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DIE SR-voorsitter, Francoi Beukman, het verJede week sy magte oorskrei 
deur aan die rektor, prof. Mike de Vries, an te beveel om 'n Nusas-vergade 
ring te verbicd onder die voorweriCJ. el d t die SR reeds 'n besluit oor die 
verbod geneem het. 

Dit "olg nadat Nu as op aanbel'eling van die Rektor 'n brief a n die SR 
erig het w arin hulle weer aansoek gedoen het om 'n Nasas-v r~aderbi~g 
met die gewetensbe w rde dr. Iv n Toms as preker, ante bled. Ie 
Toms-verg derin , wat op 19 Februarie gehou sou word, is no er deur die 
Rektor verbied. 

SR-Iede hots oor 
vryheid van spraak 
Deur BARRIE TERBLANCHE 

m 
Stud nt' verlaat 
koshuis na doop 
Deur GAWIE BOTMA 
'n EERSTEJAAR student h t Hui 
M r is v rlaat nadat 'n enior hom 
tydens die orientering met die kop 
get laan het. 

Die _prim van Huis Marui I J 
hann Co tzee, WOt en kommen 
taar oor di voorv I ) wer nie, m ar 
Di Matie het vern em dat 'n enior 
tud nt, Rudie En lbrecht, deur 
di ko hui tu komitee met 
200 beb t i . Mnr. En elbre ht 

het, na verneem word. ook 'n final 
w arskuwin ontvang. 

Volgen die tudent, Andri Vis· 
ser, het mnr. En elbrecht hOIl1 twee 
keer met die kop ge laan tyden In 
vrcee 0 g nd byeenkom in die ko • 
hui e eet aal, "Ons i vyf-uur die 
o end in die vertr k se h k in e 
bond I, terwyl die s niors in die 
middel gestaan het. 

"Die doopkomitee het tussen di 
twce groep stelling ing n em n 
mo s tormlope van die eni r. a f 
weer. Wann r 'n s nior daarin 
laag om die gcbukkende eerste 

ja r te b reik, . pring hy op hul 
rue," her mnr, Vi er verduidelik, 

Mev. Antoinette Era Inn, u ter 
van mnr. Vi er, het o sy het die 
s k met dl dir kt UT van stud n 
re ake, prof. Flip de W i, be pr k, 
omdat sy nie t vr d w s m t die 
straf w t mnr. En Ibrecht ontv n 
h t ni . 

Mnr. En elbrecht, wat 'n lid van 
die d pkomit e wa , wou ni k rn 
ment or lew r ni . 

Vroue ontevrede oor boetes 
Deur TINA DU TOIT 

Prof, Mike d Vri s Francol B vkman 
hy vir mnr. Beukman tydens 'n tele 
foniese gesprek gese hct dat die SR 
na hulle vergadering 'n aanbeveling 
oor die aansoek aan hom moes 
maak. 

"As hulle sou besluit om die aan 
soek af te keur, moes hulle na die 
SR-vcrgaderin 'n motivering vir 
die verbod op skrif stel. 

"A alternatief moes die SR 
decglik besin oor die onderneming 
wat mnr. Behr in sy aansoek gegee 
het om die Toms-vergadering onder 
sekere voorwaardes te hou," het 
prof. De V Ties gese. 

'n Besprekin van die eerste ver 
bod op die Toms-vergadering het 
wel op die S.R-vergader~ng plaasge 
vind, maar IS kort ekmp t<?e Jaco 
Broderyk 'n afstapmosie ingestel 
het teen 'n mosie wat Stephan Mal 
herbe voorgestel het. (lees berig 
hiernaas.) 

Mnr. Beukman het wei die dag 
ml die SR-vergadering self '~ moti 
vering vir die afkeur van die ver 
sock opgestel en aan die Rektor go 
gee. 

In sy aanbeveling aan die Rektor 
(Vervolg no bladsy 5) 

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

Volgens Nusas-voorsitter' Mark 
Behr het mnr. Beukman tydens die 
teepouse van die onlangse SR-ver 
gadering aan hom gese dat die Nu 
sas-aansoek reeds deur die Rektor 
afgekeur is nadat hy (Beukman) en 
die Rektor dieselfde middag die 
aansoek bespreek het. Sk-lid Mari 
on Shaer het bevestig dat mnr. Be 
ukman dit aan mnr. Behr gese het 

Prof. De Vries het by navraag 
gese hy "herinner hom nie daar 
aan" dat hl. en mnr. Beukman die 
aansock voor die SR-vergadering 
afgekeur het nie. 

Me. Shaer het voorts gese dat sy 
vir mnr. Beukman tyd ns teepouse 
van die betrokke vergadering gevra 
het om mnr. Behr se aansoek op die 
SR-vergadering te bespreek, omdat 
hy dit nie onder die agendapunt 
"korrespondensie" voorgele het nie. 
Mnr. Beukman het haar die verse 
kering ge ee dat hy onder die a en 
dapunt "varia en vrae" die aansoek 
aan die vergadering ou voorle, 

Hy het egter versuim om dit te 
docn. Mnr. Beukman het by na 
vraag gese hy hct daarvan verge t, 

Prof. De Vries het bevestig dat 

Andre Letoit 
verpes 
Bles Bridges 

'n UNIFORM ~ b te tcl el moet 
in vroue en manskoshui e ingestel 
word wat vroue op di elfde vlak 
as man pi, as, h t die onder-vo r 
sitster van die prim-komltee, me. 
Louise du Plooy in r ak. i op die 
verskcrpt bact tiel vir vroue 
k huise gese. 

Volgens me. Du Plooy lyk dit al 
hoc meer )f vroue op kampu. hu1 
tradi ionele onderdrukking aan 
vaar, "Tans kan mansko huise self 
oor hulle boetestel els besluit, 
maar met die nuwe boet tel be 
ta, I vroue buiten porige hoe b e- 

Harde hoi e 
knOll 
Tuks-vr u 
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BSOS se voorsitter bedank 
Deur SHARON SOROUR 

MNR. RODNEY FISHER het as 
voorsitter van die BSOS bedank 
weens beweerde "intimidasie" deur 
die Veiligheidspolisie. Die nuwe 
voorsitter is me. Loretta Feris. 

Me. Feris, 'n derdejaar regstu 
dent, het die verbetering van die 
~SOS se huidige "radikale, aktivis 
tiese beeld" as een van die organisa 
ste se hoofprioriteite uitgesonder. 
Volgens haar is die BSOS "nie R?li ties" , tensy poli tieke kwessies 
In be lang van swart studente" aan 

gespreek word. 
. Hulle wil graag belangstelling in 

die organisasie stimuleer en meer 
lede werf. Wit studente sal nie in 
die afsienbare toekoms as lede aan- 

vaar word nie. 
"Die egOS se aktiwiteite is slegs 

op swart studente gemik. Wit stu 
dente wat 'n swart student se posisie 
kan verstaan, sal later as lede aan 
vaar word." 

Swak losies het 'n nadelige in 
vloed op talle swart studente se stu 
dies. Volgens me. Feris is die Admi 
nistrasie bewus van die problecm. 
"Die US behoort die inisiatief te 
neem om die probleem op te los. 

"Die ssos veg vir 'n nie-rassi~e 
kampus en beskou Goldfields as n 
voorbeeld van segregrasie. Die blote 
bestaan daarvan verhoed dat inte 
grasie plaasvind," het sy gese. 

egOS is in 1985 gestig maar is 
slegs in 1987 formeel deur die Ad 
ministrasie as organisasie op kam 
pus aanvaar. 

Dehat lig verskil e 
VERTEENWOORDIGERS van 
sewc politieke kampus-organisasies 
kon tydens 'n onlangsc vcrgadering 
nie konsensus bereik oor oop kos 
huise, oop lidrnaatskap, vryheid van 
spraak en outonomie van die Uni 
versiteit nie. 

Die werksgroep het onder leiding 
van die Stellenbosse Politieke On 
dersoek en Gesprekskomitee (Spog) 
plaasgevind. Lede van Jeugkrag 
SA, die Jong Progressiewe, die KP 
studentetak, die NP-studentetakke, 
Nusas-Stellenbosch, die Onafhank 
like Studente Beweging (OSB), en 
die PSA het die werkswinkel byge 
woon. 

Net die verteenwoordigers van 
die NP, die KP en Jeugkrag was 
teen die onvoorwaardelike oopstel 
ling van koshuise vir aile rasse. Die 
KP was heeltemal teen oop koshui 
se gekant, terwyl die NP gese het 
die koshuisinwoners moet self kan 
kies of hulle koshuis oopgestel 
word. 
Jeugkrag-voorsitter Hermann 

Thiel, het gese vrye assosiasie moet 
gepaard gaan met die reg tot disas 
sosiasie. "Die afskaffing van die 
groepsgebiedewet moet met sensiti 
witeit hanteer word." 

Volgens OSB-voorsitter Robert 
Bicout, moet wit studente "aanvaar 
dat hulle dieselfde vrese en verwag- 

Blonde Sluiper slaan weer toe 
Deur JOHAN VILJOEN 

DIE "Blonde Sluiper" wat al meer 
hS R3 000 uit vrouekoshuise ~esteel 
.ct, is nog op vrye voete en die poli 
sie het 'n beroep op studente gedoen 
am op die uitkyk vir haar te wees. 
k Volgens speursersant Chris Skon- 
en het die jong blanke vrou intus 
~n nag R 160 in Monica gesteel en 
?Ie elfde dag kredietkaarte en RIO 
In Harmonie gebuit. 
Dic dief is in haar vroee twinti 

gerjare. geset en met 'n ligte gelaat. 
~y het effens krullerige, ligte bruin 
, are met ligstrepe en dra somtyds 
n brito 
Die Blonde Sluiper slaan oor 

ctenstye toe. Sy klop aan die kamer 
?cur om uit te vind of iemand tuis d' Indien daar wei iemand is, se sy 
at sy 'n ander persoon soek. Sy 

steel net gedurende ontbyt en aand 
e} tes, Sy werk vermoedelik op Ste) 
enbosch. 
.Enigiemand wat oor inligting be 

Sklk wat kan lei tot die inhegtenis 
kame van die dief kan sers. Skon- 
en by 70341 of 3222 skakel. 
• J?ie pOlisie vra ook studente se 

hulp In die oplos van 'n aanranding 
aak. Enige student wat op Maan 
dagmiddag, 15 Februarie tussen 
Sh30 en 6h30 langs die Eersterivier 

DIE BLONDE SLUIPER ... 'n Id n .. 
tlklt van dl v rdagt . 

gedraf en 'n kleurlingman agter 'n 
meisie sien aandraf het, word ver 
soek om onmiddelik met sers. Skon 
ken by dieselfde telefoonnommers 
in verbinding te tree. 

Die meisie het 'n walkman gedra 
en die kleurlingman was in sport 
drag geklee. 

tinge as swart studente het", "Dit is 
niemand se re om aan die US t 
studeer nie, maar alma) e voor 
reg." 

Die PSA-voorsitter, Danie Kri 1, 
het gese sy organisasi sien oop ko - 
huise as deel van die groeipro e in 
Suid-Afrika. 

Jeugkrag en Nu as het b waar 
gernaak teen di aanvaarding van 
die begin el v n vryheid van spraak 
a 'n kons n uspunt. Mnr. Thiel het 
gese die organisasies interpr teer 
die beginsel op v rskillende manie- 

reo "Dit mo t eers g defini r w rd 
voordat dit s'n kon ensuspunt an 
vaar word." 

Mnr. Christoff Oosthuysen van 
Nusas het e vryheid van spraak 
moet gekwaHfis er word voordat dit 
aanvaar word. "As iern nd dit g - 
bruik om ander e vryhede te ont 
n em, rna (, 'n persoon nie to ge 
laat word am t pra t nie." 

Mnr. 00 thuy en het ges hy 
praat legs in ere hoedani h id en 
verte nwoordig nie no dwendi die 
tandpunt van N u a nie, 

tre 
Deur GAWIE BOlMA 

DIE SR-sekretaris. Francois Ma 
lan, het 'n vyftig rand boete aan 
Nusas teruggetrek nadat die organi 
sasie gedreig het om die besluit in 
die studentehof te beveg. Dit spruit 
uit 'n Nusas ver adering twee weke 
gelede. 

Nusas is beboet orndat bulle 
"pamflette" vir die Mokoena-verga 
dering op 17 Februarie sonder die 
toestemming van die SR versprei 
h t. 

Nusas-voorsitter, Mark Behr, het 
ontken dat pamflette versprei is 
"Soos ons ebruik die afgelope 

.,.., ... fume ie 
n studente verwel 

M ison de Cocbet be 
k nd p rfumerl t Bird 
traat 81 open eerskom de 
M and y deur .ir die 
tude te .an St II nbo ch. 
Alhoewel talle studente ger 
eelde kliente by die parfu 
merie is, was daar voorbeen 
g~en spesiale fasiliteite vir 
die studente nie, het 'n 
wOordvoerdcr van die 
maatskappy berig. 
W ten k plike to tse e 
W tt r p rfuum jou p 
l!l die eerste plek, al Ma 
ties 'n parfuum-konsulta ie 
kan ondergaan vir 'n nom in 
~le bed rag van vyf rand. So 
n konsu Ita ie gaan gepaard 

( met die beetie ning ~In kou 
Jamp nje. Tydens die konsul 
tasie word twee toetse gedoen 
am ~ ttl watt r tl r 
fuum to mel i b hoort t dra, 
Ohm ner yd h r r oonlik .. 

id te bekl mtoon. nder- 
yds te bep I watt r ur.tipe 
y ~erki • Op gronde hiervan 
Word 'n geur-verslag opgestel, 
Wat haar persoonlikheid op om, 
en wat 'n Iys van voor~estelde 
~arfuums bevat. Hierdie vers- 
ag toon ook aan watter in 
pOUdsbestandele in die par- 
uum self. die groot te 
~antrekkingskrag vir die meisie 
k
lnhou. Saam met die verslag 
ry die meisie aan ook tn p r 

ilion ten , n bul g ogt 
P rfuums. 
))rie m nd om t I 
Die tweede fasiliteit vir tu 
dent , is 'n rekening f siliteit. 

n om t 

N usas hoete t rug 

nbod 
T n slotte kan 'n mens dit net 
noem dat gekon. entre rde par 
fuums, in ingevoerde Franse 
gl sbottels verpak, vir oed 
koop s RIS,OO ~ rkoop al 
word. Die hoev elhede is egter 
beperk. 

twee jaar i , het on sle uitnodi 
gings aan belangstellende ge ce. 

Vol en mnr. Malan het hy die 
boete teru~ trek omdat'n tud n .. 
tehofsaak 'betrekkin e met Nusa 
sou vertroebel en toekom tige same 
werkin sal bemoeilik". Hy voel die 
boete was regmatig opgele. 

Volgens hom het 'n persoon wat 
nie 'n lid van Nusas is me, ekla dat 
'n pamflet aan hom in di Neel ie- 
10 p an oorh ndig is. "Omdat ek 
Nusas vo rh en krifteli in kenni 
gestel het dat di p mflet nie an 
reglementere verei tes voldoen nie, 
was ek v rplig om hulle te b boet.' 

Nu a e r verteenwoordi- 
ge , Andrew Breitenbach, het e. e 
die boete i opgehef omdat die re - 

fROBA8LY NEVf1( II~P 
'HE ''JWNNINti Wll{) II SEI{)A1 

8ur 1IIfJ{ A6A/~ IT WAsHr C/(fArt/J 
I1JR. E'/tJzy8<JPY. 

INITIAlLY Cl?EA TEP fOk tYaHl!N Of 
SlBSTANCE r M SONcWIIEKE A/.ONl; 
THE Ll1IE, IT 8ECA¥£ 7lIE 1M), 
RJI< 8£A{JTlflJL Pl()PLt:. 

'n Woordvoerd r van die 
maatskappy het die Matie 
verseker dill die produk van 
so 'n hoog t nde gehalte 

is, dat ontevrede klif!nte met 
dubbel die aankoopwaarde ver 
goed al word. 
Aile belnngstellendes word ver 
soek om 'n afspraak voornf te 
reel, ten inde die hoe mak van 
per oonlike . aandag vereis, te 
kan verseker. 
Ma tud o' 
Man studente wat eskenke wit . 
aankoop, i 00 w lkom, en al 
gehelp word om die regte pro 
duk te ki S. 

HI nol 0- 
ko t J oor 'n t rmyn , n 3 
m de. Sod nde raak dit vir 
elke meisie moontlik om haar 
voorkoms af te rond met die 
regte geur, en om sodoende die 
regte indruk te maak. Verder 
ontvang elke rekeninghouer 
saam met haar eerste aankope, 
'n fdruk van "The Perlu 
Advl r" w t edetall rei In 
U tin ve I oor b om die 
produk ante w nd, te ber , 
e • Rekeninghouer al ook op 
gereelde baSIS spesiale aanbie 
dinge en geskenke ontvang. 
Maison de Cochet het sedert sy 
ont. taan, alreed nege geure 
die lig laat sicn. Benewens die 
nege parfuums, k 0 parfuum 

t r vir dl Indivldu ,k p 
word, maar dl k te hle"an I 

Eerste 



I NUUS I 4 - DIE MATIE DONDERDAG 3 MAART 1988 

Voormalige kampusspioen 
ou Op Stellenbosch Neelsie vir week nie opgeruim 

was op 'n lae vlak by die Veilig 
heidspolisie betrokke. Ek het egter 
toegang gehad tot baie inligting oor 
progressiewe organisasies, maar oor 
hoe dit gebruik is, kan ek net raai." 

Buiten sy konserwatiewe opvoe 
ding, het geld wat die Veiligheids 
polisie vir hom aangebied het, hom 
aanvanklik oorreed om vir hulle te 
werk. Hy het R400 per maand ge 
kry en hulle sou sy universiteitsgel 
de betaal. Hy sou ook van diensplig 
vrygestel word. 

By het vanjaar vir die eerste keer 
oproepinstruksies ontvang. In ant 
woord op 'n vraag of hy weI van 
plan is om diensplig te doen, het hy 
gese hy is nie bereid om sy planne 
nou bekend te maak nie. 
"Ek begryp die posisie van die 

End Conscription Campaign (ECC) 
en ek het simpatie daarmee. Diens 
plig is 'n skending van 'n mens se 
persoonlike vryheid. Daarby spee1 
die weermag beslis 'n politieke rol 
deur 'n onlegitieme regering aan be 
wind te hou. 

"Die keu es wat 'n mens het om 
militere diens vry te spring is egter 
beperk. Dit is 'n gewigti e besluit." 

Mnr. Pretorius studeer in die reg 
te en wit na sy studie "minderbe 
voorregte rnense" regshulp aanbied. 

Sy indrukke van die studentelewe 
op Stellenbosch stem ooreen met 
wat hy verwag het. "Hulle is die 
selfd mense met wie ek in die 
Paarl op skool was. Dit voel asof ek 
nog altyd hier was." 

me pamflette die verkiesing as "on 
demokraties" en "korrup" afge 
maak. 
"Ek kon nie aanvaar dat sulke ge 

mors teen die kandidate versprei 
word nie. Daarmee saam is die De 
Klerk-voorstelle, wat die outonomie 
van die Universiteit aangetas het, 
pas uitgevaardig. 

Vol gens mnr. Pretorius het hy 
reeds v66r sy erkenning probeer om 
van die Veiligheidspolisie los te 
kom. "Hulle het my gewerf onder 
die voorwendsel dat ek enige tyd 
van besluit kon verander. Toe ek 
bulle egter daaroor nader, het hulle 
my laat verstaan dat my ontrekking 
'komplikasies vir die res van my 
lewe sal veroorsaak'. 

Ek het 'n ruk aangebly terwyl ek 
sommige inligting teruggehou het 
wat hulle van my verwag het. Ek 
het nooit verkeerde inligting aan die 
Veiligheidspolisie ~egee nie, want 
bulle bet ander spioene gehad om 
die inligting te kontroleer." 

Mnr. Pretorius is ingevolge die 
Wet op die Beveiliging van Ampte 
like Inligting aangekla. Die klag is 
later deur die Prokureur-generaal 
teruggetrek. "Ek is nie spyt oor my 
erkenning nie, ondanks die groot 
aanpassing wat ek moes maak. Ek 
bet feitlik al my vriende op Ikeys 
verloor, en die kans verspeel om 
ooit weer by 'n progressiewe or ani 
sasie betrokke te raak." 

Hy het bevestig dat sy spioenasie 
skade aan Nusas berokken het. "Ek 

DANIE PRETORIUS, wat verlede 
jaar opspraak verwek het nadat hy 
sy spioenasie in Nusas by die Una 
versiteit van Kaapstad bekend ge 
maak het, is vanjaar 'n ingeskrewe 
student aan die Universiteit van 
Stellenbosch, 

Hy het in Julie verlede jaar op 'n 
perskonferensie bekendgemaak dat 
hy tydens sy matriek-eksamen deur 
die Veiligheidspolisie genader is en 
daarna agtien maande lank vir hulle 
as spio n in Nusas gewerk het. 

Kort na sy erkenning het hy sy 
studies aan UK gestaak en by die 
Universiteite van Pretoria, Stell en 
bosch en Port Elizabeth om toela 
ting aansoek gedoen. Pretoria het y 
aansoek afgekeur nadat dit aan 
vanklik aanvaar is. 

In 'n onderhoud het hy gese hy 
staan steeds by sy politi eke stand 
punt wat hom genoop het om sy be 
trokkenbeid by die Veiligheidspoli 
sie bekend te maak. 

"Toe die Veiligheidspolisie my 
aanvanklik genad r het, was ek die 
produk van 'n konserwatiewe Afri 
kaner-opvoeding. Ek h t t66 gedink 
ek weet iets van die Suid-Afrikaan 
se politiek. 
"Sedertdien het my politieke 

stand punt stadig verander weens 
my betrokkenheid by Nu as. 

"Die draaipunt bet ekom toe die 
Veiligh id poli ie 'n week voor die 
SR-verkiesing op Ikeys 'n smeer 
veld tog teen die verkiesing telsel 
geloods het. Hulle het mef anonie- 

MATIES sal tussen 14 en 17 Maart 
elf in die Neelsie tydens 'n "skoon 
hou-week moet opruim. 

Volgens die SR-lid vir die Neel 
ie, Jannie En elbrecht, sal Neelsi - 
personeel in die tydper nie opruim 
nie "sodat studente kan be ef hoe 
onnet hulle is". Mnr. Engelbrecht 
meen dit is mcestaJ die privaatwyk 
tudente wat mors. 
"Die Gat word ook bemors deur 

vereniRings wat daarvan gebruik 
maak. ' 

Mnr. Engelbrecht het 'n beroep 
op studente gedoen om die Neelsie 
skoon te hou en hulle skinkborde op 
die trollies te sit. "Wat ons nodig 
bet, is 'n spanpoging. 
"Toestande in die Neelsie sa) be 

slis verbeter as die verhouding tus 
en die skoonmakers en studente 
v rbeter," het hy gese. 

Die SR is tans besig mel 'n on .. 
dersoek no al die fasette van die 
Ne lsie, 'n Ver lag sal binnekort 
ultgereik word. - B tsie de Vrie . 

Kampus apaties oor beraad 
'n KAMPUSDERAAD, waar verteenwoordigers van aile verenigings, 
koshuise en klubs ou vergader om probleme op kampus te bespreek, is 
ween 'n ebrek aan belan telling voorlopig tot die tw ede kwartaal 
uitge tel. 

SR-sekretari Francois Malan, die organiseerder van die beraad, het 
die gebrek aan belangstelling toegeskryf aan karnaval. "Noudat dit ver 
by is, moet lmal weer aandag aan akademie gee. 

"Aile prims, SR-Iede, voorsitters van verenigings en sportkapteins het 
uitnodi ings ontvang. Net die SR-lede, drie prims en twee voorsitters 
het eantwoord. 

" Die verteenwoordigers moes agendapunte vir die beraad indien, 
maar ek het niks ontvang nie.' 

Mnr. Malan het gese die omvang van die kampusberaad is "hope 
loos' te groot. .' Die organisering kos baie geld en moeite." 

Volgen mnr. Malan het die kampusberaad van 1987 ook misluk. - 
Julia Ander sen. 

Publikasies 
nou op kampus 
geset en gedruk 
Deur FRANCOIS HUGO 

Optrede volg no waterbomme 'n NUWE setter en drukker wat pu 
blikasies e onkoste met ongeveer 
veertig persent sal besnoei, is vir 
alle studentepublika ie beskikbaar 
gestel, 

Ko hui e en verenigings sal nou 
met behulp van hierdie nuwe fasili 
teit die etwerk aan publikasies vin 
niger, doeltreffender en goedkoper 
kan afhandel. 

Die nuwe Venture Desktop set 
ter-drukker i onder meer ~n staat 
om: 
• swart en wit foto's met behulp 
van 'n aftaster en laserdrukker te 
druk; 
• woordverwerker-prograrnme te 
hanteer; 
• berigte, opskrifte en fete's van 'n 
hoe gehalte te druk. 

Die setter-drukker wat deur De 
part ment van Informasietegnolo 
gie aangeskaf is, is na onderhande 
ling met die SR-lid vir publikasies, 
Ronel Nel, tot die beskikking van 
die Studente-Unie gestel. 

Volgen me. Nel word setwerk in 
verskeie lettertipe en -groottes ge 
do n. "Setkoste, die grootste uitga 
we in enige publikasie. word met 
amper 80 persent besnoei. Dit bring 
m e dat die totale drukko te vir 'n 
p bli a ie afneem met naastenby 
40 pe nt." 

. Eni e koshuis of .vereniging wat 
di tt r-drukker wil gebruik moet 

gou moontlik met me. Net in ver 
bindin tree. Die m te van b lang-: 
telling al bepaal op watter skaal 
di drukker b kikbaar e tel sal 
word. 

"Die eni ste proble m tot dusver 
is met die bemanniag van die setter. 
Ons so k enige rekenaarswetens 
kap- of in eneur tudent wat belan - 
stel om met die drukker te werk," 
het me. Nel e c. 

1)1 :. vise-rektor, prof. Jan de Bruyn, gaan hier 
die week met die Wilgenhof-H K vergader om 
inwoners van die koshuis se optrede tydens kar 
n val te bespreek. 

Inwoner van Wit enhof het vanjaar weer 
. sierwaens in die karnavaloptog m twa. terbom 
me bestook, 'n Groep besoekende dan er en die 
hoof van ri ikobestuur, kol. Ivan Be ter het oak 
onder skoot ekom. 

Prof. De Bruyn het cs" di ooi van water .. 
bomme word in 'n r del ike ernstige Ii bes ou. 
se '~?~~~o~.~esli. optrede van die Unlversiteit Prof. JAN DE BRUYN 

By is tydens die entrale bestuursvergadering or. 22 Februaric opdrag 
ge&ee om die aangeleentheid met die HK van Wilgenhof te bespreek. 
Julia Ander sen. 

BIB.8EWONERS ... Mnr . Johon Fourl n L 
van dl w student wat In dl Cam 
wyl hull wag op 'n pi kin H I hoogt . Beurse is nie regverdig 

OJ ~ merieteb ur tel el waarvol e. ns tweedejaar tudente beurse ver 
dien, gaan moontlik verander word, bet die SR·lid vir Akademiese e· 
I ng , Stephan Malherbe, gese. 

Die telsel voor icn m rietebeur an stud nte wat bogemiddeld 
preste r. 

Mnr. Malherb is die voorsitter v. n 'n komite wat a n estel i om 
die angel entheid te under oek, nadat veral Tygerberg evra het dat 
die stelsel her ien moot word. 

"Die vernaamste be waar is dat pre ta ieverei tes vir I die fakulteite 
pre ies dies lfde is," h~t mnr. Malh rbe ge e. 

VoJg ns hom i dit onregv rdig omdat die hoo te h a1bar punt van 
f kulteit tot fakuheit vcr kll, 

Die b vinding v n die kornitee I an die beur komitee v n die 
Univer iteit voor elc word. Bcsonderhede al b endgem k word so- 
dr die b ur komitee in Apr.it, ver ader het, t ie de Vri s. 

bib • In 
Carnegie ook "'n goeie uitsi op 
BA-meisie ." 

Vol~en mnr. Louis Duvenhage i 
eni e 'BA-m isie" wat rus of koel 
drank tus en kla e soc "welkom". 

Probleme met di tyd like huis 
vesting pIa nog, maar vol en die 
tudente i die Admini tra ie b - 
hulp aam. Stort en wasbakgeriewe 
is in rig, di stukkende ligte, tr p 
pe, alarm n brandblu ers al bin 
n kort reggem k word. Gordyne is 
00. op pad. 

Die tud nte is nie baie reti om 
na di "koshui wilderni " t ru te 
keer nie. Die C roe ie kan erus in 
'n universiteit huis omskep word, 
het een inwoner gese. 

Al die inwoners dien op die "Car 
ne ie-Hk" en daar is net en porte 
leulje: port en ontspanning. 

Goldfield nog sonder kos? 

Saak- ampfonds vir vlo dslago££ers 
NA die verw stin] v n die onlang- in die entrale rampfonds gedepo 
e vloedramp het die Stellenbo e 
Aktuele A n el entheid krin 
(S ak) 'n in amelin s k le eloods. 

Volg n die voor itter van S ak, 
Daniel Malan, word lie donasies in 
'n entrale rekening inbetaal wat 
sp si al deur die Adrninistra ie vir 

........ - ..... - .... - .. _ ...... - .. ~ die doct geop n i. Daarna word dit 

• Majuba en Huis de Villi rs het 
ook 'n bydrae geJewer toe hulle e. 
mentli 'n bed rag van vyfhonderd 

ne e en dertig rand inge amel het. 
Die eld i gebruik om in samewer 
king met Chek r nie-bederfbar 
goedere aan die r mp lagoffers te 
besorg . 

- Fransoois Richard . 

ncr. 
MnT. Malan het 'n beroep op stu 

dente en v ral per one 1 gedo nom 
die pogin t I steun. Klerasie en an 
der hulpmiddels 800 bllkkieskos is 
ook welkom. Saak bet 'n mikpunt 
van duisend rand gestel, Tot dusver 
i daar driehonderd rand ingesamel. 

Prof. FLIP DE WeT 
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Madel In Barnard, Ole Matle- re 
dakslelld, en PI rr van d r Spuy, 
SR .. Ud, by die Kronlngsbal. 

(Vervolg van bladsy 1) 

het mnr, Beukman gesf die SR het op die vergade 
nng "met 'n sterk meerderheid dit duidelik gestel 
dat persone met ECC-verbintenisse, ondanks ver- 
ekeringe, nie welkom op die kampus is nie", 
Mnr. Beukman het by navraag gese hy het sy 

motivering gegrond "op die gevoel" wat hy van die 
SR gekry het by die bespreking van mnr. Malher 
be se mosie. "Ek is oortuig dat die meerderheid 
v~n die SR my besluit sal steun. Die boodskap dat 
die ECC vir die meerderheid van die SR-lede on 
Welkom is, het duidelik uit die vergadering ge 
blyk." 
.v0lgens mnr. Beukman het me. Shaer oak ver 

SUlm om mnr. Behr se aansoek te noem toe hy haar 
tYdens "vrae en varia" op die vergadering gevra 
her of daar nog iets is wat sy wou bespreek. 

Mnr. Behr het gese mnr. Beukman se optrede 
"korn neer op 'n blatante leuen". "Nusas het geld, 
cnergie en tyd gemors op voorbereidings. Die plak 
kate en uitnodigings is reeds vir die vergadering 
.&ernaak. 

"Daar moet beslis teen mnr. Bcukman opgetree 
word. Hy het die studente-unie 'n oneer aange 
doen," het mnr. Behr gese. 

Stadsraad kyk 
na OOp gebiede 
Op Stellenbosch 
~OP GEBIEDE in Stellenbosch word oorweeg "'1 
n voorstel deur mnr. Peter Hough, 'n lid van die 
brUin bestuurskomitee, aan die Stellenbosse stads 
raad. 
b Die bestuurskomitec verteenwoordig swart en 
ruin gemeenskappe in Stellenbosch. 
Yolgens die LP vir Stellenbosch, mnr. Piet Ma 

rats, "is die idee van oop gebiede reeds deur die 
regering aanvaar, maar is daar nag geen maatreels 
war dit wettig nie". 

d Die bestuurskomitee .. voorsitter, mnr. Errol Gor 
on en die sekretaris, mnr. Colin Davey, is albei 

iden gunste van die afskaffing van die groepsgebie- 
ewer en sien Stcllenbosch as moontlike toonaan 

gewer op die gebied. Volgens mnr. Gordon, wat 
Oak lid van die Presidentsraad is, "maak NP-beleid 
die afskaf van die groepsgebiedewet onmoontlik" . 
. Mnr. Davey beskou oop ~ebiedc as 'n oplossing 

Vir die behuisingsprobleem 10 die bruin woonbuur 
te, Die waglys in die gebiede is meer as 2 000 men se, 

Volgens die bugemeester, mnr. Ras Taljaard, 
kan hy niks se oor die stadsraad se gevoel oor oop 
gebiede nie, omdat die raad no gccn besluite ge 
~eem het nie. "Moontlike oop gebicdc is deel van 
~ ondersoek deur konsultante wat 'n struktuurplan b~r die toekomstige Stellenbosch docn.". Dorpsgc- 
lede vir die grys gebiede word ook deur die kon 

sultante ondersoek. Die vise-rektor, prof. Jan de 
~lrllYn het gese hy wil nie nou spekuleer oor die 
11nl?ed van oop gcbiede op die oopstelling van kos 
lllise nie. 

S UDENTE 
VERDIEN EKSTRA GELD 
Studente bereid om nagskof 
te werk, se dienste word 

vonof 1 MEl 1988 benodig. 
B lang t II nd kan 

Mev. RAUTENBACH kontak by 77·4499 
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aties se ka:rnpuskleredrag itsch? 
kies jy jou ko huishernp, voel jy "Ii 
beraal" onder teun jy Nusas of laat 
Jy ECC praat, en pols die kultuur in 
jou are IS dit jou Kreatushemp. As 

"/t is only the shallow people who jy glad nie weet wat om aan te trek 
do not judge by (lppearancfs," '()s- nie, is jou koshuishemp "'n seker 
car Wilde I \ en veilige keuse". Jou karnaval- 

. .. ) hemp is net die ding, "die baie wit 
I~ dl.e w~rel~ van massavervaar~ .. veroorsaak dat dit sommer by aile 
ging IS dit bmne. elkeen s bereik, p s." Jou karnavalonderbroek is na 
om gewoon en .omnteress~nt te.lyk. \ tuurlik 'n onontbeerlike bykornstig 
Almal dra 'n jas - en die enigste \ heid by die uitrustings 
verskil is of j6U jas karnaval, kos- \ . 
huis of vereniging propageer. Ons Tydens orientering dra aile eer- 
kre tiwit.eit word tot die uitkies van stejaars dieselfde T-hemp om 'n 
klein, medium of groot be perk. groepsgevoel te skep. Hulle identi- 

Klere is meer as net 'n uiterlike teit word so weggeneem sodat hulle 
bedekkingsmiddel. Dit is die vere as rat in die geoJiede koshuismas- 
wat di voel maak. Jy gee jouself jien kan werk. Na die tyd vertoon 
we deur jou kleredrag. Nietzsche bulle trots nog hul lidmaatskap van 
vra elfs: "Has a woman who knew die lof daai ko huis. Min besef dat 
that she was well-dressed ever hul)e hul identiteit verloor en min 
caught a cold?" oorspronklikheid aan die dag Ie. 

Dit is 'n raaisel waarom soveel ITydenS Karnaval is daar onge- 
Maties hul elf uitdruk deur koshui- vber 3 000 T-hemde en 1 492 onder- 
skleredrag tot vervelens toe te dra. broeke verkoop, Maties redeneer 
IndividuaJiteit word 0 vermoor. In- dat dit "hul bydrae tot liefdadig- 
dien jy die og end patrioties voel, heid i '1. Di algemene mening is 

Deur LANI ELOFF dat vanjaar se Karnavalklerasie 
(veral die Vensterversierings t 
hemp) baie mooi is. 

Uit navrae blyk dit dat die mas 
savervaardigde klere baie goedko- 
per is as eksklusiewe stukke. Die / 
prys van die karnaval T-hemp is 
R15. Die kJere help ook om tydens ( 
Karnaval en Intervarsity die "gees 
te vang", Dit is dan lekker om tc ~. 
wys jy behoort iewers. Na die ge 
beurtenis word dit as sIaapklere 
aangewend, of dit word vir die huis 
hulp se kinders gegee. 'n Groot aan 
tal dra dit eenvoudig omdat dit vir 
hulle mooi en gemaklik is. 

Een individualis het darem gese: 

" Die enigste rede waarom ek nie 'n 
karnaval T-hemp koop nie, is omdat 
daar nog ) 0 000 mense met dieself 
de hemp rondloop." Marianne Fas 
sler, bekende Johannesburgse ont 
werpster het gese: U Dit is moeilik 
om styl vas te pen. Maar ek dink dit 
het dalk te doen met 'n reaksie teen 
die mas a. 

I 
( 

KITSCH ••. SO Iyk Matl s s kampus-kl redrag. 

• Wilgenhof kelder Met byna Pryse Ie 
Daur ESME VISSER 

81 MONSBERG se tradisionele 
Met-dag is byna in die wiele gery 
toe WiJgenhof op die vooraand van 
die geleentheid 'n ossewa gesteel 
het wat Simonsberg vir die geleent 
heid by die perdryklub geleen het. 
Na sowat 150 Simonsbergers met 
Wilgenhof "beraadslaag " het, is 
die ossewa terugbesorg en kon die 
dag sy gewone verloop neem. 

\-fe. Met finali te en met e ellc 
het met swrer-chaffeurs, mere's en 
ekuriteitsbegeleiding by die ge 
leentheid opgedaag. Hempies du 
oit, oud Sprin bok-stut en tan 

Stellenbo e wynboer, was die ere 
gas. 

Face Lift het die eerste wedren, 
die Chris Setzcorn Memorial Plate, 
gewen. Ander "perde" was Stay 
Young, High Rise, Cradle Snatcher 
en Third Time Lucky. 

Die Kaapse Klopse en trompop- 

pies van Hoerskool Hottentotshol 
land het tussen wedrenne vir afwis 
seling gesorg. 

Die derde wedren, Maties Love 
9-2, het met rampspoed geeindig 
toe die gunsteling, Climax, deur '0 
angstige wedder geskiet is. Hoewel 
die "Met Vet" gou op die tonecl 
was om die ongelukkige perd te ver 
wyder, het dele van die karkas orals 
gesaai gele. 

Die hoofwedren is voorafge aan 
deur 'n gimna tiekvertomng deur 
WP- en 01 ndgirnnaste hris Del 
pierre, oud-Matie cn tan 'n Wef:. 
Duit landse sirku artie, ct die 
toe kouers met y (on) uk ... svoll 
gimna tiektoertjies vermaak. Die 
hoofwedren i na 'n fotob slissin 
deur Passion gewen. 

Die dag is afgesluit met die kro 
ning van me. Met. Jahaun Burger 
van Aristea. Die eer te en tweede 
prinsesse was onderskeidelik Susan 
Mellema en EsteJle de Beer van Ly 
dia. 

r K 

. y onder oek blyk dit dat daar 
op hierdie tadium nog geen onmid- 

Deb t nte n k rnavalmee - 
t r : 
1. Lib rta en Lydia 
2. D breek en Serruria 
3. Huis Vis er en Erica 
K 
I. Militere Akad row en Hui 
N th1i 
2. n.Erica 

. ...l'bertas en Lydia 
Reklame ctte: 
1. Simonsber en Nemesia 

Militere Akademie en Huis 
Neethling 
2. Dagbreek en Serruria 

3. WiJgenhof en Heemstede 
Vlotoptog: 
1. Dagbreek en Serruria 
2. Helshoogte en Huis ten Bosch 
3. Huis Visser en Erica • 
Motorkompetisie: 
1. Militere Akademie en Huis 

arre gaan sweet laat tap 
DIE Marina Sout trapk rkarnaval 
vind op 12 Maart op die Ty rber 
kampu pJ as. 

Die hoofwedr n begin om 14hOO. 
Di Vaal pan Ratel sal van] ar 
ekstra rat moet wees want D g 
breek e Dawner wil verlede jaar se 
nederlaag wreek. Die spanne wat 
die be te tydrondtes op tel, sal om 
11 hoo d elneem aan 'n straatmyl in 
Voortrekk rweg, Vroegogg nd i 
da r OOK '0 fiet pretrit v naf Stel 
lenbo ch na Tygerberg (35 km). 'n 
12- poed esiesfiet kan gewen 
word. Die moee fietsryers al die 
middag per vr grnotor teruggeneem 
word. 

M r no, vele meer k n die d 8 
&edoen. gesa n en geeet word v naf 
ft8hOO. 'n Sokkertoernooi vir vroue 
en touch"""Sby vir di m n word 

Neethling 
2. Hui Marais en Irene 
3. Eendra en Nerina 
Ve ter ersierin • 
1. Hui M is en Irene 
2. Simo ber en Nem - 
3. Ubertas e Lyd' 
un : 

1. M11itere Akademie en Huis 
Neethling 
2. Huis Marais en Irene 
3. Simonsberg en Nemesia 
AkkerJolverkope: 
I. Militere Akademie en Huis 
Neethling 
2. Eendrag en Nerina 
3. Helderberg en Minerva 
Smo g: 
1. MiHtere Akademie en Huis 
Neethling 4 355 
2. Simonsberg en Nernesia 2 822 
3. !endrag en Nerina 2 785 

Uskor hied leeskursus 

Wyn funksie oorhandig. On rn i 
daar 'n sokkie vir die w t nag ~ner 
ie het. 'n Besoek a n die Tygcttrap 

op 12 Maart is beslis die moeite 
werd. 

USKOR bied vanaf Maart 'n splin 
ternuwe Iees-en-skryr kursus vir vol 
wassenes nan, Die kursus is gehcel 
en al hersien en beloof om baie inte 
ressa n t te wee . 

Daar i 'n ver keidenheid aan 
koulike materiaal en 'n splinternu 
we lee boek vir beginn rs en vol 
wassene . Uitstappie word ook vir 
later in die jaar beplan. 

Die klasse word op Maanda - en 
Dinsda a nde by die Uskor-kantoor 

ger tit daar i In modevertonin I 
Mej. Ty~f;rm d wor(l kies, da r i 
mooelvhegtuigvertontns t 'n molar .. 
uit tallin en trompopples. Die pry- 
e word om J 9hOO op 'n Ka -cn- 

op Slcllenbosch aangebicd. Belang 
stellendes kan mev. Burger by tel. 
70293 of 70245 kakel. 

Nog p rsone word benodig om 
met die aanbieding van die kursus 
te help. Belangstellendes kan die 
selfde nom mer skakel. Die oplei 
ding i gratis. 

Uskor beoog om met die vernu 
win van die kursus doeltreffender 
opleidin te verskaf en 'n wyer be 
langstelling in geJetterdheid in d] 
gem n kap te bevorder. 
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VOORHUWELIKSE seks is van 
dag teeds 'n taboe. 
Dit het duidelik na yore gekom 

op 'n Sosius-week, waar die liefde 
bespreek is. 
Dinsdagaand se bespreking is ge 

lei deur ds. Danie Louw, dr. Willie 
Pienaar, 'n psigiater, en me. Idalize 
Cronje, 'n huweliksraadgewer van 
Famsa. Hulle was dit eens dat lief 
de nie net uit seksuele avonture en 
romantiese opwinding bestaan nie. 
Kommunikasle, toegewings en inag 
n.eming van mekaar is baie belang 
rik. Vriendskap en die onvoorwaar 
delike aanvaarding van die ander 
per oon is nodig. Twee individue 
moet groei binne die verhouding. 
Respek vir mekaar se waardes sal 
dit aanhelp. 

D Louw het die verskil tussen 
licfde en verliefdheid beklemtoon. 
Volgens hom lei die emosionele en 
romantiese aspekte van 'n verhou 
ding dikwels tot idealisering van 'n -, 
persoon. 
Dr. Willie Pienaar het ~ese voor 

afbepaalde waardes is nodig, anders 
ontwikkel 'n oorkonserwatiewe hou 
ding vol skuldgevoelens of 'n ver 
h?Uding van vrye teuels. Beide dr. 
Plenaar en me. Cronje het beklem 
toon dat paartjies hulle nie moet af- 
onder nie. 
Volgens Os. Louw is liefde en 

verliefdheid van die aspekte wat die 
meeste verwarring skep in 'n ver 
houding. Hy het beklemtoon dat 
daar 'n definitiewe onderskeid tus 
sen liefde en verliefdheid is. Ver 
liefdheid is die medium waaruit 
liefde ontwikkel, maar geen verhou 
ding kan op die romantiese aspek 
aIleen slaag nie. 

Voorbehoedmiddels, saamwoon 
en die regsaspekte van gemeenskap, 
is ook bespeek. 

Ds, Tinus van Zyl het die BybeJ 
se perspektief oor voorhuwelikse 
seks uitgelig. Redes so os opvoeding' 
en gevoeJ is nie voldoende om jou 
daarvan te weerhou nie. Dit moet 'n 
geloofsoortuiging wees. Hoewel sek 
sualiteit 'n gawe van God is, is dit 
vir die huwe1ik bedoel. 

Dr. Willie Pienaar het gese dat 
jong volwassenes keuses maak en 
ideale vasle. Voorhuwelikse seks en 
saamwoon verydel soms hierdie na 
streef van ideale, omdat dit gedag 
tes kan oorheers. Ontydige swan 
gerskappe is die vernaamste nadeel 
van seks, terwyl daar nie eintlik 
voordele is nie. 
'n Geregsgeneeskundige het die 

wetsaspekte van verkragting en 
aborsie bespreek. Gemeenskap met 
'n vrou onder die invloed van drank 
of wat 'n geestesversteuring het, 
word beskou as verkragting. 

80SIALE BROK IES 
S Maart: Harmonie en Hombre hou 'n dansmarathon in Hombre se ont 

spanningsaal om geld vir die Vrystaatse rampfonds in te same}. 
Dit vind van 7hOO tot 19hOO plaas. Die twee kleinste koshuise 
daag hiermee die ander uit om te verbeter 

4 - 6 Maart: Koshuiskarnne 
7 Maart: Bloedskenk-intervarsity 
11 Maart: Uskor-sokkie in die Gat 

11 - 13 Maart: Harmonie en PSO koshuiskamp 
12 Maart: Tygerberg-trapkardag 

Maties day at the races 
~: - 17 Maart: Neelsie skoonhouweek 

- 18 Mart: Ingenieursweek 
16 M rn Karnaval Gholfdag by die Stellenbosch Gholfklub 

Bloed nou hroodnodig 
'n LAN DWYE Bloedskenk 
Interyarsity vind op die oomblik tus 
en t!cn. universiteite plaas. Die uni 
VkrSltclt wat die meeste bloed 
enk, wen 'n trofee. 

I Dic derde bloedskenkdag op Stel- 
Inbosch vind op 7 Maart in die Gat P aas. 
Maties kan vanaf IOh30 tot 14h30 
~Ioed skenk. Die doelwit die 

dag is 200 pinte. Op die vorige 
bloedskenkdag, 29 Februarie, is 
slegs 70 pinte geskenk, 

Mnr. Theums Smal, organiseer 
der van die intervarsity op Stellen 
bosch, het gese die reaksie was tot 
dusver maar beroerd. Hy het 'n be 
roep op almal gedoen om 'n bydrae 
te lewer en broodnodige bloed te 
skenk. 

It 
Alpha Arkade, Birdstraat, 

Stellenbosch 7600 
Die nuutste kapsels om te pas by 

enige ouderdom. 
'N SPESIALE TARIEF 

VIR STUD NTE 
Sk kel 02231-70800 vir be t lIin 

Predikantsdogt r Mej.Matie and 

Hoe ien jy Mej. Matieland e t ak 
en rol? .----- 

Mej. Matieland verteenwoordig 
die studente en stel 'n voorbeeld 
aan hulle. Hulle kyk na wat sy doen 
en se, hoe sy aantrek en sa am met 
wie sy gesien word. Ek het in 'n kort 
rukkie geleer om baie gesteld te 
wees op my voorkoms. Mej. Matie 
land vorm ook deel van die uitvoe 
rende karnavalkomitee en is nou by 
karnaval betrokke. 
Hoe ien jy jou termyn a M j. Ma 
tieland? 

Dit is 'n uitdagende, harde, ver 
antwoordelike werk - baie meer as 
wat mense besef. Vera! nou dat die ..... _ 
organisering van die Buddy-veldtog 
uitsluitlik my werk is. My termyn 
sal baie plesier verskaf en ek sal 
baie mense ontmoet. 
Vanjaar i da r aan ienlik m er 
"ouer vroue" onder die finaliste. Ge- 
woonlik is die meerderbeid rste- 
ja rs wanneer hulle verkies word. Jy 
is nou al derde jaar - dink jy dis 'n 
voordeel om ouer te wees 1 

Baie beslis. Dit is baie beter om 
ouer te wees, want om so iets te kan nin bal te it n die mod v rtonin 
hanteer moet jy baie volwass wees. en te w et n van on 
Behalwe dit het jy in jou eerstejaar gekl word? W tter 
nog nie genoeg van Stellenbosch on- die a nd deur jou? 
dervind en die Stellenbosse 'gees' Die he le aand dink jy nie daara n 
ervaar om in te skryf nie. nie. Eers as jy 'n kansie het om rus- 
As fin Ii te w j lie b Ie m. Ho tig te sit, begin jy wonder. To ons 
bet jy dit en r1 na die verhoo roep word n hulle 

Ek het dit baie geniet. Ons het. speel. eer die stUkk. ie mu i ,het 
groot vriende eword. Daar was die senuw s be in pla. M ar di 
nooit sprake van jaloesie nie. Die effek van die musi k W8, eintlik 
mees uitstaande vir my was toe ons goed, want dit het die spanning op 
alma I een skemeraand op 'n bootrit gebou. Veral omdat daar nie prin 
in Gordonsbaai uit is. se se aangewy is nie. Dit was ge- 

Die modelkursus wat ons gevolg nuine 'n ontsettende groot v rras 
het, was ook 'n ervaring. Mary Rey- sing toe my naam geno m word. Ek 
nolds is 'n fantastiese vrou. 'n Men het dit ni verwa nie. E het nie 
leer m er by haar as wat jy besef. een verwa om een van die tien te "0 het jou ou r n vri ndl vo I wees nie. Dit wa nie by my 'n d 1- 
oor jou d Inam n di kom tl- stelling om Mej. M tiel nd te word 
Ie? Jy kon m kllk v n hull v r- ni . Ek het nie e aan om die keur- 
n m r ak in die b i e tyd. d rs te impr nie. Hulle moe my 

Ek het gedink my rna sou iet te aanvaar oos k is. 
se he daaroor, maar toe k met haar V nd I d r 'n root bewu th id 
daaroor praat, was sy baie happy. v n i ti t r ." vo I jy 
My ouers en vriende het. my won- oor die v r kil ttl n vrou/d m 
derlik ond rsteun n doen dit nog / i Ie? 
steeds. Dis vir my eintlik om't ew . Dl 
let w t b Ie me k r wil w t. to maar net b n min s. 
Ho vo I dit om d ar by di Kro- W t i jou I w n I I 1 i n jy 

ANNEKE ALHEIT is onlangs 
as Mej. Matieland '88 ge 
kroon. Sy is 'n predikantsdog 
ter van Hermanus. Sy is 20 
jaar oud, swot B.A. Regte III 
en is HK-lid van Nemesia. 
ANNCHEN NEL het met 
haar gaan kennis maak. 

'My ideale ou 
moet my baie 
spesiaal laat 
voel. Look i 
heeltemal onbe 
langrik. Dis nie 
waaroor dit gaan 
nie. Persoonlik 
heid is gew Idig 
belangrik. Ek 
hou van vrolike 
ouens.' Anneke 
Alheit. 

Fete: ARMAND NEL 

Eksklusief en oorspronklik 
vir jonk en oud. 
Agente vir Peach-handsakke 
- iuzcele. 

Beyerstraat 7, 
Stell nbosch, 
Tel. 02231-75595 

Kerkdiens 
• In 
Groenpu t 
gehou 
DIE Ameri- 

an cop 1 n er, 
Tommy S id n, tree 
Sondag 13 Maart by 'n 
root kerkdien in die 

Groenpunt- stadion op, 
Die diens be in om 

1 ShOO n 1 tot tot 
J7hOO duur. 

John v n R enen, 
Sprin bokatleet, en 
F ff: noetze, Spring .. 
bo - en WP rugby pe .. 
ler, 1 hul getul nls I .. 
wer. 
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A nude self-portrait and a 
frog may get you into varsity 
By YVETTE SMITH 
THE American youth have been 
accu ed of many "failings", especi- 
lly, ccording to som , their per 

mi siveness and outspokenes . One 
thing remains certain though, they 
do not lack ingenuity concerning 
applications to get into university. 

A recent article published in a 
Brittish magazine mentioned seve .. 
ral attempts by would-b students 
to draw attention to their applicati 
on forms. 

The e included nude self-por 
traits, a po t-dated obituary and an 
e ay embroidered on a table-cloth. 

One girl went so far as to send a 
worn-out runnin - hoe with the in- 
'scription: "Now I have one foot in 
the door, I hope you'll let me have 
the other," whilst a fellow aspirant 
sent a ceramic frog in an effort to 
be "one leap ah ad" of other appli 
cant. 

Although many see these applica 
tions as foolish, som admi sion of 
ficer commend the tudents for 
their ingenuity. A tudent applying 
to a college in North Carolina wrote 
his own obituary recording his 
achievements and included the 
"fact" that he had graduated "cum 
laude" from the umver ity. 

Hi application was 0 we1l recei 
ved that not only was he accepted, 
he inspired the admissions officer to 

.rewrite the obituary. Dated 2048 it 
informed the "hopeful" that bec~u 
se of his financial contribution to 
the institution, a building had been 
named after him. 

"Ingenuity" does not appear to 
be that forthcoming among the 
South African youth. St e llcn 
bosch's admininstration team found 
it difficult to believe that would-be 
entrants would go to such lengths to 
be accepted. 
There is however a reason why 

prospective American students go 
to these lengths. 

Due to the fast-changing eco 
nomy, male high-school graduates 
find it increasingly difficult to find 
jobs that pay a livng wage. 

In a report published by the 
American grant foundation, ear 
nings of non-graduates have fallen 
by between 28 and 44 percent since 
1973. Graduates have only had to 
contend with a 6 percent drop over 
the same period of time. 

According to the Human Scien 
ces Research Council, South Afri 
can statistics are not available for 
comparison. 

PAARL. - Die minist r van Onder 
wy en Kultuur, mnr. Piet CIa e, 
het gister aangekondig dat die 
Suid-Afrikaan e Polisie (SAP) die 
geboue en geriewe van die Onder 
wyserskollege Paarl (OKP), sal oor 
ne m. 

Dit luit die kollege-gebou, vier 
kc hui en die sr0rtterrein in. Die 
geboue aJ vir • gevorderde oplei 
dings doeleinde " aangewend word. 

Polisie neem 
OKP oor 

koms is na maande van onsekerheid 
en 'n groeiende polemiek oor die 
aangeleentheid, geneem. Die mees 
te belanghebbendes in die Paarl 
was na bewering van die begin ge 
kant teen die sluiting van die kol 
lege. 

Die regering het gter daarop g - 
wys dat die b hoefte na "blanke" 
kolle e-onderwysopleiding gedaal 
hct. 

us 

Hi rdie besluit volg meer as 'n 
jaar nadat die Ondcrwys Kollege op 
Oudt hoorn ge luit is, en die ge 
boue deur die Suid-Afrikaanse 
Weermag oorgeneem i . 

Die besluit rakende OKP sc toe- 

Int ampu 
Swanger rot Ie voorsitterskap neer 
NORWICH (Engeland). - Ken, 'n mak rot met lang agterbene en stert 
tot SR-voorsitter van die Universiteit van East Anglia verkies nadat h 
as 'n grap ingeskryf is. ' 

Hy het maklik sy vyf menslike teenstaanders vir die amp van SR 
voorsitter uitgestof. Ken m?es egter 'n paar dae later onverwags van , 
amp onthef word nadat dit bekend geword het dat "hy" vroulik e, 
swanger IS. 
"Gedurende 'n noodvergadering is daar be luit dat Ken nie die ver 

a.ntwoorde!ikhede v~~ komend~ moederskap, die berekening van begr 
tings en die behartiging van die karnpuswinkels kan hanteer nie" h 
Ken se eienaar, chemic student Julian Campbell (21), ge e. ' 

'n Herverkiesing vir die pos, wat in Suid-Afrikaanse terme R 172 'r 
week bied, sal binnekort plaasvind. Gerda Oosthuysen. 

Aartsbiskop Tutu is UWK-kanselier 
BELVILLE. - Die Aartsbiskop 
van Kaapstad, Desmond Tutu, is 
verlede week tot kanselier van die 
Universiteit van Wes-Kaapland 
(UWK) verkies, 

UWK se rektor en vise-kanse 
lier, prof. Jakes Gerwel, het gese · 
die universiteit is "geeerd om 'n 
persoon van aartsbiskop Tutu se 
kaliber aan sy hoof te he". 

. Aartsbiskop Tutu volg prof. Er 
ika Theron, wat op 80-jarige leer 
tyd haar uittrede aangekondig 
het,op. 

Prof. Theron se laaste arnpteli 
ke funksie vind op 11 en 12 
Maart, tydens UWK se gradepleg- 
tigheid, plaas. Aartsblskop DESMOND TUTU 

Oud-Matie sterf in fratsongeluk 
KAAPST AD. - 'n Regstudent in sy tweede jaar aan die Universitei' 
van Kaapstad en voormalige BA-student op Stellenbosch, mnr. Paul 
Hams.on, het Maandag in 'n frat ongeluk gesterf. 

Hy IS noodlottig beseer terwyl hy op 'n oop verdiepingbus gestaan het 
wat onderdeur 'n verkeersinligtingbord in op De Waal-pad, Kaapstad 
gery het. 

Nog 'n st.ud,ent, mnr .. Patrick Williams, is in die ongeluk beseer, maar 
hy verkeer 10 n bevredigende toestand m die Groote Schuur-Hospitaal 

elllllm 
TUDENTE - VERKOOPSTOE E ET 

'N VE SKIL 
WERK DIE NAWEKE WAT VIR JOU PAS 

EN/OF 
WERK VAKANSIES IN S. W.A. 

VERKOOP EETSTELLE EN POTT 
VERDIEN VANAF 17% TOT 22% 
KOMMISSIE 
SUIDWESTOERE SLUIT VERBLYF EN EEN 
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BEHALWE R12 320 PLUS KOMMISSIE, 
WEN 'N DROOMVAKANSIE IN MAURITIUS' 
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P otes na 
maatreels 
Deur PEARLIE JOUBERT 

,I 

PROTESVERGADERINGS het 
op kampusse dwars oor die land 
plaasgevind nadat die South Afri 
can National Students Congress 
(Sansco) saam met sestien ander 
buite-parlementere organisasies ver 
bied is. 
Die regulasies is verlede week 

deur die minister van Wet en Orde, 
mnr. Adriaan Vlok, uitgevaardig. 
• Op Rhodes Universiteit het on 

geveer 3000 studente en dosente 
aan 'n optog rondom die kampus 
deelgeneem. Die optog is deur 'n 
vergadering voorafgegaan waar 
Sprekers van die Dosentevereniging 
en die Black Students Movement 
hut "sterkste weersin teen die nuwe 
regulasies" uitgespreek het . 

. 'n Akademiese optog wat deur 
die SR, die Dosentevereniging en 
d!e Universiteits se personeelvereni 
glOg gereel is, vind vandag plaas. 

Die SR-voorsitter, mnr. Patrick 
Tandy, het gese die optog word ge 
hou om protes teen die "feitelike 
verbanning van organisasies waar 
v~n .alle vryheid van spraak en asso- 
ia ie weggeneem is", aan te teken. 
Volgens hom "blyk die regering 

e onverdraagsaamheid ten opsigte 
v~n legitieme opposisie duidelik uit 
die nuwe maatreels". "Studente en 
do ente van Rhodes spreek hul 
terkste misnoee daarteen uit," het 
hy gese, 
Briewe, waarin die nuwe regula- 

ies ten sterkste veroordeel word is 
na aanleiding van die protesverga 
dering aan mnr. Adriaan Vlok ge 
stuur. Daar is in die briewe 'n be 
roep op die regering gedoen om 
"onmiddellik die regulasies op te 
hcr'. 
• In Johannesburg het die Uni 

versiteit van die Witwatersrand se 
~R verlede week 'n protesvergade 
nng gereel waar onder andere Au 
brey Mokoena van die Release 
Mandela Campaign as spreker op 
getree het. 
Na die vergadering, wat deur so 

Wat 2 500 studente bygewoon was, 
het talle studente en dosente op die 

,t 
d 

Dr. STUART SAUNDERS 

kampus 'n optog gehou, terwyl vei 
ligheidsmagte op die grens van die 
kampus teenwoordig was. 

Wits se SR-voorsitter, me. Rose 
mary Hunter, het aan Die Matie 
gese dat die "regering met die ver 
banning van die organisasies vera nt 
woordelikheid vir enige toename in 
geweld sal moet aanvaar", "Aile 
moontlike maniere van vreedsame 
verandering is vernietig," het sy 
gese. 
• Aan die Universiteit van Kaar 

stad het meer as 3 000 studente n 
vergadering in die Jameson Saal by 
gewoon. Dr. Allen Boesak het die 
vergadering in sy persoonlike hoe 
danigheid toegespreek. 

Dr. Boesak het 'n ernstige beroep 
op die studente gedoen om die 

Mnr. ADRIAAN VLOK 
maatreels te "ignoreer" en te "be 
veg", 

Volgens die SR-voorsitter, mnr. 
Cameron Dugrnore, was dit "'n 
baie gedissiplineerde byeenkoms 
wat 'n goeie voorbeeld aan ander 
kampusse vir die res van die jaar 
gestel het", 
• Duisende lede van Sansco het 

gister aan die Universiteit van Wes 
Kaapland vergader om teen die ver 
bieding van hul organisasie te pro 
testeer, 

Die studente het 'n mosie wat vir 
die opheffing van die regering se re 
gulasies vra, aanvaar. 

Hulle het ook 'n beroep gedoen 
op organisasies wat by Sanseo eaf 
filieer is om "binne 'n nie-rassige 
demokratiese samelewing te ver 
enig", 

UK verduur nie 
ontgroening 
KAAPSTAD. - Die Universiteit 
van Kaaptad (UK) se rektor, dr. 
Stuart Saunders. het in 'n onJangse 
toespraak aan eerstejaars gese dat 
die universiteit geen ontgroening sal 
verduur nie. 

Hy het gese daar sal "streng op 
getree word teen eni e iemand wat 
dit probeer doen". 

Hy het die studente ook gewaar 
sku om op te pas vir diegene wat 
hulle die reg van vryheid van 
spraa k ontse, 

"Die UK is trots op die tradisie 
van vryheid van spraak, en die stu 
dente behoort lies in hulle verrnoe 
te doen om die tradisie voort te sit." 

1(os Op ander kampusse 
~r INGRA DU BUISSON 
DIE kafeteria van ander kampusse 
~~rtoon groot ooreenkomste met die 
Wcelsie op Stellenbosch ... maar 
its het hulle eie bakkery. 
Die Universiteit van die Witwa 

}ersrand spog met twee sentrale ka 
eterias wat elk I 500 studente kan 
kkomodeer. Daar is ook 14 kantie 

nc oor die kampus versprei, wat 
hOOfsaaklik sigarette, en Ii te ver 
d~apperinge verskaf. Daar word aan 
Ie behoeftes van al die student 

vo rsien met 'n kantien wat etniese 
&eregte, onder andere pap-en-vleis, 
verskaf. 
k Twee gelisensieerde kJubs op die 
llrnpus bly tot die vroe oggend-ure 

Gop, en is baie gewilde bymekaar 
kornplekke vir talle studente. Wits 
e bakkery lewer daagliks aan aJ 

hierdie eetplekke af. 
Die Universit it van die Oranje 

Vrystaat se kafeteria bedien sna s 
tot elfuur die tudente, en kan nage 
noeg 400 studente akkomodeer. Die 
Kovsie word egter nie wyn en mout 
gegun nie. 

Op Tukkies is die kafeteria slegs 
bedags oop, omdat die • tudente 
saans liewer in die hoofstad se eet 
plekke as op hul kampus kuier. Die 
kafeteria is ook ongelisensieerd, en 
die Tukkies moet met 'n koeldrank 
saam met hul etes v rlief neern. 

Die Randse Afrikaanse Universi 
teit (RAU) se "kaf" is nagenoeg 0 
groot soos Die Neelsi • en wyn en. 
bier is slegs oor etenstye bcskik 
baar. Op die Universiteit van Port 
Elizabeth (UPE) is die kafeteria 
sleg bedags oop, maar hier het die 
studente heelda wyn en bier tot 
hut b skikking. 

Harde hone 
Deur ROELF JANSEN 

PRETORIA. - Die Universiteit van 
Pretoria se SR het 'n mo ie be 
spreek waarin vrouestudente ver 
bied word om aan "kontaksport" 
deel te neem omdat huJle nie "daar 
voor gebou is nie". 

Hierdie mosie volg ns 'n vroue 
rugbytoernooi wat sestien speelers 
in die hospitaallaat bel and het. Die 
toernooi was deel van Tukkies se 
karnavalpoging en het na verneem 
word, verreweg die meeste aandag 
getrek . 

Die rugbybeserings het onder an 
dere 'n beenbreuk, harsingskud 
dings. Een moes 'n noodoperasie on 
dergaan. 

'Tukkie-feministe is 
verby die stadium van 
bra-verbranding en 
het nou die bal in ere 
hande gegryp.' 

Die mosie wat dcur Sk-lid Anet 
te Boshoff ingestel is, is na die Da 
mes-topbestuur verwys wat die fi 
nale besluit moet neem. Dit word 
egter verneem dat die meeste van 
Tukkies se primariae ten gunste van 
die afstelling van "kontaksport" vir 
vroue is. 

Tukkies se studentekoerant, Die 
Perdeby, het na die afloop van die 
toernooi 'n berig onder die hoofop 
skrif "Dames is diere" geplaas. In 
die berig is daar onder andere ge 
skryf dat die vroue "verbete aange 
gaan" het. 

Die artikel het wye reaksie uitge 
lok, en die daaropvolgende week 
het 'n skrywer teru~gekap met "Da 
mes is nie diere me", waarin daar 
geskryf is dat die rugbyspelers 
"bloot professioneel en ernstig" op 
getree het. 

In die berigte het die spelers se 
kommentaar oor die toernooi van 
"heeltemal bar" tot "absoluut fan 
ta ti s", gewis. el. Volgens 'n inwo- 

DURBAN. Hond rd tudentc 
aan die Univer iteit van Du an 
Westville (UDW) sit na bewering 
sonder blyplek ween 'n nuwe be .. 
leid wat deur die universiteits-ower 
hcde e'inisieer is. 

Ter clfdcrtyd i daar m er a. 200 
Icc kamer in die ko hui beskik- 
baar. 
Die administrasie e nu ve beleid 

is om slegs tudente onder die ou 
dcrdom van 21 jaar en verkie lik 
die en wat verledc jaar gematriku 
leer het in koshiusc to te laat. 

Sornmige studente en akaderni i 
meen die nuwe beleid is ingestel om 
die vloci van swart studcnte na die 
univer iteit te beperk. Swart tu 
dente is oor di alg meen ouer U!; 
twintig wannecr hulle matrikuleer, 
en baic gnan nie direk nn skoot uni 
vcrsitcit to nie. 

Dit word ook op die kampus b .. 
weer dot hierdie rnaatreel 'n afna 
me in die studente e "politieke ak 
tiwiteite" in die ko. huis I verse 
ker. 

xnou Tuks-v on 
\ 
\ 

Foto: RAPPORT 
rnool h t s 

ner van Magrietjie koshuis h t hulle 
teenstaanders van Hui Asterhof ty 
dens die twee e kragmeting Ian 
die veld gestaan en skree: "skryf 
hulle afl, skryf hulle af! ". 

Die koshuis Ja myn het Huis 
Madelief 4-0 in die eindstryd ge 
klop nadat versk ie ko huise tydens 
die to rnooi onttrek het. 

Die primaria van Jasmyn, Mirna 
Burger, het 0 n Di Marie ge e die 
tocrnooi het "on elooflike g es" in 
die koshuis geskep. "Die dames was 
meer entoesiasties oor die rugby a 
oor ander, meer konvensionele 
sportsoorte", h t sy e e. 

Volgens 'n vroulike Tukkie- tu 
dent wat nie haar naam enoem wil 
he nie, i die Tukkie-femlni te "ver 
by die stadium van bra-v rbran 
ding" en het hulle nou "die bal in 
eie hande gegryp", Sy betwyfel eg 
ter of hulle soveel v n Gloria Stei 
nem a van N as Borha af we t. 

Die vroue-rugbyto rno i het ook 
komm ntaar vanuit meer konven 
ionel ru bysirk Is ontlok, Vol n 

, 'n Vrou is vir ander 
dinge gemaak om 
op die rugbyveld ge 
karnuffel te word.' 

'n Ander Blou BuI, Olaf de 
M yer, me n 'n vrou is vir "ander 
dinge gemaak a om op die rugby 
v Jd ekarnuffel te word". 

Loui Schmidt, oud No rd 
Tran vaalse kapt in. e verklaring 
is dat "die kerels van vanda nie 
meer w et ho om 'n vrou te han 
teer nie". Mnr. Schmidt me n dit i 
di vol like frustra ie wat die da 
m s dwing om "met hull sa te Iy 
fies" dit "in 'n manne-wercld t 
wan dan kry hulle er". 

Tuk -vrou 
ko huise, manne 
tre uit 

• Ie 
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PI vir studente · n aad 
IE d v n di Unlver it it v n Stell en- 
bo ch i dl hoog te b lei makende or aan 

van dl U Iver iteit. A sodanig be luit die 
Ra door e wat tudente, dosente, en die ge 
m n p w t die Unlv r lteit dien, ten nou te 

b Ian - 
te oorwe g. 

ha d I vrou g Iy 
V RHOOGDE bo t vir vrou tud nte in 

ko hue "': h t di f elope tyd tot root on. 
t vr d nheid ond r Matie gelei. 
Uit 'n t oretie e oogpunt i dit jammer d t 

d r ho n md ontrole n bulte ehou 
word 00 in omtye on 0 hui . Dit Iyk e t r 
asof vrou dit aanvaar, n hull kry evo glik 
w t hull w I h6. 

• od 

Die oerep 
~---------------------- 

es 
Deur PIERRE DE VOS 

M ET sy turkooi hemp met pienk 
knope, 'n bree pienk band om 

die middel, pienk strikdas en pienk 
skoene het Bles Bridges die skares by 
Sun City betower. Dit was voorwaar 
'n triomf vir Bles Bridges, maar was 
dit nie terselfdertyd 'n tragiese dag 
vir Afrikaanse musiek nie? 

Want skaars tien jaar gelede het 
die Afrikaanse "luisterliedjie" Afri 
kaanse mense gaande gehad terwyl 
elke jan rap en sy maat hulle neuse 
vir die voorgangers van Ble Bridges 
opgetrek het. In daardie dae het jong 
Afrikaanse kunstenaar voor geel 
houtkiste gesit en wyn drink terwyl 
hulle die gedigte van Bo rneef en 
Breytenbach probeer toonset het. . 
Maar die euforie het gou verdwyn 
nadat die publisiteit van TV-pro 
gramme soos Musick en liriek, op e 
droog het en blinkers en atynro e 
die geelhoutki te en kop rkanne ver 
vang het. 

Die eni ste sanger wat wei nog 
met gehalte musiek y kop bo water 
kon hou, w s David Kramer wat in 
1980 met sy plaat, Bakgat, 'n heel 
nuwe rigtin in Afrikaan e musiek 
ingeslaan het. Die mooi woordjies en 
trelende kitaar van di Juisterliedjie 
moes plekmaak vir Kramer se ras 
p r tern en sy blikkitaar. Vir die eer 
ste keer het Afrikaan e mu iek 'n 
bietjie skop ge ry met lirieke soo 
die van Is )y Bang. (Ek is bang vir 
die toekomsf ek is bang om te se 
hoekom] Ek vat my motorkar gaan 
parke r daar onder die bloekoms] 
En ek sit daar op my gat] Langs die 
nasionale pad/ en ek dink by myself 
nou hoelank sal dit vat.) 

Maar Kramer se Jiedjie het deur 
die jare meer kommersieel g raak 
terwyl sy jon te nie-kommer iele 
poging, Baboondogs, w er byna n t 
Engelse lirieke bevat. Ander kunste 
naars so Laurika Rauch en Anelie 
van Rooyen het weer met go ie tern 
m probeer opmaak vir die oetsap 
pige liriek wat hulle moe ing. 

MAAR in die afgelope twee jaar 
h t v r eie Afrikaan musici 

na vore gekom om a 't ware as 'n 
teen pool vir die Ble Bridge Brig de 
te dien. Die "luisteriicdji " h t 'n 
tw de asem gekry maar ander a 
tien ja r elede i die liriek nou 
k rper en di musie b t r afge 
rondo 

oeni De VilJier. m en dat daar 
'n nuwe elfvertroue by ekere Afri 
kaanse mu ikante en mu i kliefheb 
ber te be peur i . "Men e kom da 
rem nou oor hull 'hang-up' om 
Afrikaner t we. Hulle besef om 
'n Afrikaner te wee beteken nie 
meer dat }y jou ru mo t kam in die 
more ni . ' 

Die Ifv rtroue kan ok in Coeni 
e werk ge ien word. Op y jong te 
pi at, Kruispaale, i nie alleen die li 
ricke van uit taande ehalt nie, 
m ar i ook die musikale v rwerking 
skitterend. 

"Die regering se idee van 
kUltuur is om dit te vernou 
en om nuwe idees te be 
P.rk. 'n Ware kultuur kan 
~,e in sulke omstandighe 

y bl k Ae Ontwikkel nie." 
r'llldre Letoit 

klem op die gehalte van die musiek N nagklubs en met kabaret ve ~~OO! rol in die verspreiding van hier- 
gele. "Ek persoonlik gee nie om vir nings is and r Afrikaanse kun lie 'betrokke" Afrikaanse musiek. 
toon etting nie, mits men net met naar OOk besig om 'n hele nuwe l n Y mobiele ateljee het hy al kuns- 
die krywer van die gedig kan saam- houd aan Afrikaanse musiek te r A naa~s soos Bernoldus Niemand, 
werk," verduidelik Coenie. "Met be r ee. Hi rdi nuwe anger i n ndre Letoit en die Genuines opge- 
tanderd se mei ies wat N.P. van klaar a die bo repunks edoop em. 
wyk Louw se gedi te op drie akkoor- hulle aan lag ver kil hernelsbr N'Op sy pia at. Wie is Bernoldus 
de vermor el het ek egter nie vrede van D Villiers of Maree 'n. Ter P I~h!and, sing Noldus (alias Jame 
nie." Coenie wei lirieke kryf wat y er 111 hllIJp ) oor die wei en wee van die 

Nog 'n ligpunt op die donker hori- ring in Suid-Afrika w r pieel, ~/n aan die 00 -Rand. Snor City, 
son is die Pretoriase an er, Lucas mens hom ni werkhk 'n "an' v 1 mand e satire oor die snormanie 
Maree, wat deur sekere men e as die young man" noem nie. b n ~retoria, het reeds kultu statu 
tweede Koo du Pie sis bestempel Hierteenoor in groep soo "hi relk terwyl die eienaardige, Hou 
word. Niemand kan sekerJik vir Koo Gereform erde Blues Band (G9 ",7 Va Korporaal, a1mal aan die 
vervang nie, maar Lu~as kry dit tog van Andre LeToit en Johannes Ke tnder h t. (Hou my vas korporaal] 
reg om die gees van die oorspronkli- orr I met drif n elfs woede oor ek 'n kind skoon verdwaal] gaan 
ke lui terliedjie op te ro p. dwa h id wat hull in di am di weer my cherrie sien] as ek vall 

Die TV-reek, Ballade van 'n enke- win be peur. So het K rk IT I ~ Irein af klim] ag dis swaar Kor- 
li.ng, ~et ~ok daarin ge laag om uit- GBB e vertoning in die Black P{aal/ maar dis waar Korporaal] 
emdeh~ vir LoUI van Rensburg die in Joh nn burg be in met die Ii ja speel oorlog met my beste dae] 
erke,nnmg te verw.er~ wat hy vcrdien. jie, Wat 'n vriend het ons in PW l aa)aaa jaaa jaaa!) 
LOUIS het deur die jare geweier om die maat van di kerkliedjie). Die A ~I. veral die oud-St lIenbosser, 
sy mu iek vir die massa af te water hoor tone het omgekrul van on re Letoit, wat nuwe rigting aan 
en op y jon te lang peter kan men lekker en ve keie van die G BB rn e.n amde altern ti we Afrikt an e 
hoor dat elke snit met liefd en or "Ek verpe Bles" T-hemd i na d id U I k gcgee het. "Die regering se 
e kep i . vertoni verkoop. 0 evan kultuur is om dit te vernou, 
Ho wel hierdie san er 00 e- Lloyd Ro • die man van Shif t m nUwe idees te beperk, om men e 

digte toonset word daar nou meer Records (en Vyfster-faam) speel k i," se hy, "'n Ware ultuur r7.~--~--~~--~~--~----------------------------------~--~------~~~ .~------------------------------ _ 

kan nie in sulke omstandighede ont 
wikkel nie." 

Maar as mens na Letoit se kasset, 
Ver van die ou Kalahari, luister, be 
sef mens dat Andre nie net nog 'n 
anti-establishment outsider is nie. 
Hy weet waar hy inpas en wil 'n al 
ternatiewe kultuur aan Afrikaanse 
mense voorsien wat nie die regering 
se siening van kultuur kan aanvaar 
nie. Daarom sing hy oor Ontug in die 
lug en die Boer in Beton. In sy ven~ 
nige lirieke val hy die skynheiligheid 
van Afrikaners aan wat agter die 
skerm van eiegeregtigheid skuil as 

iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiil hy sing: "Ondergronds is God die hel "0 " in/ vir die Boerenasie] wat bid soos m 'n Afrikaner te wees Fariseers] maar nooit kan ophou 
beteken nie meer dat jy jou raas nie/ Afrikaners. vroueslaners, 
rug k . di ... doemprofete en kriticl] kom verga moet am In ze more der hier ell Sing nou saam die wiege- nie' lied van anargle] 
COenie de Villiers Die Genuines sing meestal in Eng- 

els, maar op liedjies soos Struggle 
vermeng hulle die aansteeklike rit 
mes van Kaap e Klopse met baie 
"relevante" Afrikaanse Iirieke. (OH 
HO-HO- Die struggle/ Meet hom 
daar in Athlone] Die mellow yellow 
en Buffet] En die teargasbomme en 
die purple-rat] en die pyn ... J 

ANDER ondergrondse Afrikaanse 
musikante soos Die Kerels en 

Khaki Monitor het nog nie enige op 
names gemaak nie, maar as mens na 
w rklike progressiewe Afrikaanse 
rock wil luister sal die bitter en soms 
ironiese musiek van Khaki Monitor 
o reg in jou kraal val as hulle by 
voorbeeld sing: Ons is almal hier ge 
bore om hier te vrekl. Die akteur 
Marcel van Heerden en die kunste 
naar Neil Goedhals het ook onlangs, 
'n groep met die naam "Koos" op die 
been gebring en vol gens berigte speel 
hulle "gesofistikeerde punk rnusiek" 
en toonset hulle soms die gedigte van 
Johan van Wyk. Die musiekresen 
sent van Rapport, Johan Pieterse be 
skryf hulle musiek ook as "meer 
anarchi tie as die van Andre Letoit. 

Die rede vir die kielike opblo i 
van alternatiewe Afrikaanse musiek 
kan volgen Pieterse in di regerin 
se beperking van die politieke optre 
de van sy teenstanders geso k word. 
"Die prote van die teenstanders van 
die regime het nou ver kuif na di 
kabaret en teater en vind nou in klein 
klubs plaas. Dit is hoekom Stoffel 
Botha bekommerd is oor die morele 
verval van die land se inwoner . Hy 
wil die nuwe vorm van protes ook 
vasvat," meen Johan Pieter e. 

Maar die ywer waarmee Afrika 
ner tans na Jannie du Tiot en Lauri 
ka Rauch se kabaret in Hilbrow 
troom, en die goeie ontvangs wat 
Andre Letoit onlangs in Bloemfon 
tein gekry het, laat dit lyk of die op 
bloei in Afrikaanse musiek hierdie 
keer nie so maklik gaan wegkwyn 
ni . Wie weet, dalk sing Letoit en 
Kerkorrel no een van die da in die 
Sup rbowl. 

{s V VIr 
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Seisoene • dee .Matl paradys In 

• Bles 

a hy dr raan dink. "En dan moet k 
my burs eers t rugwerk; o. die y 
tem het my om die n k be t." Dan 
lag die ro pie om die pannin t 
verli . 

And r studente al vir jou se dat 
praaitjies oor die "chicken run" net 
o nutteloo. is, as om vir Pres. Botha 
'n lari verho ing te vra. Baie van 
hierdie "nutti e idiotc" glo natuurlik 
dat die NP van binne h rvorm k n 
word, maar al wie n tuurlik "her 
vorm" word is die idiote self. 

"On al vir oom Pi t vra on 
n m hom sommer 0001 Piet, jy 
weet," se hulle vir jou met fluister 
temme. "Ons I vir hom vra om in 
die President se oor te fluister d t hy 
mo t terk t an t en die totale an .. 
lag van die ver-ver-reg e . Oom Pi t 
al vir hom vra dat hy nie net vir 
Tutu nie, m ar ook vir Terre'blanch 
moet opsluit, Dan i die NP mo 'n 
re verdige party." 

Sulk po ing is on elu kig ook 
ed m. Want di NP en sy trawant 

I min gepla oor wat OOT twintig jaar 
in Suid-Afrika aan eb ur. Hull 
wit net oor twintig jaar teeds in be 
heer wee - al al daar dan bitt r min 
we wa t no beheer n word. 

ie - da r in die trendy drieh by 
die it r - ui meneer X an sy 

1 .. ar t e~ u terwyl hy sy kuif uit y 
vee: No really, ek kannie m er 

hierdie vuil tafel in die Ne I ie face 
ni . Di tyd dat iemand iet doen. It 
Lan s hom it meneer Y na die Cape 
Times en kyk. Hy vee kort kort onge .. 
duldi oor di rooiwynvlek e wat y Per p I'd 
T~heml? ontsier - die een wat hy net 
die vonge week op Groentem rkplein 
gekoop het. "F ... ,tt se hy, "ek moet 
ophou drink." 

Te n die oorkanst muur - aan die 
Rooipl in e kant van die Neel ie - is 
die m n e ook diep bekommerd, 
m ar b slis nie oor die on Ian se ver- 
rypp van die r rder nie: "Sy i 

nou al 'n week laat," e 'n maer man 
met blonde hare effen verbouereerd 
aan sy vriend. "A ek nM moet 
trou, tt ~ an hy voort, "sal ek nie vol- 

nde ja r verder kan swot nie." 
Goed, die men het probl me, 

rna r be f hull nie dat Suid-Afrika 
nou finaal - en die ke r i dit be li 
finaal - die Rubicon oor est k het 
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'la d se 
v iligheid 
is die 
krrterium ' 

ur JACO ROODRYK 
'n H ~WIGE debat oor di b gin el van 
vryheid van praak het die afgelop paar 
weke op St lIenbo ch gewo d. Oit is g - 
v r op die SR-v r adering, op die Spo - 
w rkswinkel, tot by die "ver aderings" in 
-in! y' . 
Wat b t en die begin el van vryheid 

van praak w rklik? 
Dit i di re of voorreg wat Ike per 

oon het om y tandpunt oar enige saak 
t t J. 

rewolu ie aanblaa . Die vraag is nou of 
dit die moeite werd i om on voortbe- 
taan op di p I te plaas vir 'n b ginsel 
wat in elk geval nooit werklik ten volle 
uit eleef kan word ni . My antwoord hier 
op is 'n duidelike nee. 

Deur or ani asi soos byvoorbeeld die 
"nd Conscription Campai n toe te laat 
om die Suid-Afrikaanse Weerma te on 
d rmyn, loop on die defnitiewe risiko om 
oorrompel te word deur di ANCjSAKP 
allian ie. 

W tt r rna t taww moet aangew nd 
word wanneer on die Iyne trek vir die uit 
leef van hierdie b gin 11 Uit my vorige 
punt dink k i my rnaat taf duidelik. Ek 
10 dat die b gm el van vrybeid van 
pr ak uit el ef moet word in overre as 
w t dit ni di veili heid van die RSA in 
gevaar tel nie. T n op i te van wie die 
rna t taf aan ele moet word, dink ek dit 
i heel gepa en 10 ie dat op kampu die 
dernokratie verko e verteenwoordig rs 
van di tudente-unie, di studentcraad, 
die verantwoordelikh id op hulle kou rs 
mo t neem. 

.. k i 'n st rk voor taander van hervor 
min~ in Suid-Afrik en glo dat die demo 
kra re en rykdom ba is v rbreed 
moet word. SI g binn 'n veilige en sta 
bi Ie om win k n di d bat oor h rvor 
ming werklik 1 i tot p itiewe v randerin 
ge ... v r nd rin e wat tot 'n beter uid 
Afrik k n lei, 'n Suid-Afrika waarin ons 
die id aal van di voll deurvoer van die 
begin I van vryh id van praak kan na 
tre f. , 

In 

o ur MARK BEH 

AKOP 
Deur STEPHAN MALHERBE 
'n KLAP in die gesig van tudente. 'n On 
verskoonbare onb wu theid van die roe 
ping van 'n universiteit in 'n onstabiele sa 
melewing. 

Dit was gevolgtrekkings na die ondeur 
dagte optrede van ons studenteraad verle 
de week. Nie soseer wat hulle gedoen het, 
was so ontnugterend nie, maar wat hulle 
nie kans esien het om te doen nie: om die 
univcrsiteitsowerhed se verbod op die op 
trede van dr. Ivan Toms by 'n Nusas ver 
gadering op ons kampus te betreur. 

Wat 'n mens ookal van Nusas, die End 
Conscription Campaign (waarvan dr. 
Toms 'n lid is) en pasifi te dink, is nie 
werklik ter sprake nie. Dit gaan ook nie 
werklik oor landsveiligheid nie. Waaroor 
dit gaan is die kwaliteit van ons studente 
en die rol van ons universiteit in hicrdie 
tormagtige tye. 
Verlede week is daar geargumentccr 

dat ab olute vryheid van spraak deur die 
ei evan landsveiligheid gekwalifiseer 
moet wee. Natuurlik ... daarvoor het die 
Suid-Afrikaanse regering die ingrypend 
ste magte van enige Westerse land. Die 
regering is by magte om cnige individu 
onbepaald gevange te hou, koerante te 
sluit, vergaderings te verbied en verslag 
gewing en propagering van 'n saak heelte 
mal te verbied. On het dus reeds uiters 
gekwalifiseerde vryheid van spraak. 
Waarom mo t 'n universiteit, waar die 
aanhoorders per definisie intelligente 
men e is wat die toespraak aan die feite 
en die rede sou toets, verdere perke stel? 

Die reg ring i du besig om grof nala 
tig met land veiligheid om te gaan, en 
verdere inperkin e i nodig. Of: ons stu 
dente, ten spyte van hul intellek, opvoe 
ding en (vir baie) weermagervaring, is 
minder geskik as die gewone mens om die 
kaf van die koring te skei. 

By gebrek aan kritiek op die regering, 
moet mens aanvaar mnre. Francois Beuk 
man en Eugene Louw, wat altwee die ver 
bod goedgepraat het, het dit teen die oor 
deel vermoe van die studente. Is dit ons 
onvolwas enheid en ons irrasionele Ie 
wen beskouing wat hulle skrikmaak, of is 
ons net ewoon dom? 

AI om ewing waarin studente kan leer 
om moeilike be luite te neem en dit teen 
oor keptici te verantwoord, is een van 
oop ge prek waar na aIle kante van 'n 
aak gelui ter word. Sodra 'n party, hoe 
ongewild ookal, uit esluit word, word die 
ide I van waarheid en verantwoordelike 
bur rskap kade aangedoen. Die reg van 
aile tudente om die waarheid te vind en 
hul elf te kool, i minag. Die reg bied 
die be taansrede van ons universiteit, en 
die pli van on akademiese gem enskan, 

Oat di' univer itere plig in 'n uiters on 
stabiele samelewing aan ons opgedra is, 
blyk uit mnr. Adriaan Vlok e effektiewe 
verbanning van 'n reeks swart organisa- 
ie veri de we k. Koerante was dit eens 
dat ons land 'n nuwe fase betree: een van 
to n m nd ondergrondse politieke akti 
wit it en al meer staatsbeheer. Blote OOT 
I wing word in 6 'n situasie b langriker 
ea as begin Ivaste oorlewing, en prag 

m tisme word die wagwoord. 

IAKTUEELI 

MPUS 
'die reg 
van studente 
OlD self 
die waarheid 
te vind, 
word geminag? 

Ter wille van on toekom moet di 
vreeslose soeke na die waarh id, tesame 
met die beginsels van vryheid en geregtig 
heid erens voortl ef. Al geskikte plek 
hiervoor i die univer iteit. 

Die universiteit kan sleg verhoed dat 
dit 'n politieke slagveld of magsinstru 
ment word deur streng by die riteria van 
akad miese bedrywighede te bly. Dit be 
teken dat ope debatvoering waar aile 
standpunte vreesloos gestel en ra ione ... 1 
gewe g word, gehandhaaf moet wo d. 
Net as 'n kampus konsekwent volgens die 
reels van vryheid gekoppel aan verant 
woordelikheid handel, al dit dalk politie 
ke viktimisasie van w~tter a~rd ookal vry 
spring. En dan sal die begin els wat dit 
die moeite werd maak om te leef die ko 
mende magstryd oorleef. 
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• Vegter vir 
natuurbewaring 
EMILE WESSELS, 'n boorling 
van die Paarl, het in 1984 aan 
Paarl Gimnasium gematrikuleer 
en is tans 'n finale jaar LL.B.-stu 
dent. Hy oorweeg dit om na sy 
diensplig in die regsberoep in te 
gaan. 

"Indien nodig sal ek oorweeg 
om in die politiek in te gaan. Ek 
het geen groot politieke aspirasies 
nie. Indien jy .me v~n iets hou nie, 
moet JY elf mspnng en dit pro 
beer verander," se hy. 

Volgens hom het hy in standerd 
agt 'n studie gemaak van die be 
leidsrigtings van die onderskeie 
politieke partye van die tyd. Hy 
het tot die gevolgtrekking gekom 
dat die regse party die bes moont 
like oplossing bied en die grootste 
kans op sukses h t. • 

Emile beklee verskeie hoe posi 
sies binne die strukture van die 
Konserwatiewe Party. Hy is af~e 
vaardigde van die Kiesafdehng 
Raad, is ekies as afgevaardigde 
na die Party Raad, en was in 1987 
as jeuglid afgevaardigde na die 
Hoofraad van die Party. Emile is 
ook lid van die Kaaplandse inlig 
tings- en strategie komitee van die 
party. 

Natuurbewaring Ie Emile baie 
na aan die hart. Volgens hom help 
dit nie om die beste grondwet in 
die wereld te he en m liefde en 
harmonie saam te leef, indien ons 
almal ver tik in giftige ga se nie. 
Hy voel omgewingsbewaring is 
verhewe bo politick, en dit be- 
1100rt 'n verenigende faktor in die 
SA politiek !e wees. ":n Gewel 
dig opvoedingstaak Ie VIr ons 
voor op hierdie gebied." 

Emile se stokperdjie is foto 
grafie, veral aksiefoto's en natuur 
tonele. Hy ry' we~kli.ks perd by die 
ryklub. Emile se hierdie sport IS 
uiters ontspannend en help hom 

om weg te kom van die harwar op 
kampus. 

Emile voel sy roeping en taak 
op SeJlenbosch IS nie om mense na 
die KP oor te haal nie, maar om 
inligting aan mense te verskaf: 
"Die meeste mense wat van ons 
verskil weet nie eers ho kom nie." 

Emile e toekomsvisie hang vol 
gens hom daarvan af of die KP 
aan bewind kom of nie. Hy voor- 
ien 'n Europa tipe situasie vir 
Suid-Afrika, waar verskillende na 
sies oor hulself regeer en tog op 
ekonomiese gebied interafhanklik 
is. Hy glo me aan 'n eenheidssis 
teem nie, want menseregte en 
grondwette, se hy, is nie die papier 
werd waarop dit geskryf staan nie. 

R (vanat bladsy 11) 'n fantastiese stuk, met "entertai 
ning your audience" aan die een 
kant, en "oe oopmaak" aan die an 
der kant. Dit is hoekom Hennie 
Auckamp so suksesvol is. Die een 
oomblik klap jy die ou in die g hoor 
en die volgende laat jy hom weer 
lag. 
D ar i in on land 'n 
m n wat nuwe Afrik n 
kryf. To mo t d r In uid-Afrika 
b le w om oor t 'kryf. I on 
kryw r ban vlr n uur, of w t I 
die rede vlr hierdie tekort? 

Ek dink hulle weet nie h e nie. 
Hulle weet nie ho om 'n politi ke 
tema esteties en artisties so te ver 
werk dat hy effektief i nie. 

Natuurlik speel sensuur 'n rol. 
Bartho Smit het al vroeg begin om 
'n politieke tcrna aan te preek en 
sy stukke is keer op keer verbied, en 
ek dink dit het die man gebreek. As 
dit gcbeur met 'n ou wat al 'n naam 
het, kan jy jou voor tel watter iel 
kundige effek dit op jon krywer 
het wat nog on eker is van hulle elf. 
Bulle sal net sc "n ek raak nie 
aan daai tema nie", 

'n Go ie drama werk met drama 
en spanning, daar moet "rens kon 
flik wee . Maar in on g amentlike 
sosiale situasie ... vr n all kante, of 
dit nou van regering kant of die op 
posisiekant, van skoolhoofd of uni 
versiteitshoofde is, waar jy kyk e 
hulle eduri "gooi water op die 
vuur", kalmeer, alles moet lou mid 
d lmaat wees. Hull i 0 vr k ban 
vir die konflikte uithaal en oplo , 
hullc wil eerder he wat nou weer e 
b ur het met die beperkin e op a t 
tien organisasies. Plaas hulle di 
konflik na buite toe bring en op 'n 
manier laat oplos, word die konflik 
onder die tapyt ingevee ... "and 
that's th worst thing you can do'. 

Ons skrywers moet oop o' deur 
die lewe gaan en weer konflikoplo - 
nde dramas skryf. Dit i ulke 

skrywer wat rei vant i en wat oor 
dertig jaar nog deur jou kinders eM 
lees gaan word. Die ouen. wat se ek 
wil nie polities w es ni , maak s If 
'n politiese stelling, want hulle e "I 
don't want to b in olved". En hier 
die mense i lewende lyk . 

prieele funksie nie. Brecht het gese 
"om te dink, kan vermaaklik wees". 
Is dit nie die regte ding vir die tea 
t rom te doen nie? 

Die doel is nie om mense bloot 'n 
skuldige gewete te gee nie, maar 
soos byvoorbeeld verlede jaar se op 
voering van "Township Boy", wat 
baie sterk politiese ondertone gehad 
het en ook vermaaklik was. Dit het 
die mense e oe oopgemaak vir die 
probleme van mede Suid-Afrika 
ner ... hy het wei 'n ander velkleur 
maar hy is ook 'n mens. Ken jy 
hom? Teater kan die funk ie he om 
vir die wit bourgeoi e middelklas te 
laat verstaan: "luister, hier is dinge 
aan die gang wat jou kinder aan 
raak , wat jou eie bas gaan raak", 
Ek dink televisie kan dit nie doen 
nie, ek dink hulle wil dit nie doen 
nie, of hulle word nie toegelaat om 
dit te doen nie, terwyl teater kan. 
Die m te w rt t t r t n in 
Suid-Afrika i in die vorm van pro 
t te ter, Sommlge v dit i b. le 
vindin ryk, en ander opp rvlakkl e 
tu e t moontlik n t wit gehor 
fit. H t p rth id I i tot 'n ople 

win in Suid-Afrik new rt t a 
t r of h t dit tot 'n t gn nil I? 

Die eerste ding wat apartheid ge 
doen het wa dat hy die n k van die 
swart kunste gebreek het, vir 'n 
lang t,Yd. Dit nou moontlik dat 
swart Jon mense formele opleiding 
kan kry, wat dadelik meebring dat 
die artistieke standaard van hulle 
opvoerings styg. 

Met teater kan jy nie politiek 
maak nie, politick word deur politi 
ci g maak en as teater politick wil 
maak bly hy legte teater. Jy word 
wei bewus v n jou .,0 iale omgewin 
en as dit poltiek is, i aile tenter p? 
litiek. Dan moet ek se slaag die 
swart protesteater wat 'n hoe artis 
tieke standaard handhaaf die beste. 
Jy kan op 'n goeie manier prote - 
teer, of jy kan op 'n oneffektiew 
wy e protesteer. 
"Uphu van der Merwe" was ook 

"n Keuse 

Deur MARINA PRETORIUS 

• de a I VIr 

"KRUS vir D mokra i ". 'n 
dokument waarin emeen kaplike 
Christelike waarde onder WIt en 
swart Surd-Afrikaners en die toe 
pas ing daarvan in uid-Afrika 
onderso k word, i pa d ur 'n 
gro p teoloe, waaronder prof. Ber 
nard Lategan en Dr. Johann Kin - 
horn van die Univer iteit van St 1- 
len bosch e Departement Byb ). 
kunde, uitgegee. 

Die studie i ged en na aanIei 
ding van die re ultate van die 
RGN-verslag oor tu en ro psver 
houdin wat in 1885 ver kyn het. 

I n die voorwoord tot di doku 
ment voer die skrywer aan dat 
hulle veral een van die bevindinge 
van die RGN-verslag wou opvolg, 
naamlik "dat 'n gemeen kaplike 
stel waardes waarop 'n regverdige 
samelewing suksesvol bou kan 
word, poten ie ] binne die Chri - 
tel ike . ektor be taan". 

Alhoewel apartheid deur die op 
steller uitdruklik verwerp word, 
waarsku hulle dat 'n nuwe alterna 
tiewe stelsel nie no dwendig meer 
aanvaarbaar sal wees nie. Daarom 
moet duidelike mikpunte gestel 
word om die ri ting van die oor 
gangsproses t k naliseer. Die 
mikpunt wat in die dokument 
voorgehou word, i een waarin 'n 
"volgehoue, deeln mende, kla i 
fikasie van gro p op grond van 
ra ,etni iteit of t m, nie 'n b gin 
sel is van die same) win sorde 
nie", 

'n Punt wat die op teller baie 
sterk bekl rntoon, i dat die v r- 
keidenheid in 'n arnelcwing nie 
'n n atiew invlo d hoef te he 
nie. I nteendeel, ver keidenheid i 
nood aaklik om men lik .. lew 
moontlik te maak. J n uid-Afrik 
word hierdi ver k id nheid e ter 

? 

daarte n ni , 
nie (I ). 

Marlll HugO 

r! 
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Die suksesverhaal van 
"n hedreigde spesie 

the quality of the sound, simply 
need a good bottle of wine to en 
joy the evening. 

Vanaand se Sondagaanduit 
voering in die Endlersaal word 
deur die b kende Switserse pia 
niste, Ruth Baum rt r, gelewer. 
Sy speel, onder andere, werke 
van Mozart, Jamie k, en Cho 
pin. 

wonderful farce, See How They 
Run, in the Baxter theatre. It 
stars Rex Garner and Anne Po- 
wer. 
a day 12 March 

PIETER Toerien's Double Dou 
bl has its last evening at the 
Baxter Theatre tonight. Descri- 

HY wou eintlik 'n bioloog word en 
bedreigde spesies bestudeer, maar 
toe was sy wiskunde punte te swak 
en, nou ja, toe kies hy maar drama 
onder die invloed van sy onderwy 
ser. 

Dis nou Duncan Johnson, wenner 
van Fleur du Cap se Beste Drama 
Student Trofee .. Duiselig is hy ook 
glad nie oor die prestasie nie hy 
weier om nou skielik as "prima don 
na" benoem te word; te onlangs 
moes hy nog sy dae op Stell en bosch 
omswoeg. 
Toe hy besef dat drama die roe 

ping van sy lewe is, leef en eet hy 
drama. Hy werk sewe dae 'n week, 
lees boeke oor Sir Lawrence Olivier 
en bekyk flieks so, dat hy uitstap 
sonder 'n benul van die storie. Maar 
nietemin was sy punte by die drama 

pretasies. Dit gaan immers om die 
mens. Die gehoor is sy beste leer 
meester."As ek op die verhoog 
klim, gee dit my die lisensie om mal 
te gaan, maar dit beteken nie self 
vergryping vir die akteur nie." 
Die rol van die akteur, volgens 

hom, is om die toneelganger te be 
vry van frustrasies, om hulle mens 
wees uit te lok agter die masker van 
alledaagse roetine. Daarom is bruin 
gehore soveel lekkerder, want hulle 
lag nog as hulle wil lag, in kontras 
met die boordjie-brigade. Terloops, 
wat van politiek in die teater? "Ver 
soenbaar, maar dan moet dit steeds 
skouspel wees, en nie polities-didak 
ties nie, want dit maak teater 
dood." 
Hy verkies om op die oomblik 

nog by die Breughel-teatergroep te 

nda 7 Maart 
'n UITSTA LING van brei 
werk deur Harriet Habb kan van 
vandag af in Constantia Village 
ge ien word. 

Be sure not to miss The t 
Waltz by Johann Strauss Snr 
and Jnr. It's on at the Nico Ope 
ra House until the 12 March. 

D 3 "AI"" 
DAAR is heelwat op di kuns 
front aan die gang. Die Dorp 
traatgalery het re ds op 29 Fe 
bru rie met 'n uitstallin van 
Nin £vertt se olieverfwerke op 
'n Afrikatema begin. Dit duur 
tot 12 Maart. 

A Mid umm r Ni ht' Dream 
is still running at the Baxter un 
til 4 March. It is directed by Es 
ther van Rijswyk. 

A j p i het ook al op 2 
Maart by die Oude Libertas 
Amfiteater begin. Dit staan on 
der regie van Ben DeHaeck en is 
die Afrikaanse vertaling van Da 
rio Fo se Mistero Buffo. Sy 
speelvlak duur tot 5 Maart, die 
vertonin begin om 20h 15 en 
to gan is R6. 

bed as "a thriller with a twist of 
romance", it stars Sandra Prins- 
100 amd Sean Taylor. 
Son g,3 aart 
TOONSIITrINGS van die ge 
digte van Philip d Vo kan van 
aand in die Endlersaal gehoor 
word. Die artikel op bl 16 ver 
skaf verdere informasie. 

In their ongoing Youn Mas 
ter' Concert Serl ,Pa u Capo 
longo conducts the CTSO, with 
soloist Charles Wiffen, at City 
Hall. Works by Lully, Resphigi 
and Prokofiev are on the pro 
gramme. 
onay1 ch 

DO remember not to forget the 
12th C pe Town International 
Film Festl« I in the Baxter Thea 
tre. Amongst the highlights are 

Tu ay rch 
Sean Taylor, just finished with 
Pieter Toerien' Double Double 
at the Baxter Theatre, now stars 
in American Buffalo, a play by 
David Memmet at the Baxter 
Studio, openin tonight. 

Wo 9 rt 
WEND beslis 'n poging aan om 
3D, 'n kabaret met spelers soos 

dcpartement nie 'n refleksie van sy 
harde werk nie. 
Volgens hom is sy deursettings 

verrnoe daaraan te danke dat hy nie 
sy beurs kon terugbetaal nie, plus 'n 
skoot masochisme. Oor die ligpunte 
was hy skepties, omdat hy hier net 
'n groot vissie in 'n klein dammetjie 
is. Die Fleur du Cap-toekenning 
was dus 'n volslae verrassing: "Ek't 
nie eers 'n 'speech' voorberei nie!" 
Hy weet ook nie waarom hulle dink 
hy so goed is nie. 
Duncan speel toneel oor die kuns 

vorm daarvan, nie om sterstatus te 
bereik nie. Sy einddoel is om te 
weet wat werk op die verhoog en 
wat nie. En mens is nooit volleerd 
nie, jy raak net ryper in jou inter- 

bly en speel tans in "Asjaspassie" - 
sy teatervader, Ben DeHaeck se 
swanesang. Tussenin doen hy ook 
gemeenskapsteater en beoog hy om 
later die jaar saam net Marthinus 
Basson (sy held) en SWARUK tc 
werk. Hy verkies dus om eerder nog 
in teater te bly en meer te leer as 
om roem te gaan soek op TV. Intus 
sen probeer hy nog akklimatis eer 
onder die druk van sy presu sie. 
"Mense kom kyk nou ewe skielik na 
my om te ien hoekom ek gewen 
het." Duncan steur hom egter nie 
aan al die ophef nie, al is hy dank 
baar vir die erkenning. Gepraat van 
bedreigde spesies ... 

Friday 4 M rch 
AWARD"WINNING play, 
Gull , is back at th Nico. It 
stars the amazing Ron Smerc 
zack and continues its run until 
12 March. 
Die Universiteit se Kunsmu- 

seum sial die werk van rry 
cully uit tot 27 M, art. 
Ster- inekor's latest r leases 

re B rtolucci's Til t Em - 
r r, with John Lone and Peter 
O'Toole, and a Robert Banton 
comedy, N din: A Bull tproof 
Ler . 
Sat rda M rt 
WYNBER se hlstorie e Chel 
ea Vi~llg.e speel vanoggend gas 
he r vir die Oud Wynb r HI n 
d w rkm rk. 

In the Nice's Arena Theatre 
N taniel's outra eous new caba 
ret, W Ird Peop. , can be se n 
until 19 March. 

Charl-Johan Lingenfelder, Illse 
Roos en Heidi Smuts, te sien in 
die Klein Llbertas-teater. Sien 
bl. 15 vir verdere informasie. Track 29 by Nicholas Roeg 

(U.K.), Au R voir Les Enr: nts 
by Louis Malle (France), and 
The Ven ti n Woman by Mauro 
Bolognini (Italy). The festival is 
proclaimed as presenting the 
best in contemporary world cine 
ma, and if past performances 
are anything to go by, this is no 
idle boast. The festival continues 
until 31 March. 

D 1 
PROBEE om Moon truck, 
met Cher in die hoofrol, te sien. 
Dit beloof 'n goeie aand se ver 
maak. 

ay 10 r h 
PAUL CAPOLONGO conducts 
the crso throu h works of De .. 
bussy, Lalo and. Schumann t 
City Hall. The oloist is violinist 
Olivier Charlier. 

MARGARETHE VISSER 

Streisand skitter in 'Nuts" 
Barbara Streisand maak in Nuts 'n 
merkwaardige terugkeer tot die sil 
werdoek in haar vertolking van die 
versteurde Claudia Draper. Strei 
sand speel die ro] van 'n vrou wat 
moet bewys dat sy nie kranksinnig 
is nie. In haar pogmg om uit die ge 
stig te bly dring sy daarop aan om 
op 'n aanklag van strafbare mans 
slag verhoor te word. 
Alhoewel die tema stof uitmaak 

vir 'n swaar drama, is onvoorspelba 
r , slim humor van die begin af aan 
wesig, en kry die regisseur dit reg 
om die spanningslyn doeltreffend te 
versag sonder dat dit vervelig raak. 
Dwarsdeur die taai hofstryd word 'n 
mens geboei deur die onoortreflike 
spel van 'n wye rolverdeling wat 
mense soos Richard Dreyfuss, Mau 
reen Stapelton en Karl Malden in 
sluit. 
Wanneer Claudia Draper (Strei 

sand) haar regsverteenwoordiger in 
die hof fisies te Iyf gaan, word c;y 
aan die eerstc en beste advokaat, 
Aaron Levin. ky (Richard Dreyfu. s) 
oorhandl om haar saak vinnig af te 
handel. Levinsky se besluit om haar 
te in die hofgeding te verteenwoor 
dig, is die keerpunt van die drama. 

Die spanning is nie vergclykbaar 
met die uitmergclende drama van 
rolprcnt soos" "Fatal Attraction" 

nie, omdat die humor wat deur die 
twee karakters geskep word met 
oortuiging na die gehoor oorgedra 
word. Die twee akteurs is 'n uitste 
kende kombinasie, en komplimen 
teer mekaar se spel wedersyds. 
Maureen Stapelton lewer 'n merk 
waardige vertolking van Claudia 
Draper se moeder. Die meeste ge 
voel en simpatie in die drama word 
deur haar weerspieel.cn haar ver 
moee om met e igsuitdrukkings te 
kommunikeer, is merkwaardig. 
Nut is beslis nie "voorspelbare 

leesstof" soos deur Zirk van den 
Berg van Die Burger berig word 
nie. I nteendeel, dit is eers op 'n baie 
laat tydstip in die rolprent wat daar 
enigsins aandag gegee word aan die 
rede vir Claudia (Streisand) se wan 
gedrag en soms waansinnige optre 
de. Die rolprent is so goed geskryf 
en geredigeer dat die kyker be 
swaarlik tyd het om te sit en tob oor 
die "voorspelbaarhcid" daarvan. 
"Nuts" is 'n rolprcnt vir die ky 

ker wat 'n waardering het vir ware 
talent en 'n storie wat met sorg en 
kennis geskryf is. Dit is beslis nie 
vir die sensasiesocker wat rolprente 
kyk om te sien hoe sy wildste drome 
bewaarheid word nie. 

W dn ay 16 arch 
THE Cape Town Chamber of 
Commerce's Du in Tr de 
F Ir Ex ibition open at the Ci 
vic Centre. 

A jy hou van ou gun telin e 
soo "Stran er in the night" en 
"Autumn Leaves", it 'n tydjie 
eenkant om vanaand a Ov r th 
R Inbow, met De Wet van 
Rooyen en Lucy Coleby .. Lon~, 
te gaan luister in die Oude Li 
bertas Amfiteat r . 
Vryda 11 aart 
STER-K NhKOR e nuutstc 
vrystellin is Oro de t N w , 
met William Hurt en Holly 
Hunter, en Diane Kury se A 
M n In Lev t met Peter Coyote, 
Greta Sacchi, Claudia Cardina 
le en Jamie L e Curtis. 
Tonight is your second last op- 

portunity to s Philip King's 
MARGIE BURGER 
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"3- D"" terug in S"bosch 
DIE Afrikaanse Kabaret "3-D", 
wat in 1984 in die Oude Libertas 
teater opgevoer is, kan binnekort 
weer in Stellenbosch gesien word. 

Die Kapenaar Anthony Con 
standius het die dialoog, musiek 
en lirieke vir die "nuwe soort" ka 
baret geskryf. Die kabaret wyk af 
van die "gewone" politi eke tema 
en handel oor die drie-dimensiona 
liteit van Hollywood. Die porno 
grafie kom onder andere onder 
skoot. 

Twee hoofkarakters, naamlik 'n 
deurwag en 'n regisseur, tree in 
die stuk op. Die deurwag verteen 
woordig die mikro-kosmos en die 

regisseur die makro-kosmos van 
die mens, vertel Heidi Smuts, een 
van die spelers. 'n Subtiele teen 
stelling tussen die lewens van die 
twee karakters word uitgebeeld. 

Werner Swart, Charl-Johan 
Lingenfelder en IIlse Roos is die 
ander spelers in die spottery met 
Hollywood en sy mense. 

Die kabaret kan van 8 tot 12 
Maart om 20h 15 in die Klein Li 
bertas-teater gesien word. Kaar 
tjies is teen R5 beskikbaar, en 'n 
glasie wyn word daarby ingesluit. 

Uittreksels van die kabaret kan 
ook Dinsdag, 8 Maart by die 
Straatteater gesien word. 

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

• 

SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
ASWITCH 

SASWITCH 
SASWITCH 
SASWITCH 
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Breughel bou voort op prestasies 
AS 'n veelrassige teatergroep sedert 
1983 jaarliks landswye toneelpry e 
inpalm, moet hulle die moeitc werd 
wees om van te weet. Vind jy boon 
op uit dat beide die Baxter en die 
Nico Malan meeding om die teater 
groep se jongste produksie te koop, 
gaan gesels jy met hulle. 

Die Breughcl Teatergroep se stig 
ter-voorsitter, Dr Ben DeHaeck, 
voormalige dosent aan Departe 
ment Drama, het einde verlede jaar 
afgetree om sy volle gewig agter die 
Teatergroep 10 te gooi. Die groep 
het in 1983 in Cloetesville Senior 
Sekondere Skool ontstaan, maar het 
intussen uitgebrei na studente (som 
mige van Departement Drama) en 
werkende jongmense wat as akteurs 
op 'n tydelike of permanente basis 
by die groep aangesluit bet. 

Dr DeHaeck beoog om die groep 
volkome veelrassig te maak, maar 
beklemtoon dat akteurs aangestel 
word uiwer op meriete. Anders a 
verpolitiscerde toneelgeselskapp 
soos die Cape Flats-spelers wat hul 
Ie eksplisiet beywer om politieke 

"statements" te maak, neem di 
Breughel Teatergroep slegs stand 
punte binne die teatermedium aan. 
Onder 'n paar van di teater 

groep se merkwaardige prestasies 
edert 1983 tel die Toneelfees van 
die Raad van Kultuur en Ontspan 
ning se prys as algehele wenners in 
1983 en 1984. In 1985 behaal die 
groep by bogenoemde toneelfees 'n 
tweede plek met hulle Engelse stuk 
n 'n eerste plek met hulle Afri 
kaan e stuk "Die Swart Rituele Ko 
medie", 

Lucy Strata word in 1986 as wen 
ner in di Afrikaanse afdeling van 
die Toneelfees aangewys en dieself 
de prestasie word herhaal by die 
Kellerprins Dramafee . In 1987 
oortref hulle hulself deur a algehe 
le wenners van die Toneelfees sowel 
as algchele wenner v n die ATKV 
se Amateurtone lkompeti ie uit die 
stryd t tree. Hierme word g ski - 
denis gemaak deurdat hull die eer 
ste veelras i e groep word wat di 
ATKV-toneelfe wen. Bekende ak- 

t urs in die roep wat herhaaldelik 
bekroon is vir hul pel, is Duncan 
John on, June van Merch, Rael 
Mercuur en Roderick Jaftha. 

Vanjaar sa) d ar konsentr er 
word op gemeen kapt ater waar 
veral kinderteat r, poppeka vir 
kinder en poppekus (met 'n tirie 
se element) vir volwass .. nes n e 
bied sal word. Die Breughel Tent r 
groep word ook bierdie j ar deur 
di Departement van Onderwys en 
Kultuur gesub idieer om aan 98 
kleurlingskole deur die h Ie K p 
provinsie die matrie voor e krewe 
werk te bring. 'n Bouprojek in Clo • 
tesvilJe wat 'n teaterkomrlek. in 
vooruitsi stel i net nog n te n 
van hoe dinamie die Teater roep 
eintlik is. 

Dit is egter betre irenswaardi 
dat fondse vir hierdie talentvoll te 
ater~roep 'n groot probleem i n 
dat 10 tan i s hulle nie wil v rbind 
tot di bevordering van teater in di 
gemeen kap nie. 

LlNDI LUCOUW 

Outdoor classics well-chosen 
WHEN classical music can be en 
joyed in an informal atmo phere 
one seems to absorb it more readily. 
The concert of th Symphony Or 
chestra of the Univer tty of Stellen 
bosch on Sunday at tb Oude Li 
bertas Amphitheatre was a succes . 
I can take the liberty of saying that 
the "vibe" was good. In a classical 
context, this seems almost acreligi 
ous, but it is very possible. 

The programme was cleverly 
chosen to suit the outdoor venue. 
The orchestra played music not too 
heavy to absorb but romantic fa 
vountes to sit back to. Being p rt 0 
the win -swillin rna ,I didn t 
try to be pomp u ly critical. I me 
rely enjoyed the sounds. 

The orche tra started out with 
the "Semirimade" Overture by 
Ros ini, fittin opening numb r 

against the background of the trees 
and the settin un. Th ere c ndo 
and rhythmic contra is were b auti 
fully pronounced. One can al 0 P' 
preciate it in the open as the ound 
didn't disappear into thin air as 
happened to certain part of the 
Liszt piano concerto. 

Although th introductory part 
was slightly haky, Louis Fouche 
gave a beautiful rendition of Franz 
Liszt's first Piano Concerto in A 
Flat Major. He was welJ prepared 
and pa sionate in his execution. 
piano tends to ct 10 t in open 
ir, and th p P ou 1 h 
mphith tre cert in p rts were b' • 
relx udible. . 

'Val e Tri te' by Sibeliu was a 
lovely piece of mu ic; a melancholy 
waltz rhythm which allowed one's 
tho 1 hts to roam. 

Kry iou gerieflike Bankmonkaort nou by die 
Bonkmonkontoor, Andringostraat 73, Stellenbo chi 
of skakel 7-1573. 
En wie moot iY bedank? Boland, Boland Bank. 

BOLAND BANK 

24UURBANK 
BOLAND BANK BlPERK G n GISTA. B) BANK 

The climt x of th pr ramm 
wa. the arm n-suite by Geor 
Bizet. Th mu ic wa pul rand 
movin .and the audience loved it. ] 
have to mention Erica Jacob ' be 
autiful nut solo. Her interpret tion 
of the mu ic was running, as it wa 
in the Ro sini. 

HE. NO JJ11(X)312l00 
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Unisa exhibition 
impressed 
A SOUTH AFRICAN feeling is 
the first and lasting impression 
made on the visitor to the Unisa 
students art exhibition. The exhibi 
tion, which was housed in the Mi 
chaelis Gallery, included sculp 
tures, paintings, drawings and 
prints by students from first to third 
year. 

The South African character can 
be ascribed to the "handy man" ap 
proach by means of which artists 
use objects and images found in 
their immediate environment as key 
elements in the art work. 

These images are adapted to 
create something entirely new and 
the message is often quite divorced 
from the object's original function. 
In this way, a sculpture by one stu 
dent combines leopard-skin cloth, 
black lace, striped bows and decor 
ative gilt roses to create a highly' 
amusing and satiric teapot. Another 
"handy man" characteristic is the 
preference for mixed media as op 
posed to a single traditional me 
dium in both paintings and draw 
ings. 

On the whole, the work was tech 
nically good. The approaches varied 
from realistic to abstract and highly 
expressive work. The graphic prints 
showed a competent handling of the 
techniques but the strength of the 
works lie particularly in the con 
tent, and in each case this was a so 
mewhat individual look at life on 
the local cene. Represented were 
poverty and affluence, natural or 
organic forms and cultural con 
structs. The result is a multifaceted 
view of our multicultural society. 

This wealth and variety of con 
tent which is so appealing might be 
ascribed to the fact that most Unisa 
students do not work on campus . 
Whereas students on campus bene 
fit from the instruction in techni 
que, they perforce share working 
environment and visual influence. 
The Unisa students, on the other 
hand, showed that their individual 
inspiration resulted in a variety that 
was fresh and new. 

Met die trompet die mond gehore • In 
"Yea man. serve it up hot for my 
chillun ... 
LOUIS ARMSTRONG was 'n 
gebore kunstenaar. Sy trompetim 
provisasies bly steeds, sew ntien 
jaar na sy dood, een van die hoog 
tepunte in die geskiedenis van 
jazz. Maar hy was nie net 'n leg n 
dariese trompetsp ler nie. Met sy 
diep, skor stem kon hy gehore tot 
laatnag betower, en as hy moeg 
geraak het vir die trornpet, het hy 
sommer net vir afwisseling ge 
woonweg gefluit - en goed ook! 

"Little Louie" het aan die ver 
keerde kant v n New Orleans 
grootgeword, Op twaalfjarige ou 
derdom is hy na 'n verbeterin s- 
kool gestuur omdat hy t>,dens nu 
wejaarsvieringe binne die stadsg 
ren 'n vuurwapen af evuur het. 
Bale mense is van mening dat hy 
hier sy eer te kennisma ing met 
trornpet gehad het. "Pors", die 
eliefde hoof van die skoo , het be 

uelroepe in plaas van 'n pollsiefl 
uitjie gebruik om die seuns byme 
kaar_ te roep. Louis het die in tru 
ment maklik bemeester, en 
"Pops" het hom later 'n trornpet 
gegee om op te speel. 

As kind het Loui in die nag 
klub van New Orleans ebo r. 
Later het hy ook 'n paar ekstra 
sente verdien deur hier en daar 'n 
10' werkie te doen. Maar meestal 
h t hy net gesit ell luister. Sy gun 
stelln orkes was die Eagle Band, 
en hy h t 'n heldevererin~ vir die 
orkes se kornetspeler, 'Buddy 
Bunk" gehad, Daar is beslis baie 
jazz-musikante wat 'n invloed or, 
Armstrong gehad het. "Bad Eye' 
joe Oliver was baie betndruk met 

net 'n kwessie van tyd en die ge 
hoor was vasgevang in die mee 
sleurende ritme van die Heeby 
Jeebies, Basin street Blues of Mu 
skrat Ramble. Armstrong is toe 
ook later met Lil getroud. 

Die eerste nom mer wat Hot 
Five, Armstrong se orkes, opge 
neem het was The gut bucket 
blues. Hulle het, sever bekend, 
net een open bare konsert gegee. 
Die meeste van hulle werk is in 
die Washington Street opname 
ateljees gedoen. Later het Arm 
strong die orkes vergroot na die 
lIot Seven om die ritmeseksie 
meer vitaliteit te gee. J ntussen het 
hy dag en nag trompet gespeel: in 
die vroegmiddag en -aand in die 
Vendome, en in die Sunset tot 
vroeg die volgende oggend. Oral 
was hy in groot aanvraag, en men 
se het vuisgeslaan vir net 'n staan 
plek in die nagklubs waar hy ge 
speel het. 

Verskeie faktore maak van 
Armstrong cen van die mees le 
gendariese jazzmusikante van die 
eeu. Hy het die talent gehad om 
kritici in vervoering te bring oor 
die kleinste detail. Met sy gema 
klike persoonlikheid en natuurlike 
vertoonkuns het hy mense nag na 
nag vermaak.As dit nie met die 
trompet was nie, dan met sy stem. 

Sy dryfveer was 'n oprcgte lief 
de vir sy kuns. Toe hy eenkeer ge 
vra is om op 'n konsert te speel, 
het hy die organiseerder van sy 
tcenwoordigheid verseker met die 
woorde: " The old cornet is just 
itchin' to make blue music, mis 
ter, so I just can't take it away. 
ERIKA JACOBS 

die straatkind van New Orleans, 
en het hom onder y vlerk geneem 
toe Armstrong in die vro c twinti 
gerjare Chicago toe is om sy loop 
baan daar voort te sit. 

Die spreekwoord van "agter 
elke suksesvolle man is daar 'n 
goeie vrou" is ook op Armstrong 
van toepassing. Lil Harden, die 
klavierspeler in King Oliver's 
Jazzband was die eerste om op te 

merk dat die ouer Oliver besig 
was om vir Armstrong te domi 
neer. Sy het hom oortuig om weg 
te breek en en as solis op te tree. 
Gou is hy beskryf as "the greatest 
jazz cornetist in the United Sta 
tes" en "in a class by himself'. 
Die gehore was in ekstase. As hy 
op die verhoog klim, trompet in 
die een hand, en die kenmerkende 
wit sakdoek in die ander, was dit 

Suid -Afrikaanse jazz kom ui t die hart van die volk 
die kenmerkende teenwoordigheid 
van t rk melodie e motlewe, wat 
tot gevol het d t die tyl minder 
ny is kJ ieke jazz. Die invlo d 
van 0 rna en mbaqang (town hip 
mu iek wat al in 195 on. taan het) 
i duidelik w rne mbanr in die 
musiek. 

Robbie Jan n, sak ofoen pier, 
in : "I'd love to b free in my 

te laat huil v n empntie. 
Dit is onmiskenbaar volksmu 

si k - "mu ie from th p ople for 
the people" - gebore uit onder 
drukking en swaarkry. Oor sy mu 
siek se Robbie Jansen: "Djy k n 
nie lieg nie - djy kan net di waar 
heid pr at. Die men e moet weet 
hoe ons vo I en leef." 
kOOS VILJOEN RENEE FERREIRA 

FOTO'S FOTO' , 
onsensversies ., Endler uitgevoer • n • Grad da foto'. 

• Portr tw rk 
• tudent 9ro pfoto's 
• P spoort- n p r oonl 
kaartfoto'l 

DIE bekende Kaapse 
kunstenaar, Philip de 
Vos, tree volgende Son 
dag 13 Maart in die 
Endlersaal op. 
Toon ettings van De 

Vos se gedigte word uit 
gevoer. Sy twee digbun 
dels, "0 Togga! 'n Gog 
ga" en "Brommer in die 
sop" het vir hom be 
kendheid verwerf. 

De Vo is lid van 
Kruik se koor en al self 
as tenoor deelneem. 

Virginia Oosthuizen 
(sopraan) en De Vo sa) 
Albie Louw se toonset 
tings van sy verseboeke 
uitvoer. Vetta Wise (so 
praan) sal Rosa Nepgen 
se toon. ettings van 'n 
aantal van De Vos se 
ongepubli eerde verse 
waarneern. 

Albie Louw se toon 
settings is vcrlcde 
maand tydens 'n eten 
suurkonsert in die Nico 
Malan vir die eerste 
keer deur De Vos self 
uitgevoer. Dit was 'n 
reuse sukses. Sy onge 
publiseerde verse sal in 
die Endler vir die eerste 
ke r uitgevoer word. 

Genesis eksoru 
dis swat I' 
assie wind van vorus 

Josu ligtcl'f> rut 
my pOI <.I is uitgeput VIR Dl Sf. Q 'HAL t, FOTOGRAFl 

OP Sri U N OSCH 
Die haate in die sec 
hou van utrcncllr tee 
n hul Sondagnuddaghapptc 

IS tant lsnbcl till Precz. 

Maar assie windjie draa, 
CHjll en [esuai 

oto Studio Lockley o moses en 1'Clwkk.1 
dan IY (JIlS 109 It~ Il'kkal 

1:1 noen Cor Len berg - G diplomeerdo Fotograaf 
(TEN VOLLE LUGVERKOElDE A TELJEE) 

PL IN T AAT 21. TEL. 3131 

DAAN MOSTERT 

Uni X 
Hair Styli t 

t, STELLENBOSCH 
Art for art's a and with no purpo ; 
for purpo perv rts art. 
ut art achl v s a pur 0 which Is not It own. 
NJAMIN. CON T NT 1767 - 1 34 

Crozier Str 
10882 

Anita 
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daar En dan 
vryheid 

• oplossing NP het IS ware van spraa • • • nie, dit is nie meer in om links te 
wees nie. Julie is outyds. 

Soos u teen hierdie tyd ekerlik 
kon rani is ek 'n Nasionale Party-lid 
en trots daarop. (Gelukkig is ek nie 
skaam om dit te erken soos party 
van julie nie.) Toevallig weet ek 
heelwat van kommunisme aange 
sien ek vir 12 jaar in Wes-Duitsland 
gewoon het en verskeie kere die 
DOR besoek het. So hou op kla en 
~eniet jou vryheid! Pessimisme sal 
JOu niks help nie. 

Raad vir jou: eerder as om in jou 
kamer te sit en oor die foute van die 
regering te filosofeer, doen iets po i 
tiefs en neem deel aan gesprek met 
die "norrnale" anderskleuriges. AI 
hoewel ek 'n Nat is, is ek nog altyd 
vriendelik teenoor almal en gcsels 
ek met hulle oor hul probleme. Jy 
kan dee} wees van die nuwe veran 
deringe as jy aktief jou deel doen 
deur in die eerste plek vriendelik op 
te tree. 
(Brief verkort - Red.) 

Ivan Toms nie op ons kampus tuis 
hoort nie. Oral in die wereld - is 
diensplig ve~pl.igtend (en veral in 
die kommumshese lande.) 

Maar nou eers oor die saak "om 
die dames in toom te hou." Dit is 'n 
baie goeie maatreel, Ek is self 'n 
meisie en daarom dink ek ek sal be 
ter weet wat is goed vir meisies as 
mnr. De Vos. Miskien hou hy van 
die idee dat meisies kan inkom wan 
neer hulle die aand so voel, (mis 
kien sal hy self daaruit voordeel 
trek?) Wei jammer vir hom dit 
werk hier nie so nie. Elke mens is 
veronderstel om 'n stel waardes en 
beginsels te he, sommiges het dit 
egter nie en daarom moet die prim 
komitee voorsorg tref. 

Maar nou terug na minister De 
Klerk en die subsidies. Ek steun 
hom op hierdic gebied ten volle. Ek 
sou dadelik aile staatsubsidies aan 
linkse aktiviste onttrek. Hulle kan 
hulle subsidies in Moeder Rusland 
gaan soek en dan sommer daar bly 
ook! As julie dit miskien nie besef 

E r t Jaar skryf: 
"He has a right to criticize who has 
a heart to help." - Abraham lin 
coln. 
. Ek skryf na aanleiding van die ar 
tikel van mnr. Pierre de Vos, Per 
spekti .... we en Dinge, in Die Matie 
van 18 Februarie 1988. 

Dit is werklik 'n jammerte om so 
'n pessimis op die kampus te he wat 
net met alles wat die SR, die Rek 
t~r en die regering doen, kan fout 
vind, U dink waarskynlik dat die 
ANC, die PFP en sy kamarade 'n 
beter regering sal uitmaak. Wei dit 
sal nMit gebeur nie, daarvoor sal 
ons sorgo 

As. u vind dat u u nie kan inpas 
by die RSA en die Universiteit se 
normatiewe lewe nie, raai ek u aan 
om na een van die "wonderlike 
marxistiese buurlande" te gaan en 
te gaan kyk hoeveel vryheid van 
spraak u daar sal vind. 

Ek stem volkome met Prof. De 
Vries saam dat mense soos mnr. 

Dit volg dus dat vryheid van 
sJ?raa die reg i o~l:n opini te hul .. 
dig en daardi opmie uit te dr in 
die gemeenskap. 

Oor die hoekom verwys ek u na 
die uit praa van re ter Douglas in 
Dennis v United State : "The airing 
of ideas rei a es pre sure which 
might otherwise become destructi 
ve. When ideas compete in the mar 
ket for acceptance, full and free dis 
cussion exposes the false and they 
gain few adherent . Full nd free 
discussions, even of ideas we hate, 
encourages the testing of our own 
prejudices and preconception , Full 
and free discussions keeps a society 
from b coming . tagnant and unpre 
par d for the strcsse and strain 
that work to t ar all civilizations 
apart." 

Kan iemand nou vir my verduid - 
lik waarom die Toms-verg derin 
v rbied is? Vol en die SR·v or it· 
ter is dit omdat konflik met w er 
maggroepe k n ontstaan. Dit i 'n 
uiters aanve bare 1 ndpunt, Indien 
die an 10 ie daarvan deu tr k 
word, beteken dit dat dr. Conor 
Cruise O'Brien nooit op UK of Wits 
to g laa t rna gewee h t ni , w nt 
dit wa vooraf duidelik dat konOik 
kan ontst n. Die absurde niter te 
v n die stand punt i d t le s roc 
pering wie e t ndpunt met nie 
mand s'n bot nie op k mpus m g 
toe elaat word. Is d r en enkele 
individu w t hier an voldocn, n ver 
mind 'n groep? 
Dk rektor se uit praak ru elf 

nie OR di stewi~ste van fondamente 
nie, ' ... vryheid van spraak eld 
weI met die uit onderinfl van ge .. 
valle waar di Raad ... en .. ,en , 
Kortom , u kan wat u wilt wa r u 
wil, wanne r u wil! Solank die R ad 
dink dit is orraait, 

Onthou u no vat Voltaire gese 
het? "Ek hou me van wat jy sa nie, 
maar ek sal jou re om dit te "tot 
die dood to b rm." 

Maar die vraa i of Die Malic e 
red ksioneel, my bri f n Volt ire 
e g vleuelde woorde a n help? 
Gaan daardi norm. rna. a be .. 
kend die tudent -uni ontw ak, 
di p n opn m n randpunte in 
neem? Net die tyd n Di ~ Mati e 
briew lomrn 1 leer. 
{Brie] verkort - Red.} 

Andr' Duv nhagl I .AI xon 
d mot 29, St II nbo ch, skryt: 
Die akademiese jaar het kwalik be 
~in, en vryheid van spraak (R.I.P.) 
IS reeds vir die soveelste keer ver 
krag. Ek verwys na die verbod op 
die Nusas-vergadering soo berig in 
die vorige uitgawe van Die Matie. 
"Geld vryheid van spraak nog op 
Stellenbo. ch?", is die vraag wat aan 
die rektor en die SR-voorsitter ge 
stet is. Die here het met hul ant 
woorde aang dui dat hulle slagge 
reed i om die Suid-Afrikaan e 
(parlementerc) arena tc be tree. 

Wat het hulle gese? Ja vryheid 
van spraak is alive and well etc, 
maar as gevolg van sekere rhubarb 
bla clemente da da boo bla bla bla 
totale aanslag hiekie brr papa toor 
dokter Ramaja kan sekere mense 
/groepe/organi asie /goeters nie 
toe elaat word om bulle standpunt 
op tell en bosch te stel nic. Nou wat 
nou? Is daar nou vryheid van spraak 
of is daar nie? 

Goed nou aan ek 10 ika probeer 
toepas. Hipotetiese vraag : I daar 
vryheid van spraak op Stellen 
bo ch? Hipotetiese antwoord nr. 1 : 
Ja. Hipotetiese evolgtrekkin : 
Elk mens kan sy se e .. Hipotetiese 
antwoord nr, 2 : Nee. Hipotetie e 

v~lg~re~ing : BIke. men kan nie 
sy se se me. 

Elementer ne? En as ons dit nou 
op die werklikheid toepa , kla , i 
ons evolgtrekkin dat dl ar op Stel 
lenb ch (met a wa ting in hulle 
kindergesig ies kyk hull na juffrou 
en koer saam met haar:) ... nie vry 
heid van spraak nie! 

Maar wat i hierdie skim "vry 
heid van praak' wat op almal se 
lippe i ,en kynbaar deur alrnal 
aangehan word? John Dugard be 
skryf dit as 'n e ensiele kenmerk 
van 'n demokratie e bestel in sy 
boek "Human Ri hts and the 
South African Legal Ord r." Tho 
mas Emer on van Yale se vryheid 
van spraak i nodi vanwed die vol 
geode punte. Om individuele self 
verwe enliking te verseker, om na 
die waarheid te soek, om die deel 
name van til die lede v n die e 
rne n kap aan osial en politieke 
besluitneming te vers ker en om di 
balan tuss n tabilit it n ver nde 
rin in die m en kap t h nd 
haaf. 
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A n ke word wor 
vol nd 
kOmit : 
Sin Song, Orkes, Groot. Brag, 
Sjampanjenooi, 1 ntervsrsatyba I, 
(jown-downs, R klame, KI re, 
'unksies, Publika ies, Diverse. 
Aaosoekvorms is by die SR- e 

kretaresse be kikbaar en di aan 
oeke sluit op 6 Maart. Die onder 
houde word vanaf 17 Maart evoer. 
Oi aan tellings gc kied op meri te. , 

BRIEWEBUS 

-Insig 
Ek het om k .. ro.& gebid dot k j t .kon boreik. Ify Itot my wok 
gemaak odat ~k n ~derig kon g hom am. · 

Ek het 011 g .vro dot,.k die 1 we kon eniet. Ek I di lewe 
gegee odat ek all kan g ,ni t. 

Ek het niks gekry 1 'aarol ek gevra het nl 'I mner ok het alles 
gekry woorop ek gehoop het. 

G. O. : Na m en adre ontbre 
L. A. : Ons h t nie plek ni . 
S. v. N. : U sit die pot mi met u kri 
ti k. 
K. v, W. : Ons bet nie pick nie. 
M. K. : The reporter denie it. 
A. I ... : Drukkiedag hoort op 3 
Maart. Jl. U.: Ons neem kennis. 
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Kotze dalk uit US 
Deur JOHN KNOX 
FOURIE Kotze, 'n regsdo ent aan die 
UWK en een van Stellenbo ch se voor 
ste fietsryers, oorweeg tans 'n aanbod 
van die Bellville fietsl)'klub om indie 
komende padseisoen vir hulle te ry. 

Fourie wat in 1987 vir die Rapport 
toer ek~alifiseer het, se finansies sal 
'n d urslag~ewenJie rol peel in sy be 
sluit Hy se dat die Universiteit geen 
byd~ae wou maak tot sy reiskoste vir 
wedrenne in Port Elizabeth en Johan 
nesburg nie, terwyl die Belville-klub 
wei bydraes in die verband belowe. 

Die voorsitter van die Stellenbosse 
fietsryklub, Michael Bell tedt, se die 
Universiteit betaal legs reisgeld aan 
bon fide studente en dan oak net as 
hulle die WP verteenwoordi . Dit is 
e tor 'n ope klub en alboewel Kotze 'n 
nasionale span v rteenwoordig het, 
wa hy nie 'n ingeskrewe student nie en 
kon hy daarom ni vir reisgeld kwalifi 
se r nie. Di klub probeer nou om 'n 
reisfonds vir nie-studente op te bou. 
Hulle het nog een ukses behaal nie. 

Die Maties se twee gereelde baanry 
ers, Alwyn de Kook (senior) en Albert 
van ZyJ (junior), vaar tans baie goed. 
Alwyn het twee weke gelede, tydens 
die Mitchell's Plain Grand PTlX, 'n 
goue med Ije in die 20 km-wedren ver- L- ~ 

ower. Die padseiso n b gin eers oar on 
geveer twee maande maar 'n go ie ver 
toning an van die jonger lede verwag 
word. 

ortsport 
NETBAL: Gedurende Maart en April 
gaan die netbalklub twee kursusse vir 
afri~ters en skeidsregters aanbied. 

Die skeidsregterskursus vind oor die 
nawe k van 18 Maart by die Fakulteit 
van Menslike Bewegingskunde plaas. 
Dit i gemik op beginner- en emid 
d Ide skeidsregters. Gradering as 'n 
gemidd Ide skeid regter stel die 
skeid regter in staat om tot op Boland 
Dwla te blaas. Die inskrywings bet 
verlede Donderdag esluit, maar laat 
inskrywing kan teen RIO geplaas 
word. 

Die afrigterskursus word oor die na 
w ek van I S April by die D.F. Malan 
Ged n s ntrum aangebied. Daar gaan 
aandag ge k nk word aan klub-, hoer- 
kool- en laerskoolafrigting. Dr. Hantie 
du Toit al die klubafrigters touwy 
ma k. Die sluitingsdatum is 22 Maart 
en di ko te is RS. 
TENNI : Die mans .. en d. me tennis- 

spanne van Maties het vir die eerste 
maal in tien jaar albei die afdelings in 
die SAU-toernooi gewen. Die toernooi 
het van 30 November tot S Desember 
verlede jaar by die Universiteit van 
Kaapstad plaasgevind. 

Die mans het in die finaal die Uni 
versiteit van Witwatersrand met 5-1 
geklop terwyl die dames UK S-O gewen 
bet. 

Die hoogs profe sionele wyse waar 
op die spanne gespeel bet, hul voortref 
like di sipline en lojaliteit teenoor die 
universiteit a ook die g not waarmee 
hulle ekompeteer het, het baie by e 
dra tot so 'n _pre ta ie. 
PINELANDS OPE: Die Matie Schalk 
van der Merwe het sy mans enkelspel 
tit I behou in die Pmelands Ope-i n· 
ni toernooi wat op 21 Februarie plaas 
gevind bet. Die toernooi word eborg 
deur Standard Bank. 

In die hale indronde het hy Danie 
Morkel met 6-3; 6·2 uitgeskakel waar 
na by die unsteling, Deon Botha, in 
die fina I 3-6; 6-3; 6-4 geklop bet. 

1m sjien help sp I s 
DI .. us Tennisklub spog tan met 'n 
alma iien wat in November verled 

janr in ontvangs gen em is. Die masjie, 
wat deur Kanon geskenk is, is die eer 
te van y soort in Stellenbo ch. 
Volgen die b stuurder en afrigter 

van die klub, mnr. Gerrie Berner, is 
die balmasjien b ie funksioneel omdat 
enige pier daarmee kan oefen. 

Die tennisorgani eerder, Handri de 
Villiers, het bygevo -s dat studente dik .. 
wels .. oggens v n die masjien gebruik 
J'llssk. Ongelu kig word net klubspe 
le roeg 'In t om die masjien te ge 
bruik. Die klub e beperkt fa iliteite 

Standaard is hoog 
ESTlE MORTINSON 
DIE Sanlam Koshuis 
tennis-liga, wat verlede 
Saterdag in aanvang 
geneem het, beloof om 
'n toonbeeld van en toe 
siasme en gesonde me 
dedinging te wees in die 
seisoen wat voorle, 

In teenstelling met 
vorige jare, is die stan 
daard vanjaar baie boer 
en die inskrywings ook 
baie meer. Volgens die 
bestuurder van die ten 
nisklub, mnr. Gerrie 
Berner, is daar uitste 
kende samewerking tus 
sen koshuise sowel as 
tussen spelers. 

Die wenners en gun 
stelingkoshuise van vo 
rige jare bet vanjaar 
weer ingeskryf en by 
hul eerste wedstryde 
Saterdag goeie verto 
nings gelewer. Dis egter 
nog te vroeg om voor 
spellings te waag. 

Verlede jaar se wen 
ners in die mansafde 
ling, Eendrag, het Sa 
terdag besonder goed 
gevaar, ten spyte van 
die feit dat hulle span 
heelwat swakker is as 
verlede jaar. Hulle eer 
ste gekeurde speier, 
Heinie Brunner, het B. 
Whitfield van Helder 
berg met 7-5; 6-1 ge 
klop. Eendrag se twee 
de ekeurde speler, Jos- 

hua Lambrechts het 
Gerrit van Greunen 
met 6-0 en 6-0 gewen. 
Die algehele telling van 
die wedstryd tussen 
Eendrag en Helderberg 
was 16-2 in Eendrag se 
guns. 
Nerina, verlede jaar 

se wenners, het by hul 
eerste wedstryd van die 
jaar gewys dat hulle nie 
so maklik hulle titel sal 
afstaan nie. Nerina bet 
Minerva met 6-0 ge 
klop, 

Die naaswenners van 
verlede jaar het nie die 
jaar so goed begin nie. 
Medies het 0-6 teen 
Dagbreek verloor en die 
ander gunsteling, Liber 
tas, het nie vir bulle 
wedstryd teen Huis 
Marais opgedaag nie. 
In die damesafdeling 
het . Lydia bulle wed 
stryd teen Heemstede 
6-2 gewen en Irene het 
Erica met 11-2 geklop. 

Daar is vanjaar vir 
die eerste maal 'n uni 
versiteitshuis tot die 
liga toegelaat. Villa 
Manne i as 'n proefne 
ming toegelaat om deel 
te neem. Hulle het ge 
Jykop teen Wilgenhof 
gespeel en dit is nog on 
seker of hulle die wed 
stryd gaan oorspeel. 
Villa Manne se spelers 
se standaard is hoog en 
die kwaliteit van hulle 
wedstryde goed. 

Buit lewe 
Outd r 

VIR ALLE 
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lOp die ka" It" I 
Harde werk is suksesgeheim 
Deur DRIES LlEBENBERG 
Toewyding 
DIE afgelope eerstejaarstoernooie wat oor die laas 
te week of twee plaasgevind het, het aan sportman 
ne en afriters gewys wat in die nuwelinge op Stel 
len bosch steek. 

Sommige van hierdie sportmanne het reeds ei 
ders provinsiale kleure verwerf. Die afloop van 
hierdie toernooie is vir ernstige sportlui 'n begin, 
eerder as die einde, van hulle sportloopbane. As 
bulle ernstig is oor hul sport het hulle wei moontlik 
sekere doelwitte en drome oor wat hulle op Stellen 
bosch wil bereik. 

Dit is vanselfsprekend dat dit van 'n sportman 
baie sweet, tyd en toewyding gaan verg. Stell en 
bosch het bale om die sportman te bled. Ook wat 
afrigting bet ref. 
Afrigting 
Dr. Hanntie du Toit is vanjaar reeds 30 jaar lank 
betrokke by die Maties se netbal. Sy het van haar 
studentedae af vir die klub gespeel en later bet sy 
ook begin afrig. As. 'n mens haar by 'n wedstryd 
dophou dan kan jy die ~evoel kry dat sy baie naby 
aan haar span is. Daar IS 'n sterk hand van leiding 
maar ook kameraderie tussen haar en elke speier in 
die span. 

Nog so 'n afrigter is Pierre Pretorius wat ook 
van sy studentedae af by Stellenbosch se waterpolo 
betrokke is. Daarna het by vir vier jaar die Maties 
se spanne afgerig en beslis 'n hoe standaard ge 
handbaaf. Dit sal vir die sportlui in die Jannie Ma 
rais-buis en spelers 'n groot verlies wees wanneer 
hy in Augustus na Wes-Duitsland gaan om daar 
verder te stu deer. 
Volh rdin 
IN geen aspek van die lewe kan 'n mens bekostig 
om erens fangs die rad te verslap nie. As jy jou 'n 
doelwit voor oe ste kan jy nie bekostig om hout 
gerus te raak wanneer dinge be~in goed gaan nie. 

S6 iets kan tragiese gevolge he soos wat 'n mens 
kan sien uit die hokkiewedstryd wat verlede Vry 
dag teen Constantia pla~!gevind h~t. Om die orga 
niseerdetr aan te haal: Jy kan me verwag om te 
wen as die bal nie in die hok is nie." 

Swimmin~ chamoionshi s 
THE Int r-r leYE nc wl~mlng ehc pl_ 

onshlp will tok plac on W dn day 9 
March at th Co tz nburg out Id Im 
ming pool at i8hOO. All hold r of p clal 
swimming award will b taking part In th 
championship . 

In th ladl cnen, Erica, with xc I. 
I nt wlmm r uch as Natasha Figge, 
should com out top. 

For Ir sh and h a/thy food 

• 
• • • • • 

maak nie voorsiemn vir ko hui • en 
privaatsp lers nie. 

Die nuttige masjien is ook van groot 
~aa~de by ?ie afri$ting va~ die ju~iors 
In die JUnior Instituut. Ole Instituut 
b hels di afrigting von top juniors by 
die klub, w t elk week dag tus en 
J ShOO en J 7hOO pia svind. Handri de 
Villier rig die be inner af. Mnr. Oer. 
rie Bern r is verantwoordelik vir die 
die meer ervare speIer waarond r tal- 
Ie provln i Ie spelers tel. t===~~=;::;====~~~=;~:::!~~;=~~1 

Op die foto bo is v.l.n.r. mnr. John DIE MATlE word uitgeg deur die eien ar, die studente- 
du Toit ( ekrctari ), H Try Hanstcin, ra d van die Universiteit van s, llenbosch. ()IE MATlE 
Hein Winckler, Lett; Loot 1 Rene word e et deur N ionnle Media Beperk, fJeerengracht 40, 

K ap t d, en gedruk deur P ar! ~ Drukpen Maatskappy~ Uys, Loui evan Tubbergh, Dalton J n van Riebeeckweg 7, Paarl. Ole inhoud van DIE MATn~ 
Odend fit en Leon Late an ( ittende) is onderhewig an rnedlabcp rkings ingevolge die noodmaat- 
by die nuwe halmasjien. reels. 

I 

HON ORO liS AO 'PTi '() 

To intain our HI h Sf ndard our food is 
Mad. 10 Ord, r 

o TJ L LAT 7 DA VS 
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Paarl battered , hour to remove the remainin three 
~ickets the fol1owin~ mornin , le v 
In Paarl on 144, till 31 runs hort 
of the follow-on tar et. 

Left-arm pinner, Paul Ginsberg, 
bowled with gr at control to take 
five wickets for just 38 runs. 

Stellenbo ch forced the follow-on 
and Paarl were fac d with the task 
of scoring 131 runs to avoid an in 
nings defeat. Paul Ginsberg undid 
the Paarl batsmen from a day and a 
half old pitch, 

For th ir victory Matie ain d 
27 points to tak . them to second 
place on the log behind Cape Town 
Cricket Club. tellenbosch are cia- 
ely followed by Tech Mutual and 
ucr, 

Next we k' match against Cap 
Town Cric et Club, with both sid s 
back to full strength battlin for top 
honours, should prove to be a hard 
fou ht encounter. 

Engelse roei vat pos by Maties 
Deur DARRYN SEEMAN 
MATIES is besig om hulle in 'n 
sportsoort in te grawe wat so Eng 
els soos komkommertoebroodjies 
en middagtee is. Die Stellenbosch 
Elgin Roeiklub is in September 
1987 deur Hans Post gestig. 
Gedurende Oktober 1987 het 

die klub aan hulle eerste regatta 
deelgeneem waar hulle taamlik 
goed gevaar het. Die roeiers het 
hulle deurbraak verlede maand 
gemaak toe hulle die afloswed 
vaart in 'n agspaanboot tydens die 
Riviera Vaal-regatta in Johannes 
burg gewen het. Die Maties wat 
daar deel$eneem het, was Nick 
More, Richard Unity, Mark 
Chambers en Andrew Dick. Hulle 
het daar saam met roeiers van die 
Universiteit van Kaapstad deelge 
neem. 

Gedurende hierdie toer het die 
klub 'n tweedehandse houtboot 
aangeskaf. 

Op Saterdag 20 Februarie het 
twee mans vierspaan- en 'n vroue 
vierspaanboot aan die Buffalo in 
Oos-Londen deelgeneem. 

Die vroue het tydens die regatta 
waardevolle ondervinding opge 
doen, terwyl die twee mans vier 
spaanspanne onderskeidelik eerste 
en derde geeindig het. Hulle het 
Rhodes met drie lengtes geklop. 

Nick More, Philip Faure, Mark 
Chambers en Richard Unite het 
elk 'n goue medalje ,ewen. Die 
Suid-Afrikaanse Roeivereniging 
Was verheug oor die belangstelling 
en deelname van 'n Afrikaanse 
universiteit. 

By CARL JANKOWIlZ 

IN a Markhams Premier Division 
cricket match on riday and Satur 
day Maties romped home a ainst 
Paarl by ten wickets. 

The Stellenbosch side took the 
initiative from the beginning of the 
game with a t 79 fir t wicket part 
nership between openers Kenny 
Brown and Michael Bayly. Brown 
wa first to go fter strokin a po 
Ii hed 101. Michael Bayly fini hed 
with a ma nificent 128 n.o., which 
included four sixes, and Barry Tau 
zel with a brisk 29 n.o .. 

At close of play on the. first day 
Paarl were 125 for seven wick ts 
and struggling to save the follow-on. 

Stellenbosch needed only half an 

Eer te jaars blink tri t 
In die mansfinaal het di derd 

gekeurde Pieter Kroon die er te 
gekeurde Stanford Bester m t 2-6; 
6·3; 7-5 eklop. 
TOEI: Honderd en-vyftig toeiers 

h t aan die eer tejaar st :i dee 1 e 
neem. 
ATl£TIEK: By die af lope B 
land Junior-atleti kbyeenkom h t 
Mati sse eer t j ar oed prest r.' 

Onder die mans 0.19 het F. Ma 
ra is die drie pron r kord v n 
I3,74m geew n ar. E. iertenbach 
het die rekord in die 200m vir vroue 
met 25,2s eew naar n in die v r .. 
sprin vir vrou h t P. Swart di - 
selfde gedoen oor 'n af land v n 
5.65m. 

Deur VINCE MARKRAM 

Maart gaan hulle op 'n nie-ampte 
like basis aan die SAU's deelneem 
am ondervinding op te doen. 
Daarna neem hulle gedurende 
April aan die Tafelbaai Uitdaag 
wedvaart deel. Hierdie wedvaart 
sal gebeeldsend word. 

Die hoogtepunt van die seisoen 
is "The Boat Race" wat gedu 
rende September op die Kowieri 
vier gaan plaasvind. 

SWEM: Die US·klub het 'n aantal 
top wemmers bygekry waarmee re 
kening gehou moet word . Die 
prin bok Carel Laubscher w s die 
eerste Suid-Afrikaan e swemmer 
wat deur die een minuut- ren vir 
die 100 m vryslag gebreek het. 

Jaque Coetzer, oak 'n springbok, 
i die titelhouer in die 1500 m en 
800 m vryslag. 
TENNIS: In die damesfinaal van 
die af elope eerstejaarstoernooi het 
die eerste g keurde Zola Venter die 
derde gekeurde ] rma Lategan met 
6-4 ; 6-1 geklop . Zola het vroeer vir 
die OP en Irma vir di WP ge peel. 

HULLE PAK DIl BY DIE SPANE ... Agt r Is Richard Unity. Jam s 
Dick, Phillip Faur en Nick Mor . Voor Is Gavin L ck, Mark 
Chamb rs, G off Payne, Andr w Dick n John Vllsma . 

Omdat die klub nag nie 'n amp 
telike Matie-klub is nie, is hulle 
grootste probleem fondse en bor 
ge. Die klub hou Saterda 'n ver 
toonwedvaart in Grabouw met die 
doel am borge te werf. Die Elgin 
buiteklub verleen ook hulp aan die 
Maties. Die boere van die omge 
wing is reeds besig om 'n boothuis 
vir die klub te bou. 

Die roeiers se program Iyk baie 
vol vir die nabye toekoms: Op 26 

Adete appelleer dalk 
Deur DRIES LlEBENBERG 

DIE Stellenbosse atletiekklub gaan 
moontlik by die WP-Amateur Ate 
letiek Unie appel aanteken teen die 
uitslae van die vyfde Jigabyeenkoms 
wat op 13 Februarie in die Paarl ge 
hou is. 

Volgens mnr. Peet van Niekerk, 
die klubverteenwoordiger, was die 
byeenkoms nie veronderstel om as 
'n volwaardige ligabyeenkoms te tel 
nie. Daarom het die Maties nie in 
volle sterkte aan die byeenkoms 
deelgeneem nie, As gevolg van die 
"rnisverstand" Ie Stellenbosch se 
mansspan nou tweedc naas die van 
die SAW. 

Na die vierde ligabyeenkoms was 
Maties 100 punte voor SAW. Nou 
is SAW se mansspan eerste met 

(733,5), Maties tweede (714,5) en 
Belleville derde (155). 

"Die Maties sal SAW kan klop," 
het mnr. Peet van Niekerk gese, 
Die sewende en laaste byeenkoms is 
25 Maart op Coetzenburg. 

Die SAW het 'n baie gebalan 
seerde mansspan wat goed vaar in 
die veldnommers en die naellope. 
Hulle vaar vera) goed in die gewi - 
stoot, diskus, paalspring en spies 
gooi. Pieter Roux en Pierre van 
Huyssteen is die Maties se troewe 
teen Weermag se Louis van Zyl en 
Altus Giliomee in die paalspring. 

Stellenbosch se middelafstandat 
Jete het baie diepte. Jean Malan en 
Johan Bekker (800m), Neil Simp 
son en Marius Hugo-Slechter 
(1500m) en Corrie Muller en An 
drew Cunningham (3000m) is Ma 
ties se hoop. 

'DEAAl ", STIJDENTE 
- III1/(STElll 

m 
II 
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word in breedte en lengte 

Branderroei r 

Maties Baai toe vi tl • tl I 
TWEE atletiekbyeenkom te vind 
vol ende week plaas waarin Ma 
ties gaan deelneem. 

Die Haum M ties Ko. hui kom 
petisie vind volgende Maanda op 
Coetzenburg plans. Daar kan 
strawwe ko petisie verwag word. 

Die ko huise s J meedin om 
die Sid I Iarvey-trofee vir die man 
en die Ebbie St gmann .. trofee vir 
vroue. Libertas en Nerina i tans 

die houer van die trofee, 
Op 9 Maart al 'n groep Matie 

atlete Port ~Ii b th to v rt rek 
om decl te neem a n die Volk 'a 
gen Presti e Byeenkoms w t op 
di baan v n die Univer iteit van 
Port Elizab th chou word. 

Die ro p be taan uit n iestal 
US A- P n led , onder andere: 
Pieter Roux, die Suid-Afrikaaru e 

5K 

Kap naars kom 9 ni t 
Europa in di gemak van 

ons luuksetoerbus 

27 da !II 
23 Juni - 19 Juli 

To rpry : R6700 
Skak I nn -Mari Vor t r 
(021) 419-6711 Kantoorur 
(021) 99-1778 Na ur 

In medew rking met Trafalgar To 
en World Trav I Ag nt kap 
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Hok . , iespan wen weer na • • rre jaar 
DIE Mati se eerste dameshok 
ki span h t Din dagaand vir die 
eerste keer in drie jaar die binnens 
hui Ii a-finaal gewen. Hulle het 
Tuine 6-3 gewen. Die halftydtelling 
was 0 J in die ~un van Tuine. 
Tuine het die eerste helft OOf 

he rs. In die tweede helfte het die 
Maties uitstekend as 'n eenheid be 
gin saamwerk en het hulle ses punte 
aangeteken. Sherylle Calder en 
Ashlei h Wallace het elk tw e doe 
le en Annalette Lutti en Adrie 
Fourie het elk een d I aangeteken. 

Verlede Vryda het die span 
byna t en Con t ntia verloor. Die 
Maties het di kop aan kop wed 
tryd 5-3 8 wen nadat die halftyd 
telling twee elk was, Me. Jackie 
Wiese, di organi eerder, het die 
p n se swak vertoning aan 'n e- 
voel van elfvoldaanheid onder di 
pIer toeg kryf. Dit is die tweede 
jaar n m kaar dat hierdie selfvol 
daanheid 800 'n pook onder Ma 
ties e hokkiespeler loop. In v rl .. 
de ja r e veldhokkie het Constan 
tia die Matie met een punt doe 1- 
ver kil g w n. 

Hoewel Constanti 'n v I swak 
ker spa.n as Stellenbo ch het, het 
di Mati Vrydagaand amper toe .. 
. elaat dat Con tanti hulle wen. 
Jackie Wiese was bale omgekrap. 
"Daar is niles terker as 'n wak 
sp n teen 'n terk pan nie," het sy 
dr. Danie Craven aan ehaal. David 
Reid-Res , die span e afrigt r, se 
komm ntaar w : "We were nearly 
crunched by a bunch of wnllys." 

Volgens Jackie Wie e wa die 
w dstryd teen Constantia die swak 
te nog di seisoen. Die eerstespan 
het al hulle wedstryde die sei oen 

met 'n gemiddeld van twaalf doele 
gewen en het ook onoorwonnc uit 
die SAU-toernooi in Januarie van 
jaar getree, 

"As Constantia Vrydag 'n kor 
thoek gehad het wat gewerk het, 
dan het bulle gew n, was Jackie 
Wie e se mening. Sheryll Calder, 
die heldin van Stellenbo ch sc kor 
thoekbattery, het in die wedstryd 

! 

Speedo lok room 
Deur DRIES LlEBENBERG 
DI " Speedo Nasionale Swemkam .. 
pioenskapp word vandeesweek in 
Pretoria gehou. Daar neem Maties 
in die vier di siplinne - swem, 
si r wem, duik en waterpolo - vir 
WP deel. Die room van die land se 
w tersport neem aan die kompeti ie 
d et. 

Di wem en ier wem vind in 
Tukkie swembad pla as, die duik 
in die De Jongh .. duiksentrum en die 
w terpolo in Hillcre t pla as. 

Charles Standing i een van die 

ANDRE ST ADLER •.• Hy I n 
van Motl w mm_ r wet 
hi rdf W k In Pr torlo d ,~ 
n8 m. Fo1o: DI BUf?GrR 

an. land 
Maries wat good dopgehou kan 
word. Hierdi jong imnas het eers 
drie j, ar gelede begin duik, maar 
het reed meteories op ang ge 
maak. Hy i in Januarie vanjaar as 
re rwe gekies vir die Nasionale 
Duikkampioen kappe teen 'n sp n 
uit die VSA .. Hy het Dinsdag vyfde 
op die 3m-pi nk ekom. 

As gevolg van y prestasies op die 
10m platform het hy sy Springbok 
kleure verwerf. Platforrnduik het 
ecrs onlan s in Suid-Afrika kompe 
terend begin raak. 

Stellenbo ch e duikspr n het der 
d in die SAU·toernooi geeindig, 
Chari s Man het daar die I m- en 
3m-i e s gew n. Skoliere moct nie 
buite rekenin gelaat word nie, 
want hulle is tradisioneeI die top 
duikers, 

Onder die Matiespanne wat in 
Pr toria de lneem, het die waterpo- 
10 panne seker die be te uitslae oar 
die seisoen. Maar hulle gaan hulle 
heel moontlik in di 00 -Transvaal 
se sp lers va loop. HuJle het . 'tel 
lenbo ch in die Nasionale Klub 
kampioen kappe se Iinaal geklop. 
Die Maties het die pas afgelop WP 
Uitklopkomp ti ic sew n en was 
on rwonne in di WP-li a. Hulle i 
ewi 00. di be t onder die uni 

ver it i panne. 
'n Groot d el van die Maties se 

uk e. kan to eskryf word aan die 
goel afri tin wat hulle van Pierre 
Pretorius ontv ng het, Oor die afge 
lope vier jaar wat hy afrig is dit die 
tw ede jaar in 'n ry dat Maries die 
liga wen en ook die tweede jaar dat 
hulle die SAU' wen. Pierre verlaat 
di univ rsiteit in Augu tus wan 
ne r hy in Wes-Duitsland gaan ver 
der stud r. 

Die t tm kcrs in die pan is 
Andrew Shedl ck, die k ptein, wat 
lwee jaar geled sy sprin bokkleule 
verwerf bet n hierdlc scisoen ook 
die WP-sp. n an evoer het. Greg 
Stroh en Dave SaboT is verlede jaar 
vir die SA 0.25 span gekies. Stefen 
Saffy, wat ook vir WP gespccl het. 
en fan Marthinus en lewer ook 
goeie spel. Die WP se waterpolos- 

tecn UK 'n rekord van elf doole op. 
gestel. Vrydag het sy drie korthoeke 
en een veld do I geskiet. Annalette 
Luttig het die ander doel geskiet. 
Zelda Calitz het ook goeie spel e 
lewer. 

Oor die algemeen was die Maties 
te stadig or die bal en bet die verde 
diging vee te wense oorgelaat. Con 
stantia se derde doel is direk daar 
aan toe te skryf. 

pan het Dinsdag vyfde in die Spee 
do-byeenkoms gele. 

Stellenbosch s wemmers het 
hulle teenstanders in die SAU-toer 
nooi en die liga verpleuer, Ho weI 
wemmer oor die algemeen hulle 
piek gedurende hulle skooljare be 
reik, is di senior wemmer se stan 
daard oor die laaste paar jaar b si 
om te verhoo . Dit I duidelik sig 
baar uit die prestasies op die SAU 
to rnooie. 

Carl Laubscher het in 1987 die 
Afrikarekord in die 100m opgesteI. 
Die jon Springbok, Jacque Coet 
zer, het nasionale titels in die 800m 
en 1500m agter sy naam. Thys 
Lornbaard hou die WP-rekord in 
die 1500m. Natasha Figge is 'n r 
stejaar wat baie talent toon. Debbi 
Wade, een van die Maties se wis el 
en bors Jag wemmers, moes twee 
weke gelede weens 'n spierbes ring 
onttrek. 

Sier wem i ietwat van 'n leJike 
eendjie onder Stellcnbo ch se wa- 
tersporte. Hierdie dissiplinne is nie 
op dieselfdc vlak as swem en water 
polo nie. Su an Bernstein n Elke 
Krause neem in WP se sierswem 
span deeJ. 

Ju skei soek Jaer 
Deur DRIES LIESENBERG 
.lUKSKEI is stadig besi om veld 
and r Maties te wen. Daar is tans 
veerticn Maries wat daarin belang 
SIC' om 'n Stellenb se laer tc stig. 
Nege van hUlle.neem nou by die Si 
monsvlei-laer in die Paarl deel, 

Volgens Grey Stopfarth, een van 
die n ge Maties wat vir Simonsvlci 
spec), het die Maties in die klub 
aansienlik daartoe bY$edra dat die 
klub tans tweede in die li a Ie. 

Grey is besig om met mnr. Butch 
Lochner, die direkteur van sport en 
ontspanning op Stcllenbosch, te on 
derhandel oor die moontlikh id dat 
hulle, vo r die volgcnde seiso n in 
September begin, 'n jukskeil )ub op 
Stcl1cnbo ch kan sligo 

JUkskci was ~cdllrende die vyfti 
ger- en scsligerJluc 'n baie gewilde 
sport onder Matics. Volgens Grey is 
die belangt Bing weer aan die toe- 

HOKKIE ... ··W w re n arly 
crunched by a bunch of wol 
II .' - David R Id-Ro s oor 
eml-flnaal In blnn nshulse 
hokkl , 

Experience 
bugs baseball 
By ANDRE MARAIS 

THE Maties baseball team lacks 
experience.The 0-5 defeat by Van 
der Stel Jast Wednesday was the re 
sult of uncalculated fielding and in 
consistent fieldwork. 

The experienced Van der Stel 
team showed little indecision at cri 
tical moments as reflected by the 
Maties' inability to gain even one 
home run. Van Ocr Stel, however, 
managed to total 12 home runs, 
thus clinching the game after only 5 
of the alloted 9 frames. 

The experienced Matie players 
showed good form, with Le Roux 
van Niekerk, the captain and pit 
cher, delivering some sizzling balls. 
Le Roux managed to strike out two 
batsmen and is obviously following 
in the footsteps of his father, Mr 
Lenel van Niekerk, who has r pre 
sented WP. Mr Lenel van Niekerk 
coaches the team and umpired the 
game. 

Many players in the Matie team 
are newcomers to the sport, this 
bein especially evident in the bat 
tin performances. Maties failed to 
produce many breath-taking shots, 
but Mr Lenel van Niekerk is extre 
mely 0rtimisitic about the ,ros 
peets 0 the young tam. 0 the 
club, only six played baseball at 
school, and Mr van Niekerk is exci 
ted about developing the abundant 
potential. 

Baseball at Stellenbosch was ex 
tremely popular in the 1950-60's, 
and the club, one of the strongest in 
the Western Cape, produced a 

PI TIE ROUX •.. Hy het Maan~ 
dagaand 'n r kordhoogt 
van Sm In die poolsprlng g _ 
prIng. 

neem. 
Simonsvlei het verlede Saterdag in 
di Strand aan 'n inter-laer kornpe 
ti ie d I eneem. 

1 n die eerste ronde het Simons 
vlei A 7-8 teen Oukraal A en 5-10 
t n Tornync in die teede ronde ver 
loor. Tornyne Ie na hierdie byeen 
koms eerste in die A-liga met 120,5 
punt. Simonsvlei is derde met 90 
punte. 

Die Boland het op 20 Februarie 
die PPC-wisseltrofee tydens die in 
terprovinsiale jukskeitoernool op 
Riebeec -Wes v rower. HuJJe het 
140 punte teenoor die WP se 129 
bchaal. Die volgende Maties het 
d ar deeJg neem: Joshua Ie Roux, 
Theuns Ie Roux, Tewis Brits, Chris 
tie de Wet, Grey Stopfarth, lIse 
Henselmann en Roleen Marais. Syl. 
via Brits en Roleen Marais is vir die 
Boland a-span gekies wat van 4 tot 
J 0 April op Kroonstad aan die in 
terprovinsialc toernooi gaan deel 
ncern. 

Pin lands klop WPKK met 6 
paaltjles en w n Protea-be 
k r In 2B-krl ketllga. 

t II nbosch I klop Paarl In 
Markhamb k r p.i9 

number of Springboks and WP 
players, among them Johan Goosen. 
After the loss of a playing field in 
the early 1970's. th club stagnated 
until J 985, when a field was again 
acquired. 

David Grant, catcher and chair 
man of the club, pointed out that 
although the club was using old 
equipment, they hoped to obtain 
sponsorship in the near future, thus 
attracting new players. The club 
plays in the "Promotion league", 
which is a transitory league be 
tween the fir t and second Jeagues. 

Sterk wind 
keer atlete nie 
Deur MAY BLEEKER 
DIE Table Top Top Tien Inter 
klubbyeenkoms wat Maandag op 
Coetzenbur plaasgevind net, was 
'n fees vir atletiek-entoesiaste. 

Buiten die WP h t daar nege an 
der klub van regoor die land aan 
die byeenkoms deelgeneem. Hulle 
het die vyf sterkste provinsiaJe atle 
tiekverenigings verteenwoordig 
naamlik: Noord- en Wes- Trans 
vaal, Transvaal, Oranje- Vrystaat 
en Oosterlike Provinsie. 

Ten spyte van 'n sterk wind het 
sommige atlete goeie pre tasies be 
haal. 

Springbokke Elana van Zyl en 
Tanya Peckham (albci van Stellen 
bo ch) het in die 3 OOOm uitstekend 
meegeding. Elana van Zyl het eer 
ste geelndig, Tanya Peckham was 
tweede en Ronelle Scheepers van 
die Randse Afrikaanse Univcrsiteit 
derde. Tanya gaan op die negende 
Maart in Port-Elizabeth aan die 
Volkswagen Prestige-toernooi deel 
neem. 

Piet Swie ers het eerste ekom in 
die 800m (C-wedloop) terwyl Jaco 
van eden 'n goeie eerste pick in 
die 200m (ook C-wedloop) behaal 
het. Altwee is individuele atlete wat 
die US verteenwoordig. 

Die 200m stryd tus en WP se Jo 
han Rossouw en Noord- Transvaal 
se Wessel Oosthuizen was 'n hoog 
tepunt van die aand. Johan Ros 
souw was weg voor en Wessel Oost 
huizen het die wenpaal 0,09 sekon 
des na hom oorgesteek. 

Die weer om tandighcde het vet 
al die veldnommers benadeel. PieHe 
Roux (SA kampioen) het nogtans 
ge org vir 'n eerste pIck in die paal 
spring, met 'n hoogte van 5,00m. 
Charmaine Gale (UP) het in die 
hoogspring ook eerste gekom met 'n 
hoogte van 1,86m. 

Normaal Ko"e~e Pretoria het die 
eerste plek in die spankompetisie 
behaal. 


