verras 
met haar nuwe aanslag. Na die 
konsert was daar onder party stu 
dente 'n gevoel "dit-was-so-anders 
as-wat-ek-verwag-het". Alhoewel 
Dowling se musiek 'n progressi 
toon vanaf The Spaniard, was 
hierdie nuwe Lesley Rae miskien 
'n skok. 

Haar dramatiese stem word be 
slis nou goed ondersteun en sy oor 
donder nie meer haar begeleidin 
soos vroeer nie. Haar klank en styl 
het verander, maar sy sing teeds 
oor dieselfde tema. 

Le ley Rae het beslis nie 'n 
Suid-Afrikaanse klank nie, eerder 
uropees. Sy kan dus nie vergelyk 

word met gro pe soos Hotline en 
Savuka nie. Sy is die beste op 
haar gebied oos haar verkoopsy 
fers, die hoogste vir 'n blanke 
Suid-Afrikaanse sangeres toon. 

Pieter van Zyl, van Radio Ma 
tie en or~aniseerder van die kon 
sert, se die swak opkoms 1110 t aan 
die toetsreeks en die groot atleti k 
op Coetzenburg toegcskryf word. 

Radio Mati het ook 'n pr 
bleem met haar advertcn ieveld 
tog rehad, Di plakkate was glo so 
mooi dat dit vinni er verdwyn het 
as wat dit opg sit is. 

'n Mens kan maar net hoop dat 
daar in die toekoms meer ond r· 
steunin vir hierdie tipe van ver 
maak, asook vir ander plaa lik 
musick, gaan wees. Dis darcm 
w rklik'n verbeterin op 'n aai ou 
okkie. 

V olgafstande is lewensruimte 
Deur ADRIAN LOUW 

DIE Paasnaweek is verby met 
s(y bloedige padongeluk-statistieke 
d~VVR syfers: 157 waarvan 54 in 
ie Kaapprovinsie). 
,Die padgebruiker kan veiliger 

r~ls deur sy mede-motoris 'n bie 
tjie lewensruimte te gee. Letterlik. 
k Die korrekte volgafstand verse- 
er genoeg tyd vir die goeie be 

slUurder om betyds te reageer en 
tc rem. 'n Voertuig se stilhou-af 
s~and word bepaal deur die reak 
Sielyd van die bestuurder, die toe- 
land van die voertui en van die 
P d. 

Die reaksietyd tyd verloop 
vana~ gcwaarwordmg van 'n rooi 
rCrnhg byvoorbeeld tot die aan 
Wending van die voet op die rem 
~l daal maak al hoe meer verskil 
a gaande spoed vermeerder. Die 
r de daarvoor is dat die afstand 
Wrat in daardie selfde reaksietyd 
a gelc word, vergroot. 
.Dit neem dus 33m vir die ge 

n'lJddelde bcstuurder teen 60kmjh 
orn stil te hou waarvan 16m die 
rernafstand wa en die res die af- 
land af'gele in die reaksietyd. Die 
reaksie-afstand spring na 28m en 
rcmafstand na 62m am teen 
1 ~Okm jh 90m te vereis am tot 
tl)sland te kom. 
b f)ie korrekte volgafstand kan 
t epaal word deur die bekendc 
t Wee sekonde-toets te docn wat eg 
ncr 'legs van toepassing is onder 
d?rrl_lale ornstandighcde (hclder 
or h~ met gcen reen, sneeu, hacl 
t • mis). Let op wanneer die voer 
~Ig voor u oor 'n merk of skadu 
W ee op die pad of verby 'n voor 
d.erp langs die pad beweeg, en sc 
,,,In die volgende baie stadig: 
e cendui end-en-een, cenduisend- 
n-twee." 

U voertuig behoort nie daardie 
merk of voorwerp te bereik voor 
dat u die twee sekondes afgetel 
het nie. 

J n abnormale toestande is dit 
veilger om eerder stadiger te ry as 
om 'n groter afstand te probeer 
skat en dieselfde spoed te behou. 

Niemand sal werklik 'n langer 
reistyd he as aile padgebruikers 
op hierdie basis ry nie, maar deur 
die Leefruimte te behou, sal u en 
ander padgebruikers die nodige 
geleentheid gegun word om korrek 
te beplan, te bestuur en te bly 
lewe! 

As mens dan weI for eer word 
om stadiger te ry as gevolg van 
ornstandighede is dit immers beter 
om dertig minute laat te wees a 
om dertig jaar te vroeg te sterwe. 

Slagspreuk- wenners 
DIE wenner van die eerste hen 

dcrd rand in ons Verkeersveilig 
hcid slagspreuk kompetisie vir die 
on derwerp"1) R1 NK- I~ N -B E 
STClJR" was Mnr. L. Whatley 
van Christcllcst raat 8, Denne 
burg, Paarl met sy slagspreuk "To 
drink, to drive thats not very 
wise". 

Vyftig rand gaan aan Mnr .1 
Lottering Hammandsweg, Wes 
Driefontein Goldfields, Stellen 
bosch vir die tweede beste slag 
sprcuk "Onthou die skop in die 
dop voordat jy trap en omkap", 

SIc s sowat twintig inskrywings 
is ont yang vir ons eerste onder 
werp. Dus staan u 'n goeie kans 
om met ons twecde onderwerp, 
YOLGAFSTANDE, R 100 of 
R50 te wen. 

Skryf soveel slagspreuke soos u 
wit oor VOLGAFSl AND ~ op 'n 
vel papier m t u naam, studente- 

BUDDY RALtY 9 MEl nom mer en adres by, sit dit in 'n 
koevert gemerk SLAGSPREUKE 

P en lewer in by die Studenteraads- 
eb~~gsedter wd~arNdevvvaRn Rk2000 - kantoor voor ] 6H30 Donderdag 

We eur ie an ge- 30 April 
om n ~ord. Di~ rally begin reeds Slegs . ingeskrewe US-studente 
verdere O~ .. I~skrywlOgsvor.ms en mag deelneem. Onthou dat die al- 
navalka~nhgtlOg kan by dl~ Ka~- gehele beste slagspreuk uit die 
tin too~ gekry word, Die slut- drie onderwerpe 'n verdere R t 50 
~datum JS 7 Mel. kan wen! 

I<ARNA V AIKOMITEE: AANSOEKE 
.. Uyoor itter: sluitingsdatum 1 Mei 
led:toerende Komitee lede: ( Tesourier, Sekretaris en 5 Addisionele 

slUitingsdatum 15 Mei 
aa~~i~oeke met curriculum vitae moet by die SR-kantoor, geadresseer 

SR. .. lid Karnaval, inge ee word voor bg. datums. 

Tradisie vir die Maties moet herleef 
Deur ANNCHEN NEL - 

, SOKKIES in die Gat Vrydae 
en Saterdac aande is steeds baie 
gewild onder Stellenbosse studen 
teo 

Menings, onder 'n paar studen 
te wat ondervra is, het baie gewis 
sel. Sommige het gese dat hulle 
dit baic geniet, terwyl sommige 
vroue gese het dit raak later "af 
gesaag". Uit die kort ondersoek 
het dit geblyk dat sokkies veral 
gewild is onder die juniors. Die se 
niors vcrkies ander vermaak. 

Terwyl manstudente effens hui 
weng was om kommentaar te le 
wer oor die sokkies en die 'me i 
sics", het vroue, waarvan ommi 
ges dames is, uiteenlopende korn 
mentaar oor die "ouen " gelewer. 
Hulle is a "nice", "droo " of, in 
die ergste gevalle, as "vertraag' 
bcskou. 

VcrIaine I ott "sy geniet die 
sokkies baie naar voel oms soos 
'n skoupcrd. S" WU"i SC Y al 

bale Ius am self 'n man te loop vra 
om te sokkie. A 'n dame nie sp - 
sifiek saam met 'n m n n die sok 
kie gaan nie, gaan dit som maar 
moeilik, want die man vra net die 
m isles wat hulle ken. 

'n Ander dam h t haar elf as 
'n "wall-flower" be kou en gesc 
dit maak 'n groot verskil as jy ge 
recld gaan sokkie en 'n bekende in 
die gat word. 

Studcnte is oor die al erne n te 
vrede met die musick. om i dit 
e ter te Ih rd. "I lard rock" mu 
siek i bJykbaar uit en lekker ok 
ki musick i terk in aanvraag, 
Sokkic word veral na 10.30 aan 
druk be ek. 

Di toegangs fooi v n R2 is dcur 
die meeste as If n t duur be- 
kou, vera I in die li van die f it 

dat cen drank van eni e aard be 
dien w rd nie en daar leg ge~ k 
kie kan word. 

Mnr. A du PI ssis en sy vrien 
de, mnre. . de Beer en M. Oli 

vier, sokkie nooit in die gat nie 
I ndien hulle Jus is vir dans, be ek 
hul Kaap tad of Se punt e di 
ko's. "Sokkie in die at doen al 
breek aan my 'image' ", se mnr. 
Du PIe sis. 

Tobey van Zyl en ari s Ma 
ra. a dink sokkie is root "fun en 
'n fees", Huidi e troffers beho t 
gespeel te word. Volgem hulle be 
hoort die sokkies Vrydaga nde tot 
12.45 aan to h u, want 'n m ns 
h t skaar lekker be in sokkie d to 
mo t jy ophou. 

Bulle tel voor dat ko ldrank 
onder in die t vcrkoop word, 
want di te veel moeitc om boon 
toe te b wee. 

Annatjie Grobbclaar vo I bai 
sterk dat die ou tradi. ic om m t 
~ kie te okkie, m ict h ric f. 
Dis tog waar r okkies gaan., 
sy. Die erst ke r to sy hier by 
'n okki kom, was sy di enig tc 
en met s kkie aan en almal het 

op haar voe c etr p. ~in ! 

Alf- it 
OU hoog 
droo 
Dour lUPUS 
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Die Volksraadsverkiesing 
STELLENBOSCH is in die Volksraadsverkiesing 
van 6 Mei een van die belangrikste kiesafdelings 
in Suid-Afrika. Hiervan getuig die feit dat die 
Staatspresident, mnr. P.W. Botha, sy enigste open 
bare vergadering tot dusver in die studente-kiesaf 
deling gehou het. 

Studente blyk om groot belangstelling te he in 
die verkiesingsveldtogte van beide die Nasionale 
Party en die van die Onafhanklike kandidaat, dr. 
Esther Lategan. 'n Groot persentasie van die ge 
hoor by vergaderings van albei kandidate was stu 
dente. 
Maar wat beteken studente se reg om te stem? 
Studente, net SODS enige landsburger, moet stem 

vir die kandidaat wat hulle voel die beste diens 
aan 'n kiesafdeling kan lewer. Maar ook vir'n kan 
didaat wie se denkrigling Suid-Afrika kan help om 
sy problema, politiek sowel as ekonomies, op die 
bes moontlike wyse op te los. 

Dit is die reg van enige kieser om te stem vir die 
party of kandidaat wat hy of sy voel die bevoegste 
hiervoor is. Die Matie het in sy beriggewing oor die 
verkiesing gepoog am sy lesers volledig oor die 
kandidate in te lig. Die besluit van 'n student agter 
wie se naam hy sy kruisie op stemdag gaan trek, 
hly egter sy eie. 

Dit sal altyd so wees dat daar 'n handjievol nihi 
liste is wat besluit om nie 'n stem uit te bring nie. 
I-lierdie mense is gewoonlik ook diegene wat veel 
te s~ het oor die politi eke toestand in die land. 

tudente, as die opkomende geslag leiers op _po 
litieke, ekonomiese en inteIlektuele terreine, durf 
nie terugsit nie, Dit is ons toekoms, en die van ons 
kinders, wat op die speI staan. 

HOO~!~~~~~~l2~~~!S~ .. 
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IS gevaa 

oto g po seer 
DIE meeste studente wat dagga 

rook meen dat dagga relatief onska 
delik is. Mnr. Hendrik Kotze, waar 
nemende direkteur van die Eenheid 
vir Kliniese Sielkunde op Stellen 
bosch, se egter dat die middel 'n na 
delige effek op die gebruikers daar 
van het. 

"Hoewel daar nog nie veel navor 
sing oor die onderwerp gedoen is 
nie, het ek aan die hand van sekere 
mense wat ons ondersoek het, sterk 
tendense waargeneem," se by. Die 
effek wat dagga op 'n mens het, kan 
as volg beskryf word: 
• Die "high't-effek, wat later kan 
oorgaan in 'n ontspanningseffek; 
• Die gedistorteerde tydseffek wat 
veroorsaak dat die geheue- en kon 
sentrasievermoe afneem. Daar kan 
ook 'n subjektiewe ervaring van sen 
soriese skerpheid wees; en 
• Die effek van visioele distorsie. 

"Jy 'sien' miskien skerper, maar 
in werklikheid is jy ernstig be 
mvloed. Dit is bewys dat jy in hier 
die toestand net so gevaarlik is as 'n 
besopene," se mnr. Kotze, Die kort 
termynuitwerking van dagga dus 
negatief, voel hy .. 

Die langterrnyneffek is volgens 
hom moeiliker om te bepaal weens 
die gebrek aan navorsing in die 
veld. Dit is egter 'n Ieit dat die rook 
van dagga gepaard gaan met ver 
laagde vroulike viriliteit. Dieselfde 
geld nie vir mans nie. Daar is ook 
volgens mnr. Kotze 'n moontlikheid 
van chromosomale afwyking. 

"Emosionele- en ander kwesbare 
persone word meer kwesbaar met 
die gebruik van middels, soos dag 
gao Dit staan bekend as die Canna 
bis Psigose. 

"In die veld van sielkunde geld 
die reel dat lewe bo alles gestel 

moet word. As dit blyk dat een I 
meer persone nadelig be"invloCy 
word, moet cannabis stren¥ behe' 
word," het mnr. Kotze gese. . 

Hy meen dat gereelde ca~na~l 
rokers aan 'n gebrek aan motiver" 
lei. " 'n Groot persentasie ontwy I) 

vermy die gemeenskap - mense \Ie 
my sosiale- en ander verantwoord 
likhedc," het mnr. Kotze vertel. 

Die swaar gebruik van dagga k· 
volgens hom tot die gebruik van 
der sterker middels lei. Wanneer d. 
gebeur, bou 'n mens 'n toleran I 

vir dagga en ander middels op. PI 
is om hierdie redes dat langtern" 
neffek van daggagebruik nie goed 
nie." 

Mnr. Kotze het vertel dot d· 
meeste mense met wie hy in aanr 
king gekom het weens hul1e gebru1 
van cannabis, ook ander emosions 
probleme gehad het. Daar is ook 

n 'Joint~ "n dag la 1 
Die menings wat hier weergegee hicrdie groep elke dag of ten minste 

word, is die persoonlike menings 'n paar keer per week dagga rook. 
van verskeie studente en word geen 
sins as bewese felte deur Die Matie 
aangebied nie. 

w AT ook al die standpunte vir of 
teen die gebruik van dagga (of 
"dope" oos dit onder die rokers be 
kend staan) is, het dit uit gesprekke 
wat Die Matie met "roker " gehou 
het, geblyk dat daar onder die 
groep 'n gevestigtigde daggakultuur 
op Stellenbosch is. 

Dit is te verwagte dat die Stell en 
bosse gemeenskap die algemene ge 
bruikspatrone van dagga in die bree 
samelewing sal weerspieel. Mnr. 
Philip Verster, die voormalige SR 
voorsitter, meen dat tot 40 persent 
van die studente a) minstens een 
keer dag a gebruik het en dat tot 
20 per ent gereelde rokers is. 

I ndien daar wei sovee! mense i 
wat dag a rook, plaas hulle hul uni 
versitcitsloopbaan op die spel. Mnr. 
Douglas Davis, die assistent van die 
rektor, het gese dat die adrninistra 
sic vanself. prekend teen die ge 
bn ik van dagga is. "Dagga is on 
wettig en die Administrasie beskou 
die eb uik van daarvan as 'n ern 
stig oortreding. Oil lei gewoonlik 
noodwendig tot kor ing. J n die reel 
volg die sterkste optrcdc indien ie 
mand met die besit van dagga be 
trap word," het hy gewaarsku. 

Die meeste studcnte wat dagga 
rook, blyk sosiale of geleent hcidsro 
kers te wees. 'n Heelwat kleiner 
groep is vaste rokers. 'n Gereelde 
daggaroker vertel dat men. e in 

Maar waarom is mense so aange 
trokke voel tot die gebruik van da~ 
ga? 'n Student het aan Die Matie 
vertel dat hy dagga rook omdat hy 
glo dat elke mens 'n mate van 'n 
"altered state of consciousness" no 
dig het. "Die hele Stellenbosse ge 
meenskap noop jou, as jy enigsins 
alternatiewe idees het, om by hier 
die aktiwiteite betrokke te raak," 
het hy gese. "Ek rook dagga omdat 
ek die Stellenbosch 'set-up' onder 
drukkend vind. Dit is 'n geweldige 
geslote gemecnskap - vir my is dit 
'n mate van ontvlugting." 

'n Ander gcreelde daggaroker het 
gese dat dagga nie vir hom 'n ont 
vlugting is nie. "Ek rook dagga am 
dat ek 'like' om te 'relax' daarmee 
en om na musiek te luister op dag 
~a. Ek onttrek my tot 'n mate van 
society'. Dagga dwing my om dit te 
aanvaar," het hy vertel. Hy het nie 
gcdink dat dagga gcwettig moet 
word nie. "Ek het nie vertroue in 
hierdic 'society' as hulle iets 'legali 
se' nie, Alkohol is gewettig 'and it 
kills your pocket'. As dagga gewet 
tig word sal net die 'fat-cat' daarby 
baat." 
"Ek rook eerder dagga as wat ek 
my dronk drink aan alkohol," se 'n 
ander student. Na sy mening "is 
dagga nie verslawend nic. Dagga is 
net 'n gewoonte -. dis lekker." 

Drie studente wat dagga gebruik, 
het gese dat hullc van doscnte weet 
wat oak al dagga gebruik hct· die 
groepie vorm egter 'n uiters geringe 
decl van die totale aantal doscnte 

W arom rook tudente d80 
9 ., Ho voel die geharde oro 
ker ' oor die gewoont 6~ 
ho ien hull die 'daggaklJi 
tuur op Stell nbo ch., JOH.A~ 
TROSKIE het 9aan onder oe 
in tel. 

aan die US. Volgens die mcnse ~).; 
ondervra is, is die rook van d . ~ 
nie beperk tot 'n sekere SOS),I' 
groep op Stcllenbosch nie. 

"Daar is definitief mense in dl 
koshuise wat rook," meen 'n vrov 
t udent. .. Aanvanklik het baie Ii:' 
men e dagga gero k .. Jy het ~I 
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s s If-versel{er·ng re listies? 
OM hierdie vraag te beantwoord, 
moet ons eers vasstel watter be 
hoeftcs bevredig kan word deur le 
wensversekering. Daarna kan ons 
die koste van hierdie diens verge 
Iyk met ander alternatiewe, indien 
enige. 
Gedurende enige gegewe termyn 
tydens iemand se lewensduur, 
mag een van die volgende met 
hom gebeur: 

By mag sterf; 
• hy mag die tydperk oorleef; of 
• hy mag medics ongeskik raak. 
Lcwcnsversekeringspolisse is spe 
'ifiek ontwerp om tc voorsien vir 
een of meer van hierdic genocmde 

gebeurlikhcde. 
Sekere gebeure en die behocfte 
om daarvoor te voorsien, bevat 
clemente van sekcrheid. So by 
voorbecld, indien iemand wil voor 
sien vir sy aftrecbchoeftes wcet hy 
dat hy eendag sal aftree op 'n se 
kere datum en watter voorsicning 
hy ookal wou maak, hoef slegs op 
daardie tydstip beskikbaar te 
wees. 
Natuurlik mag dit gebeur dat hy 
te stcrwe kom voordat hy sy ver 
wagte aftrecdatum bereik, maar 
dan val die behoefte na aftredc 
ook weg. 
Dieselfde argumente is ook van 

toepassing in die geval van 'n be 
sparingsplan, bedoel om die nodi 
ge kapitaal te voorsien op 'n spcsi 
ficke datum. In hicrdie gevalle, 
waar sekerheid bestaan, minstens 
in 'n mate, is lewensversekering 
slegs 'n alternatief om voorsiening 
te maak, dikwel weI die beste me- 
dium om dit te doen. . 
Aan die ander kant cgter, is dit 'n 
totaal ander saak wanneer ons te 
doen het met dood en mediese on 
gcskiktheid. U weet nie wanneer 
en hoe u te sterwe sal kom nie en u 
weet nie of, indien ooit, u 'n per 
soon sal wees wat medics ongeskik 
sal raak nie. 

Vir hierdie gebeurlikhede i le 
wensversekeringspolisse die eni~ 
ste manier om te verseker dat die 
korrekte bedrag geld beskikbaar 
sal wees presies wanneer dit beno 
dig word, of dit nou vandag is of 
more of oormore, Omda t daar 
geen realistiese alternatief hier 
voor bestaan nie is enige kostever 
gclyking ook onmoontlik en onno 
dig. 
Dit mag interessant wees om in 
elk geval 'n oomblik stil te staan 
by 'n vereenvoudigde kykic na die 
beplanning van 'n premie onder 'n 
lewenspolis. Lewensversekering is 
baseer op die beginsel van ver- 

Wie vul die leemte? 

Sanlam ondersteun 
tersiere onderwys in Suid 
Afrika al jare lank. 

Deur stilweg die 1 mte 
te vuI. 

Verbet rings aan g - 
boue, nuwe toerusting 
en nou ook hulp aan 
bibliot k wat spartel 
om kop bo water te hou, 

Waar II toekoms tel, 
is ons b lofte. En Sanlam 
verseker almal van 'n 
beter toekoms deur vir 
hoer onderwys in die 
bres te tre . 

Dit spre k boekdele! 

S nlam 
Waar u loekom t Iker! 

Vir se 

spreiding van risiko. As die risiko 
wat verseker word ni vir aile ge 
valle diesclfde is nie, is dit ni bil 
lik dat elkeen dieselfde premie 
moet betaal nie. 
In die geval van lewensverseke 
ring is dit die risiko van dood wat 
be la ngri k is. I nd ien ons (se) 
10 000 mense hct wat 40 jaar oud 
is en van wie 29 te sterwe sal kom 
in die jaar, dan sc ons die risiko 
van dood op ouderdom 40 i. 
0,0029. As ons elkeen wit vcrs ker 
vir R I teen dood op oud rdom 40, 
dan moet ons verwag dat ons R29 
ten opsigte van doodseise sal moet 
beta, 1 in daardie jaar, Vir die t04 

talc versekerde bedrag van R) 0 
000 he. ons dus R29 aan premies 
nodig vir daardie jaar us ons geen 
wins of ver lies wil wys ni . Die 
premie is dan R2,90 vir 'n R J 000 
in daardie jaar, 
Indien on dan weet wat di ge 
rniddelde aantal sterftes is vir elk 
ouderdom, kan on v ortgaan so 
hierbo en die premics b reken vie 
elke ouderdom per R 1 000 verse 
kering op daardie ouderdom. By 
voorbeeld: 
Oud rdom 40 41 42 44 
G m. t rft 29 32 3 39 43 
uit 10000 
Pr ml (R) 2. 03,203. 03, 04,30 

On kan dan kontrakteer met ie 
rnand op oud rdom 40, op die ba- 
i . dat ons R 1 000. al betaal n. hy 
te sterwe kom binne die volgendc 
vyf jaar. Sy verpli ting su 1 dan 
wees om aan ons in die eerstc j. ar 
R2,90, R3,20 in die volgcnd jaar 
ens. te betaal, Indien daar 'n sub 
tansiele aantal van s danigc po 
lis sis. b h ort cise en pr mie to 
bal n er. 

INNE 
2 

PERSOONLIKE BEGRO ING 2 

KREOI . TKAARTE 3 

LAN T RMYNBEGROfiN 3 
JOU BANKB SrUURD R 
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gings, sporttoerusting, ont pan 
ning ens. 

Finansiele instellings oos banke 
en bouverenigings bicd 'n verskei 
debhcid van dien te en produkte 

VIR tudente 
hou 

dl
' lewc baie d h I l' b k d klon i di , bId I om te ver eker dat jy jou dag-tot- wor , ct ons a rna n y omen e op IS so eenvou 19 soos om n e- taa wor , is jou uitgawe onree - dag of lopende uitgawe met die 

vrolikheid en uitdagings in. Daar kontantvloei wat uit die taan- groting op te stel. In 'n begroting matig deur die loop van die jaar nodige dissipline en tot die groot- 
moet egtcr vir al die ontspanning spoor met dissipline bestuur moet word jou verwagte uitgawes opge- versprei. stc voordeel hanteer. 
en uitdaging wat voorle finan ice) word. Van die gewone dag-tot-dag weeg teenoor jou voorafbepaalde 
be root word. Be inning oor kon- kontantvloei tot die groter kon- inkomste, met die klem op die ty- 'n String uitgawes, waarmee jy Omdat f'inansicle instellings 
tantb tuur is dus es en ieel. tantbedrae, en elf krediet, vcr dsberekening van jou uitgawes. nooit aan die begin van die jaar eintlik niks anders as 'n winkel 

Buiten die ro t enkele uit awe jou geldsake doeltreffendc b plan- Terwyl jou inkom te (beur e, lc- rekening gehou het nie, kan gcdu- met 'n sekere produktereeks teen 
van klas- en verblyfgelde, wat reg- ning. nings, sakgeld, deeJtyd e salaris, rende die jaar opduik. Dink maar 'n spesifieke prys is nie, is jy as 
streek deur die beurs of uitlener Om jou per oonlike geldsake ens.) gewoonlik in groot bedrae net aan behoeftes soos klere, regis- klient in die bevoorregte posisie 
van die fond e ge dmini treer deur die loop van die jaar te laat aan die begin van die jaar uitbe- trasiefooie vir klubs of vereni- om te kan kibbel oor die prys. 
------------~~-----------~--------~----~----------------------~------~----------------------------------------------~ 

v 

" • man will 
........ ities 
" 

'10 tether, WI.: can do m ire 

he outh m Life A ociation Limited Reg no 0 I/O ) 1 X6,'06 

Lf' puc ... , 15409 ( 

y moet 
s aag om 
Ienings 
te kry 

'n STUDENTELE 
NING i tan vir enige 
tudent of ouer van 'n 
student die aantreklik 
ste manier om geld te 
leen. Rente word tan 
teen 7.5 per ent tot 
10.5 per ent op studen 
telenings gehef. 

Die vyf grootste ban 
kc Barclays, Stan 
dard, Volkskas, • cd 
bank en Tru tbank 
bied almal tudentel 
ning. Meer aan oeke 
word egter ontvang a 
waarvoor geld be kik 
b ar I. 

Hoe bekom 'n stu 
dent of die tudent se 
ouer 0 'n lening? 'n 
Eerstejaars tudent al 
oor die a] emeen sukkel 
aangesien slegs Bar 
claysbank werklik pro 
beer om ook eerstejaar. 
te help. .itsondcring 
word we] g emaak, maar 
in so 'n geval moet die 
t udent e ouer baie 
goeie ekuriteit aan 
bied. Die bank beskou 
dit eerder as 'n lening 
aan die ouer as aan die 
student. 

Studente wat hul eer- 
te jaar suk svol vol 
tooi het en die bank vol 
doende sekuriteit kan 
bied, sal geen problcme 
ondervind om 'n studen 
telening te bekom nie. 

Wat van diegene wat 
nie oor die nodige goeie 
ekuriteit beskik nie? 
Banke is dit eens dat 
hoe verder 'n tudent 
met sy tudies gevorder 
het en hoc meer loop 
baanvcrwant sy studie 
is, hoe makliker a] hy 
"n stud ntelening kan 
kry. 

I ndien 'n ouer nie oor 
voldo ndc ekuriteit be- 
kik nie, I banke an- 
der m n , byvo rbeeld 
'n toekom ti e werkge 
wer, sc waarborgc aan 
vaar. Banke moet egt r 
met die walitcit van 
die waarborg tevr d 
wee. 

Ons bedank graag 
vir: 

TRU TBANK 

L M 
wat die berigte vir 
hierdie bylaag ver 
skaf het. 
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it lyk soos 'n OTM-kaart. 
Dit werk soos 'n OTM-l<aart. 

Maar bier's die TrustBank-versl<il ... 
i /I ~ / Keetmanshoop is, jy kan 

i~i.f~ f:~JJt·; enige tyd van di dag, s we tJijIfYJ~ .Y ae per week koneant trek! 
wat jy moet doen, is om 
T rustcller-masjien of 

nige and r outomatiese 
llermasjien met die 

Saswitch-kenteken op, te 
vind. 

4 Dis '0 moet vir studente ... En jy 
moet 'n student wees om een te kry, 

Dus as jy op universiteit, technikon,' 
onderwyskolleg of emge ander 
tersiere opleidingsentrum is, vul 
net ons inligtingsvorm in - of 
korn kuier vandag by enige 
TrustBank-tak en maak jou 
Carnpusteller-rekening oop. 

lOis vinniger toegang tot 
kontant, Danksy T rust- 

Bank se reeletydgeskakelde 
rekenaarstelsel kan jy geld 
wat, se 1 O-uur per tiek in jou 
Campusteller-rekening in 
Johannesburg gedeponeer 
word, sekondes later enige 
plek in Suid-Afrika trek! 

2 Dis'o geldmaker. [ou 
Campusteller-rekening is 

soos 'n spaarrekening wat besonder 
hoe rent koerse betaal; [ou 
geld verdien vir jou meer 
geld en claar is nie 'n vereiste 
minimum balans nie. 

3 Dis '0 vriend wat oral is [ou 
Campusteller-kaart is 
landwyd aan Saswitch 
gekoppel. Of jy nou in 

PortShep- 

f

~ ~~t:m~l stone of Pretoria, 
~ ~

"'::::l:: Kaapstad of \A ~11(1t 

1 ~~~~m:: , ... 

S03Q 0312 3~5b 18 
C J HI LLU 

Hoe 
III en III 

VRO GTYDIG kontantb tuur is no d aaklik. On pl s in 
hi rdie brig di finan iele in trumente wat jy as tudent in die b - 
tuur van jou eie geld ake kan ebruik, ond r die so kli . 
'n Ekonomiese afsprin plek i om 'n dee like ond reid tu sen 

jou da -tot-da of lop nde uitgaw s en jou m dium- or J n t rmyn 
uitgawe t tref. Daarna kan JY by jou bank tudent b tuurd r 
gaan aankJop n ge Is oor die volgende alternati w . 

Lopend Begroti g: 

OT. • • 
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JOU FIN N JOU FINAN IES JOU FINA SIES I 
• JO banl{bestuur er Jy en 

GOEIE verhoudings word gc 
kenmerk deur langtermyn-vriend 
.., kappe en/of -vennoot kappe, wat 
'n belangrike rol in enigiemand . e 
lewe speel, Omdat min van ons 
ooit van bank wit verander, kan 
die verhouding met jou bank as 
een van jou b ste langterrnyn-ver 
houdings beskou word. 

Soos met enige ander goeie ver 
houding vereis die verhouding ook 
per oonlike aandag van albei be 
trokkcne . 

Persoonlike kontak van jou kant 
a student en van jou bankbe 
stuurder kep die guide geleent 
heid vir albei om oop kaarte te 

speel op pad na die kepping van 
wedersydse kennis, respek en be 
grip van mekaar. 

Persoonlike kontak skep ook die 
eleentheid om 'n tweerigting-eva 

luering van inte~riteit te doen. In 
tegriteit is in hierdie verhouding 
baie beJangrik - juis omdat per 
soonlike finansiele sake so vertrou 
lik is. 
Vir 'n student is die waarde van 

persoonlike kontak met diebank 
bestuurder gelee in die geleent 
heid wat dit jou bied om kennis te 
maak en vertroud te raak met die 
tegnologie e wondere van die 

WAS jou grootste droom nag altyd In eie motor? Gaan spreek jou 
bankbestuurder en sien hoe word dit waar. 

~~·ou * MUTUAL 
K1 Y M J '}J l rr I )11 " I J WI ~ 

bankwe e en die Finansiele wereld 
buite die kampus. 

Vir die bankbestuurder is per 
soonlike kontak met sy studente 
klient belangrik - veral as gevolg 
van die verpligtinge en beperkings 
waaraan hy a bankier onderhewig 
is, asook weens y verantwoorde 
likheid teenoor sy organisa ie en 
die samelewing. 
am jou bankbestuurder in staat 

te stel om y verantwoordelikhede 
en taak tot jou grootste voordeel 
te volbring, is dit belangrik om 
openhartig teenoor hom te wee . 
Skets jou omstandighede, verlede, 
lewen tandaard en toekom planne 
sodat hy op 'n geregverdige en 'n 
enersyd openhartige jou ver 
moens om 'n lening te kan terug 
betaal, kan peil. 

Onthou, hy is daar om te help. 
Beplan jou be oek aan 'n bank 

van die begin af met gee drif en 
openhartigheid. Wys die bankbe 
stuurder dat jy begrip het van jou 
swak- en terkpunte, sodat julIe 
saam as 'n vennoot kap beter 
daarvoor voor ienm kan maak. 

Benader die verhouding met jou 
bank po itief deur dit te ien a 'n 
bron van inligting, maar meer be 
langrik: beskou jou bankbcstuur 
der a 'n vricnd en vennoot. 

Persoonlike kontak maak dit 
moontlik. 

Jy moet 
weet van 
vryemark 
OMDAT on a stu dente, en pe 
sifiek a Maties, more en oormore 
die leiding moet neem op aile ter 
reine in die amelewing, is dit van 
kardinale belang dat elkeen van 
ons buitcn akademie e onderri~ 
ook 'n grondige kennis moet he 
van die finansiele eise wat die vry 
cmark tel el aan on stel. 
Die vryemark tel el raal on a 
tudente, ongeag die rigting waar 
in on tudies on eendag in die 
beroepswereld gaan tuur. 
Of jy groot ukse planne het, of 
leg 'n maandclik e p rsoonlike 
begroting moet laat klop, moet jy 
weet wat gaan vir wat. 
Buiten die verantwoordelikh id 
om on per oonlikc geldsake docl 
treff nd te hi nteer, ru daar ook 
op on a Matie 'n and r verant 
woordelikhcid. On ,-die toekoms 
ti e leier en werk k pper moet 
die vryemark tel el tot voordeel 
van aile Suid-Afrikaners uitbou, 
glo baie be i heid men e. 
In die orgvrye dae van student 
wees kan dit egter Iyk na more se 
v rantwoordelikhcd . More i dik 
wel nader a wat ons dink daar 
om moet ons " studente on betcr 
vo rberei vir die verantwo rdelik 
hede van more. 0 byvoorbceld is 
die knellend werkloo heid pro 
bleem wa rm e on kontin nt en 
on land tan worstel 'n in i gc 
wend aanduidin van die omvang 
van di probleme wat oor vyf en 
tien jaar elf ernsti er kan wees. 

Ons bedank graag 
vir: 

T USTBANK 
n 

SA LAM 
w t di berigte vir 
hi rdie byl ag ver 
kaf h t. 



CHOO ARTIKELBLAOI 

il " se 

u~n war hierdie tendens onder 
'Dagga' hi 
t I I' IS ier op Stellenbo ch, 
I~ a I~e and well'," het mnr. 
~e e e. "Dit is 'n nuwe sosiale 
D'~' maar dit is hier om te 
~t I op hierdie stadium ende 
a an aard, maar 'n mens sal 
1 be waarlik gekeer kry. Dit 
d "w 1 op 'n manier beheer 

m.en hy. 
III ludic wat in die VSA onder PI'. het volgen 'n artikel in 
III am Truth getoon dat die 
'r ,ebrui~er se kanse 3.5 keer 
k t om 10 werksongelukke be 
rae. wees; dat hy drie keer 
'U I die gemiddelde vlak siekte 
nt ontvang; dat hy teen 67 
r: van y werkpotesiaal funk- 

t k: en dat hy veel ecrder van y 
n~PPY al steel om sy dw lrn 

. tc ondcrhou. 
rttkel se verder dat die ge- 

medici 
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bruik van dwelms nie net onder on 
opgevoede, eksperimenterende jeug 
van die gemeenskap, of "losers" of 
"dropouts" voorkom nie. Dit kom 
wydverspreid onder opgevocdc mid 
del- en hoerklas volwassenes ook 
voor. 

Dr. Sylvain de Marinda van die 
Suid-Afrikaanse Nasionale Raad 
insake Alkolisme en Dwelmafhan 
klikheid (Sanra), het gese dat stu 
dente as deel van adolo: sensie in 
vandag se samelewing met dwel 
middels ek perimenteer. 

Aangesien dagga wild in Suid 
Afrika groei, word dit al vir 'n lang 
tyd gebruik. Volgens dr. De Marin 
da is dagga 'n "drumpcldwelmid 
del". Volgen hom i mense wat 
dagga gebruik meer vatbaar vir an 
der dwclmiddel . By het cgter gese 
dat dagga, ander. a alkohol, geen 
definitiewe brein k de v roorsaak 
nie. 

dente la 
rn r by , .. k n e n partytjie ge om waar 
Di rook het nie. Nou is dit an 
hUll ckr tejaar is elke jaar wy 
al' om hier aan en dan het 

~ r I n II COre" plek (koopplek). 
t • 'W nou ~eer jong rokers a te- 
e aar dit vroeer net 'n spes i 

I nourbe~ was wat gerook het, is 
(lie r al meer algcmeen." 
1 \Ii ker w t ondervra is meen 

lar rok r oor die al emcen 
I 'If eg pre teer as w, t mens sou 

~. dDaar i rokers wat akade 
'n vaar, maar daar is egter 
dcr r k P 'rokers' wie e studies 
n U esvol is. 
ntut~d nt het ook vertel dat "die 
n ' r op tellenbo ch is om 
ro Of h.naa~se plekke te rook. 

~ On ier 10 die dorp en dan 
I ar ,. !' .. ersterivier toe om no 

r )Olnt ' te ro k." 'n Gercclde 
er het vertel dat iemand in 

r t~ ro k het lank vo r die 
rd one or di 0 ewr bekend 

Ih~t. lemand het ook al in 
Q r SI ge. it en dag a rook. 'n 
OordlUdent het vertel dat y hel- 

J h taglOp die Neelsie se dak ge 
'k op . aar is ook al da ga ge- 

t dl rugbyvelde, op Hels- 
I tC .dak, in die Landdro kan- 
nt nlidUdlO en op die Rooiplein ty- 
)It agete. 
It \ gter by uitsondering dat 

rd. D 11 op nbare plekke gerook 
Priv ie me te dag a word egter 
tithed t p:rtytjies en ander ge- 

l' ok. 
'd'l\r {'\ aan ienlik go dkopcr in 
d. ti a as in verskcie ander 
tt v a &astopp,-, (omtr nt die 

ann igaret) kos 50 nt; 

'n "baal" ko R 1; bankpakkies kos 
RIO en 'n "parcel" kos tu sen R 15 
en R25. 

Dit blyk dat "goeie" dagga in die 
winter in omloop i . Dagga i dan 
volop en makliker verkrygbaar. 

'n Student het aan Die Matie 
ge e dat "dope, acid (LSD), vloei 
bare opium, Obex en selfs koka'iene 
in Stellenbo ch verkry baar is". 
Net Heroien is baie skaars, "A jy 
jou voelers in Stellenbosch uitstee , 
kan jy enigiets in die hande kry", 
het hy gese. 

Dagga het 'n lang verloop in di 
Suid-Afrikaan e ekiedeni. In Die 
'uid-Afrikaan. e Patriot, ecn. van 
die ouds te Afrikaan e kocrantc, is 
daar al meldin van dagga onder 
di boercgemeen kap emaak. Self 
di Voortrekker h t van dr gga ge 
weet en daar is sprake dat hulle dit 
elf gebruik het. Dit wa ook alge 
n en pra tyk onder di V rtrek 
k r-boere om da n a vir hull wer 
kers te gee. nit wil voorkom a of 
die dagga die werker til en minder 
op. tandig gemaak het. 

Dagga is vir die eerste keer on 
wettig verklaar in ] 928 onder die 
Mediese, Dentale en Farmaseutiese 
wet. Taite ander wette i sedertdien 
aangeneem en gewy ig. 

Gedurend die 12 maande perio 
de vanaf Junie 1984 tot julie 1985 
is 'n totaal van 465 438kg dag a 
deur die p lisie gekonfiskeer. Die 
waarde daarvan word beraam op 
R4,6-biljo n. Di h eveelheid arre - 
t sic in dieselfde tydperk was 48 
4) 7 mense. Die hoevcclheid dagga 
in oml op necrn jaarliks toe, ten 
spyte van die strong verbod do, rop. 

Die stryd tee apa theid 
JOHAN TROSKIE 9 I 
mnr. FRANKLIN SONN 

"APARTHEID is 'n roter 
mcnslike euwel as wat baie blan 
kes besef'," se mnr. Franklin Sonn, 
Rektor van die Ski rei land T ch 
nikon. "Dit i 'n teken van verwer 
ping en veroordeling en tas die 
wese van individue e men waar 
digh id aan. Men neig dan om 
sulke brutaliteit ook met brutal i 
teit teen te taan. Dit i 'n natuur 
like menslike neiging." 

Volgen mnr. Sonn i di groot 
stc tryd wat 'n men we n hier 
die vcr toting het, om ni in bit 
t. rheid te vcrval ni . "Jy kan nie 
toelaat dat jou we r in en g te 
Ii e lyding in weerwraak orgaan 
nie, want dan i jy be ig om die 
tryd teen jouself te verloor." 
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Oor (Past Nats' en 
'n wit verkiesing 

Die tryd om Ieierskap binne die 
Na ionale Party is dalk die red 
waarom President Botha 'n ver ie- 
ing uitgeroep het. 
"Skynbaar wil President Botha vir 
ChrIS Heunis as sy opvolger he," 
se prof. Breytenbach. "Maar die 
ransvaal gaan in 'n herafbake 

ning van setels ten minste tien 
meer setels kry. Dit maak die 
Transvaal die politieke middel 
punt in enige leierskap tryd. 
"Die hele NP-koukus in die Kaap 
al vir Heunis steun in 'n presiden 
si ele verkiesing. In die Vrystaat 
ondersteun Alwyn Schlebu ch vir 
Heunis terwyl Kobi Coetzee (mi 
nister van Justi ie) vir F.W. de 
Klerk onder teun. Die Natal c 

p A LA!: P Y Y LA p Y 

Icier van die NP, Stoffel Both 
staan agter De Klerk terwyl Con 
Botha (lP vir Umlazi) agter Heu 
nis staan. 
" In die Tran vaal kry mens die 
F.W. de Klerk faksie, die Pik 80- 
tha fak ie en Iaa ten ondersteu 
ning vir G rrit Viljoen. Viljoen I 
die buiteperd wat mcnsc aan die 
raai hou oor waar hy pre ies staan 
"A Heuni in Helderberg wen 
sal hy in 'n terk po isie wees om 
dat hy dan 'n aan lag van links af 
geweer het. Dit kan sy hervor 
mingsge inde vleuel in die NP 
ver tcrk. . W. de Klerk moet ego 
ter teen die reg e veg en dit plaa 
hom in 'n ongemaklike posi ie." 
Na die verkiesin sal die NP vol 
gen prof. Breytenbach probeer 
om swart Ieiers te koopteer, "Die 
tafel is gedek vir kooptasie van 
swart 'leiers'," e hy. 
"So kry mens die onverko e 
treeksdiensterade, onverkose pro 
vinsiale verteenwoordigers, nuwe 
onverkose a si tent ministers en 
ook die onverkose voorgestelde 
tatutere raad. Dan sal daar 

swartmense op elke vlak van rege 
ring wees, maar hulle sal hierdie 
po isies bereik het deurdat hulle 
dcur die regering gekoopteer i 
om aan die strukture deel tc 
neem," se hy. 
Prof. Breytcnbach meen die pro 
ses sal tot 'n mate suksesvol wee 
omdat dit vir die NP tyd sal kan 
koop. Hy meen egter die pro e 
kan lei na 'n totalitere staat in y 
er te vorm. Maar geloofwaardig 
wart leiers al nie met die rege 
ring aamwerk tensy hulle oortuig 
i dat daar oor mag onderhandel 
kan word nie. 
"Swartmense ge els nou wel met 
die regering, maar dring aan op 
ehcimhouding. Dit is omdat die 

reg ring nog oor 0 io-ekonomiesc 
vraagstukke wil praat en nog nie 
begin het om te sien dat hulle uit· 
indelik oor die oorname van mag 
a1 moet onderhandel nie. Die Na 
ionale Party het nog nie duidelike 
doel telling ten op igte van mag . 
d ling gedefinieer nie," e hy. 

A PRYSE 
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aar maer hond snuffel VIr swart 
regt '1 Storie oor ' n 

Matie wat deur die 

gordyn geIoer het 

DI gehawende bu sie dreun 
v~ rt. Deur 'n oopgeroe te gat in 
dl hoek agter sien ek hoe die teer 
onder on verby kiet. 

Aan weer kante van my sit Pe 
t r n Mawetu, wie ek pas ont- 

h
nt 1 het, en oorkant ons it Ger 

rd. Mawetu vra vir my: "Are 
u happy with u T" "Yes!", c ek 

• nuweeagtig maar gerus tell nd.. 
You must be happy with us," c 

hy tcrwyl Stellenb ch e neonlig- 
1 dowwer raak agter on. On 
r' ai in by KayaMandi. Dit i my 
r t b ek aan Kay Mandi. 
Twee van my vriende wat aam 

nlet my Politieke Weten kap 
n ern het die ontmoeting gere I. 
~n pleit altyd in die Politieke 

t nskap tut-klasse dat wit en 
art in hierdie land bymekaar 

n . t kom en moet praat om ver 
ille uit die wcg te ruim. Van 

a.and is dit my beurt om te "prac 
lie what I preach". 

On wil nie op 'n "sight eeing 
t~ur" na Langa of Krui pad aan bl . Ons gaan bloot na Stellen 

ch e eie town hip, om infor 
III el met wart vriende te sit en 

el ... nie net oor politiek en 
Inet vooropgest Ide idees nie, 
lllaar sommer net om lekker te ge 
. I . 

.. w ns top v or die bord wat s'" 
elcome to K, yaMandi." S m, 

. k 'n kelner, en my vriend Chri - 
d~an wag ons hi r in. Verder af in 
I I pad word iemand in 'n ambu 
(n gelaai. Pet r-hulle praat op- 
wonde onder mekaar. !k vra vir 
t r wat gebeur het. "There wa 

In ccident", e hy. H vra nie 
uc r uit nie. 

Azapo ve . 

nag. Jong men e taan rond en ge 
cl of sit om 'n vuur en kyk ons 
nuuskierig aan. 

Mawetu woon in en van die 
lang huise wat herinner aan die 
lang plaashuise vir trekarbeider .. 

ie deur gaan oop. Dit is 'n 
totaal nuwe wer ld wat jou 0 rval. 
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ECORD REVIEW 

Scary, but fun 
Grace Jones Inside Story 

Jy kan modes joune maak I 
Handta se en handsakke is 'n 

bykomstigheid wat beide mooi en 
prakties is. As 'n leerhandsak goed 
opgepas word, sal dit lank hou en 
mooi bly en is eintlik 'n belegging. 

Idees 
As 'n mens die dag Ius is vir 'n 

hele nuwe uitrusting, kan jy gerus 
gebruik maak van die feit dat ons 
so naby die Kaap is. In areas soos 
Soutrivicr, Observatory en Ronde 
bosch is daar Jetterlik honderde 
klerefabrieke met fabriekswinkels 
wat modeklere teen halfprys of 
minder verkoop. Daar is In slap 
bandboekie te koop by die bock 
winkels wat 'n lys van aile fabriek 
winkels bevat en hulle adresse 
aangee. 

Al die idees beteken dat 'n arm 
stll~ent modieus kan Iyk of alter 
natiewe modes kan skep. Dit is be 
langri~ dat elke mens sy eie styl 
en flair vertoon wat klere betref. 
Soos geen twee mense dieselfde is 
nie, behoort geen twee mense die 
selfde te Jyk nie. 

Dis nie verkeerd om idees van 
ander mense of tydskrifte te kry 
nie. Dis net belangrik om dit op 
jou eie manter aan te wend - dus 
om dit te individualiseer. : 

~----------------------------------------------------- -------------------------------.- -··-·-·--~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"- 

Deur 
CHRISTELlE BElLiNGAN 
MODE is essensieel dinamies - 

dit verander gedurig. 
Veral in ons Westerse wereld 

met al sy tegnologie probeer 
mode-ontwerpers gedurig aller 
hande nuwighede om te verseker 
dat ons (die verbruiker ), aanhou 
dend 'n behoefte het om klere te' 
koop. Wie wil nie af en toe iets 
nuuts probeer nie? 

Bykomstighede 
As student is dit nie altyd 

moontlik om die nuutste modes 
aan te koop nie. Daar j egter an 
der maniere om ouer uitrustings 
meer modern te laat lyk of om 
selfs nuwe uitrustings te individu 
aliseer. 

Dit is belangrik om mode jou 
eie te maak - dit weerspieel JOu 
persoonlikheid. Bykomstighede is 
die beste en goedkoopste manier 
om jou uitrustings uniek te laat 
Iyk. A 'n mens 'n bietjie rond- 
nuffel, kry jy dikwels iets beson 

ders om selfs die verveligste hemp 
en brock op te helder. 

Veral plekke soos Groenternark- 

plein in Kaap tad en allerlei twec 
dchandse winkeltjies in Kaap tad 
en Claremont bied allerhande in 
teressante dinge te koop aan. 

'n Mens sal ook verbaas wees 
wat jy alles in jou pa en broer sc 
kaste raakloop. Ou horlosies wat 
met 'n nuwe leerbandjie opgeto 
wer word, is nou hoogrnode. Gor 
dels, veral bree bruines of groot 
sagtes van egte leer kan ook die 
nodige afronding aan 'n sagte, los 
rok, hemp of romp verskaf. 

By Groentemarkplein kry mens 
los stukke gevormde leer en dan 
kan jy self 'n brons of silwer gespe 
uitsoek. 

Krale 
Oorringe en krale is nog 'n ma 

nier om afwisseling in iou klerekas 
in te werk. Jy kan jou eie maak 
deur gekleurde klei te koop by en i 
ge handwerwinkel. Deesdae kry 
mens klei wat jy met die hand kan 
vorm en in 'n gewone oond kan 
bak. 

Krale is ook los te koop .by win 
kels soos Anleo en John en Joni in 
Stellenbosch en by Beads of Afri 
ca in Kaapstad waar daar regtig 
krale vir Afrika is! 

G gt K1 er 

Esther Lategan 
H roldstraat 19 
st llenbosch 
7600 
T 1.: (02231) 75064 

75063 
73053 

3 Pilril 1987 

U kry op 6 M 1 die leentheid om n stem uit t bring. Dit Is nie dikwels dat 
u op hierdl wy direkte nspraak v rkry in die poll tiek proses wat u n u 
kind rs se toekoms in Suid-Afrika gaan bepaal ni 

Het u a1 gedink he u hierdie stem gaan 9 bruik? Gaan u stem vir n regering 
wat die politi k inisiatl f verloor het? n Regering sond r duld like 
do lwltte, sonder n werkbare plan vir ens land se to koms? Ole r gering 
pr at van "h rvorming". Daarmee b doal, hulle swart "stadstat II en moontlike 
"aanpassingsll aan die Groep~g bi d wet. Daar word gepraat van 
"onderhandeling". In dieself as m word'n groot aantal van die kwessles 
wa roar onderhandel m t word, as onond rhand lbaar bestempel. 

SHE'S a menace to men, confu 
ses people, laughs loud and is sca 
red by people who adore her. 

She's been on almost every fas 
hion magazine's cover, starred in 
two movies and has made eight al 
bums. 

You hate her or you love her. 
This is exactly the case with 

Grace's latest and ninth album, 
I nside Story, which she co-wrote 
and -produced with Nile Rogers. 

The fact is: Inside Story is 
good, very good. The question i : 
what now? The problem with Gra 
ce's music is the reality of not 
being able to listen to listen to it 
without being subjective - you're 
always aware of this powerful lady 
on the other side of the micropho 
ne. 
I like to refer to Grace's singing 

as someone out on a hit and des 
troy mission, her voice being the 

.rnissile not quite sure of which 
note to hit. With this album, Gra 
ce has started mixing different 
styles on one album. The album 
opens up with a powerhouse of a 

track: "I'm not perfect, but I'm 
perfect for you". The video to the 
song is one of the most expensive 
ever made. 
"Party girl" is hard-driving, 

Down-to-the-soul disco, mixed 
with her own Jamaican-American 
influence (a style she used on her 
fifth album, Living my life). 

"Victor should have been a jazz 
musician" takes us right back to 
where she started - La vie en rose, 
with Grace being the perfect 
chanteuse. As she sings her way 
through "Barefoot in Beverley 
Hills", 1 actually expect to hear 
another big hit from way back in 
1978 - "Do or Die". Its the same 
irritating, but catching refrain. 

"White-collar crime" doesn't 
quite get off the ground and the 
final (title) track is a strange go - 
pel-flavoured song with Grace tel 
ling us a little about her life and, 
seeing that her father was a prea 
cher, makes some revealing state 
ments 

CHARl-JOHAN 
lINGENFELDER 

Restaurant & Wine Bar 
Happy afternoon 4 to 6 pm. 

except Sundays 
Hamburger, chips & salad R3,00 inc 
Beer R 1,00 inc 
Amstel : R 1, 15 inc 

LIVE MUSIC WITH CHRIS MARAIS 
Thursday, Friday & Saturday 

9.30 pm. till 12.30 pm. 
No cover charge' 

WASSERY (DI WA BAllE) 
VOLLE DIENS OF SELFBEDIENING 

V R LYK ON PRY Ell 
WAS R1 20 DROOGMAAK Oc 

• CdiATIS 'AiK .INO (-"ant Malt.,treadl) 
I. TRAAT 91 • T L. 70326 

W tons nou me r as ooit nodig h t, is n fekti w reg ring wat op h 
d mokratl s. wyse ur a1 di men evan SUid-Afrika v rkies is. Een ding is 
duid Uk: Die regerlng-eh die PFP s anv rm" n die KP se hunk ring na die 
verlede bied vir ens land geen invo11 sIt rnatief nie. 

01t het tyd 9 word dat gematigde SUid-Afrikaners oor partygrense heen en ook 
00 k1eurgren e heen h held r stem moet laat hoor: n stem teen aIle vorme van 
parth id: n stem vi war onderh ndel1ng met Imal wat n VI ds m , 

d mokrati se stel in SUid-Afrika wll h: n tern vir s m werking, 
t bilit it en hoop. 

om ek on fh nkllke kandid t in St 11 nbosch taan. 
er w s nag nooit b ng om voor t loop nie. As ni m nd ber id is 
te tr t ni , ho 1 ons ooit by di bestemming ultkom? Ek 
aam met my di d n h row Suid-Afrik t b tre • 

M t vrl nd Iik groet , 

RESTAURANT 
STELLENBOSCH 

T[. [PHONf-: 3931 or 3715 

WAG!!! WlL JY lETS LEKKER PROBEER? 
Pro beer dan St. Geran vir jou volgende ete-afspraak. Die fee maal w arna jy 
nag altyd ge oek het cn nag nooit kon vind nie, wag op jou. Intere sante 

braai- en visgeregt . 
Ook smaaklike middagetes teen slegs R3,50 (AVB ingesluit) 

of 31 etes vir RIOO; 15 vir R50 
Grondvloer, Akkerhofgebou, Birdstraat 65 

N.S. Indi n U 01 op st d 9 in st 11 nbo ch 9 n w s ni , sk kel ons om 
vir tI sp s1 1 stem t re"l. 

T 1.3479 (all ure) 3741 (13h30-16h30) 
Kantoorur : 13h30-16h30 

H rold traat 19, Stellenbosch, 7600 

I 

U@i:!1J.ji!Miij'IiI" 

- 'ijt!tfiiHMii1liHili WIL U KP STEM? 
laot ons u registrasi nogoan en indien nodig vir u In posstem r at Of as 
u m r inligting v rlong oor KP·b leid of. omm r net wil kom 9 sels •.. 

Konserwatiewe Party 
van Suid-Afrika 
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Ongewoon en amusant 
Deur 

BERTHINE VAN SCHOOR 
UITERS onkonvensioneel! is 

die beste manier om die Heidel 
berg Kamerorkes se uitvoering 
Dinsdagaand in die Endlersaal te 
beskryf. 

Vir 'n Suid-Afrikaanse gehoor 
wat gewoond is aan stemmige, sty 
we en uiters formele konserte was 
dit ietwat van 'n skok! Niemand 
het geweet wat om te verwag nie, 
omdat die orkes heeltemal onbe 
kend in Suid-Afrika is, en die ken 
scrt eers verlede week geadvertecr 
is. Die feit dat hulle van Heidel 
berg, Wes-Duitsland kom, was vir 
sommige mense 'n verrassing, om 
dat hul land van herkoms omtrent 
onleesbaar klein op die plakkate 
gedruk was ... ! 

Yoor die konsert is tafels .vol 
plate, kasette en "compact discs" 
in die voorportaal uitgestal. Die 
orkeslede het self daar rondgesit 
en hulle opnames, programme en 
kaartjies verkoop. Aile hulp van 
die Konservatorium is geweier. 

Die bestuurder van die groep, 
Klaus Adler, wat ook die klawe 
simbelspeler is, is 'n tipiese Duit 
ser wat in 'n brock met kruisbande 
alles georganiseer her, 

Toe dit tyd word vir die orkes 
Om op die verhoog te kom, gaan 
die deur oop, 'n geldsak kom om 
die hock en 'n trompetgeskal be 
gelei die spelers op die verhoog. 

Mnr. Adler stel almal aan die 
gchoor voor, se waar hulle almal 
vandaan kom en vertel dat hulle 
self's op 'n stadium 'n "tirnpanies 
peler van Afrika" gehad het (!). 

Die enigste vrou in die orkes is 
ook die leidster. Die volledige or 
kes bestaan uit vier viole, een alt 
viool, tjello, kontrabas, klawesim 
bel en twee trompette. HulJe speel 
slegs werke uit die agttiende eeu 
en die eerste helfte het uit werke 
Van Bach en Vivaldi bestaan. 

Gedurende die pouse het Die 
Matie met een van die orkeslede 
en met die bestuurder gesels. 
Hoe lank bestaan die orkes al? 
Die Heidelberg-Kamerorkes be 
. taan a] 27 jaar. Die spelers wissel 
cgter voortdurend, omdat almal 
Van verskillende plekke kom. 
Klaus her omtrent veertig mense 
op sy lys, waarvan almal voor 'n 
toer gekontak word. Daar gaan eg 
tcr nooit meer as tien of twaalf 
mensc per keer op toer nie, omdat 
die meeste mense professionele 
rnusici is, wat voltyds in orkeste 
speel of lesgee. 
Hoe dikwels gaan julie op toer? 
Baie gereeld. Ons doen elke jaar 
'n paar tocrc - elke keer met an 
der mense. Ons gaan ook na ver 
skillende lande - hierna gaan ons 
na Frankryk. 
Oefen julie baie? 
Voor ons vertrek het ons twee ure 
Saam geoefen! Ons word betaal vir 
ens werk, want ons moet 'n lewe 
daaruit maak. Almal ken dus hul 
partye teen die tyd dat ons byrne 
kaarkom en as jou werk nie op 
standaard is nie, word jy nie weer 
saamgevru nie. 
Wie doen al die organisasiewerk? 
Klaus, die bestuurder. Ons moet 
cgter almal help met die organisa- 

I sic. As jy daar nie jou kant bring 
nie, toer jy nie weer saam nie! 
Mnr. Adler, hoe word die toere ge .. 
finansier? 
Dis my geheim! Ons is baie af 
hanklik van die inkornste van ons 
konserte cn opnames. Die pryse 
van kaartjies hier in Suid-Afrika 
is belaglik laag. 
Hoe lank is u al bestuurder van die 
orkes? 
Ek het die kamerorkes 27 jaar ge 
lede gestig en het sedertdien al die 
organisasiewerk gedoen. Dit is 'n 
voltydsc betrekking. 
Hoe word 'n mens lid van die or 
kes? 
Jy moet eerstens een van die orkc 
slede ken (I), daarna kan jy aan 
sock doen om 'n oudisie te speel. 
As jy dit slaag en daar is 'n ope 
ning, word jy vir 'n procftydperk 
aangestcl. Jy moet jouself dan as 
'n waardige lid bcwys. 

S6 het die konsert verloop, 
Na pouse is die konsert voortge 

sit mel werke van Purcell, Pachel 
bel en Telemann, wat veral die 
trompetspelers se vaardigheid 
goed tentoongestcl het. 

Die strykers het ten spyte van 
ictwat onsuiwer intonasie en onge 
Iyke spcl op sommige plekke huJle 
goed van hul taak gekwyt. Wnt 

___ • ~:.i. 

weI gehinder het, is dat daar 'n ge-' 
brek aan vurige en gehspireerde 
spel was miskien te wyte aan die 
feit dat almal profcssionele spelers . ') IS ... 

Die gehoor het die uitvoering 
baie geniet, en twee toegifte i ge 
speel, Die laate een is aangekon 
dig met di woorde: "This is a litt 
le piece we found in the Pacific. 
Not in the water, but at a little 
university called Minilulu ... I 
mean Honolulu!" 

Een van die orkeslede is deur 'n 
lagbui oorval en het dubbelgevou 
agter die ander weggekruip, tot 
groot vermaak van die gehoor. 
H ulle het die "little piece of Ame 
rican Baroque music", 'n heerlike 
opgejazzde barokstukkie met ele 
mente van Amerikaanse ountry 
musick, (sonder bladmusi k!) ge 
speel dat 'n mens se tone van lek 
kerkry gekrul het, en net toe alrnal 
dink daar is miks meer wat hulle 
nog kan uitdink nie, het die twee 
trompetspelers van agter die ver 
hoog uitgespring et 'n bril en 'n 
ratel! 

Die konsert was voorwaar an 
ders as wat 'n mens van 'n kamer 
orkes wat al soveel opnames ge 
maak het sou verwag, maar dit het 
beslis vir 'n verra sende en opwin 
dcnde aand gesorg! 
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ART 
Sunday 26 April 

An exhibition of graphic. and 
paintings by Abr m D Clerq op 
ens at the Art cene, St Andrews 
Road, Sea Point. 

MUSIEK 
Donderdag 23 April 

Die solis in vanaand se konsert 
in die K ap e Stad I is Yvan 
Chiffoleau, wat die bekende tjello 
konsert van Dvor k speel, 'n An 
der werk op die program is Citys 
capes van Peter Klatzow, 

Sondag 26 April 
Mu icultu bied ln twee-klavier 

uitvo ring in die !ndlersaal aan. 
Die pianiste is I ... iza Geldenhuy en 
Loul Fouche. Hulle speel werke 
van Bach, Brahms. Milhaud en 
Poulenc. Kaartjies is teen R 1 by 
die deure beskikbaar. 

Woensda 29 April 
Die sangeres Vir ini 00 thui .. 

z n gee 'n uitvoering in die End .. 
ler a I. Sy word begelei deur Ma 
rika Hofrneyr en sing lieder van 
Schubert, Schumann en Brahms. 
Kaartjies R3 en R3,90. Bespreek 
by Computicket. 

Donderda 30 April 
Die solis in vanaand se uitvoc- 

ring in die K ap. e t d I i 
Francois du Toit. Hy speel Rach 
maninof se Klavierkonsert in c mi 
neur. Die dirigent i David Tidbo 
ald. 

Sonde 3 M i 
Liedere van di Suid-Afrikaan 

se komponi te 0 a Nep n word 
in die Endler a I gesing en aan e 
bied deur die Komlt vir Ei tyd 
Mu iek. 

Die Sondagkon ert in die ap- 
se St d a I bestaan uit werke van 
Grieg, Rodrigo en Tsjaikow ki, 
Die soli is imon Fryer. 

Wednesday 29 April 
At IOh30 am William Ritchi 

lectures at the N tlon I G II ry on 
That w Th n, This i. Now - Ar 
chitecture. Admission R I. 

DRAMA 
23 April - 2 Mei 

Op Dee Aarde, Rez d W t 
nuutste produksie word nog steeds 
in die Nico vertoon. 

Monday 27 April 
Th P c Dane omp ny 

starts a season at th season at the 
Little The tre in Orange Street, 
which runs till May 9. 

FILM 
Friday 24 April 
Unconv ntion I thriller om thing 
Wild is the story 01 a staid t x 
consultant hijacked from a borin 
existence by an impulsive brun t 
teo Things get re illy complicated. 

24-30 April 
ine I: E.T. '1 he txtr Terr trl 
I, Steven pielber 's unf irgeua 

ble adventure. Not to be mi sed! 

inc 2 : No M rey su rrin Ri 
chard G re and im Basing r. 
Murd r brought th m to eth r, 
pas ion kept th m there. 

Skoonheid en die ondier: Wie's mooi? 
W AT het gebeur toe die prins 

die padda soen? 
Anders gestel - wat verstaan 

ons onder skoonheid? I n die mees 
te gevalle is dit soos die mooi ge 
sig van 'n dom vrou, iets wat aan 
'n masker herinner. Ons het uit 
die simbolisme en mistiek van sy 
bestanddele gegroei, en is slegs in 
staat om die basi esc, skoonheid, te 
identifiseer. 

Elkc deeltjie van 'n komposisie 
beteken iets, dit stel 'n hoer orde 
daar, en skoonheid tree slegs toe 
vallig, sonder vooropgestelde idees 
vir 'n "mooi" resultant, na vore. 
Om dus te soek vir die "mooie" in 
rnusiek is nutteloos - dis reeds 

daar, om jou, net so aanwesig as lig en onderstrecp, is die mate van' 
afwcsig. kundigheid wat toegepas i . 

NatuurJik bestaan ook die "le- Inspirasic bestaan ook nie - dis 
slegs die wete van 'n "lelike" wat like", wat nie verwar moet word " ." 

met "slegte" nie. Die begrippe die moore noodsaak en hoe gro- 
"goed" en "sleg" bestaan nie in ter die besef, des te meer die oge- naamde in. pirasi . 
musiek nie - dit is tog immers 'n Die Ieit dat die "mooi ., in baie 
basiese neiging van die mens om van vandag e musiek nie tasbaar 
'n bewys te he van sy voortbestaan . . . d . 
en natuurlik sal die "mooic" dan IS Ole, IS us me on tellend nie 
ook in musiek seevier, ons kan eerder bly wees dat d ar 

I n g musiek is war skoonheid nie as 
'n Mooi bceld is immers gerus- doelwit stel nie, maar wat instink 

tellend, terwyl 'n lelike beeld tog t ief "mooi" is. 
dui op fisiese of geestelike verval. Die padda mo s in 'n prin es 
Daarom die "mooie", die voortbe- verander. 
st.aan van die menslike skoonheid, 
in musiek - wat die skoonhcid uit- JOHANNES VAN EEDEN 

Platoon cracks 
P A TOON, labelled by it 

publicity as the "fir. t movie to 
tell the real story about the Viet 
nam War," is ba ed on the com 
bat exp riences of the director 
Oliver Stone, who al 0 wrote the 
screenplay. 

From the opening scenes of 
1 he film a knuckle-cracking t n- 
ion i maintained throughout 

and the feeling that the enemy 
may b lurkin behind ev ry 
bamboo hoot i very err ctively 
c mmunicated to th audience. 
Indeed much of the film seems 
ear d tow rd illustrating to 

the audience the uniqu onr 
of jun le warfare to the Am fl 
can force. 

Under rowth i. r, mpant, as 
are various form of insect nd 
animal life, and intermitt snt rain 
L a common feature. 

The film also vivi ly show 
t he problems encountered by the 
Americans in fighting the enem ' 
on its hom territory, and the 
ub equent uff ring of many in 
nocent pea. ant. Many c n s 
are grue omely violent, but non 
unneee sarily o. 
It i on th m iral dilemmas of 

the Vietnam W r, so often r .. 
hashed in 1 ter ye f" that the 
film found .rs sli htly. 

Stone mak sue of r th r bla 
tant st reotype in Sergeants 
Barnes and Eli l of the PI toon. 
J"?l only i. Barnes depi red a 
mindless kllhng machin '. but 11 MANDY CARTER 
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Die uitslag van die verkiesing in 
Helderberg op 6 Mei gaan 'n belangrike 
boodskap die wereld instuur. Dit gaan ons 
vriende en vyande een van twee dinge 
vertel. 

Dat blanke Suid-Afrikaners keel vol is 
vir gister se politiek en gereed is vir 
fundamentele verandcrings waarby Suid 
Afrikaners van aIle kleure, alle talc en a11e 
kulture betrokke is. 

Of dat hulle verkies om voort te gaan 
met apartheid, onrus, disinvestering, 
uitvoerboikotte, sportisolasie en nog meer 
sanksies. 

Denis WorralJ het as S.A. se 
ambassadeur in die Verenigde Koninkryk 
bedank om aan die korn nde vcrkiesing 
deel te neern omdat hy glo dat die 
Regering se hervormingsprogram niks 
meer inhou nie. 

Hy betwis die HeJderberg-setel omdat 
'n oorwinning oor 'n senior lid van die 
Regering beslis 'n betekenisvoller 
boodskap sal dra as die betwisting 
van 'n minder uitdagendc setel . 
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• gIS. 
H Y het hom verkiesbaar gestel as 

Onafhanklike, maar hy staan nie aIleen 
me. . 

Sy uitdaging word geesdriftig gesteun 
deur akademici, politici, sakemanne, 
sportrnanne, boere, huisvroue en baie 
ander mense uit baie dele van die 
samelewing. Mense wat 'n nuwe gees van 
hoop wat deur die land versprei, 
verteenwoordig. Nie net in Helderberg 
nie. Maar ora] in Suid-Afrika. 

'n Oorwinning vir Denis Worrall in 
Helderberg, Ether Lategan in 
Stellenbosch en Wynand Malan in 
Randburg sa] nie die N asionale Party 
Regering tot 'n val bring nie. Maar dit sal 
aan die Regering verte) dat blanke Suid 
Afrikaners ongeduldig wag op antwoordc, 
dat hulle weer met trots Suid- Afrikaners 
wil wees. 

Dit sal aan ons swart landsgenotc 
vertel dat daar vir hulle ook hoop is. 

En dit sal aan die wereld vertel dat 'n 
vreedsame antwoord op ons 

problerne inderdaad moontlik is. 
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U ond rsteunlng is belangrik. As u 'n bydrae willewer in die verkiesingsveldtog, 
bel net een van die onderstaande nommers. 

SIEN D E WORRALL-VIDEO! 
Vr vir 'n kopi van" OJ nuw gee van 
uid-Afrika" - 'n 2 minuut. .. videopr fiel 

van em Worrall n onderhoud met 
Wimpie d Klei k (Afrikaans) n H raJd 
Pakendorf (Engel ). 

1 I: orners t-Wt.:s (024) 513493 
Gordons-baai (024) 562295 
I rackenfcll (021) 9011S19 
Stellenbo eh (02231) 54101 

(022~J) 5420 
Of kom na: J Ioofw g 132, Som r ct W s. 

Merinalaan 7, tell nbo ch. 
IIi..,d"·/II{II'/II'IIIU·,,d('IIT 1111 /'/1111111111, 
I/OII{WI'I-: 111. 'i()/Ill'YI'" WlI /:1'1'/111/1 
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BRIEWEKOLOM 
STAGGER INN 
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ANDY waf nag nie ag 
tergekom het dot sy 
bier gesteet is nie, 
gtimtog ste ds. 

Monica Huisfondsfunksie 

HENRttTIE LE RaUX EN DEWALD tNGE BRAND-MOLLER EN GERHARD 
KOTZI: COETZEE 

INSKRYWINGSVORM: 
SOSIUS/LIKE SILK-KOMPETISIE 

Vraag 1: Waarteen is die veldtog gemik? 

Vraag' 2~' 'Noem';"' o'rganfsasie' wal' deeiilee·,;;············· . 
Vraag'i"wie'is"die-SR'~ii'd'~i'i's'6s'I'us?""""" .. 

N'aam':' .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: 
Adres: . 
Sluitingsdatum: Maandag 11 Mei, 12hOO 

SR beoefen wel politick 
HENNIE BESTER (SR-lid SPOG) 
skryf: 
IN die uitgawe van 10 April van 
Die Matie maak die redakteur 
vier aantygings omtrent die hui 
dige SR se politieke optrede. 
Hierdie aantygings is as volg: 
• die SR lig nie die student-in 
die-straat in omtrent die politiek 
nie: 
• die SR gee studente nie kans 
om hul standpunt te stel nie; 
• die SR verskaf nie dinamiese 
politieke leiding nie; en 
• net SR lede word die kans ge 
gun om in gesprek te tree met hul 
aggresiewe swart ewekniee. 
Eers 'n paar algemene opmer 
kings. 
Die hoofartikel van 10 April is 'n 
toonaangewende voorbeeld van 
wat 'n studentekoerant se rol be 
hoort te wees; hy dien a klank 
bord en rigtingwyser vir diegene 
wat besluite mo t neem. 
Ek stem volmondig saam met die 
redakteur in die klem wat hy op 
politieke aktiwiteit en bewussyn 
vir elke student plaas. 'n Onlangse 
telling toon omtrent tien party po 
litiese en ander verenigings wat 
hul uitsluitlik met die politick be 
sig hou . Hicrby moct ook die paar 
aktualiteitsverenigings gevoeg 
word. Dit is hierdie organisasies 
wat Stellenbosch se bloedsomloop 
aan die gang hou. 
Wat die afsonderlike aanty ings 
aanbetref: 
Eerstcns, in die eerste en die fi 
nale instansie is dit die studente 
( n nie die SR nie) se plig om hul 
self in tc Jig oor die politiek. Die 
meeste wat die SR kan doen is om 
studentc tot sodanige oeke te sti- 

muleer. Dit is hecltemal in orde 
dat die inligtingsfunksie op kam 
pus vervul word deur die massa 
politieke en aktuele verenigings, 
DM en ander media. SPOG se 
w rkgebied word in elke geval 
deur y reglernente beperk tot die 
SR en ander studenteleiers, Ons is 
ni gemik op die bree kampus nie, 
Anders kan die SR dalk in die ver 
socking kom om sy politieke tern 
pel op almal te probeer afdruk. 
Die twecde aantyging moet op 
dieselfde gronde as die een tc ver 
werp word. Dit is en was nog nooit 
die SR se rol om die vernaamstc 
kampusplatform vir tudente se 
politieke standpunte te wees nie. 
Stellenbo ch se politieke dinami k 
)e juis in die veelheid van politiekc 
organisasies en standpunte wat hy 
kan akkomod er en die druk wat 
hulle op mekaar en die SR kan 
pJaas. Ten einde hierdie dinamiek 
te stimuleer het hierdie SR in sy 
termyn reeds .v~f politick georien 
teerde vererngmgs geregistreer, 
meer as eni e vorige SR. 
SPOG beplan e ter w I om in di 
loop van ons termyn twee ge 
spreksnawekc op SSO patroon aan 
te bied. Hi r kry g nooide stud n 
teleiers geleenthcid om beleid 
standpunte oor twee aktuele kwes 
sie te formuleer. Di eerste vind 
plaas van 8 tot 10 Mei. 
Die derde aantygin , dat die SR 
nie politieke leidin verskaf nie, 
maak se r. Dit is sy plig onder die 
nuwe SU-grondwet. Dit is ter 
nie SPOG se verantwoordelikheid 
nie. H ulle moet die R sl fJS 
blootstel aan politieke organis asies 
en inligtin aan hulle deurgee. 

Die algemen begin. el is dat die 
politieke pas in eni e or anlsasie, 
ook die SR, aange ee word deur 
die mcerderheidsgroepering in 
daardie or anisa ie. Hulle verkry 
'n politieke mandant van hul ] de 
waarop hut dan ageer d ur stand 
puntinnarne en konstruktiewe op 
trede. In ons g val deur rno ies 
aan t neem, referenda en mon 
stervergaderin te hou, 
Die vierde aantygin raak my por 
tefeulje direk. Bier word klaar 
blyklik verwys n die PO J to r 
wat inde laasjaar plaa gevind 
het. SPOG bied v njaar ni weer 
'n -orum aan soos wat die gevr I 
m t die vorige SR was nie, ge 
woon omdat dit nie ko te en moei 
te regv rdi ni. Die uit awes van 
verlede jaar Forum het R25 
800 beloop, terwyl sle 80 men e 
betrek was by die d batt . Di for 
mele se ics i kenmerk d ur 'n 
oormaat h rhalende retori k. Die 
kool is die sous nie werd ni . 
Die SR het hierdi termyn besluit 
dat SPOG • al konsentr er op e n 
tot-een interak ies vir di mak i 
mum uitruil van inli tin . Op 
hierdie patroon is eli POG·to r 
ondcrneem. Finansiel oorwegin s 
het die roep tot tien student - 
lei rs be perk. 
Tans staan ons in die middel van 
'n reeks van tien w rkswinkels 
waarna vyftien tudcnte per keer, 
uit aile vlakke van die karnpu I . 
we, enooi al word. 
A die behoefte e ter voldoende i 
al SPO 1 indringend moontlik 
skakeling tus en bing t Bend 
student en swart ew kniee ond 
s k. 

-----.-~ --- Sosius 
kompetisie 

1 u sen 7 en 11 Mei 
lood SOSJUS 'n veld 
tog g e m i k teen 
OWREEDHEID TEEN 
OR DIERE. 
Die veldtog vind 

Plaas in medewerking wet Skoonheid Sonder 
reedheid, die Bond 

teen Wrcedheid Teen 
oo~ Diere en "The 001- 
~hJn Action and Protec 
tIon Group". 

'n Petisie sal versprei 
word wat vra vir wetli 
ke beperkings op ekspe 
rl.mcntering op lewen 
~~gC diere. As deel van 
re veld tog word 'n 

kompetisie aangebicd 
wd aaraan almal kan 
eclneem. 

,Yoltooi die inskry 
W1ngsvorm, pos aan SO- 
t' I~S-Like Silkkompe 
ISle, SR-kantoor. Lan 
enhoven Studentesen 

~~uOm, Stellcnbosch 
. 0 of gee dit in by 

die SR-kantoor en jy 
kan moontlik een van 
C Like Silk geskenk 
Pakke - diere-eksperi 
ll1entvrye produktc - 
wen. 

Demp toe bonkdeure iou geesdrif? Met 'n 
Bonkmonkoort kan iY nou 24 uur per dog, 7 doe per 
week, kitskontant by die Bonkman outomatiese 
tellermosiien in Neelsie se deurloop kry. 

• YOUNG l RU81CAM 16688101 

Kry leu gerieflike Bonkmonkoort nou by di 
Bankmonkontoor, Andringostraot 73, Stellenbosch, 
of skokel 7 .. 1573 
En wi m t iY ank? Boland, Bola d a k, 

OLAND AN 

24UUR BANK 
BOLAMJ BANK I3F r [ R If I C (I T m nor BANI f I (:IN ) ()·l~ n31~1 I 
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Matie-tennis 

Maties val 
in Boland 
Deur NIKKI BRVNARD 

MATIES~TENNISKLUB val 
nou amptelik onder die Boland 
unie. 

Hierdie besluit is onlangs ~r 
die' SA-Tennisunie geneem. Bo 
land het nou die eerste keuse op 
US-Tennisklubspelers vir hulle 
provinsiale span. Die SA TU het 
egter ook aan die US-Tennisklub 
vergunning gegee om soos tevore 
in die WP-Iigas te speel. 

Mnr. Gerrie Berner, US-tennis 
afrigter, voel dat die saak meer 
duidelik ~eformuleer moet word. 
'n Duidelike formulering is nodig 
om die misverstand wat verlede 
jaar rondom Schalk van der Mer 
we ontstaan het, uit te skakel. 

Probleme het ontstaan omdat 
Van der Merwe tot in standerd ag 
in die Boland op skool was en dus 
as 'n Bolandproduk beskou word. 
Na standerd a~ het hy na die 
Noorde verhuis en daarna vir 
Weermag gespeel en oak oorsee 
deelgeneem. 

Na 'n lang afwesigheid uit die 
Boland het hy verlede jaar hier 
heen teruggekeer. Omdat US 
Tennisklub in die WP-liga gespeel 
het, het die WP gevoel dat hulle 
op hom kan aanspraak maak, ter 
wyl Boland steeds gevoel het hulle 
het 'n aanspraak op hom. 

Mnr. Berner glo die WP-Tenni 
sunie sal Maties in die tennisligas 
sal behou omdat die Matie-klub 
hulle van goeie spelers voorsien. 

HEk is oortuig daarvan dat die 
Boland-Tennisunie ons sal toelaat 
am in hu1 ligas te peel. Dit sal 
jammer wees as ons me in die WP 
ligas kan speel nie, maar ons sal 
beslis voortgaan am die klub in 
tern sterk te maak en, soveel as 
moontlik, interne speelgeleenthe 
de vir klublede te skep, n het hy 
gese. 

DIE MATIE, VRypAG. 2~.~PRIL 1987 

Rugby eis hoe prys 
Deur PIET VAN NIEKERK 

GEDURENDE 1986 is 758 
rugbyspelers deur die Universi 
teit van Stellenbosch e Gesond 
heidsdienste vir ernstige bese 
rings behandel. Minder a 380 
konsulta ies wa vir al die ander 
sportsoorte saam nodig. 

Vanjaar was daar alreeds 17 
ernstige beserings onder spelers 
van Stellenbosch se vier beste 
spa nne. Rugbybeserings word 
deur pelers en ondersteuners as 
deel van die spel aanvaar. 

As Matie-helde soos Tiaan 
trauss, Goggie van Heerden en 

Pieter Bouwer nie vir hulle span 
kan uitdraf nie, is ondersteuners 
teleurgesteld. In geval van 'n be 
scring word daar onmiddellik vir 
'n plaasvervangers gesoek en 
word die oorsake, gevolge en om 
yang van rugbybeserings misge 
kyk. 

Vuilspel is verantwoordelik vir 
een derde van alle beserings. 
Hierdie bevinding is deur die 
M ediese Vereniging van die 
Noord-Transvaalse Rugby-unie 
na 'n deeglike studie bevind. Die 
studie is onder leiding van drr. 
Ernst Dinkelmann, gewese 
Springbok, en Louis Wessel, 
voorsitter van die Noord-Trans 
vaalse Skeid regtersvereniging, 
gedoen. 

Resultate van die studie toon 
dat 58,4 persent van ernstige be 
serings in die tweede helfte van 
wedstryde voorkom. Dit is waar 
skynlik omdat spelers nie fiks ge 
noeg is nie. Hierdie bevindings 
klop met die feit dat die meeste 
beserings vroeg in die rugbysei 
soen voorkom. 

Daar bestaan nie eeru temrnig 
heid oor watter posisies die ge- 

vaarlikste is nie. 'n Studie deur 
dr. Tim Noakes, by die Universi 
tcit van Kaapstad se Sportburo 
,toon dat agstemanne, met 'n 13 
persent moontlikhcid, die groot 
stc risiko loop om beseer te 
word. Hierna volg losskakels (12 
persent) , vleuels (12 persent), 
heelagters (11 persent), senters 
( 1 0 persent), flanke (10 persent), 
skrumskakels (9 persent), hakers 
(8 persent), voorrye (8 persent) 
en sloue (6 persent). 

Die Noord-Transvaalse studie 
plaas die flanke in die gevaarlik 
ste posisie met 'n risikopersenta 
sic van 19,3 persent en losska 
kels as die veiligste posisie met 
'n risikopersentasie van 5 per 
sent. 

Beide studies bevestig dat die 
vinnige spoed waarteen rugby 
gespeeJ word waarskynlik vir die 
meeste beserings verantwoorde 
lik is. Gemoedstemming en rnoti 
vering speel 'n groot rol by rug 
bybeserings. Die meeste bese 
rings kom voor die onder /20- 
vlak voor. Orr. Dinkelmann en 
Wessels meen dat dit aan oorrno 
tivering en die intensiteit van 
kompetisies toegeskryf kan 
word. 

Die doodvat is verantwoorde 
lik vir 44,6 persent van aIle bese 
rings; trap en skop vir 15,3 per 
sent en vuishoue vir 'n verdere 
7,4 persent. 

Laatvatte en die ineenstorting 
van skrums het, volgens die stu 
die, geen beduidende uitwerking 
op beseringsgetalle gehad nie. 

Die mees ontstellende statis 
tiek, volgens dr. Noakes, is dat 
35 persent van aile beserings 
kop- en nekbeserings is. 

KORTSPORT 

Maties in Two Oceans 
Andy Williams was Saterdag die eerste van 27 Maries wat die 56 

km-Iange marathon voltooi het. Die spertyd was es uur, terwyl sy 
tyd vier uur, veertien minute en 57 sekondes was. Volgens deelne 
mers het die Maries nie alrnal na verwagting presteer nie, maar te 
oordeel aan die aantal mense wat deelgeneem het vir die "pret" by. 
Bruce Fordyce (silwer medalje) en die rekord aantal inskrywing , 
raak die marathon al hoe gewilder. 

Crous branderroeier 
rous loop voor na die tweede kompetisie in die huidige reeks nadat 

hy die gunsteling, Antonie Ferreira, uitge kakel het. Die laaste krag 
meting het op Melkbosstrand onder ideale weersomstandighede en in 
branders van tussen drie en vier voet hoog plaasgevind. 
allie Hattingh, wat die derde plek verower het, en John Wilkenson 

(vierde) het gesukkel om op dreef te kom, terwyl Peter Hesseling n 
Louw Malherbe goed gcry het en daarmee hulle plekke in die pan 
verder ver eker het. 

SA Marathon 
Stellenbosch is the venue for this year's South African marathon 
championships which are to be held on 2 May. Good times are ex 
pected on this fast and scenic course and defending champion Zithu 
lele Zinqe's could have a hard time keeping his record and titel. 
W men's record-holder, Sonja Laxton, will hopefully al 0 be taking 
part. The race starts at 7.00 AM at oetzenburg, A ix kilometre 
fun-run will start at 7.30 AM and grer t prize arc to be won. On 
thou nd rand in cash will be handed to a lucky entrant plu four 
other prizes of R250 each. Plenty of beer i also to be won if y iu mi s 
out on the ca h. 

US is tweede in tennis 
Stellenbosch se eerste span wen Belville in die premierliga en korn 
tweede in die algeheel. Schalk van der Merwe en spanmaat Dcon 
Joubert klop opp nente M. Barnard en W. van Niekerk met 6-4, 3-6 
en 6-4. Die Stellenbo e tweede span wen Belville en ook die algehele 
liga. Hulle gaan volgende jaar a nsoek doen om ook in die premierli 
ga te speel. 

Maties ongelukkig 
Maries se eerste Jiga verloor net-net teen Kuilsrivier met 2-5 in die 
eerste Bolandse pluimballiga van die seisoen, Kompetisie was so 
kwaai dat vyf van die ewe wedstryde oor drie stelle beslis is. 
In die tweede liga klop Malme bury die Maties met 5-2 terwyl die 
Vi toriane deur Kullsrivier met 4-3 verslaan word. 

ISPORTI 

Koshuisrugby 

Helderberg, 
Medies en 

wen 
goeie appJous omdat dit na ver 
nuftige spel gedruk is onder die 
tafel is. 

Hoewel Helderberg se skrum 
werk goed was, is hulle uitgestof 
in die lynstane. Die wedstryd was 
redelike hard, maar tog vol foute. 

Medics het aanvanklik die oor 
hand teen Wilgenhof gehad, maar 
die telling was teen halftyd steeds 
nul elk. Willows het sterker en 
meer aanvallend ge peel in die 
tweede hclfte van die wedstryd en 
Medics het met 6-4 voorgeloop 
totdat hulle die lassie drie in bese 
ringstyd gedruk en oorgeskop het. 
Medies wen die wedstryd met 10- 
4. 

Uitstaande kenmerke was die 
Wilgenhoffers se skitterende ag 
terlyn, terwyl Medies se skrum 
werk uitstekend was. 

Eersteliga-deelnerners ding in 
die eerste semester mee om die 
Jim Fouche-trofee, Die finale sal 
op 27 Mei gespeel word met 'n 
voorwedstryd tussen Victoriane en 
Weermag. 

I n die tweede semester ding 
deelnemers mee om die J.de ViI 
liers-trofee. Wenners van die twee 
trofees kompeteer uiteindelik om 
die Paul Sauer-trofee wat as die 
"Curriebeker" van koshuisrugby 
bekend staan. 

Tweedeliga wedstryde ding in 
die eerste rondte mee om die SJ. 
Pretorius-trofee. Die finaal vind 
plaas op 27 MeL Tweedeliga wed 
stryde word op Donderdagrniddac 
gespeel. 

HOLIDAY RANCH • VAKANSIE-OORD 

TEL. 75119 

Gelee in die Helshoogte-pad 

• Vakansie verblyf in rietdakrondawels en rietdak 
dubbelverdiepingchalets teen billike tariewe 

• Grasbeplante staanplekke vir karavane 
• Swemgeriewe 

is reeds geopen op ons gronde, maar tydellk opgeskort tot 
regsprobleme opgelos is. 

Eisenburg 
IN die eerste rondte om die Jim 

Fouche-trofee het Helderberg ver 
baas met 'n strek vertoning teen 
Simonsberg, terwyl Medies en EI 
sen burg geseevier het in hul wed 
stryde teen onderskeidelik Wil 
genhof en Libertas. 

Dagbreek en Oude Molen het in 
'n taai stryd gelykop vier-elk ge 
specl. 
Helshoogte speel gelyk met Huis 
Visser 4-4; en Eisenburg klop Li 
bertas met 10-4. 

Die Dagbrcek/Oude Molen 
wedstryd het dieselfde patroon ge 
volg as die vorige week omdat spe 
lers mekaar nog nie kon vind nie. 
Dagbreek se agterlyn het nie die 
nodige slaankrag gehad nie, ter 
wyl hul voorspelers swaar~ekry 
het omdat hulle te lig was vir hul 
opponentc. 

Oude Molen, wie se span ses 
oud-Dagbrekers bevat het, het in 
tecnstelling daarmee 'n besonder 
swaar voorry gehad. Hoewel hulle 
agterlyn nie so vinnig was nie, was 
hul hardlopers redelik sterk. Dit 
was 'n harde wedstryd waarin net 
'n paar laat laagvatte die spel ont 
sier het. Die eindtelling was 4 
punte elk. 

" 'n Slagting" is die enigste ma 
nier waarop Helderberg se corwin 
ning oor Simonsberg beskryf kan 
word - Helderberg het met 12-0 
gewen. Driee is deur Andre Hu 
man, Jaco du Toil en Andre Lie 
ben berg van Helderberg gedruk. 
Veral Liebenberg se drie verdien 
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• JY I n 
beplan ons 'n Suid-Afrika 
waarin alle volke en b voll - 

ingsgroepe in vrede 
sal saamleef. 'n 
Suid-Afrika waarin 
groepe oor hul i 
sake sal besluit. 
Waar gro pe g lyk 
waardige se het oor 
sake van g me n 
skaplil b lang. 

Pi tMarai , 
jou Nasional 

Party-kandidaat vir 
Stellenbosch w rk vir so 'n 
Suid-Afrika. Want hy h t 
nie die werklikheid vall die 
toekoms uit di oog 
verloor ni . 

k 
S tell en bosch - kiesafdeling 

wemel deesdae van die 
sieners - almal met 
hul eie visie, oe vas 
gerig op 6 Mei, 
verkiesingsdag. 

En 7 Mei? Of 
is dit buite hul 
gesigsveld? 

Houin 
gedagte dat jy as 
kieser vir meer as 
net 'n visie stem. J y 
stem vir die werklikheid van 
die toekoms, 

Die NP het 001, 'n 
visie. Die verskil is net dat 
ons realisties is daaroor. 

Deur versiendheid 

(Opgestol n geplaas dsur Johan Ocsttuuzan, Herotdstra t 30. StellenlJo ch) 24 171 \ 'A 



DIE MATIE, VRYDAG, 24 APRIL 1987 ..to 

SPORT WAT KOM 
Vrydag: Koshuisrugby; Tennisligas 
Saterdag: Maties I vs Goodwood 
Maandag: Vrouemuurbal vs W.P.K.K. 

... 

Maties het 
drie Bo){ke 

dericks (S.W.A.) vir 'n verrassing 
gesorg toe hy met Wessel Oosthui 
zen en die WP se nuwe blits, Jo 
han Rossouw afgereken het. 

Chris de Beer (N .T.) het 'n we 
reldklasvertoning in die spiesgooi 
gelewer met 'n reuse gooi van 
82,16 m. 

Elana van ZyJ het die 3000 m 
vir vroue in 'n baie goeie tyd van 
9:00,] 8 gewen terwyl Annie le 
Raux goed gevaar het in die ver 
spring, hoewel sy met die tweede 
plek tevrede moes wees nadat 
Maryna van Niekerk (Tvl) weer 
eens haar rneestersskap getoon het 
met 'n afstand van 6,142 m bo An 
nie se 6,34 m. 

Hoe het die WP gcvaar? Daar is 
beslis 'n leemte omdat veldatlete 
yl gesaai is :Joh~ van Ree~en, 
Niel Kock (albei van Belvllle 
klub), Elmien Venter (VS), Ro 
bert du Preez (VS) en Annie Ie 
Roux (VS) is al veldatlete van die 
streek. 

I n die middelafstande is WP se 
vroue goed verteenwoordig, maar 
die mans het nooit 'n kans gestaan 
vir 'n medalje nie. WP het net een 
mansnaelloper, Johan Rossouw 
(SAP) en nie een vroulike een nie. 

By die Nedbank-atletiekbyeen 
korns, waar Saterdag op Gerrnis 
ton teen spanne van die Res van 
Suid-Afrika meegeding is, het dit 
soms nie so goed gegaan met die 
Maties nie. 

Pietie Roux is na drie onsukses 
volle spronge verslaan deur Louis 
van Zyl; Elana van Zyl kom eerste 
in die 1500 m met 'n tyd van 
4:22,2 en Marjorie vander Merwe 
kom tweede in dieselfde item met 
'n tyd van 4:29,82. Annie le Roux 
kom tweede in die verspring en 
derde in die 100 h (13.45). 

Deur CHRIS BRUWER 
DIE drie nuwe Marie-Spring 

bokke wat op die Suid-Afrikaanse 
senior atietiekkampioenskappe ge 
kies is, het toeskouers met nuwe 
belangstelling na Matie-atlete laat 
kyk. 

Die onlangse SA-kampioen 
skappe was 'n byeenkoms duisend. 
Reeds op die eerste dag het Pietie 
Roux en Johan Fourie vir nuwe 
SA-rekords gesorg. Fourie het sy 
ou rekord in die 1500m van 3: 
34,1 na 3: 33,8 verbeter. 

Theo Pelisser het goed vertoon 
in die paalspring en het 'n brons 
medalje met 'n hoogte van 4,9m 
ingepalm, 

Robert du Preez het in die ver 
spring sy beste afstand ooit , 
7,75mJ gespring, wat hom die 
tweede plek besorg het. Twee ver 
rassende en verblydende corwin 
nings was die van Kobus Burger 
en Elmien Venter. Kobus het die 
400m hekkies in 50,44 gewen. EI 
mien het met haar laaste sprong 
die goue medalje in gewigstoot 
verkry met 'n goeie afstand van 
14,31 m. 

Marjorie van der Merwe het 
Elana van Zyl na 'n taai stryd met 
'n tyd van 4: 13,32 gewen. Selfs 
Elana se tld van 4: 14,12 is uitste 
kend vir n kampioenskapsbyeen- 
koms, • 

Annie le Roux was in 'n titanie 
se stryd met van die land se voor 
ste hekkielopers oor die 100m be 
trokke. Sy IS deur Ina van Rens 
burg en Annemarie le Roux ge 
klop en het met haar tyd van 
13.59 die bronsmedalje gewen. 

Saterdag was net so 'n aksiebe 
laaide dag. In die 200 m het die 
goeie oorwinning van Frankie Fre- 

Foto: ERHARDT THIEL 

Charmaine Gale van die SAP het met die sprong , n tweede plek in die hoogspring op die 
Suid-Afrikaanse atletiekbyeenkoms op Coetzenburg met 'n hoogte van 1,94;3 m behaal. 
Desire du Plessis van Transvaal was eerste met 'n hoogte van 2,00;2 m. 'n Week lat r het 
Gale vir Du Plessis in Durban by die Nedbank-byeenkoms geklop, met 'n nuwe atalse 
rekord van 1,96 m. 

Maties se paalspring-Bok 

Wereldrekord oor ' "In paar jaar"? 
Deur 

MARY~ANN SCHREUDER 
STELLENBOSCH is die enig 

ste plek in Suid-Afrika waar paal 
springers met selfvertroue kan 
deelneern. 

S6 se Matieland se nuwe paal 
spring-Springbok, Pietie Roux. 

Nti 'n naweek van teleurstel 
lings en opwinding kry jy die 23- 
jarige regsstudent in die bed waar 
hy rus na die twee Nedbank-by 
eenkomste. Saterdag se nederlaag 
teenoor Louis van Zyl het gevolg 
nadat hy op nie een van y drie 
pronge kon slaag nie. 
Hy skryf die relatief swak ver 

toning aan die noodlot en aan die 
apparaat toe. "Mens moet 'n veili 
ge landingsarea he voordat jy 
werkJik met selfvertroue vir die 
hoee spronge kan uithaal. Die Ian 
dingsareas op Germiston was net 
'n bietjie te klein. Selfs Durban 
s'n was nog te klein." 

Op Durban het dit beter gegaan 
met sy oorwinning op 'n hoogte 
van 5, J Om, hoewel dit nog ver on 
der sy beste sprong van 5,27m is. 
Hierdie prestasie het hy Saterdag 
op die SA-byeenkoms op Coetzen 
burg behaal, 

"My volgende mikpunt is die 
Afrika-rekord van 5,34m. Daarna 
wil ek werk vir 'n posisie onder die 

eerste twintig paaJspringers van 
die wereld, waarvoor ek 5,6m en 
hoer moet spring. 

"Sergei Bubka se wereldrckord 
van 6,01 m sal eers oor 'n paar jaar 
in die oog wees as ek my hand 
greep, wat tans twee voet onder 
die Rus s'n is, verander, my spoed 
verbeter en meer krag ontwikkel," 
se hy. 

Sy planne vir die onmiddelike 
toekoms begin met 'n be oek van 
ses weke aan Wes-Duitsland in Ju 
nie. Hy wit vir ondervinding aan 'n 
paar byeenkomste deelneem, juis 
met die oog op internasionale 
deelname. "Suid-Afrikaanse poli 
tiek moet vir 'n verandering 'n po 
sitiewe rigting inslaan om interna 
sionale betrekkinge te verbeter," se hy. 

Hy lag terwyl hy vertel oor die 
tipiese dag in die lewe van 'n paal 
springer: "Ek woon my klasse by 
en namiddae oefen ek tussen twee 
en drie ure, behalwe op Sondae. 
Dan rus ek en speel gholf." Hy het 
'n voorgee van 15. 

Die oud-leerling van Hoer Jon 
genskool Paarl se hy eet net twee 
maaltye op 'n dag. Hy is vera I ge 
steld op sy dieet kort voor 'n by 
cenkoms, omdat hy dan baie meer 
koolhidrate as gewoonlik moet in 
ncem. Verder probeer hy net ge- 

balanseerd eel. "Ek hou nie van 
groente nie, maar die res van my 
dieet is nogal lekker." 

Hy behoort nie aan SCAS 
(Sportmanne vir Christus Aksie 
op Stellenbosch) nie en hy hou nie 
daarvan om oor sy Christenskap te 
praat nie. Volgens hom kan 'n 
mens nie alles aileen regkry nie, 
maak nie aak hoe goed jou fisieke 
toestand is nie. 

Pietie, In "leerling" van Maries 
se paalspringafrigter, Joe pie 
Loots, voel dat die belangrikste 
komponente in sy sportsoort gim .. 
nastieke vermoens en spoed is. Die 
winterprogram vereis minstens 
vier gimnastieksessies per week. 

Pietie, wat die eerste paalsprin 
ger na Poens Prinsloo in 1959 is 
om Springbokkleure te kry, het 
eers LO geloop voordat hy Weer .. 
mag toe is. "Ek wou 'n graad he, 
paalspring en eendag gaan boer. 
Vandag weet ek dat ek nie vir ai 
tyd wil paalspring nie en my pa 
het die boerdery s6 ontwikkel dat 
ek iemand kan kry om vir my te 
boer. Ek sal nog moet besluit, 
maar ek williewer 'n professionele 
beroep soos om regsadvies te beoe 
fen, volg," sluit hy haastig af. Dit 
is weer tyd vir 'n spanpraatjie met 
sy afrigter, Paalspringer Pietie Raux 


