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ONTEVREDENHEID oor die re~ling dat studente tydens vakansies 
hulle koshuiskamers moet ontruim, het verlede week 'n nuwe wen 
ding geneem toe die SR in 'n dringende mosie hul ontevredenheid 
d roor uitgespreek het en die primkomitee gelas het om die aange 
I ntbeid te ondersoek. 

Op die SR-vergadering het die 
SR-lid vir leierskapsontwikkeling, 
en voorsteller van die mosie, mnr. 
Jaco Broodryk, die situasie as "to 
taal onaanvaarbaar" bestempel. 
. Koshuisinwoners wat die vakan 
re op Stellenbosch moet deurbring, 
al bulle eie kamers moet ontruim 
en na H uis Marais en Harmonie 
~o t oortrek. Buitegroepe sal dan 
In die oorblywende koshuise gehuis 
ve word. 

Die ooreenkoms dat buitepersone 
ty ens vakansies in manskoshuise 
kan tuisgaan, is verlede jaar aange 
aan. Die koshuise sal 10 persent 

Van die inkomste wat so verdien 
word, in hul surplusfondse kan 
lort. 
Yoigens mnr. Broodryk "kan die 

unlversiteit maar die 10 persent 

'Die U niversiteit kan 
die tien persent maar 
hou, solank ons net nie 
hoef te trek nie'. 
h~u, olank ons net nie hoef te trek 
nlc". 
Intus en hct die prims van Dag 

brcck, Huis Visser, Simon berg en 
~eld~rberg onlangs 'n versoek aan 
IC .vlse-rektor, prof. Jan de Bruyn, 

gcng dat inwoners van manskoshui 
hC' toegelaat moet word om ook in 
ul eie koshuise aan te bly. 
Mnr. Johan Aspcling, hoof van 

l?elating en losies, het gese hy voor 
hl.en probleme indien die vise-rektor 
lcrdic versoek sou toestaan. 
. Volgens hom sluit die koshuise in 

~I~ vakansies hoofsaaklik om veilig 
cldsredes. "As daar net twintig 
tUdcnte in 'n groot koshuis soos Si 

fl10nsberg bly, is kontrole oor wie 
war uitdra, onmoontlik." 

"Daar bly twee groepe studente 
oor die vakansies in die koshuis, die 
een groep is heeldag by die see, ter 
wyl die ander in die bib of hul ka 
mers swot, en daar is dus niemand 
wat die koshuis oppas nie," het hy 
gese. 

Klagtes is ook in die verlede van 
buitegroepe ontvang oor die gedrag 
van studente wat tydens die vakan 
sie in die koshuise bly. 

Mnr. Aspeling het ook gese die 
huisvesting van buitegroepe in va 
kansics is "uitstekende reklame" vir 
die Universiteit. "Dit is sinneloos 
om al die fantastiese fasiliteite van 
die Universiteit in onbruik te laat 
staan." 

Die buitegroepe hou volgens hom 
ook finansicle voordele vir die Uni 
versiteit in. Altesame 90 persent 
van hulle huur word in die losiesre 
kening teruggeploeg. Losiesgeld 
word bepaal deur die fondse beskik 
baar in hierdie rekening. 

Volgen die voorsitter van die 
primkomitee, mnr. Robert Kotze, 
was die vise-rektor baie sirnpatiek, 
maar kon niks aan die stand van 
sake vir hierdie vakansie doen nie. 
• Die primkomitee beding tans net 
vir manskoshuise. Volgens die prim 
van Heemstede, Karien van Vuu 
ren, ontruim die meisies al vir jare 
en moet die mans "maar net ge 
woond raak aan al die moeitc en on 
gericf wat daarmee gepaard gaan". 

Die ondervoorsitter van die prim 
kornitee, Louise du Plooy, meen dit 
is onregverdig dat net die vroue 
moet ontruim en wil he dat daar vir 
vroue ook beding word. Volgens 
haar steun die vrouekoshuise die 
mans in hul poging. 

Me. Van Vuuren het gese vroue 
sicn die Administrasie se punt oor 
die veilighcid van vroue tydens va 
kansies, in. - Margaretha Fourie. 

VIER politieke kampus-Ieiers, in 
sluitende die KP-voorsitter, het ver 
lede week in 'n Saak-debat oor vry 
heid van spraak vir die wettiging 
van die End Conscription am 
paign ( CC) op die kampus gepleit. 

Die KP-voorsitter, Emile Wes 
sels, is as wenner van die debat aan 
gewys. By het teen die naaswenner 
en OSB-voorsitter Robert Bricout, 
die voor itters van Nusas en Jeu - 
krag, en 'n NP-verteenwoordiger te 
staan gekom. Hulle het voor 'n vol 
gepakte saal in die BJ. Vorster-ge- 

'ECC moet praat", se leiers 
Deur TINA DU TOIT bou hulle organisasies se beleid oor 

vryheid van spraak gedebatteer. 
Net die verteenwoordiger van die 

N P, Anton choomb e, was gekant 
teen die wettiging van die E C, 
wat in 1986 verbied is om op kam 
pus te funksioneer. 

Die verbod op die funksionering 
van die ECC het onlangs weer op 
spraak verwck toe die SR die gewe 
tcnsbeswaarde, dr, Ivan Toms, ver 
bied het om op 'n Nusas-platform 
op Stellcnbo ch te praat, 

Die b oordelaars van die debar, 
prof. Lauric Ackerman, prof. Hen 

(Vervolg no bl. 2) 

Nusas verhinder SR-s al eling 
Deur T ANJA HICHERT ward, verneem dat hy ni die regie H ekere feite" in a nm rking te 
~~~~--------- kanale gevolg het nie en dat hy die neem voordat hull met die Mati - 
NUSAS STELLENBOSCH het "saak na Nusas tellenb ch moct SR .011 kakel, Sulke feit het die 
besluit om by Nusas-kampusse aan verwys". Ivan om -insident, die" ffcktie vc 
te beveel dat daar nie met die Ma- Mnr. Brand h t aan Die Marie vcrbanning" van die E ,en di 
tie-SR geskakel moet word tydens uitgcwys dat sy doelwit met di R- SR e politickc . am tellin in ie .. 
die SR-toer hicrdie vakansie nie. toer was om met oveel En else- en luit. 

Dit volg nadat die SR-ondervoor- swart kampus c moontlik te kr kel Mnr. Behr hct daarop ewy. d it 
sitter en organiseerder, Hein Brand. en die tocr so aktueel moontlik tc di ander kampusse n l gewillig 
die Univcrsiteite van Rhodes en hou, omdr t groepe wat "die SA UK wa om tc kak 1 indien die SR 
Natal genader het om hulle tydens bes ek vir niemand i ts betek n dcur Nusas te werk sou nan. "Ons 
die tocr te ontmoet. nie", het gevoel dat niks b Ian irik nit die 

Volgens mnr. Brand het hy van Volgens die voorsiuer van Nusas kakeling sal korn nie, omds t di 
die Sk-voorsiucr van die Univ rsi- Stellenbo ch, mnr. Mark Behr, het R di ander kampusi e sc st nd- 
teit van Natal, mnr, Angus Ste- hulle ander kampus se aangeraai m (V rvol op bl 9) 

ur Wantrou aya Mandi-inwoners gearresteer 
~ur BARRIE TERBLANCHE 
ALT ~SAM '!. 453 inwoners van Kaya 
~andi is vroeg Saterdagoggend deur 
IC polisie op klagte van betreding 

~trc passing) gearresteer in 'n klopjag 
Ibn die swart woonbuurt buite Stollen 
osch. 

d Die klopjag het gevolg nadat die 
rp komitee van Kaya Mandi die se 

krctari. aan die begin van vandees 
tnaand gevra het om "relevante wet 
rCkwing aan te wend om die nodige wet- 
I. e tappe tc neem" teen inwoners wat 
nle huurpermitte besit nie. 

Die Burgerrnag van Stcllenbosch 
het In die vroce oggcndure die cnkelk 
Wartiere van Kaya Mundi omring, ter 
~'yl die polisie met behulp van honde 
re kwartiere deursoek het. 
Volgens inwoners het die polisie hul- 

Ie wakker geklop en vir hul huurper 
mitte gevra, Hullc het die kamer en 
kaste van die inwoners deurgesoek. AI 
tesarne 370 inwoners, wat gearresteer 
is omdat hulle nie huurpermitte gehad 
het nie, het elk 'n R30 skulderkenning 
sboete betaal. Die ander 80 het eergis 
ter in die landdroshof vcrskyn. 

Die enkelkwartiere in Kaya Mandi 
is legs vir mans. In sommige kwartie 
re is daar vier beddens per kamer wat 
drie by twee meter groot is. Die inwo 
ners betaal net meer as negc Rand per 
maand om 'n bed in die kwartiere te 
huur. 

Volgens 'n inwoner wat die skulder 
kennin zsb etc betaal hct, mnr. Miche 
al Komara, het sy vrou en kinders drie 
maande gelcde by hom kom bly nadat 
sy kinders sick gcword het. "Ek kan 
nie bekostig om dubbelc huurgeld tc 

00 . w n nun 
kontak 

bctaal terwyl ek net een bed vir my 
gesin het nie. Daar is nie g noeg bed 
dens om almal te huisves nie. 

"As 'n getroude man is ck geregtig 
op akkomodasls vir my gesin," het hy 
gese. 

Volgens die sckretaris van die 
Dorp komitec van Kaya Mundi, mnr. 
Tokkie 1 luman, i die enkelkwartiere 
180 persent vol. "Nadat instromings 
beheer in 1986 afgeskaf i , was daar 'n 
to~stroll1ing na Kaya Mandi van di 
tuislande. I nwoners van Kaapstadse 
woonbuurte het ween die onlu te ook 
in Kaya Mandi kom bly." 

Volgens die getal huurpermitte wat 
aan inwoners van die enkelkwarticre 
uitgereik i , is die wooneenhcde net 60 
persent vol. Mnr. Human h t gese die 
dorpskornitee betaal jaarliks "bale dui 
sende randc" om inwoners van die en- 

kelkwartiere wat ni huur Id b t, al 
nie, van water, elektri iteit n riool t 1- 
sels te voorsien. 

"Die burgcmee ter het twee keer 
met di hoofmanne Van die enkelkwar 
tiere vergader en hulle gevra im die 
inwon rs te vers k om hulle huurg ld 
te b t al. 

Blodsy 11 

Van di inwoners war OJ Marie e 
nad r het, het ekla dar hulle no it v n 
die v rs ek gchoor het nie. "Die bur e. 
meester moe' direk mel lie inwon r 
geskakel het en nie deur die hoof 
mann nie," het 'n inwoner g c. 
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ECC 
(Vervolg van bl. 1) 

Die voorsitter van Jeugkrag, Her 
mann Thiel, het gese "daar bestaar 
geen behoefte om meer beperkin 
as die regering in te tel nie." Vol 
gens hom behoort die ECC 'n pIck 
op US te kry. 

Die verteenwoordiger van die 
NP, Anton Schoombee, het die 
U niversiteitsraad se verbod op die 
ECC en die die SR-verbod op lvar 
Toms ten volle gesteun, omda! 
"hulle 'n direkte aanslag op die 
SAW maak". 

Volgens hom beywer die EC( 
hom vir "die verswakking van ons 
weermag. I n die revolusionere oor 
log waarin ons gewikkel is, betoken 
dat dit in die hande speel van diege 
ne wat die land met geweld wil oor 
neem." 
Op 'n vraag uit die gehoor oor 

hoekom die ECe op die kampu 
verbied is, hoewel dit 'n wettige or 
ganisasie is, het mnr. Schoombcc 
gese hy kan nie aile van die rege 
ring goedpraat nie. "Hoekom die 
regering nie die ECC verbied nie, 
weet ek nie." 

Die beoordelaars het al vyf spre 
kers gekritiseer dat hulJe "nie op 'n 
meer filosofiese vlak gedebaueer 
het nie." 

Prof. Ackerman het by navraag 
gese die fundamentele beginsels 
van vryheid van spraak, soos die 
mens se basiese regte en die soeke 
na waarheid, is nie deeglik deur di 
sprekers ondersoek nie. Sake wat 
ook op die debat bespreek is, is die 
onlangse inperking van die die UDf 
en sestien ander organisasies, en die 
O'Brien-geval op die UK verlede 
jaar. 

In 'n verklaring wat deur die 
ECC van Stellenbosch uitgereik j , 
hoop die organisasie dat standpunte 
wat tydens die debat geopper is, ak 
tief deur al die organisasies verder 
geneem sal word 

Hulle hoop dat die vier organi a 
sics wat laat blyk het dat hulJe 'n 
veldtog vir die wettiging van di 
ECC op die kampus sal ondcrsteun. 
daadwcrklikc poging daarvoor al 
aanwend, lui die verklaring. 

Nasionalis Jon • • rrtiseer 
nie Kotze en me. A. Gagiano, het 
slegs op debatsgronde beoordeel. 
Volgens prof. Kotze het "persoonli 
ke sieninge nie die uitspraak be 
'invloed nie." 

Die KP-voorsitter, Emile Wes 
sels, het gcse "vryheid van spraak 
hang nou saam met demokratieses 
beginsels. In die lig hiervan behoort 
die ECC op kampus te funksioneer. 
Debatsvoering is die beste manier 
om opposisie te neutraliseer. 

"Die verbod op die Toms-verga 
dering was 'n fout van die Universi 
teit. Vraagstelling en debat voor 
kom di inforrnasic," het hy gese, 

Hy het sy opponente gevra of 
hulle "net so ontsteld sou wees oor 
'n verbod 'n A WB-vergadering as 
die vcr bod op die I van Torns-verga 
dering. Mens moet nie toelaat dat 
persoonlike standpunte en vooroor 
dele inmeng met vryheid van 
spraak nie." 

Volgens OSB-voorsitter mnr. Bri 
cout het die SR hulle onderskei as 
"leidende figure in die verkragting 
van die basi esc beginsels van vry 
heid van spraak met die verbod op 
die ECC en Ivan Toms." 

Deur die reg in te perk, kan 'n 
samelewing nie op rasionele begin 
sels gebasseer word nie. Dit met 'n 
tirannie van onkunde vervang. Die 
belangrikste menslike aktiwiteit is 
kommunikasie en die soeke na 
waarheid, het hy gese . 

Volgens die voorsitter van Nusas, 
Mark Bchr, het die EeC 'n reg om 
op Stellenbosch te funksioneer 
"omdat die organisasie volgens wet 
gewing nie verban is nie." 

Hy het beklemtoon dat dr. Ivan 
Toms "nooit van plan was om enige 
mcnsc se persoonlike regte te skend 
nie. By het nog nooit kritiek teen 
oor dienspligtigcs gelewer nie. Die 
ECC wil mense nic oortuig om 
diensplig te ontwyk nie, maar vra 
net dat 'n opsie van alternaticwe 
vorme van diensplig daargestel 
word." 

Deur TINA DU TOIT 
'n VORIGE voorsiuer van die NP 
studcntetakkc, Anton Schoombee, 
het op Saak se debar oor vryhcid 
van spraak mnr. P. W. Borha se in 
gemen ing in die "Windhoek Ses" 
verhoor gekriti. eer. 

Die t at president het vervol 
ging teen ses lede van die SW A-ge 
bied mag gestop. I Julie is aangekla 
rui die dood van 'n man tydcn 'n 
Swapo-vergadering. 

Volgens die Verdedigingswet i 
die Staatspresidcnt by magte om in 
te meng wanneer lede van die vci 
ligheidsmagte in die uitvoering van 
hulle pligte aan strafsake blootge 
stel word. 

Die Balierade van Windhoek en 
Johannesburg het in verklarings kri 
tick teenoor die inmenging uitge 
spreck. 

Mnr. Schoombee het in 'n onder 
houd ge edit is ironic dat die rege 
ring beweer dat hulle nie op regs 
vlak inmeng nie. Volgens hom ver 
loor die regsbank legitimiteit deur 
die inmenging op hulle onafhank 
Iikheid. 

M nr. Schoombee het hom ten 
sterkste teen die roepsgebiedewet 
uitgcspreek. "As die Su atspresi 
dent se apartheid i dood, moet die 
Groepsgebiedewet ook dood wee ." 

By glo steed dat net die NP 
ware hervormin kan verscker vir 'n 
toekomstige post-apartheid Suid 
Afrik . "As die NP toon dat hulle 
nie ernstig i met hervorming nie, 
sal ek nie skroom om uit die NP te 
waai nie," het hy gese. 

M nr. Sch ombee hct gese hy on 
dersteun die noodregulasies "ten 
voile". "Dit spreek egter nie die 
siektc van apartheid an nie. Slegs 
die simptoom van onru word be 
handel. 

"Ek dink dit is ocd a jong Na 
sionali te die rcgering kritis cr. 
Wat e is, is re " het hy ze e. 

VRYE SPRAAK ... DIE sprek rs het mekaar op dl Saak-debat 
oor hulle beleld oor vryheld van spraak gepak. Van links is 
H rmann Thiel, Emile W ss Is, Mark Behr, Anton Schoombee, 
n Robert Brlcout. 

PSA kla oor "hoikot-uksie' 
trede bewys dat hulle bloot 'n ver 
lengstuk van Nusas is." 

Mnr. Malan het gese die OSB is 
tans "meer in die nuus" en Jeug 
krag "was hierdie jaar baie aktief", 
Volgens hom is die feit dat die PSA 
"nog nie een open bare vergadering 
hierdie termyn Rehou het nie", 'n 
teken dat hulle 'nie so 'n hoe pro 
fiel handhaaf nie", 
M nr. Kriel het gese mnr. Malan 

se bewering is "die grootste snort". 
.. 'n Organisasie se profiel bestaan 
nie alJeenlik uit open bare vergade 
rings nie." Hy het gese PSA se 
ledetal op kampus regverdig 'n 
spreker op die debat. 

"Om te se dat die standpunte van 
die PSA, OSB en Jeugkrag ooreen 
stem toon dat Saak nie op hoogte 
van sake is nie. 
"Ek kan verstaan dat daar nie ge 

noeg tyd vir alle politieke organisa 
sies sou wee!'. nie, maar in 'n aand 
debat kon hulle die ander sprekers 
se tyd ingekort het odat die geloof 
waardigheid van die debat nie inge 
kort sou wee me," h t hv g e. 

Dl E Populere Studente Alliansie 
(PSA) is ontevrede omdat hulle nie 
uitgenooi is om aan die Saak-debat 
oor vryheid van spraak deel te neem 
nie. 

Die voorsitter van die PSA, Da 
nie Kriel, het Saak van 'n "boikot 
ak ie" teen hulle beskuldig, 

Mnr. Kriel het gese dit is "ironies 
dat die debat se onderwerp 'vryheid 
van spraak' was." 

Die voorsitter van Saak, Daniel 
M lan, het redes waarorn die PSA 
nie uitgenooi is nie, v66r di debat 
aan die gehoor verduidelik. Volgens 
hom stem die PSA, Onafhanklike 
Studente Beweging (OSB) en Jeug 
krag se beleid rootliks ooreen. 
"Daar was nie genoeg tyd Om almal 
spreukbeurte toe te staan nie," het 
hy ge: c. 
Volgen mnr. Kriel is die "ware 

rede dat die PSA nie ou skroorn 
om Nusas se verkragring van vry 
heid van praak uit tc wy nie. Dit 
is geen geheim waar 'aak-I de se 
impatie Ie nic Saak d ur hull op- 

• 

Diefs en skade tussen ogas Tugstappe 
dalk teen Daur FRANS RICHARDS 

01 .., Hotel Wynroete het R768 ska 
dcvergoedmg van die Juridiese Ver 
eni ing g cis nti die op praakwek 
kende to (party wat onlan by die 
hotel gehou is. 'n 1 ug. aak teen die 
vereniging is genoern. 

Volgens die voorsitter van die 
vereniging, Andrew Breitenbach, 
het " 'n groep goed gcorgani eerde 
onecrlike clemente" daarin geslaag 
om weg te kom met 240 me c en 
vurke, 30 borde, out-en-peper tel 
lc, steele, v se, tafeldoek , lakcns 
en drank ter waarde van ongeveer 
RIOO. 

Mnr. Breitenbach het gese drank 
i. gesteel omdat en kroegman te 
min was om al die mense te bedien. 
Ongcveer 200 mense he! betaal 
voordat kaartjieverkope elfuur ge- 
taak is. Die hotel het geen deurwag 
gehad nie en die mense het daarna 
begin instroom, het hy gese. 

Die Juridiese Vereniging het in 'n 
verklaring gese die Hotel Wynroete 
het , anvanklik R950 geeis. Volgens 
die organi erders van die partytjic 
het die hotel nie voor ieninc ge 
m ak vir die verwydering an gl . e 
en gedekte tafel nie Dit h t die 
vereni ing sc aan preeklikhcid an- 

• ngerueurs 
DIE SR aan moontlik tugstappc 
teen die Vereniging van Inge rieur 
studente (VSIS) neem, nada 4 hullc 
na bewering klanktoeru ting van 
die Universiteit onregrnatig gebruik 
het en daardeur Tygerberg se trap 
kardag ontwrig het. 

Die SR-lid vir verenigings, Jaco 
Broodryk, gaan die saak ondersoek 
en 'n aanbeveling maak. 

Eugene Louw, SR-lid vir Tyger 
bergskakeling, het die voorval be 
treur. "Dit lei tot groot ongelukkig 
heid as Tygerberg voel Stellenbosch 
laat hulle in die steek met dinge wat 
hulle toekom." 

Volgens mnr. Louw het Tyger 
berg reeds in Oktober aansoek ge 
doen om die luidsprekerstelsel te 
huur. Die aansoek is daarna skrifte 
lik en mondelings bevestig. 

Toe Tygerberg die klanktoerus 
ting wou afhaal, het die VSIS 'n 
vorm gehad wat aan hulle toestern 
ruing geg e het om dit te gebruik. 

Die voorsitter van die Straattea 
terkomitee, Neil Shaw, het die 
vorm aan die VSIS gegee. By het 
gese dat hullc orkes die klankappa: 
raat vir oefeninge kan gebruik. 

Mnr. Shaw het met hulle ooreen 
gekom dat hulle die apparaat moe 
afstaan indien iemand wat dit ge 
huur het, dit wou gebruik. 

'n Bestuurslid van VSIS, mnr 
Willie van Wyk, het gese die VSIS 
is nie by die saak betrokke nie."Dic 
organiseerder v~n ons orkes het die 
toerusting persoonlik verkry." 

Mnr. ;ugene Louw het gese 
VSIS het na onderhandeling ingc 
stem om die meeste toerusting aan 
Tygerbcrg af te slaan. Toe Tyger· 
berg egter die apparaat wou gaan 
afhaal, was daar net 'n paar klein 
luidsprckers sonder verbinding. dru' 
de. 

Volgens mnr. van Wyk was die 
apparaat wooroor ooreengekom is 
"ab oluut voldocnde". 

Mnr. NICKlE SMIT 

tudent h lp 
ay Mandi • n 

DIE ROMEINSE MANIER ... Gast op die Jurldlese Verenlglng 
s op praakw kk nd to aparty h t dl geleentheld as 
"mal" b skryf. Daur LINDA ERASMUS 

STUDENThB TROKKENHEJD 
in Ka1.a Mandl gaan toeneem nadat 
die Stellcnbo e Politieke Onder 
ho id - en Gesprckskomitee (Spog) 
verskeie politieke organi asies gena 
der het im deel te neem .aan 'n gc 
kodrdinecrde poging om die nood te 
verlig. 

Die Landelike Stigting, wat tans 
in Kaya Mandl werk, en die dorp- 
komitee, het tydens 'n Spog-werk - 
winkeloor osiale bewu 'syn, aange 
dui dat hulle studentehulp sal waar 
deer. 

Volgcns di voorsitter van Spog, 
Nicki mit, al die volgende pro- 
jekte aan epak word: 

J ugkrag al help om gra arm te 
plant op die twee rend portvclde 
v n Kaya Mandi, 
• U kor sal help om die kleuter 
sko I uit te bou. 
• Die p rtkomitee sal portafrig 
ter. reel. 
• Mu. iculLus sal koorafrigter reel. 
• Die PSA sal klere en bo ke in 
same!. 

'pog be g k om verte nwoo!,- 
di in op die oorlcgkomitee van dIe 

10ctcsville, Kaya ML neli- en Stel 
lenbo se munisipaliteite te kry. 

Nu as is tans besig met 'n onaf 
hanklike insamcling 'projek van kle 
re. kombcr c en boeke om in Kaya 
Mandi tc vcrsprei al) deel van tn 
tralegie van l m n kapsbetrok 
k nheld. 

sienlik verminder. 
Volgens die direkteur van studen 

teo ake, prof. Flip de Wet, al die 
Rektor binnekort oor die wen lik 
held van 'n tug aak besluit. Prof. 
De Wet het reed 'n ver lag oor die 
aangeleentheid aan die Rektor oor 
handig. 

Die woordvoerder van die Rek 
lor, mnr. Douglas Davis, het ontkcn 
dat 'n tug aak gehou gaan word. 
Mnr. Breit nbach het egter c. e hy 
mocs kriftelik an die Rektor vcr 
duidelik hoekom 'n tug aak nie e- 

hou moet word nie. 
Lede van die vereniging hct die 

moontlikheid van 'n maksimum 
boete van R 1 000 genoem. 

Intussen het die SR 'n komrnissic 
van ondersoek aangestel om riglyne 
vir sosiale funksies van SR-geaffi 
lieerde organisasies op te stel, 

'n Gas het die dans as "mal" be 
skryt."Mense het selfs aan die lam 
pe geswaai en op die tafels gedans. 
Oil was dus duidelik dat van die 
gaste nie onderbroeke aangehad het 
nie." 

Admi se wanhoopsplan onthul 
INGRYPEND" planne van die 
Adrninistrasie om gel I te bcspaar 
nn die onlangsc besnoeiing van re 
geringsi b. idics is kort voor die ter 
pcrsc guan aan Die Malic bekend 
gemaa . 

'n Hoog!; eheime werk. wyse 
wa rvan slcg 'n handjievol top 
amplen. re kennis dra, kan nou ont 
hul word. 

Die tek rt het nou 6'n probleem 
geword dat geld op elke denkbare 
wyse bcspaar wil word. Mel ingang 
van die tweede . erne ler gaan clke 
tudent wat die bibliotcek besoek, 
25c tocgang')fooi betaal. Die totale 
bedra~ <; I aan die einde van dIe 
Ja r teen elke Mlltic c tudcnte-n.l- 

kening gedebiteer word. Hierdie 
fondse sal aangcwend word om boe 
ke vir die biblioteek aan te koop. 

Daar gaan ook van die SR ver 
wag word om hulle vergoedingspak~ 
ket af te8taan. Dit sal beteken dat 
SR-Iede nie meer aansienlike kor 
lings p hullc kla gcldc, gratL tele 
fone en goedkoop hui vesting sal 
kry nie. Na verwagting gaan dit tot 
groot ontsteltenis in SR-geledcrc 
aanleiding gee. 

'n Besonder drastie~e maat reel, 
wal na verwagting die ongewildste 
gaun wee'), is die nuwe reeling dat 
Admin-amptenare voortaan hulle 
cie ru bykaartJic I al moct koop. 
(}1l ~(am met die felt dat die I k- 

tor voortaan sigarette uit y eie sak 
sal rnoet betaal, kan die Universi 
t eit 'n jaarlikse besparing van 
R75 367,92 in die sak bring. 
• Die Rektor kon nie vir kom 

menlaar opgespoor word nie. Na 
verneem word het hy vroecr die 
week met yak, nsie vertrek. Sy pri 
vate motor het buite Stilbaai onder 
petr 11 gaan staan, en moes verkeers 
polisie hom en mev. De Vries te 
hulp sne!. Sy Mercedes, so word 
verneem, i tans by die motorhawe 
vir hcrstelwerk, maar die Universi 
leit het nie geld om daarvoor te be 
taal nie. 
• Vir verdere skokkendc onthul 

ling', icn blndsy 17. 



u sflit Matie-Ieie 
Deur JULIA ANOERSSEN 

Maties moet werk om te bly 
sow AT 800 voor- en nagraadse studente ~et vanjaar w~en., s:vak ~k~ 
dcmicsc prestasies of vrywillige staking, me. weer aan dIC U.m_vcrs.ltc!t 
gcregistreer nie, het die rcgistrateur, akadcmics, mnr. J.R. Olivier, In n 
vcrklaring gese, . 

Volgens hom gebruik die US verhoo te toelatings- en hertoelatmgsv? 
rei tes om die groei van veral die Stellenbosch-kampus te beperk. Die 
kampus het gevolglik nie vanjaar gcgroei nic. 

fly het studente versoek om te let op 'n kennisgewing oor hernuwing 
van inskrywing vir 1989, wat aanstaande kwartaal aan hulle gestuur sal 
word. 

Die kennisgewing sal voorgraadse studente daaroR wys dat di.e. wat 
aan die einde van die jaar swak vaar, nie vir hertoelating sal kwalifiseer 
Ole. Studente moet die kennisgewing deeglik bestudeer "aangesien inge 
ligtheid hieroor heelwat beslommernis en hartseer kan uitskakel", 

SR steun plaaslike musiek 
DIE SR het onlangs gevra dat radio~t.asies in 
Suid-Afrika en die TBVC-Iande verplig word 
om 'n vaste persentasie speeltyd aan Suid 
Afrikaanse musiek af te staan. 

Volgens die mosie moet radiostasies mini 
mum 33 persent en maksimum 50 persent 
van hulle speeltyd aan plaaslike musiek be 
stee, 

Die voorsteller van die mosie en SR-lid vir 
kUltuur, Ronel Nel, het gese soortgely~e 
ll1aatreels in Australie het bygedra tot die M RONEl NEl 
vestiging van .. 'n lewensvatbare en oor- , . . 
pronklike" musiekbedryf. "Ons kan so help om n gemeenskaphke 
'uid-Afrikanerskap te vestig wat oor politiek- en rasg~ense strek." 
Me. Net en die SR-lid vir akademiese belange, Stephan Malhe~be, 

gaan die saak met die ondervoorsitter van die SAUK-raad, prof. Christo 
Viljoen, bespreek. - Johan Beukman. 

Ikeys vs Moties in Vlok-stryd 
DIE Ikey-SR het die Matie-SR tot 'n debat uitgedaag oor die Vlok 
maatrects wat die UOF en sestien ander organisasies feitlik verbied het. 
Die SR het die uitnodiging in beginsel aanvaar. 
Dit volg nadat die Matie-SR die rnaatreels op 'n onlangse SR-verga 

dcring onderskryf het. 
Die debat sal moontlik binne die eerste of tweede week van volgende 

kwartaal plaasvind. Gustav Thiel. 

Evolueringstelsel con die korn 
'n NUWE stelsel van studente-evaluering 
van kursusse en dosente gaan aanstaande 
maand deur die senaat vir goedkeuring be 
spreek word. 

Voorstelle oor die stelsel van die SR-komi 
tsce vir akademiese belange is op 'n onlangse 
R-vergudering aanvaar. 

d A die senaat die voorstel aanvaar, sal stu- 
k
cnte 'n vraelys oor die aanbieding van 'n 
Ursus voltooi. 
~ Die vraelys sal deur die Buro vir Universi- Mnr. S. MAlHERBE 
t~re en Voortgeseue Onderwys (Suva) verwerk word. V ilgcns die SR 
~~ vir akademiese belange, Stephan Malherbc, kan student die aanbie- 
Ingspeil van dosente deur die metode verbcter. Marictji Nel. 

SR-Iede veroordeel ECC 
N "GE SR-Iede onder wie die voorsitter, mnr. Francois Beukrn n, en 
die sekretaris, ~nr. Nickie Smit, het 'n verklarin~ va.n die Stellenbo ch 
Studcnte Gesprek onderteken waarin die orgamsa~le. hom b.ale s~~rk 
teen die ECC uitspreek orndat die ECC "daarop un IS om die Veilig 
~cidmagte te verswak en so die veiligheid van die RSA en al sy mense 
In gevaar te stet. 
In die verklaring bedank die SSG die Wcermag ook vir sy "onbaat 

Sugtige dicns" aan slagoffers in die vloedramp-gebi de. 
• Twee bcsoekers uit Alexandra, mnre. Harvey Phalatsc en Stanley 

~ r ekcte, het lede van die SSG die week vergesel op 'n besoek aan die 
r sterplaat Lugmagbasis. I 

Bekende US- T egnoloog oorlede 
'n MEDIESE tegnoloog van die Univers!teit ~a.n Stellenbosch is o.n 
langs dood in haar woonstel aangetref. DIe polisie vermoed geen nus 
daad nie. 

Mej. Linda Ie Roux (53) was die kurator van die Anatomic. M;useu!l' 
v. n die Universileit van Stellenbosch. Sy was ongeveer dert_Ig jaar 10 
d1ens van die US en geniet erkenning vir haar bydrae lot die gcnces 
kunde. 
. D.r. Jan Giliomee, hoof van die departemcnt Entomplogie, het die !yk 
In dIe badkamer gevind. 'n Pistool het langs haar gele. - Gustav Thiel. 

Nege Maties no NP-saarntrek 
N Gb Maties, onder wie die SR-voorsitter, 
francois Beukrnan, en die voorsitter van die 
l'1P-studentetakke, Chris Jacobs, het die af 
~~Iope naweek die NP-jeugsaamtrek in Na 
uuomspruit bygewoon. 

Die Transvaalse jeugkomitee het 'n spesia 
Ie Uitnodiging aan die Stellenb~sse NP-sk~ 
kelkomitee gerig om af'gevaardigdes na die 
kOnferensie te stuur. 
Volgens mnr. Beukman, lid van die Kaap- 

landse NP- jeugkomitee, het die saamt!ek Mnr. F. ~EU~MAN 
~Ic~ntheid gegee vir waardevolle .skakelmg met. ander untversiteite se 
p~Jeugtakke. Uit gesprekke het dit geblyk dat die N~, soos op Stellen 

~OSCh, die grootste politieke or~a~isasi.es op ander Aff1k~an, ~ karnpus e 
I . Skakeling tus en die provinsiale jeugkornitee sal In die toekoms 
lltOOntlik op 'n permanente basis plaasvind. 

.\1Er~STI" Stellenbo e. tudcntc 
lcicrs meen koshuise en die lidmaat 
skap van verenigings behoort vir 
aile rasse oopge: tel tc word. 

Die Matie het studentcleiers om 
kommentaar gcnadcr na aanleiding 
van 'n SR-besluit wat verenigings 
versoek om hulle standpunte oor 
oop lidrnaatskap, toelatingsvereistes 
en oop koshuise, op skrif te stel. 

Volgens die mosie, wat eenparig 
aanvaar is, gaan die SR poog om 
die wooneenhede van die US vir 
aile mense oop te stel en om aIle 
rassediskriminasie aan die Univer i 
teit te beeindig. 

Die meeste prims wou nie kom 
mcntaar lewer nie, omdat die saak 
nog nie op hulle HK-vergaderings 
besprcck is nie. Die prim van Serru 
ria, Rene Uys, het egter gesc die 
meerderheid van Serruria se inwo 
ners sal positief op die oopstel van 
die koshuis reageer. 

Giepie Kellerman, die voorsitter 
van die KJA, wat die grootste orga 
nisasie op die karnpus is, het gese 
dit is onregverdig om van swart stu 
dente te verwag om vcr van die 
kampus tc woon omdat fasiliteite 
nie vir hulle oopgestel is nie. 

Die voorsitter van die Black Stu 
dents' Organisation of Stellenbosch 
(BSOS), Loretta Feris, beskou die 
oopstel van koshuise a 'n goeie 
idee. "Die BSOS sal alles doen om 
dit te bevorder. Dit hang egter van 

s vra OOpS elling 

JA VIR OOPSTElliNG ... 01 SR het onion s vir die verwyd ring 
von ross -dlskrlmlnosle op dl kornpus gestem. Ult 'n ond r 
soek von Ole Motl blyk dlt dot hull die steun von dl m st 
studente-I lers genl t. 
die owerhede af om iets daadwerk 
liks te doen aan die saak." 

Me. Ff' '1; het gese dit i belang 
rik dat dSOS oor oopstclling go 
raadpleeg w rd, omdat die vereni 
ging swart studcnte se belange ver 
teenwoordig. "Dat inwoner. van 
koshuise die laaste keuse het oor 
o pstclling, i 'n antasting van di 
wart student se integriteit." 
Die voorsittcrs van die ASVS, 

Jeugkrag, Nu a , OSB en die PSA 
het gesc hulle or ani a. ies se lid 
maatskap is oop vir aile men e. AI 
mal is ten gunste van die oop telling 
van koshui e. 

Die voorsitter van die die KP-stu 
dentetak, ... mile We els, het die 

Sk-rno ie as "betreurcnswaardig" 
beskryf. Volgcns h m kan onderwys 
slegs ten be te binne 'n eie kultuur 
verband geskied. Dit . al deur die 
oopstel van koshuise bcnndeel word. 
Dit kan ook tuss engrocpverh udin 
gc vcr uur orndat saarnleef op e 
wcldig bai terreine konflik kan v r- 

rsaak. 
Die KP en die NP lidrnaatskap 

is ni oop vir aile n sscgr epe nie. 
Di voorsitter v n die NP se 

plaaslike studente-rak, Chris Ja 
cobs, het ge c dit sal verwagtinge 
kep dat anderskleurige 1 de k vir 
NP-kandidate kan stem. "Dit is nie 
die moeite werd om lidmantskap 
oop te tel nie." 

'Meeste Afril aners wil verander' 
Deur BEiSIE DE VRIES 

AfRIKANERS op Stellenbosch is 
baie ontvanklik vir verandering, het 
twee besoekers van Alexandra, 'n 
swart woonbuurt buite Pretoria, on 
langs op 'n Jeugkragvergadering 
gese, 

Mnre. Harvey Phalatse en Stan 
ley Sekete was die gaste van die 
Sf udenteraad en Jeugkrag. 

Volgens die twee stadsraadsarnp 
tenare was die doe! van hul be oek 
om die "ware feite" te vind oor hoe 
Stel1enbosch se studente leef en hoe 

SA -ekonomie 
is a£hanklik 
van huiteland 
Deur lIEZl VAN ZYl 

SUID-AFRIKA se ekonomie i af .. 
hanklik van die buiteland. Dit kan 
nie op eie bene staan nie, het prof. 
C.L. McCarthy van die departe 
ment ekonomie tydens 'n werks 
groep van die Populerc Studente 
Alliansie (PSA) gese, 

"Volgens die huidige ekonomiese 
neigings sal Suid-Afrika t n die 
jaar 2 000 nog 23 persent arrner 
wee . OJ' langtermyn dalende nei 
ging word verbloem deur wis elinge 
in die ekonomie." 
"Ons ekonomie j gemtcgreer 

met die van di buiteland. Suid 
Afrika het beter int rna ionale vcr 
houdinge nodig. Dit is sleg moont 
lik is as politieke verhoudinge v r 
beter. Politick en ckonomie kan ni 
van mckaar gcskei word nic." 

Prof. Me arthy het ges" po ing. 
om maatskappye te privatis er al 
nie n odwendig help nie, orndat dit 
swakker kwnliteit goedere teen 'n 
hoe ko te veroorsaak. Deur privati 
sering neem net 'n nuwe bestuur die 
maatskappye 0 r. Nuwe Iabi ieke, 
dus ook werksgeleenthede, word nie 
gcskcp nie. 

Suid-Afrika se konomie is on ta 
biel weens die ongelyke verdeling 
van inkomste. Die gemiddclde in 
kom .. te verbloem die on elvke ver 
doling van inkomste, het hy gese. 

Die voorsitter van die P A, Da 
nie Kriel, het gese die doel van hul 
Ie gereelde werksgroepe i om aktu 
ele aangeleenthede t bespreek, na 
dat 'n k nner op 'n spesifieke ge 
bied 'n lesing da, roor geg e het. 

huJle oor swart deelname in Suid 
Afrika voel. 

Mnr. Phalatse het gese 95 per 
sent van die Afrikaan prekende 
studente met wie hulle ge els het, is 
"baie oop oor swart dcclname in 
Said-Afrika", Die oorblywende vyf 
persent wa "gereserveerd en kon 
serwatief. 

"Die wit Suid-Afrikaanse jeug is 
nie goed voldoende in elig oor wat 
in die wart woonbuurte aangaan 
nie." 

Volgens hom i gespr k die oplos 
sing van Suid-Afrika e probleme. 
"Ek is gekant teen enige VOl m van 

geweld. Daar wa: 'n tyd toe ek gc 
dink het ons probleme kan d UT ge 
weld opgclo word, maar scdertdien 
hct k tot ander insigte ekom." 

Mnr. Phalats ' het in sy toespraak 
kritiek gelewer op die mat treels 
teen die UDr en sticn and r or a 
ni asi s." k is baie simpati k te n 
oar die UD en ond r teun ommi 
ge van hullc idee •. " 

K 

Deurloop u leerkontrak by 'n toonas ng wen firma b k nd 
vir die d egllkh rd van sy opleidrnq. 
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Beukman mag deelneem 
aan voorsittersraad 
DIE SR het eenparig besluit dat 
die voorsitter, Francoi Beukman, 
aan die nuw raad van studente 
raadvoorsitters mag deelneem. 

Die tigting van die raad is op 'n 
onJangse konferensie van die stu 
denterade van Afrikaanse kampus 
se bespreek. Dit sal onder meer as 
'n politieke forum vir Studente 
raad: voorsitters dien. 

Die SR het mnr. Beukman toe 
stemming gegee om aan die Raad 
deel te neem, mits hy die SR raad 
pleeg voordat hy 'n amptelike 
standpunt namens Stellenbosch 
stel. 

Die SR-voorsitter, Francois Be- 

ukrnan, het beklcmtoon dat dit 'n 
unieke geleentheid is, omdat Afri 
kaanse kampusse vir die eerste keer 
aan 'n studente-organisasie gaan 
deelneem wat nie eksklusief is nie. 

Die nuwe Raad sal politieke uit 
sprake maak. Geen Afrikaanse stu 
denteraad, behalwe Stellenbosch, 
het 'n politieke mandaat nie. Vol 
gens mnr. Beukman sal dit ander 
studenterade wat nie 'n politieke 
mandaat het nie, dalk dwing am po 
litiek deel van hulle werkswyse te 
maak. ,. r n 1988 is di t totaal onsin 
nig dat Afrikaanse studenterade nie 
politick praat nie." 

Suid ., Afrikaan wyd gelees 
NELSON MANDELA, Walter Si 
sulu en verskeie kabinetsminisrers 
is ingeskrewe lesers van die liberale 
Afrikaanse meningsblad, die Suid 
Afrikaan, het die mede-redakteur, 
prof. Hermann Giliomee, op 'n on 
langse vergadering van die Afri 
kaanse Studiekring (ASK) gess, 

Die blad, wat in 1984 deur Ikey 
proffesore Giliomee en Andre du 
Toit op di been gebring het, se le 
ser tal beloop tans 5 000. Ongeveer 
I 000 eksemplare word deur stu 
dente landswyd gclees. 

Indien hulle daarin slaag om die 
leserstal na meer as 10 000 te ver 
meerder, sal die blad volgcnde jaar 
maandeliks verskyn, het prof. Gilio 
mee gese. 

Volgens hom is die Suid-Afri 
kaan nie gerig op 'n reeds gevcrmde 
politieke gemeenskap me. "Ons 
poog om 'n nuwe gemeenskap te 
vorm en om gesprek aan die gang te 
kry waar onderhandeling in Suid 
Afrika gesneuwel het. Ons probeer 
eerder om 'n nuwe nasie te bou as 
om lojaal te wees aan 'n spesifieke 
politieke party. 

"Ek glo nie daar sal 'n oplossing 
gevind word deur kant te kies nie. 
Die rootste bydrae wat ons kan le 
wer, i om onbetrokke, geregtig 
heidsoekende waarnemers te wees.' 

Die Suid-Afrikaan se eer te t ak 
i om te rapporteer wat in die land 
aangaan. On eJukkig stel die lesers 

meer belan~ in die kubuskoning as 
die konflik In Pietermaritzburg. Die 
Suid-Afrikaan moet s6 skryf dat 
hulle wel in politick belangstel, het 
hy gese. 

"Die dagper het ondersoekende 
jocrnalistiek laat vaar en hulle be 
rus by die informasie wat die polisie 
en wecrmag vir hulle gee. Oaarom 

... /,() f(~~~1 ' ,,/ .G"- .11;. I 

m6et ons rapporteer oor organisa 
sics soos die ANC." 

Tans word die Suid-Afrikar n on 
der meer gefinansier deur adver 
teerders wat tot drie maal die nor 
male advertensietariewe betaal. 
Prof. Giliomee het gese hulle het 
verlede maandR IS 000 gekort wat 
deur 'n maatskappy en 'n buiteland 
se koerant voorsien i . 

Maties kan gaping oorhru 
Deur ERIKA WILLEMSE 
STUDENTE is in 'n ideale en be 
voorregte posisie om die kommuni 
kasiegaping tussen verskillende 
groepe te oorbrug, het dr. Esther 
Lategan van die Nasionaal Demo- 

Worral • In 
Deur SHARON SOROUR 
DIE Onafhanklike Party (OP) wil 
parlementere magspolitiek bedryf 
omdat die mag tans by die die wit 
kiesers Ie, het die leier van die nuwe 
party, dr. Denis Worral, op 'n ver 
gadering van die Onafhanklike Stu 
dente Beweging (OSB) gese, 

Die OP veg vir 'n nie-rassig, 
demokratiese en vryemark Suid 
Afrika. Hulle beweeg ook op 'n bui 
te-parlementere vlak en ondersteun 
die Kwa-Natal Indaba, het dr. Wor 
ral gese. "Op die manier sal die OP 
werk om die hindernisse tussen ras 
se af te breek." 

Hy glo dat daar 'n toekoms in 
Suid-Afrika is, omdat "ons nie die 
gyselaars van die NP is nie", 

Dr. Worrall het gese die OP 
bring 'n boodskap van hoop om wit 
vrese en die wantroue van swart 
mense te verwyder. Hoewel hy nie 
emigrasie ondersteun nie, kan hy 
verstaan hoekom die situasie in 
Suid-Afrika jong mense negatief 
maak. 

"Dit is baie duidelik dat die Re 
gering nie 'n po itiewe boodskap het 
nie, Hy het sy rug finaal op hervor- 

kratiese Beweging (NOB) op 'n ver 
gadering van die Onafhanklike Stu 
dente Bcweging (OSB) gese. 

Die voorsitter van die OSB, Ro 
bert Bricout, het op die vergadering 
aangekondig dat sy organisasie 
voorlopig nie onverdeelde steun aan 

magspolitiek 
ming gedraai toe hy die politieke 
aktiwiteite van sewentien buite-par 
lementere organisasies beperk het." 

Dr. Worral het ook NP-beleid, 
wat menseregte deur ras definieer, 
gekritiseer. "Dit is die basis van 
apartheid wat deur die OP, NDB 
en PFP verwerp word. 

Die NP is 'n verdoernde party 
wat besig is om die Afrikaner se be 
lange skade aan te doen." 

die Onafhanklike Party van dr. De 
nis Worral Of die NOB sal gee nie. 
Dr. Worral het die vorige dag op 'n 
OSB-vergadering gepraat. (Lees be 
rig langsaan). 

Volgens dr. Lategan is die NOB 
se doel om deur polarisasie en die 
geslotenheid van politieke groepe te 
breek en s6 te bou aan 'n nuwe 
Suid-Afrikaanse nasie wat in har 
monic lewe. 

Blywende sekuriteit is 'n vereiste 
wat die NDB vir die land stel, Dr. 
Lategan het gese die pad na wit se 
kuriteit loop deur swart bevryding. 
"Indien die NOB tot die stigting 
van 'n party oorgaan, sal dit besli 
nie 'n wit party wees nie." 

Deur verskillende groepe aan me 
kaar bloot te stel, sal die kommuni 
kasiegaping oorbrug word en mis 
verstande uit die weg geruim word. 

Dr. ESTHER LATEGAN 

SR ondersoe 
Deur JOHAN Be UK MAN 
DIE Stellenbosch 201O·kommissie 
gaan 'n standpunt formuleer oor die 
toepa sing van die begin el van vry 
held van spraak op die kampus. 

Oil volg mi die kontroversiele 
verbod op 'n Nusas-vergadering 
wr arop 'n ECC-lid, dr. Ivan Toms, 
sou praat. 

Die kommissie, onder vocrsitter 
skap van die SR-lid vir Spog, Nic 
kie Smit, moet voor die einde van 

" 

vryheid van spraak 
die huidige SR-termyn aan die SR 
verslag doen. Die SR sal dan stand 
punt oor die verslag inneem en be 
sluit of dit na die studente-unie ver 
wys moet word in die vorm 'n refe 
rendum of 'n monstervergadering. 

Volgens mnr. Smit sal daar bin 
nekort 'n algemene uitnodiging aan 
die kampusgemeenskap gerig word 
om getuienis voor die kommissie te 
lewer. 

Die SR-lid vir akaderniese belan 
ge, Stephan Malherbe, het gesf die 

"r, m Eerste Nasionale Bank 
..1~- 

moontlikheid van 'n monstervega 
dering sal afhang van hoe kontro 
versieel of ingrypend die standpun 
te is. 

Die kommissie se opdra is om 'n 
uitgangspunt oor vryheid van 
spraak te form ulcer en fakto 'e wat 
die beginsel van vryheid van spraak 
kwalifiseer, uit te Jig. Duidelike en 
praktiese riglyne moet geformuleer 
word vir toekomstige toepassing 
van die beginsel op die karnpus. 

To maintain our high standard our 
food is made to oro r 

OPEN TILL LATE 
7 AYS A WEEK 
Phon orders acc pi d 

Dryf. 
Eerste Nasionale Bank 

Studente Steunstelsel help [ou 
om kop bo water te hou. 
Dit gee [ou gratis BOB 
transaksies, tiek- en 
spaarrekeninge, 

studielenings en persoonlike 
finonsiele advi s. 

As iy 'n veilige howe soek, 
kom na Eerste Nasionale 

Bank - Die Student se Bank. 

.. , 

2 Van R yn v Id Sir t 
St II nbosch 
T I. 76906 

• 

For fresh and 
healthy food 

• 

• 



DIE MATIE WOENSDAG 30 MAART 1988 - 5 

gle Ingenleursdans Is onlangs In die 
e Wool Sun, Kaapstad ehou. 'n 

Poar Helshoogte- manne was door. 
~enl I Engelbrecht en Carin lang on. 

Aiesec relevant 
vir sakelui 
~ur LANI ElOFF 
~lESEC, die Internasionale Vereniging vir Han 
e], en Ekonomie studcnte, het wel 'n rol omin die 

vcrandcrende Suid-Afrika te speel, Dit is die slot- 
a,m waartoe daar op 'n onlangse vergadering van 
AICSCC gekom is, Die doel van die vergadering was 
o~, st,udente, akademici en sakelui oor Aiesec se 
a tl~Itcite en potensiaal in te lig. 
~lcsec word verteenwoordig op 450 kolleges en 

unJversiteite in 62 lande. Mnr. Andrew Gladwin, 
vOOrsitter van die Wes-Kaapse Aiesec-tak, het gese 
hUI hoofdoelstellings is om die studente "bewus, 
kffck~ief en internasionaal" ,te hou. Die studente 
I Om In aanraking met sakelui en bou so waardevol 
,e kontakte op. S6 bly die studente in kontak met 
I~tcrnasionale idees te midde van groeiende sank- 
ICS, 

V Mn:. Anthony Coombe, adviserende raadslid 
ran Alesec, het die nut van Aiesec vir die sakewe 
skid verduidelik. Deur 'n internasionale opleiding- 
cmu kry studente die geleentheid om in ander 

I Mnr. ANTHONY COOMBE 
nandc te gaan werk. S6 word nuwe idees dan later 
a 0!1s maatskappye gebring, 

c. Alcsec help ook studente van swart universiteite 
n tcchnikons om vakansiewerk te vind. Die maat 
stappye werf so lede en bespaar later op opleiding- 
Ostes. Deur die reel van seminare, bestuurspro 

~;am~le en besigtigingstoere word die gaping tus- 
b n die teorie en praktyk van die sakewereld oor rUg. 
\V Studente se siening van sy toekomstige loopbaan 
b Ord 6 meer realisties en dit maak hulle dus beter 
ernarkbaar 

oj I\i~sec is ;n nie-politiese, nic-winsgewende orga 
oj a,sIC. Kleur, kultuur en taal specl hoegennamd 
'n .n rol nie. Aiescc-Stellenbosch het byvoorbecld 
Ve U!truilskema met Sierra Leone terwyl die Uni 
t}') rSlteit van Kaapstad 'n soortgelyke oorecnkoms 
\V et ~hana gesluit het. 'n lnternasionalc komitee 
h at In 1986 'n ondersoek in Suid-Afrika geloods 
V) t, het bevind dat Aiescc 'n liberaliserende in 
pooed op studente het en definitiewe sy plek in 'n 
,t:apartheid Suid-Afrika sal kan volstaan. 

t ~Ie voorsitter van die Stellenbosch-tak, me. Ani 
di !adler, mcen dat Aiescc se projektc tot dusvcr 
one ~~ar die negatiewe gevoelens jeens die vroee 
~we Aiesec verander het. 

l>otjiekompetisie was pret 
~: Saterdag,,, 1 8 Maart, h,e! die ~arn~valkomit?c 
flr I eCrstc potjieko kompetisie by die Hipermark In 
n~kenfell gehou. 

di DIe egpaar Belcher het as die beste kokke uit 
t;:lrYd getree en 'n R300 kontantprys ingepalm. 

va IC. hoofbeoordelaar was me, Annette Human 
tcrn dlc Huisgenoot. Volgcns die kamavalvoorsit 
Su ' mnr. Stcyn van Niekerk, was die kompetisie In 
'Wo~~CS en sal dit waarskynlik In jaarlikse instelling 

l\l,:rWintig spa nne het deelgeneem, waarvan slegs 
hi;e .sludcntespanne was. Daar word gehoop dnt 
IOk~dle sukscs volgcnde jaar meer inskrywings sal 

Hannes van Wyk en Salome Duv 
ge 
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y-veldtog strek wyer Maties doen dit nou met fietse Bu 
Hulle is dan ook baie spesifiek oor 
die tipe fiets en bykomstighede wat 
hut Ides. Fietspryse is egter nie 'n 
grap nie. Vir diegene wat oefen v!r 
trapkarre of ander sportsoorte IS 
daar byvoorbeeld die Peugeot Mira 
ge (R749) en die Lazor-Campione 
de Italia (R485). Vir fietsers wat 
aan renne deelneem, i daar fietse 
vanaf R 1200 tot R 1800. Fietsry 
broeke, handskoene, skoene, brille 
en valhelms is noodsaaklike by 
komstighede wat jou nog R500 uit 
die sak kan jaag. Die meeste mans 
betaal hul duur fietse met hut be 
ursgelde. Frans Hansen, 'n junior 
WP raer, meen die duurder klere i 
noodsaaklik, want dis duideliket 
sigbaar. 

Duurder fietse is gemakliker vir 
langer ritte en dis aangenamer as jy 
jou nie hoef te bekommer oor glyen 
de ratte, remme wat teen die wiele 
skeur en 'n ketting wat raas nie. 'n 
Goedkoper fiets is gewoonlik swaar 
der en sal gouer breek as jy te ver 
en te dikwels ry. 

Die meeste fietsers voel glad nie 
bedreig deur onverskillige motorists 
wat op hulle afpyl nie. 'n Mens raak 
gewoond daaraan, se hulle. As jy 
versigtig in 'n reguit Iyn langs die 
geel streep ry, behoort jy nie preble 
me te kry nie. Courtnay Ulyaty is 
egter eendag byna omgery. "Ek hct 
dood onskuldig gery toe die vrag 
motor verbykom en my doelbewu 
van die pad druk. Gelukkig wa~ 
daar bosse langs die pad en ek het 
daarin gejaag." 

• Die fietsryklub beleef vanjaar 
'n bloeitydperk volgens die voorsit 
ter, mnr. Michael Bellstedt. Die 
klub se 75 lede het byna almal aan 
die onlangse Argus fietstoer deelge 
neem. Agt Maties het die 104 kJ11 
onder drie ure afgele. Cathy Car 
stens was die eerste vrou oor die 
wenstreep. Sosiale fietsryers is eg 
ter skrikkerig om aan pretritte dee! 
te neem, want daar is te veel deelne 
mers wat onverantwoordelik ry en 
dan ontstaan ongelukke. 

Deur ELMARI POTGIETER Deur LANI ElOFF 
'n PERSOON kan op agtienjari 

ge ouderdom reeds twee Ii en. ies he 
'n motorlisensie en 'n "dranklisen 

sic". 'n Mens word nie getoets vir 
veilige alkoholgebruik nie. Statistic 
ke bewys dat 90 persent van mans 
en 70 persent van vrouens alkohol 
gebruik. Redes vir die misbruik van 
drank is ontspanning, ontvlugting 
en rcligieuse gebruike. 

S6 het mnr. Wynand Louw, 'n 
navorser oor alkohol- en dwelmver 
slawing by UWK, eergisteraand 
gese op die loodsvergadering van 
karnaval se buddy-veld tog. Die 
lema vaniaar is "Dis lekkerder om 
te bly leer'. 

Die buddy-projek is 'n Nasionale 
lool-projek met die doel om die ge 
tal alkoholverwante ongelukke te 
verrninder, Me. Matieland en haar 
finaliste, is vir die veldtog verant 
woordelik. 

Die buddy-projekte is Maandag 
aand aan die. prims ~n. media be 
kendgestcl. Die funksie IS egter Ole 
goed bygewoon nie. Spesifieke da 
tums van projekte is nie bekend ge 
maa nie, maar die meeste word 
vrocg volgende kwartaal geloods. 

Vanjaar se borge van die veldtog 
is die NVVR, Die Burger, Bruply, 
Culemborg, Willards, Isa Carstens 
en Uniewyne. 

Behalwe die buddy-rally en di 
buddy-bus, word vasvra-kompeti 
sics, picningsopnames en buddy T 
hemde beplan. Vir rcklamedoelein 
des gaan daar vir die eerste kcer 'n 
koerant vcr kyn. Kornpetisies vir 
die beste plakkate, slagspreuke en 
motorrlakkers gaan uitgeskryf 
word. n Opname van studente se 
drinkgewoontes en kroegbesoek 
gaan ook gemaak word. 

Volgens mnr. Louw is 54 persent 
van die 10000 terftes op paaie ver 
lede jaar alkoholverwant. Sestig 
per ent daarvan kom voor by mense 
tusscn die ouderdom 18 en 25. 

Mnr. Louw het beklemtoon dat 
vrouens nie I legter a mans be tuur 

FIETSRY as sosiale sport word toe 
nemend gewild onder Maties, in s6 
'n mate dat dit amper 'n "craze" 
genoem kan word. 

'n Fiets is nie meer 'n vervoer 
middel klas toe nie, maar 'n gewilde 
manier van ontspanning. Dan los jy 
jou ou krok by die huis en gryp na 
jou resiesfiets. 

Oral waar 'n mens deesdae ry, 
sien jy stringe fietsers agter mekaar 

sommige lyk net meer professio 
neel as ander. Die meeste fietsers ry 
smiddae vyf uur die veertien kilo 
meter na die N 1. Ander durf weer 
die paaie na Jonkershoek en die 
Strand aan. Die pragtige natuur 
skoon is 'n bonus en dis soms lckker 
om weg te breek uit die dorp. Mary 
ke Keiler se sy ry fiets om weg te 
kom van haar frustasies en boeke. 

Die lekker van fietsry is dat jy dit 
kan doen wanneer jy wil, dwarsdeur 
die jaar. Jy kan oak die kilometers 
byvoeg soos jy fikser word. Die 
meeste ry hoofsaaklik fiets vir die 
lekker daarvan en "cruise" maar 
net soms deur Stell en bosch vir 'n 
bietjie ont panning. Ander ry weer 
om fiks te word vir ander sportsoor 
te, soos driekamp. 

Mens kan baie verder kom deur 
fiets te ry as deur byvoorbeeld te 
draf', want jy word nie so gou moeg 
nie. Fietsry word ook gewilder on 
der vroue. Johanna Mars ry vir die 
lekkerte ficts, maar ook vir fiks 
heid. Santie Strydom s8: "Dis nie 'n 
alleen sport soos draf of swem nie. 
Jy kan lekker gesels terwyl jy ry." 
Vir Margaret Liebenberg gaan dit 
nie net om die fiksheid nie. "Die af 
stand wat jy met 'n fiets dek, is so 
veel groter as wanneer jy draf. Die 
kans dat jy meer "hunks" sal sien is 
dus groter." 

Vir hulle wat fiet ry ernstig op 
necm, is dit glad nie ongewoon om 
40-50 kilometers per dag te ry nie. 
Naweke kan dit selfs 150 km wees. 

DIS LEKKER OM TE LEEF ... Ann k Alhelt hou hler 'n Buddy-plak 
kaat wat In dl v Idtog g brulk goon word. 
nie. Die meeste van die ongelukke 
is veroorsaak deur mans. 

Alhoewel 'n mens aanvanklik ont- 
panne raak van drank, tree die so 
genaamde "alkohol blues" later in 
en die sintuie word beinvloed. Ton 
ncl- en dubbelvisie tree dan in. 

Volgens mnr. Louw tree mense 
steeds in ooreen temming met hulle 
persoonlikheid op, al is hul1e dronk. 
Die ekstrovert sal uitbundig raak en 
aggressief bestuur, terwyl die intro 
vert versigtiger sal wee •. 

Alhoewel die alkoholvlak in jou 
bloed nie meer a 0,8 mg per 100 
ml mag wee nie, wissel dit afhan- 

gende van gewig, gesondheids- en 
gemocdstoestand. 

Die buddy-projek verbied nie 
mense om te drink nie, maar moe 
dig hulle aan om verantwoordelik te 
drink en nooit te drink en bestuur 
nie. Weens die finansiele welslae 
van drankverkopc, sal drank nooit 
verbied kan word nie. Verantwoor 
delike gebruik daarvan is dus nood 
saaklik. 

Die Buddy veldtog wit veral op 
eer tejaars konsentreer, want 'n per 
soon se drinkgewoontes word oor 
t.wee jaar gevestig. 

Musiek en modes 
by L yd · a se tuin party 

Matie eisburo vir 
Stud nt to r 

Deur SUNE BRUGMAN 
Binn 

LYDIA se jaarlikse tuinparty veri cdc Saterdag 
was weer 'n uithanggeleentheid. 

Eregaste by die geleentheid was Mej. Matie 
land, Anneke Alheit, 'n vroeere matrone, me. Mat 
tie Viljoen (self '0 oud-Lydianer), me. Anne Roe 
lofse, eienaar van Mame-klerewinkel en me. Ren 
sche Bougas, 'n ontwerper. 

'n Modeparade en musiekuitvoering het deel van 
die party uitgemaak. 

Die eerstejaars het wintersklere van Foschini en 
me. Bougas gemodelleer. -Iegante aanddrag en 
slenterdrag is vertoon. 

Twee inwoners van Lydia, Anchen Schreuder en 
Paula Retief', altwee B. M us-studente, het vir mu 
sikale vermaak gesorg. Anchen het gesing, terwyl 
Paula die fagot bespeel het. Hulle i deur Tertia 
Vis er op die klavier begelei. 

Me. Mattie Viljoen, 'n inwoner van Lydia in die 
vyftigerjare, het die huidige Lydianers vermaak 
met staaltjies oor hulle pret en reels, 

Paula Retie , in 'n koningsblou rok, is deur mee. 
Alhcit, Bougas en Roelofse as die be geklede vrou 
angewys. y het In R25-ge kenkbewys van Fo 

schini gewen. 

So":at 9~ men. e he.t die tuinparty bygewoon. Dit 
word jaarliks deur die HK gereel, Volgens Petro 
Steyn is dit 'n lekker geleentheid waar Lydianers 
saam kan verkeer. 

Bootvaart 
Buit land R i 

Zimbabw / Malawi 
I ra I: Kibbutzw rk 

AMPTELIKE LID 
lATA ASATA ITA 

MATIES REISBURO 
TRAVEL BUREAU 
Reg. No 63/07438/07 

W RELDWYE REISKONSUL TANTE 
MA TIES STUDENTETO E - (R i 9 Id vanuit 

Johanne burg) 
26 Juni - 13 Julie 

i ugtoer - minimum van 15 mense = R 1 450.00 (Sluit 
rv rblyf n vervoer) 

* MALAWI: . 
B pland 
in kamp 
of 
Gro preisg Id b skikbaar - minimum van 
= R556,00 P r per soon 

UROPA:2 Nov mb r - 14 da tot 3 maand 
Rig Id - R 1 900,00 (verd r ei r "lings) 

10 mense 

PLAT AK 

* DIE MA TIE lOER 
NA EUROPA: 03 D mb r - 3 wek 

Toerprys - R3900,OO 
* EUROPA 
JEUGTOER: 

BTK wen uit tailing we r 
6 D mb r - 21 doe plu 1 w k ki 

To rpry - R3500,00 

Am rika -- 1 [cor revoer vanaf R2 673,00 
Europa - 1 [cor r to r vanaf R 1 610,00 
I ra I - 1 iaar revo r van of R 1 652,00 

in traat St II nbo eh Tel.: 02231-71136 

D1 E Berg- en Toerklub het vir die tweede agter 
eenvolg nde jaar die eerste pick in die Vereniging 
. week-uitstalling verower. Die Handelsver 
eniging, Aiesec, was tweede en Musicultus derdc. 

Die ccrste pry was R200, met R 150 vir die 
tweede en R80 vir die derde plek. 

Die uitstallings is beoordeel deur dosente van 
die Bcdryfsielkundc departement. 

Jeugkrag cn die PSA het spesiale verrnelding vir 
hulle uitstallings gekry. 

"It JEUGREISGElDE: 

SENPERGEBOU, PI 
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Neels leer ken die 
Deur VANESSA BRAND 
NEELS TROSKIE is 'n LL.B stu 
dent in sy tweede jaar. By is 'n baie 
veelsydige mens. By is voorsitter 
van die Matie-stoeiklub en ing ook 
graag. Op die oog af is Neels 'n 
goeie voorbeeld van iemand wat op 
universiteit betrokke is. Daar is net 
cen verskil - Neels is blind. 

. !'1eels, met sy gidshond, Bridget, 
I n bekende tonecl op die kampus. 
Sonder Bridget sou dit moeilik wees 
om te weet Neels is blind, want hy 
tree nes enige "norrnale" mens op. 
~!y beskou homself nie as gestremd 
n!e. "As ek gestremd was, was ek 
me nou hier nie." 

Neels glo dat gestremdes geen 
~pe~iale regte in die lewe het nie. 
'DIs nie 'n siende se skuld dat ie 
!lland blind is nie. Dis nou maar net 
I~ts wat gebeur het. Daarom kan ek 
me 'n kampvegter wees vir die regte 
van blindes nie. Maar 'n gestremde 
moer self aanpas in die lewe en 
daarmee saamleef. Dis niemand se 
Plig Om hom te help aanpas nie." 

Volgens hom is dit nie vir 'n blin 
de persoon moeilik om op Stellen 
bosch te swot, klas te draf en aktief 
aan sport deel te neem nie. "'n 
Mens weet nie wat jy kan doen 
voordat jy dit doen nie. Die lewe is 
wat ek daarvan maak." 

Neels maak van moderne tegno 
logie gebruik om te studeer. Vrywil 
ligers Ices vir hom al sy handboeke 
op kassette. Hy tik sy klasnotas self 
op 'n Versa'Braille 
woordverwerkingsappa- 
raat in. Die apparaat word aan 'n 
rekenaar gekoppel, en 'n rekenaar 
drukker sit dan sy notas in gewone 
skrif om. S6 "skryf" hy sy eksamen 
en semi narc. 

Neels is blind gebore. By kan wei 
vaagweg tu sen lig en donker onder 
skei. Hy is Pretoria gebore en het 
graad 1 en 2 daar behaal, Hy het sy 
skoolloopbaan by die Pionierskool 
vir Blindes in Worcester voltooi. Op 
skool was hy voorsitter van verskeie 
verenigings. 

Dit was vir hom 'n groot voorreg 
toe hy deur sy klubmaats as voorsit- 

mens 
tcr van die Matie-stoeiklub verkies 
is. By het in standerd een met ama 
teurstoei begin en het reeds Maties, 
Boland en die WP verteenwoordig. 
Volgens hom kan gesig jou help in 
stoei, maar dis nie so belangrik nie. 
"My klubmaats aanvaar my ten vol- . 
Ie. Ons i. groot pels." 

Neels is oak baie lief vir musiek. 
Saterdagaande sing hy in die Virgo 
restaurant wat aan sy ouers be 
hoort. "M usiek is slegs vir my 'n 
stokperdjie, maar ck geniet dit 
baie." Hy studeer ook in die restau 
rant wat al vir hom soos 'n huis 
voel. 11y hou ook daarvan om aan 
dkrieket cn rugbywedstryde by te 
woon en Nico Malan toe te gaan. 

Die mensekennis wat hy deur sy 
unieke waarneming van men e op 
gedoen het, is vir hom van groot 
waarde. Hy leer mense ken deur na 
die innerlike te kyk, Soos hy dit 
stel: "Die uiterlike is nie belangrik 
nie. Ek leer mense ken soos wat hul 
Ie werklik is, die mens binne die 
mens. Mense beoordeel mekaar op 
hoe hulle lyk en dis verkeerd." 

binne die mens 

Carnival set for record Gestremdheid keer nie karnaval 
By JO-ANNE SEDGWICK 
~WITH still more excitement of 

hat Maties do from nine till 
two" to come, the carnival commit 
lee is confident that the 1987/88 
term will be a record year. So far, 
Rag's success has been overwhel 
lTIing. 

A potjiekos competition and rhOlf day were only the latest in the 
lhne-up of activities organised by 
c carnival committee. Maties day 

at the races represented one of the 
~ore glamorous occassions with 
Olh the amount of money made 
and,the turnout exceeding last 
Yea I r s record. The windowdressing 
Co Iccted R200 and the Fun Run 
~ I 00. Although a record figure i. 
d )(P~cted this year, the organizers 
d?n.t want to make a definite pre- 
lehon at this stage. 
The Miss Matieland finalists bcre each expected to collect R500 

u~fore the coronation ball and ano- 
er R 1 000 by the end of July. 

Steyn van Niekerk, the chairperson 
?f rag stressed that Miss Matieland 
I chosen on personality, since she 

serves as a PRO. 
The two main events which are 

still in progress are the motor- and 
debutante competition. Both are ex 
pected to exceed last year's record 
of RJ 50000 and R60000 respecti 
vely. According to the debs organi 
zer, Annien Smith, participants are 
really going all out to make this 
year a success. The Debs Ball will 
be held on 29 July. 

A giant Chocnut Sundae will be 
built on the 21 May at the Hyper 
market. A Vice-Chancellor's Ball, 
as well as an art and wine auction 
are planned for 23 July at the Cape 
Sun. 
An exciting project still in thepi 

peline is a "rag farm". This, accor 
ding to Steyn van Niekcrk, will ho 
pefully encourage a greater group 
atmosphere where floats can be 
built and other carnival functions 
held. He also mentioned that there 
was a noticeable lack of participati 
on from senior students who tend to 
write carnival off as a first year'. 
"rave". So far the university autho 
ririe have been reluctant at this 
idea. 

'n KARNA VAL vir ge tremdes is 
onlangs byd~ D.F. Malan gedenk- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sentrum aangebied om die gestrern 
des en die gemeenskap 'n gclcent 
heid te gee om sosiaal te vcrkeer, 

Die karnaval is deur tweedejaar 
maatskaplike tudente in samewer 
king met Uskor, die plaasl ike 
ACVV, die Kinder- en Ge insorgve 
reniging en die Vereniging vir Lig 
gaamlik Gcstrcmdes gercel. 

Hoogtcpunte op die program het 
buikspraak deur Tinie Hofmeyer, 
volkspele deur Hui Hori on en op 
tredes dcur die Kaap e Klopse inge 
sluit. 'n Kooruitvocring deur inwo 
ners van Cloete ville en 'n dan vcr 
toning deur die Sizarnele creche 
van Kaya Mandi was ook op di 
program. 

Die publiek kon saam met die e 
stremdes deelneem aan boere port, 
suikerka kanade n spelet iies 00. 
darnbord, rolba] en schulbak. Uit 
stallings van hr ndw rk het eer 
eens die verrnoens van gcstrernde 

Deur ILSE CILLIERS 

Debs en Meesters di nl 

ALMAL HOU VAN KARNA V AL ... 01 
Ilk student g nl t 'n tool rig 

g oot Seksie 

IN VERNA ME GESELSKAP ... Prof. Karin en Chris Barnard, Wilma 
van der Merw n Albert K vv. 

vir donasics, maar daar is tog andcr, 
nes Wilma, wat mcer inisiatief aan 
~ie dag 18. Albert Keevy, verlede 
jaar se wenuer, het 'n R] 000 0 
kontantkompetisie geloods, illier. 
Viljocn het 'n motorkompetisie uit 
ge. kryf en arin-Marie I' ock hct 
skildcrye opgeveil. 'n Volkswa cn 
Fox wag vir die persoon wt t di 
meestc geld insam I. Die tweede 
prys is 'n rei ru Mauritius met an 
der pry. e 'n mikrogolfo nd, R] 000 
studiebeurs en klereb \ y. e. Vir 'n 
f'e n o m e n a l e insam ling van 
R 70 000 kan 'n BMW gewen word . 

As aans poring m jy ekcre 
funksics bywo n. Om di e r te 
debsfunks ie op 5 Maart te kon by 
woon, 1l10CS 'n debs R 150 ingesamel 
h t. Die volgcndc komrol s vind or 
19, 20 n 21 April plans, 

• el y 
Deur ANNCHEN NEL 
~---------------------- d·1LMA VAN DER M -RWE 
i Ink grool. 'n Mikpunt om R25 000 
gn tc samcl is vir haar glad nie ver 
d C og nie. Ook nie om 'n reuse mo 
I(cP~rade tc reel met prof. Chris en 
arlo Barnard as eregaste nie. 

w Wilma is een van 190 studente 
d at vanjaar ingeskryf het vir die 

~
C~utante en karnavalmeesterskom 
ellSie. Hulle samel geld in vir Us 
Or. 

k bit is vanjaar reeds die vlerde 
d CCr dat Wilma aan die kornpetisie 
h celncen. Met haar cerste poging 

t sy 'n motor ~ewen. Die het sy 
G t.cr verruil vir n vakansie op die 
Jrlckse eilande. 
. ,Ii.aar grootste projek tot dusver 

~IC raar was 'n modeparade wat sy, 
III arnewerking met die Hande 
saarsvereniging van die Tygervr lIei 
geb~rum, Donderdagaand daar aan ne led het. Prof. Chris en Karin 
arnard was die eregastc. 

~ Modelle van die Petrusa Rood 
~gC~tskap hct veertien van die kle 
kCW,nkels in die entrum c winter 
lere gemodclleer. Skakerings van 

VWa:1, rooi, grys en kameelbruin is 
r an,aar se winter kleure met die 
dOkke lank en kort. Elegante aand- 
ra en slenterdrag is vertoon. 

e MCj. Matieland, Anneke Albeit, 
n ses van haar prin esse het ook 

~ lllodelleer. Die modepnradc is af 
t1csluit op maat van Dirty Dancing 
... to haljaar die mense. 
s In sy toespraak het prof. Barnard 
/ 'Waardering uitgespreek vir die 
h1dcnte se werk vir Uskor en vertel 

dat sy dogter, Deirdre, ook eens op 
'n tyd as debutant 'n motor gewen 
het. Sy het egtcr nie so hard gcwerk 
soos Wilma nie, het hy gese. 

Wilma was vcrheug oor die ver 
loop van die aand. "Prof. hris en 
Karin is sulke spontane mense. Ek 
waardccr dit regtig dat hulle moeite 
gedocn het om te kom. Bulle het 
pas teruggekcer van hul plaas in 
Richmond," het sy gese. 

Wilma het op 4 'ebruarie ook die 
premiere van Fiela se Kind in die 
Sanlamsentrum gcrecl. 
• Miki Redelinghuy. berig dat 

daar vanjaar 190 debutante. en kar 
navalmeesters ingeskryf het in ver 
gclyking met 1987 se 140. Met nog 
vier maande voor die afsluiting van 
di' kompet is ie, is daa r reed 
R30000 ingesamcl. Sommi e vra 

•• n I 
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Int 
Kondoomtoestelle vir Wits 
JOHANNESBURG. Wits se tudcnte-gesondheldsdiens het toestelle 
op hul kampu beskikbaar gestel wat kondome teen 50 sent elk aan die 
studente verskaf. 

Hierdie toestclle, wat in die rnanstoilette aangebring is, maak deel 
van Wits se poging in 'n landswye veldtog teen Vigs uit, 

'Sploen-dosent' uit Nigeria verban 
LAGOS (Nigerie). - 'n Do ent in Sosiologie aan die Universiteit van 
Ahmadu Bello, mnr. Patrick Wilmot, is uit Nig ric verban nadat hy 
daarvan beskuldig i dat hy vir Suid-Afrika gespioeneer het. 

Mnr. Wilmot is in 'n koerantberig as 'n "leidende sosialistiese akade 
mikus wat teen apartheid betoog het", beskryf. Jackie Taylor. 

Duisende studente veg op strand 
ARANSAS (Texas). Meer as 'n duisend stud nte het die afgeJope 
lentevakan ie aan dIe gewilde strandoord in 'n gevcg teen die pohsic en 
lede van die publick betrokke geraak. 

Tydens hierdie skermutseling her drie mense meswonde opgedoen en 
twec poli ie-offisiere is beseer. ' 

'n Verenigde State-kuswagwoordvoerder het bevestig dat men c be 
seer i , en dat motors aan die brand gesteek is. 

Ooggetuies beweer dat die geveg uitgebreek het nadat 'n motoris 'n 
mei ie op die strand raakgery het, en daarna gepoog het om die toneel 
te verlaat. Jackie Taylor. 

Polisie in Dtrbcn-kosbus 
DURBAN. Die veili heidspoli ie het die Allan Taylor-manskoshuis 
aan die Universiteit van Natal se Durban-kampu verlede week binne 
edring op sock na studente wat verbode publikasies besit. 
Een student, mnr. Srmphiwe Mguduso, vir 'n kort ruk aangehou. 'n 

Klag vir die besit van verbode materiaal word teen hom ondersoek. Die 
poli ie het na. bewering twee d e later tcruggekeer op sock nr Durban se 
San. co-v or itter. 

Wits-s udent is Mej. Portugal 
[ I. ARO '. 'n Wit -student, me lsobel da Co ta, i vand e week as 
MeJ, Portugal gekies, Die 21-jarige me. Da Costa wa verlede week nog 
'n regstudent in Johanne burg, maar g, an haar nou permanent in Portu 
gal ve tig. 

Die feit dat . y 'n Portugese burger is, maak dit vir haar moontlik om 
aan die Mej. H elal kompetisie deel te neem. uid-Afrika word verbied 
om .koonheidskoninginne vir die kompetisie in te kryf. 

Mediese deurbraak vir Kovsies 
BLO ~MFONT IN. - 'n lnterna ionale medi se deurbraak is aan die 
Universiteit van die Vry. taat bekend gemaak mel 'n nuwe , pp: raat wr t 
vert nderinge in die rooi. el-inhoud van bloed tydens opcrasies meet. 
ric elektro-bl edrncter is deur dr. Arend de Waal van die departc 

ment hemiese Patologie antwerp. 
Dr. De Waal het ge c dit is die eerste keer dat lewens in die op rasie 

teater gered kan word deurdat narkotiseurs die onmiddelike veranderin 
ge in bloed elkon entrasie kan monitor, en derhalwe kan keer dat die 
pasiem bloed v rl r. 

Volgen. dr. De Waal het die gedagte van die apparaat ontstaan in 
proewe wat hy op p rde gedoen het om bloedveranderinge in hardlopcn 
de P rde te bepaal. 

Die apparaat word hierdie week tydens 'n narko ek ngres by Mcdun 
n an n oorscse be. oeker bekendge tel. 

II Mat 

Afrikaans neem af op UWl 
"U WK sal binnekort nie 
meer 'n Afrikaanse kampus 
genoem kan word nie.' 
BEL VILLE. Die gebruik van 
Afrikaans a voertaal aan die Uni 
versiteit van We -Kaapland (UWK), 
i besig om af te ncem. 

Hoewel UWK a 'n Afrikaans 
sprekende universiteit bestempel 
word, tipeer die meeste studente dit 
as 'n sogcnaamde "Bushcollege" vir 
swart studcnte. 

Volgcns syfers wat deur die De 
partement van Onderwys en Kul 
tuur van die Raad van Vertecn 
woordigers verstrek is, word Afri 
kaan al hoe meer buite die univer 
siteit se departement Afrikaans -Nc 
derlands deur Engels vervang. 

Die hoofrede vir die afname is 
die teenwoordigheid van ongeveer 
2000 studente wat nie Afrikaans 
magtig is nie. 

Baic van hierdie studente is van 
lande soo Transkei, Malawi en 
Zimbabwe afkomstig. Swart stu 
dente aan UWK maak ongeveer 
twaalf persent van die studentege 
tallc uit. 

Die dekaan van die departemcnt 
Afrikaans-Nederland, prof. Tony 
Links, gee toc dat Afrikaan in 
"mededinging' met ander talc op 

Prof. COLIN JOHNSON, 
die kampus is. Tog voeg hy by dat 
die departement konstant groei en 
dat hy nie glo dat Afrikaans "be 
dreig' word nie. 

'n Opname, wat aan die departe 
ment Plantkunde gedoen is, toon 
dat die gebruik van Afrikaans af 
neem. Volgen prof. Colin Johnson 

'n MOSIE wat dec I uitmaak van die 
nasionale Nusas-veldtog, wat vir die 
verbanning van apartheid en die wetti 
ging van demokrasie vra, i gister op 'n 
Nusas-vergndering eenparig aanvaar. 

Die mosic word vandag aan die regc 
ring gelewer. 

Die voorsitter van die Black Sash, 
Mary Burton, het op die Nusas-verga 
dcring gese dat die vcrsoekskrif aan 
die rcgering "'n pluimpie vir Nusas 
is. " 

Sy het beklerntoon dat netwerkc en 
organisasies, veral onder studente, van 
groot bctckenis is omdat H 'n gevoel 
van gesarnentlike verbintenis belangrik 
in die bou vir 'n tockomstigc dernokra- 
tiesc gcmeenskap is." . 
"Daar is min wat men kan doen be 

halwc om die idcale van mcnseregte 
hoog te hou," het sy gcse. Sy hct be 
klemtoon d t . tud nte nic die slagof- 

Mosie vi 

van die dcpartcment Plantkunde sal 
UWK binnekort "nie meer 'n Afri 
kaanse kampus genoem kan word 
nie." 

Prof. Johnson het gese die teen 
woordigheid van 'n enkele student 
wat nie Afrikaans magtig is nie ver 
oorsaak dat die Ie ing in Engels 
aangebied word, "al is die Afri 
kaanssprekende in die meerdcr 
heid". 
"Op ccrstejaarsvJak word die pro 

bleem te bowe gekom deur die stu 
dente te verdeel in 'n Afrikaanstali 
ge en Engelstalige groep." 

Volgens prof. Johnson kan dit nie 
met die klein tweedejaarsgroepe ge 
doen word nie, "van wie 'n groot 
pcrsentasie swart is en nie 'n woord 
Afrikaans kan praat nie." 

Dit kom volgens prof. Johnson 
daarop neer dat die dosent alles wat 
in Engels gese word, in dieselfde le 
sing in Afrikaans moet herhaal as 
hy reg aan albei tale wil laat ge- 
skied. 

Baie Afrikaanssprekende studen 
te verkies ook vanwee beperkte Af 
rikaanse naslaanbronne om na Eng 
els oar te slaan. 

Prof. Johnson het bygevoeg dat 
die meeste nagraadse studente ver 
kies om hulle eksamens in Engels af 
te Ie. 

Wits-SR 
verbied SMA 
pamflet 
JOHANNESBURG. 'n PamfJet 
wat vir nasionale verspreiding deur 
die Nasionale Studente Front 
(NSF) opge tel is, is verlede week 
tydeJik deur Wits se SR op die 
kampus verbied. 

Wits se NSF-affiliaat, die Stu 
dents Moderate Association, het die 
SR daarvan bes kuldig dat die pam 
flet kwaadwillig verban is. 

Volgen die PSA-voorsitter op 
Stellenbosch, mnr. Danie Kriel, was 
daar 'n fout op die pamflet, Die 
NS hct versuim om "voormalige" 
Black Students Socicty-voorsitter te 
skryf, wat die indruk geskep het dat 
mnr. Daly Mpofu, wat ~ angehaal 
word, die huidige BS -v orsittcr is. 
'n Wit Sk-lid, me. Erika Elk, 

het die parnflet op hierdie gronde 
nie vir verspreiding op die kampus 
goedgekeur nie. 

Mnr. Kriel het gese dat SMA 
voorsitter, mnr. Peter Coutroma 
nus, "oor 'n ander kwe ie" vir Wits 
se rektor, prof. Charlton, gespreek 
het toe die rektor van die pamflet te 
hore kom. Prof. Charlt n het "on 
middelik" vir die SMA toestcm 
min~ gegee om die pamflet te ver 
sprei. 

Die SR het intussen di pamflet 
goedgekeur nadat die fout regge 
maak is, en weer aan hulle voorgele 
is . 
• In hierdie uitgawe van Die 

Matie i die Wits-pamflet as 'n in 
setsel in die koerant. Dit is deur die 
PSA gedoen. 

Nusas-veldtog aanvaar 

Onthou: Tu en 11-14 April - kom haal u 
bo k tot tyd en wyl v rder k nni gewing 

e de. I.v.m. 

V rkop r , 
• 

N 

Deur TINA DU TOIT 

se "toekom 1/ an u v rm Id word. 
dank u almal vir U ond r teuning! 

fers van propaganda moet word nie, en 
dat "die waarhcid" deur rniddel van 
netwerke cn organisasies g sock moet 
word. 

Die Black Sash is volgens haar veral 
bekommerd oor verhoogde militarisa 
SIC wat In regermgsoptredcs gcsicn 
word. "Die regering sal enige mag wat 
In hulle hande is, gebruik om verskillc 
te bedwing," het sy gese. 

Volgcns haar al.die regering deur 
rniddel van die" tilmaak en omkoop" 
van opposisie "die harte van die bevol 
king probcer tcrugwen." Die inpcrking 
van oppo i ic teen die rcgering sal na 
die "vcrpreiding van konflik lei," hct 
sy ge c. 

In die vcrsoekskrif wat oorhandig is, 
word die regering se optredes as by 
drac tot die "hevordering en intensifi 
sering van konflik' gesicn. Die optre 
des bied volgcns die mesic "nie aan 
Suid-Afrika cnige hoop vir die bevor 
dering van 'n dcmokratiese oplossing 
nie." 



.. , 
DIE MATIE WOENSDAG 30 MAART 1988 - 9 

, 1<1 t ., 14', , , 

Raukie NP-kandidaat 
verheug oor jeug 
~ur INGRA DU BUISSON 
JOHANNESBURG. - Die Nasio 
nale Party het 'n RAU-student, 
lllnr. Eddie Venter, as hul kandi 
d~at in die TriomfjWestdene-wyk 
v!r vanjaar se munisipale verkie- 
lng, aangewys. 

. Mnr. Venter (24), 'n derdejaar 
student in Vervoerekonomie, het 
dan Die Matie gese hy voel verheug 
at. ~ie NP die jeug meer by party 
Polltlek betrek. 
Hy het gese dat hy 'n "gebalan 

s~erde lcwe" lei, en dat so 'n stap 
nleMsy studies sal benadeel nie. 

.nr. Venter is aktief by politick 
~n ~!e studentelewe betrokke. Hy is l ie kampus aan organisasies soos 
~e rampfonds en RAURIG, wat 

~Ienbste aan die gemeenskap lewer, 
er onde. 
d' Hy het voorts gese hy dink dat 
re Johannesburgse gemeenskap in 

genome is dat daar aan die jeug die 
~ele~ntheid gegee word om hulself 

. In die politieke arena te bewys. Vol 
~ens hom moet "positiewe bydraes" :t die gemeenskap nie gemeet 
n ·ord aan 'n persoon se ouderdom re, 
d Mnr. Venter glo dat hy 'n beson 
I ere bydrae op stadsraadvlak kan 
w Wer. Hy voorsien ~een probleme 
s een.s "verdeelde lojaliteitc" tusen 
Y pltgte as stadsraadslid en voltyd 
e student nie. Hy het beklemtoon 

Skakeling 
met UWK 
uitgestel 
Deur EDNA ROELOFSE 
BELVILLE. - Die skakeling wat 
vandeesweek tussen Stellenbosch 
en UWK-studente sou plaasvind is 
twee dae voor die ontmoeting weens 
"spesiale omstandighede" uitgestel. 
Volgcns die SR-lid vir Spog en 

organiseerder van die skakeling, 
":lnr. Nickie Smit, was die ontmoe 
t!ng "onmoontlik gemaak deur spe 
siale omstandighcde". Mnr. Smit 
h~t gesc hy "kan nie op die kwessie 
ultbrei nie". 
Volgcns mnr. Smit is daar -rnet 

~WK se SR-voorsitter, mnr. Lesley 
r'!ck, oor wat die "spesiale omstan 
dlghede" mag bchels, in verbinding 
getree. Mnr Smit het gese dit blyk 
dat daar eerder "administratiewe 
probleme was om die US-studente 

Wits SRC preside te ontvang". 
Mnr. Smit het reelings vir die 

skakeling reeds aan die begin van 
die kwartaal met 'n skakelbeampte 
van UWK, mnr. Abdol, gefinali 
seer. Die datum vir die ontmoeting 
is telefonies en skriftelik met hom 
bevestig. 

Volgens 'n lid van die Spog-komi 
tee, me. Helene Rossouw, was mnr. 
Abdol die verkeerde persoon om 
mee te skakel, en moes die reelings 
eerder deur die SR plaasvind het.. 
Mnr. Abdol het UWK se SR nie be 
tyds van Stellenbosch se skakelings 
poging Iaat weet nie. 

Me. Rossouw het daarop gewys 
dat uitnodings aan Maties wat die 
geleentheid sou bywoon, uitgestuur 
is voordat die finale rcelings met 
UWK getref is. 

Volgens haar was sy met mnr. 
Fick in verbinding, en is daar geen 
kwade gevoelens van UWK se kant 
nie. Mnr. Fick het haar belowe dat 
die besoek volgende kwartaal sal 
kan plaasvind. 

Dit was vir Die Matie onmoontlik 
om mnr. Fick vir kommentaar op te 
spoor. 

By YVETTE SMITH 
JOHANNESBURG. - The SRC 
president of the University of the 
Witwatersrand, Ms Rosemary 
Hunter, has been detained under 
the emergency regulations. 

Ms Hunter was taken from her 
home at 6.30 am on Monday 21 
March. She was instructed by se 
curity police to take enough clothes 
for a week. 

The chairman of Wits Black Stu 
dents Society, Tigo Moseneke, was 
detained at the same time. 

Wits' vice-chancellor, Professor 
Robert Charlton said that the uni 
versity regarded the matter "with 
the utmost concern" and added that 
the Wits' attorneys have been in 
structed to take action immediate 
ly. 

According to Erica Elk, a fellow 
SRC member, Ms Hunter has not 
been previously detained. Neither 
could she suggest a valid reason 
concerning Ms Ilunter's present de 
tention. 

"The SRC has been extremely 
busy during the past few weeks or 
ganizing a referendum on the cam- 

pus gauging student support of the 
present SRC." She added that 90 
per cent of the students who voted 
were in favour of the current SRC. 
Only 9 per cent of the students vot 
ed in the previous SRC elections. 

The SRC treasurer, Tom Plew 
man, added that considering the 
fact that Wits would be com 
memorating Sharpeville-day, Ms 
Hunter's arrest was originally re 
garded as intimidation. 

The SRC chairman at the Uni 
versity of Cape Town, Cameron 
Dugmore, condemned Ms Hunter's 
detention. 

Various protests have taken 
place, on and off the campus con 
demning Ms Hunter's detention. A 
meeting was held last week reject 
ing the government's right to hold 
people in detention without giving 
them a fair trial. 

Prof Hunter (Rosemary's father), 
Winnie Mandela, Sister Bernard 
and the president of the South Afri 
can Council of hurches, Dr Frank 
hikane add res ed the meetin . A 

200 trong crowd have also protest 
ed against Mi s Hunter's detention 
off the campus. 

t detain d 
Several RC members and Nu 

sas head-office personel paid a visit 
to John Vorster Square in the hope 
of delivering a bunch of rose. to M. 
Hunter. They wer told by polic on 
duty that John Vorster Square w s 
a "police station and not a hospi 
tal". She was allowed a brief vi it 
from her parents and attorney on 
Friday. 

Although he has not been for 
mally charged, police revealed that 
a dossier reg, rding Ms Hunter's po 
litic, I activities ha been opened. 
Nusas chairman at Stellenbo ch, 

Mark Behr, expre sed his "stron 
gest condemnation" regarding the 
detention. Be added that it was 
"absolutely hockin especially 
seen in the light of Wits' Prof Ray 
mond Sumner's arrest some thre 
years ago. 

Ms Hunter's brother Roland, i 
currently serving a five year sen 
tence after being charged with high 
treason three years ago. Mr Hunter 
had expo ed South African upport 
regardin 10 istics and training of 
Renamo reb Is in Mozambique to 
th international press. 

Mnr. EDDIE VENTER 

NUSAS 
(Vervolg van bl. 1) 

punte ook op Stell en bosch gehoor 
kan word." 
"Die SR bestaan uit nege Nasio 

nale Party-onderstcuners waarvan 
agt tydens die SR-verkiesing 'n 
pamflet, met belaglikc slagspreuke 
soos die UDF is zeff', onderteken 
het." 

Mnr. Behr het bygevoeg dat twee 
van hierdie SR-Iede tydens die ver 
kiesing "nie ecns vyf van die meer 
as 400 UDF-aftiliate kon noem nie. 
"Dit is die mate waartoe hierdie 
mcnse ernstig is om Suid-Afrika Be 
probleme te verstaan." 

Nusas het aanvanklik met vytien 
stem me teen drie besluit om skake 
ling tussen Stellenbosch en die Nu 
sa. -geaf'Iiliebrde kampus e af te 
keur. 

Hierdie besluit is later in heroor 
weging geneem en Nusas het die 
ander k~mpus e aangeraai om elf 
te besluit of hulle met Matie se SR 
wil skakel. 

Mnr. Bchr het gese dat Nusas e 
bespreking oor die kwes ie in her 
oorwe ing geneem is "in terme van 
die R-lede wat in die verI de ob 
jektief in hulle benadering 0 r die 
rcalitcite in Suid-Afrika was". 

Volgens mnr. Brand verstaan hy 
Nus as se taktiese redes, maar meen 
hy dat daar geen teoretiese re ver 
diging vir Nusas se invloed oor die 
SR is nie. "Ek is baie ontsteld, om 
dat hulle op die mense wat vir on 
gestem se tone trap." Hy het byge 
vocg dat Nusas 'n bcdingingsmag 
het wat ander men. e op die karnpus 
se regte skend . 
• In reaksic het mnr. teward gese 
hulle SR het 'n probleem met hullc 
tydskedule gehad, en dat die kake .. 
ling daarorn onrnoontlik sou we s. 
Volgens mnr. Steward het hulle nie 
die. aak or> Y m riete b luit nie. 

Hy hct bygevoeg dat hulle oop 
was vir skakeling met tellenbo ch, 
maar dat "sulke ontmoeting. n 1 
beperkte waarde hct". 

dat hy 'n verdere jaar se studie in 
die staatswetenskappe beplan. 

Mnr. Venter het gcse hy sal ty 
dens die vcrkiesing groter deelname 
deur die jeug by party-politick be 
pleit, 

By meen die NP is die enigste 
politieke ~art~ ~at vreedsame her 
vorrrung an Suid-Afrika kan be 
werkstellig. 

U -. tudent v rskyn 
in hoi oor hiertrok 
KAA PTA D. 'n Student aan die 
Universiteit van Kaap tad ontk n 
skuld op 'n aankla dat hy in April 
vcrlede jaar 'n trok wat hi r op die 
kampus afgelewer het, aan die 
brand gesteek het. 

Mr. Ziko Timela taan tereg in 
die Wynberg DL trikshof op 'n ann 
klag van openbare geweld, 

Die sta t voer aan dat mnr. Ti 
meJa saam mel twintig ander stu 
dente die. tr~k tyden~ prote.optogt 
e~ ontwngtmg op die karnpus aan 
die brand g steek het. 

M nr. Timela i. op bor tog van 
R 18000 vrygelaat en sy . aak i uit 
gestel na 2() April. 

glt Is hoe Wits se studenteko rant, di Wits Stud nt, s jong. 
ultgaw Iyk. 

Regering sal binneko t 
oor subsidies besluit 
Deur PEARLIE JOUBERT 
KAAPSTAD. Die re ering sal 
binnekort aandui hoe "die moont 
like inkorting van subsidie ,H han 
teer sal word nadat die subsidie 
voor. tt;lIe deur die Kaapse en Na 
tal e afdeJings van die Hooggeregs 
hof ongeldig vcrklaar i . 

Die Minister van Nasionale Op 
vo ding, mnr. F. W. de Klerk het 
aangekondig dat die regering kennis 
ncem van die Hooggere~ h f se uit 
sprake en dat altern ticwc tappe 
spoedig aang kondi al word. 

Volgens mnr. De 'Ierk sal die 
stappe verseker dat die r ering se 
doeJstellin~ wat m t die inkorting 
van. ub idies beo g i , te ds bercik 
kan word. 

Hy het di doelstellings a volg 
beskryf: 
• Die ononderbro n ong hinder 
de onderrig en tudie aan universi 
teite. 
• Die funk i nel • konstru ti we 
en opvoedkundi e gerigte aanw n 
ding van bela tinggeld. 
• Die toepassing van ffekti iwc 
maatrecls om die g ie orde en dis 
sipline te handhaaf. 
• Die handhawing van die universi 
teitswese . e tradisionele akadcmi - 
s waarde en. tandaarde, 

Mnr. D Klerk s k kelb amp- 
te, mnr. J. otze, het an Die Ma 
ti gese die re erin kr n app lie r 
of die wet wysig m. doend t 
verseker dat hul doelstellings teed 
bereik word. 

Univer iteite n 

Mnr. F. W. DE KlERK 

Uni g h u 
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Ka:merbesoeke moet kom 

STUDENTE aan 'n universiteit moet soos vol 
wassenes bebandel word. Dit help nie ower 

hede probeer rokspante skep waaraan studente 
sonder keuse moet vasklou nie. 

Die universiteitsowerhede lewer 'n diens 
deur koshuisverblyf te verskaf. Daar rus seker 
Ilk 'n plig en verantwoordelikheid op hulle om 
reel , volt ens die doel van 'n universiteit, daar 
te stet wat ordelike naasbestaan binne koshuise 
sal verseker. 
Omdat dit studente is wat in die koshuise bly, 

is dit hulle voor- en afkeure wat die hoogste 
prioriteit moet wees, en nie die van oud-Maties 
of donateurs nie, wanneer oor reels se behoud 
besluit word. 
Elke koshuisstudent het die reg om sy lewe s6 

te lei dat die grootste vryheid binne kos~uisver 
band al geld. Owerhede moet dus goeie redes 
aanvoer as dit ingeperk word. 
In die wrede wereld daarbuite mong mense 

van teenoorgestelde geslag vrylik. Alhoewel 
hulle op te mese punte verskillend is, is die be 
hoeftes en verwagtinge van mans en vroue tog 
dieselfde, omdat hulle naas mekaar hul skoene 
in 'n moderne samelewing sal moet volstaan. 
Meer no ,as die mening van koshuisstudente 

getoets ou word, sal die oorgrote meerderheid 
kamerbesoeke in koshuise ondersteun. 
In die lig hiervan is dit onverstaanbaar dat 

vroue nie in manskoshuiskamers toegelaat 
word Die, en omgekeerd. Dit is kunsmatig, en 
skep die ongelukkige indruk dat owerhede stu 
dente nie in hulle private sake vertrou nie. In 
1988 is dit ongehoord. 
Die Universiteitsraad is by magte om die posi 

sie te verander. 'n Komitee van die Raad is tans 
be ig om die kwessie te ondersoek. 

Die primkomitee, wat koshuisstudente demo 
kraties verteenwoordig_, het met sekere voor 
stelle gekom wat besoeke op sekere tye sal toe 
laat. Hierdie voorstelle verdien ernstige oorwe 
ging. 

Laat die gesprek begin 

D IALOOG impliseer dat mense wat iets het 
om vir mekaar te se, byeenkom en praat. 

Swart en wit tudente, wat 'n agt rgrond van 
emeen kaplike verwydering het, is skieli op 
ie kampus aam. Hulle ken mekaar nie, en het 
baie om vir mekaar te see 
Uit die berig hiernaas is dit duidelik d t daar 

'n da, dwerklike behoefte aan kommunikasie op 
kampus i - spesi iek die kweek van beter be 
grip tu n mense. 
Op Stellenbosch is daar werklik g moeg men 

se met genoeg energie dat skakelin kan plaas 
vind. As dit vandag nog nle moonth is vir Ma 
tie van ver illende velkleur om bymekaar uit 
te om ni ,i die Stellenbosse studente ... politiek 
parapJe lese polltlek, wat mank gaan aan durf 
en deursetting vermoe, n waar I inlikheid 
hoogty vi er, 

Di uitg n spunt moet we s dat b Ian ro ... 
p meka r ~ bona fides moet nv r. Suspi 
sic oor motiewe soos paternalisme, 0 die maak 
van " tat mont U of ale onnatuurli heid van 
"gedwonge skakelin " moet op die agter rond 
geskuif word. Die grootste belang moet die fisie 
se hyme aarkom v n men e wee t dat die ge ... 
sprek kan plaasvind. Mense en groepe moet 
amwerk om dit te ry. 
Nu mo t tyd ik v -.I ~t dat hulle nie 

I ng di seUd I vuur 8 die PSA it nie. Die 
BSOS mo t begr)'p dat di .. v rskil tussen v .. el. 
r ig en ni ·ra Ig dikweJs. manti i. Dif! NP 
roo t nie net skakel met dl m n e wat bmne 
hulle ideologies raam work val nie. 
Dit i dL jaug wat die ba nbre ers van die 

toekom is. Op 'n univer it itskampu is daar 
ideal . gel nthj de om aan di to korns fe begin 
bou. Tyd is hap .. rk. to leinlike verskille an 
kom bymekaar uit. 

e mm 
BELANGEGROEPE in die 
Stellenbosse studente-politiek 
stem saam dat skakeling en 
kontak tussen wit en swart 
studente op kampus verbeter 
moet word. H ulle verskil oor 
die maniere hoe die gesprek 
uiteindelik 'n aanvang gaan 
neem. 

LOUISE du Plooy, ondervoorsitter 
van die primkomitee, wys op die 

belangrikheid van dialoog, menings 
uiting en standpunt-inname: "Daar is 
genoeg geleentheid. As 'n mens net 
rondom jou kyk terwyl jy klasloop, 
sien jy verskillende mense met wie jy 
kan meng; maar jy moet van jou kant 
iets doen. Dit help nie om te sit en 
wag vir ander mense om na jou toe te 
kom nie." 

Vind gesprek tussen die wit en 
swart studente op kampus plaas? 

"Baie min," se Robert Kotze, 
voorsitter van die primkomitee, en 
voeg by: "Die wat wel plaasvind is 
net skakeling op klasvlak." Volgens 
hom Ie die rede vir swak skakeling 
enersyds daarin dat dit vir baie Ma 
ties vrcemd is om met mense van 'n 
ander velkleur informeel te skakel. 
Andersyds is dit omdat swart studen 
te nie baie op 'n bree vlak deelneem 
nic, veral omdat hulle vir 'n lang tyd 
nie a groep op kampus georganiscer 
het nie. 

Volgens Loretta Feris, voorsitter 
van die Black Students' Organizati 
on of Stellenbo ch(BSOS), Ie die 
problcem by die groot kommunika 
siegaping wat tusscn wit en swart 
tudcntc bcstaan. 
"Daar is groot klowe wat eenvou 

dig nie oorbrug word nie. Dit i no 
dig dat wit studente en swart studen 
tc mckaar moet vind. Maar dit is so 

• rassek ak op us 
he Ie land se situasie en die algemene 
teenstand teen "deelnarne aan die 
sisteem". Hy voel hierdie soort druk 
moet nie deur wit studente onderskat 
word nie. 

Dennis Beukes is ook voorsitter 
van Koinonia op Stellenbosch. Hy 
verduidelik hoe hierdie soort kerk 
like groep probeer om die verwyde 
ring van vooroordele te bewerkstel 
Jig. Dit geskied deur klein kontak 
groepies daar te stel waar mense op 
regte persoonlike vcrhoudings kan 
aanknoop en mekaar aanvaar soos 
Christus almal aanvaar het. Volgens 
hom is skakeling en kontak soos hier 
die dikwels meer suksesvol omdat dit 
op 'n basis van vrye keuse gebou is. 

Mark Behr verduidelik hoe moei 
Iik dit is om te praat van normale 
kakeling in die Jig van iets soos die 
Groepsgebiedewet. "Om paternalis 
me uit te skakel is onsettend moeilik 

OUS 9EHoo~T DAA~ VRYHElt> VAN SPRAAK TE 
WEES, EN ole E'CC MOET TOEGEl.AAT WORD 
OM Of> KAMPUS iE FUNKS/ONEE ) EN ... r 

Nuusberlg: 01 KP het v rl d w k vier onder politi k organlsasl s uitgestof In 'n Soak 
debot oor vryheld van spraok. 

'Die algemene gevoel 
bestaan dat dit op die 
ou end die blankes is 
wat diskrimineer teen 
swartmense, en gevolg 
lik voel swart studente 
dit le nie by hulle om 'n 
groter poging te maak 
nie. Aan die ander kant 
dink ek baie wit studen 
te voel hulle gaan nie 
aanvaar word indien 
hulle wei 'n poging tut 
skakeling sou maak 
nie. Dit is 'n baie groot 
probleem.' - Loretta 
Feris. 

-mERE GOEs 
MY 

PUNCHLINS.' 

"Skakeling is baie belangrik'd w rt studente, want hulle beskou dit 
dit moet natuurlik ge kied. As e e~n of ander groot daad wat hulle 
gedwing word, word 'n kunsf)1 derng wanneer hulle met swart stu 
atrnosfccr gesk~p," se Danie t dc~tc kontak maak. "Baic wit stu 
voorsiucr van die PSA. By VOC, III te doen dit om 'n 'statement' tc 
is nie g~noeg inform~le ~esprck ba~:~' en ck dink juis dit is waarvoor 

A Denm~ Beukes sluit hl~rby a.. III SWart studente bang is, en waar 
se dat t~ formele skakeling b) tUdhulle mmder gretig is om met wit 
beeld lei tot grootskaalse koerul S en~e kontak te maak." 

b ~ lie verder "die algemene gevoel 
bla~kan dat dit op die ou end die 

'.. 'Wa e I. wat diskrimineer teen 
'Die oopstel van woO .tuJtmense, en gevolglik voel swart . k ' 1 ler ent~ dit Ie nie by hulle om 'n gro- gerzewe Op ampus poglng te maak nie. Aan die an- 
aile rasse sal tot bel V~~l \ant dink ek baie wit studcntc 
skakeling lei' _ Rob, oj n h ulle gaan me ~anvaar word .m- 

(\' Ou ullc wei 'n poging tot skakeling 
Kotze. probrloaak nie. Dit is 'n baie groot 

cern." 
riggewing en 'n gevolglike ])(.r.. 
aan geloofwaardigheid. By \\,.1 d'4~J.S Beukes verwys na die 
dat mense "op 'n individuele ef h.lderrtocdlke posisie waarin swart 
soonlike vlak regtig omgee", er dJar ote op Stcllenbo .ch beland as 
hulle eg is in hullc beweegred t)nur van formele skakeling sprake is. 
skakeling." Wart ~vord volgens hom op baie 

Loretta Feris se wit student qigc dstudente van buite af gewel- 
dikwcls neerbuigend op 1C ruk gcplaas, in Iyn rnet die 

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

'Totdat apartheid in sy 
geheel afgeskaf is, sal 
dit moeilik bly om van 
skakeling in die sin van 
mensw a ar di gh.ei d te 
praat.' - Mark Behr. 
dat ons jare lank kunsmatig apart ge 
hou is, en dis nie iets wat sommer 
oornag kan gebeur nie mense moet 
definitief daaraan werk," is haar 
woorde. 

e ll IS Jacob, voorsitter van die 
NP-studentetak, erken dat dit 

maklik i om van buite af kritiek te 
lewer, maar wy. daarop dat die 
BSOS sc b leid van' cen deelname 
aan veelras ige sport" verhoed dat 
daar regtig nader aan mckaar be 
weeg kan word. Vol ens hom word 
gercclde pogings aangewend om 

Suid-Afrika word wit en swart dikwals oot sond dot 
word gas dot ons a n deur 1gesprek' d'a problema van 
is hu a scam studente. Hoe komm n'keer huUa terwyl hula 
soek ingestel. 

f III kaar in kontak kom. Doar 
o kan oplos. Op Stellenbosch 
het? DENISE MEYER het onder- 

WIE onthou nog die vroee dae van 
Dallas toe Pamela Ewing clke aand 
met haar muisgevrete haartjies en 
bewende onderlippie in die Southfork 
Ranch rondgedwaal het. Die dae toe 
onse Pamela in haar de. igner nagjur 
kie teen Bobby sc kouer geleun het 
terwyl sy nik: "0 Baby, J want a 
baby so badly!" 

Die meeste van ons probeer seker 
lik om van die afgryslike tonele te 
vergeet, maar dis nie so maklik nie. 
Men hoef net een middag niksver 
moedend tu sen al die vro~ekoshuise 
te beland, dan slaat Pam se woorde 
jou we r tussen die oe. 

Want dan sien jy die duisende ywe 
rige vrouen wat stil-stil, maar to ef 
fens desperaat, op sock is na die man 
wat hulle na hul ei huisie in subur 
bia kan we vo r. En mens kan jou 
dan maklik voorstel dat bai van hul 
Je snags in hulle kussings prewel: "0 
Mommy, I want a hu band so 
badly!" 

Alhoewel daar duisende vroue op 
die kampu is wat nie nan die beskry 
wing voJdoen nie (nOll goed, honder 
de), bly mens tog met die idee dat die 
vrouens van Stellenbosch gedwce 
aand na aand so s waffcrse Aspocs- 
1ertjies agter . lot en grendel moet . it. 

Goldfields by koshuissport te betrek. 
Dennis Beukes, prim van Gold 

fields, se dit is hulle HK se beleid 
dat elkeen sy eie keuse moet maak: 
"Ons kan niemand dwing om deel te 
necm nie, en ook nie verhoed nie. 
Daar is mcnse in Goldfields met ver 
skillende oortuigings betreffende 
sportdeelname aan die Federasie of 
Sacos." 

Hermann Thiel, voorsitter van 
Jeugkrag se Stellenbosch-tak, voel 
dat die skakeling wat wei plaasvind, 
skakeling is tussen men e wat min of 
meer dieselfde dink: "So vcr ek weet 
is daar baie min gevalle waar die gc 
wone wit student op kampus met die 
gewone swart student kontak maak. 
Gevolglik ken hullc mekaar glad nie 
en weet nie wat hulle in gemeen het 
nie." 

MARK Behr, voorsitter van Nusas 
A • • SteJlerybosch, . e die probleem 
Ie JUIS daarin dat die skakeling wat 
op die oomblik plaasvind dikwels 
gaan om swart en wit kakeling per 
se, eerder as skakeling tu. en mense. 

Die koek van 

in die konteks van die Suid-Afrika 
van vandag. Totdat apartheid in sy 
geheel afgeskaf i. , sal dit moeilik bly 
om van skakeling in die sin van. 
menswaa rdigheid te praa t." 

VOLGENS Robert Kotze is die 
grootstc hindernis die feit dat 

studente nie saarn kan bly nie. 
Louise du Plooy verwys na 'n on 

langse S R-mosie waarin posit ief 
stand punt ingeneem word ten opsigte 
van die uitfasering van aile moontli 
ke diskriminasie wat nog op die kam 
pus bestaan. "Ek is sterk ten gunste 
daarvan dat die universiteit ~y woon 
geriewe vir almal be kikbaar stel,' . e 
Robert Kotze, Louise du Plooy stem 
saarn. Bulle verwys na die "positie 
we geluide" wat van Tygerberg af 
kom sedert die oopstelling van 
Hippokratcs. 

ap is soek veral v66r die trouc en SEll wil he 
dat vroutjie intelligent moet voorkom 
aan sy vriende maar nie te intelli 
gent nie, want dan Iyk hy dom. 

En die meeste vrouen speel saarn. 
Miskien is dit omdat die dogters wect 
dat rebel e vrouens mos nie mans 
gaan kry nie. Want hullc dink gccn 
man met enige selfrespek wil tog 'n 
vrou he wat haar se kan se nie. En 
selfs al sou hulle ongelukkig weeSt 
sou dit volgens hulle net nie deug om 
ontsteld te raak nie. Netnou dink ie 
mand hulle wil net kom en gaan so· 
dat hulle los meisies kan word; sodat 
hulle aand na aand in die Akker kan 
rondle en mans kan optel; sodat hulle 
afvallige Afrikaners kan word wat 
more oormore vir die PFP gaan stem. 

Hierteenoor aanvaar almal maar 
dat mans aand na aand in die Akker 
kan rondle (dis mos wragtag lekker) 
en kan probeer om meisies op te tel 
(dis tog ons plig om ons viriliteit te 
bewys) en dan is hulle net gcsunde 
jong manne wat hulle "wild oats" 
saai voordat hulle ook strop om die 
nek kry. Buitendien gaan mans ook 
wcerrnag toe en daarn, ,a) hulle 
moil vir die PFP . tcm nie. 

So was dit nog altyd en so sal dit 
ook bly ... of sal dit? 

Mens kry die idee van vrouens wat ge laan? Is vrouen dan diere s I \~ ric. Sy en haar vriendinnetjies 
saans hulle grimering afwas en in Tuks?) 6 pleit Oud-Matic we. d'\Tl1 !cvrede met die inkomtye vir 
swcctpakke of pienk kamerjasse die lede week in 'n brief dat die UIlI t es '. Bulle wit nie voor Admin 
een beskuit na die ander inryg terwyl tcit moet vat staan en "die drtl nic 001 oar die absurde reels nie, wil 
daar kop tukke gesels word oor al die al ~oe groterworden~e per~ die:e ercndums of petisies . reel 0~1 
maniere om hulself vir man mooi te telt moet weerstaan.' En die r a{OUe op te sweep teen die matn- 
maak. hede luister. Ne C stelsel van die koshuise nie. 

Paradoksaal skep die drakoniese Maar hulle sit alma I die pot h ()otn' hulle aanvaar wat Pappie en 
inkomtye, wat deur die Administra- mal mis. Studente op StelJenb(\\ hUll R~ktor en Tannie watsenaam vir 
sic met behulp van die bejaarde ko - seker net so min permissief soC A.c V om te doen. 
huistannies op vroue afgedruk word, -------.,... .......... -...;.-::- I s g lok, mens word skoon moede- 
weer 'n beeld van vrouens wat soo 'n I " .krl W t1 1 I nhonamens die paar vroue op Stel- 
karakter in Te lIel met Ouma uit- r . QI pS~kh wat nog probeer ·skop teen 
ro p: "No, my dear, I'm hooked on '-- ......... -------. .................. ...._.- W fl kels. ~ 
virginity. .. Pierre de Vas 6 diant die seksistiese vooroordele is 

NOll wonder mens watter beeld die . dill n7pgeworteld in ons samelewing 
owerhede van StelJenbosch wi! pro- ningin -:.lizabeth se skoothondJI~ ~r bile eers tien Netwerk debatte die 
jekteer'? Wil hulle die ouers gerussteJ die waarheid te se Iyk dit of die i ~ Cern sal kan reglieg nie. 
dat Tannie-so-en-so hulle dogters in te Matie-vroue eerder vir me. O(,k e ar dis nie net Admin nie, maar 
die koshui e met tn ysterhand regeer Botha a. vir Madonna of Joan C die d~ke~n van ons, wat skuld drn vir 
terwyl die huLkomitee niks anders as a hulle rolmodel gekies het. 'ecn ~ knminasie wat op die kampus 
'n verlengstuk van die tannic geword Dit is ook die dat die m j,: Die rOUe gepleeg word. 
het nie? Koekenaap (wat oenskyn!ik se~ Ilelief Illan!le hou daarv~n om vrout- 

Dit Jyk tog of Admin ag sIaan op maak het dat hanr dorple me! k() 1 tek he om sy sokkles 01' Ie tel, 
die ontslokc oud-Maties wat so naar- vertrek nou net Naap heet) 11! V n e. ook en skottelgocd te was. 
stiglik in Die Ruiger pleit dat vroue . taan waaroor die bohaai van M kJ n dl~frneer bevryde man. sal mis. 
nou hhokgeslaan" moet word. (Bok-. feministe" (of so iets) nou· e s help met die skottelgoed 

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

PROF. JOHAN DEGENAAR is wysgeer op die gebied Politieke Filosofie en hoot 
van die Departement Filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch, CORN) VAN 
DER LUGT het met hom gesels. 

rig! ing hct dit ten doel om allerhr n 
de oort malgebrulk tc analiseer en 
so ver moontlik 'n sterk clement van 
redelikh id by diskus ie in te dra. 
Jy sou dit ook kon . e van die rol van 
die univcrsiteit en die intellektueel. 
Ge. icn die u i d-Af'r ik: an e 
situasie ... (lag) ... het on geweldig 
baie werk am te docn. Die uiterstc 
van irrasionaliteit waarin ons besig 
i om te verval i ontstellend. 

Ek gebruik altyd die voorbeeld 
v.an polariserende taal ebruik. Pola 
T1serende taa.lgebruik is al klaar vir 
my tn vorm v. n irrasionaliteit want 
dit .b~rus oP. die st, ndpunt d~t die 
po. t Ie waar IY • taan korr k i af e. 
si.en daarvan of jy onderh nd~1 met 
d!e persone van wie jy v r. i1. As 
dlt sou blyk dat daar elemente van 
toena~eri~g is wat verwarring ou 
skep 10 dlC gemoed van die v Ik of 
die volgelinge wat mel 'n wit-swart 
tekening werk, kies jy weer die ou 
model van wat on in Suid-Afrika 
gen em het die "totale aan lagH• 

Die woorde i tn uiterste voorbeeJd 
van irrasionele stellinginname 
. .. waar jy nie ingaan op die argu 
mente, en nie kompromie'i ma k of 
nuanses b gryp nie. 

US moet 
al terna tiewe 
beeld kry 
Hoe sien u dlc rol van die Universi 
telt van tellenbosch? 

Die US het 'n belangrike rol, ver 
al omdat hy in die verlede die beeld 
gehad het dat hy deel van die poli 
tickc "establishment" van Suid 
Afrika is. Die rol van die LJ van 
dag L om hom los te maak van 
daardie beeld en 'n alternatiewe 
becld te skep. Ek sou verkie dat hy 
hom sterk krities distansieer van die 
politicke "establishment". Die US 
het dus 'n belangrike tank om aan 
sy cic beeld te werk, en hom so gocd 
en kreatief as moontlik 10. te maak. 
Die nktiwit ite van die ampi Ter 
reblanche-ge prek groep wa rby u 
pas aange: luit het, skakel dit in by 
hierdle pro e ? 

Ek sou se dit is een voorbeeld. 
Die jongste verklaring is baie skerp 
kritics en dit sou vir my 'n go i 
voorbeeld wee van 'n groep int 1- 
lektueles aan die universit it wat 
besig is om 'n alternaticwe bceld te 
skep. 
A 'n men lui ter na die all da g. e 
politieke retorlek in uid-Afrika Iyk 
dit asof hier bai irrasionalit it ter 
sprake is. Wat i die rol van di in 
tellektueel in hier i omstandigh 
de? 

'n Mens kan ook vra wat I. die rol 
van die [ilososfie en pesifick poli 
tieke filosofie. So 'n departcmcnt of 

"Die uiterstes van irrasio 
naliteit waarin ons besig 
is om te verval L ontstel 
lend." Prof. Johan De 
genaar 

If 'n frika- 
- 'aarsku ook l'r,uP t en di 

(Vervol op l)l. 12) 



MATIE WOENSDAG 30 MAART 1988 

Deur ROBERT BRICOUT 

EK glo di oorgrot meerderheid 
van mense wat die Onafanklikes ty 
dens die 1986 Mei-verkiesing on 
d rsteun het, betreur die beweging 
sc uiteindelike skeuring. 

Die Onafhanklike Beweging het 
in die verkiesing hoop gebied aan 
dui ende Suid-Afrikaners wat moeg 
was vir die Regering e beloftes van 
hervorming en op soek wa na 'n be 
t keni vollc en sterk beweging wat 
doeltreffende te nstand teenoor die 
Na ionale Party sou bied. Die Pro 
gressi we ed rale Party se swak 
opcnbare beeld, veral ten opsigte 
van staatsveiligheid, het hom as al 
ternatief uitgesluit, 

Met die verkie ing het die hoop 
opgevlam dat hier uiteindelik 'n 
tuiste vir daardie dui. ende was. 'n 
Men mo t onthou dat die getal On 
afhanklike temme van die stemlo 
kale in Randbur , Stellenbo ch en 
Helderberg, in totaal meer as die 
van die N.P. wa . Daarom was die 
skeuring 'n tydelike terugslag wat 
nie ontkcn kan word nie. 

Die klaarblyklike hoofrcde vir 
die skeuring Ie daarin dat mnr. Wy 
nand Malan en dr. Ester Lategan 
meer op die "toiale politick" inge 
• tel is, waar buite-parlcmentere 
groeperinge 'n sterker rol speel; ter 
wy1 dr. Denis Worral meer op 
"blankc" parlementere politiek in 
ge tel is. Hierdie twee benaderings 
kon volgens my binne een party ge 
akkomodeer word. 

Al) jy 'n doktor in Ekonomie bin 
ne jou party het, is dit eintlik logics 
dat hy die woordvoerder oor Finan 
sie behoort te wees. Dus sien ek nie 
hoekom dr. Worral hom nie op bin 
ne-pr rlementere kwessies kon toe 
spit , terwyl mnr. Malan met buite 
parlementere groeperinge kon on 
derhandel nie. Hulle meen egter 
hicrdie kwe ies is fundamenteel in 

08 8 van 

hoop 

ROBERT BRI 
COUT is voor 
sitter van die 
On a fh an kl ike 
Studentebewe 
ging. By is 'n 
LLB-II student 
aan die US en 
ook oud-voorsit 
ter van die Kar 
navalkomitee. 

hulle benadering tot die politick. 
Vandaar die stigting van die Nasio 
nale Demokratiese Beweging 
(NDB) en die Onafhanklike Pr rty 
(OP). 

Die Onafhanklike Studentebewe 
ging se bestuur glo dat ten einde 
werklik effektief te wees, beide die 
NDB en dr. Worrall se nuwe Onaf 
hanklike Party hul geskil sal moet 
oplos. Wat meer is, hoe gouer hoe 
beter. Dit is die rede waarom on 
nie aan een van die partye on onge 
kwalifiseerde st un wit to se nie. 
Ons hoop hulle al byrnekaar uit- 

er 
DI jaarlik e 
kamp het in ebruarie plaasgevind. Die adjunk-minis 
teT van Wet en Orde, mnT. Roelf Meyer en die LP vir 
Inn sdal, mnT. Albert Nothnagel, het as g nooide 
prekers opgetree. 

v eenheid • 

kom, Ons sal voortgaan om aan be i 
de roeperings die geleentheid te 
gee om hul aak op ons verhoog te 
stel, totdat hulle nie meer be reid is 
om dit te doen nie of totdat one; be 
sluit dat 'n keuse onafwcndbaar is. 

Die vraag ontstaan dus hoe effek 
tief ons kan wees as ons nie 'n 
"hoofparty" het wat ons openlik sal 
ondersteun nie. 

Aan die US-kampus i daar twee 
hoof partypolitieke organisa ie : die 
van die Nasionale Party cn die van 
die Kon. erwatiewe Party. Die Po 
pulere Studente Alliansie se rol is 
anders as die van die partypolitieke 

• • 

organisasies. Dit geld ook vir Nusas 
en Jeugkrag. As 'n mens dus die 
partypolitieke groeperings beskou is 
dit duidelik dat daar 'n groot ga 
ping links van die NP bestaan. Ons 
hoop om daardie gaping te vul, ver 
al omdat daar honderde studente 
met politieke oortuigings aan die 
linkerkant van die NP is wat nie vir 
Nusas ondersteun nie. 

Die OSB glo daar moet 'n politie 
ke tuiste en alternatief vir daardie 
studente geskep word. Die studente 
van vandag is die leiers van more en 
boonop reeds stemgeregtig, al geld 
laasgenoemde net onder sekere 
kleurgroepe. 

Solank die NP rondtrap met sy 
"hervorrning" sal daar altyd vir die 
Onafhanklikes 'n rol op die US 
kampus wees. Nee, mnr. Piet Ma 
rais, ons sal nie uit die openbare 
lewe verdwyn nie - was dit dalk die 
noodkreet van 'n sogenaamde "ver 
ligte" Nasionalis? 

Dit is oak noodsaaklik dat ons ons 
uitspreek teen die onlangse beper 
kende maatreels teen die UDF, Co 
satu en vyftien ander organisasies. 
Dergelike stappe stimuleer beslis 
nie gesprek nie en dui nogmaals 
daarop dat die NP met sy soge 
naamde hervorrning faal. Boonop 
het daar nog steeds geen erkende 
swart leier sy bereidwilligheid om 
aan die beplande Nasionale Statu 
tere Raad deel te ncem uitgespreek 
nie. 

Ons betreur ook die verbod op 
die dr. Ivan Toms-vergadering, 'n 
besluit klaarblyklik deur die NP 
studentetakke goedgekeur. Ons ver 
werp die ECC, maar hulle is 'n wet 
tige organisasic en vryheid van 
spraak is 'n kosbare beginsel wat 
veral in die Suid-Afrikaanse situa 
sie soos hy tans daar uitsien, ten aile 
koste behou moet word. 

• NP 

JOHAN B "UKMAN van Die Mati het die kamp as 
waarn mer hyg wo n. By gtt sy indrukke. 

'n JAAR m~ die 1987-verkiejng aan die gang i. Volgens mnr. 
hang tc lie vra nog in die lug. Die Nothnagel is daar tans meer debat 
voorgestclde N. sionale R ad in die NP as ooit in die verlcde, 
word aJ hoe minder genoern. Die ook op koukusvlak, Die vraag wat 
KP-annslag het betekenisvolle wy- baic onderstcuner pta, IS waar- 
sigin s aan die W t op Oro p e- he n hierdie debat g( an lei. Het 
biede laat verva . Die irnpa e die NP enig ins 'n plan vir die to - 
m t lie Arbeider 'party duur v rt k ms? 
en met die ingrypende bep rking Die tudente wou weet wat pre- 
p die buite-parlementerc politi k sic met "rnagsdcling" b doel 

Iyk dit asof die regcring terugge- word. Volgens mnr. Nothnagel 
val h 1 op "Veili heid Eerste". m6Ct swartrn n. e in die parlemen- 

luis hi rdie kwe ie het tyden tere struktuur b trek w rd; "daar 
li NP-kamp op eduik. Di 0 r- i n mani r om van die n f· 
heer nd indruk is ter dat d ar wendbar we tc kram ni .". 
tans meer vrae as antwoord i. Ma. delin impliseer ook swart 
Vcrskillcnd ak nte en per pek- vert enwoordiging in die kabinet; 
tiewe oor h ervorrning en veiligheid U 'n kabinet sonder wartes is heel- 
was duidelik waarneernba r. ternal onlogies". 

Mnr. Albert Nothnag I, uitge- D. ar is wei 'n paur 'bottom li- 
sproke hervorming gesinde, het nes'', Die sprekers het dit beklcm- 
horn sterk ten un te van 'n hand- t on dal daar begrip daarvoor 
ve van menseregte uitgespreck: mo t wees tint mcnse hul eve tig- 
H 'n Ilandve. van menseregte I de regie wil be. kerm. "Grocpsrcg- 
'n wonderlikc stap wee. Dit al te kan nie negeer word nic, hierby 
b j bel ken vir Suid-Afrik: cn sy star n die NP. Dit beteken nie dat 
mense, cen punt in cmge dekla- die NP b oluti ties o r die 
(elsie van men er 'gte is onversoen- gr ep be in I i nie. Dr ar is ook 
baar met die N P s hcrvorming- erkenning vir individuele aspira- 
beleid nie." sics," verseker mnr. N thnagel, 
Mnr. I oelf Meyer W' s minder Studerne wou weet of onderhan- 

{ ptimisties hicroor: "Dit is nie 'n delingspolitiek n g op di NI se 
vatbfll . ide nie, I s gevolg van die agenda i . Mnr. Nothnagel het die 
vlak van politickc omwikkcling in vcrs kerin gegee dat die pro e!' 
nns bevolking Wal wil JY in 'n van "swarL akk moda ie" in volle 
Afrika-atm sfcer nog met 'n hnn- g to I i!:.. "Die mceste mense in die 
ves vall mcnscrcgtc m'tuk?" land is oortuig dr aryan dat ons 

Oit is baic dUldelik dal daar'n m ka~ r moe. vind, almal weet dat 
herbt;sinuingspr )~e binne die Nfl ons moel Sklk." 
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IDle beperkings op 
die UnF en ander bui 
te-parlementere orga 
nisasies is daarop ge 
mik om die klimaat 
van onderlinge ver 
troue te verbeter. ' 
Roelf Meyer. 

Volgens mnr. Meyer is diegene 
wat glo dat die oplossing vir Suid 
Afrika net in onderhr ndeling en 
gesprek Ie, "verskriklik naief", Hy 
se die onrus ituasie in Pietcrma 
ritzbur het gctoon dat dit nie al 
tyd moontlik is om geskille met 
gesprek by te Ie nie. "I n 'n kom 
pick. e samelcwing moet gesag af 
gedwing word ten eindc saam met 
effcktiewe polisiering 'n totale vei 
Ilgheidspakket te vorm." 

Mnr, Nothnagel het beklern 
toon dat tydelike maaireels nie po 
litieke opl ssings kan bring nie. 
"Jy k' n 'n aktivis opsluit, maar jy 
kan nie die denke en strewec; van 
'n politicke aktivi8 opsluit nie. Jy 
kan horn inpcrk en sy geskriftc be~ 
let, maar jy krtn nie r:.y hoodskap 
d( odswyg ni " 

n 

'Jy kan n aktivis 
opsluit, maar jy kan 
nie sy denke en strewes 
opsluit nie. Jy k an 
hom inperk en sy ge 
skrifte belet, maar jy 
kan nie sy boodskap 
doodswyg nie.' - Al 
bert Nothnagel. 

Waarom kom gesprek nic op 
dreef nie? 

Mnr. Meyer het erken dat 
"werklike politieke gesprek " 
weens die gebrek aan vertroue wat 
tans bestaan nie m ntlik is nie, 
Die optrede tecn die UDf' en die 
andcr buite-parlcmcntcre organi 
sasi s was juis daarop gemik "om 
die klimaat van onderlinge ver 
troue te verbctcr." 

Vir die NP- tudente wat die 
Nasion, Ie Party as die enigst.e in 
strument van verandering sien, bly 
die hervormingsboodskap belang 
rik. Die bood. kap van hervormin 
kan egtcr nie twee boodskappe 
wees nie. I n die woorde van mnr. 
Nothnagel: "Van Kaapstad tot 
Messina moet die boodskap die 
. cl fde wces ... " 

.- ~~- .,- -,: .. -;: -, 
IAKTUEELI 

(Vervolg van bl. 11) 
"politics of redemption". Dis 'n 
soort van 'n bekeringspolitiek, met 
'n sekere mentaliteit waarin jy in 
die politick die ywer wat in die reli 
gie bestaan, dat God of die waar 
heid aan jou kant is, oorpJaas en die 
religieuse op die politi eke vlak oor 
dra. Dit het die gevolg dat jy jou 
opponent ien as die vyand of die 
duiwel. Hier is weer die polarisasie 
taal wat so gevaarlik is omdat dit 
polarisasiepraktyk tot stand bring. 
Kan u 'n weergawe van die sprokie 
Rooikappie vertel wat 'n politieke 
bood kap vir Suid-Afrika inhou? 

Soos alle vertelJinge is die sprokie 
oop vir verskillende interpretasies. 
Die sprokie betrek die kind krcatief 
in sy ondervindinge betreffende Jig 
en donker, goed en sleg, vryheid cn 
dominasie, demokrasie en onder 
drukking. 

Met die volksverhaal waarop 
Rooikappie gebasseer is het 'n be 
sondere ding gebeur. Rooikappie 
doen 'n besondere ding daarin dat 
sy die wolf uitoorle. Alhoewel die 
wolf aanvanklik die mag het in die 
bepaalde situasie, wys die sprokie 
dat die rolle omgekeer kan word. 
Dan sou 'n eenvoudige formulering 
soos "they lived happily ever after", 
'n romantiese opvatting, heel revo 
lusioner ge'interpreteer kan word. 
Dit se vir jou die wereld kan anders 
wees en roep die onderdaan om mee 
te werk aan hierdie omkeer. 
Die kinders in "township "kry tro 
kiespamflette van reg ringin tan i s 
en ntl-regerlngsin tan ies. Die 
trokie prentteken ar h t duidelik 
ook 'n groot mag in sy h ide. 

Dit is wel so: "there is n ideo 
logy-free space for the comicstrip", 
en wat som plaasvind met strokies 
en sprokies i ontstellend. Die Bybel 
kan ook gebruik word om 'n outori 
tere beleid te regverdig deur God as 
'n God van orde te beklemtoon. Of 
hy kan gebruik word om die onder 
daan op te roep. Daar is ook nie vir 
die Bybel 'n nie-ideologies ruimte 
nie. Dit gaan oor waarde en daar 
die waardes oor magsve houdinge. 
. :.k sou se die sprokie in Suid-Afrika 
moet gebruik word vir sy "libera 
ting potential". 
Wat gaan wit en w rt Suid-Afrika 
n r we r bym kaar bring? Die 
kun te, mu iek, die kerk? 

Ek ondersteun die "multiple stra 
tegy". Die kunste kan 'n besondere 
rol speel. So ook die kerk met sy 
bood kap van bevryding, soos wat 
gebeur sclfs by die charismatiese 
kerk waar wit en swart saam hulle 
hande opgooi en Halleluja sing. 
Daar i politieke implika ies hier- 
an verbind. Maar op die ou end 

dink ek die politiek is die belangrik 
ste plek waar dit moet gebeur. Dit 
i. belangrik dat ons studente moet 
ophou om net partytjies te hou. 
Bulle moet betrokke raak by hier 
die bekommerdheid wat ons het en 
deel word in die veelvuldige strate 
gie. 
Wat i u vre e n hoop vir die toe 
koms? 

My vree is vir die verskerping 
van polariseringstaal en die gevolg 
like polariseringspraktyk. Daar i 
rede vir hierdie vrees want dit is be 
sig om plaas te vind. Dit blyk dat 
nie een van die opponerende partye 
besluit het om anders te praat op 
hierdie stadi~m. nie. Jy kry <fie loop-. 
graaf mentaliteit en versoeningstaal 
is skaars. 

Ek het hoop vir die pluralitcit 
van ondcrhandclingssituasics wat 
binnekant die partypolitick kan 
plaasvind. Maar my hoop bcrus 
veel meer soos die van Van Zyl 
Slabbert en ldasa daarop dat 
buitckant die parlement egtc poli 
tick bedryf sal word en dat die poli 
tick wat jy hier gebruik help om 
mense op te voed. Ons moct opge 
voed word om te onderhandel. Ons 
het nie 'n tradisic van onderhande 
ling nic en moet dit leer. Ons moet 
nie die mentalitcit he dat jy iemand 
met wie IY verskil moet verwoes nie. 
.Jy gaan onderhandel jUtS met die 
pcrsoon omdat jy V~ n hom v~rskil. 
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KONFUK tussen kerke onderling, 
en tussen kerk en staat het die afge 
lope tyd opnuut na vore gekom in 
herhaalde openbare ondersonsies 
tus en leiers. 
'n Gevolg is dat samesprekinge 

tussen die NG Kerk en die SA 
Raad van Kerke asook die NG Sen 
dingkerk nou skipbreuk gelei het. 

Die Aigemene Sinodale Kommis 
sic (ASK) van die NG Kerk het 'n 
beroep op die hoof van die Angli 
kaanse kerk, aartsbiskop Desmond 
Tutu, en die moderator van die NG 
Scndingkerk, dr. Allan Boesak, ge 
docn om van hulle "heillose weg" af 
te sien. Die aktuarius van die NG 
Sendingkerk, ds. Nic Apollis, het in 
reaksie gese hy sien weer 'n patroon 
c~ wcrkswyse van die verlede "waar 
die NG Kerk met twyfclagtige teo 
logicse aanvalle op instansies en 
pcr~one die weg vrymaak vir die re 
genng om teen mense en kerke op 
te tree". 

PRES. P.W. Botha se waar 
skuwing aan biskop Tutu 

en dr. Boesak was: "As u mocilik 
hcid sock, sal u dit kry." Aan die 
sekretaris-generaal van die SA 
~aad van Kerke, eerw. Frank Chi- 
ane, het mnr. Botha gese dit is 

verontrustend dat hy "en ander wat 
~?arop aanspraak maak dat hulle 
ie kerk van Christus en die woord 

Van God verteenwoordig" so onver 
~n~woordelik optree en bygevoeg: 
lJ is lief vir en prys die A~C 
/SAKP met sy Marxistiese en 
atcistiese ideologic, landmyne, 
bOmme en halssnoere." 

In 'n onderhoud met Die Kerk 
bod» het mnr. Botha gese verant 
~oordelike kerke en kerkleiers be 
~ort ten gunste van die doel van 

~Ie noodtoestand te wees, wat juis 
aaror gerig is om omstandighede 

te skep waarin die kerke hul profe- 

ON RECORD . 
I
- "It was a day of dignity. 
N
F W would dispute that the 
RP who took on the mantle 

I of the United Party and for marly the "Sappe" were the 
gentl man of South African 
POlitics, lll-e qulpp d to 
handle the brutal rabblt 
Punches of the National Par 
~." (Bill Sutton, oud-Ieier van 
Ie NRP, oar die ontblnding 

van die party vandeesweek) 
~" Ek voel soos 'n kat me" 
n bak room n nege ster 
te:' (Katinko Heyns n6 die 
SLJkses van "Fiela se Kind".) 
- "Any government which 
r tus s to recognise human 
i~hts or act In violation of 
d m would not only fall In Its 
uty - Its decrees would be 

WhOlly lacking In binding for 
e ." (Pope John XXIII). 
- "Reslstance, It must be 
DOlnt d out, Is as old as 
0ypartheld. It Is hundreds of 

ors older than the N w 
Nation, which only s tv d to 
r fleet r ollty: the creation 
~ apartheid." (Gabu Tug 
t ana, waarnemende redak- 
eUr von New Nation) 
- "Jy goon goed' bylleg 
sOos skrywers altyd moak, 
n ek goon nl loot Ileg oor 

my mense nle." (Skrywer 
Chris Barnard se rna, om dot 
sy nie wou he hy moet sy "pa 
en rna se stone" skryf nie.) 
Party promlnente alterna 

~Vlst onderskot en b ledlg 
b ul g hore gruwellk deur nl 
ahoorllk voorbereld t 

~ees nle, nle goele mate 
r 001 te he nie en sommer 
Oet lUi en hoogs onprotesslo 
o el door te sit en voort 
~:oeter, soms half v rlom en 
k gerook. 

b Nee wat, as Jy mense laat 
taal, dan moak jy nle so 

nple.' , (Coenie Slobber. Rap 
crt 27 Maort) 

rondom rol van 
tiese taak kan verrig. Hy het bygc 
voeg dat hy moeg is vir die "hoog 
heilige geskreeu oor apartheid". 

In die jongste uitgawe van Inside 
South Africa val Peter Younghus 
band biskop Tutu skerp aan. Vol 
gens hom is Tutu nie 'n vredevolle 
kerkman nie. "Hy is 'n konflik 
kerkman, 'n propagandistiese pries 
tcr, wat as internasionale toeken 
ning vir sy stryd teen apartheid 'n 
tipe ere-swaard moes gekry het, 
eerder as 'n vredesprys wat deur 
misleide Skandinawiers toegeken 
is. " 

IN sy vcrklaring spreek die 
ASK sy onsteltenis uit oor 

die taal, gcsindheid en bedekte 
dreigemente, wat nie die "gees van 
die Evangelic adem" nie. Bulle be 
klemtoon dat dit die kerk se plig is 
om landswette te gehoorsaam en 
dat die NGK 'n vcnoot wil wees 
van almal "wat wet en orde, vrede 
en gcregtigheid' wil bevorder. Die 
moderator van die NG Kerk, prof. 
Johan Heyns, het by 'n latere ge 
leentheid ontken dat die NG Kerk 
en die staat teen biskop Tutu en dr. 
Boesak saamsweer. 
"M et die verklaring van die 

ASK het dit duidelik geword dat 
die NG Kerk offisieel steeds niks 
meer doen as om rcgcringsoptrede 
te legitimeer nie," se Dr. Johann 
Kinghorn, dosent in bybelkunde 
aan die US. Die rede waarom die 
huidige konflik s6 skerp op die 
kerklike gebied gekonsentreerd is, 
lc daarin dat aIle ander uitingska 
nale vir swartmen e afge. ny is. 

Die vraag ontstaan of die kerk 'n 
plig het om in te meng by die decl 
nemende politi eke bestel. 

Ds. Carel Antonissen van die 
Studentekerk wys daarop dat die 
kerk nie voorskriftelik moet wees 
nie. In plaas van die bedrywing van 
Christelike Staatkunde, moet die 
kerk sy rol van getuienis volvoer. 
"Die kerk moet die lig van die 

Woord laat val op die samelewinp. 
Waar men like waardes bedreig 
word, is die kerk daarvoor verant 
woordelik om die samclcwing in te 
skerp en bewus te maak van sy eie 
ongerymdhede. " 

DR.KIt J()1I0RNwysdaar 
op dat dit onder andere 

die kerk se plig is om toe te sien dat 
sy Iidmate materieel versorg is. 
Waar mense misdeel is, is dit die 
kerk so plig om hulle saak op te 
neem. Die rede waarom die blanke 
kerk uitsprake maak soo die deur 
die ASK, Ic daarin dat hulle geen 
bcsef het van die maatskaplike toe 
standc van die mense vir wie biskop 
Tutu, dr. Boesak of ds. Sam Buti, 
moderator van die NO Kerk in 
Afrika, moct prcek nie. 

"Bulle het geen besef van die 
swart jeug se vrae oor hul toekoms 
nie. Voordat blanke Christene nie 
moeite doen om alle lcwensom tan 
dighede van die men e te onder 
sock en in ag neem nie, is hullc ver 
waand - indien nie volledig onchris 
telik nie - om net te verdoem." Vol 
gens hom is die uitspraak van die 
ASK 'n tragcdic, omdat hulle dit 
gcmaak het v60r onderhandeling 
met die mense oor wie dit gegaan 
het. 

Dr. Kinghorn waarsku dat die 
hardvogtigheid wat deur die NG K 
gedemonstreer word, sal lei na 'n 
radikalisering van die swart ge 
meenskap. Dit kan mcnse dryf in 
die hande van dit wat hulle probeer 
keer, naamlik marxistie e sosialis 
me. 

Ds, Antonissen se die ASK-uit- 
praak is vir hom 'n vcrleentheid, 
want hy wil die kerk help om uit y 
politieke isolasie te kom en om die 
noodkreet van miljoene rnense te 
hoor. "Ek wil myself losmaak van 
hierdie onscn itiewe, kortsigtige en 
onverant woordelike optrcde." 

Biskop Tutu het in 'n onderhoud 
met die Weekly Mail sv betrokken- 

Wat dink jy van kampusbeheer? 

L1esa Steenkamp 
Die honde? .. ek weet nie eintlik veel van 
hul1e af nie! 
Takkle G rb r 
As ons nugter is, is hulle o'kay. Maar a 
ons dronk is meet hulle vcr wegbly. 
Martus van Nlekerk 
Hulle moet tog net onopsigtelik bly. 
Nleo. Steenkamp 
Dis 'n goeie ding. Soos hulle sc, hulle wil 
student beskerm. Maar die hond wat die 
student aangeval het ... huJle moet meer 
beheer daaroor uitvoer. Karnpusbeheer is 
wei baie noodsaaklik. 
Dian Volschenk 
Ek sou se hulle is oraait. I Julie is baie 
streng, veral by die meisieskoshuise. l Iul 
Ie moet die mense meer vryhede toelaat. 
Lola Camerer 
I lost my purse and they helped me to 
find it. They were very nice to me. It is 
nice to know they're there ... they seemed 
very organi cd. 
Miello I Oalber 
Bulle het 'n vriend van my valslik beskul 
dig. Hulle is nie bereid om na jou te luis 
ter nie. Hulle het hulle magtc oorskry 
... hulle misbruik hulle gesag. 
Mleh lie Wolff 
Dis 'n baie goeie ding. It is needed ... a 
student can feel save with campus control 
out there ... 
Lynn Smith 
Our safety is essential. They arc defina 
tely important. 
Elana Rouss au 
Ek het hulle nog nie ontrnoet nie. Hulle is 
darcm betcr as die polisic. 
Jaco Strauss 
Dis 'n irrelevante vraag in die huidige 
Suid-Afrikaanse situasie. 
Lid van kampusbeheer 
Ek moet hieruit bly. Bulle s( I nie daarvan 
hou as ek 'n mening gee nie ... 
Andrew Weeks 
I have no problem with them ... no. 

Pr s. P. W. Botha ... U Is lief vir n prys die ANC /SAKP met sy 
Marxlstl se n ateistlese Id 010 .Ie, landmyne, bomme en 
holssno r . Blskop 0 smond Tutu ... gehoorsaamheld can 
God Is my rst b lang. 

heid by politick en die be we ing 
van kerke na roter betrokkcnheid, 
deur bur erlike on zchoorsaamhcid, 
verduidelik aan die hand van wat 
hy be kou as . y H hri telike phg". 
By het dit bcnadruk dat in die ge 
va] van ongcre tighcid die eerste 
bclang van Christcne gehoon aarn 
heid aan God i . 

kop Tutu bctrokk was, verban het 
met die waar kuwing dat hy nie sal 
huiwcr om teen kcrke op te tree 
nie. 

Dr. Allan 130 sak vro er hicrdie 
week. y uitdaging tcenoor die rege .. 
ring dat "ons sal voortgaan om te 
veg vir vrede en ' ercgtigheld" her 
haal en gese: "As ck stcrf sal dit ni 
wee omdat ek vir 'n blocdig revo 
lu ic gevra het of hoop vir versoe 
ning op cgee het nie, mr ar o. i'J_ 

volg van my cloof in di Woord 
van Je. u (hn tu .. " 

Die kerklikc krisis i. vererger toe 
min. Adriaan Vlok verlede naweek 
die "Committee for the Defen of 
Democracy", by wie se tigting hi - 

t 
"New 



J4 - DIE MATIE WOENSDAG 30 MAART 19~8 

Dond rd 31 Maart 
VANDAG is die laaste dag van 
die Kaapse filmfees. As daar 
voorheen geen tyd tot jou beskik 
king was om die fees by te woon 
nie, ontneem die einde van die 
kwartaal jou van enige verdere 
verskonings, Die films wat vandag 
wys, is Beyond Therapy, J Seny 
or en Cop in die Baxter, en Whi 
te of the Eye, Trouble in Mind en 
" u d'Artifice in die Labia. 

rlday 1 prll 
FOR those into good local music, 
Th Ch fry- ;' ced lurch r begin 
a short season at the lndaba 
Project in Wale Street, Cape 
Town. arch them if you can - 
it's well worth the effort. 

culptur 88, 'n uitstalling deur 
plaaslike beeldhouers, kan in die 
tuine van Spier gesien word. Die 
uit talling duur tot 15 April. 

Saturday 2 April 
TIlE Cape Festival- which inclu 
des the Dia Festival - starts to 
day, and continues until 12 April. 
Remember to include a viewing 
of Dlas 88 at the Nice Arena in 
your celebrations. 

Maanda prll 
VANAAND is die openingsaand 
van Every Good Boy D serve Fa- 

your deur Tom Stoppard en An 
dre Previn in die Bnxterteatcr. 
Die Kaapstadse Simfonie-Orkes 
tree op onder leiding van Terence 
Kern. 
aturday 9 April 

CAPAS presents the ballet Cop 
p lia in the Nico Malan Opera 
1 louse. Choreography and pro 
duction is by David Poole, after 
the style of Saint-Leon and Peti- 

pa. The Capab Orchestra plays 
the music of Delibes under the 
baton of Riccardo Capasso and 
Terence Kern respectively. 

n 10 April 
DAAR is 'n uitstalling van hout 
bccldhouwerk deur J n Zwart by 
die Village Studio in Constantia. 

Visit the Jazz D n in Shortrnar 
ket Street, Cape Town, for the fi 
nest in Sunday night syncopation. 

n y 11 prli 
A major graphics exhibition at 
the Dorp Street G lIery opens to- 

Th day 1 April 
THE crso and the Cap Town 
Symphony Choir perform the 
Dream of Gerontius by Elgar in 
City Hall. The conductor is Barry 
Smith, and soloists are Marilyn 
Bennett, Sjoerd Beute and John 
Eager. 

ondag 17 April 
OM die 300 te gedenkjaar van 
die lIugenote se aankorns te vier, 
speeJ die Kruik-Orkes die Huge 
note-Fee kantate deur Hubert du 
Plessis. Die dirigent is David Tid 
boald. Daar sal slegs een verto 
ning om 20hOO wees, en bespre 
kings kan by Computicket gedoen 
word. 

Tu day 19 April 
TONIGHT a new satire from the 
pen of Pieter-Dirk Uys hits the 
boards at the Nico Malan Thea 
tre. Called Cry Freemandel 
The Movie, it stars Uys himself, 
Chris Galloway and Sello Maake 
Ka Ncube. Described as "a true 
story within the restrictions of the 
day" it also "stars" Margaret 
Thatcher, Ronald Reagan, Joan 
Collins as Mrs Winnie Mandela 
and Donald Woods as himself. 

An exploration of rhythmic expression 
PLA Y, according to Niki Daly, "is 
a creative strategy for discovering 
new meanings in the old and un 
challenged". In this spirit, he has 
explored arti tic avenues as diverse 
as illustration, writing and music. 

Daly, a lecturer at the University 
of Stellenbosch arts faculty, says he 
has discovered an interrelation be 
tween the arts which expresses it 
self in a rhythmic, rather than 
grammatical approach to writing 
texts, and in the visual imagery of 
the lyrics. 

1 n J 970 Daly went to London to 
make his name through music on a 
large advance from a record com 
pany. This ambition was quenched 
by the spiritual quest of the hippies. 

The big questions "Is it all worth NIKI DALY 
it?" and "What is it all about?" dul- graduates can hold their own 
led the desire for fame. He then be- against '86 graduates from the defi- 
gan to illustrate for a magazine nitive Brighton School of Arts. 
which taught languages, but a desi- According to Daly, the themes 
re for permanence led him to book available in South Africa are uni- 
illustrations. Among other influenti- versal in terms of human relations- 
al illustrators, he met Elisa Trimby, hips. "Like nowhere else, we have a 
whose care and dedication in produ- chance in every aspect of life to ex- 
cing books that were beautiful ob- perience great human relationships 
jects, made a strong impression on between people of different nationa- 
him. lities." America and England can 

As a children's illustrator Daly is afford to pay lipservice to racial 
largely self-taught, but his philo- equality, because they are not, and 
sophy, which includes an absolute never have been, exposed to any 
respect for children, has formed the real threat of domination by ano- 
style of his work. He tries to act "as h . I' dID I 
an interface between the ridiculous- t er natrona ity an cu ture. a y 

feels that South Africans can reach 
ness and foolishness of adults and a state of absolute trust in man if 
the vulnerability of children." we can manage not to be influenced 

By drawing and writing about b h f f h '11 I 
"real" children, he affirms the y t e ear 0 w 0 WI ru e. 

One of Daly's books, "Not so 
child's right to be an individual. fast, Songololo", deals so capably 
There is nothing minor about illus- with the theme of the quality of re- 
tration. Picture books are becoming lationships that it won him success 
increasingly important in develo- in America, even when it was "like 
ping literacy among children and as touching a dead dog" to publish a 
an artform, it requires the same in- white South African's book. Most 
volvement and time as painting. of Niki Daly's books are published 
Prospective illustrators need a pas- in England, where they enjoy a 
sionate involvement to persevere. In good reception. 
order to create works that are plea- Daly is pre ently working on the 
sing to himself and others, the production of his second South Af- 
young artist must first make many rican album. His first, "Living in 
mistakes. the suburbs", was produced in 

Teaching at the University of 1984. The econd will deal with 
Stellenbosch is satisfying for Daly. what it means to be white and living 
South Africa has a rich literary her- in South Africa. 
itage and the receptivity of students .' 
is rewarding. He feels that US '87 RENEE FERREIRA 

'Onderhoud~ gekanselleer 
ONDERHOUD, die UTS-produk 
sic, wat vandeesweek in die HB 
Thom-teater sou open, moes gekan 
selleer word. Weens politieke redes 
is die publieke opvoerregte van 
"Onderhoud" vir die Departement 
Drama gcweier. 

Johann van Heerden, regisseur 
van Onderhoud, het cgter besluit 

om voort te gaan met die I)roduksie, 
maar kon dit in die lig van die ver 
bod slegs voor 'n genooide verhoor 
doen. Johann het gevoel die produk 
sie bied 'n uitstekende geleentheid 
vir dramastudente om sekere beson 
dere tcgnieke en vaardighede te 
ontwikkel. 
LlNDIE LUCOUW 

Barfly a showcas Moonstruck "n sprokie met ~n· verskil for our 
RARFI..Y, starring Mick y Rourke, 
F y Dunaway nd Alice Krig , and 
directed by llarb t Schro der. Pr - 
s ntly showing s p rt of th C p 
Town lilt rnational Film .~e tiv I. 
This film could have been written 
for actor Mickey Rourke. He fills 
his role so convincingly and comple 
tely that the realism of his perfor 
mance makes for riveting viewing. 

The film i t h ironic tal of, 
love affair between two drunks, 
with Dunaway a I ourkc's partner 
in b OlC, nd the action tak s place 
in th cocktail bars and dives of Los 
Angeles. 

Director Schroeder draws a clas 
sic anal gy between t he Jives and 
corrrelating happiness of the haves 
and have-nets, 

Rourke, the down-and-out bum, 
has a imple philo ophy of life: for 
him, to suffer i to live. In c ntrast, 
Krigc, u wealthy and succe: sful 
young publh her, can find no corn 
f irt In her material possesions. 

Moved by Rourke's writings of 
hi own experience , she attempts 
to sanitise and cage hi life in order 
10 make it accessible to her. I Jere 
the film's mes ge crystallises: hap- 

\ piness doesn't rive with the ad 
\ vent of cleanliness and comfort, and 

u: lity )f lif and the tt ndard of 
living bear no relation 10 one an 
ther. 
MANDY CARTER 

day. Artists featured include 
Hardy Borha, Alice Goldin, Nico 
Hagen, Johann Louw, Lou O'Me 
ara, Pippa Skotncs, Lyn Smuts, 
Jan Visser, Andre van Zyl and 
Sue Williamson. The exhibition 
continues until 23 April. 
D da 12 prll 
DIE Baxtcrtcater bied aan We 
All Fall Down deur dramaturg 
Deon Opperman. Die hoofrolle 
word deur hri Weare, Norman 
Coombes en Malcolm Terry ver 
tolk. 

aand onnatuurlik holder deur 'n 
vcnster geskyn het. Later is dit die 
selfde volmaan .wat Ronnie en Lo 
retta saamvocg. 

Moonstruck is vir my 'n opstuur 

Nicolas 
Cag n 
Ch r soos 
hull In 
Moonstruck 
fe slen Is. 
Ole tllek Is 'n 
mod rna 
sprokl wat 
ook 'n oo 
stuur van 
op ra Is. 

van opera - die karakters en die in 
trigc. Ronnie, die quasi-diepsinnige 
macho, is die lydende held. Sy OOf 
drewc dramatic. e toesprake, gekop 
pel aan die armbewegings met sy 

gebreklike hand, laat sy karakter 
groteske afrnctings aanneem. Wan 
nccr hy en Loretta saam opera toe 
gaan, en hulle eie liefdesintrige, 'n 
liefdestoneel uit "La Boheme", op 
die verhoog afspeel, is die analogie 
volmaak. Die situasie vererger as 
Loretta, wat besig is om haar ver 
loofde Johnnie te verkul, haar pa 
betrap waar hy saam met 'n ander 
vrou die opera bywoon. 

Die hoogtepunt van die flick is 
die kornbui tonecl aan die einde, 
waar die besieldc, maar steeds pate 
tiese, Johnnie, en Ronnie met me 
kaar gekonfronteer word. Die open 
likheid waarmee die karakters hulle 
dicpste emosies met mekaar deel, 
laat mens weer dink dat die toneel 
einrlik die slottonecl van 'n opera 
kon gewees het. • 

Cher speel haar rol met deernis 
vir haar karakter. Hierdie keer is 
dit 'n ingctoe, gefrustreerde vrou, 
wat va gevang is tussen haar liefde 
vir haar familie, en die sukses van 
haar eie lewe. Or die ou end kies sy 
die laaste. her lower 'n dcurdagte 
vertolking, wat haar 'n besliste aan 
spraakmaker vir 'n Akadernie-toc 
kenning maak. Net haar aksent het 
soms gepla. 

Moonstruck is die kyk werd. Dit 
is 'n intelligente film, wr t die kykcr 
finaal voor die kcuse van 'n inter 
pretasie laat. 
DAAN MOSTERT 

MOONSTRUCK, m t Ch r, Nico 
las C ge, Vincent G rdenia, Olym 
pia Duknkis, D nny Aiello, Feodor 
hali pin, n and: re, Regi cur 

Norm' n Jewi on. T n by die M - 
tro, S cpunt. 
SUBTlEL, intelligent, prikkelend. 
Dit is rnoontlike be. krywings vir 
Moonstruck. 

Cher . peel Loretta Castorini, 'n 
37-iarige weduwcc wat skielik met 
die moonllikhcid van 'n twe de hu 
welik konf onteer word. Sy c ja 
vir die papbroek Johnnie, wat kort 
daarna vcrtrek om sy mocder op 
haar . tcrfbcd tc besoek. Dit bring 
haar in aanrt king met Ronnie, Joh 
nnie 'e vervrecmde broer. 

Die flick word geadverteer as 'n 
komedie, maar daar sit meer in as 
net harde gelag. Daar is verskeie tc 
mas wat in die f1iek behandel word. 
I. ie vcrarnerikani eerde ltalinanse 
Iamilic, die krisis van 'n vrou in 
haar oorgangsjare, en dan natuurlik 
die liefde. 

Die interest an te i dat Moon 
struck 'n moderne prokic is. R tis 
seur Norman Jewison het dit subticl 
rcggekry met sy maanrnotief Die 
flick begin met Dean Martin se 
stroopsoet liedjic "That's Amore", 
terwyl die voln aan urre listies p 
die Hudsonrivier buite Manhnuan, 
New York, skyn. Een van die fami 
lielede vertel hoe die ma In een 



IKUNSI DIE MATIE WOENSDAG 30 MAART 1988 - 1S 

A trivial comedy for serious people 
"Life. by its realism. is always 
spoiling the subject-matter of 
art." (Oscar Wi/de) 
The English language is a de 

manding mistress. Great devotion 
is required to exact the perfect re- 
ponse, but satisfaction is guaran 
teed. Oscar Wilde is a manipulat 
ing lover; he blends words and wit 
with a mellifluous skill that leaves 
an audience gasping with 
laughter. 

"The Importance of being Ear 
nest" is a well-known play; but 
true British humour never loses its 
magic. Capab's production at the 
Nico Malan, directed by' Ralph 
Lawson, is a delightful melange of 
colour, well-chosen musical inter 
ludes and witty repartee. The cos 
tume design is innovative and the 
d~cor reflects the revoltingly pre 
dictable taste of the British upper 
classes. After all, what could be 
more unappetising than two 
tuffed peacocks on pedestals? 
The cast was impressive. Mi 

chael Atkinson was a very success 
fu~ "drag" as Lady Bracknel1. His 
VOice was well modulated and suf 
fiCiently "feminine"; he didn't 
s~und like a man trying to sound 
like a woman. Only his walk could 
have been described as slightly ex 
aggerated. Jon Maytham man 
aged the plum-in-the-mouth upper 
Class accent perfectly, and he was 
Convincingly uncomfortable as 
John Worthing. David Dennis was 
Competent as usual, and played 
the part of Algernon with flair, 
although he tended to be overly The smaller parts were capably 
camp at times. acted. Mollie Thompson as Miss 
The women were less spectacu- Prism was a study in jerky anima- 

lar. Belinda Koning was the myo- tion and violent facial expression, 
PIC and overbearing Gwendolen, despite the fact that her voice pro- 
and her painted red pout was a jection was a bit weak. Don Ma- 
treat. Embeth Davidtz had a role guire as Rev. Canon Chasuble was 
Characterised by silliness and she slightly uncomfortable, but his 

fd~~S~kan~w~~ Vir~e~n~sal ~a~!!~!~r Butler sprankel in 
~atIes 'n fees v~~ die kunste wat se ore laat in die 'ndlersaal laat ANTOIN:.TT BUTLER het ster- deur gepaste analogie mct die Suid- 
b~loOf om van hoe gehalte te wees. tuit. kwaliteit. y het flair, 'n in vir hu- Afrikaanse ituasi te trek. 
o ie Iees, wat poog om Graamstad Dond rd g 21 April: Die Dr ug- mor, en 'n stem wat jy nie kan igno- . . . " 
p klem~r skaal op Stellenbosch helgroep bied oor middaget 'n pop- reer nie. y is een van die min 0 r- y ... ~ ,0 r erugi ~ van die liefde 

aan. te bled, duur van 18 tot 22 pekas in die loopgang aan. Die vloo- tuigende kabaretkunstenaars in en pohtl~k to~ . d '~I ns, terron me 
~pnl, en word gekombineer met 'n imark sal ook nog aan die gang Suid-Afrika vandag. en aborsie. Ole lied]! s t aaneen e- 
fllmfees in Kine l. Die besonderhe- wees. In die aand tree die "big I h k b t "D' " skakel me! 'n humoristiese e el- 
d van die program lui soos volg: brass' band" van die Konservato- n. ~ar nuwe a are, ,,!e ~e- ery met di g hoor, en die v rsk i- 
M andag 18 April: Philip 0 Vo rium onder leiding van Faan Malan reid IS )OU oeste~, aspo sier: , 109 denheid was temmingsvol en ed 

tree oor middagete in die Endler- in die Endler op. sy musle~ ~an die Nederlands ka- gekie. D rek ordyce. b gelci- 
aal op. Saam met Albic Louw, Vrydag 22 April: 'n Jazz piekniek baretmusici }-~e~man van Veen, R - ding wa 00 foutloo, en en. itief. 
bied hy getoonsette w ergawes van vind die Vrydagmiddag op die b~rt Long,. Bngltte.Kaandorp, Fr .d .. 

. Piek en Liesb t LISt. Vyf van die Me. Butl r I In bai ont p nn .,.------~111!1111 liedji s is in Afrikaan vertaal, en verhoogkunst nar r, en di kent k 
die res het sy in di oor pr nklike m thaar gehoor wa deurgaan 
Nederland e ing. Die vertalings makli. Waar die woorde h r sam 
het effens minder trefkrag gehad, tyds ontgaan h tt het sy doodluit rs 
maar sy het wel geslaag om daar- 'n grapple gcmaak en on e. teurd 

-f. n nsensverSJes aan. Philip is be 
"and vir sy "0 Togga! 'n Gogga" en 
ouJommer in die sop", wat jonk en 
8' d vermaak en laat dink. In die 
tan kan 3D in die H.B. Thorn-tea 
I~r gesien word. Die kabaret, oor 
e ollywood en sy invloed op sterre 
wn be~ond~raars, .het 'n suksesvolle 
g ehek 10 dIe KlelO Libertas-teater 
e ad. 

t I}in dag 19 April: Die middag A e Zorada en Roelof Temmingh en 
I~ van der Merwe in die Endler 

:a op. Daar is ook 'n vloohnark, 
d t T-hemde, juwele, skoenc en an 
v erk snuisterye in die loopgang sal 
1'~r oop. 3D kan weer in die H. B. 
lOm-teater gesien word. 

II ~? n dag 20 April: Oud-Matie 
1l1el ,I Smut~ (Edeffng), 'n sangeres tl}.J n ryk mezzo-alto stem, tree oor 
A 1 dagete in die Fismer-saal op. 
li hdre l..ctoit, wat geen bekendstcl- 
ng aan Stcllenbosch gehore nodig 

OSCAR WILDE ... a playwright whose wit and skill with words 
was legendary. 
was rosily twee and irritating 
throughout the second and third 
acts. One supposes that to be an 
indication of her ability as an ac 
tress. 

ANDRE LETOIT ... dl' 
oud-Matl goan 
weer die or op 
St lIenbosch laat 
tult 

KG B-grasperk plaas. Piekniek 
mandjies sal deur die organiseer 
ders van die fees be kikbaar gestel 
word. Abamanyani tree dieselfde 
aand in die H.B. Thorn-tearer op. 
Hierdie groep bestaan uit skoolkin 
ders en studente van Nyanga, Lan 
ga en die Univer iteit van Kaap 
stad, en tree op in 'n arnateurstatus. 
lIulle hct al suksesvolle optredes op 
die Graam. tadfees en in die Oude 
Libcrtas Amfiteater gehad, 

Daar sal deurgans 'n kun , "pot 
tery" en weefuitstalling in die Gat 
wee .. 

Die filmfees in inc I is in same 
werking met Ster-Kinekor opgestel, 
c~ duur van 15 tot 28 April. Die 
flicks is almal van die so rt wat as 
"modern clas. ics" beskryf kan word 
en die verskeidenheid wat aange 
bied word vers ker 'n goeie bywo 
ning. 'n Program vir die fees word 
lnngsaan verskuf. 

shock of hair raised a few giggle. 
Paul Malherbe was a painfully 
correct and pompous butler, and 
Richard Farmer an unsmiling but 
humorous manservant. 
,"The Importance of being sar 

nest" was thoroughly enjoyable. 
and had the audience in stitches 
throughout the play. The British 
can be boring at the be t of time. 
but when they are witty, they re 
most frightfully witty, ld chap. 
MADELEINE BARNARD 

Goeie vooruitsigte vir US-koor 
A AMA Fick is baie opgewonde 
oor die jaar wat vir die Universi 
teitskoor voorle, Die koor se gees is 
goed: dalk is die stem me nog jonk, 
maar hulle i. emotiveerd. 

Die koor beplan om vanjaar nag 
noeg twintig optredes te he. Van die 
hoogtepunte is televi ie opnames in 
die Kango-grotte, en radio-opnamcs 
in Johannesburg. I1ulle hoop ook op 
optredes in Cloetcsville, Langa en 
Nyanga. Mu iek kan soms bcter 
kommunikeer as deur gesprek te 
voer. 

Die koor beplan 'n kort toer aan 
die eindc van die Junie-vakansic, 
waarskynli lang. die Weskus, 
maar die eintlike to r is in Septem 
ber. Dan beso k hulle Johannes 
burg, eeunda, Pretoria, Rusten 
burg en Sasolburg, Bulle sal ook 
die Univcrsiteit van Boputharswana 
besoek en 'n koorleidingskliniek in 
Mmabatho he. Die moontlikheid 
van 'n orsese rei. hang van fond e 
af, maar hulle hoop om oor 'n jaar 
of twce in iurop te aan toer. 

Terug kouend voel Acama dat 
verled jaar bai genotvol was. Die 
koorgees wa: po itief', en ho wei 
per oonlikhedc uiteenlop nd was, 
was die mu iek 'n samesno ronde 
faktor. Die hoogtepunt van ) 987 
was die uitvoering in die; Kango 
grotte. Die fantastiese ako stick h t 
v ral die gewyde musiek tot y reg 

laat kom. Die groue het dies lfde 
effek as 'n katedraal en volgens 
Acarna bchoort gewyde mu iek 
eintlik net in katedrale gesin te 
word. 

Die koor het op die oomblik baie 
nuwe stemme. U 'n Men be ef ni 
dat die koor uit m estal onprofessi 
onele stemme bestaan nie; hull 
word du in drie jaar se tyd opgelci. 
En net wanneer hulle kan sing, de n 
waai hull al weer!" 'n Nuutjie van 
jaar is die vier koorbeun c wat be 
skikbaar gestel word; een vir elke 
stem. Dit i. 'n poging om go ie 
stemme te trek. 

Vanjaar kon entreer die koor p 
'n Monteverdi-mis en viei kompo 1- 
sics gebas er op Nuwe Tcstamen 
tiese tek tc, Die tweede h 1ft van 
die program bevat weer di gewone 
verskeidenheid . ckulere mu iek, 

Daar i. steeds hcelwat kontrovc .. 
sic oor tcllenbo sen se swak bywo 
ning van die teater. Maar In t di 
koor gaan dit oed; hulle is g wild. 
Vol gens Acarna i. dit waar. kynlik 
omdat koors n die me s toegankli 
ke musiekmedium vir die emid 
deld musi kliefhebber i. I n die 
vokal mu iek word w ord en klank 
aamgevoeg, n die lui t raar v r 
taan omdat ko rsan 'n s torie ver .. 
tel. 

MARGARETHE VISSER 

rt raj It 
h ad wh r 

I ~x. - 

Sangfees maa 
SNAAKSE plek waarin on bly. 
Met s vee I geleenthede is d ar nog 
steeds mense wat met tweed beste 
tevrede i ,en meer no , d r p aan 
dring. 

tellcnbo ch is ecn v n die t n 
aangewende kultuur entrum in die 
lan.d .. Vera) op mu iekgebied i. d r 
weimg plekke wat k n po met 0- 
veel konserte, gcsk olde mu ici en 
fasiliteite van hoogstaande geh~lte. 

in dan kry jy Sangfe . Die aan 
vank~ike idee wa prysen waardig, 
en die angfec te vr n vro cr dae 
was iets om letterlik oor huisto te 
skryf. Maar deur die jare het n 
net die tradi. ie bly staan, en moe. 
gchore lot verJede jaar no die 
spcktakel met verleentheid gade 
slaan, 

pIe vr 

abaret 

• 

April 14hOO 16h30 18h30 
Vry.15 St. Elmo's Fir Th Wall Gla s M na rt 

Sat.16 Fontoeto St Elmo's Fir Educating Rita 

Maan.18 Educating Rl1a Hou of Gam s· Birely Dins.1Q Glo s Mana fI R v ng of N rds Sound of MUSIC 
Woad.20 tocot H ro The Bi~ Chili The Wall 
Dond.21 Amad us l 01 Th Rig Chili Vry.22 to Bal Blrdy Local II ro Sot 23 Crossroads Educating Rita B rlin Affair Fonto i 
Maan.25 Reub nR uben Crossroad All That J zz 

10h30 
si, Elmo's Fir 

Dins.26 Chariots of Fire Berlin Affair The BI~ Chill Bird." 
Wo d27 Jo hua rh n & Now Llttl snoo of Horrors R u I n uben Charlot of If 
Dond.28 Little Shop of Horrors Hous of Gam s Th I ockv Horror Jo hue 'It, n &. Now 

Picture SrlO\ 
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choomhee "oneerhaar" uit PSA 
Anton Schoombee, Jonk rs 
ho kweg 66. Stellenbosch. 
skryf: 
In die vorige uitgawe van Die Matie 
beskuldig Danie Kriel, voorsitter 
van die PSA, my daarvan dat ek 
foutiewe aannames sou maak oor 
die houding van die PSA met die 
vorming van 'n ECC-tak op die 
kampus in 1986. 
• Hy e dat "die PSA-masjinerie 

nie gebruik (is) om die ECC op 
kampus verbied te kry nie." 
• Ook se hy dat hy "geen kennis 

(dra) van 'n persoonlike versoek wat 
aan die Rektor gerig L am die ECe 
te verbied nie." 
• Hy gaan dan oak verder deur 

te se dat mnr. Nic Myburgh, die yo. 
rige P .. Awoor itter, ontkcn dat 'n 
vcrsoek om die ECe te verbied ooit 
aan die Rektor gerig is. 

Graag teken ek vir mnr. Kricl die 
prentjie in perspektief deur aan te 
haaluit 'n berig in Die Burger van 2 
Mei 1986 onder die opskrif "EeC 
nie welkom op Stellenbosch." "Die 
Matie-studente organisasie die PSA 
het met 'n veldtog begin om die 
E C te verbied om 'n tak op Stel 
len bosch te open." Die PSA is "tans 
oesig am steun op 'n bree front op 
die Matie-kampus te werf vir sy 
standpunt dat die ECC nie welkom 
i op Stellenbosch nie." 'n Versock 
skrif is gi ter in koshui. e omgestuur 
.. n die PSA beoog ook om binne die 
/olgende paar dae die Rektor amp 
.elik te versoek am die voorgenome 
uigting tc verbied." Die berig word 
n mnr. Nic Myburgh se eie woorde 

afgesluit: "Derhalwe sal 'n verbod 
op die uitbreiding van hul (die 
ECC) bedrywighede regverdig 
wees" 

Dit is duidelik dat mnre. Kriel en 
Myburgh doelbewus of nalatig 'n 
verkeerde voorstelling van die waar 
heid maak. 

Dit onderstreep die vermoede dat 
daar die afgelope tyd 'n houdings 
verandering in die PSA plaasgevind 
het wat veroorsaak het dat ek, die 
Sk-voorsluer. Francois Beukman 
en ander gernatigde studente, die 
PSA verlaat het. 
Doni Krl I. voorsltt r: PSA. 
antwoord: 
Mnr. Schoombee se ondeurdagte 
toevlug tot die pers om persoonltke 
publtslteit te verkry noop die vol- 
gende reaksie. . 

Eerstens herhaal ek my stand 
punt, soos volledig uiteengesit in 
die vorige uitgawe van Die Matie, 
dat nbg die petisie, nbg die PSA 
masjinerie, nog die amptelike ver 
soek aan die Rektor gebruik is om 
'n verbod teen die ECC af te dwing. 
Die hele veldtog het hom uitge 
spreek teen die voorgenome stigtlng 
van die Bee-tak. 

Die pers kon dtt moontltk vir hul 
eie doeletndes misbruik het. 

Tweedens is mnr. Schoombee be 
sig om blatant te Iieg as hy sf! dar 
dit die rede is waarom hy, mnr Be 
ukman en ander gematigde studen 
te, die PSA verlaat het. Tell tyde 
van mnr. Schoombee se bedanking 
war; die ECC nie 'n kwessie nie. Die 
ware toedrag van sake is dat mnr. 
Schoombee gevra is om uit die be- 

stuur te bedank. Die redes hiervoor 
was dar hv die organtsasie oor 'n 
periode van maande geld geskuld 
het wat Ily in gebreke gebly het om 
terug te betaal. Voorts was die 
standaard van sy werk en sy toewy 
ding tot om saak van so 'n aard dat 
lIy niks meer as 'n onhoudbare pas 
sasier op die bestuur geword het. 

Soos ander organisasies op kam 
pus het die PSA ook besef dat mnr. 
Schoombee nie juis baie betrou 
baar is nie. 

Mnr. Schoombee en sy meelo 
pers se tydige bedanking uit die 
PSA het ons die geleentheid gegee 
om meer betroubare en entoesias 
tiese persone by die PSA-Ieiers 
korps te betrek. 

Derdens is dit vir my duidelik 
dat mnr. Schoombee besig is met 'n 
deursigtige poging om die PSA te 
diskrediteer ten einde sy eie mis 
I. ukte polttteke rekord op kampus 
te verbloem, 

Vierdens is dit ironies dat mnr. 
Schoombee en sy meelopers op on 
volwasse wyse die hele debat rond 
om die Bee nuwe stukrag gegee 
het. Sodoende speel hulle in die 
hande van hierdie organlsasie en 
gee hulle krediet aan 'n organisasie 
wat dit allermins verdien. 
Om mee af te sluit is ek seker 

mnr. Schoombee onthou nog wat 
Ill! oor sy broer en die se organisa 
sie, die SSG, kwytgeraak het ter 
wyl hy nog op die PSA bestuur 
was. Dit blyk nou dat daardie self 
de terme waarmee mnr. Schoombee 
destyds sy broer beskryf her, net so 
goed op homself van Ioepassing is. 

Behr-gedigte 
nie 'kuns' 
A. H. Gaum. Wlig nho', skryf: 
Die hoe gehalte van verlede jaar ,e 
tellenbosse Student was werklik 

verblydend, Ek wil die geleentheid 
gebruik om die rcdaktrise, Rone! 
Nel, geluk re wens met die versor- 
ing van die blad. 
My aanvanklike goeie indrukke 

her in 'n male verdwyn toe ek by 
die kunsafdeling kom. Daarrnee be 
do I ek nie dat daar nie wei deeglik 
kun in die afdeling was nie. Maar 
fat Mark Behr se "gedlgte" as kuns 
()')getower kan word, gaan my ver 
uand te b we. Dit is eerder 'n paar 
.yntjies woorde war in die vorm van 
n gedig geskryf is, en met net een 
duidclike doel: om die be. taande 
rd - en waardestelsels te kritiseer 

.. n om sy organisasie, Nusas, se 
mti-alles politieke sienings te be 
vorder, 
Ek hct dit veral oor sy "gedig" 

"A ROOM WITH A VIEW". Daar 
s net een woord vir sy beskrywing 
van die NG-Kerk s dood, naamlik 
skryend. Wat weet hy van die kcrk 
m s6 'n ui spraak te rnaak? En dit 
iyk boonop of hy omrner ook be 
:11 I God Is dood. Probeer hy nou 
bewys waarom vryheid van spraak 
dan eintlik g, an? 

Die t rllenbo se Student bchoort 
n toonvenster te wec. vir die Uni 
vcrsiteit van ... Lellenbosch. Die blad 
Nord nlln alle ingeskrewe studente 
Ian die universiteit aan die eindc 
.,an di j ar ge tu~r. 
Or. OF Malan het gese tell en 

)0 ch taan vir 'n ide e. Daardie 
rl e sluit on etwyfeld ook 'n hris 
elike lewen beskouin in. 

.:ok spre k dus hiermee my mis 
I e uit oor di gebeure en hoop nie 
o iet sal weer gebeur nie. 
Brief verk )rt - Red.) 

IRI WE 
Enige persoon k briewe 
can O· Matt rl . O' ad es 
is: Die Red kteur, Die Moti , 
LSS. Victoria stroot , Stellen. 
bosch, 7600. D' red teur 
b hou h ms It di r voor 
om die p ivan stot te 
weier I of dit vir pub 'kasie 
o n fe pas. 

Abe ailey- beurse 
DIE trustees van die Abe Bailey Trust stel weer "Travel Bursaries" aan 
junior lektore en studente jonger as 25 beskikbaar vir gebruik tussen 30 
November 1988 en 31 Desember 1988. 

Die trustees tel dit so volg: 
"We are anxious that the bursaries be awarded to students who have 

shown qualiti s of leadership not only in students affairs. but also in the 
wider context. Althou h not essential, it is considered desirable that the 
'bursar should be reasonably bilingual to enable them to adapt them elves 
fully to the other members of the touring party." 

Die toer eindig arnptelik op 3] Desember ] 988 in Londen. 
Gewoonlik ontvang die Universiteit van Stellenbosch een en soms twee 

tockenning per jaar. 
Daar is geen formele aansoekvorrn nie. Aansoeke in tweevoud en getik in 

Engels moet onder andere die volgende bevat: 
" Name: 
Address: 
Date of Birth and Nationality: 
Matriculation year and R ults: 
Extra-curricular activities at school and the univer ity i.e. sport and 

hobbic', social and community appointment: 
Univer ity c ur (s) of tudy d t il and res tits: 
Rilinguc I1sm: 
In addition, a letter from each of three pon or reporting on the charac 

ter, leadership qualifications and p r onallty of the nominee." 
Volto ide aan 0 k moet. die Afd ling Voorgraadse Beurse, Universi. 

teitskantoor te n 10 Mei j 988 op die laatstc bereik. Vol1ediger besonderhe 
de is by mevv L van der Merwe en H. J I, yter verkrygbaar (Admin-An- 
neks: 774627). 

Insig 
8ewaor my von die wysheid waf noaiL lmil nie, die filo 
sofie woL nie log nie en die groothcid wat nie voor hin 
ders buig ie. - KahJjJ Gibrain. 

Die boodskar:? van die kruis van Christus is we} 
dwoosheid vir die woL verlore goon, maar vir (lie wat 
gem 1 WOl d, is dil die krag van Goel. - I Korinti(jrs 1:18. 

As colen van julle wysh jd kortkom. moel llY it van 
God bid en Fly sol eli;. oon hom gee ... - ]akobus 1.:5. 

GEKLASSIFISEERD 
AKK RHOF Woon t I te 
huur. kakel 4072. in die 
middae tus en I en 2 of 
aan. 
OUITA NS - ie 
method of Folk. J zz and 
Rock. Phon Reinard at 
98481 a.h. 
LO IES be Idkbaar vir en 
student in huts in Mount In 
Br _ 2 karavaanpar. on9 - 
ve r 7 km vanaf kampus op 
dIe Strandp d. R I 30 per 
m and. 2924 

Redaksie 
HOOFR DAKTEUR: Daan Mostert, Hofmeyrstr. 19. 
A I TENT-HOO R DAKTEUR: Pierre de Vos, Helderwaters 
16 75780. 
E TUUR HOOF: Wouter Brand, Concorde 34, 76014 
DV RTEN IE TUURD R: Marliese Lochner, Hofmeyrstr. 8, 
6448. 

NUU R DAKTEUR: Barrie Terblanche, Banhoekweg 167. 
subr dakt ur : nuu : 
Christine Visser, Huis ten Bosch 2217. 
Gawie Botma, Phyllaria 310, 75645. 
v r la 94 w rl: nuus: 
Danette Breitenbach, Michelle Kruger, Betsie de Vries, Carla 
Ackerman, Margaretha Fourie, Henriette Geldenhuys, Tina du 
Toit, Anneliese Burgess, Julie Lockyer, Frans Richards, Johan 
Beukman, Julia Andersen, Liezl van Zyl, Natie Engelbrecht, 
Francois Fouche, Sharon Sorour, Francois Hugo, Linda Erasmus, 
Ronel Terblanche. 
RED KT UR AKTUE L: Cornis van der Lugt, Slawenhuis 
76001. 
subr dakt uri: aktu I: Elmarie Maree. 
v rslag w r: aktu I: Denise Meyer, Marina Pretorius. 
REDAKT UR 0 IAAL: Annchen Nel, Kabbels 107,98738 
ubr dakt ur: ollaal: 

Lani Eloff. Die Pieke 8, Hertestr., 79186. 
v r la 9 w rs: ollaal: 
Maryke Bekker, Isa Burger, Ilse Cilliers, Miki Redelinghuys, 
Esme Visser, Jo-Anne Sedgwick, Vanessa Brand, Elmari Potgie 
ter, Maggie Visser, Lida Louw. 
INT RKAMPU R DAKT UR: Tanja Hichert, Liebenhof 12, 
74580. 
ubr dakt ur: Int r: Roelf Jansen 
v r la 9 w rl: Int r: 
Edna Roelofse, Moira Callaghan, Pearlie Joubert, Yvette Smith, 
Gerda Oosthuizen, Jacqueline Taylor. 
KUN R DAKT UR: Mandy Carter, Moolmanshof 4. 
ubr dakt ur: kuns 

Erika Jacobs. Helderwaters 16, "&" 75780. 
v r la 9 wers: kun 
Margarethe Visser, Chris de Vries, Lindi Lucouw, Madeleine 
Barnard, Margie Burger, Renee Ferreira, Anina Vermaak, Petro 
Goossen, Kihm Klopper, Jeanne Smuts. 

ORTR DAKTEUR: Dries Liebenberg, Huis Marais, 2234. 
ubr dakt ur: port: 
Johan Viljoen, De Vosstr. 9, 78502. 
v r la 9 w r : sport 
John Knox, Estie Mortinson, Darryn Seeman, May Blecker, EI 
mari Kloppers, Louise Benson, Salma Dormehl, Andre Marais. 
Carl Jankowitz. 

RI W R D KT UR: Jaco Strauss, Jenningsstraat 10, Stram. 
024-34776 

HOO OTO R A : Armand Nel, Dagbreek 71064. 
toto raw: 
Emile Bosman, Kolbe Kolver, Riaan Basson, De Vos Rabie, Ali 
da Rubens, Wim Matthee, Jean Pellissier. 

K NA RKUNDI 2135. 

4367. 

Maties moet realiteit 
self uitvind 
Dennis B uk s, voor Itt r: 
Sf II nbo ch.Kolnonla, skfyf: 
Vandag in ons land lei omstandig 
hede daartoe dat mense onseker i 
oor hul eic geloof in 'n eenvoudige 
beginsel soo vryheid van spraak. 

Namens die bestuur van Stellen 
bosch-Koinonia wil ek graag die 
volgende sc: Vir ons is dit 'n uitge 
maakte saak dat elke mens, ongeag 
van wie hy is of waar hy homself 
bevind, homself oor enigiets kan en 
mag uitsprcek om sodoende ware 
demokrasie en persoonJike regte tot 
krag te laat kom. Dit is dus 'n uni 
versele beginsel wat nie deur enige 
per oon, regering of in tansie aan 
bande gele of ontken mag word nie. 
am dit na die Suid-Afrik'\ansC i 

tuasie terug te bring: J nons land is 
vryheid van spraak 'n ab olu te 
moet, veral omdat propaganda 
hoogty vier cn uit die aard van die 
saak baic censydig is. Omdat mense 
weens wetgew'ng verbied word om 
v,ir die waarheid, feitc, oortuigings 
en geregtighcid op tc S1aan, kan ek 
nie insicn hocdat ons regering daar 
op kan aanspraa~' maak dat hy 

demo r lies, in plaas van outokra 
ties, is nie. W nneer die mondstuk, 
waaronder die 17 or anisasies, 
waard ur die meerderheid in ons 
land hul in eHe lewer en hul gevo _ 
len laat blyk, so blatant gesnoer 
word, kan on nie anders as om ons 
afkeur en wa)ging uit te druk teen. 
oor die openlike misbruik en ver 
kragting van 'n noodsaaklike begin- 
el nie. Ja, in Suid-Afrika·is die ide 
aal onder huidige omst~ ndighede 
dat mense hul menings vryelik moet 
lug om sodoende tot po itiewc en 
bevorderlike gesprck en veranderin 
ge by te dra. 

Dns spreck voorts ons kommer 
uit dat .oveel uid-Afrikaner hul 
blind staar teen onwaarhede en Fro. 
panda, onder dnt huJlc cl 'n 
daadwerklike pogin) aanwcnd om 
self die waarheid uit te vind. Dit is 
oak baie jammer dat aile poging 
om regverdigheid tot voll krag te 
laat korn a "'n Kommunistiese of 
ANC/SAKP. nan lag" beskryf of 
afgeskryf word. Wat van 'n NP. 
SAP of SA W-a nsla ? Mpties, vind 
die rea lit ite aangaande toestande 
in on land vir julsclf uit!! 
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Studente hoort 
op hoogste vlak 

VK 'verplig" om ECC-orid rsoek te loods 
B n Scho man, voor Itt r, 
ECC Stellenbosch, skryf: 
Tog interessant, die wyse waarop 
ons SR (hul is tog immers deur ons 
verkies a die mees bekwame p rso 
ne in die posisies) stelselmatig 
moeite doen om die p . isie en aan 
sien van die End Conscription Cam 
paign (ECC) in Stellenbo ch en die 
van N usas op die US-kampus te 
vcrswak. 

Oor hullaaste poging lees ek pa 
in Die Matie van 17 Me art. Daar is 
glo drie weke gelede besluit om 'n 
"ondersoekkomitec" te loods om 
die "verbintenis" tu sen hierdie 
twee organi asies te ondersoek. Na 
aanleiding van die bevindings sa] 
daar dan opgetree word, "indien no 
dig," 

Eersten , is dit onredelik om te 
verwag dar die betrokke organisa 
sics formcel ingelig word hiervan? 
Die E C sien uit na mnr. Broodryk 
se skrywe in die verband. 

I n die tweede plek wonder ek 
waarom hul dit nodig ag om 'n "on 
dcrsoekkomitee" te loods, terwyl 
hulle heelwat me ite (en eJd?) ken 
bespaar deur bloot die or nisasie 
tc kontak en die informasie aan te 
vra. 

Derdens verneem ek dat hierdie 
besluit, soos so vee I ander, deur die 
SR onreglcmcnter geneern is. Die 
regie mente verwys na die ondcrsoek 
van ingediende klagtes, en sc niks 
oor "vcrbintenisse" wat op versoek 
ondersoek kan word nie. 

Vicrdcns neem ek aan dat die 
rede vir die ondersoek i dat die 
E 'n "vcrbodc" organisasic is. 
Volgcns die Rektor i die E nie 
verbied nie en mag dit teeds be 
staan, wat d n hierdie vers ek van 
'n rede ontneem. 

Met dir get c, voor i n ek grar g 
nou on onver krokke (maar tog i t 
wat onb hoI pe) NP-vriend van die 
informasie wat hul 6 graa wit in 
win. 

Die EC is 'n nasionale front 
waarvan een van die sowat 51 affili 
ale Nusa Na. ionaal is. Nu a 
(Stellenbo ch) h t nooit hierdie af- 

filia ie bekragtig ni , en h t dus 
geen formele bande met die ECe 
nie. Nusas simpatiseer weI met die 
E C, en al dit aanhou doen hier 
die laaste opmerking volgens Mark 
Behr Nusas (Stellenbosch voorsit 
ter). 

I:'.C (Stellenbo ch) oper er glad 
nie op die US-kampus nie, en beoog 
ook nie om dit te doen nie voordat 
die beperkings opgehef word nie. 
Nusas organi eer uitsluitlik op karn 
pu . ECC (Stellenbo: ch) het geen 
formele bande met Nusa ( tellen 
bo ch) nie. 

Ek hoop hierdie inligting verge 
maklik die taak van die ondersoek 
komitee. 

(Brief verkort - R d.) 

Jaco Broodryk, SR-lid vir v r- 
nlgln s, antwoord: 

Dit was met 'n skal kse glimlag dat 
ek mnr. Schoeman se brief gelees 
het. Tog het ek hom effen be -jam 
mer vir sy geskarrel ell gebelgtheid. 
Tipie van sy organisaste i: die 
brief deurspek van flagrante on 
waarh d. Vir sommige mense bly 
die waarheid maar moeilik om 
raak t sien. 

Tell eer. te wil ek dit aan u kata 
gories sui dat die verenigingskomi 
tee (VKJ geen rede het om u vooraf 
oor die onder oek ill te lig nie. Ons 
het wei 'n verantwoordelikheid 
te moor Nu a • 'n SR·gereglstreer 
de vereniging. Hier verw)'s ek 11 na 
my brief aan mnr. Mark Behr, Nu 
sa -voorsitter, gedateer J 4 Maart 
J 988, waarln ek hom van die on 
dersoek inlig. 

7>11 tweede wil ek dit aan u , tel 
dar II bewering oor die "heelwat 
moeite (en geld?)" uit u duim g'_ 
suig is. U het duidelik g ell moeite 
gedoen om uit te vind wat die on 
d rsoekkomite se modus op irandl 
is nle. Vir u inligtlng is daar nie 
heelwat g ld hierby b trokke IIi . 
Verd r is die k01nitee b sig om mel 
die ECC (Nasionaal). ell Nusafj 
( tellenbosch) kOl11ak Ie maak. 
Geen komitee kan op grand van los 
ell va praatjies 'n verslag opstel 

nie. Ons het skriftelike tandpunte 
en reaksies nodig. 

Ook u derde beweging is op to 
taal verkeerde inligting gebaseer. 
Weer is dit duidelik dat u geen 
moeite gedoen het om u van die fei 
te te vergewis nie. Ek verwys u na 
par. 4.9.1. en 4.9.2. van die VK-reg 
lement . Darin word bepaal dat dt 
VK 'n ondersoek kan ins tel of .. 'n 
vereniging steeds aun die vereistes 
vir sy huidige status voldoen". Ver 
der se die reglemente ook dat in 
dien daar 'n "versoekskrif" ... ont 
vang word, die VK die saak moet 
ondersoek. Waar 1I (Ian "ingediende 
klagtes" kom, sal sek r net u weet. 

U stelling dat die E nie verbo- 
de is nie, mag waar wees. Dit is juis 
deel van die Komite se taak om 
die nodige bewyse in te amel. 
Weer kan die komitee nie 'n verslag 
opstel op grond van los en vas 
praatjies nle. Indien nodlg, sal 
regsadvies oor die [eit of die RCC 
ingevolge di VK-reglememe en di 
Raadsbesluit 'n verbode or anisa 
sie is, ingewln word. 

Wal die laaste deet van u brief 
bel ref, wil k II bedank vir die ill 
lig/ing war u aan die komitee deur 
gee. Ons neem kennis daarvan ell 
sal dtt met die opstel van 011S ver 
slag in gedagt ) hou. 

Verd r wil ek een aspek duid lik 
stel. Die ondersoek i nie d ur di 
studenteraad of enige lid van die 
studenteraad geinisieer nie, 'n Ver 
soekskrif is van twintig lede vall 
die studente-uni ontvang. Inge 
volge par. 4.9.2. van die VK-regle 
mente is die VK verplig om die 011- 
dersoek t loods. AI was om s ker 
van die uitslag, het ons g II kruse 
volgens die reglemente nie. Ek ) 'il 
u aanraai om die komi! ie kans te 
gee en by te staan in s)' and rsoek 
sodat on di ~ saak 0 gou moontlik 
kan afhandel. 

Ten ~/otte wil ek u aantyging d 1 
die onder. oek 'n p ging van die S R 
is om dl aanrien van die Be n 
Nusas te verswak, verwerp met die 
minngUllg , 'at dit verdi II. 

Andreas Vogt t uarta 13, 
Sf I nbosch, skryf: 
Dit is 'n gruwelike anachronisme 
dat die Suid-Afrikaanse studente 
geen verteenwoordiging op die uni 
versiteitsrade het nie. Die doelstel 
ling van 'n universiteit is die oor 
drag van kennis en wetenskaplike 
navorsing. In albei is studente ak 
tief betrokke. Hoekom egter nie 
wat besluitneming in hierdie kaders 
betref nie? 
Enige gemeenskap meet hom aan 

die behandeling van sy jeug," Die 
preuk dat jonges van ouderdom 
(wie bepaal hoe oud?) gcsicn, maar 
nie gehoor mag word nie - en nog 
minder mag deelnecrn, is 'n dooie 
bond. 

Een van die beleidsoogmerke van 
die US lui soos volg: ... die opvoe 
ding van die student tot 'n ingeligte 
(!) en verantwoordelike (!) burger 
met 'n cie oordeelsverrnoe (!). Ek 
beweer dat s6 'n opvoeding on 
moontlik is sonder die inskakeling 
van die student in aile strukture, in- 
luitende die hoogste vlak van be 
luitneming. 
Die volgende is dus nog vir die 

student geslote: 
• Aktiewe deelname aan die be- 
luitnemingsprosesse. 
• Die erkenning van die student as 
magsfaktor op die hoogste vlak. 
• Sy reg tot 'n derde-verteenwoor 
diging op die universiteitsraad. Een 
stUdent die raad of een beklee met 
toe kouerstatus sou bloot kosmeties 
wees en hoef nie eers oorweeg tc 
Word nie. 
Ek wit verder beweer dat die stu 

dente-liggaam van die US oor die 

leiersfigure beskik om die poste te 
vul. 

Die universiteitsraad kan soos 
volg saamgestel word: 
• Die Rektor /Vise-rektor 

Drie lede benoem deur die konvo 
kasie in plaas van ses. 

Twee lede benoem deur die dona 
teurs in plaas van drie, 
• Drie lede benoem deur die 
Sraatspresident in plaas van vier. 

Twee ledc benoem deur die . e 
naat in plaas van drie. 
• Een lid benoem deur die su ds 
raad van Stellenbosch. 

Dit sou ses setels vir die studente 
skep terwyl al die bestaandc partye 
nog steeds erken sal word. Die stu 
dente sal dan hul regmatige plck in 
hul kaders kan inneem. 

'n Opskrif soos in 'n vorige uitga 
we van Die Marie die jaar "Studen 
te geen stemreg in universiteitsra 
de" vertolk ek as "Burgers sonder 
stcmreg in eic aangcleenthede' 
wat onstellend ooreenstem met die 
politieke situasie in Suid-Afrika 
waar driekwart van die bevolking 
nog steeds sonder stemreg sit. 

In die lig van ons land se huidige 
situasie en die posisie wat die US 
daarin inneem, sou die arnptelike 
erkenning van die student se regma 
tige aandcel in die besluitncmings 
proscsse, 'n slag 'n waardige wegbc 
weeg van 'n verfoeilike paterna lis 
me wees. 

Enige student wat hom van hier 
die standpunt sou distansieer, het sy 
rol as student in 'n studentcge 
meen kap en burger in 'n politicke 
kontek nog nie begryp nie. 
(Brief verkort - Red.) 

Wie">t Beukman verkies? 
PI tl skryf: 

M"k sien Francois Beukman skryf die 
aties se swaai na links ("NP 

steun neern af' - Die Matie van 17 

Maart) toe aan onkunde van die 
studente. 

Nou deur wie i hy tot die stu 
denteraad verkies? Sukses van D y at rae heva 

Swartmense ook 
dee van US 
Lor fta F rl • Voor Itt r: BSOS, 
skryt: 
Dit is vir my persoonHk belangrik 
en ook in die belang van swart-wit 
verhoudin e op kampus dat ek se 
k~re regstellin$s maak na aanlei 
dIng van 'n beng in The Argus van 
19 Maart. 

In die berig het dit sterk deurges 
~ mer dat ek my uitla, t teen sosia 
It ering met Afrikanerstudente n 
dat ek nie bereid is om op so iale 
vlak met hulle tc yerke r nie. S6 'n 
b wering is onwaar. Ek het dit nooit 
est of selfs gesuggercer nie. 
S6 'n stellin sou eerstens onreg 

Vcrdig en onbillik we s teenoor baie 
Afrikaners op kampus en in die 
tweede instan ie rens aan ra si me 
an my kant - iets waarteen ek my 

skerp uitspreek. 
Dit bring my by my tweede punt 

(cn hiermee wil ek my standpunt 
t~n opsigte hiervan in genoemde be 
r.Ig sterk beklemtoon). Dit is naam 
hk dat rassisme van wit jeens swart 
op hierdie kampus nog steeds flo 
reer. Hiermee wi! ek nie Engelse 
studente die twyfelagtige eer bewys 
deur hulle uit te luit van die term 
"Wit" nie. D ur 86 'n stelling wi! ek 
oak nie ontken dat swart mense 
oms ook rassiste is nie. 

Wat ek egter hier wi) bekl m 
toon, is dat "rassisme op Die Bo " 
'n sterk tno entristiese rond lag 
het. Die waardes van die blanke 
Afrikaner word gebruik as 'n norm 
vir die beoordeling van die meriete 
van 'n wart persoon. I-lierdie hou 
ding word,¥erskerp deur die beskry 
wing van 'die :'.uS as 'n universiteit 
met 'n Afrikaanse Christelike Blan 
k karakter. Vreemd enoeg word 
swart studente telkens verseker dat 
hulle "deel" is van die Universiteit 
van Stellenbosch. Is swart tudente 
van MitchelJ's Plain en Kaya Man 
di dan nou deel van di Afrikaan e 
Blanke karakter van die universi~ 
teit? So 'n siening is myn insien 
absurd. 

No erg r i. die paternalisli . e 
simpatie wat wit tudenle s6 mild - 
lik op hul mede (?) swart studente 
uil tort; 'n uitvlo isel van die inhe 
rente mecrderwaardigheidsgevoel 
wat nog eie is aan baie wit studente 
aan die US. Die feit is dl t sw, rt 
tudente nie hierdie misplaaste 

vriendelikhcid en simpatie nodig 
het om hulle "welkom" te laat voel 
op Stellenbosch nie. Al wat swart 
tudente nodi h t, i die erkennin 
van hul m nswaardigheid en die er 
kenning van hul teenwoordigheid op 
hierdie kampus. 

Watter wanhoop plan? 
NIGE leser wat dom genoeg wa om te dink dat SR-lede dit OOlt sal 

to taal dat hulle honoraria, ratis {elefone, en huisvestings eriewe van hul 
Ie wegg val word, is beslis vir 'n "ride" g vat. 
. Om 'n tudente .. leier te wees, i harde wcrk. en mens verwag tog sekcrlik 
lets in ruil daarvoor. 

Koop 'n koppie Nee!. ie-koffie, . it op jou hril. Wees bly di eers 66rmorc 
I April. stllllr. 



ighlights of summer season 
game during the sea on. They won the WP 
league as well as the WP Knockout league, 
beating Vikings 16-8. T hey dominated the 

THr... ummer eason ha produced a SAU tournament when they had beaten the 
number of notable sporting highlights. team of the Univer ity of Natal in the final. 

The healthy tate of cricket at Stellen- The only defeat of the ca ... on came at the 
bo ch ha been reflected in the re ults. The hand of Brakpan (Transvaal) in the Speedo 
first team finish d the season with a memor- National ( lub Championships. 
able victory over LeT at Newland. Most • During the Speedo National Swimming 
n table were their first place in the SAU Championships Carl Laub: cher set a new 
tournament which wa held in Port Eliza- national record in the 200m backstroke, and 
beth. Andre Stadler won the SOm freestyle. The 

Although they failed to win the Mark- first year students, Jacques Coetzer and Na- 
hams Trophy in th Premier Division, they tasha Figge, both gained second places in 
finished ccond to the trong ape Town their respective 40001 individual medley 
Cricket Club events. 

T he second team proved the depth of the KENNY BROWN gay an outstondlnc • ...lana van ZyI's SA record in the 2000m 
club won the 2B league with consistently ft, rformance fO,r tr~~~st team during (previously held by Zola Budd) must surely 
good play. gam aga ns . Foto: DE VOS ?ABlf rank a~ the most out.standing achievement by 
• On analysi of this sea. on's tennis rc- bles ,Schalk van ~er Merwe, Deon Joubert, a Matl,e athlete this ~e~son. The men and 

sults it seems that Stellenbosch have no peer. Rene Uys a~d Ju.he Burger ~ere elected for women s t~ams both finished second at .the 
The men and women's first teams won both the SA University team. Stellenbosch has SAU meet mg. In the WP league champion- 
the Premier league and. AU titles. beaten Wi~s during the SAU finals. ships the men's ~eam finished second to De- 

Because of their performance' in the dou- • The first waterpolo team lost only one fence by two pomts. 

By CARL JANKOWITZ and 
ANDRE MARAIS 
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DIE nuwe bepalings van die Interna. ionale Rug 
byraad maak dit vir Suid - Afrikaanse rugbyspc 
lers effektief onmoontlik om buite seisoen vir 
klubs in die noordclike halfrond te speel. Dit laat 
'n bittersoet smaak mi die aankondiging dat 'n 
buitelandse toer m Augustus deur Suid - Afrika 
gaan toer. 

E1ke rugby-entoesias op Stellenbosch behoort 
nie net as liefhebber van die sport nie, maar ook 
as Matie bekommerd te wees hieroor. Want dit 
was juis hierdie agterdeur wat dit vir De Waal 
Nigrini en Goggie van Heerden moontlik gemaak 
het om aan die einde van verlede jaar vir Europe 
se klubs te speel. 

Dit is waar dat 'n toerspan uit die buiteland 
Suid - Afrikaanse rugbyspelers meer ondervind 
ing sal gee as wat die enkelinge op internasionale 
sportvelde opgedoen het. Die vraag is eerder of 
ons die kwessie met 'n skouerophaal van "die 
grooste voordeel vir die grootste aantal mense" 
opsy kan skuif? 

S6 'n houding sal uiters onverantwoordelik 
wees. Die nuwe bepalings is meer as net 'n kwes 
sie van gee en neem. As ons wil ophou bedel by 
die intcrnasionale sportgemeenskap kan ons nie. 
bekostig om soos prof. Fritz ... Ioff te se "Ons is 
baie bly vir die krummels wat ons kry" nie. 

Deurdat individue effektief nie meer in die 
buiteland vir klubs mag speel nie, is die inisiatief 
uit ons hande geneem. Dit is algemene kennis dat 
die buiteland se heuding teenoor Suid-Afrika 
baie gou verander. As daar dan druk op spelers 
toegepas word om nie aan 'n wercldspan deeI te 
neem nie, is ons nog slegter daaraan toe as voor 
heen. 

Op die kantlyn 
Toer-krummels nie genoeg 

Deur DRIES L1EBENBERG 

Kortsport 
Dagbreek wen toernooi 
DAGBREhK het die afgelope eerstejaars-rugby 
toernooi op verras ende wyse gewen deur Huis Ma 
rais in die finaal met 20-6 te ver laan. Huis Marais 
was in daardie stadium nog onoorwonne in die toer 
nooi. 

Dit was 'n harde wedstryd waarin Dagbreek 
Huis Marais met goeie skrumwerk en afgeronde 
agterlynspel oorskadu het. Sy pan was baie waar 
der as die van Huis Marais en die voorspelers het 
beter beheer oor die bal gehad. 

Die ervaring van die Cravenweek-spelers in Dag 
breek se span het hulle baie gebaat, terwyl hierdie 
ervaring by die Huis Marais-spelers k rtgekom 
het. 

Die onderkaptein van Huis Marais, Tol Terblan 
che, het gese dit is sy span se gees eerder as hulle 
taktiek, wat hulle tot die finaal laat deurdring het. 

Hokkie.Springbokke blink uit 
TWEE Maties, Sheryll alder en Annalette Lut 
tig, .wat. vir die Springbok binnen huise hokkiespan 
gekies I , het gedurende die afgelope drie toets 
wedstryde teen die Allied-span uitgeblink. 

Hulle het albei doele aangeteken en veral 
Sherylle Calder e doel in die derde toets was uit 
die boonste rakke. 

Die Allied-span is saamgestel uit spelcrs van 
spanne wat aan die onlangse wereldtoemoo] deel 
gcneern het. 

Die Springbokspan het al drie toetswedstryde 
gewen: eerste toets 7-2, tweede toets 1S-2 en die 
dcrde toets 3-1. 

Verrassin s ln atletiek 
DIE WP Senior atletiekkampio nskap wat op 12 
Maart plaasgevind het, was 'n per oonlike sege vir 
Jean Malan. By het in die 800m vir mans die loue 
re vo r sy spanmaats Stef Stephan en O'Neil 
Simp on, die gun teling, e neuse weggeraap. Jean 
sc tyd was I :SO;04 . O'Neil impson moes met 'n 
derde plek tevrede wees. 

By dieselfde byeenkoms het Caren Botes van 
Maries haar spanmaat Elmien Venter onttroon in 
die gewigstoot. Caren se wenafstand was 14,4401. 

Elana van Zyl het die 3000 m met 'n tyd van 
8:S4;84s gewen. Stellenbosch was die gasheerkJub 
vir die byeenkoms. . 
Matie-ruit r I i Sprin bokke 
GERTRUD SWAN ~V LDER is onlangs ty 

dens die SA Kampioenskappe vir saalperde in 
Bloemfontein as kampioen in die senior ruiterklas 
aangewys. 

Hierdie prestasie op haar perd, Captain Tango, 
hct haar die kapteinskap van die Springboks pan 
besorg. Die Springbokke neem in Mei or Graaff 
Reinet teen 'n Amerikaanse span deel. 
DI E MATIE word uitgegee dcur di eienaar, die tudente 
fa. d van die Univer iteit van Stellcnbosch. DIE MATIE 
word gesct deur Na ionale Media Beperk, Heeren rncht 40, 
Kaapsrad, en gedruk deur Paarlse Drukper Maat kappy, 
Jan van Riebeeckw g 7. Pa rl. Die inhoud van DIE MATJE 
'IS onderhewig aan mediabeperkin s ingevolge die noodrnaat 
reel. 
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N etbal-l{liniel 
Deur ELMARI KLOPPERS 
DIE eerste netbalkursus vir bruin 
skoolkinders is onlangs op Coetzen 
burg aangebied. 
Die kursus wat hoofsaaklik deur 

top spelers van die Matie netbal 
klub aangebied is, is gekenmerk 
deur afrigting van die hoogste ge 
halte. 
Die afrigters is optimisties dat 

voortgesette kursusse die standaard 
van netbal onder bruin skoolkinders 
sat verhoog, Volgens die afrigters 
toon sommige van die spelers belof 
te en daar bestaan beslis talent on 
der bruin skoolkinders. 

Die afrigtingskliniek was baie 
uksesvol en daar word nou 'n op 
Volgkliniek in Augustus beoog. Die 
organiseerders hoop om dan meer 
spelers en onderwysers te betrek. 

Die klcm by die volgende kliniek 
sal veral val op die samespel van die 
spclers. 

Met die pas afgelope kursus was 
die doel om die onderwysers die fy 
ncr vaardighede en tegniek aan te 
leer sodat hulle dit aan die jong 
speelsters kan deurgee. Bykans 50 
skoolkinders en 25 onderwyseresse 
her die kursus wat oar vier weke ge- 

strek het bygewoon. 
Die aanvanklike reaksie op die 

kennisgewing van die kursus wat 
aan bruin skolc gestuur is, was nie 
na wense. Mettertyd het die belang- 

stelling toegeneem en het die die 
kursus baie suksesvol afgeloop. Dit 
blyk dat die sukses van die kursus 
grootliks tocgeskryf kan word aan 
die individuele aandag wat aan elke 
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Matie-roei rs 
na leffreysbaai 

speel ter geskenk is, HIke ondcrwy 
scr het tydens die kursus net twee 
tot drie kinders afgerig. Dit het 
groot byval onder die spclers ge 
vind, 

MAT) E het hut brandcrroeispan 
bekend gemaak wat van 2 tot 4 
April aan die SA Interklubkam 
pioen kappe in .J ffrey bani gaan 
deelneem. 

Die span bestaan uit Antonie Fer 
reira, Callie Hattingh, Pedro Crou , 
Louw Malherbe, Marins Ester 
huyse, Peter Hcsseling en David 
West (rescrwe), 

Die klub het 'n borg, kap van 
RJ 000 van die Suid-Afrikaanse 
Droevrugteraad en Computer War 
ehouse ontvang. 

Drie van die roeiers wat in die 
pan opgeneem is, het tydcn die 
onlnngse Boland-proewe in die 
Strand, goeie vertonings gelev cr. 
Bulle het onder die eer ie agt dcel 
nemcrs gceindig, 

Die drie was Callie Hattingh 
(tweede), Louw Malherbe (vierdc) 
en Pedro Crous (sewende), Volgens 
Louw Malherbe het die brand rs 
hoogtcs van tot 1,5m bereik en die 
roeiers se taak baie vergemaklik. 

Die dri deelnemer is saam met 
twee ander Matie , Peter Hesseling 
en Antonie Ferreira genooi om aan 
die volgcnde proewe, op 16 April. 
deel te neem, Die s stien be. t 
reelers in die Roland sal tydcns die 
bye nkoms in nksie w s. 

Simonsherg klop Daghreek 

AMPER UIT ... Simonsberg het Dagbreek verlede week met 77 
IOPles geklop. David Wilson slaag hler daarln om die konkom 
Die nt-net te ber Ik voordat Chari du Tolt hom kan ulthaal. 

Elke rots ~D 
Deur JOHAN VILJOEN 
I) I R gogga het my gebyt en nou 
kan ek nie ophou om elkc naweek 
teen die teilste en moeilikste rotse 
In ons land uit te klim nie. 
S6 het Mark Berry die uitdaging 

VUn rotsklim beskryf. 
Mark, voorste Matie-rotsklimmer 

~an Gordonsbaai, se grootste idcaal 
IS om die Fitz Roy-spits in die An 
dk· ~lIgcbergtes in Suid-Amerika te 
lIm. 
By het vier jaar gelede vir die 

cerste keer teen 'n rots uitgeklouter 
c~ kon die versocking daarna net 
ole wecrstaan nie. Die afgelope 
tWce jaar klim hy aktiel elke na 
wcek rots en geniet dit baie. 
Volgcns hom is elkc rots wat hy 

uanpak 'n nuwe uitdaging en alhoe 
~el dit 'n gevaarlike sport is, weet 
!l ervarc rotsklimmer waartoe hy in 
Slaat is. As die kansc op sukscs klei 
rt7r is as 95 pel sent, waag hy dit 
ole ... Die uitdaging in rotsklim 18 
daarin 0111 jou standaard voortdu 
rend tc verbcter dcur moeilikcr rot- 
e le bemeestcr." 
Mark het al bekende rotse soos ric "Southwest Iiall" in Damara 

and en die Renai. sancc in Du Toit 

• 
UI 

skloof geklim. Laasgenocmde word 
as die moeilikste rots in Wcs-Kaap 
land bcskou. 

Ily beskou Fitz Roy a. 'n uitda 
ging orndat dit nie net fisie 'e klim 
vereis nie, maar ook "aid" (soos die 
rneganiese werk onder rotsklimmers 
bekend staan), Dit beteken dat daar 
plekke is waar dit onm ont lik i. om 
te klim en waar die klirnmcr hom 
self aan sy veiligheidstoerusting op 
trek. Volgens Mark verci hierdie 
tegniek baie ervaring en dcursct 
tingsvermoe. 

Die weersomstandighede by Fitz 
Roy i. baie swak vir rotsklim en 
daar waai voortdurend yswinde. Dit 
maak die klim soveel mociliker en 
die uitdaging des te groter. 

'n Ander rots wat Mark graag wil 
bcmecstcr is Yosimite in die VSA. 
Volgcns hom is dit een van die 
hoogs aangeskrewe rotse in die we- 
reId. . 

Mark gaan die komendc winter 
vakansie saam met vier ander Ma 
tics die Magalies-, Blou- en Dra 
kcnsberge aandurf. Bulle gaan ook 
lIanglip, naby Thabazimbi, aanpak. 
Mark is 'n B.Sc.-student in sy finale 
iaar en beoog om volgcnde jaar 'n 
honneursgraad te doen. By is 22 en 
b plan am nog vir baie jare aan rot- 

, 
SIMONSBERG sc eerste krieket 
span het veri cdc week met 77 lopies 
oor Dagbreek gcseevier. 

Laasgenoemde moes 30 straflo 
pies inboct, Bulle kon net 35 van 
hulle toegekende boulbeurte voltooi 
voordat spel weens wak lig gestaak 
is. Simon b rg het seker gcmaak 
van 'n oorwinning deur 14 lopie 
aan te teken. Jaque Snyman en 
Mark Elliot het waardevolle by 
dracs tot Simonsberg sc 0 rwinning 
gelewer deur onderskeidelik 29 en 
26 lopie te behaal. Simom b rg e 
veld- en boulwerk was van 'n hoe 
gehalte. 

David Wilson het uit tekend vir 
Dagbreek geboul en het 5 paaltjic 
vir 12 lopie geneem. Wil on is 
goed ondersteun deur boulers Be 
nny Liebenberg en Sakkie van Nie 
kerk. Ray Endenbcrg, het 'n goeie 
vangkans benut. 

Ben de Bruyn het 'n gro t aan 
deel gehad in die kolfwerk van Dag 
breek. J Iy het 'n verdien t like 22 
Iopier aangetekcn. Dit kon Simons 
berg cgter nie stuit me en Dagbreek 
is vir 'n skamele 68 lopi uitgehaal. 

'n Dagbreek- pcler, Alex Conra 
die, het die ncdcrlaag as die. pan sc 
"swakste vcrtoning" van die sci oen 
beskryf. 

Ongel u ke tei r trapkan 

• agm 

wedron met Piranha in 'n pa I op 
di Bankman-draai v cry h t. fly 
moes tien . teke ill sy bo been kry en 
die Maries moes die wedren met 
vier t ra pp rs volt oi. 

Dawn r van Da br k is feithk 
fge kryf t Gideon R os in 'n on 
eluk betrokke w . By h t na 2 

rondtes in 'n paal vt ery n m es 
as gevolg van 'n besk digdc stuur 
stang uit di w drcn onurck, Di 
kar het sowat R3600 g ko . 

Die t rapper, van Oud Molen het 
g. root plnnne vir hulle kar Jon te 
Een, Die kar ts deur mnr. Koo 
Pouw.van die lngenicursfakult it, 
teen 'n koste v n R2500 geb u. 
Hull bcplan am in Durban Bl 0'1" 
font in of Pretoria tc a,in de 1_ 

HOOG ... Marl B rry kltm hler 
t n dl Escalator -rotshan 
te n Tat Ib rg ult. 01' rots I 
van 'n F3~mo IIIkh Idsgraad 
en het 01 m nlg rot kllmmers 
op hul n use laat kyk. Mark 
h t dlt makllk beme ster. 
sklim deel te neem. 

fly is lid van die B rgklub se af 
doling in Sorncrset-Wes, orndat 
daar nie 'n aktiewc klub op Stell n 
bosch bestaan nie. Hen van Mark se 
mederotsklimmcrs, Andrew (ox, 
beoog om 'n klub op Stellenbosch te 
stig. 

Deur DRIES LIESENBERG 

(w pryS R21,S5 plus AV ) 
V~ MAriES 

R 1 ,0 
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Stoeiers nog op hulle voete 
p.20 . 

Mork Berry tem b rge met 
kaal honda p.19 

fSporthoogtepunte p.18 Ko hulskrleket p.19 

Rugbyspan kuier rond driekamp • Maties wen In vee I uit as 'n toernooi of lang toer 
nie. 

Mnr. Johny Meiring meen dat 
die Maties nog dieselfde ondervin 
ding opdoen as by die Toyota-toer 
nooi, omdat hulle steeds gedurende 
die komende vakansie teen baie se 
nior spa nne speel. 

Die vakansie-prograrn lyk soos 
volg: Maties speel more weer teen 
Tukkies in Pretoria. Op 2 April 
speel hulle teen 'n SW A Uitnodi 
gingspan, op 4 April teen UPE in 
Port Elizabeth op Mosselbaai, op 6 
April teen Universiteit van Natal in 
Pietermaritzburg en op 8 April teen 
'n SWD-span by die Militere Aka 
demie in Saldanha. 

Daur MAY BLEEKER 
STELLENBOSCH se eerste rug 
byspan neem nie vanjaar aan die 
Toyota Klubkampioenskappe wat 
gister in Durban begin het, deel nie. 
In die plek daarvan onderneem hul 
le naweektoere na klubs reg oor die 
land. 

Vol gens mnr. Johny Meiring, die 
senior rugbybeampte, is die doel 
van die naweektoere om die bande 
met oud-Maties en ouers van die 
spelers te versterk. 

'n Voordeel van die naweektoere 
is dat daar minder beserings aan die 
begin van die seisoen opgedoen 
word. Dit put ook nie die spelers so- 

Deur DRIES LlEBENBERG 
ONDANKS trawwe internasio 
nale mededinging het Maties baie 
goed tyden. die A Driekampkam 
pioenskappe presteer. Dit is verlede 
Saterdag onder perfekte wecrsom 
standighede in Gordonsba i gehou. 

Die kampio nskappe het bestaan 
uit 1.5km swem, 'n bergagt ige 
40km Iietsroete en 10km landlope. 

In di aflosse het die Stellenbos e 
span van Thy Lornbaard (swem). 
Fouric Kotze (Iietsry) en Corrie 
Muller (landlope) een te geeindig, 
Hicrrnce het hulle 'n kontantprys 
van R 100 losgeslaan. 

Thys Lombaard het die eerste 
been geswern. Hy het aam met 
Jacques oetzer, Andre Stadler, 
Anthony Auburn en Rory Callag 
han, die WP swemkaptein en stu 
dent aan die Universiteit van Kaap 
str d, het saarn in die voor te bondel 
geswem. Thys hct l Os na die voorlo 
per, die Marie Anthony Auburn, uit 
die water gekom, 

Met die wis eling het die Maties 'n Ander ~.~os~pan van Maties 
tyd ver pil en Fourie Kotze het vier- het tweede geeindig. Hulle was Jac 
de weggcspring. Volgens Fourie was' ques Coetzer, Henk Scholtz en Her- 
dit ni. moontlik om 'n vinnige tyd man P~hl.. .. . . 
oar die roete op te stel nie want In die individuele afdehng was 
hulle mocs drie U-draaie in die loop di~ eerste Mati~ ?or die wenstreep 
van die wedren maak. Fourie het Richard de Villier (2:06;20) en 
egterdievoorteryer7kmvoordie kor t o~ sy hakke was Johan 
eindc ingehaal. "Spook' Groenewald (2:06;21). 

Corrie Muller '0 WP senior at- Hulle het onderskeidelik 30ste en 
leet in die 3000';' het 20s na Her- 31 ste geeindig, 
man Pohl weg espring en hom na Die ander Maties wat goed ge 
lkm in ehaal. Hy het na 44km vaar het was Paul Bedell (2:09;29) 
wcgggebreek en een minuut voor en Theo Ferreira (2: 13; 10). 
Herman oor di wenstreep gehard- In die stryd om die eerste plek 
loop. wa die komp tisie tu en die SA 

Stoeiers gaan nie Ie 
meegebring het, is die meeste lede 
onervare. Louis de Wet wat vanjaar 
begin stoei het, het Vrydagaand 
drie van sy vier gevegte gewen. Jo 
han Kellerman (onder 70kg) het 
verlede jaar begin stoei. 

Tydens die proewe het Louis de 
Wet (bo 100kg) tweede, Chris Ma 
rrais (onder 82kg) tweede, Chris 
Barnard (onder 62kg) eerste onder 
die WP juniors en Idio Ie Roux (on 
der 62kg) eerste onder die WP seni 
ors geeindig. Maties het tien 
stoeiers uit die vyftien klublede in 
geskryf. 

"A ons hard oefen salons die 
prestasie kan handhaaf en self 
daarop verbeter. Die klub het van 
jaar met vier lede gegroei", het die 
voorsitter van die Matie-stoeiklub. 
Neels Troskie, gese. 

Deur DRIES LlEBENBERG FRANSE LANGASEMS ... 01 Franse drl kamp-atlete op die toto 
wat aan dl SA Drl kampkamplo n kappa de Igeneem het, 
wa van links Mlch I Gav t wat tw d g Indlg h t, Fabric 
Trouss t, Roland B rtrand n Thl ry Henri. 

MATIES se stoeiklub het goed her 
stel na die verlies van vier senior 
stoeiers einde verlede jaar. 

Vier stoeiers is na afloop van die 
WP-proewe, wat verlede Vrydag by 
Stikland Hospitaal plaasgevind het, 
gekies om Saterdag aan die SA: 
Kuskampioenskappe deel te neem .. 

Die WP-span sal by die geleent 
heid teen Natal, die OP en SWA te 
staan kom. 

Andy Turner, Johan Victor, 
Schalk Visagie en Andre Koegelen 
berg het verlede jaar hulle studies 
voltooi. Hulle was alrnal WP 
stoeiers. Met hulle vertrek is die 
klub dus in 'n krisis gedompel. 
Daar het vanjaar heelwat nuwe 

stoeiers by die klub aangesluit. 
Hoewel dit 'n verdieping in die klub 

driekamp kampioen, Keith Ander 
son van UK, en die Fransman, Mi 
chel Gavet. 

Michel Gavet was elfde tot na 
die fietsry, maar hy het in die land 
lope tot vyf minute na Keith Ander 
son opgeskuif waar hy die tweede 
plek verwerf het. Michel was 'n top' 
atleet voordat hy hom begin toe 
spits het op driekamp. Keith Ander 
son het die roete in 1 uur 47 minute 
voltooi. 

Die Franse driekamp-atlete wat 
deelgeneem het, was Michel Gavet, 
Fabrice Trousset, Roland Bertrand 
en Thierry Henri. 

Iuimhal Upe puik 
-------.--------------- 

• v In oue 
DIE vroue pluimbal pan van Stel 
lenbosch hct tydens die Marie 
Pluirnbal Ope. wat verlede week 
plaasgcvind het, die enkel- en dub 
b I pel-afdelin ingepalm. 

Vol gens die organiseerder, mnr. 
Jannie van der Merwe, WI. s dit die 
gro t te toernooi wat die afgelope 
a jaar in die Boland gehou is. 
Daar het altesaam 68 spelers, af 
kom ti uit 14 klub in die Bo 
lan I. aan die toernooi deelgeneem. 

In die vroue-afdeling het Renee 
::.k teen van Stellenbo ch haar 

, panm: at, Liza Metcalf, in die en 
kel met 11-2 en 11-4 geklop. In 
die dubbels hct Ren e en Liza hul 
mede spanlede, Juanita Liebcn- Foto: CHARLES BEZUlDENHOUT 
berg en Carina van Papendorp ge- LlZA METCALF hi r In ok I I varied w k In die Pluimbal 
klop met 15-4; 1 5·10. Ope Kamplo' nskapp d I ur hoar ponmaot, R ne" Ek- ~Ill:- yan der Merwe meen d~t st n In koon sf II van 11-2 en 11-4 g klop. 
Kuil nvier en Stell nbo ch die I 

t r ste klub in die Boland is. Die aan vroue is. 
M lie is net gelukkig om b i Die mansspanne van tellen 
vroucspelers te he terwyl daar in bo ch het in die kwarteindrondcs 
lie re van die Boland 'n tekort uitgeval. Die karnpi nskapp i 

IT'S LUNCHTIME 
SPECIAL TIME AT 

MIKE'S 
Mike's famous 

BUMPER 
BURGER 
with your 
choice of 
sauce! 
OR 

Mike's VEGETARIAN CUTLET - 
I that favourite veg. venture! 
~--~-------------------~ 

I~~~~~------------------~ 
R 1 AFSLAG 

KOOPBEWYS OP SLAAI 
Bring: 1. Registrasi kaart 

2. Hierdie koopbewys 
3. AI jou vriende en gryp 'n slaai na 

9 in die aand of tydens middagete enige dag 
n kry R 1 af op di spyskaart se prys. 

• • v r a 
wed tryd nan die opponente afge 
staan nie. 

Die taaiste wedstryd van die da 
het tussen Huis Neetling en Heem 
stede plaasgevind. In die dubbel 
spel tussen die twee spanne het sake 
gelykop verloop maar in die enkel 
spel het Hcemstede daarin geslaag 
om die oorhand in drie van die vier 
wedstryde te verkry. 

In die mansafdeling vr n die korn 
pctlsie het die privaatwyk, Oude 
Molen, teen I Ielshoogte te staan ge 
kom. Oude Molen het uiteindelik 
die kra meting met 'n tellin van 5- 
3 gewen. 

Vcrlcdc jaar fie wenner in die 
rnansafdcling, :.endrag, het Sater 
dag weer be nder ed gevaar. In 
y wedstryd teen imonsbcrg het 
die Eendrag se spannetjie koonskip 
ema · k ten spyte van die felt dat 

die span erg vcr wak wa . 

-.RRURJA het Saterdag in die 
kalklig van die S nlam Koshuisten 
nis-llga getree toe hulle die span 
van Aristea maklik met 15-3 geklop 
he1. 
Die dag, wat by tye interessante 

tennis or elewer het, het geen noe 
men wa rdige verrassings pgele 
wer. In di wed t yd waarin Sonop 
teen I rene te staan gekom hct, het 
Sonop met terk ell bestendigc p 1 
daarin geslaaag om die kragrncting 
met 10-2 in hulle guns tc b klink. 

In die wed tryd ru sen Iluis Ten 
Bosch en Hui I e Villiers het Huis 
en Bo: ch or hulle opponente ge 

loop en nitcindelik net cen wed tryd 
aan Huis I iv r Igestaan. Die telling 
van die wcdstryd was 6·2 en 6-4 in 
die guns van I lui De Villiers. 

Nerina het ook g rnr klrk met 
II rrnonie rf'ger ken en nie ccn 

HEINl BROMMER van 
E ndrag In cksle. E n 
drag h t al shull 
w dstryd In koon st I .. 
I gwen. 1_- ---- - - --------- - -- 


