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ling' in die ooreenkoms wat nie aan 
vaarbaar is vir die vak-unie nie," 
het hy gese. 

Albci partye het gese die ooreen 
koms sal waarskynlik nie op die vol 
gcnde onderhandelingc onderteken 
word nie. Die onderhandelinge al 
op 28 September plaasvind. 

Volgcns die workers is daar no 
te veel verskille tu en hulle en die 
Univer iteit om 'n ooreenkoms te 
bcreik, Prof. Van Wyk het ge c as 
die vordering voortgaan, sal hulle 
"redelik gou" die erkenningsoorecn 
kerns bereik. 

Karnavalkomitee lewer relord 
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maalweg clke maand plaasvind, 
met t wee wcke vervroeg. 

Volgens werkers hct hul1c met 
die optog gewys hoe belangrik die 
erkenningsooreenkoms vir hulle is. 

Die werkers se onderhandeling 
span het gese hulle verskil nog met 
Administrasie oor baie aspekte van 
die erkenningsooreenkoms. Volgens 
die 'dircktcur van personeel, prof. 
Kobus van Wyk , het die twee 
partye konsensus bereik oor "'n 
hele aantal klousulcs". 

"Ons moet die insette van afde 
lingshoofdc inwin oor sekere ree- 

die uitstaande sukses van die 
1988-karnava!komitee toegeskryf 
word aan die ver keie nuwe porte 
feuljcs wat geskcp is asook be 
staande portefeuljes. w~t m~er 
geld ingesamel het as 10 die vorige 
jare, 

"Verder hct die borge hulle do 
nasics verhoog en die trompop 
pies, wat in 1986 R26 O~O g~ko,~ 
hct, i nie vanjaar gebruik me 
hct hy gese. 

Die wins wat gemaak is stel Us 
kor in staat om reed beplande 
projekte voort te sit. Dit sluit. in 
sosiale mediese, tandheelkundlge 
cn reg. dien te aan die distrikte 
rondom Stellcnbosch en Tyger 
berg. 

Die uitvoerende direkteur van 

Uskor, mnr, Picter loete, het die 
karnavalkomit e namens . kor en 
die gcmcen kappe wat di voor 
deel van hulle liefdadigh ids p - 
gin!' ontvang, b ·dank. 

Annien Smith het gcse die 
] 989-komitee beplan nuwe projek 
te soos 'n kricketwedstryd, 'n addi 
sionele fietsrytoer en dalk 'n pot 
iieko kompeti ie. 

"Ons bcplan ook om die Buddy 
veldtog te verbetcr," het y ge c. 

Mnr. van Nickerk het tydcns 
die pcrsete aile borge van die kar 
navalprojek bedank vir hulle by 
drat:s. By het die Brackenfell Pick 
cn Pay Ilipermark uitgesonder a. 
die grootste borg. Bulle het 
R60 000 geskcnk vir die karnaval 
projek. 

Administra ie en die workers wou 
gcen kornmcntaar lewer oor die in 
houd van die ondcrhandelinge nie. 

Volgens alle aanduidings het die 
werkers se protes-aks ies teen die 
nuwe arbcidswctgcwing bedaar. 
Die wctgcwing hct gelci tot ongc 
kende ak ic onder werkers, wat ty 
dens hulle etenstye in die Neelsic 
bymekaargekorn her. 

Ter eldertyd het die spontane op 
tog na die Admini tra icgeboue 
plaa gevind nadat die Universiteit 
ondcrhandelinge met die vakbond, 
wat op 31 Augustu ou gehou sou 

Werkers., Admin vorder met ooreenkoms 

ON EKERHEID hers of die voor enome b oek v n Afrikan r kad 
miei, w ronder we van tellenbosch, na We .. Duit I nd ra k 
word deur die r erln h rbeve ti de tandpunt dat hy g k nt i 
nige kont k met die African National Con re (ANC). 
Di ak demicl wil We -Duit land b 0 k om m t Ru le kad mi i 

te ge el oor die vooruit i te vir ned in uldelike Afrika. ANC Ak d .. 
mici al ook tcenwoordig we • 
Pres. P.W. Botha het hom onlangs weer sterk 
uitgelaat or kontak met di AN . Hy het ge c Bye- 
mcnse wat met die AN gaan praat, is "naief". b .. 

lntussen lyk dit asof die Universiteit van St 1- estuiwmg 
lenbosch ook onder druk kan kom as die besoek 
'n ern tige politi ke kleur kry. Die rektor, prof. 
Mike de Vries, het by navraag g sc hy beskou 
die be. k s'n akademie e aan el ntheid . 

"Dit is In aak vir die genooid . om by hulle 
n oeke vir v rlof om 'n kong res by tc W ion, 

aan die Universiteit te toon dt ar no . me 
akt dcmie r de om d lnarn tc regverdi " 

In t en tellin met gerugt I het prof. 0 
Vrie ontken dat die In tituut vir wjet- tudi 
enigsin 'n rol by di reel van die konf r nsie 
p el. Die dir kteur van die In tituut, prof. Phi 
lip • el, i op die 0 mblik met tudievcrlof in 
Wes-Duitsland, 

Die waarncmcnde direktcur, m. 'usan Blodsy 7 
Roothman, het ook ontken dat die Instituut of .----------. 
prof. Nel iets met di reelings t doen gehad 
het. y het g .. die In tituut vir 'n Demok~ati _ t------ _ 
e Alternati f vir uid-Afrika (Ida. a) reel die ND B Op 
b 0 k. . tell en bo ch 

Dr. Frederik Van Zyl labb rt van Id sa het 
aan ~ie Matie ge e nog di In tituut vir 'owj t 
tudie nog prof. Nel het met di reclings te 
doen gehad. Ida a het gehelp om m n e hier tc 
kontak om di konferen ie t r "I, maar die n 
vanklike uitnodiging kom van die N um n Na 
vorsing instituut in W s-Duit land. 

Die kanselier van die universiteit Hy het ge edit a] "onnosel" van die re ering 
v Johannes K rkorr I tokkel met we" moed tyd ns sy optr _ wee om di besoek tc probe r keer. 
an Wes-Kaap, Aartsbiskop Des- de by die KGB verlede week (51 n berlg, kunsblad Y). Die voorgenome be oek het v rlede we k b - rUnd Tutu, hct onder meer die gc- kend geword toe dit in Engelse dagblaaie gepu- 
::e:n~th~e~id~by~g~e~w~o~o~n.~ ~===========================~ b!i er i . Prof. Willie Esterhuyse, dent aan 

die U departement ilosofie, het aan Die Ma- 
~ie gese dit lyk as?f die .ng 1 e per daarop uit 
1 om konfrontasie tu .. en di r rin n die 
ak demici te veroorsa k. 
"Ek walg daaraan," het hy gesc. "Dit pi, a 

onn di druk op die individue wat b trokk i 
en op di Univer it it." Di ak d mi s belan - 
rikheid van die konfer n ie i. vol n hom b - 
Iangriker as die politick gewin wat daaruit b - 
haal kan word. 

HA ek 'n konferensi bywoon kan ek mos ni 
vrae vra 0 r die politieke verbintenis evan 1- 
mal wat te nwoordi is nie, w, nt dan . al ek 
geen konfer nsie kan bywoon nie." 

Prof. Hcnnie Kotze, hoof v n di U depart .. 
n~ent Politi~ke Weten k~p, het g • e dat indien 
die be 0 k In die din rru k van die uid-Afri 
kaanse politic beland, dit heeltemal uit v r 
band geruk kan word. "Dit is 'n akad n i s 
aan cleentheld, maar kan 'n politi ke sp elba] 
word." 

By het ge e hy sal ga n a hy die fin 1 pro .. 
gram ontvang en oortui is dat die inhoud van 
die konferen ie sterk akademies is. 

[)l E universiteitswerkers se vak 
bond cn die US Administrasic het 
gister "goeie vordering gemaak" 
met onderhandelinge oor 'n 
crkenningsooreenkoms, nadat die 
uustel daarvan onlangs gelei het tot 
'n optog van workers na die Adrni 
nistrasiegeboue. 

Werkcrs het gese Adminis trasie 
"het 'n les geleer met die optog", 
terwyl Administrasie ontken dat die 
optog enige invloed op die onder 
handelinge gehad het. 

Administrasie hct gister die vol 
gende onderhandelingc, wat nor- 

Kansellier 
ingehuldig 
DR. JAN VAN DER HORST is 
gisteraand ingehuldig as die nuwe 
kanselier van die Universiteit van 
Stcllenbosch. 

Dr. Van der Horst het insy inhul 
digingstoespraak gcse die Universi 
teit is nie 'n soutpilaar nie, "maar 'n 
lewende organisme wat homself ge 
durig moet vernuwe om aan te pas 
by die eise van die maatskappy' . 

Na aanleiding hiervan het Dr. 
V.an der Horst gese dit is nodig dat 
dIe universiteit kyk na die rol wat s'j 
peel in 'n veranderende Suid-Afri 
ka. 

Verder het hy gese die 'groeiende 
. eta! potensiele universiteitstudente 
I 'n uitvloeisel van die proses van 
dernokratisering. "Dit is die gevolg 
van die snelgroeiende bevolking, en 
Vcrbeterde lewensomstandighede". 

Volgens Dr. Van der Horst is 
(l~ar 'n wanbalans ten opsigtc van 
die groter getal studente wat kur- 
u se in die geesteswetcnskappe as 
In die suiwer weten .kappe volg, as 
dlc be kikbaarhcid van werk in aan 
Il1crking gcneem word. Dr. Van der 
Horst het dit beklemtoon dat tersie 
r. inrigtings rekening moet hou met 
dl mannekragbehoeftes van 'uid 
Afrika. 

Dr. Van der Horst het hom ook 
ten gunste van rasionalisering uitge 
Pteek daar waar onnodige oor 
V.lcucling met ander opleidingsinrig 
hng, voorkom. 

Deur RENEE FERREIRA 
1)1 F. 1988-karnavalkomitce het 'n 
rekordbedrag van R325 000 inge 
'amel en s6 die groot te fondsvcr 
hOging in die Stellenbosse kama 
vuJgeskiedenis gelewer. 

Die uittredende karnavalvoor 
~itter, mnr. Steyn van Niekcrk, 

II her die rekord verlcde week by die 
karnaval-persete bekend gemaak. 

Die fondse is met 31 persent 
Vcrhoog. Die 1986-karnavalkomi 
tee het R248 000 rand ingesamel. 

Die nuwc kamavalvoorsittcr, 
11e. Annien Smith, het gesc die 
1989·karnavalkomitee sal nie tc 
rugstaan nie en beplan om hierdie 
rckordbedrag tc oorskry. 

Volgens mnr. van Niekerk kan 

word, na gi ter uitgestel het. 
Dit was die ccrstc rootskaalse 

aksies onder die werker , wat in di 
be in van verledc jaar 'n v kbond 
ges tig het. 

Volgens worker is hulle bclang 
rikste griewe lac lone en swak werk 
stocstandc. Bulle i. ook ontevrede 
oor die Universit it sc pro sfplaa - 
werkers, wat nie in die erkennin - 
sooreenkoms ingesluit gaan word 
nie. 

Hulle wil die griewe beding sodra 
die erk nning oorcenkoms met die 
Univcrsiteit gesluit word. 

• sren usse 

(v rvolg op bl d Y 2) 



(vanaf bJadsy 1) UI LAND- 
'n akademi aang leenth id I Vol ns prof .... ra mu i dit a a 
w t van groot waarde vir univer i- dernici "totaal onwaardig om einti- 
teite an wees." mideer te voel" en al hy be Ii 

gaan. 

• res neem 
lee eng met NDB 

Die voor itter van die lood komi- 
Deur GA WIE BOTMA tee. Daan Mo tert, het gcsf '0 

NDB-tak op tcllenb ch i nodi 
weens die res liteite van die tuden 
tebe taan. •• tud nte van Gold 
field kon nic verlede jaar aam met 
ander tudcnte gaan tern nie. tel 
lenbo ch i 'n univer iteit waar 
dagte vrylik wi el moct word 
want in Suid-Afrika word men c 
r gte ge ka d." 

By het "Matit: moet ophou 
rn apatie te ween e rder heir 

omoplo ing t .ok. 
Die DB wil opJ ing h" w t 

aan ek re ver i tes voldoen. I>I 
antwoord Ie in 'n rne-ra ig demo 
kra ie met Iyk aardigh id en 
men waardi h id vir II uid- Iri 
kan r 

• t In 
la 

a h id 

tudente van Iluis 
arne i -bibliote k 
Hui Mar i v r- 



[)I(~ MATJ[~ D ~ DLRI A(J I SE~P EMBER 1 88 3 
I • Ii" • 

ANC iglyne van 
DIE AN steun normaliserende denke en persvryheid waarborg. Op 
ksics om rykdom in Suid-Afrika tc ekonomicse gcbied is dit belangrik 

V rdeel, en sodoende gelyke gc- dat die staat 'n belangrike in praak 
I enthede vir almal te bewerkstel- lewer in die bestuur van die ckono 
Ii . 
S6 het mnr. Tom Lodge, dosent 

In Afrika-politick aan die Universi 
leit van die Witwatersrand, veri cdc 
eek op 'n Saak-vergadering gese, 

Hy het gepraat oor die riglyne van 
die ANC. 

Eerste naa 
Deur BETSIE DE VRIES 

toneel in T o 
DIE departement Drama aan die 
Univer iteit van Stellenbo ch hct 

mie. geskiedeni gernaak met die onlang- 
Daar bestaan verskillende idees e produksie van Equu deurdat ak- 

ten opsigte van die ekonomie, se hy, teurs vir die eerste keer hceltcmal 
wat wissel tus en 'n liberale, demo- naak op die verhoog ve kyn het. 
kratiese beweging en sosialistiese Volgen die regi seur, mnr. Noel 
denke. Die ANC beklcmtoon ook Roo, het hy tot dusver nog net ge- 
die belangrikheid van die regte van lukwensingc en positiewe rcaks ie 
vakbonde en vroue. van die publiek gekry. 

Mnr. Lodge word gereken as 'n Die ANC wil mag deur onder- Mnr. Roos het gese die naakto- 
e aghebbendc kenner van die handeling verkry. Bulle grondwetli- neel is 'n onlosmaaklike deel van 
N in Suid-Afrika. Volgens hom ke riglync, 'n uitbreiding op die die drama, omdat dit so 'n stork 

wil die ANC riglyne aanvaar wat Freedom Charter, definieer die pa- simboliese waarde het. "Alan 
J verseker dat basiese men eregte rameters vir onderhandelings. Strang is fisiek en geestelik ge- 

h kerm word. Die grondwetlike rigJyne wat troop voor sy "god". Sou hy klere 
Die ANC het hom ten gunste van aanvaarbaar i vir die ANC vra vir aanhe, sou dit wees soo om 'n doek 

'n nie-rassige, sentrale wetgewende demokra ie in die strukture van die oor die Mona Lisa te ooi .odat die 
ag, waarvan die gesa~ gedele- regering, gesentraliseerde unitere glimlag nie ge ien kan word nic.' 
er word, uitgespreek. DIe unitere staat eon verkiesings op 'n gereelde "Ek het Equus gekie vanwce die 
rd van die staat moet cgter behou basis. goeie tcks en die uitdaging wat dit 
urd. Die regsprekende ge ag, die Mnr. Lodge het ook gewys op die vir die drama tudente tel, en nie 
eermag en die polisie sal populi. - ideologiese verskille tussen leiers oor die naaktheid wat daarin v or- 

verteenwoordig en demokratie van die ANC. Hy het ten sloue kom nie." 
mgestel word. gese die ANC is nie bloot gcmteres- Ily se naaktonele op die verhoo 
Volgens mnr. Lodge wil die ANC seerd in mag om sodoende tc domi- maak men c bekommerd orndat 

""egdoen met vorme van rassisme neer nie "ander: sou hul lanka I hull nie die ge ofi. tikeerde pro e 
en wil hy vryheid van assosiasie, reeds die harde uitweg gekies het." van toncelspel ver. taan nie. "A ak- 
------------------------------------------- -----------------~-----------------------------------------------------------------~------------------------------ 

teur. op die verhoo hulle I rc uit 
trek betcken dit nie n dw ndig 
hulle i in hull daaglik lew ook 
o nie." 
"I ie publiek m et vcrstaan dat 

die aktcur neutraal i in y p r. na 
sic en dat hy Ie di rol vertolk 
soos daardie pers n i .' Volcen 
hom i men e te bekomm rd 0 r di 
akteur as per on in pl a daarvan 
dat hulle na die karakt r in y e 
he 1 kyk. 

Die bewering d t die hoe bywo 
nin . yfcr van di 1988-pr duk ie 
van Equu di g vol was van die 
naakton lc is melon ck rheid deur 
mnr. Ro S onivr n . 

Vol n hom hoop hy dat di per- 
one wat om daardic red n die 
produks ie kom kyk het, di ter ter 
verlaat het met 'n under iening: 
naamlik dat die pr duk ie in die - 
heel meer as net 'n naakt ne l is, 

"Die 1982-produ sie wa net 0 
uksesvol oos di' in 1988. Dit g 
'n aanduidin dat na kth id nie di 
r de i vir di g wildh id van die 
produksi nic, maar e rder die 
gocie teat r w it dit bied." is y 
woord . 

s ec urers at world congress Suid - Afrika n 
fH • head of the Political Science 
d partment of Stellenbosch, prof 
Hennie Kotze and dr Pierre du 
foit, a senior lecturer, attended a 
triannual gathering in Washington 
DC last week. 
p The theme of the International 
olitical Science As ociation 

(IPSA) world congress was "To 
W rd a global political science". 

Prof Kotze and dr Du Toit were 
both invited to deliver paper which 
""ere well received. Prof Kotze di - 
U ed political sociali. ation and 
Political education at South African 
Universities. Dr du Toit addre sed 

the congre on the politics of nego 
tiation in South Africa. 

The diversity of the people who 
presented papers created interes 
ting dialogue. Together with SA, 
papers were delivered by Hungary, 
Poland and Mexico with a chairper- 
on from Turkey. 
Prof Kotze emphasized the signi 

ficance of this congres in that the 
simpli tic view of South Africa as a 
country of civil war, blood hed and 
an irreconcilable situation, was dis 
turbed. 4 Our participation in the 
congres kindled interest in our situ 
ation and people are keen to visit 
South-Africa,' he said. 

SUI D-AFRI KA taan voor di 
groot te krisi van sy bestaan. 

Dit was die woorde van mnr. Da 
nie Kriel op die Populere Studente 
Alliansie (P, A) se jaarvergadering 
verlede Dinsdagaand. 

Mnr. Kriel, voorsitter van die 
PSA, het ge e studente moet ern 
stig aandag ee aan die redes vir die 
krisis. Dit het -grotend els y oor 
sprong in die binne-parlernentere 
politick. "Die regering volhard har 
koppig met apartheid en L eerder 
besig om sommige wette meer tan 
de te gee a om dit af te . kaf." 

Hy het verder gese dat die ver 
splinterde liberale politick geen ef- 

• 
fektiewe opp isie teen die gr ei 
ende Kon rwatiewe Party kan bi d 
nie. "Laa genocmde roep het dan 
ook hervormin geknie-halter en ef 
fektief tot stil tand gebring" was sy 
woorde. 

Dit plaa 'n geweldig verant 
wo rdelikheid op die tudcnte van 
SteIJenbo ch wat leef in 'n droom 
wereld van "dr nk, liefd n sport." 

Die b tuur, wat net die vergade 
ring verkies is, be t an uit Dani 
Kriel, voor irtcr, Johan Kritzin r, 
onder-voor itter, Ma Ie Roux, 
Douw Steyn, rancoi Rabie, Van 
Reenen M ] n, D W I ~ terhuy- 
e, Pierre Joubert en Adrian Louw. 
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wys Op gevare 

Ma uza warns violence 
• may cont nue 

greater violence th t would erupt if 
he died in j il," he id. 

According to r Mabuza, South 
Africa' olution lie in the ability 
of it p ople to th m elves and 
other a outh African . 

"We mu t r co nile our common 
de tiny and our har d futur . We 
must move away from the tance of 
pre cription and talk to each other 
a qur Is. 

"The minimum condition for 
real ne otiations are a multiparty 
democracy, freedom of pe ch and 
a ernbly, and a recognition of ba ic 
individual right ," id mr Mabuza, 

He id a r volt i takin place in 
the cradl of fri n rdom. 

• vent uch th tatem nt i - 
u d by 340 t 11 nb eh acade- 
mic and 1 din Afri n r bu i- 
ne men a ain t th roup Area 
Act, has had a reat impact on 
black people and cr at d the hope 
for chang in outh Africa." 

S ID-Af-RIKA h t 'n u e tu en 
die gevare verbondc aan die ise 
van 'n veclras sigc arnclewing, n 
die van dwang 00. t egcpa deur 
die Regcring. 

S6 het die nuutverko e Icier van 
die Pro re iewe J cdcrale Party 
(P -P), dr. Zach de Beer, verlcde 
week op 'n P A-v rgadering op 
Stellenb sch e e, 

"On decl in die vre van and r 
'blankes' vir wat kan gebeur a aile 
uid-Afrikancrs politick r te het. 

Die lterru tief i e ter d t die Na 
. ion, Ie Party rna in to nem nd 
kleiner verdeling b hou m t Ie 
die Weerrna om dit te handhar f. 

Dr. De Beer het daarop gewy 
dat sou die rna" in uid-Afrika tc 
lank in wit men c hande bl>" dit 
geweld t t gevolg al he. "Hierdic 
ewelddadi c pro es hct in der 

waarheid reed begin. 
"Aile Suid-Afrikaner rno t poli 

ti kc regie he onder dat en groep 
'n nder kan domineer. 

"Di S iid-Afri aan dil mm 
. dert di 1 we d Wereld orlog i 
ho om r g ie la tied an aile 
bur er ond r d t men 
onderdrukkin . Die probl 

DR. ZACH DE BEER ... "tlrannl 
vlnd mo IIIk r In In f d ral 
taat plaas. II 

'n grondwet saarn te stel waarin 
'blankes' 'n sosiali tic rc gering 
kan vcrhocd onder dat hulle . w rt 
rnense domineer," het hy A. 

Dr. De Beer het by ev e dat die 
P P wit minderheid re t wil b - 
kerm deur dit in di rondwet t 

v r kan . HR rin mag mo t e- 
de entrali eer word omdat tiranni 
m eiliker plaasvind in 'n fed rale 
staat," het dr. De Beer c. 

"Die Driekam rpr rl m nt bel f 

Vlok aa 
teerr-revolusie 
duid Ii 

'n legitimiteit kri i w en die on 
vcrrnoe daarvun om politieke rcgte 
vir wartmense te voor. ien. Die 
tuislandbeleid het altyd die ver ko 
ning gebied dat aangesicn die 
mccstc swart men c in die tui lande 
woon dit nie nodig i om politieke 
re ite aan hulle t e nie. Dit het 
cgter duidelik geword dat die mee - 
tc van hulle nooit in die tui lande 

] woon nie." 
Volgen horn meet men e nie e 

dwing word om aan grocpe te be 
ho irt nie, rna, r moet ernie c en an 
der groeperin 'n vrywilli e keu c 
wees. 

Dr. I B r h t daarop ewy 
dat die kruipcnde armoedc a ok 
die gevoel van onvcilighcid en twy 
fel aan die lcgitimiteit van die rcge 
ring wat wit uid-Afrikaner begin 
ondervind 'n verandering in hut me 
ning tcweeg s al bring. 

By het verder ge e hy i in elig 
van 'n klemver kuiwin binne die 
AN vanaf die idee van 'n en 
party t t na 'n v clpr rtydern kra- 
ie. 
Hoewel hy nog n ie daa rmee 

. aamstem nie, i dit vir hom m er 
aanneemlik wit domin ie. 

gou in N eelsie 
Die ko te van di kit. ki k al 

R33 000 beloop. 

Sestien Taiwanese eersdaags hier 
'n GROEP van se tien lede van die Taiwane e "China Youth Corp' 
kom hierdie naweek op die lughawe D.F. Malan aan vir 'n twee weke 
lange be oek aan Said-Afrika. Die groep, onderleiding van dr. Li, al vir 
vyf dae die ga te van die Universiteit van Stellenbo eh wee. 

Die tudcnteraad het reed in 1987 tyden hut toer na die Rcpubh k 
van China met lede van die toergroep kennis gemaak. Om hierdie red 
sal mnre. Chris Jacob en han Vol chenk hulle tyden hut vyfdaa e 
be oek aan tellenb ch v rge el. Hulle sal Woen dag deur die SR met 
'n onthaal trakteer word. 

Die toergroep be oek Suid-Afrika a die ga te van die Rand e frio 
kaan e Univ r iteit en die rektor van die Univer iteit van Stellenbo ch, 
prof. Mike de Vrie 

Die Taiwane e beoog om meer van die Suid-Afrikaan c kultuur en 
leefwyse te wete te kom en om kontak met studente te maak. Voig n 
die direkteur van tudente akc, prof. Flip de W t, i die hina Youth 
Corp 'n groot j ugorganisa ic : oortgelyk aan die Vo rtrekkerbewegin 
in Suid-Afrika, maar i op 'n meer volwasse deel van die jeug gcmik 

Mnr. Pierre van der Spuy, SR-voorsitter, het y ingenomendheid met 
die kom van die toergrocp uitgcspreek, aangesien "Suid-Afrika 0 mi~ 
vricnde in die buiteland het", By het ook die hoop uitge preek dat dit 
tot verdere kontak tu en. tudente van ver killende lande al lei. 

Udusa wil diskriminasie afskaf 
DIE stigtin svergad ring van die Stellenbo e tak van die 'nie v n 
Demokratie e Univ r it It .per oneelvereniging ( Idu a) het twee weke 
geled in die oachrnan's Cottage in Alexander traat plaa evind. . 

Die vergadering i deur ongeveer 35 men e, waaronder daar ook dr! 
werknemer van die reproduksie-afdeling wa , bygewoon. Onder die 
aanwesiges wa verder dosente wat hulle in die verlede reeds sterk o~dr 
kwessie soo men eregtc, vryheid van die per en akademie e vryhcI 
uitgespreek het. . 

Die voorgestelde grondwet van Udusa is bespreek en heelwat WySl 
gings is aanvaar. Daarvolgens streef die Stellenbosch-tak daarna 0111 
diskriminasie op grond van ras, geslag, klas en geloof in univer itcite en 
die samelewing af te skaf. Die unie wil die akademie e vryheid en outo 
nomie van die universiteit verdedig asook klinie e en toepaslike navor- 
sing en opvo ding bevorder. . 

Verder sal die Unie daarna treef om die belange van lede te verdedif 
n te bevorder. 

8egroting kan vanjaar dalk klop 
01 E voorligting wat die te ourier van verskillende ver niging a n die 
Univer iteit van tellenbo ch van die admini trasie ontvang het, al n 
verwagting vanjaar daart e bydra dat die totale b roting al klop. 

Ook die aanpa ing van die universiteit se finan lei jaar by di R- 
termyn al ook hiertoe m ehelp. Aan die einde van di vorige finan iel 
jaar moe 'n bed rag van R20 500 by die begroting gevocg word. . 

Volgens die adjunk-direkteur van finansies, mnr. Nico Bas on, i. die 
vorige begrotingstekort veroorsaak deurdat die SR . e termyn mel 'n 
rnaand tot 31 Augustus verleng is. Daar i nie vir die addi ioncle tyd- 
perk bcgroot nie. . 

Mnr. Ba on het ook verlede jaar Ie ing aan die be ture van dIe 
onder keie vereniging 0 r die korr kte admini tr ie van hul fond e 
aangebied. By e hi rdie Ie in het vanjaar vrug af ewerp. 

Die b ekhou tel I an v I en hom an die vol ende finan iet j r 
met di hulp van die R- ekretar e, me. Ron I il on, verder v art- 
belyn gemaak word. 

Die be roting. vir di af elope en kom nde finan icle jar 
pic volg nd twee w k be nd gem ak word. 

NSF vra om Mandela se vrylating 

praat op 'Save the pre s' -vergade ing 
ligting oor die noodtoe tand gepublis er 
m word nie. Publikasic staar drie 
m and kor ing in die e ig indi n n 
van die n dr gula ie oortr word. 

ot verled Vrydag het R gula ie 11 
b pa I dat nuu agent kappe en di joer 
nali te wat vir hullc werk by die Departc 
mcnt van Binncland 'ake mo t r gl- 
tr r. Mnr. Botha h t e t r Re ula. ie ] 1 
v rl de D nd rdag hcrroep. 

behel dat n In- 



Edwin Kotze en Gaynor Du- Gunter., Mouton en Muriel Uys Charles Frans en Natali 
Ihl burgh by Goldfields s 

Fetes FRANCOIS WUST dans In dl Sanlamsaal. 

Die verband tussen 
tneisies, k ·10 joules 

• •• n uruversi ert 

.. ' .,' .' 
DII! MAT! ~ ION 

~ ESME VISSER 

G 'SI .N van algemene probleme met kamcr 
t , kursusveranderinge en om 'n ou vir die huis 

~ te kry, is nog 'n probleem ge'identifiseer wat eer 
~ arrneisies teister. Vetsug is nou herdoop tot eer 
~ ar indroom. 
olgens die jong te uitgawe van Matieland sit mei 
tot 25 kilogram in hulle eer tejaar aan. Wat die 

1 houdkundiges en i Ikundiges bekommer i dat 
\ekstra kilogramrne nie weer afge kud word ni . 

r lankingspoging wat de peraat aangewend 
d lei om tot eetafwykin anorexia nervo. a 
bUlimia. Veral laa genoemde i aan die toeneem. 
Mev. Marjanne enekal van die Departement 

f 1 houdkunde het in Maart 1986 'n voorloperstudie 
en met 922 nie-eer: tejaarstudente wat in koshui 
con. Hulle moe vcr lag doen oor hulle gewig pa 

m in hul ecrste jaar op universiteit. Ongeveer 59 
r ent 'n gewigstoenarne van 1 tot 25 kilogram on 
rVind. 55 persent van de wat gewig opgetel het, kon 
ni afskud nie. 
In 1987 i 316 eer. tejaar-mei ie tudente van ko - 
I wig patron vir dri maande nage a n. 
r keie faktor i onder oek, 00 eetgewoontes, so. i 
. aktiwiteit, g. wig ge kledcnis, aanpa singsv r 
I en per oonlikheid. Die resultate van die onder 
k wa a volg: 27 per ent het een beduidende ge 

I • to n me ondervind nie, 23 p. r nt het tu en 2 en 
kHo ram 0rgetel, 33 p r .ent het tu. en 3 en 5 kilo- 
t In opgete en 16 per ent h t meer a 5 kilogram 

tel. 
Moontlike oor. ak kan 'n verhoogt ko inn me ty 
n maaltye en 'n tus enln-etery van beskuit en ge 
kos wees. Tyden periode: van spanning, soos ek- 

~en , probe r sommige mense hulle spanning weg 
t siale aktiwiteite wat gepaard gaan met 'n etery 

o k dikw 1 voor: die gewraakte kospakkies van 
~ui af wat m t 'n g vo I van "home-sickne s'' 

/ lind word en dan afge p 1 word met liters ko 1· 

Di' iekte be taan in al y lorie, en elke student i 
r t6 b wu v n die e tra wi wat hulle daa~· 
aarnpieke1. Die k am n Ie 00 nog v or. Dit 

n n dwendi g paard met di ver lind v n I wat 
lb ar i . Baie men e argum nt r: Ek kom rd r 
tt v t deur as om maer-ma r te dop. 
I}It i belan rik om vir jouself uit te werk waarom 

'1 e t. Dit is b ter om drie Ii te maalty per dag te t 
Om uit t honger en dan oorboord te gaan. Eet 
W r ict Jigs soos 'n laai of bestel eerder jou bief .. 

luk met 'n gebakt aartappel (sender die suurroom) 
. kyfles. Bep rk laatn g-be uit-en-koffie- ies. 
'It m vet! 

W ke by di hui i no 'n gevaartyd, want Ma it 
tr nt all wa rvoor jy 0 lief i en so lank mo 
tb r. 
M n m t vir j u If b luit wann er jy te veel eet 

h
dit d n te v rmy d ur j uself rn t iet ander be i 
u. 'n er ld 0 f npro ram i 0 k 'n mo 1. Di 
nie t laat vir di om r nie. V or poed. 

r -ou probl m fe k 
kop co kampu ulf. 
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Mar II de Villiers 'Llzette Tolken Adele Tolken • z I v d W sthulzen An)a lategan 

MONICA 

Riaan von Greunen Tlnus Strydom 

DAGBREEK 

f 
Nerlna Barnard 

.f 

Karlen van Vuuren 

Debbie 
Coombe-Davis 

___ p_IEK_E_---'l f HUIS VISSER J 
Myrt Kroon' 

Anton EIII Francois Est rhuyz n Fran de KI rk Jaco Broodryk 

Die Matie klink .. 

o vada s Plllay 
6 Iyk die pi im vir 1989. Saam vorm hulk die 

primk mitee, wat kakel met beide die . tudcnte 
raad en Adrnlni tras ic om riewe van die studen 
t uit die weg te ruirn. Die v r iller en onder 
voorsitter van die primkomitcc vir die nuw t r 
myr j Roclof Vorster (Huis Vis er) cn Kari n 
vr n Vuurcn (He m ted ) . 

01 E. Lanzcr~c J:I~tel e~ Di~ Matie het onlangs 'n 
. pesiale verbintcnis begin. DIe hotel het dertig glase 
geskenk wat twecweekliks as trofec die bcste bedra 
e in die jong te uitgawe eskenk word. 

Die wyn lase dien as aansporing Ie an die joernalis 
te .om Inisiatler en geesdrif aan die dag te Ie. Mnr. 
Wilhelm Bolton, medebestuurder en direkteur (be 
marking) van die Lanzerac hotel het ook aangekon 
dig dat die hotel 'n wisseltrofee gaan skenk wat jaar 
lik aan die be te verslag ewer vir elke termyn ge 
skenk kan word. 

Net soos ander uudente is Die Matie redaksielede 
al bekend met die "Lanzie "-stoep. Na elke uit awe 
vergader r daksielede op die stoep om die uitgawe 
te bespreek en mekaar op die rug te klop. 

• 
UIS te o as 

Die ramp hct natuurlik ook elei 
tot 'n wctterjocl 'vuurgrr ppies', 
van die "verligtc" ko huis waar die 
PFP 'n tak wil oopmaak tot stories 
oor aspoestertjle. 

Vir vanjaar se viering is 'n etc en 
uit tappie met fiet c na die Lanze 
r~c hotel be~!an .. Ongelukkig het 
die Kaap e reen uuge ak, en I die 
uit tappie uitge tel. 

Ook nie die recn kon ook hulle 
vi m blu nie. Die a te het die ete 
by die k hui s6 niet dat die te 
leur telling oor die uit tappie gou 
ver et was. Onder die gaste war 
cud-Huts en Bo er en die inwo 
ners van Mooi Annie, die anneks. 

Van volgende j ar c f sal Huts 
Ten Bosch-da deel uitmaak van 'n 
Ii K-portefculje. 

Die .redaksiel.ede wat hierbo so vriendelik dog o 
ber glimlag, klink van die geskenkglase met M or· 
Bolton. 

Agter v.l.n:r. staan Vane sa Brand (subredakteuf 
sosiaal), Lam Eloff (redakteur: sosia I), Mnr. Wtl· 
helm Bolton (rnedcbestuurder, Lanzerac hotel), Cor' 
rus van die Lugt (hoofredaktcur), Yvette Smith (sll' 
bredakteur: inter), Chris de Vries (subredaktcuf 
kuns), Dries Liebenberg (nuusredakteur), Armaod 
Nel (hooffotograaf) en Kolbe Kolver (briewe redak' 
teur). 

Vo?r v.l.n.r, sit Johan Viljoen ( portredakteurh 
Pearlie Joubert (subredakteur: nuus), Tina du Toll 
(kunsredakteur), Henriette Geldehuy (subrednk~ 
t.eur nuus), AnneJie c Burgess (redakteur aktueel) 
en Maggie Visser (subredakteur: sport). 
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As bye jou begin bestui£. 
Deur CHRIST A BOSMAN 
AL is jy so groot soos 'n huis, klein 
oos 'n muis, rond soos 'n bal, of al 
lyk jy sons die gemiddelde buurdog 
ter; jy dek of behang jou soos die 
mode dit vereis. 

Die spreekwoord "liewers dood 
as uit die mode" gaan weer vanjaar 
y tol cis in die ten toonstelling van 
bultcnde buike, bobene en batclyne. 
I ndien jy jou hakskene seep smeer 
Om 'n brock binne te seil, moet jy 
dalk jou gewig in 'n ander rigting 
gooi - die deurstopper-voorkoms is 
vanjaar so uit soos klokbroeke en 
volkspele, 
Gclukkige strykplankfiguurtjies 

kan die somer meer been en bou 
vorm wys in stywe spanbroeke, buk 
reg mini's en ventilasie-vcrhocdcn 
de spanrokkies. Vir meer geronde 
gevalle is daar vleiende variasies in 
blomdrukstof. Die staatrnaker, ka 
moeflercnde strepe vir opticse-illu 
. ie is nog steeds noodsaaklik. Daar 
look 'n nuwc reeks moderne duvet 
Oortreksels. 

Vir die oorgangsseisoen is swart 
teeds 'n gunstcling gekombineer 
met ctniese patrone, blommotiewe 
of fyn kolletjies, 

Vir meer voortvarendes hou die 
vloot-voorkoms steeds kop bo water 
met rooi, wit en blou variasies, an 
kcrmoticwe cn hoogwaterbroeke. 'n 
Troffer is natuurlik jou ou in die 
vloot sc klcre. 

As dit jou secsiek maak kan jy 
nog terugval op pastelle vir 'n peer 
boom-voorkoms. Genadiglik is geel 
cn pers kombinasies uit, en enigc 
persoon wat dit dra sal vervolg 
word. 

Blornpatronc op sag-swewendc 

• 

~ \'.J' >. 
~~7h. ' ~',~0 

"\1('<' \ 
MODEGEK ... dlt bly nog st eds In raalsel waarom vett s hulle 
In maeres se klere In forseer en kraale hulle verdoes I In los 
hangende ewade. Te min ele Inlslatlef veroorsaak kreature! 
matcriaal is groot modenuus. Dit fietsry-tipe broeke. Ouma se inklim 
kom voor in wit "granny-print" op gordel sal ook hier die ding doen. 
donkerblou of swart in style met By swemklere (met 30% bikini's), is 
stywe middels, pylnate en groot val- neon, ritsluiterdetail en die "body 
le oor die heupe. Die mecr bont va- glove" voorkoms net die ding om 
riasies neig egter na 'n blombed- haai se kind op sy neus te laat kyk. 
ding-voorkoms en pas dalk beter in Grimering is baic subtiel en on- 
'n botaniese tuin. opvallend - geen olieverfskilderye 

Ro e is ook tan 'n doring in clke n_ie. Leer toeryg koen.e en doc mar 
uitstalvenster. Dit blom op oorbelle, tins word nog voor die voet aanbe 
krae, belde en helaas skoene -'n veel. 
groot insek aantrekkingskrag! Pas Plat wit. tekkies is nog steeds 'n 
dus op indien die bye jou aanval. onontbeerltke ~t~m vir elk~ klas- 

Baa djie , vlootblou of swart, draw.we.nde. m~lsle se r~petOlr. 
word gedra oor T-hemde, manshem- M.lsklCn IS dl! ydelheid of glo par 
de of sonder hemde. Rompe is kort ty die pa~. na . n man se hart 10 p 
en broeke pof met bree, opvallende d~ur sy oe. Ole vere maak helaas 
scinture. die modegek. Kry dus olank die 

. ,. . Bronze-up, Redupon en Jane Fon- 
. Kakie bly n klas leke. keuse 10 da kaseue reg en steel pa e tjek- 
linne of katoen gekornbineer met bock. • 
room kleure. Ons sal vermaer, 

Vir sportdrag word daar gc peel ons sal verarm, 
met oorgroot T-hemde en oorklein ons vir jou - ou modegier! 

• 

Om iemand te soen wat rook. is 
soos 'n asbak uitlek. 
ALMAL van ons het die uitdruk 
king, en "afgesaagde" lesings oor 
longkanker gehoor. Die m este stu 
dente bly onbewus en onbckom 
merd oor di skade wat rook aan 
jou hart doen. 

Rook is een van die faktore wat 
hoe bloeddruk veroor aak, en so 
kan lei tot 'n hartaanval. Volgens 
die Wes-Kaaptak van die"Hartstig 
ting is studente nie bewu genoeg 
van die gevare wat ooreet, dron- 

~~:&t 
ROOK 
.14V 
5LANK 

_,lv~! 

Toetse kan 
tot dood 
lei 
Deur SUNE BRUGMAN 

Wenners van F otovaria Lente, blomme en 
dorings in die vI es 

FOKUS se jaarlikse uitstalling, 
"Fotovaria", is verlede week met 
gcmengde gcvoelens in Die Gat ont 
Vang. 
Volgens een van die beoordelaars 

Was die gehalte van die Ioto's hier 
dic jaar baie goed, die beste in die 
fg lope drie jaar. Die organi ccr 
der is egter jammer dat so min stu 
d nte vir die komp tisie ingeskryf 
h t. 
Die beoordelaars van die kompe 

ti ie was mnre. Gerald Jacob en 
harl Be t, beide professionele fo 

to rawe, asook mnre. Cliff Dalman 
I n Bert Manson van die Helderberg 
'otograficklub. 
Vanjaar was die geleentheid vir 

arnateurfotograwe gebiedom deel tc 
neem en hulle staal te wys. Die uit 
Stalling gee hoofsaaklik aan die lede 

Deur MILA POSTHUMUS 

G LDPROBLEME? 

kenskap, te v clout en spanning 
vir j u hart. kep nie. Noudat die 
toet e 'n narc werklikh id i , vi r 
drank, igarette en kos hoogty, om 
van spanning nie eers tc praat ni . 
Tydens die toetsreeks kan jy s6 aan 
jou eie dood werk. 

Die Hartstigting van uid-Afrika 
Ie vcr I klem op hoe blo ddruk ty 
den hulle Nasionale Hartweck van 
af 24 September tot j Oktober. Die 
sJagspreuk vir die week is "Laat j u 
bloeddruk meet - dis jou lew n - 
maatstaf", 

Hartwe k b gin m t 'n pretdraf 
by Groenpuntstadion en sluit af met 
'n "Dans-vlr-iou-hart-aand'' by die 
UK. Ook 'n aerobiese oefening-ma 
rathon sal gehou word. I n die voor 
afgaande week word uit tailing en 
'n anti-ro k-veldto by verskillende 
winkel entrums gehou. 

Tans word sleg tegnikom by 
Hart tigtin sprojekt betrek. Hulle 
is verantwoordelik vir uit tallin~s 
en besoeke by skole. Univ rsiteitc IS 
no nie genader ni , n aar dit is 
gecn rede om nie te let op die be 
lang vr n h rtsorg en die werk van 
die Hart ti tin nie. 

In Afrika het die toenarne in di 
rook van i areue m t 4 1,5 per ent 
teenoor 'n bevolkingsaanwas van 
slegs 23,4 persent g . tyg. Die id ale 
hartklop per minuut IS tussen 200 
en 250 slae per minuut vir di ou" 
derdom 20 tot 25. Di eni te m - 
nier om dit t b reik i deur e 
reelde oefening. 

Met antwoorde soo "ek al later 
aan my hart dink" en "ek is no 
jonk' word vrae oor hart org afge 
lag. Maar more i nader as wat ons 
dink. Wie laaste lag, lag di lekker- 
te ... dit is nou te <Je, as jy de ar i 
om saam t I g. 

On oeueer 
tellenbo 

Helsbooot 
'K Kaapse 

In hI/it 
b, op di, 
pad is ons 
r staurant. 

LENTEKOOR is bekend d: arvoor dat dit vele dinge 
aan 'n mens doen, maar 'n groep eerstejaars van Ncme 
sia het amper daardeur in die moeilikheid beland. 

Bulle het op die vooraand van lenteda om midder 
nag uitg sluip. Die doel van die misie: om op die blorn 
tuine van Stellenbosch tete sak. 

Agt van die meisies het daardie aand in die tronk 
beland op aanklag v n dicfstal. Hulle i egter nie aan 
gekla nie, en spoedig deur en se niggie b vry. 

Die prim van Nemesia wou geen kommenta .. r 1 wer 
op die voorval ni . Die koshuismocder blyk ni bewus 
te wee van so'n kapade nie. 

Lentedag word gewoonlik deur koshuise met blomme 
en groot akkolade gevier. Seksies word opgemc ak en .._ -------- _ 
sjarnpanje-ontbyte vier hoogty. 

L nteda is egt r spesifiek ook rruri - n Nerne- 
sia-dag, S rruria het die d g met 'n ge arnentlike groot 
ontbyt be in, en tydens middagete i. die vi e-rcktor 
(bedryf), prof. Jan de Bruyn, en y vrou in die eet aal 
onthaal. Nemesia het in die middag 'n ko k-cn-teeparty 
gehou waartyden Sandra Fourie a lentekoningin aan 
gewys is. Volgens die beoordelaars i di lent konin in 
nie n odwendig beeldskoon nic, maar vol I wen Iu n 
pret. 

Op die res van kampus w 
mens aan die komende lent te herinn r. In die N el ie 
was daar g n teken van blomrne nie. Vanw e di kou 
wa daar ind r waarheid weinig teken van enig I we. 
Dit laat 'n mens wonder of di gerni d ld tudent b - 
wus is van die feit dat daar meer as een eisoen in 'n 
jaar is. 

Terwyl die dag dus vir sommipe ongemerk v rby 
gegar n het was ander bereid om n vlekk se kriminele 
rekord pry te gee ... alles tel' wille van Lent dag. 

WENNER ... Chrlsto Engelbrecht h t die of de ling Scopes ee 
~k n, en was ook as alg hele wenn r aangewys. Ole wenln· 
r!' rywlng van hom Is Hong tit ld", 
Deur MARLIZA VILJOEN van Fokus die geleentheid om te 

kompetcer en hulle foto's uit te stal. 
Ole wenners van die verskillende 

katcgoriee was soos volg: 
"Tableau en Matie partie": J. Rau 
benheimer 
"My friend": C. Koopman 
"Scapes": .S. Engelbrecht 
"Exprc sion(s)": J. Joubert 
" reative Camera": F. Wii t 

Die kategoriewenner van "Sea 
pc ", .S. En clbrecht, is a die al 
geh Ie wenner aangewy en het 'n 
geskenkbewys ter waarde van R250 
van Fotofast ontvang. Die onder 
skeie kategoriewenners het ge- 
kenkbewyse ter waarde van R 130 
elk ontvang. 

Volgens Fokuslede was die uit 
stalling self 'n sukses en die bclang 
stelling onder studente goed, te oor 
deel aan die groot getalle wat na die 
uit tailing korn kyk het. 

O'lS bedi z Bol ndse 
di e uoor die aggel 
1 7 - 10 '1 

l\.T di · beei "B " h J. , uwe tra ISle egm met ee ea er - us 
DIE tweedejaars van Nemesia het besluit 
dil het tyd geword om die ou trs disies af 
tc Ie, en inisiatief aan die dag te Ie. In 
Plaas van die gebruiklike tweedejaarsdans 
~et hulJe die "Becfcater'l-bus gehuur vir 
n 'to r' deur Kaap tad. 
Die bus het die Nemesianer twee uur 

die middag in Stellenbosch kom haal en 

nege ure later w er terugbesorg. Die ro - 
te, deur die tweedejaars self uitgewerk, 
hct hulle vanaf Stellenbo ch tot by die 
Blue Peter in Bloubergstrand geneem. 
Onderweg het Seagulls in Groenpunt, die 
Oy. terbar en die Heidelb rg onder die 
twe dejaars deurgeloop. 

Volgens hul1e was dit groot pr 1. en 'n 

Kom nutti t en con 
o p di to 'P 10 - 1 om, 

11m. 
definitiewe vcrbetering op di tradisionele 
dans. Die meisies h t b wys dat ms n 
hoegen amd ni nodig i. vir pret nie! Die 
e rstejaars is • kynbaar ook vasbeslote om 
hierdie nuwe tradisie volgende jaar voort 
te sit. 

- (Mila Po thumu ) 

TEI_. 9-1269. 
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Km 
Two UWC students fined R500 
TWO UW -students were sentenced to six months in jail or a fine of 
R500 for propagating a stayaway on June 16. 

The students, Willem Pieterse and Ridley Esbie, pleaded not 
guilty to a charge of publish in subversive tatements. The charge 
was brought against them under the emergency regulation. 

The evidence presented in court was that tl,l,ey di~!ributed p~~ 
ph lets with slogans such as "Stayaway June 16 and Workers Uni 
te" in June last year. In mitigation of sentence, the counsel for the 
defence said that no evidence had been provided to prove that the 
two had printed the pamphlet. He added that both students had 
clean record .. 

Lost films could cost a year 
A fourth-year architectural student at UeT, Steven Dugmore, may 
have to spend an extra year's tudy after the los. of five rolls of film. 

Mr Dugmore was spending a year abroad as part of the architectu 
ral course. He sent the five rolls of film taken in Israel and Europe 
home to be developed. 
:rhe film are presumed to have gone missing omewhere between 

the proce sing laboratory and the supplier. Although the supplier ha 
offered a reward, they have not been found. 

Mr Dugmore' father ha: appealed to anybody who might acci 
dently find photograph of buildings among their negatives to con 
tact him. 

All-tim record for UCT -rag 
THE University of Cape Town's Rag Committee has achieved an all 
time record this year. The Student's Health and Welfare Centre 
Organization (Shawco), collected the record amount of R 720000. 

This ~ear's figure exceeds last year's R679355 by R40000. 
Shawco s aim this year is to build a new multi-purpose community 
centre in Khayalitsha which is estimated to cost R500 000. Accor 
ding to the Rag Committee the record "exceeded all expectations". 

Assistent van rektor ontsnap 
Die ontsnapping van mnr. Vusi Khanyile, die spesiale assistent van 
die rektor van die Universiteit van Kaapstad, dui op die po isie van 
aangehoudenes en die verwerplike praktyk van aanhouding sender 
verhoor, het die waarnernende rcktor, prof. J. Reid, ge c. 

Mnr. Khanyile het ont nap terwyl hy in aanhouding was ingevolge 
die noodrcgulasic . 

Die universiteit het die "sterkste vertoe op die hoogste vlak" oor 
mnr Khanyile aan die Regcring gerig", het hy gesc. 

"Vir die wat hom ken a. 'n konstruktiewe en verantwoordelike 
leier, i sy aanhouding heeltemal onredclik en het dit gelei tot die 
oortuigin dat dit gegrond was op kwaadwillige misleiding. 

" k do n 'n bcroep op die Regering om nie hardhandig te reageer 
nie, maar om die aangeleentheid te beskou as 'n geleentheid om 'n 
Ian termyn oplos ing te vind vir die saak van aangehoudenes." 

"Ek vra vir die vrylating van die drie as 'n eerste belangrike tap 
in die ri ting." 

Die tudenteraad van die UK het geeis dat die drie toegelaat word 
"om vrygelaat te word sonder die bedreiging van hernieude aanhou 
din ". 
"Mnr. Kanyile se aanhouding het die waardevolle bydrae kortge- 

kniPt wat hy tot die g m nskap gemaak het. 
, Murphy Morobe, Vu i anyil, en Mohammed Valli i ongetwy- 

~cld populere lei rs van baie hoc ehalte." 

Russiese studente protesteer 
teen millitere kursusse 
GESKIEDENIS studente aan die 
Universiteit van Tartu, Rusland, 
het onlangs in opstand gekom teen 
verpligtc militere diensplig vir 
mansstudente. 

Alhoewcl die rektor van die uni 
ver iteit, Dr. Yu Kryarner, bereid 
wa om die probleem op te klaar, 
hct hierdic insident weerccns gedui 
op die antagonisticse gevoel van 
studente teenoor diensplig. 

Die Tartu-insident. soo baie an 
der, het gespruit uit 'n "onbcnulli 
gc'voorvalDilStudentdlegeweieorrdie 
voorge krewe seil tewels aan te trek 
vir hul militere oefening, omdat 
okkie nie verskaf is nie. 
Hierdie insident is cgter een van 

vele onaangename voorvalle gcdu 
rende die afgelope paar maande. 

By Tom k in Siberie het 'n groat 
aantal universitcits- en tegniese kol 
lege studente besluit om hul milite 
re klasse tc boikot, In teenstelling 
met die voorval by Estonia, het die 
univer iteit sowerhede nie veel sim 
patie met hul standpunt getoon nie. 

Die Party-organisasie by die uni 
versi tcit het diestudenteveroordeel a 
"medepligtige wat in die handc 
van buitelandse imperialiste speel". 

lzvestiya, die dagblad wat berig 
gel ewer het oor die Tornsk-insident, 
het beweer dat die ontevrcdenheid 
grootliks ontstaan het as gevolg van 
verandering in die prosedure van 
militere diens vir universiteitstu 
dente. 

Ru siese tieners is tien jaar op 
skool waarna hulle verpligte univer 
siteitsopleiding moet ondergaan. 
Die studcntc begin normaalweg met 
hul univ r. ileitsopleiding op die ou 
derdonva~ewentietiaarAllanan!Word 
op agtienjarige oudcrdom vir diens 
plig opgcroep. 

Tot 1982 kon jong man studente 
hul verpligte militere opleiding 
doen nadat hulle gegradueer het. 

Gedurcnde hul universitcit oplei 
ding volg die man ekere militere 
kur us. e wat spesiaal ontwerp i om 
aan luiting te vind by hul voorgcne 
me opleiding. 

Daar is egter sedert 1982 slcgs 'n 
uitgesoekte paar universiteite wat 
uitstel aan studente toestaan. Se 
dertdien het hierdie Iys van univer 
siteite ook al korter geword. 

Dit het tot gevolg dat mans nou 
na 'n jaar se studie opgeroep word 
vir dien plig en eers na die verloop 
van twee tot drie jaar kan terugkeer 
om hul studies te voltooi. 

Selfs do ente aan universitcite 

het hulle teen hierdie onderbreking 
uitgespreek. Hullc argumenteer dat 
so 'n breuk skadelik kan wees vir 
die akademiese loopbaan van die 
student. 

Die antwoord wat deur militere 
owerhede o p a l die k l a g 
te egeevordidadiunregvcrdigawees 
teenoor minderbevoorregde groepe 
watopdieouderdomvanagttien reeds 
hul "lnternasionale plig" in Afga- 

nistan vervul. 
In De ember 1987 is daar afre' 

kondig dat die lys van universitci'f 
met die voorreg om uit tel aan stu" 
dente te verleen, verleng sal word. 

Intussen word veteraan-studen'P' 
wat probeer in kakel by die akadc' 
mieselewe,gedwingorn tot20perseot 
van hul tyd te spandecr aan militcre 
prosedures wat reeds aan hulle be' 
kend is. 
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Po itieke verskuiwing 
Op US Giliomee van UI( 
Deur DANETTE BREITENBACH 

DAAR is 'n algem ne neigin om 
die Univen iteit van Stel1enbosch as 
m r "vcrlig" t sien weens die op 
trede van sy do ente. 

Dit i die mening van die h of 
van die departement van Politieke 
Studies aan die Univer iteit van 
Kaapstad, prof. Hermann Gilio 
mee. 

Prof. Giliomee was voorheen 'n . 
s nior lektor in geskiedenis aan die 
Universiteit van Stellenbosch en is 
tans verbonde an die Universiteit 
van Kaapstad. 
Prof Giliomee het se die politie 

ke situasie op tellenbo ch het baie 
verandcr. "Toe ek op Stellenbo ch 
doseer het, was daar skerp konflik 
tus en die sogenaamde 'vcrligte' en 
'oorverli tc' dosente. Die verligtes 
was die men e wat binne die raam 
werk van die Nasionale Party ge 
werk het vir h rvorming. Ek was 'n 
oorverligte en ons het buite die NP 

gewerk vir verandering. On het nie 
eglo dat dit moontlik was om die 

N P van binne te hervorm nie." 
Volgens Prof Giliomee bestaan 

daar ni m er so 'n skerp politieke 
konflik op Stellenbo ch nie. 

"Dle verligtes van my dae op 
Stellenbosch het voor die verkiesing 
verlede jaar met die stigting van 
Besprekingsgroep '~5 ~it di~ .NP 
beweeg. Sodoende IS die pohtleke 
konflik tu sen die 'verligtes en 'oor 
veri igtes' u i tgeskakel." 

Die hoof van die politieke filo 
sofie depart ment aan die US, prof. 
Johann Degenaar, was deel van die 
groep 'oorverligtes'. Volgens hom is 
dosente op Stellenbosch nou meer 
krities ten opsigte van die Regering. 
"Baie dosente wat des tyds verlig 
was, het nou 'n meer kritiese stand 
punt ingeneem teenoor die regerin 
en distansiecr hulself van die NP. 'n 
Mens moet dankbas r wees vir die 
vera ndering." 

Prof. Dcgenaar beklerntoon dat 
'n mens steeds krities moet wees 

teenoor die NP-struktuur "omdi1t 
dit die enigste manier is waardell~ 
hervorrning te weeg gebring 11 
word." 

Volgen prof. Sampie TerrcblnO' 
che van die ekonomi departeme~t 
op Stellenbosch, het die politiekc SI' 
tua ie ten opsigte van die dosentC 
aan die US verander. 

"Die studcnte het egter nag heel' 
wat om te leer." 

Die ondervoorsitter van die ]'I!!' 
sionale Demokratiese Bewegif1~: 
mnr. Anton Schoombee het se 
mense is bang om die 1aer te yer' 
laat. Ek g10 nie dit- is moontlik o~ 
die NP van binne te hervorm nic: 

Die voorsitter van die student" 
raad, mnr. Pierre van der Spl1p 
meen bale mense voel dat die N 
die enigste uitweg is. "Om heryOr' 
ming te bewerkstellig moet 'n rne~' 
politieke mag he. Die NP het op die 
oomblik die mag." 

Mnr. van der Spuy het gese "stl1; 
dente i nie kritie. e genoeg nie, ai, I 
daa studente wat weI insig hct.' 
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Deur GAWIE BOTMA 

Boekhandelaars en aka 
demici vind omRaaie so 
vinnig as wat hinder 
nisse opd uik. 
DIE akademicsc boikot is veronder 
stel om druk op vernaam die be 
voorregtc wit middclklas tc plaas, 
sodat hulle van die N P-regcring 
ontslae sal raak. Maar tot nou was 
dit hopcJoos oncffektief. 

Uit onderhoude met akademici 
van vcrskillende univcrsiteite het 
dit gcblyk dat die akademic e boi 
kat wei negaticwe gcvolgc het, 
maar dat ompaaie so vinnig as wat 
hindernisse opduik, gcvind word. 

Die ingeboude swakheid van 'n 
boikot Icen hom hiertoe. Dit is on 
moontlik om 'n boikot op groot 
skaal te koordineer aile gate kan 
nie tocgestop word nie. 

Daar is gedurig iemand wat 'n 
gaping in die mark wil vul, sander 
cnige oorweging aan apartheid. 

Verder benadeel voorstaanders 
van die sogenaamde "selektiewe 
boikot" ook die geslaagdheid van 
boikoue, Sekere opposisie-groepe, 
waaronder die ANC, het onlangs 
hul steun aan 'n mcer selektiewe be 
nadering toegese. 

Die uitgangspunt is dat anti-apar 
theidsvoorstaanders nie dieselfde 
behandel moet word as diegene 
"binne die sistcern" nie. Dit i na 
tuurlik sinvol, omdat binnelandse 
opposisie sekerlik net so beJangrik is 
as buitelandse druk. 'n Effektiewe 
boikot word cgter as gevolg hiervan 
nog onwaarskynliker. 

Geslaagd of nie 'n boikot het sy 
tande, 

Mnr. Jannie Gagiano, dosent aan 
US departement Politieke Weten 
skap, se dit word beslis moeilikcr 
om sekcrc boeke te vind. Die mees 
te van die handboeke wat hy van 
jaar vir die derdejaarklas wou voor 
skryf', was nie beskikbaar nie. ver 
lcdc jaar was dit wei beskikbaar. 

Volgens Stellcnbosse boekhande 
laars het 'n klein persentasie Ameri- 

hoi o wys sy tande 
fektiwiteit van die akademiese boi 
kat, sover dit bocke betref, bly heel 
tcrnal in die lag. 

Die gevolge van die akadcmiese 
boikot strek egter baie wyer as 
moeilik bekombare en duurder boe 
ke. 

Prof. B.L. Fouche van die depar 
tement Wiskunde aan die Universi 
tcit van Pretoria, sc "lang vertra 
gings" is die enigsie werklike uit 
wcrking van die akademiese boikot 
vir sy departement. 

Akademici kry soms nic crkcn 
ning as hull bydraes tot buiteland 
se publika. ie. maak nie, of die rc 
dakteur sukkel am referente t kry. 
Dit het ook al gebeur dat die rcfe 
rente 'n verklaring van die skrywer 
cis dat hy nie aan die "apartheid - 
si teem" verbonde is nie. 

Volgens prof. Fouche sal dit nie 
as gevolg van die akademiese boikot 
wee. dat standaarde verswak nie. 
Die be kikbaarrnaking van fond e 
vir die onderwys i 'n groter pro 
bleem. 

Die dekaan van natuurweten 
skappe aan die Univer iteit van 
Port Elizabeth, prof A. Goosen, 5C 
die akademie. e boikot het bcslis 
verskcrp, Dit word al hoe 010 Iiker 
om vi as te kry om konferensies in 
lande soos Japan, Australie en Ka 
nada by tc woon. 

Hocwel die boikot kontak met 
oor e e akadernici kan belemmer en 
nagraadse tudie bemoeilik, sal 
standaarde nie gou geraak word nic, 
"As Suid-Afrika egter toegang tot 
databanke ontse word, kan die ge 
volge ern tiger w es." 

Die registrateur (akademies) van 
die medie.e universiteit Medun a, 
prof. P.D. Hartzcr, e hy ondervind 
vanjaar probleme om sekere joerna 
Ie en tydskrifte te kry wat verlcde 
jaar neg be. kikbaar was. "Die 
groot. te probleem is egtcr die be 
skikbaarheid van toeru ting.Omdat 
'n mens uitvocrpcrmitte nodig het, 
kan regerings maklik 'n stokkie 
daarvoor • reck." 

Hy e daar i nie sprake van 'n 
selektiewe boikot teen Medunsa, 
wat oorwegcnd swart stud nt het, 
nie. 

Prof. I Jermann Giliomec van di 

Akadem·ese 

FRUSTRASIE ... die gevolg van druk wot bolkotte op aka de 
mlese Instellings plaas. 

kaanse uitgewers hulle hcelternal 
aan die Suid-Afrikaanse mark ont 
trek. Amerikaanse boeke word cg 
ter via Rritse uitgewers bekom - 
teen 'n prys, 

'n Paar Amerikaanse uitgewers 
het ook die perfekte balans gevind 
tussen goeie besigheid en veilige po 
litick. l lullc onttrek aan Suid-Afri 
ka, verkoop hul depots aan Suid 
Afrikaners, die naam daarvan word 
verander en besigheid gaan voort 
soos gewoonlik. 

Nederland en die Skandinawiese 
lande is baie strenger en probeer 'n 

Tukkies 
Deur DANETTE BREITENBACH 

'n ONLANGSE meningspeiling onder eerste 
jaars aan die Universiteit van Pretoria het ge 
wys dat cerstejaars in 1988 meer verlig is as die 
van 1986. 

Die peiling was 'n wetenskaplike ondersoek 
wat die studentekoerant, Die Pcrdeby, onder 
400 eerstejaar Tukkie studente afgele het. 

Die meningsredaktrise van Die Perdeby, me. 
June Lamprecht, was verantwo rdelik vir die 
opstel van die menin~speiling. Sy glo die peiling 
bied 'n "ware bceld' van die cerstejaars se me 
ning. 

"Gedurende die eerste pas r maande taan die 
eerstejaars nog onder die invloed van hul oucr 
huis en huiskomitees. Die peiling is ~e~oen na 
dat die eerstejaars es maande op UP IS. Teen 
die tyd dink 'n eerstejaar vir homsclf'," hct me. 
Lamprecht ge e. 
Die peiling is vergelyk met 'n peiling wat gc 

doen is in 1986. 
In 1986 het 45,3 persent van die eerstejaars 

aangedui dat hulle na die Universiteit van Pre 
toria gekom hct omdat hulle gcglo het dit is 'n 
eksklusief blankc universiteit. 

Vanjaar het net 8,1 persent gcglo dit is 'n 
eksklusief blanke universiteit. 

1988 sc eerstejaars is tcn gun tc van rasse 
skeiding op busse, treine, kerke, wo ngcbiede 
en toiletgebiede. 76 persent van die eerstcjaars 
Was in 1986 gekant teen oop woongebiede teen 
oor 72 persent vanjaar. Die studente is wei teen 
gunste van die oopstelling van hulle kampus vir 
aile rasse. Van die eerstejaars sal 43 persent 
oopstelling van die koshuise vir gekleurdes wil 
sien rcaliseer. 

Die eerstejaars het radikalisme vcrwerp as 'n 
oplossing vir Suid Afrika se politicke probleme, 

Nelson Mandela is totaal vcrwerp as 'n leier 
met 'n oplossing, Die ANC Ieier Oliver Tambo 

algehele boikot toepas. Daar is eg 
ter ook uitsonderings: 'n Deense uit 
gewer het onlangs skielik weer boe 
ke aan die J.S. Gericke-biblioteek 
beskikbaar gestcl, 

Volgens die direkteur van die 
biblioteek, prof. J.H. Viijocn, on 
dervind hy min problerne as gevolg 
van die boikot, Hoewel University 
Microfilm International heeltemal 
onurek hct., kry die biblioteek 
steeds bronne "langs ander wee". 

Voeg hierby oorscsc vriende wat 
boeke aanstuur, wat "aan studente 
beskikbaar gestel word"; en die ef- 

nou meer verlig? 

Weg met KP 
Spotprent 01 

0,9% vir AWB 
het net 0,4 persent van die stem me .gekry. 

Radikalisme van die regtervlcuel IS ook sterk 
verwerp. Die Icier van die A WB, mnr. Eugene 
Terre'blanche het 0,9 per ent steun gekry. 

Die Staatspresident, mnr. P.W. Botha, is n g 
steeds die gewildste leier onder jong Tukkies, 
alhoewcl hy minder stem me gckry het vir "die 
leier met die beste kan. om die land se proble 
me op te los". 

Mnr. Botha se steun het van 36 persent in 

1986 edaal tot 26 p f. ent in 1988. Mnr. Pik 
Borha i naa die taat president die rs teiaars 
se ewildste I ier. . 

Die steun vir die KP as p rty vir 'n algernen 
verkies ing het gestyg van 9 persent in 1986 tot 
29 per ent in 1988. Die Icier van die KP, Dr. 
Andric. Treurnicht se aandel het 0 k gestyg 
van nege tot veertien per ent. Verder het dit 
geblyk dat die eerstejaar Dr. Trcurnicht naas 
Pres. Botha die meeste v rtrou, 

departemcnt Politiekc Studies ann 
die Univer iteit van Kaap. tad, se 
dat die akadcmiese boikot 0(1 die 
O'Brian gcval verlede jaar onder 
die locp gene 01 i . Sed rtdien is 
daar 'n onuit ie proke be luit dat 
oor e. e akademici weer uitgenooi 
word. Gevolglik is akadernies e ver 
kcer weer normaal, 

Daar i egtcr steeds akademici 
wat weier om na Said-Afrika te 
kom. 

Dit word 0 k mociliker vir Suid 
Afrikaanse akademici am konferen 
sie in die buiteland by te woon. 
Problemc met visas is nie die cnig 
stc struikelblokke nie. Di 1 nterna 
sionalc 'osiologiese Vereniging ver 
cis byv orbeeld dat akademici on 
dcrneem am geen rcfcrate len gun 
ste van apartheid te lewer nie. Suid 
Afrikaners moet ook 'n verklaring 
teen apartheid onderteken. 

Vol gens prof. Giliomee gee hy 
nie om fat buitcland e regcrings 
beperkin stel nic, rna, r het beden 
kinge daar or "of akademici moet 
kan bepaal of koll gas cries optrec, 
al dan nie", 

uid-A frikaanse gel erdes het 
"gocie persoonlikc kontak" m t 
akadcmi i oar ce en daarom is dit 
onmoontlik om aile ~ kakcling tc vcr 
hoed. 

uid-Afrikaan e akadernici ver 
ski I oor die akadcrniese baikal. Pa 
gin . is al aan cwend om monitor 
komitees aan te stel, waardeur . e 
lektiewe boikot tocgclaat word. Vol 
gens prof. liliomee bet die komi 
tee gecn mandant nie. "Dit is meer 
informcle druk as i ts andcrs." 

Ironies gena g h Ip di kade- 
mies boikot die Reg ring in 'y po 
gings om inli ting omtrent die 
AN te onderdruk. levolglik is lit 
vir politi ke wetcnskaplikc: hier 
mociliker om op hoogte van ake te 
bly. 

Pr f. liliomee het beklemtoon 
dat die r gering 0 k 'n aan ienlike 
bydrae lew r tot belcrnmerin v n 
die vrye vloei van inligting. Di 
taatspresident aankondiging on- 

lang dar rna \to k plik bcsteding 
aansicnlik he noei g ian word, sal 
ok and rwy in uid-Afrika ern tig 

bcnade I. 

egsdo ent 
vrygelaat 
na 2 jaa 
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k vir -pol s Di nuwe 
me op te los het relaticf konstant 
gebly. Die persentasie lede wat ge 
voel hct dat die noodtoestand neer 
kom op "die onderdrukking van gel 
dige gricwe en aspirasie" hct egter 
verdubbel van agt persent in 1988 
tot vyfticn perscnt in hierdic ter 
myn. 

Die gevoel dat die Weermag se 
teenwoordigheid in die "townships" 
bydra tot stabiliteit en vrede en dat 
dit 'n noodsaklike aksie is het ook 
konstant gebly. 

Na gelang van hul antwoorde het 
Icde elk 'n punt uit tien gekry vir 
hul politieke senti mente. 'n Boer 
punt verteenwoordig 'n meer libera 
Ie houding, terwyl 'n laer punt 'n 
meer konsewatiewe siening vertoon. 

Die gemiddeldc vir die 1988-SR 
was 6,16 terwyl die gemiddelde vir 
1989 6,03 is. Daar is dus geen noe 
menswaardig verskil oor die bree 
pektrum van gedagtes nie. Die 
nuwc voorsitter, mnr. Pierre van der 
Spuy, het 'n punt van 5,4 gerkry. 
Die vorige voorsitter, mnr. Francois 
Beukman, se punt wa vyf. 

Die mees liberale persoon op die 
nuwc SR is mnr. Mark Bchr, met 'n 
punt van 10. Die mees liberale per 
soon vcrlcdc jaar was me. Marion 
haer met 'n laer punt van 8,8. 

Meer lcde van die nuwc SR het 'n 
hoer as laer punt gewys in vergely 
kings met Pierre van der Spuy se 
5,4. Die laagstc punt was 'n baie 
konsewatiewe 3,8. 

Al die lede, behalwe een, het die 
ANC afgemerk as radikaal. Slegs 
drie lede het Nusas as gematigd 
aangedui, onder andere Pierre van 
der Spuy, terwyl drie lede die ECC 
ook nie as radikaal sien nie. Swapo 
is deur 84 persent van die Icdc as 'n 
terroristiese organisasie gesien, 38 
perscnt het bygevocg dat die orga 
nisasie kommunisties gem pireerd 
i . Twce lede het Swapo as verteen 
woordigend van die meerderheid 
Namibiane gesien. 

Die oorgrotc meerderheid het dit 
ook gestcl dat die Suid-Afrikaanse 
Weerrnag se optrede in Angola ge 
regverdig is aangesien SA daardcur 
die verspreiding Kommunisme be 
veg. Die tccnwoordigheid van Ku 
baanse magte bied, blyk dit, 'n ver 
dere regverdiging. 

Drie en twintig persent het egter 
ges c SA skend die oewereiniteit 
van Angola en ecn persoon het by 
gevoeg dat SA die implementering 
van resolusie 43~ verhoed. Twee 
persone het uid-Afrikaanse desta 
bilisasie van buurstate afgemaak as 
'n "mite", terwyl die oorgrotc rneer 
dcrheid gevoel het SA hctgccn an 
der keuse as om op tc tree teen ter 
roriste dade wat vanuit buurstate 
geinisiecr word nie. 

Deur ANNELIESE BURGESS 
DONDERDAG15SEPTEMBER1988 

DIE pas verkose Studente 
raad van die Universiteit 
van Stellen bosch voel, in 
kontras met die SR van ver 
lede jaar, dat die liggaam se 
funksie om politieke uit 
sprake te maak onderge kik 
staan tot die SR se funksie 
om na studentebelange om 
te sien. 

Die perscntasie hct presies omge 
kccr met betrekking tot hierdie sie 
ning: 77 per ent van die nuwe SR 
lede huldig die iening dat politick 
ondergeskik staan tot die gewone 
studentebelang. 

Hierdie gegcwens het aan die lig 
gekom in 'n ondersock deur Die 
Malic waarin die politicke gevoe 
lens van die tudcnteraad jaarliks 
gemonitor word. SR-lede moes vyf 
ticn vrae met vier uisluitende kcu 
ses by elke antwoord invul. 

Die S R se iening het ook dra - 
tics verander in de opsig dat die sy 
fer SR lede wat glo dat Pre. P.W. 
Botha se hcrvormingsbel id nie tot 
di totale afbreek van apartheid sal 
lei nie, met 22 persent gestyg het. 
Daar was egter ook vanjaar dieself 
de aantallede wat voel dat die NP 
hervormingsbeleid nie tred hou met 
die veranderende politeke situasie 
in SA, as wat gevoel het dat die be 
leid wel realisties is. 

Die sentimente aangaande die 
vrylating van mnr. Nelson Mandela 
hct ook ommeswaai gewy . Die ge 
tal lede wat sy vrylating vereis "as 
cerste stap tot onderhandeling", 
vergelyk pre ies met die per. entasie 
wat verlede jaar gevoel het "j vryla 
ting afhang van sy afsweering van 
geweld. Die aantallede wat voel dat 
gesprek met die ANC net kan 
plaasvind as die orgnisasie geweld 
afsweer, het met byna 20 persent 
gedaal. 

Die gevoel dat gesprck wei moet 
plaa vind as eer te tap tot onder 
handeling het met 30 persent ge 
styg. 

Dit is interessant om te sien dat 
die SR'e van die afgelope drie jaar 
relatief min verander het met be 
trekking tot hulle iening dat die 
ANC net gewctti behoort te word 
indien hulle geweld afsweer, Daar 
i gter In 27 persent tyging in die 
aanvaarding van die ANC as 'n be 
langegrocp in die Suid-Afrikaan: e 
politike spektrum. 

Die wantroue oor die vermoee 
van die Noodtoestand om in die 
Ian tcrrnyn SA se politieke preble- 

Dienslewering 

D IE karnaval omitee het vanjaar 'n rekordbe 
drag in esamel wat 'n styging in meer as 

R70000 verteenwoordig. Weke se beplanning en 
harde wer it hieragter ... van vlotoptog, danse, 
buddyveldtog en wat no~. Geluk aan dfe ~roeJl stu 
dente wat deel- en leidm geneem het In hferdle 
panpoging. 

Dat hull akademie soms of dikwels tweede e- 
om het i eker. Maar; hulle het deur hul deelna 

me 'n graad van dienslewerlng daargestel wat min 
studente na 'n paar jaar op umversiteit kan voorle, 
Dit is seker dat die ondervinding wat lede van die 
arnavalkomitee opgedoen het eendag in die be 
roep lewe, te arne met hulle akademiese ondervln 
din, van onskatbare waarde sal wees. 

Die tfeld wat Karnaval in esamel het word gegee 
aan DI Univer iteit van Stell en bosch se Klini ke 
Or anis ie (Us or) Uskor is 'n studente-welsyns 
organi a ie wat onder andere, lui die grondwet, 
ten d_oe_ 1 het "die voorkoming_ en behandellng van 
maatsk pllke nood en hulpbehoewendheid van 
person ,gesinne of groepe van persone en voorsie 
ning ~n die tofllke, gee teUke, bggaamlike of maat 
s . pb e b hoeftes van aile bevolkingsgroepe van 
die gemeen kap", 

Wat belangrik is, is dat U kor 'n diensorganisasie 
is, en w J 'n tudente-diensorganisasie waardeur 
Matte direk die ge_ leentheid kry om die nood en 
wa rkry van medemense te verlig. 
D ur hulle hard w rk het lede van Karnaval 'n 

di ... ns aan die amelewing gelewer. Dit is hierdie 
dlens, hi rdie gesindheid, hierdie betrokkenheid 
en hulp aan mede Suid-Afrikaners wat swaarkry, 
w t 'n m n hoop ee te midde van die krisis waar 
in on land hom bevind. 

b) a) 

Toetse, semlnare, Inhandl In sdatums. fotostat ... wat nag kon o1les tussen lou n jou 
vokonsle stoon? 

KOLONEL IVAN BESTER is die hoof van Risikobestuur, waaronder die afdeling 
Kampusbeheer val, en die bevelvoerder van die Univer itch van Stellenbo .ch Militere 
Eenheid. DENISE MEYER het met hom gesels. 

Suid - Afrika het volksweermag • • • 

Dink u studente openbaar die r gte 
houding teenoor Kampu beheer? 

Ja, ek wil dit onomwonde sc. On 
het 001' die afgelope drie jaaar die 
rol van Kampusbeheer op kampus 
verander. Ons het wegbeweeg van 
'n polisiering, na een van diensfunk 
sic. Volgens my beleid sien ek die 
student as klient van die univer i 
teit, en daarom wil ons graag 'n 
diens lewcr aan die student, soos by 
voorbeeld persoonlike veiligheid. 

Maar ons moet nie naief wee. en 
se al die studente is "soet seuntjies" 
en "soet dogtertjies" nie ons aan 
vaal' dit, dit is deel van die werksop 
set. Ons wiJ nie vyande van die stu 
dente wecs nie, maar eerder vricn 
de. Hicrdic beleid van dien lewe 
ring strck ook tot USME se doel n 
funksie. 
Verkragting blyk 'n groot probleem 
op kampu te w s. 8eoog K mpu - 
beheer enigiet om die . ituasi t 
verbeter? 

Ek is baie bekommerd or die be 
rig wat in Die M, tie vcr kyn het, 
waar daar gese is dat Stellcnbo ch 
kampus die hoo ste v 1 kragtingsy 
fer het, Ek is nie bewu hoc profes 
sionecl dit gcfundeer is nie, en ek is 

"'n Land se weer- 
mag is sy finale ver 
sekeringspolis. Die 
kredietwaardigheid 
van die w ermag 
moet onaantasbaar 
bly" 
kolonel Ivan Bester 

.. 
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Q) 

D· to r na Munich 
eer univers it It to moet gaan me. 

Vir die res i dit 'n "catch-22" i 
tut sic. My p r.oonlike ondervin 
ding i dat die meestc men , a 
hulle weer die kens e chad het, ers 
weermag toe sou gaan, 

Dit is 'n geweldige intere. nt 
tudie hockom man. eer univer i 
ieu toe gaan dit i dikw I die in 
vloed van die rna wr t h ar beskcr 
mingsin tink vol . Die illu ic word 
geskcp dat 'n profes ionel persoon 
later onder minder vr ar : I w 
in die weermag. 
W t din u v n tud nt \' t hull 
gr d Jan r m k of nhou s tu- 
de r om di n pJi t \' rmy? 

Ek kan u ver eker dat die we r 
mr g in Pretoria, by di entr I 
Vryst llin raad, '0 bai terk kon .. 
t role oor hierdie dinge uitvocr. 
Maar dit i s dat die Vry telling 
sraad b ie t c flik i 0 r men in 
nugra, d e tudi s. Die rede da r 
vo r i 10 ies n ek i 'n gr t vo r- 
staander daarvan. As 'n per n 
t egelaat word vir na r, ad~ tu .. 
die. i dit op m ri t , n on k, n ni 
19terbly by die akademi se ontwik 
kelin van on j ng brilj nte tuden 
tc nie. 
t let di !.CC J ndsvciligh id b .. 
dr ig? 

NOll ek praut ek heeltemal in my 
pers nlike h cd nigheid, en ni 
namen die univer iteit of die re - 
ring ni . . 

r ... k ien die ~ as dcel van 'n 
wcrkli~e propaganda b dreiging 
teen die weerma[). Waar ek gter 
ver kil van die owcrhede, i. dnt die 
be. taan van die I.:.CC 'n ret lit it is. 
en ek het met t\\'ee geleenth dc, in 
my p rsoon1ike h edanigheid, met 
hull in openbare dcbatte etr . 
r~k dink dit wa sinvol gew Cs. 

Weens die feit dnt ek b viva r- 

ONDOM die munisipale verkiesing in Okto .. 
berma nd vanj ar 81 agttlen Afrikaner akade 

miei in Munich We .. Dult land, e prek voer met 
a d mici van di Sowjet-Unie en lede van di Af. 
rie n National Con ress. So word berlg, 

In Suid-Afrik I sommi e Suid .. Afrikaner deel- 
n em n'n verki sing waarin dit teen die wet is 
om vir iemand te ~ hy mag nie ga n stem nie. 
mo on 1 op'roepe s I he en en weer ge lin er 

word. En n dit lies al t lle med Suld-Afrik ner 
no steed sonder efle tiewe poJitieke regte sit. 

bevrees ons mag die persepsie kep 
dat elke tweede vrou op Stellcn 
bosch aangeval word in haar tyd 
hier. 

Eintlik, na die; beste van on 
wete, is sulke gevalle minimaal op 
kampu . OIlS het omtrent drie jaar 
gelcde 'n intensiewe poging aange 
wend om vergaderings by kos hui. e 
te h u waar on. vir die vroue uit 'e 
. pel het hoc om ~6 'n situa. ie te 
voorkom, en hoc om 6'n itua: ie te 
hanteer. 
Ho verso n u di rol VI n di w r 
m g met di akad mi mili u V n 
die uni\' r iteit? 

As 'n vertrekpunt: • uid-Afrika 
het 'n volksweermag. ~ Ike blanke 
iongman onder die oud rdorn van 
dertig jaar is bctrokke by die weer 
mag. Die v rantwoordelikheid van 
die bevelstruktuur moct wees om 
die aanvaardingsvlak van die weer 
magverpligtinge so go d a moont 
lik te laat ge kied. Dit is my per 
soonlikc beleid om juis dit t.en uit 
voer te brin op kampll . 

Dis 0 k die weerma ,e .bel id 
om ~o vcr moontlik mense tc help 
om geplaa te wee~ w, ar hulle na 
graadse studie of navorsing kan 
volg of waar die AW hutle iviele 
vaardighede bn bcnut. 
• ou u man. tudent aanr ai om eer ~ 
hulle dien pU' tc doen of om ecr. te 
studeer? 

Wat die suiwer wetcnskappe SOD 
die Medisyne en Teologie betrcf is 
daar geen twyfel dat sulke men e 

Uit die blou van onse SR~ diepte van ons idee • urt 
meeste van die films wat met r 
kaal vroue vir ons by die Cine'S ~ 
gedis word te aan kyk of on • 
troue in die oordeelkundighcid v 
die Drarna-departement te Ie? 

M, ar gelukkig om men'! oie 
wak maak by die inc's tee ; 
Skinder tori s vier hier ook h()\l 
Twee Dagbr ker het tydcn n 
voorprente hul uid-AfTlkli ~ 
Weermag-verpligtinge it ell 

AS 'n mens 0 amper twee weke 
tank in die middel van die kwartaal 
Stellenbo eh verlaat is dit hart 
verblydend, ielsjubbelend en om 
die min te te sc be onder vermaak 
lik om die nuutse skinderstorie te 
hoor. 

onder om nog 'n byvoeglike 
na, mw ard "wyt te ra k ... di 
01 este torie handel 0 r kampu 
:sleicrs. 

Oi prig teen h t Y oor- 
pr ng in di privaatrc klas, cn het 
plaasgevind In Blo mfont in, of 
meer op di punt aft die Marula 
Sun. SR-Iedc wat van hul koling 
~nuweek. Cn men het die dinge no 
dig vir die harde werk wat voorlc)' 
tcruggekeer het, het 'n daar aange 
doen vir 'n bietjie on kyn en deka 
dente dobbelary, sou 'n men. kan 
aanneem. A~ hul lydverdryf maar 
net daar gelaat j • 

Maar mee te tudente sal weet 
dat hicrdle tuisland-plcsier-palei~e 
oak vir ander aanloklikhedc bekend 
is. Om maar een te noem ou on 
kan sc appige ilm. Dlt blyk dat 

sommig van die alliansie se 
parnfletkleur ni", die entgste ding 
omtrent hulle i wat blou is nie. 
Boonop is die blou lug nie al waar~ 

voor daardie deel van die land be 
kend staan nie. Maar soos 'n goeie 
dernokraat verdoem jy nie mense op 
hul keuse van vermaak nie, veral as 
dit vrylik in die buurstate be kik 
baar is. 

Maar ekerlik kan lede van Ma 
tieland se kampuspublikasies 'n sug 
van verLugting slaak. Dit blyk dat 
me aile SR-Iede, 00. on begin 
vree het, ten gun te van en uur is 
oie. 

On~ wag nog net in spanning om 
te sien hoe die Stcllenbosse Student 
mel Das Kapital vergelyk kan 
word. 

Klaar met wellustigheid en bal 
dadi heid en terug na die werklik 
heid. Die H.B. Thom-teater het sy 
eerste naaktonele met kontrover. ie 
beleef. Mcnse het uitgestap, wat 
ook hulle goeie reg i , maar dit laat 
'n mens rna r wonder waar Stellen· 
bosch in vergelyking met die re 
van die land se teater staan. 

Dit is nou al lankal nie meer jets 
abnormaal om naaktonele in die 
kunste te sien nie. Natuurlik moet 
daar 'n Iyn tu~sen kunstigheid en 
pornografie en . ensasie getrek 
word, maar die gedagte ontstaan 
wat meer skynheilig is. Om na 

In ers mocs hoor dat hy vir Preto 
aan skryf as hulle nie daardie 

I~roris kors nie. Wie wil nou diens 
t volk, vaderland en wit Suid- 
rlka doen as een van jou offisiere 
,tellcnbosse kommunis is? 

llko van Pretoria gepraat; onse 
: k Icier hris Jacobs e kop tann 

baar saam met die 0 ewaen 
die geweste se kant toe. Daar 

I \ nog aJtyd iets Pretoriaan aan 
Varige SR-voor. itter. Maar dit 

rtlccr as net die snor. lewers in sy 
INa daal' nog aJtyd dic blik van 
ndcnde ambisie van 'n belowen 
Il~roederbonder (alleterasie toe- 
19). bn wat meer kan hy vra as ti~rk in die huidige hoafstad? 

I It i. 'n styl pad vorentoe vir ons 
~ kslci r; opwaart maar moeilik. 
b 'n opstandige land te regeer is 

'ok Cnydenswaardig, mam dit help 
~r om JOU oe te sluit vir die w e 

a In die Townships en jou staat. 
\ n 'kap te wy aan versoening tus 
n die KP en NP. 
lllUiten die voordurende lewering 
rlll~root staatsmanne aan Suid· 
~ r'I\U prod useeI' Stellenbosch ook 
fler vera. sings. 'n Aantal Malies 
t Pas van 'n agt dac lange besoek 
rl \1osatnbiek terugekeer. Wattcr 

goedgelowige Matie sou dit kon 
voorspel? Dat hulle werklikwaar 
van Mosambiek kon terugkeer son 
der om opgeeet te word. Sk-kandi 
daat I Ierman Burger het met oor 
tuiging en eerstehandsc ondervin 
ding vir alrnal op die SR-sirkus vcr 
tel dat die helimo-Ieier his ano 'n 
kannibaal i.. 

'n Moontlike verklaring vir hulle 
wonderbaarlike t rllgkecr I. dat die 
buitelund deesdae nie maklik sluk 
aan 'n Suid-Afrikaner nie. In daar 
die op ig is PW die veiligste van ons 
almal. 

Maar voor ek julie aptyt bederf, 
kom on<; keer terug na vroliker fa 
bels. Ons nuwe kanselier beskryf 
Stellcnbosch as die "moderne Athe 
ne". Oit herinner aan bebaarde filo 
s( we, wat rustig die tyd verwyl op 
markpleine en filosofeer oor politick 
cn regverdige amelewings, terwyl 
sJawe vir hull bukke olywe aandra. 

'n Ongemaklik groot ooreenkom 
doem hier voor die verstand 01'. Do 
sente en elfs'n paar studente ver 
wyl hul lyd agter Mercedes-stullr 
wiele, in hicrdie land van melk en 
heuning en goedkoop arbeld. 

Maar wie h t ooit ontken dat 
Stellcnbosch net vir 'n idee staan'! 

Jui dit. Illy die 00 mer v n di Munic} -to 
w . nige sf J.l om hierdi toar t voorhoed 
ek rlik 'n slap 10 die verkeerde rigting wees. 

___ TonJg_Hlchert 

BYBEL . preek (Wanneer gaan men. C 111 
stilbly in die Movies?). Die ceO 
gemeen die tyd het nou aangcbr~. 
dat hy ook tn gewetensbeswCltl( d 
moet word. Die essen. ie vall 
saak is sy gewete pia op 'n heel \ 
der manier a wat on tot dll 
teegekom het 

'tl' 
Hy gaan weier om sy dien. phEr ~ 

doen tensy it;mand mel hoe ra.t1g O. 
Mark Behr e ffisierL kap I~I • 
SA W tcrugtrek nie. Die med ~ IV 

HOi r ddmg wat U ",bri g het, w vir my 'n b • 
arming, U r terb. and het Il}Y ondersteun. deur 

U hulp h t e terk geword. U het my ruim va • 
Ir Ippl k gegee, my enkels h t nie ge wi nie. 
D! Here is my rot , my uilplek en my edder, 

my God, my rots by wie ek kuil, my kild n terk 
V Irlo er t my veilige v sting.~' 

1m 18 ve s 38, 37 en 3 
(v rvat op til 12) 
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ANDRE OLIVI ..,R is die nuwe 
ondervoorsitter van die studente 
raad en ook ondervoorsitter van 
Stellenbo se Studentc Gesprck 
(SSG). By is 'n honncur student 
in Geo rafie. 

By was skynbaar van skooldae 
af al 'n leiersfiguur. Op hoerskool 
was hy onder andere eerstespan 
rugbykaptein van Robertso~ 
Hoer, II)' was ook weermagsoffi 
sier in die Valskerm Battaljon. In 
y tweede jaar het hy op die Ju 
nior B stuur van Pieke gedien en 
is later tot primarius van Pieke 
verkies. 

Andre het op skool belang ge- 
tel in politick. maar was "pas 
sier'. Gedurende sy Weerrnag op 
leiding het die manier waarop die 
referendum aangcbied is hom ont- 
tel. "Dit was onmoontlik om 'n 
objektiewe opinie te vorm," sc hr. 

Alhoewel sy sirnpatie in die 
bree by die Nasionale Party Ie, 
was Andre die afgelope drie jaar 
nie 'n ingeskrewe lid nie. Hy se hy 
kan hom, ideologic ge p'roke, nic 
kei van die Onafhankhke Bewe 
ging nie. Volgens hom sal enige 
werklikc verandering egter net 
deur die Nasionale Party eskied. 
Die realiteit van die SA politick 
gaan oor mag en hy glo nie die sis 
te !,l kan van buite hierdie mag- 
kliek verander word me, soos die 
Onafanklikes be weer nie. "Suid 
Afrka e toekom moet deur op 
voedin gcvind word, waar jy al 
die men dieselfde laat dink, die 
selfd laat voel en dieselfde basie- 

waardcs gee," e hy. Hiervoor 

ANDRE OLIVIER 
is die Nasionale Party tans die 10- 
giese voertuig, 

Hy se die Nasionale Party het 
egter ook baie "dom dinge" aan 
gevang, soos byvoorbeeld die ver 
banning van Cry Freedom. Ily 
kan ook "glad nie saamstem" met 
die bantering van die wet op 
groepsgebiede nie. 

Andre se baie beslis "die SR wil 
en sal nie partypolitiek bedryf 
nie". Volgens hom sal dit veroor- 
aak dat die SR in 'n ri~iede lyn 
sou val en daardeur net die funksi 
onering van die Iig$aam benadeel. 
Die SR se strategic is om alma) 
toe te laat om hulle se te se en die 
"ander kant" ook toe te laat om 
ook hulle saak te stel. 

By is 'n groot ondersteuner van 
vryheid van spraak, maar dit is 
volgens hom 'n utopiese ideaal wat 
nage treef word. Totale vryheid is 
totale chaos. 'n Kompromis moet 
aangegaan word om die beginsel 
van vryheid oor te dra. 

KAMPUSMENINGS 
Wle Is volgens jou 'n kompus 
persoonllkheld en waarom? 
KOEN SANORA 
Die doofstom vrou wat in die Neel ie 
en in die Loeloe werk. Sy is altyd so 
vriendelik. Ek weet nic wat haar naam 
is nie. 
EMILE JUNG 
Deidre Lubbe. Sy het alles wat haar 
uitstaande maak. 

GROVeSTEYN 
Mark Behr is die kampuspersoonlik 
heid vir 1988. Ek se dit oor sy uitste 
kende vertoning tydens die Slc-sirkus 
se. By het die moeilike situasies wat 
tydcns die sirkusse opgeduik het met 
takt hanteer en .6 dat sy politieke hou 
ding goed daaruit gekom het. 

BIANCA VAN ROOYEN 
Mark Behr. Hy is die enigste Nusas 
persoon wat wel op die SR gekom het. 
Ek dink demokrasie is "geniune" 'n 
baie goeie ding om te volg op Maties, 
Veral op Maties. 

HENNIE BESTER SNR 
Sampie is definitief 'n kampusper 
soonlikheid. Hy is kontroversieel en hy 
prikkel studente. Mense gesels oor 
hom, hy maak hulle kwaad. 
NEIIJ HAW 
Koos Viljoen van Straatteater. By is 
die mees gewone student wat die 
meeste regkry terwyl hy nog elektro 
niese ingenieurswese ook "swot". 

FRANCOIS DU TOIT 
James Bain. Hy kom net om brug te 
speel. Hy korn van die huis af, speeJ 
brug, en dan gaan hy weer terug, son 
der om 'n klas by te woon. 
EMILE WESSElS 
Die karnpus ly 'n gebrek aan persoon 
Iikhede. 

Blanca van Rooyen 

Grove Steyn 

Koen Sandra 

Nell Shaw 

moet relevansie bewys 
"If you 'lint II the Int. of know 
Ide. at lea t II It warrior" 
Fredrich Niels hze, Thus Spoke 
Zarathustra 

NA die afgelope R-verkiesin i. 
dit mi kien mind r belangrik om 
krokodiltran te huil of (alterna 
tief) lourierkranse uit te de I, as 
rn m nuw leiers tc wy op di 

ern. van hulle vcrantwoordelik 
heid binne die konteks van 'n erg 
ontwrigde samelcwing. 

Dit i 'n aangenamc peletjie 
om di SR af te rnaak a 'n onrelc 
vante in u lling, maar die feit bly 
. taan d. t hulle by uit tek die be 
houd van relevansie vir hierdie 
miversiteit binne daardie samele 
win k n ven cker, Ewen ens kan 
hull s ker maak dat on in 'n 
"iv ortoring" ontwikkel, war ryan 
di fondamente al reeds gele is en 
die bouwerk flink vorder, Die 
grootsie gevaar is dat ons SR, en 
on. almal, mi ki n nie bcscf dat 
hulle 'n swaard bo ons koppe 
waai nie .. 
My basie e veronderstellin is 

dat 'Q wart me rderhcid r gering 
in SA nafw ndbaar is, omdat die 
d mografie e rcalitcite dit vercis 
en orndat universcle temreg 
n d aklik i om vol kaal e bur 
~croorl 19 in SA te voorkom. Met 
n verandering in regerin sal die 
SQ ialc in tellin S ook noodwendig 
ontwrig en ontvorm moet word om 
die verandcrde be tel e waardes 
te reflektecr. Die groot te gevaar 
hieraan verbonde is dat aile be- 
taande instellings (insluitend uni 
vcr it ite 0 ons hulle ken) en 
truktur v rwoe al word orndat 
hull 'idcntifi. eer i met die hui 
digc • sf bli hrnent" en onder 
drukking, Die uiterste gevol hi r 
van i anar ie: geeu erkenbare 
ekonomiese ste) el, pleging van 
"jungle ju ticc" deur'tpeople's 
court n en politieke chaos. Dit is 
'n donker prentjic maar ek glo dat 
on a indlVidue en a univer iteit 
wei 'n rol kan spee) in die bepaling 
van ons eie toekom . 

Die eer tc mo ntlikh id i poli- 

tieke betrokkenheid insluiting 
by 'n bepaalde party of vereniging 
en vereenselwiging met die ideale 
van daardie groep. Dit gaan men- 
ise met 'n akrobatiese intellek kos 
om die behoud van regte en voor 
regte vir die eertydse onderdruk 
ker in 'n po t-apartheidbestel te 
regvergig. Die debat is ook wesen 
lik van belang omdat on elkeen 
oveel as moontlik inligting moet 
bekom oor hierdie eise van die ge 
meen kap. 

Die huidige no dtoestand en 
per regulasie: isol er on reed. 

ON RECORD 
The less a country 
amounts to, the more it 
loves its flag ... 

Goerge Jean Nantes. 
quoted by Barry Ronge in 
regard to present South 
African situation. 

Maagd, Moeder, Hoer. 
Dit is die laaste van die 
vroulike stereotipes wat 
nie net te swaar geword 
het om te dra rue. maar 
ook laat vaar moet word 

Marleen Gorris, 1986 

These days Bles Bridges 
fills the Superbowl and 
the only spectacle we 
see that is watched with 
equal interest by the in 
ternational community is 
the sight of the Tri-ca 
meral Parliament tearing 
apart at its seams 

Barry Ronge 

NUSAS is sooo regs ... 
Twee vroue-studente In 
gesprek die Neelsie 

Cosatu moes lankal ver 
nietig geword het sodat 
daar net die spreekwoor 
delike nat kol oorbly 

Perpektlef ceur Gawie 
HNP Koerant 

Objectivity is a creation 
of male cowardice 

Patricia Junger 

Dit is moontlik om verkies 
Ings te bolkot. maar in 
beginsel is dit nie wenslik 
nie 

Pous Johannes Paulus oor 
die munlsipale verkleslngs 
in Oktober. 

politieke gesprck en debatvocring 
dus van groot belang is, is dit cg 
ter ook duidclik dat ideologiese 
tweegcve te op kampus weinig 
daadwcrklike verandering in die 
gemeenskap kan m ebring. Daar 
om sal oormatigc beklemtoning 
van suiwcr politieke dcelname, 
verwyderd van die konteks waar 
binne ons lecf, ook moontlike by 
dra tot die eerste verdieping van 
ons ivoortoring, . 

Die tweede alternatief i ge 
meenskap betrokkenheid die po 
ging om on amelewing hier en 

"Deur nou onversigtige 
uitlatings te maak, kan 
die studenteraad verse 
ker dat Stellenbosh 
homself toesJuit in 'n ko- 
10m van akademiese ir 
relevansie," skryf JU 
LIU OOSTHUIZI~N, 
'n derdejaar B. m 
Rcgte tud nt en mede 
wenner van die J .. 
muts Prestige Rede- 

naarskompetisi . '_--J-IIullfloO,;u;;..i;,.us OOSTHUIZEN 

van die spreekbuis v n 'n gr ot gc 
deelte van ons bevolking. In die Ii 
hiervan moet ons met soveel men 
. e moontlik binne die land praat, 
en daarom is die SR so b langrik. 
Ilulle kan deur onver igtige uit 
sprak ver eker dat niemand wat 
anti-r geringsgcsind is meer met 
on wi) praat nie. nit is onrusba 
rend dat 15 mense effektief die 
vlo ivan inligtin en eprekt ge 
Ieemhede kan kelder. 

'n Verdere verei te vir die poli 
tieke d bat i natuurlik ook ver 
draag aamheid teeno r aile tand. 
puntc, en ons kan net hoop dat fe 
spek vir akademiese vryheid n 
die (reed beperktc) vryheid van 
spraak beholl al word. Alhocwel 

nou meer toeganglik te maa k vir 
a lie persone, om sodoende te ver 
seker dat tockornstige be tel oak 
,eker!"ba jl,; e waardes sal inbur 
ger. Die huidige rcgstels el is 'n 
sprekende voorbe Id vr n die pro 
bleen. Mceste "andcrskleuriges" 
b kou di reg blot as 'n in. tru 
ment om die wet van die Regering 
oor die hey lking af te dwing on 
der andere deur middek van die 
arbitrerc uitvaardiging van nood 
regulasies. Die enigste oplossing is 
dus om aan aile persone te bewys 
dat die reg 0 k in hulle guns kan 
werk, en hier is die verskynsel van 
"street law" uiters belangrik. So 
'n program i egter slcg werkbaar 
indien die aanbiedcr as legitiem 

aanvaar word deur die mense wat 
hulle bereik. 
'n Groot probleem in hierdie 

verband is dat die universiteit en 
sy instellings volgens aile getuienis 
'n ernstige legitimiteitskrisis be 
leer. Onder die brce gemeenskap 
wat dit behoort te dien word die 
universiteit (rcgiens of verkeerde 
lik) gerdentifisecr met en gekoppel 
aan die huidige bestel en die be 
houd daarvan. Daarom word enige 
inisiatiewe (afgesien van die bona 
fides daarvan) afgemaak as paler 
nalistiese pogings deur wit bevoor 
rcgtes om hul gewete te paai, ter 
wyl hulle hardnekkig aan daardie 
vooregte vasklou. As dit wei so is 
dat Stcllenbosh van die irrelevan 
sic en invlocd in die gemeenskap 
ontnccm word as gevolg van die 
identiteit wat aan hom toegeskryf 
word, berus die vcrantwoordeltk-' 
heid primer by die SR (as sprcek 
buis van die Universiteit) om te 
verseker dat daardie identitcit ver 
ander, of om te bewys dat die 
identiteit verkeerdelik tocgeskryf 
word. Dit is dus juis die SR wat 
sal kan bcpaal of die universiteit 
a in telling sy rcgmatige plek in 
die samelewing sal volstaan, en 
daadwcrklik sal poog om gron 
drcels vir 'n nuwe be tel te skcp, 

Die irnplikasics hiervan vir ons 
nuutverkose SR i duidclik. Dcur 
nou onvcrsigtigc uitlat ings te 
maak, kan hullc vcrseker dat Stel 
lenbosh homself kan toesluit in 'n 
kolom van akademiese irrelevan 
sic. Dit is van uitcrstc belong dat 
ons almal die gclcenthcid moet he 
om te streef na 'n samelewing 
(met inbcgrip van die erkenning 
dat veranderin onvermydelik is) 
waarin ons vrywillig sal wil voort 
bestaan. Die belangrikste funksie 
van die SR moct wees om daardic 
gelecnthcid te skep, Oil beteken 
dat (kortsigtigc) politiekery op die 
agtergrond geskuif moet word, en 
dat daar bcsef word dal die speel 
lcrrein heel groter is as wat one; 
almal dink. Oorlewing weeg mis 
kien swaarder as ideologoie. 

BEST R 
(vervolg vanaf bl 11) 

Dink u die teenwoordigheid van die 
A W in Angola was eregverdig? 
Hier kom ons lot 'n basiese inter 

nasionale reg, en dit is voorsprong 
soperasies. On het nooit 'n stryd 
gehad met die MPLA nie, ons het 
'no stryd gehad met Swapo, Swapo 
het uit Angola geopereer en net 
soos Isreal voorsprongoperasies in 
Lebanon uitvoer, het ons daar die 
interna ionalc reg om voorsprongso 
perasies in Angola te doen. 
In 'n nie-ras ige, demokratiese Suid 
Afrika met 'n swart rcgering, sou u 
ten gunstc wecs van verpligte milite 
re diens plig? 

Dit hang ar van wat die regering 
van die dag besluit. As dit weI so is, 
salons moet inval met die plan. 'n 
Burger van die land moet lojaal 
wees teenoor die regering van die 
dag, 
Sekere personc in die weermag be 
skryf mense soos Dr. Allan Boesak 
en mnr. Sam Njuomo a "die anti 
chris". Word godsdien in die poli 
tick mishruik? 

Aan beide kante, ja. Ek het baic 
probleme met bevrydingstcologic. 
maar ek het ook 'n probleem mel 
witrncnse wat die Bybel gebruik om 
apartheid te fundeer. 
Wat sou u wou he moet die beeld 
van hicrdic Univ rsitelt wee ? 

Ek i'i bale trots om verbonde te 
wces aan hierdie universiteit, en ek 
dink elke Matie behoort trots te 
wecs Die Universiicit van Stell en 
bosch is die enigste werklike onaf 
haklike universiteit in die land. AI 
die ander univeristeite is Of in die 
Nusas-hoofstroom Of in die ASB 
hoofstroom. Dit inhibeeer onafha 
klike denke. 

'n Matie is, na my mening, die 
bes gebalan <eerd~ jong professione 
Ie per oon wat hierdie land kan op 
lewer, want hy is blootgestel aan 'n 
volledige spektrum van denke. Die 
Universiteit van Stellenbosch is die 
enigste univcrsiteit waar 'n student, 
teoreties gesproke, beide aan die 
A WB en aan NUSAS kan behoort. 

Vir 'n Matie geld die slagspreuk: 
"The ball is in your hands". Elkc 
Malic moet van die gelcenthcde 
maak wat hy kan. 
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Politiek kan Arbeidsverhoudinge red 
"Landsprobleme gaan nie 

deur arbeidsverhoudinge op 
gelos word nie, terwyl die 
politiek weI die arbeidsver 
houdinge kan oplos," het 
prof. Blackie Swart, dosent 
aan die US buitemuurse be 
stuurskool, onlangs op 'n 
AISEC-seminaar oor ar 
beidsverhoudinge g e se. 
MARGARETHA FOURIE 
het die seminaar bygewoon 
en berig oor vakbonde in 
Suid-Afrika. 
ARBEIDSVERIIOUDINCJE in 
Suid-Afrika is relatief jonk in ver 
gelyking met ander gemdustriali 
seerde lande. Vier vakbondfedera 
sics, wat uiteenlopende politieke 
standpunte verteenwoordig, kan on 
derskei word. 

Die grootste fcderasie is die Con 
gress of South African Trade Uni 
ons (C osatu), wat aanspraak maak 
op ],2 miljoen lede. Die federasie is 
in ] 985 gestig en het tans 32 geaffi 
lieerde vakbonde. Cosatu is nie-ras 
sig en nie by enige politieke organi 
sasie geaffilieer nie, alhocwel hy die 
Freedom Charter as rigtinggewende 
dokurnent aanvaar het. 

Die National Counsil of Trade 
Unions (Nactu) het uit die disinte 
grasie van Cusa en Azactu in 1986, 
ontstaan. Die federasie maak aan 
spraak op 420 000 lede en hul ideo 
logiese orientasie is Swart Bewus 
syn. Beidc Cosatu en Nactu is ten 
gunste van disinvestering as die 
laaste wapen teen gcwelddadige 
verandering in Suid Afrika. 

I nkhatha het in Mei 1986 sy 
teenvoeter vir Cosatu gestig. Die 
United Workers' Union of South 
Africa (CWUSA) maak aanspraak 
op 125 000 Icde en funksioncer ver 
al in Natal, maar ook in die Trans 
vaal. Alhoewel UWUSA 'n nie-ras 
sige beleid het, is hul lidmaat kap 
grotendeels Zoeloe. Die federasie is 

te maak. Indien dit nie gedocn word 
nie, eindig onderhandeling in 'n 
zero omspcl. 

Nuwe wet 
onvoldoende 

ken dat die proses van arbeids ver 
houdinge begin werk hct, Die ge 
middclde loon eise in 1987 wa 1 15 
persent verhoging, terwyl daar ge 
middcld geskik is vir 20 persent. 
Dit is 'n reu: c verwagtingsgaping 
wat gewoonlik net in die eerste on 
derhandelings gevind word. In Ju 
nic 1988 was die gemiddelde ei 
van vakbonde 'n 57 persent verho 
ging terwyl daar gcskik is op 19 per 
sent. 

In 1985 was die gemiddelde tyds 
duur van onderhandeling 70 uur. In 
Februaric 1987 was dit 66 uur. 

Vol gens prof. Swart is die politic 
ke dilemma van swart werkers 'n 
realitcit en die gcbruik van die ar 
beidsverhoudinge veld om hul eise 
te ste! dus ook. "Vakbonde sal deel 
van Suid-Afrika word, en goeie ver 
houdings nou, sal meer stabiliteit in 
die arbeidsveld op die langtermyn 
kweek," het prof. Swart ge c Eers 
na goeie verhoudings geskcp is kan 
makro probieme so s inflasie aan 
gespreek word. 

Die politicke situasie gaan vol 
gens prof. Swart lei na meer di in 
vestering en gevolglik 'n tekort aan 

kapitaal en ekonomiese groei. Laas 
gcnoemde is noodsaaklik ten einde 
werksgeleenthede te kan skep. Om 
dat die ekonomie tagnant iii, i. die 
impak van vakbonde sovcel mcer 
opmcrklik. In vorige jare het be 
stuur slcgs die nornmer van 'n werk 
nemer geken. Nou moot hulle in 'n 
situasie van gelykc vlak met die 
werknemer kommunikecr. Dit het 
'n groot sielkundige impak en dwing 
'n houdingsverandering by werkge 
wers af. Die werknemers moet ook 
onthou dat die men e aan wie hul1e 
nou eise stcl, dicselfde men e IS wat 
hullc van werk vo r ien. 

M nr. Jeff J Icald, 'n pr ker by 
die serninaar en een van die personc 
wat gehelp het am die crkenning 
soorcenkoms van die Universiteit 
van Stel1enbo ch se vakbond te on 
dcrhandcl, het aandag gegee aan 
die vcr killende style van onderhan 
deling. Ily onderskei twee tipes 
konflik naamlik konflik met 'n dui 
delike begin cn einde en konflik, 
soo arbeid verhoudingc, wat onbe 
paalbaar is. By hct esc daar rna t 
gcvolglik . tratcgiee ontwerp word 
om die onbepaalde konflik beperk 

01 E nuwe wet op arbcidsverhoudin 
ge, wat verlede week gepromulgcer 
is, was die derde wat die parlernent 
hicrdie jaar oorwceg hct. Die nuwe 
wet is onderhewig aan baie kritick, 
veral die vakbondc en werker 
meen dit spreek nie dringcnd 
kwessies in die arbcidsverh udinge 
veld aan nie I n die nuwe wet word 
"n onbillike arbeidspraktyk gedcfi 
nicer, tcrwyl die vorige wet die b - 
paling van so 'n praktyk gr otliks 
aan die diskressie van die minister 
en nywerheid. hofbeamptes oorge 
laat hct.Volgcrn die nuwe wet is dit 
cnige arbeidspraktyk wat in enig 
manter die verhouding tusscn werk 
gower en- nemer b .nadeel Dicnuw 
wet maak ook voorsiening vir onrc ) 
vcrdige diskriminasie w ar n t op 
gr nd van ras, ge. lag of cloof g ~ 
diskrimineer word. 

Die pro edure by di besl gtigin 
van 'n ge kil w rd ingcvolge di 
nuwe wet vereenvoudi~. Voorsie 
ning word ook gemaak vir 'n arb id~ 
s" ppelhof, maar workers wat appel 
aanteken moet steeds deur die Ap 
pelhof gaan wat die ge kil net ver 
len. 

Alhocwel die nuwe wet nic, s( . 
verwag i , sekcre stakings verw tti 
nie, IS die v rwaardes vir takings 
beduidend d ur die hersienc d Hoi 
sic van 'n onbillike . rbeidspraktyk, 
vcrander. Die nuwe wet sluit teeds 
plaasarbeiders en hui b di ndes as 
ook 'n groot verskeidcnheid acado 
mici, uit. Vakbonde met ras iSH 
rientasies mag ingevolge die wet 

registreer, Die nuwe wet swyg oor 
veranderings wat van toep ing is 
op dispute wat tans han ende j . 
Vermocd lik • nl hulle vol en di 
vorige wet b 0 rdeel word 

MNR. JEFF HEALD 
sterk gekant teen disinvestering en 
voorstandcrs van kapitalisme. 

. Die Suid Afrikaanse Konfcdera 
sie van Arbeid (SAKVA) is reed in 
l..957 gestig. H ullc het sterk bande 
met die A WB en die KP. Tot 1982 
het die federasie gcgroei, maar se 
dert 1982 was daar geen aansoeke 
om nuwe Iidmaatskap nie. In 1980 
hct die federasie 240 000 lede ge 
had wat aanhoudend verminder het 
tot slegs 90 000 !ede en 10 lidvak 
bonde in 1986. Die federasie is ten 
sterkste gekant teen gesarnentlike 
geriewe in die werksplek. 

Terwyl die vakbondlidmaats- 
kapsyfers in lande soos die VSA, 
Brittanje en Swede daal, het die sy 
fers in Suid Afrika drastics toege 
neem. Prof. Swart voorsien tog 'n 
afplatting in die lidmaatskapsgetal 
Ie binne die volgende 5 jaar. Die 
National Union of Mineworkers het 
tussen 50 en 60000 van sy lede na 
die reuse mynstaking in 1987 vcr 
loor. 

In 1986 het daar 1,3 miljoen 
man-dae in SA verlorc gegaan as 
gevolg van stakings. In ] 987 het die 
syfer 'n hoogtepunt bereik en was 
5,8 miljoen man-dae ver)ore as ge 
volg van stakings, in terme van die 
werkers wat mag staak. 'n Verdere 
1,4 miljocn man-dae is verlore 
weens werkers in die noodsaaklike 
dienste wat gestaak het. 

Prof. Swart is van mening dat 'n 
loonstaking nie in 1988 die Jig sal 
sien nie. "Heide werkgewers en wer 
kers het te seer gekry in laasjaar se 
stakings". Dit i't volgens hom 'n tc- 
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DONOERDAG, 15 SEPTEMBER: 
• Vanaand . al Hein Willemse van 
die "Comrades of SA-writers" om 
19hOO oor "Afrikaans binne Afri 
ka-konteks" in die Sanlamsaal 
praat. 
• KRUI Kopera bied nog vandag, 
t 9 en 22 September, Mozart se 
komedie-opera The Marriage of 
Figaro in die Nico Malan Opera- 
huis aan, ' 
Kruik se hoofbas, Ben Illeman, 
ing die titelrol. Murray Dickie is 
dic rcgi scur cn die Kruik-Orke 
word deur Gerard Ko ten gelei. 
• Die KSO, relei deur Jentz Nyg 
, ard en mel soloi. Michael Gurt, 
tree vanaand in die Stadsaal op. 
Werke van Rachmaninoff, Sibeli 
u en Bizet sal opgevoer word. 

VRYD G, J6 ~PTEMBER: 
• Die Ptekniek i nog aan. Hoe 
wei die kinders van Verwoerd se 
temm by Donderdag e Straat 
te ter bietjie weggc laan het, kan 
hullc vir 'n beperkte aantal ken 
sene in die Baxter konsert. aal ge 
sien word. Vanaand en more-aand 
is di vertonings om 20hOO en 
22h30. Bespreek om teleun telling 
te voorkorn. 
• Musiekstudente aan die Kaap 
had e Kolle~e vir M usiek tree 
vanaand in die Endlersaal 0e. Die 
kon ert word gehou volgens n uit 
r~i1in sooreenkorns waartydens 
die lap musiekstudenie van UK in 
Stell nbo ch, en die top studente 
v n di U by die UK optree. Die 
kon crt be in am 20hOO. 

ATERDAG, 17 SEPTEMBER: 
• Werke van die per oneellede 
van die Kaap e Technikon se 
skool vir Kuns en Ontwerp word 
tot vandag in die kunsmuseum 
van die Universiteit tentoon ge- 
tel. 
• Paul Foster se hi tories-korrek, 
maar ietwat aweregse komcdie 
Elizabeth l, wat handel oor die 
lewe van die beroe~de ~onin~in 
van Engeland, kan 10 die Nico 
Arena gesien word. Gehore moet 

me 'n geskiedenisles verwag nie. 
Die produk ie bied 'n hoogs ver 
maaklike en interessante aand in 
die teater. Hiedie komedie, deur 
die Burger aanbeveel as "rneer as 
een oomblik van pure lekkerte", 
begin om 20h30. 
ONDAG, 18 SEPTEMBER: 

• Petrus van Heerdcn se sangstu 
dente lewer om 20h 15 'n "Sang 
aand" in die Endlersaal. Werke 
van Mozart, chumann, Straus, 
Puccini en Foster sal gespeeJ 
word. 
• Die Strykensemble, op uitnodo 
ging van Cultura-Tygerber~, le 
wer vanaand om 20h30 'n uitvoe 
ring in die Ouditorium van die 
Onderwysblok. 
• Die internasionaal-bekende Bel 
giese kitaarspeler, Godelieve 
Monden, tree vanaand met die 
KSO in die Stad aal op, onder lei 
ding van Jenz Nygaard om 20h30. 
MAANDAG, 19 EPTEMBER: 
• 'n Tentoonstelling van "Kuns in 
die Naiwe Styl" open vanaand in 
die Dorpstraat Gallery. 
DlNSDAG, 20 SEPTEMBER: 
• Vanmiddag lewer Andre P. 
Brink 'n lesing oor die tern a "Let 
terkunde Vandag" in die Sanlam 
100 om 13hOO. 
• Die ASK-jaarvergadering vind 
vanaand om 19hOO in die Wilcox 
gebou plaas, waar Andre P.Brink 

Sy wil stude 
Deur HILDE ROOS 
DH:. titel van prof. Lina Spies e in 
tr erede aan die US verlcde week 
was "Begeestering en begrip; hoe 
Ices ek poesie". 

Alhoewel prof. Spies reeds vanaf 
JUlie t 987 vir die tweede keer aan 
die US verbonde.i , het sy nou eers, 
op versoek van die Afrikaanse Stu 
diekring (ASK), 'n intreerede ele- 
w r. 

Intr erede op Stcllenbosch blyk 
die uitsondering t wees, 00 die 
ev I met DJ. Opp rman wat in 

I 60 in 'n soortgelyke posi ie ge 
t an het. 
Prof. Spie c sy "kon no it 

dr om" dai sy ook na 28 jaar in die 
P .i ie ou stann. nie. "Dit laat my 
klein voel as ek dink hoeveel Opper 
man in 20 ja: r gedoen het." Sy het 
die vem uitgespreek om oct soveel 
vir die Afrika 0 e Letterkunde te 
karl beteken. 

Sy J 0 s Oppermr n te midde 
v n ". troming en gestaltes' die 
uitd ing aanvaar om die begin els 
vir aim I t verkondig. 

I rof. Spic sc die hedcnds ago e 
letterkund -krltici kan nie meer tus 
sen goeie en slcgte Ietterkunde on 
d r kei nie. Gevolglik sien hulle nie 
rneer "groot" kuns rank nie, 

Voig ns h ar is dit dee dae 'n 
"m jor sin" om letterkundige werk 
t naliseer. S If kanaliscer sy net 
te gr ag n voel ge n in kuldig 
laar r nie, 

'n lesing lewer oor "Post-Moder 
nismc en Literere Kritiek" . 
WOENSDAG, 21 EPTEMBER: 
• Die sangstudente van Gerda 
Hartman . bied vanaand HA por 
trait of Singing form Monteverdi 
to Page" aan. Dit vind om 20hOO 
in die Endlersaal plaas. 

DONDERDAG, 22 SEPTEM 
BER: 
• Die KSO, onder leiding van 
Jenz Nygaard, met solois, Mi 
chael Boguslavsky, sal werke van 
Mendelssohn, Siravin: ky asook 
die welbekende Simfonie no. 1 in c 
rnineur, 68 in die Stadsaal uitvoer 
om 20hOO. 

VRYDAG, 23 SEPTEMBER: 
• KRUIK-ballet bied 'n nuwe 
ballet, Die Vrolike Weduwee, aan 
met choreografie en senario deur 
Veronica Paeper. Hierdie ballet is 
met die vergunning van die oor 
spronklike komponis van die ope 
rette, Franz Lehar, se erfgename 
gemaak (Sien berig elders). 
• . The Unbearable ~ig.htness oj 
Bemg begin vandag uiteindelik in 
die Stellenbosch Cine spee!. Die 
Hard, Masquerade en Frantic 
wys weer. 

SATERDAG, 24 SEPTEMBER: 
• Vir die ene wat nuuskierig is 
om te sien wat op die verhoog ge 
beur voor die gordyn lig, kan gc 
rus vandag die Nico Malan se ope 
dag bywoon. Die publiek kry die 
geleentheid om repetisies van mu 
siek en teater produksies, sowel as 
lesings en praktiese opleiding 
sklasse by te woon. H ulle kan ook 
kennis maak met die tegniese as 
pekte wat met produksies gepaard 
gaan, terwyl dekor uitgestal sal 
word. 

MAANDAG, 26 SEPTEMBER: 
• A Trip to Scarborough, aange 
bied deur KRUI K-drama, is Ri 
chard. Brinsley Sheridan se spran 
kelende herskryf van Vanbrug e 
klassieke komedie The Relapse. 
Dit begin om 20h 15 in die Nico 
Malan teater. 

te hegeester 
r---------------------------------------- die twecdc deel van haar leuse 

:H ... hoc lees ek poe ie." Sy "Ices 
as eksegeet (uitlcgger), en nie no d 
wendig vir C. tctiese bcvrediging 
nie." 

'n Ekscgeet draai die kreatiewe 
proses om, en soek dit waaruit die 
werk gebore is. 

Die digter is egtcr subjcktief be 
trokke by die werk, en vind dit dik 
wei moeilik om daaroor te praat. 
I aarom i prof. Spies 'n aanhanger 
van die begin el dat tcoretiese ken 
nis nodig i . Daardeur kan die stu 
dent die formele aspekte onderskei 
en in regie vcrhoudin tot die bete 
kenis van die gedig len. 

Alhoewcl prof. pies nie 'n dog 
!llatic e houdin jecn interpretasie 
inneem nie, hct sy dit teen die igno 
r ring van die digter se uitsprake 
oor y Ihaar werk. Sulke uitsprake 
verleen dikwels dieper insig tot die 
interpretasie daarvan. 

'n Beginsel waarvoor sy . taan is Alhoewel sy nie graag oor haar 
dat student eleer moet word om e!e werk wou pr~at nie, was dit tog 
tc kan onderskei tussen groot n vir haar belangrik om haar plek in 
middelms tige uns. die letterkundige wereld duidelik te 

Om dit te bereik, is die voorlees maak, Daar bcstaan baie strorninge 
van pro, in die klas en die klasaan- en skole wat deurentyd verander. 'n 
biedin van uiterste bclang. Sy wil Onlang e rigting is die van die de 
haar studente d ur die werk begees- konstruksic, en is ecn waarvan sy 
ter, e~ sodo~nd~ tot groter begrip haar pertinent onderskci. 
lei n n mouvermg om meer tc lees "Dl taal van die dekon truksio- 
en te bly lees. ni is nie die taal wat ek praat nie. 

A letterkundige, digter en do- My e. tetiesc oortuigings i uiteinde 
sent, wil y egter graag haar om- lik 'n geloof oortuiging. Ek praat 
gang met die tek wet n kaplik ver- die taal van Eliot, Lawrence, Op 
ntwoord. Hierdeur beantwoord sy perman en Van Wyk Louw." 

Rossouw's symmetry satisfies 
By CHRIS DE VRIES 
ANTON ROSSOUW'S Designer 
Furniture Exhibition in the Dorp 
Street Gallery may have stepped 
from the pages of a Style-maga 
zme, The works have no specific 
style, and are notable for their 
beautifully simple design. 

The examples on display are 
made from oak and beech wood, 
and are stunning in their sirnpli 
city. The beechwood "Morns" 
chairs with blue leather seats were 
especially impressive with their 
clean lines and original design. 
They are solid and comfortable 
looking. 

Other examples are a beech dis 
play cupboard, a lovely solid oak 
double bed and an oak swing mir 
ror. 

The furniture could fit into any 
home as a result of their neutra 
lity. They copy no specific style, 
but can never t he less not be 
termed 'modern'. 
It is clear that Rossouw is a fine 

craftsman who takes pride in his 
work and knows his medium well. 
The furniture is designed with 
economy of line and form and the 
finish is excellent. 

The aim of the exhibition is to 
show the public that beautiful, in 
expensive furniture is available lo 
cally. Rossouw strives for time 
lessness in his work. The designs 
must not be bound to any definite 
periods or styles, and must be to 
everyone's taste. 

He produces upperclass furni 
ture at affordable prices. He says 
the problem in South Africa is 
that good furniture has to be im 
ported, and is very expensive. 
There is, however, a welcome revi 
val in local furniture. 

The exhibition has been very 
popular so far. Comments such as 
"beautiful symmetry" and "su 
perb form" have been used to de 
scribe his work. I could not agree 
more. 

The furniture is on show till the 
ITth of September, 1988. 

wo "Morris" chairs with leather upholsterv and a coffee table 
In beech wood at Anton Rossouw's exlbltlon In the Dorpstreet 
Gallery. 

Equus aangry 
pend 
EQUUS van Peter Shaffer 
REGIE: No~1 Roos 
MET: Waldi Schultz, Jannie 
Hofmeyr, e.a. 
"W ANNEER Equus weggaan - as 
hy inderdaad sal wegg an - sal dit 
wee met jou ingewande tu en sy 
tand . En in die plek daarvan k n 
ek jou niks bled nie." 

Die Universiteitsteater Stellen 
bosch se produksie van Peter 
Shaffer se 1973-toncelstuk Equus 
is sekerlik die mees treffcnde stuk 
w e r k wat vanjaar in die 
~.B.Thom op die planke gebring 
IS. 

Die jong Alan Strang word in 'n 
psigiatriese hospitaal opgeneem 
nadat hy vyf perde se oe met 'n 
ysterpriem uitgesteek het. Martin 
Dysart, die psigiater aan wie die 
saak gegee word, begin delf in die 
seun se verlede, en 'n skokkende 
dog fassincrende verhaal word op 
die verhoog herleef. 

Die toneel tuk ondersoek die 
sterk bande tussen die mens se 
seksualiteit en godsdien.. Alan 
ontdek hartstog, en hy dien sy 
" od" in 'n intens fisiese ritueel. 
Die samelewing straf hom swaar 
daarvoor. 

Waldi Schultz het die rol van 
Alan vertolk, Waldi is agtien jaar 
oud en her geen formele opleiding 
nie. Hy was geweldig cnergiek en 
intens, en het deurgaans sy gehoor 
se aandag chou. By is geborc vir 
die verhoog en 'n fonds vir die to 
nec1. 

Jannie Hofmeyr, as Martin Dy 
sart, het energiek gespeel, alhoc 
wei sy woorde somtyds met hom 
weggehardloop hct. fly het egter 
plek-plek "oorspeel", 

Adre Aucamp en Arnold Hoon, 
as Alan se ouers, was albei baie 
oortuigend. Die inhibisies en ob 
se sies wat hy as kind ontwikkel 

het is gemotiveer deur hierdie 
twee se weldeurdagte spel. 

Lin-y Kruger, wat 'n baie be 
langrike rol gehad het as die kata 
lisator van Alan se seksuele be 
hoefte en sy misdaad, was nie 
"sterk" genoeg as die verleidster 
nie. Sy moes Alan se ongerigte 
seksualiteit op haar konsentreer, 
weg van. Equus af, maar het ko 
ketterig wulps voorgekom. 

Noel Roos het die "lee" ver 
hoog suksesvol benut. Met min de- 

v.l.n.r.Woldl Schultz, un-v Kru 
ger nOon de Bruyn In 
Equus. 
kor moet die akteurs spasie skep, 
en hulle het dit met wclslae ge 
doen. 

Die kostuums deur Elaine Au 
camp was eenvoudig en treffend, 
en die perdekoppe deur Dux van 
Niekerk verdien 'n spesiale pluirn 
pie. Die musiekopnames wat ge 
bruik is, het uitstekend bygedra 
tot die atmosf .er van die stuk. 
Equus is die mee afgeronde en 

aangrypende toneelstuk wat ek 
nog op Stellenbosch gesien het. 
Roos se spelleiding het gesorg vir 
'n onvergeetlike drama. 

MADELEINE BARNARD 



Vrolike Weduwee hemin 
CHRIS DE VRIES bek, Paige Dawtry en Christal Tur- 

ner. . 
In Parys was die Art Nouveau 

styl sccvierend. Peter Cazalet het 
eienskappe van hierdie periode as 
bronne in sy dekor-en kostuurnont 
werpe benut. Hierdie invloede is cg 
ter nie oordonderend nie, en die de 
kor bestaan uit 'n vaste stel wat ten 
tye aangepas word. 

Die balJetgeselskappe van 
KRUIK en TRlJK deel met Die 
Vrolike Weduwee vir die eerste 
keer die koste van 'n produksie en 
die ballet word volgende jaar in die 
Transvaal op die planke gebring. 

Die Vrolike Weduwee is ligte ver 
maak en komedie op sy beste, hoe 
w~1 die storie redelik yl is. As ge 
heel beskou bied dit wonderlike ky 
kgenot. 

Die seisoen vir Die Vrolike We 
duwee, in die Nico Malan Skou 
burg, duur tot 1 Oktober 1988. 

Clare Shepherd. Wilson ver 
tolk dl rol van Anna Glawarl. 

More than a sedative 
PA TTl SMITH: Dream Of Life 
PROD: Fred Smith and Jimmy Iovine 
AND 
TOM VERLAINE: Flash Light 
PROD: Fred Smith and 10m Verlaine I Dave Bascombe and 
Tom Verlalne 
IN 1975 Tom Verlaine persuaded 
the owner of a rundown New York 
City bar called CBGB to feature 
new rock acts playing original mu- 
sic. , 

CBGB became the center of a 
burgeoning underground rock see- 

on, was almost unique among new 
wave bands in emphasizing instru 
mental prowess and careful song 
construction in addition to the 
prevalent raw energy and excite 
ment. 

Verlaine's music is no longer as 
violent or visionary as it was with 
Television. He retains his knack 
for meshing propulsive guitar 
parts and writing droll and evoca 
tive lyrics. His mastery of a wide 
variety of guitar sounds is put at 
the service of ten engaging songs 
on Flash Light. 

The band turn out pure skid 
ding raunch on tracks like "Cry 
Mercy Judge", but subtleties of 
sound are found on every track. 
Although the te er song structu 
res on this record no longer allow 

FERDINAND PIENAAR 
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I(lankskande by p. el niel 
Deur TINA DU TOIT 
"Sit dit af, Sit dit af ... want dis 'n 
hel c straf ... ", het die Piekniek 
by Dillgaan-geselskap verlede week 
in hulle voorsmaak van die uitvoe 
ring in Straaueater ges ing. 

As die gefrustreerde kunstenaars 
geweet het hoe "sick en sat" die 
studente vir die swak kJank-appa 
raat in die Straatteater is, sou hulle 
maklik 'n massa-koor wat pres ie 
hierdie woorde uiter kon kry. 

Die klank van die uiurcksels, ver 
lede Donderdag opgevoer, was soos 
een student dit stel, "a bloody dis 
grace". En die skuld kan nie op die 
skoucrs van die Straatteaterkomitee 
of klankmenger. geplaas word nie. 

Vol gens 'n lid van die Straattea 
terkomitee, mnr, Koo Viljoen, is 
"groot skade verlede week aan die 
universiteit se 'goeie beeld' gcdoen, 
en dit sal slogs daartoe lei dat pro 
fessioncle of enige ander kunste 
naars sal weier om in die Straauea 
ter op te tree". 

Hy het verder gese "dit is geen 
wonder dat Straatteater swak byge 
woon word nie ... en as daar die 
dag baie studente opdaag, is dit vir 
almal 'n verleentheid". 

Fondse vir Straatteater word 
hoofsaaklik deur die studenteraad 
en privaat borge voorsien. Die vori 
ge borg is teruggetrek. 

Volgens die voorsitter van Straat 
tearer, mnr. Neil Shaw, het hy her 
haaldelik vir Instandhouding vir die 
verwydering van hulle advertensie 
bard aangevra, en daar is niks tot 
op datum daaraan gedoen nie. 
"Waarom 'n naam adverteer as hul 
Ie nie mcer 'n sent bydra nie?", het 
hy gevra. 

Die fondse in die kultuur-porte 
feulje is lankal uitgeput en volgens 
mnr. Shaw is geen fondse vir die 
herste! en aankoop van nuwe klank 
toerusting in die teenswoordige ter 
myn beskikbaar nie. Slegs instand- 

KRUIK-BALLET vier hierdie 
rnaand amptelik sy 25ste bestaans 
jaar met 'n nuwe balletweergawe 
van die gewilde Die Vrolike Wedu 
wee van Franz Lehar. Die regiseur 
is Veronica Paeper . 

Paeper se choreografie is soos ge 
woonlik puik. Sy het daarin geslaag 
om die kern van die oorspronklike 
verhaal te behou en in suiwer ballet 
weer te gee. Die ballet is 'n Oos 
Europese kleur gegee en op 'n hu 
moristiese wyse aangebied. 

Die Vrolike Weduwee is een van 
die bekendste en mees beminde 
operettes ter wereld. Die musiek in 
die ballet is John lanchbery se ver 
werking van Lehar operette, en die 
dirigent Allan Stephenson het die 
orkes uitstekend gelci. Lehar se mu 
siek slaag daarin om die elegansie, 
weelderigheid en oordadigheid van 
die Belle Epoque aan die einde van r------- ..." 
die vorige eeu te weers pi eel. 

Carol Kinsey van KRUIK en 
Clare Sheperd-Wilson van TRUK 
deel die rol van die vrolike weduwee 
Anna Glawari met Linda lee en 
Allison Foat. 

Johann Kotze, Keith Mackin 
tosh, Anton Labuschagne en Way 
ne Martin deel die rol van Danilo, 
Anna se jeugliefde en die enigste 
hoop om Pontevedro van bankrot 
skap te red. 

Kinsey en Kotze, onderskcidelik 
Anna en Danilo, het hulle prysens 
waardig van hul taak gekwyt. Kin 
sey het die vrolike weduwee selfver 
sekerd dog met baie gevoel vir haar 
geliefde voorgestel. Kotze dans die 
dronk pierewaaier oortuigend in die 
eerste bedryf, en hoewel daar nie 
veel vonk tussen hom en Kinsey in 
die pas de deux was nie, het hulle 
goed saam gedans, 

John Simons is Pontevedro sc 
arnbassadeur Baron Zeta en sy flan 
kerende vrou Valencienne word om 
die beurt gedans deur Juanita Yaz- 

ne which included Patti Smith, 
Talking Heads, Blondie and Ver 
laine's own band, Television. Al 
most fifteen years later, the in 
vestment has paid off again, in the 
form of new records by Smith and 
Verlaine. 
Smith's husband, the legendary 

Fred "Sonic" Smith, co-composed 
all the tracks on Dream Of Life 
with Patti. His guitar comes up 
with just the right touch of aspe- 
rity to drive the music home. So- ........ -------f---h-- .... ' 
lid and adaptable backing is provi- his solos to spiral 0 f into t e ozo 
ded by a rhythm section on the ne layer, he is still capable of pro- 
drum. ducing a singularly human cry. 

Th d . I ith These records probably won't recor opens rousmg'1 WI win their creator many converts "People Have The Power'. The 
elemental "Going Under" recalls in the era of Rick Astley. But tho 
Patti's start in music, reading her se who believe that popular music 
poetry to musical accompaniment. doesn't have to be boring or pre 
The. only mistake on the record is tentious when it aspires to being 

. more than a . edative for the mas- "Where Duty Calls". an abrasive ses will find them well worth Ii _ song about war in the Middle 
East. teng to. 

Tom Verlaine's band, Televisi- 

Quite 
franticailly . 
predictable 
FRANTIC 
WITH: Harisson Ford, Emmanu 
elle Selgner and 
DIRECTOR: Roman Polanski 

POLANSKI'S latest film, Fran 
tic, centres around the not-too-ori 
ginal theme of kidnap and a fran 
tic doctor's search for hi wife 
when authorities offer little .help. 

Known for critically acclaimed 
movies such as Tess of the D'Ur 
bervilles, Rosemary's Baby and 
Macbeth, Polanski has managed 
to bring off an enjoyable, if so 
mewhat predictable, movie. 

It has a plot that can be found 
in any McGuyver or Hitchcock 
series, and . how an interesting 
side of Pari that i. not usually 
seen on screen: backstreets and 
sleezc. This is probably due to Po 
lanski's refuge in Paris after 
fleeing the Unit d States when 
charged with rape. 

Be pulls out all the props: a 
couple in Paris, a mysterious kid 
napping, sordid nightclubs, , be 
autiful and sensuou Michelle 
(I ... mmanuelle Seigner), a nuclear 
bomb reactor a. ransom and (ob 
viously) a happy-. ad reunion of 
the Walkers, with Michelle dying 
(beautifully) in Mrs. Walker" 
arms. 

Hariss on Ford plays the part of 
the frantic doctor convincingly 
and is one of the strong points of 
the movie. Be portray Walk r' 
near-hysterical stat very realisti 
cally. 

The awkward dance with the 
ever-sen uous Michelle is an ex 
cell nt sc ne, expertly contrasting 
the differences between them. 

Wherea the doctor is an abso 
lutely credible character, Seig- 

houding ko. te word voorsien. 
"In die nuwe termyn sa) dringend 

aandag aan hierdie kwe sie gegee 
moet word." J n tandhouding moet 
voor icn word, maar volgen mnr. 
Shaw i die aankoop van nuv e 
klank-toeru ling die prioriteit. 

"Ons doen baie moeite met die 
organisering van goeie produk ies 
en dis baie ontnugterend as selfs ge 
huurde apparaat in samewerking 
met ons eie ou apparaat nie ecrs be 
troubaar is nie. Dit het 'n negatiewe 
invloed op beide die komitee en die 
kunstenaars", se hy. 

Die kornitce moet klasse inboet 
om toerusting by die Straatteater te 
kry, omdat daar nie 'n klank-Iokaal 
in die om trek is nie. Daar word 
R 7000 benodig om me. Nel e plan 
ne van 'n sto rkarncr te bou. "Ons 
net die 'bas iese behocf'tcs' van 
Straatteater 'bevrcdig', sodat or 
dentlike klank-apparaat naby die 
teater gestoor kan word om vlnnige 
opstel en afbreek v n tocrusting te 
verseker," se mnr. Shaw. 

"Tot dusver moet al die swaar 
luidsprekers, klavicre en ander ap 
paraat per trollie met 'n groot om 
pad na Strt aueater vervoer word. 
Verder moet al die appcraat opge- 

ncr's gauche do not suit Michel 
le. 

One wonders whether her own 
per onality does not ov rrid the 
rough back-sire t woman in Mi 
eh lie. It'. a pity, as her role b co 
mes a prop, and she reli chiefly 
on her 100ks and ov rt en uality. 
She does however add humour to 
ten e moment , with her ever-las 
t ing pickpocket- and money 
hungry tendencies. 

Frantic point to a change from 
the usual Polanski-violence. Ho 
wever, his love for gore i appa 
rent at time, but the. e cene: r 
not predominant. 

In II, a film njoyabl enough 
for a break ... no great brain-p - 
wer needed. 

TINA DU TOIT 

Horrifyin Iy r 01 
CHRISTIANE F 
WITH: NatJa Brunkhorst I 
Thomas Hau teln 
APPEARANC : David Bowie 
THE primary, function of the film 
industry i Illusion, dr ams and 
fantasy. But; Christiane F bring 
one fae to f c with reality. It j 
a reality that is h rd to accept. for 
it is not only r al, but fact. 

Director Ulrich Edel es hi 

------ 
'tel, gctoets en na die tyd af'gebreek 
en wecreen terug vervocr word 

Dit verg baie tyd en moeite van 
die komitee om, naa: al die under 
reelin ,'n vertoning te kan he u. 
Aile or anisasic vir die vcrkry in 
van borgc ru ook op die . kouers 
van die komitee. Dit alles saarn lei 
it t ver keie div r rc uitgaw vir ko 
miteelede wat nie maklik tcruggeei 
kan word nie. Volgen mnr. Shaw 
plaas dit 'n per oonlik finansiele 
la. op komitcelede. 

Straateater be og om v naf bor 
ge en Rvfondsc die apperaat te 
vcrbeter en nuwe toerusting aan te 
koop. Die meeste van hierdie geld 
sal uit die nuwe R termyn moet 
kom of vanaf fond insarn lings on 
der die studcntc. 

"On vra du dat studentcb Ian- 
e g dien moe! word en geld aan 

Straateater vcrskaf moet word e r 
der as Taiwan-ekspedisies. DI hope 
talent in die omgcwin 010 t benut 
word en on vra almal m projekt 
van fond insr melings tot opvocrings 
en on. ertc te onder tcun, vcral 
druk p die nuwe SR m hul stu 
dentebelange te dien en g Id t 
gee", se mnr Shaw. 
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Di darem bar • 
Maalk van Skelmbos, skrvf: 
Nou ja, die SR-verkiesing is verby 
en dicgene wat nog twyfel dat die 
NP ons uit ons huidige "donkcr 
eeue" gaan red is werklik blind, 
want kyk wat het die blou (in~lip) 
allian ie vir ons ou "agterdeur' lid, 
mnr. Gaum, reggekry! WeI, mnr. 
Gaum ek meet jou gclukwcns, jy 
het vele monde gesnoer, in luitcndc 
die uwe s'n! 

Langs hierdie weg wil ek sommer 
'n paar vlooic met een knyp 
doodknyp. Eerstens 'n lansie (kran 
sie") vir die Straaueatcr-kornitee 
wat gesorg het dat on "plebs" 'n 
deeltjie van "Piekniek by Dingaan" 
te siene kon kry, want van hoor was 
daar maar min sprake danksy die 
evorderde klankstelsel. As SR-Iede 
minder oorsee gaan, kan ons dalk 'n 
nuwe klanksisteem kry. Ek hoop 
van harte Pierre en pelle kry dit in 
hulle terrnyn reg om lets aan die sa- 

kie te doen. Ole Ncelsie-problcem 
sal ook hoog op hullc "blou'l-lys 
moet wees as hulle volgcnde jaar 
weer wil staan, aange ien sommige 
studente nou al moeg is om soo 
"budjies" in 'n koutjie vasgcvang te 
word, elkc slag as jy koffie wil koop. 

En nou ons piekniekrnakcrs, An 
dre Letoit en skatlike Nataniel, 
WeI, in die eerste pick. hulle i en i 
ge "sja m poo-vervaa rd igcr " se 
droom Ek vind dit jammcrlik dat 
die stuk a, wonderlik be ternpel 
word aangesien dit na aan "sick" 
grcns. I yk my hoe meer "bar" en 
onder die belt jy gaan, hoc meer in 
is jy by hierdie perde. Ek hoop die 
mense sal gaan besin oor die ge 
halte van hulle werk. 

S6 stuk is nie cer werd om op die 
sypaadjie van die Nico Malan opge 
voer te word nic! Daar is darem 
nogal redelike "normale" mense in 
hierdie wereld, 
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HKKK, Helshoogte, skryf: 
Die reeds welbekende onderwerp 
van dame be oekc aan man ko hui 
se het onlangs 'n nuwe kleur in die 
Hclshoogtc manskoshuis gekry. 

Dubbele standaarde 

Op 25 Augu tus is 'n ccrstejaar 
student, mnr. Janncs Kruger, voor 
die ko: hui se sogenaarnde "Dissi 
plinerc Komitee" oftewel tugkomi 
tee geda.ig op grond van die Ieit dat 
hy by twee gclecnthcde 'n dame die 
koshuis binnegeneem het. Die oor 
t rcdings het plaasgevind op Vrydag 
(19 Augustus) en Maandag l22 Au 
gustus). 

I Iy is by bcidc geleenthede deur 
lede van die hui komitee opgemerk. 
Volgens die betrokke HK's het hul 
lc besluit om die saak daar te laat. 
Op onverklaarbare wyse egter, het 
die inwonende hoof daarvan ver 
neem en die tugkomitee het 'n sit 
ting gehou waartydens mnr. Kruger 
skuldig bevind is. Daar is ook aan 
hom gese dat eerstejaars glad nie 

Monkeys only? 
mcisie die kos huis mag binnebring 
me. Die. aak is hierna na die vise 
rcktor vcrwys, 

Op dicsclfdc Donderdag (25 Au 
gu tus) het 'n tweedejaarstudcnt 'n 
dame die koshui binnegeneem met 
die wcte, du stilswyende gocdkeu 
ring, van 'n ilK. 

Op Vrydagaand (26 Augustus) 
het mnr. Kruger persoonlik gesien 
hoc twce huislede met meisies die 
hysers van die koshuis verlaat ter 
wyl daar 'n II K in die portaal teen 
woordig was en hullc vriendelik ge 
groet het. Nagcnoeg vyf minute 
later het 'n II Kook met die hoof 
trappe afgekorn, vergesel van 'n 
meisie. 

Saver bekend is geen saak teen 
enige van die andcr oortreders ge 
maak nie. 

Wat kan gedoen word om sulke 
korrupsie die nek in te slaan? Geld 
die reels van die US dan net vir die 
gene wat nie met H K-Iede bevriend 
is nie? 

Besluit u, die studcnte, daaroor! 

Marianna Cosca, Stellen .. 
bosch, writes 
The only place (other than going to 
a sokkic) where students can dance 
in Stcllenbosch i. at Monkey l ... n 
tertainment. Yet a criteria exist for 
admission and that i'\ you must be 
white. I am refering to an incident 
which took place on Friday, 26 Au 
gust, where while in the company of 
"non-white" people we were ushe 
red out of the place. Although a 
"fight of admission" ign is up, our 
friends were not refused upon ente 
ring. 

Aproximately ~O rmnutcs after 
wards a certain "gentleman" physi 
cally pushed us out. He had to be 
physically restrained by a friend. 
Had this not happened I could well 
imagined what the consequences 
would have been. Ironically Reggae 
music is enjoyed at Monkeys, but 
"non-white" people may not enjoy 
the music too. 

Nee wat, Kampu~ 
The ignorance with regards to a 

developing social concern of those 
responsible for the humiliating inci 
dent is clearly illustrated by both 
the action and managements reacti 
on. 

Wend fondse heter aan 
Bar nd d Kock, D Be r 
stroot 13, Stellenbosch. skryf: 
Soo die mee te ander studentc i 
k dankbaar vir die staatsubsidie 

w t aan die univ r iteit betaal 
word. Maar die manier waarop die 
subsidie aangewend word, i oms 
vir my 'n bron van kommer. Om die 
belastingbetaler e goedgesindheld 
te verseker moet die fondse opti 
maal benut word. 

Sonder om ander universiteite 
slaafs na te volg, kan ons baat vind 
deur soms te kyk hoe hul sisteme 
funk ioneer, 

By Tukkie Cn in tellinkie in die 
Noord) word nog die jaarpunt 
(predikaat) n6g die oor pronklike 
eksamenpunt in berekening gebring 
na die afle van 'n herevaluering-ek 
samen. Di eksaminator merk di 
antwoordst 1 leg totdat di kandi 
daat 50% behaal h t. 
Vers eie departemente hier by 

ons superieurc univer iteit bring di 
predikaat (30%) en die oorspronkli 
ke eksamen (30%) in berekening by 
die vasstelling van die eindresul 
taat, na 'n herevaluerin -eksamen. 
Dit gebeur dus dat 'n student die 
herevaluertng-eksamen deurkorn, 

daardie vlak daal nie. 
Net vir agtergrond wi1 ek daarop 

wys dat, hoewel daar vyf polisie 
voertuie was, nie eens een dit nodig 
geag het om my te verbied om fo 
to's te neem nie. 

Sonder 'n sweem van beleefdheid 
het die ou probeer om m)' naam en 
studentenommer te kry. Ek het ge 
weier (my rna het gese ek moenie 
met vreemde en veral met onbe 
skofte ornies gesels nie). Ek wonder 
wat hy met dit wou maak; my in 
krimineer of 'n liksens vir fotografie 
toestaan? DaJk het hy waardering 
vir foto's, maar hoekom dan nie die 
fotograaf van Die Burger, wat ook 
daar was, soos ek behandel nie. 

I have been at Monkeys on seve 
ral occasion where physical figh 
ting has broken out and manage 
ment has done nothing. Yet they 
condone throwing out two human 
beings simply because of their skin 
colour. 

I urge my fellow students to take 
some sort of action with regard to 
this incident. 

BRIEWEBUS 

En persoon k n briew 
a n Di Matie rig. Die adres 
is: Di Redakteur, Die Matie, 
lSS, Victoriastraat, Stellen· Kamera, van U.S .. skryf: 
bosch, 7600. Die red kteur Ek het nog altyd die hoogste agting 
b au homself die reg voor gehad vir kampusbeheer. AIJ nou 
om d' plaslng van stat fe weI, soms 'n ou rooi plakkertjie hier 
W t at dif vir pu 'kasie en daar, maar persoonlik het ek nog 
can te paS. nie met ons "beskerrners" vasgcsit 

~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nie. -: Wreed was die ontnugtering toe 
ek nou die dag 'n paar fete's (dit is 
my stokperdjie) wou neern van die 
koshuiswerkers wat so staan en sing 
het op Admin se trappies, 'n Blanke 
beampte van kampusbeheer storm 
toe op my af en wil toe ewe bars 
weet wie my die reg gee om fete's 
te neem. Ek kon nie besluit of ek 
my moes vererg vir die vermetel 
heid nie, maar ek wou nie tot op 

maar die yak druip. Dit verydel 
myn insiens die doelvan herevalu 
ermg, 'n selfverduidelikende begrip. 

Baie ~eld en tyd gaan veri ore 
d urdat n tud nt 'n yak moet her 
haal. Dit is geld wat ons land in die 
algemeen en ons universiteit in die 
be onder betcr kan benut. 

Ek sou wou voorstel dat 'n stu .. 
dent die geleentheid gebied word 
om die spesiale eksamen (siekte ek 
samen) in Januarie af te Ie indien 
hy onsuk esvol was met die ecrste 
rondte. Om te voorkom dat studen 
te die oorspronklike eksamen in 'n 
minder ernstige lig beskou, behoort 
'n fooi gelykstaandc aan die helfte 
van die klasgcJde ten opsigte van 
die betrokke yak betaalbaar te 
wee .. 

Dit gebeur te ereeld dat 'n stu .. 
dent se studiejaar te "vol" raak as 

volg van vakke wat gesleep word. 
Roosterbot ings ontstaan en vakke 
word afgeskeep. Lenings en beur e 
word opgeskort en Iinansiele proble 
me ontstaan. Die student moet 'n 
tydelike wcrk bekom wat hom met 
nog minder studietyd laat, 'n Bose 
kringloop, waar uitkomkans maar 
skraal is, ontstaan. 

AANSOEI<E USI<OR: Stel 
Ienbosch-tak aansoeke vir 
voorsitter en vyf komiteelede 
by SR-kantoor. SluUingsda 
tum 22 September. 13hOO. 
DEBS/MEESTERS: Leer in 
handtgtng by die k rnaval 
kantoor. 

AANSOEKE VIR DIE VOL 
GENDE SR.KOMITEES 
WORD INGEWAG: 
• Op nbare skakellng 
.Spog 
• Soslus 
• Uskor • Media 
• Kultuur 
• Kleure an rakleure 
.LSS 
• Akademl se b Ian. 
g 
• Studenteb lang 
• V renl Ings 
• Bemarklng 
• L lerskaps .. 
ontwlkk ling 
AANSOEKVORMS IS BE. 
SKIKBAAR BY DIE SR .. 
KANTOOR. DI SLUm G 
SDATUM IS 7 OKTOBER. 

• 
Olll file 

R xall # 16, skryf: 
Willie, ou rnaat, nou verstaan ek 
hoekorn julie 0 sukkel om my vrae 
te beantwoord (SSG pIa nog steeds 
DM 18.8.88) . .lou po t scriptum 
verklap alles. Ek haal aan: "My 
hond c na, m is ook 'Rex'." 

Ek het vrede met jou hond se 
naam. My naam is nie Rex nie. Dit 
is slegs wat jy my kan noem. Sodra 
jy hierdie ubticle dog legitieme on 
der!ikeid kan nap, behoort iy my 
vrae te kan beantwoord: mits JY die 
briewe met dieselfde kon cntrasie 
en tocgewydhcid lees. 

Ilerkou terselfdertyd hieraan: Is 
julie be kouin' van "inligting be 
kom" nic 'n bictji eng nie'! As wat 
jy daar gcskryf h t jOll opregte me- 

ning weerspreel, is jou benadering 
eng kasuistie en uiteindelik on 
wcrkbaar. 

Uit jou edifikasie (moenie net 
daar sit nie, gaan haal 'n woorde 
boek!) beantwoord ek graag jou 
vrae odat jy kan sicn h edit ge 
doen word: 

). Ek glo dat eoige iemand wat 
geweld gebruik. ongeag sy doelwit 
te, agter tralics hoort, tensy sy op 
trcde deur erkendc gronde gereg 
verdig word, byvoorbeeld nood 
weer. 

2 . .la, ek het al die geweld van die 
ANC veroordeel. Ja. ck wil dit 
graag wegwen, maar ongelukkig 
• al dit nic werk nie. Indien ek tot 'n 
onderhanclelingstafel toetre!;, sal ck 

cers my bona fide bewys alvorens 
ek dit hoegenaamd oorwccg om 
voorwaardes aan my gespreksge 
noot tc stel, 

En, let's face it, iemand moet die 
cerste, positiewe stap neem. Iloe 
kom nie ons nic'] 

3. Ek is heeltemal bereid om die 
verskille tusscn die 1.11. aka-agt en 
die SSG-groep in te sien. Wys my 
net asseblief, binnc die parameters 
van ons gesprek, wat die verskille is. 

Rale dankie vir die uitnodiging 
na iulle kantoor, Willie, maar ons 
het mos nOll 'n ge5tpreksforum. Kom 
ons gebruik dit, what the hell! Een 
van Julie doelstellings is mos om die 
Studcllte~unie in tc lig. Op die ma 
nier bereik julie baie meer, man. 
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Huis Marais tra Helshoogte 
r-----~~~~~~--------------~~----~~~~~~~~~ dcdiging gesorg dat Huis Marais 

die bal moeilik van die skrurn kon 
wcgkry, 

'n Groot slag het Oude Mol n c 
trcf toe sy ag. ternan en kaptein, 
Trevor van Schalkwyk, die veld 
weens 'n bcscring moes verlaat, 

Die cerste punic van die wed 
stryd is net voor rustyd aangeteken 
toe Marai Erasmus met 'n skep 
skop geslaag het. 

Die rustydtelling was 2-0 in Huis 
Marais se guns. 

In die tweede helfte het Huh 
M rais meer gebiedsvoordeel ge 
niet. Oudc Molen het begin foutc 
maak wat hulle duur te staan ' • 
korn het. In die esde minuut van 
die tweede helfde was Erasmu su - 
sesvol met 'n strafskoppoging en het 
Huis Mar" is 4-0 laat voorloop. 

K irt vo r die eind van die wed 
stryd het Francois Malan, va kop 
n, nk van l luis Marais, die nigste 
dric van die wcdstryd na 'n lynstaan 
aangctekcn. Erasmus was suks svol 
met die doelskop en h t sodoende . y 
span c telling op 10 tc staan g - 
bring. 

Deur JOHANNES GROBBELAAR 
HUIS MARAIS hct Dinsdag die 
finaal van die twccdc semester kos 
huisrugby liga gewen toe hy Hels 
hoogte met 8-2 verslaan het. Dit 
was 'n spannende wedstryd wat aan 
skoulikc rugby opgelewer het. 

Huis Marais het Oude Molen 
Vrydag 10-0 gcklop en so deurge 
dring tot die semestcr-finaal, 

Helshoogte het Huis Visser met 
26-0 oorrompel en tot die finaal 
deurgedring. . 

Huis Marais sal nou teen die 
kampioene van die eerste semeste.r, 
Libert.as, kr a gte meet om die 
Saucr-trofee. 
this Marais het Vrydag in die 

wcdstryd teen Oude Molen betcr 
van hul kanse gebruik gcmaak en 
meer met die bal gchardloop. Oude 
Molen kon nooit werklik in die nat 
wecrsomstandighcdc op dreef kom 
nie. 

In die eerste helftc het die twee 
spanne mekaar behoorlik vasgcvat. 
Veral Danic Carsten. skrumskakel 
van Oude Molen, het met goeie ver- 

KOSHUISRUGBY ... Huls Morals en Helshoogte het verlede Vrydag deurg drlng tot die tlnaal 
van die Lion lager koshuisrugby-liga toe hulle onderskeldellk m t Oud Mol n n Huls Visser 
afgereken het. Hler Is Helshoogte onlangs In aksle teen Oude Molen. Hulle het In dl' w dstrvd 
26-6 met Oude Molen atgereken. Foto' GEr?T NOTHNAGEL 

spa nne by die toemooi, het te vroeg 
teen mekaar te staan gekom. 'n 
Meer eweredige loring van spanne 
kon vir 'n ander uitslag gesorg het. 

In hulle eerste wedstryd teen So 
weto het Maties 21-9 gewen. Bulle 
het goeie aanvallcndc spel gclewer 
en deur volgehoue druk op hulle 
teenstanders het hulle die wedstryd 
maklik beklink. 

Tydens die tweede helfte het Ma 
lies cgter seker gemaak dat hulle 
opponente hard moes werk om bal 
besit. Maties se hulpdoelverdedi 
ger, Tania Blomerus, en verdedi 
gende vleuel, Mable Marais, het 
skitterende spel gelewer. 

helfte nog 11-9 voor. Maries het uit 
stekend druk op Bellville toegepas 
en met veilige, doelgerigte pel dit 
moeilik gemaak vir hul teenstan 
ders om deur te breek. 

Ongelukkig het die tweede helfte 
nie so goed verJoop ni en nalatige 
foute hct vir Maries die wed tryd 
geko . B IIville hct die foute uitge 
buit en dit telkens in doele om. k p. 
Hulle het hard teruggeveg en die 
wedst ryd met 21-17 gewen, 

Deur UESl GERBER 
Maties se eerste netbalspan het on 
langs derde gcmdig in die Suid-Af 
rikaanse klubkampioenskappe wat 
in Johannesburg plaasgevind het, 

Die spa nne het in vier afdelings 
deelgeneem. Maties het in die A-af 
deling teen Bellville, Hoffie Park, 
Soweto, Comets, Durban Tech, 
Norrnaalkollege Pretoria en Young 
/ Limited meegeding. 

Die indeling was ongelyk. Maties 
cn Bellville, twcc van die sterkstc 

Maries het die spannende wed 
stryd met 21-16 gewen. 

Stellenbosch se westryd teen die 
sterk span van Bellville was een van 
die grootste teleurstellings van die 
toernooi. Hullc was in die eerste 

Die tweede wedstryd teen Hoffie 
Park het baie gelykop verloop en 
die rustydtclling was elf docle elk. 

Constantia meer gemotiveerd 
ONSTANTIA het onlangs die se 

getog van Matics se ecrste vroue 
hokkiespan kortgeknip toe hulle 2-0 
met die span van Stellenbosch af'ge 
reken het. 

Stellenbosch was tot voor die 
wedstryd nog onoorwonne in die 
WP·liga. 

Dit was van die begin af baie dui 
dclik dat Maties nie so gernotivccrd 
soos hullc teenstanders was om die 
wedstryd te wen nie. II ulle het al 
lermins na 'n kampioenspan gelyk. 

Constantia het die spel oorheers 
en was absoluut gedcterrnineerd om 
Maties die onderspit te laat delf. 
Bulle het meer balbcsit gehad en 
het baie aanvallcnd gespcel. 

Maries het moeg vertoon en mis 
kien was hulle nederlaag die gevolg 
van 'n lang en uitputtende seisocn 
wat sy tol begin eis het. - (Elsabe 
Marais) 

SEPTEMBER 
I<-I·C R TA ur 

REFRIGf TO 

1<. S 

R 
MATIES het 'n onlangs hulle enlgste n derlaag van 
die selsoen In die WP-liga g lei to hulle deur dl 
span van Constantia geklop Is. Stellenbosch, kern 
ploene In die WP-lIgo, het In di laaste wedstryd van 
die seisoen swak v rtoon. Con tantla h t die wed 
strvd met 2-0 gewen. Feto: GERT NOTHNAGEL 

ATEDAG ]7 SEPTEMBER: 
• RUGBY: Maties I vs Ikeys; Victoriane vs 
Van der Stel; Maties 11 vs Ikeys; Jongspan 
vs Van der Stel 

• MANSHOKKIE: Maties vs Vishoek 
• SOKKER: Maries vs Vishoek 
• A TLETI EK: Karoo-maraton 

SATERDAG 24 SEPn:MBER: 
• RUGBY: Maties J vs Weemag: Victorianc 
vs Valsbaai; Maties 11 vs Weermag 
• SOKKKER: Maties I vs St. Argus 
• KRIEKbT: Maties I vs Van der tel 

MAANDAG 26 .. PTEMBER: 
• KRI !KET: Maties 11 vs Oudshoorn 

MAANDAG 19 SEPTEMBER: 
• VROUEMUURBAL: Maries T vs WP; 
Maries II vs Kuilsrivier 

60 UIN\M- ~M'N~tE$ 4 ...... ....., SONY 
AUD"0 
CASSETTES 

IlINSDAG 27 SEPTEMBER: 
• MANSMUURBAL: Maries I vs WI> A 

• ()JNSDAG 20 .. F.PTEMllF ... R: 
• MANSMUURBAL: Maties I vs Durban 
ville; Maties II vs Kampsbaai 

DONDF.RDAG 28 SEPTEMBER: 
• KRIEKET: Maties I v. Univcrsitcit van 
Port Elizabeth LltNeosat ~. 75 t4 



A 
In 
Deur ELSABE MARAIS 
MA TI ~S se eerstespan het die 
pluimbal eiso n verlede week goed 
afg luit deur Kuil rivier met vyf 
wed tryde teen twee te klop. 

Antoni J. cobs van Maries het in 
die man enkel pelwed tryd teen 
Will m Botha te staan gekorn. 

A nvanklik het albei spelers ge 
sukkel om op dreef te kom. In die 
eer te stel het Jacobs meer foute 
gem' ak en di stel 9-15 verloor. 

I n die tweede stel het albei spe 
ler beter vertoon. Jacobs het met 
sy ak 'urate lynballc baie punte ge 
wen. Hoewel hy tel ken me die bal 
oor die net kon lig nie het hy t6g die 
stel 15-) 1 ingepalrn. 

In die finale stel het Jacobs ver 
der die oorhand gekry. Botha het 
moeg voorgekom en die Marie het 
met harde houe gou daarin geslaag 
om die stel 15-4 te wen. Sodoende 
het hy die Wedstryd met t wee telle 
teen een gewen. 

Die damesenkelspel tu sen die 
Marie, Liza Metcalf, en Diana 
Oosthuizcn, van Kuilsrivier, het 
~ anvanklik baie gclykop vcrloop, 

Metcalf het meer vlugvoetig as 
haar tcenstander voorgekom en 
haar met slim spel uitoorle, Metcalf 
het die onnodige foute van Oosthui- 

zen goed tot haar voordeel gcbruik. 
Later in die wedstryd het die spe 
lers in lang houewisselinge betrokke 
eraak. Metcalf het die eerste stel 

eindelik 11-4 gcwen, 
Sy het met haar harde houe in 

die tweede stel heeltemal die oor 
hand oor Oosthuizen gekry. Sy het 
die stel maklik met 11-3 gowen en 
haar teenstandcr met twee stelle 
teen nul geklop. 

Flippic Wessels en Mark Har 
rington van Maties h t in die mans 
dubbelspcl teen Van Eeden en Sea 
ton van Kuilsrivier tc staan gekorn. 
Die eindtelling was twee stcllc teen 
nul in die guns van Kuilsrivier. 

Hocwcl Maties goed vertoon het, 
is hullc tel kens deur die meer er 
yare span van Kuilsrivier uitoorle. 
Dcur gocie samespel het Kuil rivier 
die cer te stel 15-9 gewen. 

In die tweede stel het Maties ook 
'n paar goeie houe geslaan. Hulle 
kon egtcr nie volle beheer oor die 
wedstryd kry nie. Kuilsrivier het die 
twecdc stel 15-3 ingepalm. 

In die damesdubbelspel was Ma 
ties te goed vir Kuilsrivier. Die twee 
Matics, Van Papcndorf en Rene 
Ekstcen (kapiein), het die eerste 
stel 15-6 gewen, Bulle het ook die 
twcede stel 15-3 gewen om sodoen 
de die wedstryd in te palm. 

PLUIMBAL ... Matles het onlangs In die laaste wedstryd van die 
selso n makllk met die span van Kullsrlvler atgereken. Hulle 
het met vyt wedstryde teen twee geseevler. Antoni Jacobs 
(toto bo) h t die beste vertonln In die mansatdellng gelewer 
toe hy Willem Botha met twee stelle teen een geklop het. 

Oude Molen 
kampioene 
OUDE MOLEN se sokkerspan het 
verlede Vrydag in die ko huis eer 
ste liga-Iinaal vir Medics 3-2 geklop 
en daarmee hulle tweede titel hier 
die seisocn ingepalm. 

Die rustydtelling was 3-] in Oude 
Molen se guns. 

Kabous Van der Westhuisen van 
Oude Molen het die eerste doel van 
die wedstryd aangeteken toe hy na 
'n goeie individuele lopie die bal se 
kuur in die doelhok geskop het. 
. Medics se Nicolai Dreyer het 
twee minute later 'n omstrede doel 
aangeteken. Die Oude Molen spe 
lcrs het gevocl dat Dreyer onkant 
was, maar die skeidsregtcr het be 
slis dat die docl deur geen fout 
voorafgegaan i nie 

Daarna het Oude Molen nog 
twee pragdoele aangeteken, albei 
deur linkervleucl Heinie Rietman. 
Rictman hct deurgaans goeie spel 
gclewer en was een van die uitblin 
kcrs in die wedstryd. 

In die twccde helfte het Medics 
sterk teruggeveg en Dreyer het 
weer die kol get ref om die telling 3- 
2temaak.Daarwasweeronsekerheiooor 
die doel orndat Dreyer klaarblyklik 
onkant was. 

Na die voorval het die spelers ge 
niepsig geraak en ver keie woorde 
wisselings het tusscn die spelers en 
skcidsregtcr ontstaan. 

Die doelwagters van albei span 
nc, Shawn Mace (Oude Molen) en 
Giovanie Bona (Medics), het goeie 
spel gelewer. (Steyn Momberg) 

toni 81 itte 
I imhal 

Adete s ring by I(asteel Willaat Michael presteer 
neem. II ulle is Corne van As (paal 
spring), Francois Fouche (verspring) Deur CARL-ANN LOUW 
en Gcrt Pieterse (hoogspring). 

Vier Maties sal ook deelncem. Pictie MICHAEL VOG EL, 24-jarige 
Roux, Pierre van Huysstecn en Jacqu- B.Ekon-studcnt in y derde jaar, het 
es Wolfaard s I in die paalspringnom- geskicdenis gcmaak toe hy vroeer 
mer in aksie wees terwyl Neil Koch vir vanjaar die eerste spcler geword het 
die ver pringnomrncr ingeskryf het. om Maries gelyktydig in beide bas. 

Louis van Zyl, 'n oud-Matle en ge- ketbal en gholf te verteenwoordig. 
w sc SA-rekordhouer in die paal- Die veelsydige jong sportster het 
spring, sal ook tydens die byeenkoms in standerd sewe begin gholf speel. 
in aksie wees. By het y been tydens 'n rugbywed- 
Vol gens kommandant Bennie Henn stryd breek en kon nie weer aan 

v?or itter van die we rmagklub, die~ kontak port deelneem nie. Hy het 
die by nkoms 'n drieledige do l. Dit evolglik be luit om te begin gholf 
IS. ten e ~ t~ 'n promo iepo ing vir Hi. sp 1 cn sedertdien was daar geen 
LIte Beligting en D kOT uitn di- keer aan hom nie. Sy indrukwek- 
in sbye nkorn. op 25 0 tober op kcnde presta iely preek van elf. 
oetzenber , waar die SA Weerma In 1981 is hy in die WP 0.18- 
(\. Poli ie, SA G v, ngenis en 'n uitno: holf pan opgene m. Na twee jaar 

di mg pan sal deelneern. Verder dien in die Weermag is hy in J 984 in die 
dit 0 k a promo ie vir die Kasteel en Bol nd seniorspan in esluit. Die 
bied dit 'n geleentheid vir b langstel- daaropvolgende drie jaar het hy vir 
len~es om. atletieknomm r van naby di WP o.23-span gespeel. 
te sien, buite die amptelike eisoen. In 1986 het hy 'n gholfbeurs van 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ die Univer~t~t van Stellenbo ch 
ontvang. Hierrnee het hy in Dallas, 
Texas, gaan studeer. Sy belangstel 
ling in basketbal het in Amerika, 
waar die portsoort y oorsprong 
het, ont taan. 

Michael skryf sy sukses toe aan 
te lent, deursettingsvermoe en 'n wil 
om te presteer. 
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of beso k die TOn O .. kantore 
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MICHAEL VOGEL speel graag gholf, basketbal en 
tennis. Hy het al by verskel geleenthede WP.kleure 
In gholf v rwert n speel vir Matles se erste basket 
balspan. 

UIT LAE 
PI.UIMBAL: US III vs 
Kuil rivier 1-6; US V vs 
Brackenfell 5-8; US III 
vs Worcester 7-0 
MUURBAL(man ): US 
I v Ikey 12-0; US II 
vs Hottentots-Holland 
11- 7; US III vs Berg 
vliet J 4-4; US V vs 
Kuilsrivier 6-8 
MANSHOKKIE: US I 
vs WP 1-0; US IV vs 
Vineyard 2-0; US I vs 
Groenpunt 5-0; US II 
vs Kaapstad 2-3; US III 
vs Groenpunt 0-1; US 
IV vs Groenpunt 0-1 
SOKKER: US I vs Sett 
lers 04; US II vs Sett 
lers 2-3 
RUGBY: US II vs Ha 
miltons I I 14-0; long 
span vs PaarJ 20·13; US 
0.20 Al vs Noordelikes 
jParow 22-7; us 0.19 
A2 v Weerrnag 14-8 

in AKKERHOF is 'n paor bachelors met 
n n tw e slaapkamers n09 beskikbaar 

Akk ~hof h t 'n lieflike swembad, hysers 
en I naby die kompus en die winkels 



Maties 
Deur UESL GERBER 
MATIES I het Saterdag op Nuwe 
land in nat en onplesierige tocstan 
de vir Hamiltons met skitterrugby 
oorrompeJ. 

In 'n wedstryd wat deur versigti 
ge spel gekenmerk is, het Maties 
met 43-9 geseevier. Ten spyte van 
die nat weer het Stellenbosch ses 
pragdriee aangeteken. 

Die veld was swaar en dit het die 
spel baie vertraag, Dit was moeilik 
om met die bal te hard loop en die 
spanne het nie veel kanse gewaag 
nie. 

Vroeg in die wedstryd het die 
blitsige regtervleuel van Maties, 
CharI Snyman, gaan druk. Riaan 
Gous, losskakel, het die drie verdoel 
cn Maties se punte op ses te taan 
gebring. 

Kort daarna het die losskakel van 
Hamiltons, Richard \1cCulley, oor 
gcduik vir sy span se enigste drie. 
Brian Martin, hcclagter, het met 
die doclskop geslaag om die telling 
gelyk te maak. 

Maries het tyden die eerste helf 
te baie onnodige foute gemaak en 
verskeie strafskoppe is teen hulle 
toegeken. Brian Martin het egtcr 
met al sy pogings pale toe misluk. 

Stellenbosch het met goeie dryf 
spel uitstekende balle gewen waar 
mec Gous sy gevaarlike agterlyn 
kon wcgstuur, Die bewcgings het 
die grondslag gele vir verskeie van 
Maties se skitterdriee. 

wen 
Maties het eers laat in die eerste 

helfte op dreef gekom en Hamiltons 
se verdedigers laat bontstaan. 'n 
Goeic breekslag deur Maties se een 
scnter, Ross Kerkhoff, het vir CharI 
Snyman se tweede drie gesorg. 
Gous het geen fout gemaak met die 
doclskop nie en die telling na 12-6 
vergroot. 

Hamiltons het hierna hulle tak 
tick verander en diep ingeskop om 
te verseker dat hulle die hal kry. 
Die taktick het egter nie geslaag 
nic, want die voorspelers van Ma 
tics was telkens vinnig by die bal. 

[n die 39 ste minuut van die eer 
ste helfte het Gous met 'n strafskop 
geslaag om die rustydtelling na 15-6 
op te stoot, 

Na rustyd het 'n begeesterde Ma 
tiespan die span van Hamiltons 
s koon deurmekaar gespeel. Die 
voorspelers, met die kaptein Piet du 
Plooy aan die spits, het pragtig gc 
dryf. Hulle is goed ondersteun deur 
die skakelpaar Johan Blaauw en 
Riaan Gous. 

Gous het 'n uitstekende wedstryd 
gespeel en 23 van sy span se puntc 
aangeteken. By hct die spel slim gc 
Ices en sy agterlyn tel kens met 
greet welslae weggestuur. 

Vroeg in die tweedc hclfte het die 
skittercndc heelagter van Maries, 
Du Toit Malan, omgehardloop vir 
sy drie. Gous het weer verdoel en 
dIC telling het opgeskuif na 21-6. 

Kart daarna het hy ook met 'n 
reu e trafskoppoging (y tweede 

op nat N uweland 
van die wcdstryd) geslaag. By het 
die hal van binne die halfgebied van 
Harniltons hoog en suiwer oorgesit. 

Na 'n goeie bal wat deur die Ma 
tie-kaptein, Du Plooy, in 'n lyn taan 
gowen is, het Kerkhoff langs die 
kantlyn af genae!. By het die hal na 
Tinus Landers (stut) laat loop en 
die het in die hoekie oorgeduik vir 
sy drie. Gous het weer geen fout ge 
maak met die doelskop nie en die 
telling laat rck na 30-6. 

Maries het weer goed gedryf en 
die skrumskakel, Johan Blaauw, i 
oor vir sy ecrste drie. By het een 
voudig dwarsdeur die verdediging 
van Hamiltons gchardloop. Hicrdie 
was die enigste doelskop waarmee 
Riaan Gous nie kon slaag nie. 

Kort daarna het hy egter vergoed 
en mel sy derde trafskop ge laag. 
Die voorsprong is met 31 punte ver 
groot. 

Die flank, llenk Lourcns, het 'n 
ligte hesering opgedocn en Maties 
moes 'n tyd lank met vccrtien man 
spcel. Na onkantspel deur die Ma 
ties is 'n strafskop aan Hamilton 
toegeken. Martin het die bal suiwer 
tussen die pale deur gejaag om Ha 
miltons e telling op nege te staan te 
bring. Harniltons het laat in die 
wedstryd op dreef gekom, maar 
daar was geen keer aan die Matie 
masjien nie. Blaauw het sy tweedc 
drie gaan druk nadat Maties 'n bal 
afgcstorrn het. Die doelskop van 
GOU<i was oor en die telling het op 
geskuif na 43-9 

Foto' GErn NOTHNAGEL 
MATIEMASJIEN ... dl Matlemasjlen was Sat rdag go d op 
dr ef to hulle op 'n nat Nuw land'n wegholoorwlnnlng van 
43-9 oor Hamlltons b haal h t. Matl s het In dl' mo iIIk to _ 
stand nle mlnder nl as s s pragdrl .. g druk. HI r Is dl Ma 
tie skrum In aksl kort voor hull 'n oorstootdrl behoal h t.DI 
skrumskok I, Johan Blaauw (9), was n van dl ultbllnk rs In 
die Matle pan. Hy I met tw pulk drl .. b loon. 

Laat in die tweede helfte het die 
Hamilton-manne se gcrno dere 
hoog geloop en die skeidsregt r, 
mnr. D.A.lIolwill, moe vinnig in 
gryp. Dit was die enigstc onaang _ 
name voorval tydem die wed tryd. 

Maties e samespel was uitstc 
kend en die twee senter, Ros 
Kerkhoff en Mike Baily, het baie 
goed vertoon. Baily was met goeic 
bestendige pel en talle gevaarlike 
breckslae 'n Iaktor om mee reke 
ning te hou. 

Riaan Gous het deur 0 irdcelkun 
digc sp I goeie gelcenthede vir sy 
agtcrlyn geskep. Du Toit Malan, op 
heelagtcr, het bemdruk met. y fop 
en skerbewe ing .. Hy i 'n spclcr 
van wic on') nog baie k n verwag, 

I n die Iynstane het die slott • Pi t 
du Plooy en F.e. Smit, baie goed 
vertoon en hulle opp n nte maklik 
om die hal eklop. 

Hamilton is in aile fa cue van 
die spcl oor kadu en Maties kan t • 
vrcde voel met 'n gocie oorwinning, 

TEAM MATlES is die nuwe nasio 
nale trapkarkampioene. Hulle het 
aterdag op Elli ras ukkies e 

Team Velle na sewe jaar a die al- 
gehele kampioene onttroon. 

Saterdag e wedren, die laaste in 
die reeks, het die deur lag tot Ma 
ties se oorwinning gegee. Alhoewel 
die die span van Stellenbo ch twe - 
d gemdig het, wa hulle ver genoeg 
voor op punte om die reck, wat oor 
elke span se vier beste wedrentye 
besli IS, op punte te wen. 

Die Maties, in Pin nha, het reeds 
van vroeg af goed vertoon en die ty 
drondte naelskraap gewen, Dit wa 
slegs die derde keer da t die span 
van Maties in die tydrondte met 
Team Velie kon afreken. Bulle kon 
dus eerste wegspring. 

Vir die eerste twee en 'n half uur 
van die wedren was die Matie. nek 
aan-nek met die Tukkie. Daarna 
het die Tukkies egter weggebreek 

Foto: JOANITA KOTZE en'n gaping begin opbou. 
Min rva het die Sanlamkoshulsllga gewen toe hulle In 'n span- S6 maklik het die oorwinning eg 
nende elndstryd met Huls T n Bosch afgerek n het. Ole span Is ter ook nie vir hulle verloop nie, 
ogter v.tn.r, Marilda van ZYI, uzo Steenkamp en Paull Welde- want kort hierna moes hulle 'n band 
man. Voor sit Elsje Johnson (kapteln) en Hannellze G rstner. omruil. Hulle het kosbare tyd inge --------------------------1 boet en Maties het weer n voor 

sprong opgebou. 
Die tellcnbossers het later in die 

wedren begin swar rkry as gevol 

Team Maties 
kampioen 
Deur LINDA JURGENS 

Mati tra 
Deur SANDRA VISAGIE 
ST ~LLENBOSCH se mansspan 
het Dinsda~aand in 'n aanskoulike 
wedstryd die knie voor Kampsbaai 
se muurbalspan gebuig. 

Hoewel hulle 3-1 verloor het, is 
goeie vertonings deur die Matiespe 
lers gel ewer. 

Trevor Davies, Maries se nr.l, 
het in vier stelle teen Bruce Kaizer 
verloor. Die telling was 10-8, 1-9, 7- 
9, 1-9. Trevor was in die eer te stel 
3-5 agt r. Hy het die stel uiteinde 
lik met 10-8 gewen. 

In die tweede stel het Bruce ster 
ker gespeel en die stel 1-9 ingepalm. 

Johan Hoffman, Maties se nr.3- 
speIer, en sy teenstandcr, Richard 
Kearney, het mekaar goed opgekeil. 
Hoffman het die eerste stel 6-9 ver 
loor. By het egter hard teruggeveg 
om die tweede en derde stelle on 
derskeidelik 9-1 en 9-5 in te palm. 

By moes e ter die vierde stel 4-9 
prysgee. In di laaste en beslissende 
stel kon Hoffman nie die knoop 
deurhaak nie en het hy 5-9 verloor. 
Dit was :n go ie wedstryd. aangeteken het. Dit het Maties 'n oorwinning v n 1-0 
Charlie Oxenham, Maties se besorg. 

nr.Z-speler. het met drie stelle teen . M~t die drie oorwinnings het Maties deu. rgedring !ot 
twee die knie buig voor sy teenstan- die finaal teen Jeppe Quondam. die pan van Suid 
der, Graham Harkett. Die telling Transvaal. 
was 3-9,9-7,9-7,9/10 en. 5-9.. Dj~ wedstryd is gekenmerk deur ongekendc hard • pel 

Jacques de Wet was die emgste ~aartn g en genade gevra of gcgee is nie. 
Matie wat sy wedstryd kon wen. Hy . mtens bewus v n wat op die spel was 
het sy tecnstandcr A me! goere po 1- daarvoor gespe 1. 
sionele spel Ultoor!e. DIe ecn te stel . Anne-Marie Mostert het vroe in die er te helft Ma 
teen Rus el Faclier het D . Wet he. se eerste doe) aan eteken na 'n bewegin w t deur 
naelskraap met 8-10 gewen. Hierna Sherry]! Calder, di.e Matie-kaptein, begin is. Dit weers 
het hy ~et hernude ywer begin ~n dl.e tweede helfte dat Annalette Luttig die tweede do 1 
spec) en ~le ~olgende drie stell<: met 10 die net ~on u. . 
onderskeidelik 9-3, 9-7 en 9-7 mge- In t~enstelhn~ me~ hulle wedstryde die vorig dag, het 
palm. Maries alles mgesu, Hulle stokwerk was uitstekend en 

Volgens De Wet het dit besonder hulle vo twerk vinnig en rats. Bulle het verdien om di 
goed gegaan met die ~atie~, in ag wed~tryd 2-,0 te wen. 
genome dat Kampsbaai op die oom- Dit was n geslaagde toernooi. Die Stellenbo ch-klub 
bl~k die voorlopers in die ~-liga is. het as gasheer opgetree. Me. Jack Wiese, hokkieorgani 
Ole Maries het met net hen stelle seerdcr, moet geluk gewens word met haar puik organi- 
teen agt verloor. sasie. 

kl i 

Surita huit 

Hokki 
(Vervolg van bl. 20) 

twee titels 

Die tellin in di vrouc-enkel pel .. 
finaal wa 21-12,21-19 en 22-20. In 
die cmengde duhb 1. p 1 wa die 
indtellin In die fin 1 17-21, 21· 
t7 en 22-20. 

van die warm Bo veld weer waar 
aan hulle nie gcwo nd i nie. Tes m 
V lie het di gaping gekrirnp en 
later weer voor die. pan van Matie 
uitbeweeg. 

H ulle het 'n driekwart rondte 
voor Piranha in die er te pIck ge 
rndig, met die Ratel p n van Y kor 
in die derde plek. 

Die Maties wat aan die w dr n 
deelgeneem het was Johan Vi ser 
(spanbestuurder), Michael Bell 
stedt, Ettiene Botha, Chri "ngeJ· 
brecht, Warrick Ham, Will m 
Rawland en Hennin Smit (st • 
ter), 

Koop nou nog' "ou 
pry •• 1 

Backpack .. r Boulder 75 I. 
I w nslank 9 waarborg 

R202,73 
17 
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Piranha 
trapkarkoning 

Bladsy 19 

• 

Deur ElSABE MARAIS 
VROUEHOKKIE op Stellenboseh 
het 'n groot mylpaal bereik toe die 
M tie-span aterdag Allied e m 
terprovinsi Ie Damesklubhokki~ 
kampioen kappc gewen h t. Die 
kampioen kappe het op Stellen- 
bo eh plaa g vind. . 

Matie e er te vrouehokkiespan 
het len pyle v n die reen en na t 
veld met die terkste spanne in die 
land afgereken. Hulle het onoor 
wonne tot die finaal van die kampi 
oen kapp deurgedring. Dit war in 
di' wedstryd waar hu1le hulle baas 
skr p bewys het, 

I> tellenbo h, wenners van die 
WP-liga, het Vrydagogg nd in hulle 
erst wedstryd teen Potchefstroom 
ge p el. Puik pel. en ~oeie oordeels 
v rm e het Maries n oorwmrnng 
van 1-0 oor die We -Tran valers be- 
org. 
Vryda midd g het hulle. teen 

Jlarlekyn te st an gekom. Dit wa 
van die begin duidelik dat Stell en 
b ch di' wed tryd nie maklik s~u 
verloor nie. M tie het aanvankhk 
go d vertoon, maar was sorns ge 
n ig om onnodige foute ie maak. 

Harlekync se verdediging was 
rot vas. Veral teen die einde van di 

rste h lfte het hulle baie goed 
verdedig. Hulle het Maries nie toe 

laat om di oorhand te kry ni en 
baie balbesit eni 1. 

tel) nbo ch se erste doel is 
vr g in die e r te helfte aangete 
ken. ort d arna het die Matie 
Springbo , Sh irryle alder, die 
tweede docl aa n eteken. Die 

s ubkampioene 
halftyd-telling was 2-0 in Stellen 
bosch e guns. 

Tydens die tweede helfte het Ma 
ties nag twee doele aangeteken om 
die eindtelling op 4-0 te staan te 
bring. 

Albei doele in die tweede hclfte 
was die gevolg van korthoekies. 

Aan die begin van die helfte het 
Matie glad nie oortuigend gespcel 
nie. Aanvanklik het die meestc van 
hulle korthoekies mi luk. Hulle kon 
telkens nie daarin laag om die bal 
dood te stop en skoon houe na die 
doelhok te skiet nie. Die spel is ook 
gekenmerk deur heelwat aggressi 
witeit en stampery. 

Maties se spel het egter met die 
verJoop van die wedstryd verbeter 
en hulle het in Harlekyne se doelsir 
kel begin boer. Hulle het goed daar 
in ge laag om Harlekyne te dwing 
om foute in die sirke) te maak. So- 
doende kon Stellenbosch korthoe 
kies afdwing. 

Dit wa nie een van Maties se 
bcste en mooi te wedstryde nie en 
duidelik dat hulle hulle kragte 
spaar vir wat wat nog sou kom. 
Saterdagoggend het hulle in 

koue, nat wcersomstandighede teen 
bes die span van Oostelike Provinsie, 

- PE Women, uitgedraf. Dit was 'n 
d S harde, gelykop stryd en die Baaie 

w n het. naars moe hard veg om die Matie- 
aanslag af te weer. So byna het hul Hulla h t In vi r w dstryd aang n n ge n Ie daarin geslaag om die wedstryd 

do I afg taan nl . Olt was 'n bal g slaagd toernool waar- onb~slis te laat eindig. Jenny King, 
In hokkl van ult taand gahalt g spa lis, t n spyt van die ~~~Ie~!~ re;~~JJ~~;lg~~~~g~~~ t~; 
kou n nat to tand waarln dl pier mo p at vier minute voor die einde 'n doel 

Foto: GERT NOTHNAGEL (Vervolg op bl 19) 

Malan vaar goed 
DII' Matic rikkie M Ian en sy Paarl. e panmaat, Michael err~ .n,. i 
na die 92 km upreme 2-kanomarathon wat onlan S op di Sr. nvier 
tu en Robert on en well ndam gehou is, die nuwe Suid-Afrikaanse 
junior-kampioen . .. . . 

Z nd r ombrinck en Frohan Visser (beide van Mattes) het vierde 
eindig in die junior afdeling. . 
Di eni r afdeling is gewel~ deur. Graham Mon~elth en Mark Perrow 

van die Tran vaal, met B nme Reinders en hri to Engelbrecht, ook 
van di Tr n var I, in die tw ede pi k. . , . 

DJ WP-paar wat die best vaar het wa die Matie, cCII Bak~r, en 
Juliu Andrag. Hulle het vyfde geindig. Gerhard Beukes en Chri d. 
Waal h t die elfd pick behar I. H rman Kotz en Mynhardt Marai 
van Maties het in di ti nde plek klaar emaak, . .. 

V I en G rht rd Bell 51 het die WP swak gevaar omdat die nvier t 
ant. tuimi was, (Elize Nel) 

Jukskei kry nuwe boon 
I ~ amptelik opening van die jukskei ei oen vind op 10 Oktober op 

Cere pia, S. Die cer te wed tryd is cgter reeds op 24 September op 
Lambert b ai. 

t II nb ch sal teen vel' keie ander panne meeding. 
Marie j 0 d rnotiveerd vir di nuwe eiso n, vert I nadat hulle na 

velc v rto 'n nuwe ba n gekry het. Die dank hi rvoor moet aan mn~. 
Andric Pot ieter gaan vir die uitle van die baan. Die nuwe baan 1. 
a t r die Goldfi Id k huis clce, (Linda Jur ns) 

Pi ke Iyk no kompioene 
aakstryd gelykop 

A 

Sokker-opset 
pIa 
MA TIES se eerste-sokkerspan be 
leef tans 'n baie swak seisoen. 

Die span het het tot dusver hier 
die seisoen twintig wed tryde ge 
speel waarvan hulle net een kon 
wen. 

In sokkerkringe word daar klip 
hard bespiegel oor die redes vir Ma 
ties se swak vertonings. 

Mnr. Luke Hoefnagel , sekreta 
ri van die klub, meen dat dit aan 
die hele opset van Matie-sokker toe 
geskryf kan word. Volgen hom kry 
die klub geen sarnewerking van die 
koshuise nie. "Daar bestaan ook 
geen stelsel waar koshuisspelers 
verplig kan word om vir die klub te 
speel nie," het hy gese. 

Mnr. Wikus Hellmann, organi 
seerder van Oude Molen se sokker 
span, meen dat pelers baie meer 10- 
jaal teenoor hul koshui e as teenoor 
die klub is. "Oude Molen e span 
speel reeds twee jaar aam en die 
meeste speier wil nie by die klub 
speel nie." 

Volgcn hom sal dit nie help om 
die koshui spelers te dwing om vir 
die klub te speel nie. "H ulle . al 
geen lojaliteit teenoor die Matie 
sokkerklub toon nie." 

Die Matiespan is op die oomblik 
in 'n posisie waar ko huise hulle vir 
wedstryde kan uitdaag. 

Volgens rnnr. Hoefnage) is dit 
jammer dat koshuise uitsprake le 
wer oor die gehalte van die klub se 
spel terwyl hulle nie self bcreid is 
om vir die klub te speel nie. 

Hy het se die die srmdaard van 
panne soos Oude Molen is nie so 
hoog soo hulself wil voorgee nie. 
(Steyn Momberg) 

· stea wen Prestige netbal 
Deur SANDRA VISAGIE 
ARI TI· A het S t rdag die jaarlik 
c interko hui Pre tige n tbaltoer 
nooi in die Dl M. Ian ledcnk en 
trum gew n. Hul.c h t Person el in 
die Iinaal met 7 'i g klop 

Daar i in vier h a~ me eding. 
In die A hga het Ari tea A, HUI 
Francie A, Enca A n Harmonic A 
teen mekaar te taan gekom. Die 
panne het g ed teen mekaar opge 
weg. 

Ariste A het met goeie arne p I 
wenner uu di tryd getree. 

I flus I rancie wa tweede, Erica 
derde en J Iarmonic vierde, 

Die wed tryd tu en Harmonic 
en lluis F raneie het vir gro t p 
windin ie org. Dit het baic elyk 
op verlo p. Albci ~ann he~ geed 
vcrdedig, maar HUI~ Francie het 
uitcindelik nael kr: ap met 7-6 gc- 

V·cto 
Deur STEYN MOM BERG 

VI TOI lANE i verlcdc Saterdag 
gocd skrikgcrnaak toe hulle in die 
Bayly-ligr teen Pari gelykop ge 
spec! h t. Di tetlin wa 21-21. 

Victoriane, wat vir die ro t e- 
de Ite val die wed tryd agter el p 
hct het die ecr. tc punte van die 
wedstryd aan ieickcn to Pi ter van 
Ecdcn (vI uel) 'n maklike drie be 
haal het. Ernst Scriba was uks 8- 
vol met die doel. kop. 

Paarl het deuraaan kwaai druk 
toegepas. Die skopskocn van Piet 
Keen (heelagt r) het hulle binnc 
trefafstand gchou, By het die tel- 

• lane 
ling binne lien minute met drie 
strafskoppe na 9-6 verander, 

Na n g 'n straf kop aan elke kant 
het Paarl 12-9 voorgeloop, Dit het 
Vies harder laat speel en heela rter 
Johann Beuke het 'n puik drie aan 
gcteken. Scriba wa weer sukscsvol 
met die do 1 kop. 

Hierna het J( Van der Westhui- 
en en krurnskakel Fanie du Toil 'n 
vinnige lynsta: n probeer. Die bal i. 
egter deur die tuisspan se skrum 
skakel, Tjoppie Vorstcr, onder kep 
en hy het deurgcnael vir 'n drie. 
Koen wa. weer L ukscsvol met die 
d I kop Dit het die rus tydtelling 
op 18~ 15 in Paarl se guns te staan 
gcbring, 

groot 
In die tweede h Ifde het die span 

ne rnekaar bchoorlik opgekeil deur 
deurgaans druk toe te pas. 

Seriba was uksesvol met 'n straf- 
kop en het Lake gelyk gemaak, 
Vies het e ter kort hi rna gcfoutccr 
en K n het geen fout gernaak met 
die traf. kop nie. Tot in die laaste 
minuut van be ering tyd het Paarl 
2) -18 vo rgeloop. Die span i cgtcr 
vir 'n oortreding ge traf en Ern t 
Scriba het sy laaste en belangrikstc 
straf koppoging suksesvol afgele. 

Die wedstryd is gekcnmerk deur 
talle beserings. Russell Gerber, ag 
steman vr n Victoriane, moe die 
veld verlaat nadat hy baie goed be 
gin het. 


