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Die groot kerk-debat 

Bladsy 2 

Onderhoud met 
Andries Treurnicht 
Bladsy 13 

o 
nied 

a 

SKERP verskille heers op kampus oor die kontroversiele onderwerp van doop nadat dit blyk asof 
die verwelkomingsreels, soos deur die Rektor ne rg Je, vanjaar weer in verskeie koshuise oortre 
is. 

In 'n aak-d bat oor doop w t 
vandee we k pia sg vlnd h t, h ,t 
twee prim "verwelkcmlag" in y 
b taande vorm opnuut v rdedig. 
Hull i d ur vr esteller ult di g .. 
hoor m t wanpraktyk in hull , ko .. 
hui ekonfrontcer. 

Riaan van Greunen, prim van .. i 
monsberg, het op die debar ontk n 
dat die berugte "swcetsessies" van 
jaar weer by Simonsbcrg plaas e 
vind het. 

Die sweetse sics bchels volgen 
betroubarc bronnc dat eerstejaar 
studente, geklee in pakke klere, vir 
'n lang ruk styf teen mekaar in 'n 
toe karner moet staan. 

'n Vrac: teller by die d bat het 
bcvcs tig dat ommige c r tejaars 
vrocer vanj ar flou geword het en 
na bewering ns een van die s essies 
in die ho pitaal opgeneern is. Die 
betrokke student i verm delik 
vir dehidrasie behand l. 

Die verwelkomin sreel verbied 
onder m er enige aktiwiteit wat fi 
. ie. uitpuu nd i . 

'n Groot. torm h t enk lc j re re 
I de 10 gebar nadat J ie Matte 0 r 
di dooppr ktyk by Wilg nhof be 
rig het. Volg ns b tr ubare br inn \ 
wat nie hul name cno m wil he 
nie, het di selfde d opprogram 
met cnkcle aanpr . m ,w r van 
jaar plaasgcvind. 

By die debar het die vori e prim 
van If ne, Wilma 0 thuyscn, 'n 
kerp a inval op doop I ods 
edt h t 'n "h Iii c ko , 

r cto: rAN JA HICHFRT 
Te mldde van 01 di opwindlng, pr t en die twee s Frankenstein .. n-vrl nd.ultrustlngs, bly 
geldlnsameJing vir Uskor die hoofdoel van Karnaval. 

o dersoel 
DI [~ studentcraad sal binnekort 'n 
ondcrsoek lood oor die afskaffing 
van die Grocpsgebiedewet op die 
Matie-kampus. llierdic besluit is 
eenparig in 'n dringende mosie op 
hul jon ste vergadcrin geneem. 

Die R-voor. itter, Pierre van der 
Spuy, hct ge e 'n veelra: si kom 
rnis ie van vyf lede wat die onder 
sock al doen, word Dinsdag aange 
wys. 

Die eenparigc aanvaarding van 
die mesic deur die oorwcgend NP 
gesinde SR dui rnoontlik op die 
dringendheid van die aangeleent 
heid. 

Die m 1. ie hct gcvra dat die keuse 
vir die oopstelling v. n koshuise vir 
aile rasse nie net b~ die k ishui tu 
dentc moet Ie nie. Oit moet die be 
sluit van die hcle karnpus we s. Tot 
onlang h t '\;P·gesind kampu po 
litici aan cdrm op 'n "plaaslike 
op ic", waardeur individucle kos 
huise rna , besluit of hulle wil oop 
.. tel. 

Die ondervoorsitter van die SR, 
Andre Olivier, het die mosie voor 
gcstel en grsc "die tyd i.. ryp om 
crnstig te kyk na die relevansie van 
die Groepsgcbiedewet op Stollen 
bosch-kampu: ", 

Di SR-Iid vir publika 1 " Andre 

Gaurn, het ge e Has studente die 
bibliotcek saarn gebruik en "am in 
die Neels ie eet rnoet hulle ook saarn 
kan woon", By het die 010 ie saam 
met die SR-voorsitt r ge ekondeer. 

1 ntussen hct die prim van die 

"veclras: i ze" Gold Field , Theo 
Adams. by navraa vertcl hoc e 'n 
wart student or 'n matra op die 

vloer mocs .laap omdat daar me vir 
haar blypl k in Gold held w' nie 

"Ons het Adrnini ... tr: ie gcnader 
In t ns probl me, maar dit sloer 0 
lank on, wee! nic mecr wat om te 
docn nic. 
"Dit is die rocp gcbiedewet wat 

maak dat on . 0 gersoleerd aan die 
rand van die kampus mo t wo n. 
Ons v el dat daar steed par held 

roepswet 
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teu 

-vo sit 

eet taker 
Di vo r. itter van die S • PI rre 

van der 'puy. en die ondervoor it 
t r, Andre Olivier, het di mo ie , I 
bei ondersteun. Die mo ie i met 
tien ternm anvaar t rwyl drie 
buite temmin gebly het. 

Die SR-lid vir pog en voor tel1er 
van die mosie, Mark Bchr, h t £esc 
aanhouding onder verhoor i "tra- 

e gadering 

M . LESLEE DURR 
I I In mosle met die van die eet takers ver kif;' 

Volgen d i e SR-lid vir 
Lei r. kap ontwi kelmg en Publika- 
i " Andre Gaurn, i dit 'n netelige 
kw ie, "maar die noodto stand i 
weI aanvaarbaar indien dit herhaal 
delik her ien word". 

Hy be kou die regering e optre 
de a "rasionecl en pragmatic ", 
want in die gerneenskap weeg die 
r gte van die gemeenskap swaarder 
a die reate van die individu. 

in h a 
l.eipoldt Ho pital in Bellville. She 
. uffe red facial and int rnal injuries. 
~ccording to th hospital h is m - 
kin good pro ress, 

The driver of the car with which 
Mr 'ourie collided, Mr Abraham, 
suffered leg injurie and is recove 
rin in Tygerb r H i 1. A thi d 
car wa involved in the ccident. 
h driv r, MOtto, wa not admit- 

1 d to ho pital. 
Accordin to Mr Fourie's friend. 

he wa a very popular. tudent nd 
had wid circle of fri nd . Th y 

I 0 id that canto pl nn d to 
tudy hi honours aft romp] tin 
hi de gre Jeanto W4.. 0 j llv very 

. 5 milj. nodig 
e VIr sent urn 

Deur JULIA ANDERSSEN 

Medici ne 
tee e k 

r 10 

... m. 
e es 

Ill- 

-on colli • on 
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NP wil gelykheid 
DAA R sal gebou moet word aan 'n 
nuwe Suid-Afrika waar geen oor 
heersing oor andere kan be taan nie 
en men e veilig sal wees. Regmati- 
c plekkc wat verdien is, sal verse 

ker wces. 
Dit het die nuutverkose hoofleier 

van die. asionalc Party, mnr. F.W. 
de Klerk, in 'n "sterk hervorming - 
e inde" tocspraak by die jaarlikse 

jeugkonferensie van die Stellcnbos 
e NP·studentetak aan owat vyftig 
tudente gesc. Die konferensie i 
die afgelope naweek by die Hawek- 
wa kampterrein in Wellington ge 
hou. ~. 

Die studente is deur die loop van 
die naweek onder meer ook deur 
mnr. Chris Heunis en mnr. Piet 
Marais, LP vir Stellenbosch, toege 
spreek. 

"In die nuwe Suid-Afrika moet 
under volke soos die selfregerende 
tate en nuwe swart gemcenskappe 

soos Langa, Sebokeng en Khayelit 
sha ook tot hul reg kom. Die mcnse 
sal moet kan sc hulle i werklik vry 
en word nie oorheers nie. Daar moet 
billike seggenskap in die ekonomie 
en politick wees," het mnr. De 
Klcrk gese. 

Volgcn mnr. De Klcrk bcskik 
die NP oor die vermoce om hierdie 
doelwit te laat reali ecr. 

IIy het egter gewaarsku dat die 
oplossing me daarin Ie dat Oliver 
Tambo op die lughawe D.F. Malan 
land en die regering wit oorneem 
nie. "'n Magskliek wat minder 
dcrnokraties as Zimbabwe is, i. on 
aanvaarbaar. Die ANC moet ge 
weld afs weer alvoren hy 'n deelne 
mende party kan word," hct mnr. 
De Klerk gese. 

Mnr. De klerk het gcse die re&_e 
ring moet nou die regte dinge doen 
om 'n blink toekmoms vir die jeug 

ONTEVREDE ... 'n Onstok n het hlerdl nota op 'n stukk n 
de ond rdeel van 'n wosballe geplak. Door 15 tans slags 
en wosmasJlen en n droe ~ r In w rklng in die Neelsl . 

Neelsie-wasgeriewe swak 
Deur JEANNE SMUTS 

PRIVAATSTUDENTI .... e on vol 
doende wasgeriewe is tans verder 
beperk nadat een van die tw~e 
wa masjiene wat on?er. In die 
Neelsie tot hulle be kikking wa , 
gebreek het. 

Hocwcl daar ongevccr 5 520 
privaatstudente op kampus is, is 
die wasgcriewe in die Neelsie die 
cnigste wat universiteitsowcrhede 
tot hulle beskikking tel. 
"Ek woon reed vyf jaar lank 

privaat en daar wa nog nooit be 
hoorlike wasgeriewe nie. Baie dui 
delik is twee wa masjiene vir 'n 
P ar duisend studcnte net nie rea 
li ties nie. Oat dit heeltyd stuk 
kend is, vererger net die nood," 
het die ondervoorsitter van die 

SR, Andre Olivier, op navraag 
aan Die Matie gese. 

Volgens die be tuurder van die 
Langenhoven Studentesentrum, 
mnr. Jan Trcurnicht, i nuwe wa - 
masjiene en droers op pad en I n 
standhouding sal ook so gou 
moontlik die stukkende masjiene 
herstel odat drie wa. rna jien en 
drie droer tot die studente se be 
skikking sal wees. 

Volgen hom is sewentig sent 
per wa billik in vergelyking met 
die v el duurder taricwc van die 
kommersiclc wasserye. Volgens 
mnr. Olivier i dit cgter baie duur 
der as die wasmasjicne in die ko - 
huise. 

Mnr. Treurnieht meen verd r 
die stukkende wa rna jiene is heel 
moontlik toe te skryf aan vandali - 
me. 

Vandale ontwrig , 

• SA he 

Ontwlkk ling, (h n· 

In 
van die land te verseker. "Die 'p 
het reed die regte onherroeplike 
keuse gemaak toe hy be ef het dat 
die witmense in uid-Afrika n oit 
aileen sal wee nie. 

"Daar is geweldige kragte wat 
teen 'n vreed arne oplo ing try en 
in die period wat voorle is dit n t 
die "lP wat 'n kan: h t om n deur 
braak in Suid-Afrika tc maak Dit 
is eenvoudig so dat minderhede 
bang is en sekuriteit gebicd moet 
word. Maar wanneer men e in die 
t wccdeklas po isie gehou word, 
word 'n teelaarde vir rewolus ie e 
skep. 

"Die volle boodskap vir die toe 
koms i om saam te be luit en om te 
verseker dat men. e gelykwaardig 
behandel sal word. Die vryheid van 
keuse van die individu moet in har 
monic met gevestigde belange ge 
bring word," het mnr. De Klerk 
gese, 

DIE biertent wat tydens karnaval 
by die Lanzerae-hotel opgerig is, is 
verwyder nadat vandale, vermoede 
lik student , herhaaldelik die anker- 
toue van die tent afge ny het. 

Vandale het na bewering ook van 
die biervate beskadig, 

Die Sk-vocrsitter, Pierre van der 
puy, hct verledc we k 'n bero p 

gedoen dat enigiemand wat oor in- 

te wat die otg lop kont r nsl In W IIIngton byg woon 
h t. 01 Matles 15 v.l.n.r. Rlaan Cilil rs, C cillo Ro sl n 

Botha. 

y Lanzera 
Deur EsANN VAN RENSBURG 

appy 

Tygerherg on e 
Deur ANDRE SNYMAN 
DI E Tygerbergse Student raad 
(TSR) het onlangs op 'n vergade 
ring besluit om moontlik 'n kade 
vergoedingi cis van ne e honderd 
rand teen die Karnavalkomitee in te 
stel nadat hut vlot weens onvoldoen 
de verei. te gedi kwalifiseer i . 

Volgen die voor itter van die 
Karnavalkornitee, Annien Smith, is 
die vlot nie volgens die V rkeer d - 
partement se L pc ifikas ie gebou ni 
en kon dus me aan di vlotoptog 

! deelneem nie. 
"Di Tygerbergse karnavalkomi 

te het ge n Hk-ver aderin s oor 
karnaval by cwo n III n eers di 
spe ifika i . vier dae voor k' rnav I 
bekom," e mnr. FOi eh r, Ty cr 
berg SR-lid. 

Me. Smith se Tygerberg het vir 
'n "sosiale vlot" inge kryf en dit 
was nie nodig om I I -vergadering. 
by te woon nie. 

"Bulle mo s slcgs hulle depo ito 
bctaal en die reels omtrent die vlot 
tc soos opgestel deur die V r ceer - 
departem nt afhaal, Mnr. Fat h r 
het om een of ander red nie di 
reels ontvan of kom afhaal nie," is 
haar woorde. 

Vol en die vlotoptogorgani e r- 

Pri m t 
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Rek or Ie klern op spesialisasie 
Deur JULIA ANDERSSEN 

studio. Die US skenk teeds baie 
aandag aan voorgraad c studente 
en hul bchoeftcs, maar volg 'n be 
leid van weinig of geen groei van 
studente getalle op voorgraadse 
vlak nie". 

Prof. De Vries het ook gese die 
US het geweldige gcldtekorte 
ween. die besnoeiing van staatsubsi 
dies. "Die US sal egter hopelik nie 
akadcmiese skade lei weens die 
geldtekortc nie en sal steeds mense 
bekom en die infrastrutuur beskik 
baar stel om 'n hoe gehalte van 
werk te verseker. Die US sal hope 
lik ook daarin slaag om in die toe 
koms so vol te hou." 

Hy het gesf klasgelde is vanjaar 
met 20 per. ent verhoog weens die 
besnoeiing van staatsubsidies aan 
die US. Die staat se subsidie aan 
die US i in 1988 met 18,8 persent 
besnoei. 

Prof. De Vries het bygevoeg dat 
die bcleid van konsentrasie op na 
graadse studie geweldige eise aan 
die universitcit se personeel en stu 
dente stel. 

DIE Univer iteit van Stellenbosch 
(US) volg edert 1981 'n belcid 
waarvolgens hulle kon entreer op 
nagraadse eerder as voorgraadse 
studente. 

Hierdie aanduiding is op 6 Fe 
bruarie deur die Rektor, prof. Mike 
de Vries, tydens sy opcningstoc 
spraak van die US e akademiese 
jaar gegec. Volgcns hom het die US 
vanjaar on eveer 6000 aansocke 
van voornemcnde eerstcjaarstuden 
te ontvang, Sic s 2 500 aan oekc is 
aanvaar. "Die US neem die af'gelo 
pe drie jaar diesclfdc getal cerstc 
jaars in." 

In sy toespraak het hy gese die 
US konsentreer nic net op die toe 
name in gctalle van nagraadse stu 
dentc nie, maar ook op die gehalte 
van nagrar dse akadcmies e werk. 

U uid-Afrika met sy uiters be 
p rkte bron van hoogs-gekwalifi 
seerde mannekrag het dringend 
aanvulling van die bron nodig, Dit 
is die LJ se taak om ook hier 'n 

Prof. Mike de Vries 
aanvulling te doen. Dit help nie die 
US produ eer gegradueerdes wat 
op die ou end werkloos is nie." 

Verder het prof. De Vries gese 
"byna 28 persent van die studentc 
wat tans aan die U tudeer i na 
graads en meer a 40 persent van 
die kwalifikasies is vir nagraadse 

Vro ens nou 
gehuisves in 
Hippokrates 
Deur MARGARETHE VISSER 
DRIE-EN-TWINTIG vroucns was 
, an die begin van die jaar baie op- 
ewondc toe hullc op die tweede 

vlo r van Hippokrates ingctrek het. 
Hulle is egter ontnugter toe hulle 
uitvind dat Huis Francie van Zijl e 
reels steeds op hulle van tocpassing 
is. 

Die vrouens was aanvanklik gre 
tig om n Hippokrates oor te trek. 
Vol eris me. Susan de Villiers, een 
van die vroue wat tans in Hippo 
krate woon, geniet hulle die voor 
del van die gebruik van 'n sitka 
mer, telcvisie en badkamergeriewe 
wat dcur net 23 gedeel word. Daar 
Look wa bakkc en matte in al die 
kamers. Prof. Jan de Bruyn, vise 
rektor (bcdryf), het gese etlike dui- 
cnde rande i spandeer om die 
vloer in te rig en 6 af te skort dat 
dlt as 'n aparte eenheid funksio- 
neer. 

Me. Dc Villier. het teenoor Die 
Maile b swaar gernaak teen die 
"on clykc behandeling". "Hoewel 
mans cn vrouc aam in een gcbou 
bly, geniet hull nie die elide vry 
hede nie. Inkomtye is behou en tweel'K~edcisaange tclomWe~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

te hou." Koshuis ontruim oor pal kie 
Die tweede vloer van I Iippokrta- e. wat aan die b gin van die jaar as 'n VERDAGTE pakkie in die voor- die ko huis met die van "Beyle- 

'0 nnek van Huis Francie in erig portaal van Dagbreck en die waak- veld" is nie en daar drade agter die 
is, bestaan uit se ticn enkel- en same optrede van die prim, Gerrit pakkie uitgehang het, het die prim 
twaalf dubbelkamer en kan tot 40 van Vuuren, het die ko hui twee onraad gernerk en onmiddelik die 
mense hui ve .. Ole vroucns val on- wcke gelede in rep en roer ehad, polisie ontbied. 
der Huis Francie e reels en cct Plof tofdeskundigcs van die poli- 
daar, hoewcl hulle onder die toesig Mnr. Van Vuuren het teen laat- sic het in amewerking met die 
V' n llippokratc e inwonendc hoof, middag 'n verdagte pakkie in die brandweer Yn decl van Victoria 
prof. Cas Tcrbl: nche, g plr as is. voorportaal opgernerk. Volgcns straat afgekordon en studcnte in die 

hom wa die pakkie gcadr er aan voor te vleuel vr n die koshui i. ge- 
Di tudentc ver kuif as gevolg 'n I,.;k~rc mnr. B }lcvcll Di in- vra om di g b u tc ontruim 

v n 'n bchui ine ri i wat in Hui houd v n di p kkie wa cintlik be- Die plof'tofdc kundige., het hier- 
I rancie ontstaan h t Di t kurt h t d lei vir n in~ nieur tudenl, mnr nJ die pakkie, wat vol cn~ mnr. 
ontstaan nadat 'n nuwe kur 11 Hann Smlt, ,tudicprojek. Van Vuurcn vcrmoedclik 'n elck- 
prnakter._ pi vanJuar begin is. Aangc ten d'l r ge n inwoner in tries to' tel bcvat het, vcfnj i ---~--- 

LSS se da gou herstel 
VERSK ·1 E onthalc in die Gat moes reeds gekanselleer word en studente 
sal eersdaags ongerief moet verduur terwyl die dak van die Langenhoven 
Studentesentrum (Neel ie) herstel word. 'n Deel van die dak het verlede 
November ingetuimel terwyl personeel besig was om voorbercidings vir 'n 
onthaal te tref. 

Konstruksiepilare sal binnekort opgerig word in die plek van die tafels 
om die rand van die Gat wanneer die herstelwerk 'n aanvang neem. Daar 
word verwag dat die herstelwerk teen die einde van die kwartaal voltooi sal 
wees. 
. Breekgoed ~n meubels het in die slag gebly toe 'n deel van die dak 
ingeval het. Ole vlo. r I.S 0 k b.e kadig. Volgens die Vise-rektor (bedryf), 
prof. Jan de Bruyn, I dit nog me bekend hoeveel die ko te van die herstel- 
werk . al beloop nie. 

Di~ !s die eer te keer s~dert die sentrum in 1975 in gebruik geneem is 
~at so n ongeluk plaa: gevind het. Volgen prof. De Bruyn word die moont 
like oorsake vs n die ongeluk deur die argitekte en boukontrakteurs onder- 
sock. 

en of-w rd ver w 

Admmi tr I ie 1 t t. mnr Mhlnna g .,(: h) i fr 
d, nl' omdat y \\ rk ni' HOp. tand, ard" was nie S - 
d rt mnr. \1hlana "Y werk verloor het, wa~ dit lin 
moontlik vir hom om under wcrk in Stellenbo ch t 
vmd. Hy is 0) die cnig. te broodwinner in die huis en 
ondcrhou y vrou en vyf kinders. 

SR steun Behr teen aanval 

Beter beplanning beoog na botsing 
ME. ISA BlJRGER, SR-lid vir Sosius, beplan om aanstaandc Dondcr 
dag 'n vergad~ring met vertccnwoordigers van a1 die verenigings op 
k~mpu.s te bele. Daar word beoog om sodocnde oorvleucling in beplan 
fling uit te skakel en daardeur beter bywoning van aktiwiteite te verse- 
ker. 

. Me. Burger het ges~ sy sal. cersdaags met die SR-lid vir vercnigings, 
Riaan van Greunen, hieroor 10 oorlcg plceg. Hierdie besluit volg nadat 
daar verlede Vrydag tydens 'n kultuurberaad 'n dinkskrum gehou is om 
voorstelle te kry o~r h<?e die probleem opgelos kan word. 
~a afloop v~n hlerd!e verga?ering w?r~ da~r in die vooruitsig gestel 

o.m n beplanmngskomltee te kies om die jaarlikse beplanning te behar- 
tig, 

Die probleem het ontstaan nadat 'n sjampanjc-ontbyt van Sosius ver- 
lede naweek .saa~geval het met 'n KJA primseminaar. Volgens me. 
Burger het hierdie oorvleueling Sosius byna duisende rande aan borg 
skappe gekos. 

Volgens d~. Braa~ Hanekom, 'n leraar by die Studentekerk, berei die 
KJA se scm maar die pnms geestelik en emosioneel voor vir hul taak. 
Ds. I }anekom ~as glad nie bewus van Sosius se sjampanje-ontbyt nie. 
Hy se. hy w~s n~e daa,rvan bewus dat spesifieke dae reeds aan die eindc 
van die .~<?nge .Jaar vir .geleenthe.de bespreek moes word nie. 

Syreelings IS reeds 10 Januarie getref en Ou Mutual het ingewillig 
om die sernmaar te borg. - (Andre Snyman) 

'n PERSOONLIKE aanval in die Jeugkrag Joernaal teen die SR-lid vir 
Spog, Mark Behr, het die SR verlede week a 't ware sao een man laat 
saa~staan toe hulle 'n dringende mosie tcr ondersteuning van mnr. Behr 
op die vcrgadering aanvaar het. 
, Di~ m?sie is dcur die Sk-lid vir Uskor, Robert Bricout, ingedien. In 
n brief I~ Jeugkrag se kampuspublikasie, Jeugkrag Joernaal, het die 
skrywer die persoon en posisie van mnr. Behr aangeval en hom gevra om 
te bedank. 

Volgens mnr. Bricout was die bewerings in die brief "ongegrond en in 
swak smaak". Hy het verder gese dit is H 'n kleinlike persoonlike aanval 
op Mark Behr se persoon vir politieke docleindes", 

"Die bewering dat mnr. Behr onbevoegd is vir sy amp val die hele SR 
sc bekwaamheid aan," hct hy gese, 

Mnr. Bchr hct gese "dit is jammer dat 'wie ook al' verantwoordelik 
was vir die brief nie eerder my politiek direk aangeval het nie, want 
sodoende sou die persoon se na'iwiteit bewys kon word". 

Verder het mnr. Behr gese "dit is interessant dat Jeugkrag nag nie 
soos and~r politieke organi~asies op kampus geleer het dat ongegr ndc 
persoonlike aanvallc op die lang duur politie teenproduktief is nie. 
Ervaring sal scker die jong organisasie tot ander insigte bring". 

Mnr. B~hr hct die SR be~ank vir hul mosie van steun en het gcse hy 
aanvaar die redaktcur van die Joernaal, mnr. Kolbe Kolver, se skrifteli 
ke verskoning aan hom. 

Die mosie is met 'n meerderheidstem aanvaar. Mnre. Andre Gaum en 
Tjaart van der Walt het buite stemming gebly, 

Meditasie verbeter leervermoe 
DIE meeste mcnse dink Transendentale Mcditasie (TM) bet ken jy 
moet 'n baard groei, op 'n spykerbed sit en sonncblom ade eet. .8.6. c Springbo .. kswemmer Dean Price, wat nOll een van ongeveer vier 
miljocn mense wereldwyd is wat ™ met groot sukses beoefen. 

Volgens 'n TM-instruktrise, me. Gerda Malherbe, is TM " 'n ecnvou 
dige, natuurlike en maklike tegniek wat jou liggaaam en gees ontwik- 
kel". 

Sy se TM is nie 'n filosofie of 'n godsdiens nie. "Dit is 'n denktegniek 
wat jou lewenskwaliteit verbetcr." 

Me. Malherbe se dat wanneer TM twee maal per dag vir sowat twin 
tig minute beoefen word, dit meehelp om 'n mens se verstand te verhcl 
der. "Jou konsentrasie en leervermoe verbeter," verduidelik 'n TM-pro- 
gram. 

"Bekendes soos Dean Price en Paul Slabolepsl.ky kryf TM hoog aan. 
Medici bevcel ook hierdie tegniek vir pasiente aan," se me. Malherbe. 

"Studcnte wat TM beoefen vind groot baat daarby," se Marie-stu 
dent Erich Gericke. Ily meen dit help hom om probleme op 'n kalm 
wy e te benader. Nog 'n Matie, Gerrit Olivier, se TM is vir hom 'n 
ontspanningsmiddel en orden 'n men. se vcr tand. 

Vol gens me. Malherbe kan TM binnc vier dac aangelecr word Me. 
Malherbe bied reeds vanaf 1981 kursus e aan in TM en baie studcnte 
het reeds hicraan deelgeneern. 'n Bekendstellingslcsing vind op Woen - 
dag 8 Maart om 7.00 nm in die Botarne tuine plaas. (Esann van 
Rcnsbur ) 

tud n d lnam 
v)rm l)or die town!)hip . 

Tyden. die eminarc.: op l) Mart, 
16 ~aart, 13. April, to April, 27 
Apnl en 4 Mel word die Jl1 c domi 
nante Jdeologicc in Suid Afrika 
(~aarunder konserwatismc. libera· 
h me, ~ )sialismc, f minisme en na- 
lon'lIlo.,mc) be prcek. tud nte 

word a' ngcmoedi) om <il' helt: 
h;ckc; by te wo n om 'r. \\CWI tife 
geheelbc Id te kan orbl [)I be 
prckmr, al gclcl WO d d ur b k 11- 

de akademici van die llniver Iteitl' 
van Kanp ... tad. \\ - 'l.lp'md, 'n 
, tcll nbosch 

Belang tcllcnd~' in ell' 'lktiwit 1- 
te kan vir f:.stelle van I e ncn of 
Mark Dchr by die SR-kant l()r kon 
tak. 

Die Spog komitee en ledc van die 
SR ~al in die April-vakanl)tc 'n toe 
na Mosarnbiek en Namibie onder 
neem. 
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Kampusflit ..... ~ Tuks doen dinge anders 
Deur CHRISTINE VISSER 

dere kontrover ie. 
Ecn van die sicrwacns mel die 'lag pr uk 

"Waar's daai Biskop wat die bal met geweld mis 
SkOpH, het hewigc reaksie by die Anglikaansc 
Kerk uitgelok, Die ierwa het bestaan uit 'n reuse 
borsbeeld van 'n swart geestclike met militere 
tenks rondom. 

Die deken van die Anglikaanse gcmeente 't 
Alban's in Pretoria, deken Robin Briggs, h t in 'n 
brief namen die An~likaan e Kerk aan die rek 

, tor 'n verskoning gccis, Die gemcente beskou die 
bceld wat van aartbi kop Tutu aan toe. kouer 
oorgedra is, as la terlik. 

Vol gens die kakelbcarnptc van die joolkomi 
t c, Stefaans de Beer, is daar nerens op die sicr 
wa na biskop Tutu verwys nie. Die plan van lie 
sierwa is oak vooraf deur die uitvo rende komite 
van die tudcnteraad goedgckcur. 

Die rektor van die Universiteit van Pretoria, 
prof. Danie Joub rt, het die brief na die SR ver 
wys. l Iulle het reeds 'n brief aan die St Alban's 
emeente ter vcrduideliking geskryf. 

Winnie se Nederlandse graad kwyt 

Pig In Whistle to. become offices 

AMSTERDAM. 'n Ncderlandse 
universitcit, die Rijksuniversiteit, gaan 
moontlik 'n eregraad wat die regsfa 
kulteit in 1986 aan mev. Winnie Man 
dela toegeken het terugtrek. Die be 
sluit volg op die skandaal rondom mev. 
Mandela se Mandela Football Klub. 

Die universiteit sal binnekort die 
aak bespreek en 'n finale besluit 
neem. Dit is die eerste keer in die ge- 
kiedenis van die reuse universiteit dat 

<;6 'n terugtrekking oorweeg word. 
Mev. Winnie Mandela tydens 
haar eerste besoek aan haar 
man by die Victor Verster 
gevangenls. 
Fete: ALICIA DU TOIT 

(APE TOWN. The popular UCT 
watering-hole, the Pig 'n Whistle, is 
due to be renovated into a news-outlet, 
restaurant and offices. 

The proprietor of the Pig, M r Bertie 
Chait, at first refused to confirm the 
rurnour that the Pig was to close down. 
The news outlet, CN A, however con 
firmed that it would move into the 
building in November. 'The Spur Steak 
Ranch executive director and chair- 

PRETORIA. 'n Silhouette van Nelson Mande 
la op die voorblad van Skryf kiet, die kwartaal 
blad van Studente vir 'n Demokratiese Sarncle 
wing (SDS), met die opskrif: "Waar's daai 
man?", hct aanleiding gcgee tot die verbanning 
van die uitgawe. 

Die tyd krif het gedurende joolweek op die 
Universiteit van Pretoria se kampus verskyn en 
het die jooltema "Waar's daai man'?" herhaal, 
met die onderskrif "Die gesig wat vir 25 jaar nie 
ge: ien i nic" daarby. 

Die joolkomitee het in reaksie op die "lccn' 
van die tema 'n klag teen Skryfskiet by die stu 
denteraad gele. Hulle het die blad daarvan be 
skuldig dat hulle "jool verpolitisccr". 

Vol gens die onder-voorsitter van die Tuks SR, 
Annette Boshoff, is die spesifieke uitgawe gevolg 
lik verban "om jool te bcskerrn". 

Die jooltema het ook aanleiding gegee tot ver- 

MS man, Mr Allen Ambor, said that it was 
"highly likely" that the Spur chain 
would be operating in the building by 
November or sooner. 

Residents are said to be pleased over 
the closing of the Pig. Since the Pig 
opened in 1983, residents of the Ron 
debosch area have complained of park 
ing problems and "riotous, indecent, 
drunken and violent" behaviour. Stu 
dents of UCT are said to be less 
thrilled. 

HEWLE T 
PA KA 0 

Meer dosente as studente aansoeke 
by Bond Universiteit 

Students bitter over bar takeover 

:'CSTRALIc. Die Bond University 
In Austalie is klaarblyklik meer gewild 
onder akadernici as voornemende stu 
dente. 

Meer as 2 000 aansoeke is vir die 
akademiese peste aan die univer iteit 
ontvang, terwyl slegs 60 voornemcnde 
~tudente hulle by die universiteit wil 
Inskryf. Ongeveer 350 kandidate ding 

III complc t 
At present 
olle c com 

ir e pr cnted 
(10 tlii body Kin) inancc oft icer 
·av , "the ( ollege h •. J 'r 'cd to di cuss 
the possibility". 

mee om vise-rcktor van Australle se 
eerste privaat universiteit te word en 
350 aansoeke is vir die vyftien gead 
verteerde poste in die regsfakulteit 
ontvang. 

Die Bond University het nou 'n rek 
lameveldtog van ongeveer 200 000 dol 
lar gelood am studente te werf. Die 
universiteit open op die 15de Mei. 

Student in hof oor laster teen Prof. 
KAAPSl AD. 'n Student aan die 
llniver')iteit van Wes Kaapland, rnnr. 
Sunildutt Aniruth, het vcrlede week in 
die Hooggercgshof 10 Kaapstad vers 
kyn 01' aanklagte van laster en injuria. 
Die klagtcs is deur die voorrnalige hoof 
Van die Iakultcit Tandh eelkundc, prof. 
Jefferey ( ohen, gclc nadat mnr Anir 
lith verlede janr op prof. Cohen se be 
dunking aangedring het. 

Mnr. Aniruth het gctuig dat hy 'n 

mandant van die Dental Student's At:, 
sociation gekry het om die gevoelens 
van studente in die tandheclkunde de 
partement tydens 'n vergadering op 
kampus aan prof. Cohen 001' te dra. Na 
afloop van die vergadering het die stu 
dente vir prof. (ohen sc bedanking be 
toog. 

Mnr. Aniruth het gese dat hy het nie 
opsetlik daarop uitg gaan hct om prof. 
Cohen se loopbaan te skcnd nic, 

Kont kon 
d mon tr. 

b'i , "Ir'n 

G m tlgd hand I fa, 

Animal rights activists bomb bar 
BRISTOL. Police said a large explo 
'ion wrecked a restaurant and bar for 
senior staff of the Bri. tol University 
la~t week. 

Reports said that annual rights acti 
vi~1 were thought to be responsible. 

The restaurant and bar were empty at 
the time of the explosion. 

No croup immediately claimed re 
sponsibility thou -h the Daily Mirror 
rcpor:ted reccivmg a telephone call 
warrung that a bomb had been planted 
in thc university building 
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SEDERT dl middel sewentl 
gerjare is dlt nlks vreemds om 
'n vrou aan dl spits van die 
stud nterade van ons Engel 
se universltelte te he nie. 
MARK BE hat met voruoor 
sa drie vroue-voorsitters ge 
sels. Hull is GEORDI RAeT 
Cl FE (Universiteit van Kaap 
stad), PENNY McKENZIE (Uni 
versiteit Natal) en BETTINA 
VON U RES (Unlversiteit van 
die Witwatersrand). 

oet Op- 
_f~ ,"rings maak 
ns 

r : 110 r 
k mpu op jull I irk p? Jull h t 
ook ittin in di Sena t n di Uni 
v r. it it r d. 110 r ag r di Ad- 
ini trasi n di proffe or? 

Bettin: Wanneer ck tydens 'n raad- 
iuin 'n punt maak Iyk dit dikweh 

of hullc teen hul Sin toe ee dat ek 
wei iets beet het, Oil veroorsaak dat 
ek dikwel te assertief voorkom - 
iets waarteen 'n men moet waak. 
Ondank die mt nlik-gcdomineerde 
wercld waarin ek beweeg, wat deur 
aggre ie en chauvinis me k n 
merk word, poog ek om menslik 0- 
weI a as ertief op te tree. Nogtans 
daag ek veral dosente uit wat seksis 
tics in klt e optrce, 
G ordi: Man tree dikwel paterna 
li tie op omdat hulle nie gewoond 
is aan vroue w t die leiding neem 
nie. Ek weier om paternalisme te 
aanv ar. Die cni ste manier om 
men e daa rop te wys en tot ander 
in igte te brin , is am tandpunt in 
t neem daaroor. 

My oue s het tot teen die einde 
van my hoerskooljare in 'n kommu 
ne gewo n. Daar h t ek geleer dat 
pontanit it en kreatiwiteit tu en 
men e die t reotipe manlike en 
vr ulike rolverdelings afbreek. 
Vr : W t wil jy r ag van] ar 
voor itt r van di tudent ra d b - 
r i ? 

nny: Ek sou rt ag wou . ien dat 
die R oortbou op dit wat die vorl 
ge tudenteradc bereik het en voort- 
a, n om die teun van die tudente 
twin. Kommunika ie met die stu 
dent is e n van on hoofdo I tel 
lin s. On. wil die kampu ingelig 
hou r ons doen en late en verbe 
terd tudente fas illicite en dien te 

PENNY McKENZIE (Unlversiteit 
Natal) 

GEO 01 RACTCLIFFE (Universi 
telt Kaapstad) 

houding ontwikkel. Daarom is dit 
belangrik om verhoudings waarbin 
ne vroue edwing word om 'n stere 
otiepe rol te peel te vermy vera I 
die van 'n ongclyke vennoot. 

Gelykheid beteken vir my die 
ontwikkeling van ensitiewe vcrhou 
dings met een 0 rheersin~ deur 
een van die partye nie. Die kon 
struktiewe gee en neem van emo ie 
moet voorop ge tel word. 
G ordi: ek voor die huweJik i 'n 
realiteit. Vir my i dit 'n intens per 
soonlike besluit wat nie Iigtelik op 
geneem moet word nie. Dit is moei 
lik om werklik gelyke v rhouding 
te ontwikkel vanwee on 0 iali e 
ring. Vroue i ewoond daaraan om 
te volg en mans i veronder tel om 
di leiding te neem. 

elykheid tu sen man en vrou i 
my voorvereiste vir 'n persoonlike 
"commitment". Voorts moet ek by 
voeg: eni e eks mo t veilig wees. 
Ons mo t ek r m ak dat nie een 
van on draer van 'n oordraaglike 
geslag ie te i nie. 
P nny: Ek dink die kwe sic van 
voorhuwelik e ek i 'n per oonlike 
kcuse en da r i nie'n universele 
re of verke rd nie. Ek i wei van 
menin dat ek in di konteks van 
'n opregte, eJyke en eerlike v r 
houdin moet plaa vind. 

V r a : Bettina, v rl d j r i jou 
or n r, 0 Hunt r, vir t 

w k ond r verhoor lng vol di 
o d tr I n hou, Ho re- 

r jy op n oudin ond r v r- 

Bettina von Lleres is die Unlversiteit van die Witwatersrand se SR 
voorsitter vir die termyn 1988/9. 

B ttina: Ja, Ro e is nooit aangekla 
nie. Hulle het haar een oggend een 
voudig kom haal en twee weke aan 
gehou onder om vir haar te se hoe 
kom y daar is. Daarna is y weer 
vrygelaat. Dit i verregaande. Daar 
moenie toegelaat word dat so iets in 
on land gebeur nie. 

Ons SR en ek self (ne Ro c), is 
b trokke in heeltemal wetti e, 
vreed arne werk teen apartheid. 
Self ) word ek aangehou, al ek 
be Ii my werk teen rassisme en uit 
buiting v ort it die oomblik wat ek 
w er vry i . 
G ordi: Omdat wit uid-Afrikaners 
o 'n gernaklike lewe lei, wit hulle 
ni sulke opofferings maak nie. Ons 
i nie veronderstel om in die diens 
van gercgtighcid en vryheid te 
taan nie. 
Tan werk ek vir die demokrati 
ring van die univer iteit. My op 

trede teen ap rtheid is ook vir my 
van uiter te b lang. Die foute in ons 
samelewing sal nie van elf regkom 
nie, on mo t dit reg maak. Ek is 
bereid om my ten volle by die mas 
sa dernokrate in Suid-Afrika te 
. kaar en ok 'n rol te speel. Ike 
aanhouding ond r verhooor is 'n 
bewy van die morele bankrot kap 
van die staat, 

Vr ag: W t voor ien julie vir die 
toekoms van die land? 
B ttin: ~ k is nie onrealistie oor 
die probleme wat ons in die gcsig 
taar nie. Ek dink eerder dit ion 
reali tics om te glo dat die huidige 
regering oplos ings vir die probleme 
het. 

Dit is baie belangrik dat ons van 
dag moet lui ter na die tem van 
buite-parlementere groepe. Die re- 
ering i. besig om presies die teen 

oorge telde te doen. Die mense 
word direk deur apartheid geraak. 
Hulle verteenwoordig die meerder 
heid van die bevolking. 

Eers wanneer hulle . temme ern 
stig opgeneem word kan ons begin 
bou aan nie-ra igheid en demokra 
sic. Vir ons as studente behoort die 
pro e op kampus te begin. 
Geordi: My ideaal is 'n vreedsame 
en stabiele Suid-Afrika. Om dit te 
verseker sal die strewe en wil van 
elke Suid-Afrikaner gerespekteer 
moet word. Almal behoort die re 
te he om 'n mening te lug oor die 
nuwe Suid-Afrika: niemand mag 
hom of haar elf die reg aanmatig 
om namens die meerderheid van die 
bevolking bloudrukke te verskaf 
nie. ie proses moet op dernokrr tie 
se wyse, deur debat en dialoog en 

onderhandeling bereik word. 
Ole noodtoe tand se geweldige 

inperkings op die pers en swart or 
gani a ie werk negatief in op lang 
termyn oplo ings. Die toekoms 
moet en sal ge koei word op die, wil 
van die meerderheid. 
Penny: Baie blanke studcnte meen 
dat daar nie pick vir hulle In 'r 
nuwe Suid-Afrika sal weco; nic, 
maar ck glo dat daar vir on plek 
al wees. Nog belangrikcr: daar I 
vir on 'n plek op die weg na 'n 
nuwe Suid-Afrika. 

Ek dink blanke studente se eerst 
taak IS om toegankJik te wees, on 
bcreid te wee om na die ander kant 
te lui ter. Ons witrnense i onbewu 
van wat 'n lewe onder apartheid vir 
rniljocne mcnse beteken. Sensuur 
vergroot ons onkunde en daarom 
dink ek dat dit belangrik is om t 
sock na ander rncnings, deur koe 
rante soo Die Vrye Weekblad en 
die Weekly Mail te lee. Ons moet 
ook met wart tudente praat en p - 
litieke vergadring by te woon. 

Ten tweede moet on optree teen 
wat on ien. Stilbly i goedkeurin . 
On moet apartheid ora] teengaan: 
by die huis, die kerk, on koshui e 
en in ons houding en gedrag. Om b) 
anti-apartheid organisasies betrok· 
ke te raak, skcp die ideale geleent 
heid om deel van die veranderin - 
pro e te wee. 
Vr ag: Het julie 'n pe ial hood- 

k p vir tudente of vrou op Afrl 
kaan e k mpu. e? 
Geordi: Suid-Afrika behoort aan al 
mal wat hier woon. Ons moet dit 
vcr taan op 'n manier wat ons toe 
laat om verskillende kulture en tra 
disie te gebruik om ons elf te ver 
ryk. Ons sal nooit die welvaart of 
idea Ie van ander individue of groe 
pe bedreig nie. 

Studente behoort by organisasie 
soo Nu as aan te sluit waar hulle 
blootge tel word aan den e van die 
meerderheid van die bevolking. Die 
organisasie het plck vir alma I wat 
gekant is teen apartheid en op soek 
is n. 'n vrcedsame oplossing vir 
Suid-Afrika. 
Bettin : My bo d kap aan Afri 
ka n e studcnte i nie vee I ander 
as die aan Engelse tudente nie: Vir 
julie as Afrikaners is die druk waar 
skynlik groter a vir my met 'n En 
gel e agtergrond. 

Nogtan moet on stud .. nte ekcr 
maak dat hulle optrede nie op voor 
oordeel gegrond i nie, maar op eer 
likheid en opregtheid: nie oninge 
ligtheid nie. Rus julself toe met 'n 
opvoeding wat julie sowel kritie e 
en deernisvol1e Suid-Afrikaners sal 
maak. 
P nny: Ek dink vroue moet in hul 
self glo en optree in die samelewin 
eerder as om net as passiewc We. en 
te leef. H ulle moet aan hul krag en 
vcrrnoen glo en veg vir dit wat hul 
Ie wil he. Vroue moet nie daarvan 
wegskram om teen seksisme in hul 
per oonlike lewens en die amele 
wing te baklei nie. 

Duisende eerste jaars nie aanvaar 
T RSIERE inri tings in die Skiereiland het van 
jaar owat ] 5 000 e rstejaar tudente weggewy . 

Die reu e . tyging in eer tejaarsaansocke i. by 
die mee t univer. iteite en technikon aangetref. 
Die Kaap e Technikon toon 'n styging van 40 
p r nt in eer tejaarsaan oeke. Die Univer iteit 
van Kaap tad het ongeveer 10 000 aan oeke ont 
yang waarvan net 2 500 aanvaar i , terwyl die 
Univcrsit it van Stcllenb ch net 2600 van die 
7 000 aan oek aanvaar hct. Die U se aansoeke 
het konstant ebly die laaste paar ja r. 

Die Univers iteit van We -Kaapland en die 
T chnikon Ski~d kon nie die presiese om- 

yang van hulle toename verstrek nie. 
Die oorvl ueling van aan oeke vir die onder 

skeie tersiere inrigting verduidelik deels waarom 
daar jaarlik soveel aanso ke om toelatin ont 
yang word. Eerstejaars do n gewoonlik aansoek 
by meer as een inrigtin . 

lndien hulle dan nie by een universiteit of tech 
nikon aanvaar word nie, kry hulle gewoonlik toe 
lating by 'n ander, 

'n Verdere rede vir die tyging is die feit dat 
heelparty skoolverlaters tan verkies om ecr hul 
Ie studie af te handel voordat hulle Weermag toe 
gaan. 

t 
I I oJ 

r t' 

Op n 7 day a w k 
,for: ,., J8 ~,ter J 

nr M rrim (\ Av & Andring St 
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Nat Sim~!!'~~e~~~uide~h~~(ek~~~~y~J~' 
Deur LANI ELOFF juiging die saal binnevergesel. Mnr. riteitswagte die toeskouer hardhan- 

Engelbrecht, oud springbok-hct die dig verwyder het. 
~IMOJ"(SBE}{G se 28 ste Winston M t i 1962' IS" 
Met was 'n bietjie aangeklam met e In . In~est~. y yrou IS n Tydens die 'White House Guin- 
reen, maar het nietemin geesdriftig voormalige MeJ. Suid-Afrika. ne s' het perde soos Hi George, Bye 
verlede Vrydag in Simonsberg se Die perdewedrenne is afgestel, Ronnie en Bad Jesse veral die oog 
eetsaal plaasgevind. maar die perde is nogtans bewonder gevang 

Na aanvanklike vertragings van- en koudgelei. Die deelnemers in die 'n Karatevertoning deur Hennie 
wee die klamheid het die Mej. Met 'Anabolic Steroids Rundown' was Bosman en sy span is aangevul deur 
finaliste en hulle metgeselle 'deftig ontsenu deur 'n toeskouer. Aange- 'n lid van die publiek wat hand wou 
binnegebibber onder "sekuriteitsbe- vuur deur sy persoonlike "steroide" bysit. Ten spyte van mnr. Bosman 
geleiding". Die aankondigers was bet die toeskouer probeer om die se vro ere waarskuwin dat die doel 
mees toepaslik in "wetsuits" geklee. perde te kaap. Seringe, Gimme a is om "die ander ou plat te slaan", 

Die eregaste, mnr. en mc.rJannic shot, Ben Bioplus en No Medal, vul i die ywerige toeskouer nie verplet 
en Ellen Engelbrecht is onder die van die berugte Where's my medal, tcr nic. Die vertoning is afge luit ..",.,.....,..,..--_....,--_------------"F:3F; met 'n (on)sukse volle poging deur 

Bennie Bo man om tukke hout 
met sy kop, hand en voete te breek. 
Mnr Bo man het die skuld op 
"hardehout' gepJaas vir die flop. 

Somersportdra i deur modelle 
van harl Be t verto n. Jahaun 
Burger, verl de j, ar e Mej. i 
monsbcrg Met was 'n un teling by 
die 'imonsberger. Die wernbroe 
ke in pienk, blou en wart het veral 
waardering uitgelok. 

Die modelle moes man in duik 
pakke en self 'n "aanval" a la Ja 
me. Bond oorkom, maar het hu11e 
oed van hulle ta: k gekwyt, 
Die kroning van Mcj. Met 1989 

wr die hoo tepunt van die dag Ta 
nia El van Fric i vanjaar e MeJ. 
Met en haar twee prin esse is Ur u- 
.la All rs (Minerv, ) en AIel Lieben 
berg (Nerina). 

Liz tte de Beer en Theo Ferriera 
is aangewys as die be geklede paar 
tjie. Lizette was elegant in dowwe 
pienk en swart met 'n hoed geklee. 

Foto: ARMAND NEL 
SIMONSVULLE ... hler trlppel Simonsberg se een; 
jaaroue vulletjl s s nuw eagtlg rond voor die 
tentoonstelllng In die ring. 

F eminisme, pornograf e en ka 
IS feminisme werklik 'n skelwoord 
of is dit die mees opwindende be 
vrydingsbeweging van on eeu? Kan 
ons moontlik hoop op 'n geneesmid 
del vir kanker, die iekte van ons 
tyd? 

Sosius-week, van 13tot 17 
Maart, sal aan Maties die geleent 
beid bied om antwoorde te vind op 
hierdie vraag tukke, 

Die tema van So ius-week i "So 
siale verandering op pad na die toe 
koms". 

Onder oek al gedoen word na 
die vrou en haar osiaal-maatskap 
like situasie. Feminisme is 'n inte 
ressante en kontroversiele onder 
werp wat nog baie min aandag op 
kampus geniet het. Probeer die 
klomp feministe net snaaks wees of 
is hulle 'n groep elfversekerde 
vroue wat nie toclaat dat 'n patriar 
gale ops t hul1e stuit in 'n trewe na 

g~l~kheid en selfverwe enliking 
me. 

Maandagmiddag tydens etensuur 
word daar 'n debat gevoer oor die 
vrou se rol in die samelewing. Mark 
Behr en Marion Shaer praat ten 
gunste van die moderne vrou. Daar 
teenoor sal die prim van Huis ten 
80 ch, Margie Gordon, en Andre 
Olivier debatteer dat die vrou slegi 
tuiste kepper en moeder is. 
M and g nd word 'n video ver 

toon oor die maak van pornografi - 
se film. Word die vrou uitgebuit of 
laat sy elf to dat mans haar mi - 
bruik? 

Din d gmidd om een uur sal 'n 
diepte-besprcking oor femini me in 
die Sanlamsaal aan ebied word. 
Me. Denise Ackermann, do ent aan 
die Univer iteit van Kaap tad, en 
t wee dosente in 0 iologie aan die 
U , me. Andrinetta ritzinger -en 
me . ..Irena van der Spuy, salop die 
volgende aspekte fokus: "Wat i 

BE A BUDDY ... drlnk 
verantwoord IIkl 

Drink 
gem tigd 
BUDDYGEE is w r in 
die lug. Die jaarlik e 
Buddyveldtog op tell n 
bo ch neem op 18 M{ art 
in a a n v a n g met 'n 
Buddyrally. 

Die buddyveldtog spits 
hom daarop toe om drink 
en bestuur te bekamp en 
moedig studente aan om 
verantoordelik te begin 
drink. 

'n Buddy kornpetisie 
en uitstalling, 'n Buddy 
plakkaat kornpctisie en 
m idderna ve rton i ngs 
word ook b plan. 

ker 
emini me?", " emini m in uid 

Afrika", "Die voor en -nadele van 
'n feministie e beweging op karn 
pus" en ., ·emini. me cn die Byb I". 

Wond en Dond rd t]5 n 
16 Fcbruarie, val die klem op c 
sondheid. Woen dagmiddag praat 
Rene ega] van die kankernavor 
sing. raad op Tygerb rg oor testika 
Ie kanker. Hy wa 'n slagoffer hi r 
van en sal praat oor y per. nlik 
ervaring a ook die toekom moont 
IIkhedc van kankern vor ing, Die 
vraag of daar enige vordering e 
maak i om 'n kuur t vind vir kan 
kcr bemvlo d on. aim 1 op indirek 
t of direkte \ y . 

Die week word die Donderda af 
ge luit met 'n filrnv rtoning or v r 
kragting. 

- 

ALEX.rlND !.RSTRA,AT 110 
T LLENBOSCH 

Deurla p u I rkontr k by 'n to n ng w nde fIrm' l cond 
vir die de #gllkli lel v n sy opl I mg. 

Vir die GEGRADUE ROE en di STUDENT In r kening 
kunde bled ens: 

I lmg( progr rn 
gnl k 

kryf ian: Skakel ens p r 
010 P r .one IlvHnn n. 

T T 
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liz a 
MARLIZA VILJ )I~N, 
20-jarige BA-. tudent en 
I K .. lid van Lydia is verle 

d ' Vrydag as Mej, Matie 
}r nd 1989 ge loon. LANI 
I~LOI' J. het met haar ge 
sels. 
W t w jou nv nklik df),fve r 
om in te kryf vlr 'n koonh id wed- 
tryd? 
My p"l. hct b luit ek moet in 

, rvt en anvanklik Was ek lad me 
III ni . 1 o het ek nog altyd gedink 
dat die posisic van Mej. Matieland 
groot poten iaal het en dat 'n men 
b. ie rneer daarmec kan do n 'n 
Mens kan III aan iet vcrandcr a 
jy op die "sideline" Sit nie Dit is 
altyd makliker om te kriti ccr as 1Y 
nie self d el e In nie. 

HEk het genoeg om te 
doen om nie van my In 
koei op 'n skou te maak 
nie .' , 
Hoe len jy 'n univ r itelt oon 
h id? W t i h ar doel op kampu ? 

Moe: my as eblief nie 'n skoon 
heid noem nie! Mej.Matieland i 
defnitief nie net 'n mooi gesiggi 
nie. Sy is 'n ambass deur vir die 
Univer iteit n vir lJ kor. Sy moet 
eorganiscerd en 'n leiersfiguur 

wees. Sy moet ook definitiewe 
standpunte kan inneem en hard kan 
wer . 
II t JY I ni pi nn vir jou t rmyn 
n dl IJuddyveldtog? 
hk het no nie eintlik tyd chad 

om aan die Buddyveld og te dink 
nie. Ek het die portefeulje van U - 

be og gro er rol VIr 
korprojckre III die Karnavalkormte 
zekry. Ek WI) mv veral daarop toe 
pits om baie nou met die vroue in 

die omge vmg iaam te werk en 31 
Icrhande projekte an tc pak My 
standpunt 1 "W hen vou ducate a 
man y~.)U educate an individu I. b t 
wh 0 YUU educat a woman YIJu 
ducate a nation .. 

Jy 's die nig te dogter n di [ong 
. t in jull in. Wat w jou f mi 
Ii re k ie to hull hoor jy i e 
kroon? 

My oucn WJ bai- verb, a , mat r 
was natuurlik baie bly. M pa het 
dood: bleek geword toe hulle my 
naam aan ekondi het. Ek het met 
my ecn broer gepraat en hy j, bate 
baie opgewonde. Die under een tap 
10 nou met my foto in die dorp 

rond! 
Het di kompeti i enl e iet. vir jou 
p rsoonlik b t ken? 

Ja. Ek het veral bale men eken 
ni opgedocn. Tyderu 0 In kom ti- 
ie leer 'n men wic jou vriendc i. 

wat agt r jou sal staan, maak nie 
L aak wat gebeur nie. Ek het ook ge 
Ie r dat 'n men nooit lets anders 
moet wees as net jouself nie. Wan 
neer 'n m n jou aan tel on vo r 
doen as icmand anders, loop dinge 
skeef. 
Wat w vir jou die h I lekker te 
van die komp ti. ie? 

Die lekker te van alles was be. lis 
om die meisies te leer ken wat aarn 
met my finaliste was. Ons is 'n an 
derste tipe klomp. Ons saamwees 
was die lekkerste van alles. Ek het 
r~gtig vriende gema,ak en vir almal 
hef g word indien n mens kan se 
dat jy in so 'n kort tydjie vir iemand 
kan lief raak. 
Fcmini m ma k al ho groter op 

ng op die k mpu . 110 voel jy 
per eonlik oor die g bruik van die 
fkorting "m ." in pi van "mej." 

en "m v"? 
Ek gee nie om of iernand my 

"me." of "me]." no m nie. Om ge 
troud of ongetroud te wee verander 
geensins iet aan 'n vrou se statu 

Me j. Matieland • 

nie. Ek dink dit is ma r grotendeels 
'n kwe sit. van in. titu ionali ering 
110 voel jy oor die wi elvorm 
, dame" en "vrou"? 

Ek voei "dame" is 'n aan preeks 
vorm soo dit in "dames en here" 

HEk is beslis baie bekom 
merd oor die situasie in 
Suid-Afrika" 
gebruik word. Oit is 'n gerieflike 
bcnaming om 'n onbekende vrou 
mee te groet, "Dame" is nie 'n 
waardeoordeel wat 'n mens vel nie. 
Maar ek dink "vrou" moet meer ge 
brulk word. Daar word tog nie van 
'n "hcreko huis" gepraat nie, en 

daarorn moet daar van "vrouekos 
huise" gepraat word. 
Ho al jy reag er op mense wat Sf 
skoonheidskompeti ies is net vir lee 
koppie en '0 "c ttleshow" wat 
vroue as objekte daar tel? 

Daar is defnitief kompetisies wat 
net op die uiterlike ingestel is. Mej. 
Matieland is nie 6 'n kompetisie 
nie. Ek het in elk geval genoeg werk 
om nie van my 'n koei op 'n skou te 
maak nie. Ek dink die kriteria vir 
ulke tipe kompetisies moet veran 

der. Skoonheid is nie net op die op 
pervlak nie. 
W t is dsn jou d fini ie van 'n mooi 
m ns? 

Skoonheid is 'n gawe van die 
Here, dit behels die unieke manier 
waarop jy jou inncrlike na buite 
bring en jouself oordra. Daarom be 
hels skoonheid veel meer as net 'n 
gesig en 'n lyf. 
Aangesien Uskor 'n nie-polltleke Of 
g ni ie is mag jy nie politleke uit 
prake m k ni . M r sou jy tog e 

d t di itu ie in on I nd jou be- 

komm r? 
J.1 besli . E k I bale b IC b kom - 

merd oar (he snu \ ie in on land 
Daar 1\ baie om bekom ierd oor te 

Ek glo nie daar is iets 
soos 'n supervrou nie." 
en gelukkig wees. Wanneer 'n vrou 
haarself verryk en ontwikkel baat 
haar huisgesin daarby. Ek glo me 
daar is iets soos 'n upervrou nie. 
Ek wil eendag my werk en my huis 
gesin op 'n gebalan eerde manier 
kombineer. 
Wie bewonder jy die mee t ? 

My mao Sy is 'n baie dinamiese 
vrou wat op hoogte bly van alles in 
die wereld, maar nie haar ge in af 
skeep nie. Ek hoop ck sal eendag 
soos my rna kan wces, hoewei ek dit 
betwyfel! Dit help nie om te se ek 
bewonder iemand soos Margaret 
Thatcher nie, want ek ken haar nie 
werklik nie. 

esop by tr oue 
~D~-V-A·N·E·SUSa:II.:a_---- Die tcma van die troue wa 

ur A BRAND "Hollywood". Al die ek ie het vol- 
Die "ecr" van Dagbreek en Nerina gens'n bepaalde lema a ngetrek, 
i . op die nippertjie gered! byvoorbe Id Shaka Zulu, die M fia 

Op Dond rdag 15 Februr ric het en dies meer Die "Eiffcl-Super 
Da br ek n Nerina ewige trou aan bowl" was feestelik getooi met plak 
meka r beloof op die tradi ion Ie kate uit bekende fliek . Agterna het 
~ p utroue", Di karnavalbaba is Shaka Zulu die heildronk ingestel 
die volgende dag gebore. 'n Bruidsmaal asook 'n dan het vi; 

Die twee prims, Gerrit H Arthur" die gaste gevolg. 
van Vuuren en M reli e "Grace Jo- Volgens Mareli e de Villier het 
ne. n de Villiers het op die sererno- die tern a bygedra tot di feestelike 
nie f ehar k. atmosfeer en wa dit die ideale ge- 

Alles het b gin met die verlo- leentheid vir die twee ko huise om 
wingsparty wat verlede Dinsdag in "nouer bande te smee". 
Dagbreek se quad gehou is. Dit het Die eregaste was prof. van Nie 
di J vorm van 'n vrugtefee aange- kerk cn me. L Rabie, die onderskeie 
n em. Die bruidegom het eers die inwonende hoofde van die koshnise 
midd die ouer , asook Nerina e SR-lcde en oud prims was 00 teen: 
to temming evra. woordig. 

Die bruidegom het be. pc op sy 
driewiel op'gedaa . Arthur het e r 
'n paar vUll Tappe verte) totdat die 
udomine " op d a het. "Super 
Pri t" (Joh n Tolken) hel op die 
h nde v n e r tejaars in evlie van- 

die plan' t Kripton. Met y - 
wac gd rappe het hy die te op 
hul gemak g stet. 

. Arth.ur en Grace mo~s lngeluk 
kl trou. Soo Super Prt 8t dit e 
. tel het: HVnndag trou ck hierdie 
paartjic binne gemeenskap, buite 
cmccn kap, a gevolg van gerneen 
ka p". Sup r Pri t het ( 1 die bruid 
e oen nog voordat Arthur dit kon 

docn. 
Dit wIl voorkom a of die bean - 

te bruidegom Ie e n dig het om c 
k rc vaardighede te leer b mer. ter, 
want hy hct reeds huweliksprobJe 
n~e .. "w, arm e niemand kan help 
m . 

Vol cn Grae (ook geno m 
"UroceH dcur Super Pri st) was dit 
'n v rreg am met Arthur te kon 
tmu. Oil wa '0 bliLverhouding en 
i 010 Hi om a n at haar man se 
Ise to voldoen. Di 'ere w t huUe 
mek. B1 v.el sicn i egter opbou nd 
en ngcll m. 

t 
n 
\ 

c 
t· 

Net-flu 
M-Ne 
Deur CHRIST A BOSMAN 
KARNAVAL was vanjaar weer vol 
opwinding, afwagtin en goeie ou 
Tassies in die lug soo: Maties af'ge 
kraak en uitgehang het. 

Met 'n redelik vrye tema soos M 
net, 'n goeie saak oos USKOR en 
die laaste vibrasie van die vakan 
siegevoel kon almal uithaal en wy , 
weer terug it of net laat waai. 

Presie waar die konneksie tussen 
honger hoenders in .. tiopie, kaal 
kindertjies op die Savanna vlaktes 
en Alice in Wonderland of The 
Phantom of the Opera le. bly ondui 
delik. Jy w rp jou maar in die stryd 
en s ud blik, jou sak of enigiets an 
ders wat dieselfdc impak sal he. 

Die vcnsterversierings e temas 
'het ge tr k vanaf Grease, Private 
Benjamin. die nimmereindige 
Rocky Horror Picture Show tot 
.ommer-'n-nomm r-ou-007. Hier en 
daar was die pret net-net M-net. 
Net jammer dat die wind so baie 
van die harde werk in die wiele gery 
het. 

Die grens tussen vensterversie 
rings en koshuisver~ierings was be 
slis maar papierdun, lakendun of 
sellofaandun. Die oncenvormigheid 
het veroorsaak dat dieselfde krite 
rium os by beoordeling van kleiner 
skoolkonserttipe en ter. elfd rtyd 
semi-I( R UI K produksies gcgeld 
het. 

Uit die vlotoptog was dit duidelik 
dat Ben Jonson teroiedc gebruik, 
hoenderkop smurfies in Helsh )ogtc 
bly en die loerende oog van die M 
net k mera oral is. Liberace . I! 
vaardige vin crfi is ook t.en toon gc 
stc1 met verstrooide profcs ~ors en 
nerds net 'n kortkop agter. 

Bchalwe vir dIe kele van 'n paar 
Bacchu~ ondersteuncrs het die 01' 
t~ darern redclik droog verloop - 
dlc eOl ~te watcr akke wa die op 
die "mo nin after "-hoofpync. Je- 

Foto: T ANJA HICHERT 
BLOMMEKINDERS ... vir die goel saak van karna. 
val 01 nlg volwasse student sy h 1m fanta· 
Ie ultl af. 

regtigheid neem sy eie vreemde ver 
loop met kuddende blikkies wat 'n 
u nieke straf vir die vorige aand se 
fuifer is . 

Die nuwe vlotroete was duidelik 
'n sukses en so ook die biertuin. 
Maar helaas; die kontroversielc 
joolplaas het "blowing in the wind" 
geeeYndig. 

Maar die tof, tcsame m 1 meter 
c:;ellofaan, kreukelpapierblommet 
jies en karton hcl oor Karnaval '89 
)aan Ie 
Vir opnuut ,gedi orientecrdc eer 

tejaars was dit 'n hoogtepunt en 'n 
bla ~kan& 'n soort !!oc;iale inlywing 
in die Matle-milIeu. 

Vir wclsynafhanklike wac; dit 'n 
uitkoms en vir die plaa like inwo 
ner~ en verkecr!)departement 'n 
n. gmerrie. 
. Maar vir die plesier-aangedrewe, 
Jol-mal student was dit weer eens 'n 
tyd om tyd om te sweet, te werk 
vr lik te wee. en te :y hoc rna' 
val kan kariol! 

f-oto: ARMAND NEL 
SAK EN AS ... vir e n maal In 
dl jaar sit studente I tterllk In 
so n as vir onder. 



Smoeg 
stelsel 
hersien 
k 
D ie Voorsitter van die Karnaval 
omitee, Annien Smith, is van 
~ening dat die kompetisie in 
die afgelope Karnaval van 'n ge 
~eldige hot! standaard was. 
'~aar is bale moeite gedoen en 
bale ekstra werk is ingesit." 
Die Karnavalkornliee beoog 

om 'n kommissie aan te stel uit 
H.K.-Iedt' vir Karnaval om die 
OSMOEG-puntestelsel te hersien. 
p hi rdie stadium Iyk dit of die 

geldkdtegorie~ dan minder sal 
t~1 in verhouding met katego 
nee so os vensters en vlotte. Die 
gl:ldkategorie~ sal egter steeds 
{I(> meeste tel. 
Volgt'nc; Annien sal die nuwe 

stplsel aan almal 'n gelyke kans 
g om die SMOEG-trofee te 
""d' n, maar dit sal afhang van wle 

I hardste werk en wie die 
rrt{'este insit, By die berekening 
Van di€ vensters-wenner sal die 
stall tjies-verkope nie in aan 
fl1~rking geneem word nie. Die 
~~'kkies sal ook nie in aanmer- 
1·lng geneern word by die bepa- 
In,g van di vlotte-wenner nie. 
k n Ekstra kategorie sal dus ge s ep word vir die koshuispaar 
~ t die rneeste geld insamel, en 41(1 wenvlot en vensters sal dus 
t gs b oordeel word ten opsig- 
evan mooiheid (g Id sal due; 
glad ni , hier in aanmerking ge 
t) rn word nie). 
Alhoewel Milit lre Akademie 

hfl J larrnoni algr heel gew n 
k t, Was die and r koshulspare 
on op hul hakke, 

Dankie aan 
die H.K.-Iede 
I<arnaval '89 sou nooit so 'n 
groot ukses gewees het 50n 
?f r di , hulp van dip volgende 
·1<.-ledC' vir Karnaval nie: 

J ~hattie, Elsje, John, Elri -tte, 
SO an, Madre, Andries, Gina, 
d~r nd, Deanne, Marius, Na- 
la,. Deon, Quintus, Andre, 

ihnstelle, Michael, Liesl, Ivor, 
/blJdy, A.W., lise, Wi kus, Eli 
a {th, Johannes, Adri, ~ ler 

Il'lLJ n, lucia, leanne Hanni n 
rSlJla. 

~.~(lie dankie vir almal se harde YV('rk. 
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Reklame: Die Rektor 
en Nuustak 
DIE reklamesctte h t vanjaar 
groot bel ngst lIing uitgelok. 
Aile aspekte van di media is go 
dek. Die wenner die jaar was Si 
monsberg en Nemesia. 
Daar is onderhoud gevoer 

oor Radio 5, Radio Go i Hoop, 
Radio Orion en selfs Suidwes 
Radio. Foto's her in talle koeran 
te 5005 Die Burger en Eikestad 
nuus verskyn. 
Telcvisie-dekking is ook gekry 

oor T opsport waar Majuba met 
'n banter oor di baan g stap 
het. Die oorspronklikste was eg 
ter Nuustak waarin verwys is na 
Helshoogte se hanedine (en die 
gep ardgaande b or de-stuk 
kend-gooi-esk pades). Daar is 
toe m Iding gemaak van Mati s 
se Karnaval. 
Op elke denkbare mani r is 

daar probeer om r kl m te 
maak. Die R ktor prof. Mik de 
Vri s en prof. Christo Viljo n i 
selfs "ontvoer". Irene en Wil .. 
genhof h t vir "Roger Moor " 
.op D.F. Malan Lughaw ontmo.t 
en Huis ten Bo ch en Pieke het 
'n pop-corn wereldrckord op .. 
gestel, 

Huis Viss r h t 'n bottel land 
goedwyn aan die st ig r er s 
voorsitterslid van Uskor oorhan 
dig. Simonsb .rg het met 'n I r 
teen die Woolworths-gebou op .. 
geklim. 

Tydens Akkerjol-v rkop h t 
stud nte oudergewoont op 
buiteng wone maniere ange 
trek (somtyds byna onherken 
baar) om aandag te trek. Wilgen .. 
hof en Irene se baba' h t veral 
di la spier geprikk I. 

nners 

Op die M J. Matl land Kronlngsbal Is 'n stral nde Marllza 
Vlljoen as dl w nn r aangewy . 01' spo geleenth Id Is 
gehou In die Lord Chari Hot It Som rs t-Wes. Marllza 
beskou haars If as 'n skak I tuss n die unlversltelt n die 
Karnavalkomlte . Sy b plan 'n root USKOR pro] k waar 
'n R5000 prvs van SAB op die sp lis. Joolkomlf s van 
reg oor dl land sal, hi rvoor m edlng. Sy beplan ook 'n 
ete vir 01 dl Karnavalkomlt e .. cud-veer Itt rs. Marllza I 
In Lydia. 

DIE Karnavaltema, M tie-N t, 
het bewys d t Maties beslis ni 
verbeeldingloos is nie. Die 
t m h t veral by di v nst roo 
verslerln s en vlotoptog vir 
groot vermaak gesorg. 

Tall indrukw kk nd Moo 
Net fliek en programme is uit 
g b eld. K rnaval w s so 'n 
reuse sukses, dat daar 'n adver 
t nsie oor M-Net uitg sa i 
gaan word oor Mati s s idee 
v n K rn: val. 

Almal i dit ens dat die in 
skrywings se gehalte die jaar 
bai beter s verled jaar 'n 
was. Graham Elli I streeksbes 
tuur van MooN t in di Wes 
Kaap, was bai b Tndruk d ur 
die gehalte van ver I di vJotte. 
Hy het ni ulke goei inskry 
wings v rwag OJ • 

"1 thoroughly enjoyed th 
morning. Ev ryon had th 
right att i t ud and M-Net 
achiev d great exposur in a 
fun way. It compl rnent d 
what w try to bring ro 5 to 
our vi w rs: Life i funl" 

Oi w nne r van di agt k - 
t gori i tvd ns di M ,. M - 

ti land Kroningsbal bek nd 
gem ak: 
Ven lers: Huis Marais n Mi 
nerva (met Phantom of th 
Op ra) 
'Vlotte: HC'I hoo t en Erika 
(m t mud) 
Motorkomp Ii i : Harmonie 
-n Milit r Akad rrue 
Debs: H lshoogt n Er lka 
R lei m tt: Simon b rg n 
N m sla 
Aklcerjolle: Huis Vis N n ly 
di 
Fun Run: (1) Hel hoogt n Eri .. 
ka, (2) Huis Vi. r n lydia, (3) 
Millt"'r Akademi en H r- 

TEL. 012121 
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Wen maklik 'De Pap gaaij' 'n nuwe bymekaarkomple 
'n NUWF. restaurant/koffiekroeg 
beloof om 'n b ie gewilde by 
mekaarkornplek in Stell nbo ch 
to word. "De Papegaai]" is glee 
t ) Victoria traat 3 (T I. 98177). 

Dz ar js 'n Onder- en 'n Bo-Pa 
pegaaij. Onder is die "De Wil 
lem Adriaan" wynkelder. Bo is 
di elegante "De Maria Lie 
v nc;"-dameskroeg, die kabar et 
ruimte en dan vlo r m t 'n koel 
rictdak vir die> pf'c,lille oomblik. 
Bowenal is die atrnosfer r g( sel 
Jig met agtp rnusl -k, trelende 
llgte, 'n saarnkorn van cuisine en 
I LJn~. 

B <'0 k g rus D Paps - 
gddlJ vir dll . ., V n pizza tot ham 
burgers wor broodji s, gerocs 
t r dc to br ood]lr s en k o el 
drank. .uwlghed lun 'n "Pa 
P Radij Burger" in (b . taande uit 
ham, rer en kaas) on 'n "Plaas 
Br ak" (boerewor rollor]ie). 

DAAR is nog tyd oor om vir drie 
opwindende kompetisies in te 
skryf. Die Motorkompetisic ver 
eis slegs 'n R 5 donasie. Daarmee 
kan jy 'n BMW 316 wen, 'n de 
k o deer der van M-~et of 23 
groot ander pryse. (Sluitingsda 
tum: 17 April 1989). 

Die M-Net/Teljoy kornpetisie 
s sluitingsdatum is 2 Maart 1989. 
Met R 4 kan jy as eersteprys 'n 
draagbare kleur televisiestel en 
'n dckodeerder wen. !\laweke 
vir twee is ook op die spel, 

A., jy R 25 000 wil wen in die 
Lskor-kontantkornp tisie, kan ly 
sleg jou R 10 na die Karnaval 
karitoor bring en dddr inskryf. 
Die kornpotivie ..,1 u it 10 Julie 
1989. 'n Naweek vir twee en kiste 
wyn kan 0 ik gewen word. 

lnskrywingsvorms ic:, in die Ak 
k erjol of kan by die Karnaval 
kantoor verkry word. Skryf in 
voor drt te laat I!>. 

Op vrlendskap ... dIe Ultvoerende Karnavalkomlt e 
lede van Matles en UCT In 'n geselllge lulm bulte De Po 
pegaalj. He Jllnks Is Roger van die nuwe bvmekoorkorn. 
plek. 

Een van die Mej. Matieland-fl 
naliste, Sylma du Plessis. in 
een van die ultrustlngs wat tv 
dens die modeparade ver 
toon Is. 

Vyf jaar 
die beste 

Huls . Morals het vir dl vyfde ag 
tereenvolgende jaar die beker 
vir vensterverslerlngs ewen. 
Ole H.K.-lId vir Karnaval .chotne 
Marais. hou die beker va .. Heel 
regs verskyn dl prim, PI rre Ro 
driques. 

Hulp henodig 
USKOR (Universiteit van Stellen 
bosch Klinieke Organisasie) is 
waaroor Karnaval eintlik gaan. Jy 
kan ook betrokke raak by talle vry 
willigers-projekte. Woon die ver 
gadering op Dinsdag 14 Maart om 
19hOO in die Sanlam 100-saal by vir 
meer besonderhede. Studente 
word vir die volgende projekte be 
nodig: kook- en sportafrigting, 
k unsklasse, lees-en-skryf-klasse, 
voedingsprojekte en nog meer. 
Raak asseblief betrokke. 

REDAKTEUR: 
Vanessa rand 
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og Karn val aksi e 
NIGHT CRICKl:T: Volop opwin- Kaartjies is die week in die loop- Radio 5 and Talk Art in the Park" 
ding op 8, Maart wanneer die gang te koop en by H.K.-Iede vir word gehou op Sond~g 9 April 
Maties en Ikeys op Nuweland Karnaval, Maak dus gou om te- vanaf 9hOO tot 17hOO m Ronde- 
t~en rnekaar te staan kom. Kaar- leurstelling te vermy, want die bosch. Kom verkoop jou kuns, 
tji s kos R 5. Vervoer per bus is kaartjies verkoop soos soetkoek. juwele, klere en pottebakkers- 
'n ekstra R 5 per persoon. Die Jy kan dit nie mis nie, werk by 'n gesellige vlooimark 
busse word gereel as deel van POTjlEKOSKOMPETISIE: Op teen slegs R 20 per stalletjie. Dit 
die Buddy-veldtog. Kaartjies sal 18 Maart by die Hipermark Brae- moet "kunswerk" wees, dus nie 
in die loogang verkoop word, kenfell - inskrywings kan by die kos nie. 'n Groot seil gaan ook 
asook by die Karnavalkantoor, Karnavalkantoor gemaak word. gespan word waar jy j~u kunsta- 
H.K.-Iede vir Karnaval en by Kom demonstree~ gerus JOU lent kan beproef. Ole. sell "sal 
sommige sportwmkels. kookvernuf en bring 'n paar later oor Radio 5 en Goeie More 
MA TIES DAY AT THE RACES: vriende saam vir 'n gesellige sa- Suid-Afrika opgeveil word ten 
vind plaas op 11 Maart by die mesyn. bate van liefdadigheid. luister 
Milnerton Turfklub. Koste is BUDDY RALLY: Ook op 18 na Radio 5 en koop Talk tyd- 
slegs R 10 per persoon en sluit Maart - kom toets jou bestuurs- skrifte in Maart by die Karnaval- 
toegang, 'n modeparade en 'n en navigasieverrnoe. Dit is 'n komitee. 
Iigte ete in. Altesaam R 3000 se pretdag rn samewerking met die VISE-KANSELIERSBAL: Word 
pryse van Uwe Koetter is op die NVVR. Die roete is ongeveer gehou op 12 Maart in die Cape 
spel. Onder andere vir die bes- 60 km. 'n Roetekaart sal voor- Sun. 'n Kaartjie kos R 100 en 'n 
geklede man, die besgeklede sien word. Vrae moet beant- veiling sal daar plaasvind. 
vrou en vir die besgeklede paar- woord word en 'n toetsbaan M-NET FIETSTOER: op 22 April 
tjie. Daar is so baie pryse dat al- word aangedurf. in die Strand. 'n Fietstoer word 
mal 'n kans staan om lets te wen. KUNSTENAARSDAC: IISwatch, ook later gehou. 

01 Ohls on's Fun Run h t groot bvval g vlnd bV soorne 
w tud nt . Op dl foto v r kvn J r my Copping van 
SAB aam m t dl w nn r . 01 w nners In dl mans. 
afdellng was: (1) Plerr Swlegers van Huts Visser (2) D. Ie 
Grang van Llbertas (3) C. Marais von E ndrag. 01 ult. 
sloe In dl afdellng vir vrou was: (1) l. Bruwer von Arls .. 
t a (2) D. van ZVI van Nerlna n (3) S. ~ob rt van Huls ten 
Bosch. 

Smoeg-trofee 
wenners 

Wenners van die Smoeg-trofee: 
... Nadia Basson van Harmonie 
en Deon Nlgrlnl van Mllltere Aka 
demle. 

'n Matie-Net 
Karnaval 

M-Net het gesorg dat vrv 
teuels geneem kon word m t 
Id as vir Karnaval. 

Foto: ARMAND NEL 

DAY AT THE 

Sal II Maall 1111311 
Mdnellllll Juri Clull 

DEI(~ 
Ilm IVlls~1I1 WillIlWIISP, la~l ""1~ 

MATIES DAY AT THE RACES ... jv 
kon die spoggal enheld vir 
Slags R 10 bywoon. 
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• r , 
WMRVOOR IS DlE 
11)U ? ]5 DiT VIR Ole. 
W~SMA~rl€N '"? n 

[)eur T ANJA HICHERT 

ie Ma ~ J 01 v n • 
I (HRIS MH lOR 'n fm.ile Pal 

IL . tudcnt, en )' vr icnd, Rolf 
Wurr, het verledc we k vir drie da 
Ian d f-er t rivier in die b 
am met OOIll Sak en "Stc elc' g(.; 
laa] 'On het dt lorp e andcr in 
oncr w it ook ru verblyl h t nil 

l led leer ken I k wil nic di krirnine 
rend teen my mcde bos lap r vee 
ni , maar on I n hulle deur die da 
buitc die drankwinkel taan," het hy 
gese. Die tudente het in die dam ge 
was 

Chris kon laapplek by 'n mend 
reel, maar meen hy kon Ole vir Rolf 
"saamsleep" a i mand h6m slaap 
pick aanbied me. "On hct toe maar 
by die rivier gaan laap." H ulle pla k 
tan by vricndc woon tel en het 'n 
op re op 'n af. k irting in 'n sitkamer 
by 'n hui. in Oi Boord. Volgens hul 
Ie 1\ dit bale klein en wil die men 'e 
R WO d arvoor he. 

Vol en hulle het i daar OJ n 
m r plck op pla e buite die dorp nic 
Hull meen ook dat hullc bale moeite 
r.edoen h t om behui m~ te oek, on 
d nne r om plakate in die Ne lin 
di f ikult 'It, kenni .gewin J borde op 
t c plak, Hulle da r i n paar plek 
k be kikbaar, maar daarvoor het 
hulle 'n kar nodi n die pry e J 
• errc aand ". "Vcrh iurd we t 
dat o baie tud nte pi k oek en dan 
vra hullc buitcnsporige pry c." 

1\1 Chri en R))I se be ittings i l in 
'n ara c c to r tot tyd n wvl hulle 
b hu: 10 kry. 

n VIOUC tud nt HI h' . J Imale jaar 
h t t)t nlan by 01 n pluk. Xy 
w in nou III 'n kamcr wat y a n 
• hor I" b kryf. het cd rt die be 
un van Januarie di ko rante dopge 
hou cn on ukse \-01 vir vcrblyf Jebel 
Vol en haar i di plakkery I m 
aan enaarn. "Jy v I h wclo en 
kannie wot Ole want I JOU bock I 

toor I ne weke van die univer 1- 
tcu I al verb} cn ek h t no nik ge 
doen nie." 

Die twee tudente met wie sy ver 
lede jaar afgespreek het om 'n hui te 
de I, plak nou nog nadat die hui wat 
hulle wou huur nie me r be. kikb ar 
I ni 

Snort clyk ton w It op die 
kampu rond aan vert I v, n tudente 
wat bet al om III mot rhui te bly en 
'n "hel spul kun studente wat nie 
verblyf het me"; sells die gerug van 
'n tudent wat in 'n motor Iaap. 

J I icwcl daar volgen di Admini 
trast van die univer iteit owat 60 

vakature in die vroueko hui be- 
taan, en 'n paar 0 lp kamers in die 

WAT. is di . rol v n Die Matie? Wat is die rol van 
mge koerant? 

Drie funksies word algemeen aangedui, naamli 
om in te lig, te vermaak en op te v ed. 

In di reglemente van die tudenteraad sta dat 
Di Matie nuu n artikel moet publis er oor sake 
"w t vi y leser van belang is". Die reglemente is 
ook van 'n redaksionele korle vir Die Matie voor- 
ien. Dit se onder meer Die Matie "streef daarna om 
all nuus ewewi ti , korrek en obje tief weer te 
gee" en dat Die Mall "indringende, ontledende ar 
tikel oor die bree landspolitiek steeds as deel van sy 
opdrag beskou". 

G en men taan heeltem al objektief nie, maar 
die redaksie van Die Matie strewe daarna om ewe 
wi gtig te berig. Op die blad ye van Die Matie word 
beri oor'n verskeidenheid van aktiwiteite. Sp si 
fi k op die a tueel bladsye word hreere land kwes 
si a n e preek. Die moning artikel hied an enige 
t J lent die geleentheid dat sy opinie gep rbliseer 
w rd. Daar word ook berig oor nuu g beure op 

m u , oor sort, kuns en so iale geleenthed . Die 
inter at pu }j ad rye vertel aan Mati swat op nder 
kampu e g beur n van die opini ,s van tud n e 
.I r. 

"Daar is defnitief 'n 
tekort aan behuising - 
dit is 'n krisis van 
jaar." 

pry ,t min 

CORNIS VAN DER LUGl h t gaan gesels m t dr. ANI RI· TRElJR .. 
NIC Hl, Icier van die Kon erwatiew Party en di Arnptelike Jpposi ie in die 
Volksraad. 

Gehoorsaa die vee 

"Die kosh ui se moet 
gebrui kersvriendeltk 
vir senior studente ge 
maak word. I, 

man ko hun i, or ... ee hierdic tu 
dcnte dit een 10 om in uruver: iteit 
ko huise tc woon rue. 

Die tekort aun priva: t tudcnte 
huis vesting in Stell nho ch begin vir 
di c r t ke r talle tudente raak. 
Ander a vo i [are h iu die navrae 
n a kc na 'n woon tel of kamer ni 

na di ce r. t twcc weke van dl 
m ster op nic. iemand is seker hoe 
veel studentc no nie blyplek het nic, 
maar daar is kon cnsus onder pri 
vaat tudcntc en eiend m. agente dat 
die wat huisve ung het "gelukki is" 

Volgcn. 'n verhuurin agent up die 
dorp, me. Suluu South y, het y van 
jaar me r navrae a ooit vantevorc 
~Jehad. 'Daar is def'nitief 'n tckort 

. Me Southey het byg voeg dat dit 
rue mcer 'n luuk heid vir tudente i 
om privaat t woon nie. "Toe ck . ewe 
jaar gelede a' n tudente begin vcr 
huur het, wa dit tn luuksheid Dit is 
nou nie meer nie, vernaam a dit 'n 
roter woonstel i en drie of vi r men 
e deel " 
Volgens 'n te kproef wat he .1- 

ke tadnuu in Stcllcnbo ch gedocn 
het Iyk die gerniddelde pryse om 'n 
woonstel te huur soos vola 
Lnkclwoonstel 
Fen laapkamerw ion: tel 
Twce laapkamcrwoonstcl 
R 5 0 
Drieslappkam r voon tel 
R 650 

R 260 
R 37<; 
R 450- 

R 600- 

• • like doop pers 0 Ie IS 
IIi rdic rubriek wcerspicel 'n per- 

oonlikc icn wys en nie die van Die 
Malic nie. Hierdi stelling word ge 
ri aan aile oorsen itiew en benoude 
I er. Vir al die lc er wat die duiwel 
in raak a daar met jet. 00 die NP 
Wecrmr ge pot word. On. wcet nou 
al lankal PW (of Nelon, of Vlokkic) 
is nie meer 'n heilige koei nie, maar 
van wanneer af I lets 00 die N P of 
die We rmag 'n heilige ko i. 

Mens kan begin spot 0 r KP-Weer 
m g Maar dit ou nie deug nie. Mis 
kien i dit te na aan die waarheid. r~n 
soos on almal weet skarrel die Iink 
ses en hulle meclopcr nog aJtyd se 
dert Van Zyl Slabbert uit die Parle 
ment i .. Daarom I. PFP Weermag of 
NDB-W erma ook buite die kwe - 
.·Ie. 

Oit i. net oveel meer realbtie om 
lrapplcs te m ak of kritics te wees 
o )r die N P, (en die wcerma ). Maar 
om nou nic tc ccnsydi 1 te wee en 
ter elf rtyd die goclC rand van '11 
gocic Vfl nd te cho lr. uam, hler i. 
vir die eer:-,te keer in die c!-tkicdeni 
van P rspektiewe en Din l' (as per- 
oonhke sicnin ). . ,rapplc oor die 

J J KS['S: 

Gehoor van Winni Mandela e 
nuwe anti-rook veldtog? 'Kill Stom 
pi '. En graffiti in Kaap tad: 'Stern 
pi kannie Winnie'. Vir die lesen wat 
nie Pcrspektiewe sc ~rappi s vang 
nie, dit beteken dat Winnie Mandcla 
in'n root gemor. sit en Nusas-lcde 
mag nie meer van Winnie Mandela 
praat nie, maar net van Winnie. Nel 
son.i (soos p~ en Vlokkie) 'n heilige 
koel, en mag me be wadder word nie. 
. S6, nou dat .daa~ g?ed wegge kop 
I. mct persoonhke lemngs, die Weer 
mag, die NP en die linkses kan on 
bieljie besin oor vroue, eerstejaar cn 
r~s. ~sme. I~n natuurlik persoonlike 
Icnmg . 
Ons leef in verand rende tye, a 

men hard daar or besin is dit nie 
mocilik om hierdi gedagte te begryp 
nie. So nou en dan kom men dit selfs 
in Die Akker en finlaYL agter as die 
drinkers politick praat, en van die ge 
luidc wat hulle maak linkser a gc 
woo.nli~ IS. ~ee. nat~llIrlik aJtyd ver- 
Igtlg III .0 n ~ltua Ie. (,ewoonlik i 
men c wat geluide III cntge bar maak 
dr mk. Nietemin verander die tye. ' 

'tellcnbo eh hel oveel meer 
swart~en bruinstudente by. Die Ne'l- 

sic is oorbevolk terwyl jy verlede j~ ar 
nog jou vriende maklik kon raaks ien 
tu en die tafel, en elf Nusas raak 
nou meer aanvaarbaar. (Dit i debar 
tccrbaar waarom Nusa meer gewild 
is, die argument loop so iets tus en 
die Hararc-konsert video wat hulle 
wys en hul Slc-lid sc good-looks.) 

In ander opsigte staan die tyd stil, 
1 en spyte van die feit dat daar nou 
kommissies van onder oek oor die 
oop koshuise is. Hoe lank gaan dit 
n~em voordat apartheid werklik op 
die kampus afgeskaf word? Nie dat 
~ie kommissie nie 'n wonderlike ding 
IS wat in die geskiedenis van Stellen 
bo. eh gebeur het nie. I nteendeel, dil 
sal in die tockoms neergann as een 
van die hoo tepunte van die Univer 
'iiteit sc ryke tradi~ie. 

Die vraag ont taan net wat jy doen 
om deel ie wees van die tradisi 
waarop ons land sc mense gaan terug 
ky Praat jy n g van karl irs, ban 
~oe8, houtkoppe of hotnottc? Vcrwy 
IY nog na vrou a ... m isie ,girl of 
chicks? Nie te praat van Wigenhof s 
Prim wat van die woord "dogter" hou 
nie. Dink Jy dit i~ p,oed om eer te 
Ja r te hdwinp," om .. roep"'gce:' tc 

kweek"? Veral as die kwekery deur 
middel van sweet e sic, tekki para 
de , das en baadjic en 'n vloekery g - 
doen word? 

Waar kom 'n HKdid of Prim d. ar 
aan om icmand wat tU8. en a ucn en 
twintig jaar oud is, "kind" te no m? 
lernand wat mag stem, moontlik 'n 
bestuurdersli. en ie het, en vir alle 
prakties e doel indes as volwass gcag 
w rd. 

Hoc gaan Stellenb seh e ryke tra 
disie in lwintig Jaar e tyd lyk a. daar 
jaar na jaar gcdiskrimineer en ge 
doop word sonder dat daar kon truk 
tief ewcrk word aan die afskaffin 
van hiel'die cuwcl ? 

Baie min men e crken wcrklik dat 
hulk pro-d pi,)f pcnlik di kriml 
nerende of neerhalcnde taal bruik. 
Daar is hierdie houding van "almal 
praat 0" of Hek het n g altyd 0 e 
praat". en wat die doop betref is dit 
cerder "vcrwclkommg" of Horicnte 
ring", Ua, n dink bietjie na, en be 
luit of die tyd vir jou til t an f vo 
rent beweeg. Vra bietjie af ho no 
dig dlt i om nou iets kon truktief 001 
raS<>lsme, vroue en doop te do n. 
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'Die deure sal oopgaan" 
"Die D ure van Opvoeding en KuJ 
tuur sal oopgaan ... 
- utt Vryheid handves; Kliptown 
1955 
I N die g skiedeni -handbo k wat 
t, n aan aile wart matrikulante 
voorgeskryf is, v rwys die krywer 
na net drie swart politici in di enig 
ste hoofstuk wat handel oor die ge 
skiedenis van swart politick in Suid 
Afrika. Die besondcre er het Ma 
hatma Gandhi, Tom Swartz and 
Kai cr Matanzima te beurt geval. 
Die naam Mandela verskyn nie eer 
en k er in die hoof tuk nie. 
Wanneer onderwys in Suid-Afri 

ka 'n men op papier konfrontcer. 
word dit 'n probleem om te besluit 
wattcr decl van die krisis jy wil aan- 
preek. Wil JY kyk waarom wit tu 
dente aan ter i re onderwy in tel 
lin 1 meer a' dubbeld die staat ub 
sidles van hul wart mcdebur ers 
ontvang? 

Wil jy kyk na die implika ies van 
rneer a tien gescgrcgcerde on 
derwys departemente? Wil jy poog 
om inhoud te g e nan die betekenis 
van stu deer by ker lig in 'n town- 
hip inkhuis, vergeleke met 'n les 
enaar by 'n elektriese staanlarnp? 

Wil jy vir mense verduidelik hoc 
"Chri telike Nasionalc"-Opvoeding 
gelei het tot die krisi ? Of wil jy vir 
Afrik ner se: Poeple's education j<; 
op 'n rnani r bale diesclfde as so e 
naamde Afn aner vo] sopvoeding? 
I le moontlikhcde is eindcloos en 
uiteindelik kies 'n men iets wat 
moontlik veral tot ons as wit, mid 
delklas studente op Stellenbosch al 
. pr ek. 

Gevol Iik wit ek kortlik kyk na 
die manier waarop "geski deni " 
dcur " hristelik Nasionale" ap. rt- 

heidsondcrwys op skool aangebied 
word en dit gebruik as analo g am 
die probleern gedeeltelik te illus 
treer. 

Dit word baie duidelik dat die gc- 
kiedenis soos op skool aan on ge 
leer, direk gekoppel is aan die ideo 
logic van Apartheid en die gevolg 
like wit superioriteitsvrug. Die aan 
bieding van die yak word g ken 
merk deur dit wat prof. Colin 

Suid-Afrikaners 'n geskiedenis het. 

'n Sprekende voorbeeld is Jou 
bert se "Geskiedenis vir Standerd 
Tien" waarna hierbo verwys is. 
"Joubert ha five chapters, or 154 
pages on South African history 
and his most striking achievement 
istance. No blood is spilt on these 
pages: no Bulhoek or Bondelswarts, 
no Sharpville, Langa, Soweto ... ," 

"Christelike N asionale 
Onderwys poog om te 
ontken dat swart Suid 
Afrikaners 'n geskie 
denis het", skryf Mark 
Behr,nagraadse student 
in Politieke Filosofie, 
N usas-bestu urslid en 
SR-lid vir Spog. Mark Behr 

Bundy van die Universiteit van 
Wes-Kaapland noem "history by 
denial". Christelikc Nasionale On 
derwys poog om te ontken dat swart 
is a fifty-page chapter on 'Political, 
ocial, and 'conomic Development 

of the non-whites'. There is no hint 
of Tabata, Luthuli, Sobukwe, Man 
dela or Biko. No word of the leU, 
the PAC or the ANC or any other 
black political organization. There 
is no echo of any black political re- 

kryf prof. Bundy. 
Ek vra myself af hoe ons as wit 

men e in hicrdie land so arrogant 
kan wees am aan swart studente te 
wil wysmaak dat die geskicdeni 
van die ANC, Biko en Mandela nie 
net minder belangrik is as die van 
die NP, D.F. Malan of P.W. Botha 
nie, maar heeltemal irrelevant is. 
Ons leer hulle eerder van die soge 
naamde "ontdekklng' van die "aap 
dcur Bartolomia Dia. Hoe arro- 

gant kan Muller wees wanneer hy 
skryf in "Five Hundred years": 
"There were about 1 00000 Bantu 
in Natal ... They were a burden 
and a threat to the Whites. They 
squatted everywhere, even on Boer 
farms, went about armed, thieved 
and were reluctant to enter service 
contracts." Hoe arrogant is Christe 
like Nasionale Onderwys om sulke 
snert aan die jeug van Suid-Afrika 
te probeer verkoop? 

Mede-Maties, selfs al gaan die 
deure van opvoeding en kultuur bin 
ne die afsienbare toekorns oop, 
moet ons verstaan dat die oopmaak 
op sigself nie die probleme van ons 
apartheidsopvoeding uit die weg sal 
ruim nie. Ons geskiedenis moet as't 
ware "ooRgemaak" word; ons soge 
naamde 'volks" geskiedenis moet 
'n Suid-Afrik aanse geskiedenis 
word Biko se dood, rassisme, 
nazi me, hongerstaking en honger 
lone, halssnoere, sagte teikens en al. 

Sender die herskryf van die ge 
skicdeni bly die onderwysstelsel 
gerig op die voortsetting van 'n 
blank-rassige en gepaardgaande 
blank-klassige superioritiet. 

Die vraag wat ons as studente 
onsself vanjaar moet afvra is hoe 
die Universiteit van Stellenbosch 
gaan lyk binne daardie HOOp" ge 
skiedenis? Sal u en my Alma Mater 
uitgebeeld word as 'n instansie wat 
besete probeer klou het aan die 
arrogansie en vernedering van 
Apartheid, of sal dit onthou word as 
'n universiteit wat daadwerklik op 
getree het teen die afgryse van 
daardie isteem? Om hierdie vrae te 
kan beantwoord, moet elkeen van 
ons onsself afvra: wat doen ek om 
Stellenbo ch se deure van opvoe 
ding en kultuur te laat oopgaan? 

TR UR ICHT 
(vonof bioosv 13) 
die uitgcslote grocpe deelname te 
gee aan dieselfde soort spel onder 
om hulle te betrek by hierdie kom 
petisie. • 

As iv 'n eenheids truktuur binne 
'n unitere staat voorstaan en jy gee 
nie aan verskillendc gemeenskappe 
die geleentheid om elk in sy eie kryt 
te kompeteer nie, kan jy nie nog 'n 
regime eksklusief vir blankes behou 
en dan aan die ander miskien so 'n 
lckseltjie inset gee nie. Dis hoekom 
ons aan die NP se "julie vertrek 
punt is noodlottig", vir julleself en 
vir ander groepe, 
W nneer die aktiwiteite l' n Suid 
Afrikaan e kerke ter spr ke kom 
word verwyte heen en weer egooi. 
'n Mens kry dat Christene meka r 
vir die ander se "ongelowige" of 
anti-Christ like weg kriti eer. Word 
hi r 'n politieke teologie bedryf? 

God is God van die hele wereld. 
Die gesag van God gaan oar die 
hele skepping en oor aile aktiwiteite 
van die mens. Ek moet funk ioneer 
op beginscIs wat klop met die eise 
van die koninkryk. Kerkwerk en po 
litiekwerk moet koninkrykswerk 
wees. 

Ek kan nie vir Allan Boesak of 
Tutu se "man bly nou weg van hier 
die terrcin, jy mag hier nik oor e 
nie". Aan die ander kant kan hy 
weer nie vir my se "bly jy weg van 
die kerk, jy kan hieroor niks s8 nie". 

As gelowige leef ek in 'n verskei 
denheid van lcwensverbande. Op a1 
hierdie terreine geld sekere bas lese 
beginsels. A ek as ( hristen geoor 
loof voel om vir die politiekc belan 
ge van my bepaalde volk op te kom, 
kan ek nie vir Tutu dit ontse dat hy 
opkom vir wat hy beskou as die be 
lange van sy yolk nie. Ek kan wei 
vir hom vra, en hy vir my ook: HIs 
dit waarvoor ons staan verantwoord 
baar, is dit regverdig, kan jy dit by 
be Is verantwoord?" 

Tutu se vertrekpunt is 'n soort al 
gemene menslikhweid met die mis 
kenning van die volkereverskcidcn 
heid. Ek sc nie vir hom hy is nie 'n 
Christen nie, maar ek se vir hom 
"breeder, ek dink jy lees die skrif 
verkeerd". 
Dink u bi kop Desmond Tutu en dr. 
Allan 80 ak bedryf 'n polltiekr 
teologie? 

Seersekerlik. Dit is nou seker uie 
'n baie vriendelike opmerking OIT te 
maak nie. Vriendeliker sou wee om 
te se hulle bled 'n teologie e motive 
ring vir 'n politieke stand punt. 
En die mod ratuur van die NG 
Kerk? 

Bulle het in Kcrk en Samelewing 
sekere baie waardevolle bevindinge 
gcrnaak, maar daar is sekere teen 
strydighede. Hulle is nie vry van 'n 
politieke idioom nie. Hulle gebruik 
'n idioom wat partypolitie ontleed 
en nie In oorspronklik kerklike idi 
oom is nie. Hulle praat oak al van 
mindcrheidsgroepe. Ek het nooit 
van minderheidsgroepe gepraat nie, 
ek praat van volke. 
Dit Iyk of di wit Suid-Afrika n e 
j ug di w Is nie veel b rip h t fir 
dit w t w rtmen deur m k h t 
ni • Dink u hull i politi voldo n 
de i elig? 

Dit i mo ilik am jou volledig in 
te leef in die gedagtewereld, die as 
pirasies, arnbisie , eise en ook die 
ne atiewe cmosie van haat en ver 
werping wat daar in s kere swart 
gcmeenskappe bestaan, omdat jy 
nie in die praktyk deel van die ge 
meenskap is nie. 

'n Mens moet oak vra of dit billi 
kerwys verwag kan word dat hy 
hom so met daardie gemeenskap 
vereenselwig dat hy 'n spreekbuis 
word vir hulle aansprake, regte en 
ambisles. Met wie sal hy hom ver 
eenselwig? In h everre kan hy as lid 
van 'n bepaalde yolk die nodige be 
grip toon en hulp verleen? In welke 
mate kan hy hom met 'n Ander ge 
meenskap vereenselwig sonder om 
sy wortcls te verloor? Ons vriende in 
die PFP het die ondervinding dat 
die swartrncnse se "you' foo late": 
julie kan nie ons wense vcrtolk nie. 
'n Boodskap tif Matie ? 

Die Konserwaticwe Party hct nie 
die Ur iversiteit van Stellenbosch 
af'ge kryf nie. Ons dink nog die U 
hct 'n bepaalde pick n rol in ons 
brecre Suid-Afrikaanse gemecn 
skap. 

Johan Smith 

INGS 
Wat di k Jy van Wi ni Mande· 
10 en di jon ste gebeur 
rondom haar sokkerspan? 

JOHAN SMITH 
Ek kan lank praat oor haar. 'k dink nie veel 
van haar nie, Men kan niks se nie. Sy het 
haar eie men e in die rug gesteek, 
GRAHAM MEGAW 
Not much. 
GINO BAGLIONE 
She has a point to make, but she i not ma 
king it ira the right way 
DANILLE DEMPSEY 
No comment. 
ANSA ENGELBRECHT 
Ek weet nie eers wie dit is nie. 
TH RESA SLABBERT 
Sy is nou bietjie in die moeilikheid, Ek is 
baie eamuseerd d ur di apport se op- 
krifte oor haar (bv. "VA "). E wa verlede 

j ar orsee en hulle het baie re pek vir haar 
daar, die men e ondersteun haar, 
MARKRAM WILLEM 
Winni Mandela wa relev nt, maar het 
blykbaar hac r naam "krater" gem ak, veral 
na die onlangse B_eb ure. 
EliSMA BARNARDT 
Ek hou nie van haar nie. 
MAGDEL WAGENER 
Nie vepl nie om die waarheid te se. 
ANDRE GilES 
Sy i ni heeltcmal bewu. van die war f ite 
van die vcrhoudin lussen die res van Suid 
Afrikaners nie. Sy is uit pas met die res van 
Suid-Afrika, Sy handel nic volgens die orde 
like wy wat nodig is nie, byvoorbeeld hier 
die sokker~an torie. 
HENNIE PIENAAR 
Sy is Nelson Mandela se vrou. .:.k probeer 
om van die koerantc af weg te bly. 
MARK JEFFREY 
Ek weet nih daarvan nic, ek lee nie die koe 
rante nie. 
MARIZLA MERCUUR 
Ek weet nie of dit aile waar i in verband 
met die sokkerspan storie nie, maar dis 
wrced om. iets aan te yang. 



ANC • 
IS 

Dit was interessant dat die ANC 
afgevaardigdes hul organisasie .'Ie 
jongste voorstelle nie as 'n wet van 
Mede ell Perse aan ons voorgehou 
het nie. 

GEDURENDE die af 
gelope vakansie is 'n 
konferensie in Harare 
gehou waar regslui be 
sin het oor " The- Role 
of Law in a Society in 
Transition". Prof. 
LOURENS M. DU 
PLESSIS van die De 
partement Publiekreg 
aan die U niversiteit van 
Stellenbosch, wat die 
konferensie bygewoon 
het, gee sy indrukke: 
Die gasheer was die regsfakulteit 
van die Universiteit van Zimbabwe. 
Benewens enkele Zimbabwiese 
regsakademici het 'n groep van so 
wat dertig Suid-Afrikaners van bin 
ne Suid-Afrika, oorwegend regsaka 
demici, en sowat 'n dosyn Suid 
Afrikaners in ballingskap, hoof 
saaklik regsgekwalifiseerdes en al 
mal lede van die ANC, die konfe 
rensie bygewoon. Die hoofdoel van 
die byccnkoms was debat en ge 
sprek tussen die laasgenoemde twee 
grocpe, 

Die hooftema was om regsproble 
me in 'n Suid-Afrikaanse samele 
wing-in-oorgang, te bespreek. Ter 
reine wat gedek is, is privaatreg 
(veral die grondkwessie), regspraak 
(met besondere klem op die rol van 
die presedentesisteem), staatsregte 
like ontwikkeling, regsopleiding en 
arbeidsreg. Die (her-jverdeling van 
grond en volle politiekc regte vir al 
mal in 'n nuwe Suid-Afrika is, vol 
gens ANC-afgevaardigdcs, die twee 
slcutelkwessies. Hicrdie kwessies 
het daarom die heel lewendigste en 
indringendste besprekings uitgelok. 

My indrukke van die bycenkoms 
is gemeng maar oorwegend gunstig, 
Sekcre dinge het my moed gegee. 
Die klimaat vir onderhandeling 
word, geoordeel aan die houding 
van die ANC-deelnemers, al hoc 
gunstiger. Ten spyte van die ver 
wagte "strawwe" retoriek wat met 
politieke aktivisme gepaard gaan, 
was daar 'n besliste gees van open 
heid selfs akkommodasie tt; be- 
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speur. 
Die ANC-mense, insonderheid 

mnr. Thabo Mbeki, het sterk daar 
op gestaan dat aile Suid-afrikaners 
"van binne" vryelik hul cie, eerlike 
standpunte moet kan stel - selfs al 
hou die ANC nie van wat hulle se 
nie. ANC-mense wat te heftig re 
ageer het op sulke standpunte, is 
gevolglik deur hul eie kamerade 
"van buite" skerp oor die kole e 
haal. Voorts het 'n heftige debat oor 
die ANC se gewapende stryd en die 
gebruik van geweld, en diepgaande 
meningsverskille oor hierdie kwes 
sic, verdere diskussie nie in die wie 
le gery nie. 

Dit was ook interessant dat die 
ANC-afgevaardigdes hul organisa 
sie se jongste konstitusionele voor 
stelle nie as 'n wet van Mede en 
Perse aan ons voorgehou het nie. 
Dit is die ANC se bydrae tot die 
konstitusionele debat oor 'n nuwe 
Suid-Afrika, het hulle aan ons ver 
seker, en as debatsbydrae is die 
voorstelle aan selfs ingrypende her 
siening onderhewig. Hieruit blyk 
dat die ANC oor belangrike kwes 
sics 'n oop agenda het en dat vrug 
bare debat moontlik is. 

Daar was ook sekere minder be 
moedigende tekens. Tydens die ses- 

sie oor die grondkwe. ie het die 
ANC byvoorbeeld baie sterk na io 
naliseringstaal gebcsig. NOll moet 
ek dadelik se: Op sigself is dit nie 
noodwendig ontmoedigend nie, 
want daar is nie voorspraak gedoen 
vir "wilde" of roekelose nasionalisa 
sie nie. Daar i ook van ANC kant 
sterk klem gel8 op die feit dat land 
bougrond wat nie vir landboudoel 
eindes gebruik word nie, "herver 
dee)" moet word. Voorts ook dat ka 
pitalistiese reuse nie toegeJaat be 
hoort te word om groot gedecltes 
landbougrond vir eie gewin as't 
ware te monopoliseer nie. Hicrdie 
senti mente sal waarskynlik baie 
Afrikaner boerehartc nie onaange 
roerd laat nie. 

Kortorn, ek is oortuig dat die 
ANC dit bedoel as hy in y beJeid 
stukke se dat hy nie uit en uit 'n 
so ialistiese ekonomie nie, maar 'n, 
gemengde ekonomie voorstaan. 
Twee sake bekommer my egter. 
Eersten het AN -mense me 'n dui 
delik genoeg vi ie van h e 'n mens 
prakties die idcaal van 'n gemen de 
ckonomie (kan) verwe enlik nie: 
Die ekonomicsc "know how" ont 
breek. 

Tweedens trap hul siening op die 
tone van baie terk en gcvesrigde 

Di 
MEN. G (2) 
"'n Mens moet besef 
dat indiwidue mag ver 
kies om nie met ander 
te assosjeer nie", skryf 
ANDRE GAUM, fi 
nale jaar B.A.-regte 
student en SR-lid vir 
Media en Leierskap 
sontwikkelling. 

TOE ck verlede jaar tot die Studen 
teraad verkies is, het ek dit duidelik 
gestel dat die SR hon na my me 
ning slcgs besig moet hou m t poli 
tick wat studente van Stellenbosch 
direk raak. Daarorn moet die SR 
hom duidelik uitspree ten op igtc 
van bvvoorbeeld oop koshuise, maar 
hom weerhou van politieke uitspra 
ke en vcrsoeke wat niksscggend is 
vir die gcwone student. 

Daar is natuurlik baie WAt sal 
vcrskil en se dat landspolitick clke 
student direk of indire raak en die 
SR gevolglik 'n pJig het om binnc 

• 

perke politieke uitsprake te maak. 
Die argument dra heel moontlik ge 
wig. Hoe dit oak al sy, die SR het 
nou by 'n baie belangrike punt ge 
kom deur hom uit te • prcck ten 
gunstc van 'n ondersoek na die vor 
dering wat tot op datum gcmaak is 
am koshuise oop te stel vir aile be 
volkingsgroepc, en daarrnee saarn, 
'n ondersoek na die moontlikheid 
van oopstelling. S6 'n onder.oek sal 
so gou rnoontlik algehandcl moet 
word, omdat die aangeleentheid 'n 
al hoe neteliger kwes ie word. 

Die vra: g wat kan ontstaan, is of 

dit hoegenaamd onder die landswct 
'te moontlik is om 'n koshuis cop te 
stel, Die antwoord is elukkig ja. 
r ic nuwe Wet op Vrye Ve tigin - 
ebiede maak voorsiening dat ke 

re gebicde oop e. tel kan word vir 
alle bevolklng gr epe. .. 0 kan die 
koshuise van die US tot 'n vrye ve - 
tigingsgebied verklaar word. Pn ,0 
is Goldl ields in die oc van die rcgc 
ring 'n oop koshuis, 

Die verdere vraag is nou cgter of 
aile koshuisc surnmier oopge leI be 
hoort te word. En daarmee saam: 
moet elke koshuis se inwoner. he 
sluit of bulle koshuis oopge tel meet 
word. of moet dit 'n be luit wee 
van die universitcit owcrhede. 

In antwoord op die CCl'. t vraag 
sou ek se dat die ongcskrewc r cl 
van vrye u sosiasie en di a sosir sic 
ook hicr moet geld. Daar n et be 
sef word dat s kere individue binne 
'n bepaalde groep dit tereg of ten 
onrcgte mag verkies om nie met 
Icde van 'n ander groep te ass i er 
nic. Ek dink nie dat so 'n h uding 
sender meer as fa " ismc afg .maak 
kan word nie. 

Sek re koshuise moct dus oopge 
stel word, finder mo t gercserv cr 
word vir bruinmcru ~,n6 and r vir 
wit men e n n s os die b ho f 
tc hom v Irdo n. Ek glo dnt di 

ekonomiese belan hebbers in Suid 
Afrika. Dit kan 'n vreedsame en on 
derhandelde oorgang erg moeiJik 
maak. 

Ek was ook nie baie bern edig 
deur baie van die ANC-reg geleer 
des se "tegnie e regskundigheid" 
nie, In 'n mate meet 'n men. na 
tuurlik so iets van prakties politici 
te wagte wees. In die huidige Suid 
Afrika is prakties pollti i e ge 
brck aan aanv cling nie juis me r 
nuus nie. 

Die soortgelyke gebrek by A NC· 
juriste kan egter aanleiding gee tot 
'n blot voortsetting van bs te van 
die juridiese ongevoelighcde waar 
onder die regstelsel in Suid-Afrika 
tans ly. So was dit opvallend dat die 
ANC juri. te hull III juis sinvol 0 r 
optrede van die wetgewende en uit 
vo rende g sag kon (of wou) uitlaat 
nie. Die voor die hand li g nde 
vraag of die mcnseregtchandvcs 
wat hulle voorstaan deur 'n kon ti 
tusionele toet ingsre vir die howe 
gerugsteun sal moet word en oor 
die algemeen regten afdwingbaar 
sal we s, h 1 'n r ot tefl dder in 
die duiwehok "v n buite" veroor 
saak! 

Baie leutelper one in die AN 
reeds vir twintig jaar of lang r 

"n re 
univer iteit owerhede billike oorwe .. 
gin aan o'n billike vcr 0 k sal 
skcnk, 

Op die tweed vraag s II k ( nt 
woord d t die ko hui inwoners nie 

If mo t stem vir di oop t lling al 
dan nie van hullc k hui nie. Ko - 
huh gangers ver ndcr jaar na J r. 
Nuw mv on r kan dalk daar 1'R 
aanspraak maak dar hulle w r wil 
oorstcm oor die kwesi ie v, n 001' tel 
lin. 

el el 
buitc Suid-Afrika, Hierdie tragiese 
feit begin sy tol cis. Die mcerder .. 
heid van hierdie m nse i. in 'n for .. 
mele sin goed ingelig oor wat in 
Suid-Afrika aangaan, maar hulle 
kennis is twecdehand . Nuwere ver 
wikkelinge positiefsowcl as nega .. 
tief het hulle nie self bcleef me en 
'n men kom dit agter. Vcrande 
rin I wat tog wei binne Said-Afrika 
plaas evind het en die c.' .indh id - 
veranderin by bai witmcn e i n t 
ecnvoudig ni de I van bai AN( 
lede e 1 cfwereld me. Ole "nuus" 
dat die meerdcrheid r Po akad muci 
binne Suid Afrika • parthcid ver 
werp en 'n nic rassige dem ,kr sre 
voorstaan, is byvo rb eld b ro t 
met die skeptiesc t ewerpin dot dit 
nog nic die t wee fund m ruele 
kwe res, t wcte rond en lyk 
politreke regtc, oplo: nie. 

ANC .. iuriste ~ cbrekki 
nic reg. kcnni en b perkte b le 
wing van die itua ic in uid-Aln 
ka, het my egter nie geh el n al 
ontmoedig nie. Ek sou meer bekorn 
merd gewees het as n In n her t 
doen gehad het m t men. e met sui .. 
ke gevestigde opvattin 5, dat hulle 
nie vrae vir al hul antw orde het 
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Kultuur kry skop SONDAG,S MAART: 
• Enige per 0 n wat aan Mu icul 
tu behoort (of 'n lid wil word). 
word om 11 hOO in Hui De vn. 
lier tuin na 'n brunch uitge 
nooi, Ledegeld is R 10 'n jaar. 
• 'n Ligte musiekprogram, A Trt 
bute to Bennv Goodman. word 
vanaand in die Endler Saal aange 
bied. Die kon crt be in om 20h 15, 
en kaartjies kan teen R2 elk by 
die deure gekc or word. 
• Die laaste aanbieding van die 
Oude Libertas Amfrteater e ske 
rnerkcnserte vind vanaand pia . 
Die S.A. Vlootorke spcel gewilde 
partiture uit die rep rtoire van die 
konsertblaasorkes, Dit begin om 
17h30. 
MAANDAG, 6 MAART: 
• If you have not s en the p rfor 
mance of Shake pcarc' r mantic 
comedy, Twelfth Night yet, do so 
tonight. The perform nc 'I arc at 
t he Maynardville Open-air 1 hea 
tre, under the direction of Keith 
Grenville. Starting time i 20h 15. 
Rook at Con.!j)utickct now! 
DINSDAG, 7 MAART: 
• Make a point of going to s c 
Baycte and .. akhile in Sounds oj 
Africa at the Baxter Theatre. The 
se are two of the best Afro-bands 
t come out of South Africa, and 
• hare the tage which re .ult in a 
hi torical fu ion of African mu ic. 
They are on show at this venue ull 

Hartman (sopraan) as olis en 
John Whitelaw a pianis. Werke 
v: n Schubert, Schumann, Wolf en 
Richard St rau: al opgevoer 
word. Di c konsert begin om 
"OhOO. 
SATERDAG, 11 MAART: 
• The Baxter Theatre present 
The Uglv NooNoo with Andrew 
Buckland tonight. Thi vigorous 
and biting comic atire I directed 
by Janet Buckland. It centre 
around n encounter between a 
man and the most horrid of gar 
den insect , the Parktown Prawn. 
This prawn turn out to be an 
cmi sary from a Congre of in 
sects demanding equal rights for 
all, in the true spirit of demo 
cracy. They want to invite human 
to sit in on the congre . Accor 
ding to The tar this is one of the 
most effective political statements 
ever made in South Afncan thea 
tre, yet it makes you howl with 
laughter. It is on how till April 1. 
SONDAG, 12 MAART: 
• Daar word vannaand in die 
Endler aal om 20hl5 'n uitvoerin 
deur die ape Symphonietta aan 
gebied 
• A Young Masters' concert c 
ries performance no. 21 will be 
performed at the Cape Town City 
Iiall tonight at 20h30 The on 
certo Gr 0 Op.6 No.5 (Handel), 
is hosted by the Stellenbo ch Cui- 

tcvredenh id oor die ongel e tyd 
waarop die fee. verlede jaar plaas 
gevind het en die komitee het van 
jaar probeer om die be te tyd op die 
kalcnder vir die fees uit te sock . 

Me. Jonck c die do I van die 
"I ec vir die Kun te" i dat daar 
die hele week iet moet gebeur om 
kultuurb trokkenheid die re van 
die jaar by tud nte aan te wakker. 

Bo en behalwe die filmfces wat 
deur die kornitec elf hanteer sal 
word, word daar van die vereniging 
verwag om insette te lewer. 
"Dit is 'n geleentheid vir die on 

derskeie kultuurvercnigings om aan 
studente te vys wat hulle kan bied 
en daarom moet oor pronklikheid 
en verskcidenheid aan die orde van 
die dag wee ." 

Volgen me. Jonck . al die pro 
gram van die fee 0 ingerig word 
dat oorvleueling tot die minimum 
beperk i . Sodoende sal tudentc ge 
leentheid he om so vcel as moontlik 
van die aanbicdings by te woon. 

Me. Jonck wil graag ien dat die 
departemente Kuns, - Drama en - 
Musick elkeen 'n opedag gedurendc 
die fee') al hou om studente van an 
der dcparternentc die geleentheid te 
gee om kenni te rnaak met die on 
derskeic kun te 

Die Sk-lid vir Kultuur, me. Isa 
Burger, e die Kultuurkomitcc het 
die jaarlikse U at Toneelfee oorge 
ncem en dit sa! van 14 tot 17 Au 
gustu plaasvind Volgens haar sal 
daar ook elke kwartaal kunsuit tal 
lings en vlooirnarkte gehou word. 

'n H ogtepunt up die kultuurka 
lender i die" 'an fees" wat van 
jaar op 24 en ''\ Augu tu gehou 
gaan word, Daar I., wei nog on eker 
held oor die fees orndat verdecld 
heid be taan oor hoc dit vanjaar 
aangepak moet word. 

Volgen me. Jonck vind die idee 
van 'n rna . akoor nie by almal byval 
nie en die v r tel van vier groot 
kore i. nog nie aanvaar nie. Di idee 
van "Sangfees" was vrocer om d n 
jong koorleiers die kan te gee om 
kore af te rig, maar met die instel 
van die rna akooruitvoering het 
hicrdic gebruik verval, 

"Die vier groot kore mag dalk net 
weer 'n geleentheid gee aan jong 
koorleiers en selfs oud-Matie wat 
reeds naam gemaak het op die ge 
bied om kore gedurende die San - 
fee te lei,' se me. Jonck. 

Met aile wat die Kultuurk .ni 
tee beplan, a ook die belofte van 
betcr sarnewcrkln tu sen kultuur 
vcrenigin en gr ter bywoning 
deur studente, kan Stellenbo ch 
dalk net die kultuurdorp word 
waarvoor alrnal hom aan i n. 

Deur BETSIE DE VRIES 

s n· LLENBOS H·KlH TUUR is 
nie rugby, braaivlcis, bier en ok 
kie 00 die gemiddelde tudent 
hom verbeel nie, maar 'n begrip 
waarvan die ware betekeni 'n OOf 
vol of dollee Stellenbosch-brein bit- 
ter selde binnesluip. 

'n Kultuurberaad is op ?4 Febru 
arie aan die Univer iteit van Stel 
lenbo ch gehou. Oil was die Kul 
tuurkomitee, onder voorsitterskap 
van SR-lid Isa Burger, se eerste 
groot gebeurtenis op die 1989-ka 
lender. 

Al die US kultuurverenigings het 
tyden di beraad problerne, oplos 
sing en voorstelle vir beter koordi 
nering en bywoning van die onder 
skeie verenigings se aktiwiteite be 
spreek. 

Die doel van die beraad was om 
onderskeie verenigings aan mekaar 
voor te stel sodat hulle mekaar kan 
help met reklame en die uitvoering 
van projekte. Gedagtes is gewi sci 
oor waar verenigings Iinansielc, ad 
ministratiewe asook tegniese hulp 
kan verkry. 

'n Voor. tel van verskeie vereni 
ging was om 'n lokaal be kikbaar 
te stcl met 'n jaarbeplanner om be 
planning bekend te maak . 

Volgcns me. Rachelle Jonck, e 
kretares e van die Kultuurkomitee, 
is dit baie belangrik dat daar koor 
d i nerin t ussen die vereniging 
moet wecs vcrnaam omdat hulle 
dikwel dicselfdc teikengebied het. 
•• Die rdeaal i om 'n po 10 Admini 
tra ie te skcp vir die hantering van 
tudentekultuur," se ,yo "Hierdie 
voorstel i cgter 'n paar jaar gelede 
deur Admini. trasie van die hand 
gewys." 

Die cerstejaarskons crt op 6 
Maart i die volgende aktiwitcit op 
die komitcc se blender. Die doel 
van die konsert is om eerstejaarsta 
lent bekend te stel, 

Volgens Me. Jonck sal die kon 
sert sal in die Sanlarnsaal, en nie 
weer in die Gat nie, gehou word. 
Toe angsgeld sal gehef word om so 
docnde die standaard te verhoog. 

"Hierdie konsert op 6 Maart . al 
bcpaal of die eerstejaarskonsert 
weer gehou gaan word. Dit sal hoof 
saaklik van seniorstudcnte afhang, 
want 'n talentkon ert moet nie in 'n 
vernedering ontaard nie," is me. 
Jonck se woordc. 

Die "Fee vir die Kun te" word 
vanjaar van H tot 13 Mei gchou en 
i. waar kynlik die KuItuurkomitee 
e belangrikste projek. Daar wa on- 

VRYDAG, 3 MAART: 
• Die Kaap tadse Simfonie Orkes 
peel vanna nd in die ~ndler Saal 

Prokofief se 3 de klavierkonsert 
o l.v. Gerard Kersten. Die solou te 
is Paul Bruni Die kon ert begin 
om 20hOO. B sprekings by om 
putickct. 
• Die bekende Ca per de V fie , 
al vanaand One Man Shows, sy 
were . e si ning van die sarncl 

win , by di Oude Liberta Amfi 
tcater aanbied. Dit begin om 
20h IS. Sy opvoerings duur tot 4 
Maul. 
• 'n Splinternuwe reek in dertien 
pi ode van Derrick begin w er 

vanaand om 21 hOO. Die eerste epi 
ode i getitel" 'n Lied Cit 1 he 
be". Op M·Net speel die bekende 
, rederick For ythe oorlog drama, 
TIl Dogs of War om 20h30, met 
hri topher W lkcn, fom Berin 

ger en Colin Blakely. 
• Die film op TV I vanaand i 
Marte. Si sy Spacek, Jeff 0 niel I 

M rgan Freems n en Kith Slam 
b jika peel die hoofr ille. 
• Th underball (Green) I om 
20h30 vanaand p M-!\1et te rene, 
I n die vierde Jame Bond-avon. 
tuur kaak 'n intern sionale mis 
daad-sindikaat - Spectre, twee 
kernbomme en a ent 007(Sean 
Connery) rnoet die vernieti ing 
van twee belangrike stede voor 
kom. Met die huJp van die zewone 
Bond Poppies, Domino(Claudine 
Au er) vind hy die Karibiese 
skuilplek vr n di hoof van Spectre 
ell na 'n fellc see tryd oorwin ge 
regligheld (.0 . ~ew onlikl) weer. 
SATERDAG. MAART: 
• Die musi kblyspel, Singin' ill 
the Rain, open van. and in die 
Nico Malan Operahui , aangebied 
deur Kruik 10 samewerking met 
Naruk, ukov en Truk. Oit is te 
ba: r op die MUM film m t mu- 
ikal materiaal van OS S ngs 

en di verhaal n draaiboek deur 
B tty (omden en Adolph Green. r I regis cur is Geoffrey Suther .. 
Ind. Speelvlak duur tot] April. 

Twee enb dryw deur Ilenni 
Au amp, Wolf, Wolf, Hoe Laat ir 
IJit? en By Felt en Madame 
word urn 20h30 vanaand deur 
Krui In die ICO Malan opge 
voer. Wolf h: ndcl or 'n rocpie 
b jaar e 10 'n ouet hui wat on 
d 'r Ierdin van dre tum ,e Ko ta 
'n paar butt I 'r icdi yne" uit 
haal Ilulle begin om peletji te 
~pcel met rna tber gevulgc By 
Peltx en Madam luit tematie 
hi rby a n. Dit i asof Aucamp 
die do d moment wil oph 'f, ~odat 
dit in 'n fee. temmlOg van nader 
b kyk kan word. Die rcgi eur I 
Hcrm, n Pretorlu . 

April 1 "An evening n body 
could afford to miss" Sowetan. 
WOENSDAG, 8 MAART: 
• Nemesi . a thriller directed and 
written by Mario Sch i s, i. the 
dramati. ation of a fictitious fate 
ful meeting between Dr Jo eph 
Meng le, a camp do tor of Au ch 
witz, and a youn Jew who ha 
come to a .. a. inate him It star 
Patrick Mynhart in rol that one 
critic called "of Wagnerian pro 
portions" Bruce AI xander, tar 
rin in Cape Town for th fir"t 
time. j the other pic yer, term d 
by The 't r s a "provocr tive ex 
ploration of old and evil' I h 
performanl,;e'ltart at 20h 0 in the 
Nico Malan Ar na 
DONDERDAG, 9 MAART: 

r 0 not mi Ba jJ "Mannen- 
burg" Coet;: c and S nbcmla In 
Stellenb )sch toOl ht! Thi~ conccrt 
dl EndJer anI gchou met (,erda 

tural Society and i a farewell tri 
bute before the band leave for 
J taly. The concert will take place 
in the Old Carnegi Hall at 20hOO 
and will C) t R5 a ticket. This is a 
mu t for all jazz lovers. 
• Die KSO vo r vanaand werke 
van Brahm, Saint- acne; en 
1 chaikov ky uit in die Kaap tad. e 
Stadsaal o.l.v. Gerard Kor ten 
met Marku: Stocker as ohs, OIt 
begin om 20h 15. 
VRYDAG, 10 MAART: 
• 'n l.lederahl)nd word vanaand in 
( ncerto for Flute and Harp 
K.299 (Mozart) and the Sym 
phony No.4 1 1 rauer (Haydn) will 
be conducted by CJcrard Kor~ten 
with olai t erma von Mdyer. 
(nutc) and D!ly Woolley(harp) 
DINSDAG, 14 MAART: 
• Die voorskou van DIe Vonkel in 
/war 0 vind vanaand in die ICO 
Male n teater pi, as. 
WOENSDAG, 15 MAART: 

Thi month i~ definatcly a good 
one fur hearin J top lucal mu ic in 
SteJJenbo~l,;h. Jennifer f'ergu on 
and Steve Newman pcrform in a 
lIck Concert orgam ed by RadIO 
Matie Loni ht, t the Drie Geuwel ... 
J lotel. Itt rt at 20hOO and tic 
kets will co t R 7 Thi cor ccrt i tl 
mu t for all rnu~lc lovcr 
DOND RDAG, 16 MAART: 
• If you mad th mi tak~ of mi. 
in· J 'nnIler f crgu on and St~ve 
Ncwm n last niphl, make the cl~ 
fort t(J '0 tOni lht Do nvt mi thi ... 
5how! 
• M.lk pOint of C In) 7 Ii 
Ugly NooNI.)() at the I xter 1 hea- 
t rc If yuh' v n' ten It y t .. A h 
dr w flue 'land i able t) cre Ie 
the whol <.;as1ol two human, two 
cricket, an ant, a d( g, J ouple 01 
Parklown Prawn, and a rndlcv 
lent murdcrou I,;hickcn" 1 he 
St r The ~how stario, at 20h 1 ~ 
Do not mIss the !lrcatc<;t poll ical 
salctmcnt ever mad In South Ar 
ric n theatre. 

SA. AMVI~RSr·KI~RI. (j hct 
aan ekondig dat hulle vr njaar 
tien beur8e van R 1 500 elk aan 
kunsstudente by aile universteite 
en tcchnikon. in Suid·Afrika bied. 

Kunc"tud nte wat in enige er 
kende dIploma of graadkursu 
studeer kan dcelneem. Studente 
tot in hul finale jaar mag inskryf. 
Die beurse is me beskikbaar vir 
n' ra'ld e studente nie. 

Afge Icn van die kone kunste 
en beeldhouwcrk IS dlc beursc ook 
beskikbaar aan . tud nte in enige 
"tud,len lings SO) rotO) afie, k _ 
r, mlCk of rn )de.ontwerp. Sic 
kl urskyflcs van 0 r pronklike 
kun.,werke map in e tuur word en 
n tudcnt rno t 'n mininmurn van 
vyf werke in<;tuur om tc kwalifi. 
'\ r 

[Ike univer lteit )f technikon 
kan 'n maksimum van vyf ,tuden 
te se kunc,werke uit Ikeen van die 
Vcr killende kunl) ,tudierigting in 
skryf. 

In krywing vorm. j aan be 
trokk depart rn nt hoofdc by 
umver.,itcllc 'n te 'hmkon be kik 
baar. DIe sluitingsdatum ." 31 Au- 
Ul)tu). Keunn 1 ,)HI op ) 4 en 15 
:eptcmb r plaa vind. 

Die bcur 'C word onvoorwaarde 
lik toegeken, maar Santamverse 
kering sprcek die hoop uit dat die 
geld aangcwcnd sal word vir vcr 
dere ontwikkeling van die student 
. e kunstalent. 

DH~ Lniv ... itcitsteater Stellcn 
bosch (UTS) bi d J; arlik 'n 
reek kaartjicsk rna teen p sialc 
pryse vir tudente aan 

Om die vyf opvoering wat op 
die kaartjie aangebicd word by te 
woon kos dlC student sle s R20 
terwyl dlC rewon, teater aner 
R 15 'al betaal 

Die ccr t produk op die 
pro ram is 'n twceluik m t Mi\s 
Julie ( 'tnndb rg) n The Private 
Ear (Shaffer), ;.1'\0 ebied van J 6 
tol 18 Ma'lrL 

IIlerna word n ruik pruduk- 
sic, Die /(ei\er, met Marthinu 
Ba .,on as repl ur, IJngebi d. 
Olc peclvak tr k van I) tot 11 
\1ei 

Dit ord OP!!cvul , met Robert 
\1chr c klu te, ()IlS hOIl Amlsert; 
van 2S tot 27 Mel Van 10 tot 12 
Aupu tUI) I daar vir dl' eerst 
~ct;r 'n P'eter T ( ericn produk ie 
m dIe II.B fhom te i n t 7 ri 
/lit l for Two .11 oppevoer word 

Du,! laa te produk IC • t m t 
dlc kaartjie glen kan word wl)rd 
dcur die l:TS ' angebied cn dlc tl. 
tel en datums mo·t nog 3'lngekon 
dIg word. 

Vorms vir IOskrywing op die' 
kaartjie kan by die departement 
Drama verkry word. Navrae kan 
by lele oonnommer 77- 216/7 ge 
doen word . 
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ersien 

e lame: Die Rek 0 
e Nuustak 
DIE r k larnes tte h t van/'aar 
groot belangstelling uitg ok, 
All aspekt van die media is ge 
dek. Die wenner di jaar was i 
rnonsb rg en N mesia. 
Da r is onderhoud vo r 

oor Radio 5, Radio Goeie Hoop, 
'':l?·::''\'X''''·:'''';c,;:'''il Radio Orion en If Suidwes- 

Radio. Foto' h t in tall koeran 
t soos Die Burg r en Eik st d 
nuus verskyn. 

T Jevisie-d kking is ook g kry 
oor Topsport waar M juba met 
'n bani r oor die baan g stap 
het. Di oorspronklikste was g 
ter Nuustak w rin v rwys is na 
H lshoogte se han din (n die 
g p ardgaand bord -stuk 
kend-gooi- skapad s). D r is 
toe m Idin g m ak van Mati s 
sKarn val. 

Op Ik d nkbar manier is 

Smo g 
stelsel 

• 
Dk i Voorsitter van die Karnaval- 
Omltee, Annien Smith, is van 
mening dat die kompetisie in 
di afgelope Karnaval van 'n ge 
w Idig hoe st an daar d was. 
b"Daar is baie moeite gedoen en 
ai kstra werk is ingesit." 
Di Karnavalkomitee b oog 

om 'n kornrnissi aan te srel uit 
H.K.-I( de vir Karnaval am die 
SMOEG-punt stels I t h rsien. 
Op hi rdie stadium Iyk dit of die 
g ldkategorlee dan minder sal 
tol in verhouding m t katego 
n ., 500 V nsters en vlotte. Die 
,J. ldkat goriee sal gter <it ds 
IJI rneeste t -I. 
Voig ns Annien sal di nuwe 

t Is( r aan almal 'n gelyke kans 
g om die SMOfG-trofee te 
""d' n, maar dit sal afhang van wie 

I hardste werk en wie die 
I)) .este insit. By die b r .kening 
van di vensters-wenner sal die 
sfalletjies-verkope nie in aan 
m, rking geneem word nie. Die 
r!lkkies sal oak nie in aanmer- 
,Ing genecm word by die b pa 
hng van die vlott -wenn r nie. 
k In Ekstra kategori al dus ge 
p word vir die koshuispaar 

~at di meeste geld ins m I, en 
dl w nvlot n v nsters sal dus 
tis b oordeel word ten opsig- 

van mooih id (geld sal dus 
gl j ni hier in aanrn rking ge 
n(\ rn word nie). 
Alho wei Milit "r Akadernie 
n Harmonie aJg heel gew n r t, Wa" die ander koshuispare .....?!t op hul hdkk . 

ankie aan 
die H.K.-Iede 
K rnaval '89 ou nooit so 'n 
foot uks s g iw \ S h t san 

d r di hulp v n di volg nd 
H.K. led vir Karnaval ni : 
J h hattie, Elsj , John, Elriette, 
BO n, Madre, Andri s, Gina, 
,r nd, Deanne, Manus, Na 

dla,_ Deon, Quintus, Andre, 
1 hI1c;tell(i, Michael, u 51, Ivor, 
fbudy, A. W., lis , Wi kus, Eli- 

7 -th, Johann s, Adri, ~ ler 
IYllJan, lu ia, leann ,Hanni n 
r ul . 

~.~ i danki vir almal s 
'IV rk. 

en Mi .. 
of the 

n Erik 

n 

TEL. 9012121 
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'D Wen maklik ap gaaij' 'n nuwe hymekaarkomple 
DAAR is nog tyd oor om vir drie 
opwlndonde kornpetisl s in te 
skryf, Die Motorkornpetisl ver 
cis slegs 'n R 5 donasio. Daarme 
kan jy In BMW 316 wen, In de 
kod rder van M-Net of 23 
groot ander pryse. (Sluitingsda 
tum: 17 April 1989). 

Die M-Net/T( Ijoy kornpetlsle 
s sluitingsdaturn is 2 Maart 1989. 
Met R 4 kan jy as erst prys In 
draagbare kl ur tclevisiestel en 
In dekodee rdc r wen. Naw k 
vir two is ook op die spel, 

A., JY R 25 000 wil w n in die 
kor-kontantkornp -u I I kan lY 

sl gs j JlJ R 10 na (11(' Karnaval 
karitoor bring en daar inskryf, 
nit komp tisi sluit 10 Julie 
lC)aq. In NdW{ k vir tw ( n ki t 
wyn kan oak g w n word. 

In krywingworms ic, in di Ak 
kc rjol of kan by die Karnaval 
kantoor ve rkry word Skryf in 
voor dit te laat IS. 

Op vrl nd kap ... dl Ultvo r nd Karnavalkomlt 
I d van Matl s en UCT In 'n g III e lulm bulte De Pa 
p aalj. H el links Is Rog r van dl' nuw bymekaarkom 
plek. 

Een van dl Mej. Matleland-fi 
nallst , Sylma du PI ssls, In 
een van di ultrustlngs wat ty 
d ns die modeparade ver 
to on is. 

Vyf ja r 
die beste 

Huls . Morals het vir die vyfde ag 
t r nvolg nd jaar dl beker 
vir v nsterv rslerlngs gew n. 
Ole H.K.-lId vir Karnaval ,Chattle 
Morals, hou dl beker vas. Heel 
re s verskyn dl prim, PI rr Ro 
driques. 

Hul hen dig 
USKOR (Universit it van Stellen 
bosch Klinieke Organis sic) is 
wa roar Karnaval eintlik gaan. Jy 
kan oak betrokke raak by tall vry 
willigers-projekt . Woon tfi ver 
gad ring op Dinsdag 14 Maart om 
19hOO in die Sanlam 100-saal by vir 
me r besond rhede. Studente 
word vir die volg nd projckt be 
nodig: kook- en sportafrigting, 
kunsklasse, 1 s- n-skryf-klasse, 
voedingsproj kt en nog m r. 
Raak assebli f b trokke. 

REDAKTEUR: 
Vanessa Brand 
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NIGHT CRICKET: Volop opwin 
ding op 8 Maart wanneer die 
Maties en Ikeys op Nuweland 
t en mekaar te staan kom. Kaar 
tjies kos R 5. Vervoer per bus is 
'n ekstra R 5 per persoon. Die 
busse word gereel as deel van 
die Buddy-veldtog. Kaartjies sal 
in die loogang verkoop word, 
asook by die Karnavalkantoor, 
H.K.-Iede vir Karnaval en by 
sommige sportwinkels. 
MA TIES DAY AT THE RACES: 
vind plaas op 11 Maart by die 
Milnerton Turfklub. Koste is 
slegs R 10 per persoon en sluit 
toegang, 'n modeparade en 'n 
ligte ete in. Altesaam R 3000 se 
pryse van Uwe Koetter is op die 
spel, Onder andere vir die bes 
geklede man, die besgekl de 
vrou en vir die besgeklede paar 
tjie. Daar is so baie pryse dat.al 
mal 'n kans staan om iets te wen. 

Smoeg-trofee 
wenners 

Mafie 
rnaval 

M .. Net h t gesorg dat vrye 
teuel g neem kon word m t 
Idees vir Karnaval. 

Fete: ARMAN 

DAY AT THE 

SOl 11 Maar1111130 
MllncllolIllIIl LIIIII 

DEI(f!.J 
0; IYIISKLi WallllellSC 1111 llllll~ 

MATIES DAY AT THE RACES ... Iy 
kan dl' spogg I nh Id vir 
sleg R 10 bywoon. 

a va 
R dio 5 and Talk Art in th Park" 
word gehou op Sondag 9 April 
vanaf 9hOO tot 17hOO in Ronde 
bosch. Kom verkoop jou kuns, 
juwele, klere en pottebakk rs 
werk by 'n ges lllge vlooimark 
teen sl gs R 20 per stallet]ie. Oit 
moet "kunswerk" wees, dus nie 
kos nie. 'n Groot s il gaan ook 
gespan word waar jy jou kunsta 
lent kan beproef. Die sell sal 
later oor Radio 5 en Goei More 
Suid-Afrlka opgevell word ten 
bate van Ii fdadigheid. Luister 
na Radio 5 en koop Talk tyd 
skrifte in Maart by die Karnaval 
komit e. 
VISE-KANSELIERS AL: Word 
gehou op 12 Maart in die Cape 
Sun. In Kaartjie kos R 100 n In 
veiling al daar&laaSvind. 
M-NET FIETST : op 22 April 
in die Strand. In Fi tsto r word 
ook lat r gehou. 

Kaartji s is die we k in die loop 
gang t koop en by H.K.-I d vir 
Karnaval. Maak dus gou om te 
leurstelling te vermy, want die 
kaartjies verkoop soos soetkoek. 
Jy kan dit nie mis nie. 
POTJlEKOSKOMPETISIE: Op 
18 Maart by die Hipermark Brac 
kenfell - inskrywings kan by die 
Karnavalkantoor gernaak word. 
Korn demonstreer gerus jou 
kookvernuf en bring 'n paar 
vriende saam vir 'n gesellige sa 
rnesyn. 
UDDY RALLY: Ook op 18 

Maart - korn toets jou bestuurs 
en navlgaslevermoe. Oit is 'n 
pretdag In samewerking met die 
NVVR. Die roete is ongeveer 
60 km. 'n Roet kaart sal voor 
sien word. Vrae moet beant 
woord word en 'n toetsbaan 
word aangedurf. 
KUNSTENAARSDAC: 
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Di 01 van D· e Matl ~ 
AT is die rol van Die Matie? Wat i die rol van 
enige koerant? 

Drie funksies word algemeen aangedui, naamlik 
om in te llg, fe vermaa ' en op te vo .d. 
In die reglemente van die studenteraad staan dat 

Die Matie nuus en artikels moet publiseer oar sake 
"wat vir sy lesers van belang is", Die reglemente is 
oak van 'n redaksionele kode vir Die Matie voor 
sien. Dit se onder meer Die Matie "streef daarna am 
aile nuus ewewigti~, korrek en objektief weer te 
ee" en dat Die Matie "indringende, ontledende ar 

tikels oar die bree landspolitiek steeds as deel van sy 
opdrag beskou", 

Geen mens staan heeltemaal objektief nie, maar 
die redaksie van Die Matie strewe daarna am ewe 
wigtig te berig. Op die bladsye van Die Matie word 
berig oor 'n verskeidenheid van aktiwiteite. Spesi 
fiek op die aktueel bladsye word breere land. kwes 
sies angespreek. Die meningsartikel hied aan enige 
student die geleentheid dat. sy opinie gepuhliseer 
word. Da r word oak herig oar nuusgebeure op 
ampus, oar port, kun en sosiale geleenthede. Die 

interkampu tiladsye v rtel aan Maties wat op ander 
kampusse gebeur en van die opinies van studente 
elders. 
Wat politieke ewewigtigheid betref is dit steeds 

die kriterium van nuuswaardigheid w t geld. Di 
onus rus op redaksielede om in die toepas van die 
k iterium hul eie per oonlike politie E. standpunte 
opsy te skui . 
Onthou egter: Wann er na politieke ewewigtig 

heid gestreef word. neem mens nie aIleen die plaa .. 
Ii e ampu in ag_ nie. Die Universiteit van Stellen 
bosch is '0 Afrikaanse universiteit waa van die 
groot te gros studente I de van die wit gemeenskap 
i , Vans elf prekend is daar talle opini s in die bree 
re Suid .. Afrikaanse gemeenska wat nie aan die US 
voor 'om nie. Die tragedie van Suid .. Afrika is juis dat 
wit en swart deur wette van mekaar ge kei is. 
Aparth id is immers meer as 'n politieke probleem. 
Dlt look 'n so iale wessie. Mede Suid-Afri aner 
het in 'n wit wereld of in 'n swart wereld grootge 
word. En die simptome i vandag duidelik. 

Di Matie be kou dit a van aller root te b lang 
dat die koerant jui sy lesers ook inlig van wat in die 
ander wereld aangaan. Uiteindelik is van belang; dit 
waf in die hele Suid .. Afrika aangaan. Dit is hierdie 
Suid-Afri a waarin studente uiteindelik sal werk in 
di rigtmg waarin hulle gest deer het. 
Die ~l aslike tudentepublikasie van Jeugkrag SA 

en die NP Studentetakke, Jeugkrag loernaal en Nat 
punt, asook die SR-lid vir Leierskapsontwi keling 
en PubHkasie , Andre Gaum, het in die jongste t~d 
Die Matie ritiseer dat hy politie een ydig - lyk. 
b ar lin s - herig. 

Die Mafie be _ kou hierdie anal as ongegrond en 
vanuit'n pe ifieke wit party-.politi" e standpunt. 
Wat Die Matie bet ref be Ig dIe koerant nie te link 
of ta reg nie, maar so professioneel en ewewi ti 
hy kant Daar i definitief in pra ty 'n trewe na 
wewigti hid. 
Die red k iel de hoop om vir y I ers bo no In 

de oerantfunksles' 0 ffekti.,ef moontli fe vorrig en 
p cllang t pr t. Dit is h rde w en I e m baie 
van di redaksiel. e. d.e e tyd in beslag, m ar ODS hoop 
dot on Ie ar nooit eendag sal kan ... : "On het nie 
geweet nie, hoekom h t julie ons nie cse nie?". 

EL 
"Julio het g hoor dat daa g is: ' ou naaste moet 
jy liefbe en jou vy nd moetJOy haat'. Maa k se vi'" 
JulIe: Julie moet l'ulle vyan e Hefhe, en JulIe moet 
bid vi die wat ju Ie vervolg, odat julle km, ders kan 
w.c van june Vader in die Hemel. Hy laat immers 
sy son op om oor slegtes en_goeie , en By laat reen 
oor di "w t reg doen en 00 die wat verkee d doen. tt 
M ftc 5J vets 3 tot 45 

p p a st en e 

"Daar is defnitief"n 
tekort aan behuising - 
dit is 'n krisis van 
jaar. " 

"Die kos h uise moe t 
gebruikersvriendelik 
vir senior studente ge 
maak word." 

Me. Southey het bygevoeg dat dit 
nie rneer n luuksheid vir studente 1'"1 
om pnvaat te woon nie. "Toe ek sewe 
j; ar gelcd aan studente begin ver 
t uur het, wcl~ dit 'n luuk..,held. Dlt i 
nou nit: meer nic, vernaam as dit 'n 
rr ter woonstel is en drie of vier men 
. c deel " 

Vol cnli 'n steckprocf wat die Li 
kcstadnuus in Stellcnbo~eh edoen 
het lyk di gemiddclctc pry..,c om 'n 
woonst I te huur <;oos votg: 
tnkelwoonstel R 260 
['enslaapkamcrwoon tel R 375 
1 weeslaapkamerwoono.;tel R 450- 
R 550 
Drie&lappkamerwoonstcl R 600- 
R 650 

Drieslaapkamerhuis R 650-R 7'0 
Die prys wat studente bctaal om 'n 

lcclbare kamer tc huur is sowat 
I I SO opwaarts 

Man koshuisstudcnte kan verwag 
om tuss n R 1150-1 294 vir 'n en 
kclkamer en R 2750 R 24 '\4 vir 'n 
dubbelkam r in t 989 te betaal. 
Vruue in die ko huis betaal onder- 
keidelik tussen R 281 O-R 2645 en 
R 2410-R 224S. 

Die visc-rektor (bcdryf), prof. Jan 
de Bruyn, wat vir koshuisc vera nt 
woordelik is, beklemtoon egter dat 
koshuisstudente in gemiddeld tot 
R 400 minder vir hulle ko huisgelde 
betaal deur nie a) die etes te gebruik 
nic 

A5 gevolg van die koste en moont 
lik die reels en regulasies verbonde 
aan veral vrouekoshuise bestaan die 
indruk dat die koshuise leer raak tcr 
wyl die dorp oorvol is. Volgens prof. 
De Bruyn is die koshuise 'n "bale be 
langrike saak vir die Administrasie" 
en sal hulle dit graag meer antreklik 
vir die. tudent maak. By mcen tu- Lang toue: min wasmasjlen , v rhoogd 
dcnte verlaat die ko huis om die vo)- kat tria-spas I ,oorvol ... DIE NEELSIE 
gcnde redes: Finansiecl; 'n behoefte t-----------.-- 
aan grotcr privaatheid, om sodoende 
beter te kan studeer en hulk wil nie 
deur die reels verbind word nie. 

Die Admini tr asic is "bekom 
merd" our die enior studentc wat die 
koshuis verlaat t rwyl die getallc eer 
stcjaars al hoc grotcr word. Vol ens 
prof. De Bruyn is dit nie seker ot 'n 
na raads stud nt op koshuisvlak 
ianpa me. H~ wil rder ien oat die A u vandag aan bewind van Suld 
koshurs H 'cbrulkcrs vnendelik" vir Afrika kom, wat ou II doen? 
senior tudcntc is. Die Univer iteit 0-" Die cerste al wee om na die 
W rhe-i raan in die er tc erne ter konstitionelc be tel tc kyk n pu 
vanjaar • decglik oor koshui verblyf I blieke besluitncmin te h~r. ien. Die 
bcsin" Vol ns prof. De Bruyn gaan do~l i . om tegelykertyd di gelcent- 
daar veral decghk na asp kte soos die held vir blankes t~ skep om herstel 
onvermydclike styging in di )0 ie - tc kry van hul politi ke. seg cn~kap 
koste aan die begin van elke jaar ge e.n om 'n weg tc open vir ~olle poli- 
kyk word. Die univer it it b in ook tick cggcn kap aan al die politic- 
oor maniere om ko huislosies vir ver- ke gemeenskappe 
al die senior studente meer aantreklik Op w tt r manier al die tre n 
tc maak. die ond r kei volk t te gr n 

Volgcns prof De Bruyn is die han! er word? G an. w rtA l uid- 
kwe. sic van behuising vir die privaat Afrlk ners in ~ra k h~ rbr h '. . 
stud nt U y eie problecm". Die Uni- . On. gaa~ uu vanul~ d~e hUld!g 
versiteit h lp cgter deur informasie situasie, Ole blankes 1 In vctuge 
aan .ludentc te ver 'kaf as mense ken- besit van 'n ekere per entasie van 
nis gee dat hull tudcnte inneem I n ~ie ~rond .. Wat hi.ermee aamhan 
die vcrledc het dlC universitcil adrc, - IS die wettlge be It van sckere ge- 
~e pegec waar studentc losi s kon biede in ;Suid-Afr!ka deur wart- 
kl}' Die Univer~itcit verskaf dan ook mcnse: Dlt. moet JOu vertr~kpumt 
verblyf op Stellcnbo eh aan 329 stu- ~ees m elllge onderhandehng van 
dente in llmvcrsiteitshuise en woon- fmale grense. 
stelle (soos Lobelia en Hui Maedo- Dit is nie 'n praktiese voor tel om 
nald) te ,e ons rno t almal, onafhanklike 

Intussen I, daar geen oplo sing of s~ate in e luit, nou om 'n t fel an 
word geen voorsiening emaak vir die SIt en wcer van voor ,t r n. e trek 
probleme wat privaatstudente met 
hul behuising het nieo 
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manskoshui: e IS, orw cg hicrdie tu 
dcntc dit geensins om in univcrsrteits 
ko: huisc te woon nie 

Die tekort aan privaatstudcnte e 
huisvesting in Stellenboseh begin vir 
die erste keer talle ,tudent raak, 
Anders as vorige Jare hou die navrae 
en I)oekc na 'n woonstel of kamer nie 
na die cerste twee w ke van die ~e 
rnest r up me. iemand b eker hoe 
vee) tudcntc nog nie blyplek het nie, 
maar daar i k.on~en u onder pri 
vaat tudente en eit;ndomsagente oat 
die wat huiwe tmg het Hgelukkig i<;". 

Volgcns 'n verhuurin f..agent op die 
dorp, me, Sulita Southey het sy van 
jaar meer navrae as ooit vantevore 
!'chad "Daar is dcfnitief 'n tekort 

aan b huisin dit i 'n kr. 
jaar." Sy kryf die tekort .130 
tc-hui vc tin toe aan die gr 
vraa by tudcntc, vir wic dit 
en by dlel,clfde kos om privaot 
a to dlC koshui . 

'n I'iendom a cnt wat ge 
meen dat die toenam m pri 
dente-retallc met dit ko.,hUl 
ie verband hou. U[ It i n t OJ I 

lckkcr vir die m e ~c mei ie br 
gcr a, 'n Ja r III Jle ko hui 
nic." Sy voeg by dat dit vir Prj 
vaat ektor moeilik is om aan Ir, 
vaatstudent se beh )cfte tc ; n 
omdat daar gewoon nic gen(l~ k 
in Ste!lenbo eh vir die ont\\1 109 
van woonstelgcbouc is nic 

CORNIS VAN DI'R LUeJl hct gaan es Is met dr. ANJ)R][~ TRI UR 
NI( HT, leier van die Konserwatiewe Party en die Amptelike Opposisie in die 
Volksraad. 

Gehoorsaam die vee von i 

(; II RIS \1['1 I OR 'n finale jaai 
I A.- tud nt , n " vri nd, Rolf 
Wurr, h t verlcde w k vir dri dae 
Ian l~ die r r t vier 10 dre bo c 
saarn met Oom Sak en "St )de" ge- 
laap. "0£1 het die dorp s> under m 
wunc r wat ook lie ver b~) hct nie, 
toed leer ken. I k \\>11 nie di krimine 
rend teen my medc bo laper wee 
nie, maar ons sicn hulle deur die dag 
buit die drankwinkel staan," het hy 
gcse. Die studente het in die dam e 
was. 

Chri: kon slaapplek by 'n vriend 
reel, maar meen hy kon nie vir Rulf 
"saarnslecp" a iemand hom .laap 
plek aanbicd nie. "On het toe maar 
by die rivier gaan slaap." Bulle plak 
tan by vriende se woon tel en het 'n 
opsie op 'n afskorung in 'n sitkamer 
by 'n hui in Die Boord. Volf.cn hul 
Ie i'i dit bai klein en wit die menve 
R lOO daarvoor h A. 

Volgens hulle het i daar nie eens 
meer pick op plasc buitc di dorp nie. 
Hullc moen (I ik dat hulle bai moeue 
g do n het om behui in) tc oek, ( Il 
dermccr om plukate in die eel re n 
die Iakultcit -kcnni ewing bo de op 
tc plak. Hulle . e daar is 'n paar pick 
k be kikbaar rna r daarvoor het 
hulle 'n kat nodi en di pry e i, 
"vcrre aandc" "Verhuurdes weet 
dat o baie tudentc pl k ock en dim 
vra hulle buiten pongc pry e ' 

Al ( hris en Rolf e be ittin I.) to 
'n an C ,c..,tuor tot tyd n wyl hu lc 
behuisin kry. 

'n Vrou ... .tud ern III haar finale jaar 
het tot onlan by men e cplak. Sv 
woon nou 10 'n kamer wat sv a, 'n 
"hool" beskryf. ') het sedert die he 
p.m v n Janu rie di ko rante dop 
hou en on uk e vol vir verblyf gcbcl. 
Vol en haar i die plakkery I.., on 
aangenaam "Jy vocl hawcloos en 
karmic swot nie want al jou boeke i 
gestoor. Drie weke van die univer I 
teit I al vcrby en k het no J niks e 
docn ni " 

Die twec studente met wie y ver 
lede jaar afge preek het om 'n huis te 
d I, plak nOli nug nadat die hui wat 
hulle wou huur ni me r be kikbaar 
j nie. 

oort elvkc ,tori 51 wat op diL 
kampu rond aan vertel van ... tudentt; 
wat betua) am in motorhul te bly en 
'n uhele put kun studente wat nk: 
verblyf het me"; elfs die gerug van 
'n tudcnt wat in 'n motor laap 

110 wei daar volgens die Admini 
stra ic van die UniVeT'ilteit ;owat 60 
vakaturc in die vroueko. huise be 
staan, en 'n paar oop kamers in die 

Hierdie 
Hierdie rubriek weerspieC1 'n per~ 

soonlike 5ien. wyse en nie die van Die 
Matie n.ie Hierdie stelling word ge 
rig aan nile oorsen itiewe en benoude 
Ie. crs. Vir al die lesers wat die duiwcl 
in raak as daaro met iets oos die NP 
Weermag gespot word. Ons weet nOll 
a] lankal PW (of Nelson, of Vlokkie) 
is nic meer 'n hcilige koei nie, maar 
van wanneer af is iets soo, die NP of 
die Weermag 'n heilige koei. 

Mens kan be in, pot oor KP-Weer 
mag. ~aar dit sou nie deug nie. Mis 
kien i dit te na aan die waarheid. En 
soo ons almal weet skarrel die link* 
ses cn hulle mcclopers nog altyd se~ 
dert Van Zyl Slabbert uit die Parle 
ment j . Daarom IS PFP Weermag of 
NDB.Weermag ook buite die kwe" 
sic 

Dit i.., net ,,>oveel meer realistie,) am 
grappie le maak of krities te wee 
oor die NP, (en die weermag). Maar 
om nou me te een ydig te wec:. en 
tCf8clfertyd die oeie raad van 'n 
goeit;: vflcnd te cho()r~aam. hier I, 
vir die ccrste kl: r in dlc gc. kICdcni 
van Pcr,pektlcwe en Dinp,e (all per- 
oonhk~ ·iening) ... (lfilppics oor die 
LlNKS[~S: 

• 
IS 

Gehoor van Winnie Mandela se 
nuwe anti-rook veldtog? 'Km Stom 
p~e'. En graffiti in Kaap tad: 'Stom 
pie kannie Winnie'. Vir die lesers wat 
n!e P.erspektiewe se grappies vang 
me, dlt beteken dat Winme Mandela 
in 'n groat gemors I)it en Nu as-Iede 
mag nie meer van Winnie Mandela 
praat nie, maar net van Winnie. Nel 
son is (00 PW en VJokkie) 'n heili e 
koci, en mag nie beswadder word nie 
. So, nou dat .dam: goed weggeskop 
l' met ~crsoonhkc slenings, die Weer 
mag, die NP en die linkses kan ons 
bietjie besin Oor vroue, eersteJaars e~ 
r~ss!sme. En natuurlik persoonlike 
slemngs. 

Ons leef in veranderende tye, a& 
mens hard daamor b bin is dit nie 
~oei!ik om hicrdie gedarte te bcp,ryp 
~IC. ~o nou en dan kom men dit selfs 
ltl Die Akker en Finlays agter as die 
dr.inker. politick praat, en van die ge 
IUlde wat hulle maak linher as gc 
woonlik IS. Wec, natuurlik altyd ver 
sigtig in so 'n :1ttua Ie. Gewoonlik i 
mcnsc wa.t gel~ide in enige bar maak, 
dronk. NlctemlO verander die lye. 
Stellenbo. eh het sovecl meer 

swart-en bruinstudcnte by. Die Ne )- 

kweek"? Veral as die kwekery deur 
middel van sweetsessies, tekklcpara 
des, das en baadjie en 'n vloekery ge 
doen word? 

Waar kom 'n UK-lid of Prim daar 
aan om iemand wat tU<isen agtien en 
twintig jaar oud i , "kmd" te noem? 
lemand wat mag tem, moontlik 'n 
bestuurderslisensie het, en vir aile 
praktlese docleindes as volwasse geag 
word. . 

Hoc gaan Stellcnbosch se ryke tra 
disie in twintig jaar se tyd Iyk as daar 
jaar na jaar gedi kriminecr en gc 
doop word sonder dat daar konstruk 
tief gewerk word aan die afskuffing 
van hierdie euwels'? 

Baie min mense erken wcrklik dal 
hulle pro-doop is, of openlik diskrimi 
nerende of nccrhalende ta.1 gebruik. 
Daar i~ hierdic houding van "almal 
praat so" of Hek hct nog aJtyd .0 ge 
praat". en wat die d o~ betref is_dit 
eerdcr "verw Ikoming' of "oncntc 
ring". (Jaan dink bietJie nu, en be- 
luit of dic tyd vir jou stilstaan of vo~ 
renloe be wee!' Vra bietjie af hoe no 
di!) dit is om nou iets konstruktief oor 
ras~ismc, vroue en doop tc docn. 

nie. Ons is egt r bereid om te on 
derhandel oor di a nkoop van 
grond en die uitruil daarvan. I'..n as 
dit by die finale vaslegging van 
ren e korn is dit vanselfsprek nd 

dat daar mcer as een party daarby 
betrokke al wees. 
Swart uid-Afrikan r t I v nd g 
kwalik d arin b loom oor ra e 
deftnl rde ow rh id stru tur te 
ond rhandel. S I hull b reid we 
om 0 hi rdi re ood rh odelin .. 

de I t ne m? 
Die ondervindin e vir jou d t'n 

v Ik wat in b sit. ekom h t van .c 
kere grondg bied, ni d, aryan wil 
af tand doen nie. lnwoners van die 
onafhanklike . wart • tate koe ter 
o k 'n nasionali me wat hull na 
buile miskien nie so sol '\dvert r 
nie, want hul1e wit graa po eer 
ex-Suid-Afrikaners wat tn aan 
spraak het op die hele uid~Afrika. 
Maar wanneer puntjic by paaltjie 
kom is hulle nie b reid om afstand 
te do n van wat hul reeds het nie. 

Of die onderhandeling op dr ef 
sal kom ... eh ... ek dink dit kan. 
Dit hang sek r af van die ety) wat jy 
aaowend, hoe jy met n cnsc p a~ 1. 
I, k glo nie dat jy taktvol is a jy jou 
oogmerkc en aansprake ver wyg 
nie. Maar ek gio ook nic d t jy jou 
cise en aan~prake met tn dondcrcn 
de daal moet afdwin nie. Dan 1: 
dit nie meer onderhandelin nie. 
As iemand "ir u S~ u moet apartheid 
afsk f op (hri t like en mor' 
gronde of dit f 'af op pr gmati ~ 
'ronde, ho I urea ccr. 

Fk sou dit om gCl,;n een van die 

~n pers onlike doop 

....._....._.. T_ANJA HICH;B' 1 
sie is oorbevolk terwyl jy verlede jaar 
nog jou vriende maklik kon raaksien 
tussen die tafels, en selfs Nusas raak 
nou meer aanvaarbaar. (Dit i debat 
teerbaar waarom Nusas mecr gewild 
is, die argument loop. 0 iets tussen 
die Harare-konsert videos wat hullc 
wys en hul SR-lid se good-looks.) 

In ander opsigtc staan die lyd til. 
Ten spyte van die feit dat daar nou 
kommissies van ondersoek oor die 
oop ko huisc is. Hoe lank aan dit 
neem voordat apartheid werklik op 
die kampus afg,eskaf word? Nie dat 
die kommissie nie 'n wonderlikc ding 
i8 wat in die ge kiedenis van Stellen 
bosch gebeur het nie. I ntccndeel, dit 
sal in die toekom ncergaan as een 
van die hoogtepunte van die Univer 
siteit se ryke lradi. ie. 

Die vraag ontstaan nct wat jy docn 
om deel le wee~ van die tradisie 
waarop ons land sc mense gaan terug 
kyk. Praat jy nog van kaffirs, ban 
toes, houtkoppe of hotnottc'! Verwys 
JY nog nn vroue as meisies, girls of 
chicks? Nie te praa! van Wigenhof 8e 
Prim wat van die woord "do ler" hou 
nie. Dink iy dit is goed om eer. tc 
jaars tc Udwing" om "grocpsgees te 
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"Die Deure van Opvoeding en Kul 
t uur sal oopgaan ... 

uit Vryheidshandves; Kliptown 
/955 
IN die geskiedenis-handboek wat 
tans aan aile swart rnatrikulante 
voorgeskryf is, verwys die skrywer 
na net drie swart politici in die eni - 
ste hoofstuk wat handel oor die ge 
skiedenis van wart politick in Suid 
Afrika. Die be ondere ecr het Ma 
hatma Gandhi, Tom Swartz and 
Kaiser Matanzima te beurt geval. 
Die naam Mandela verskyn nie eers 
cen keer in die hoofstuk nie. 

Wanneer onderwys in Suid-Afri 
ka 'n men op papier konfronteer, 
word dil 'n probleem om te bcsluit 
watter deel van die krisis jy wil aan 
spreek. Wil jy kyk waarom wit l.tl 
dcntc aan tersicre onderwy in. tel 
ling! meer as dubbcld die staat ub- 
idles van hul swart medeburgcrs 

ontvang? 
Wit jy kyk na die implika res van 

meer as tien gesegrcgeerde on 
derwysdepartemcnte? Wit jy poog 
om inhoud tc gee aan die betekeni 
van studecr by kerslig in 'n town 
ship inkhuis, vergeleke met 'n les 
senaar by 'n clektricsc staanlarnp? 
Wil jy vir mense verduidelik hoe 
"Christclike N asiona le" -Opvoeding 
clei het tot die krisis? Of wil jy vir 

Afrikaners e: Poeplc's education i 
op 'n marrier baie diesclfde as soge 
naamde Afrikaner volksopvoeding? 
Die moontlikhede is eindeloos en 
uiteindelik kic 'n mens iets wat 
moontlik veral tot ens as wit, mid 
dclklas studente op Stellenbosch sal 
preek. 

Ievol lik wil ek kortliks kyk na 
die manter waarop "geskiedcnis'' 
deur "Chri telik .. Nasionale" apart- 

(vanaf bladsy 13) 
die uitge lote groepe dcelname te 
gee aan diesclfde soort spel sender 
om hulle tc betrek by hierdie korn 
petisie. 

As iv 'n eenheidsstruktuur binne 
'n unitere staat voorstaan en jy gee 
nie aan verskillende gemeenskappe 
die geleentheid om elk in sy eie kryt 
te kompetcer nie, kan i'y nie nog 'n 
regime eksklusief vir b ankes behou 
en dan aan die ander miskien so 'n 
lekseltjie inset gee nie. Dis hoekom 
ons aan die NP se "julle vertrek 
punt is noodlottig", vir julleself en 
vir ander groepe. 
W nneer die aktiwiteite van Suid 
Afrik n e kerke ter spr ke kom 
word verwyte hcen en weer gegooi. 
'n Mens kry d t Christene mekaar 
vir die ander se "ongelowige" of 
anti-C ri tclikc weg kritiseer. Word 
hier 'n politieke t ologie bedryf? 

God is God van die hele wereld. 
Die gesag van God gaan oor die 
hele skepping en oor alle aktiwiteite 
van die mens. Ek moet funksioneer 
op beginsels wat klop met die eise 
van die koninkryk. Kerkwerk en po 
litickwerk moet koninkrykswerk 
wces. 

Ek kan nie vir Allan Boesak of 
Tutu se "man bly nou weg van hier 
die terrein, jy mag hier niks oor 'iC 
nie", Aan die ander kant kan hy 
weer nie vir my se "bly jy weg van 
die kerk, jy kan hieroor niks se nie", 

As gclowige leef ek in 'n verskci 
denheid van lewen verbande. Op al 
hierdie tcrreine geld sekere basiesc 
beginscls. As ek as Christen geoor 
loof voel om vir die politieke belan 
ge van my bepaalde volk op te kom, 
kan ck nie vir Tutu dit ontse dat hy 
opkom vir wat hy beskou as die be 
lange van sy volk nie. Ek kan wei 
vir hom vra, en hy vir my ook: "Is 
dit waarvoor ons staan verantwoord 
baar, is dit regverdig, kan jy dit by 
bels verantwoord?" 

Tutu se vertrekpunt is 'n soort al 
gemene menslikhweid met die mis 
kenning van die volkereverskciden 
heid. Ek sc nie vir hom hy is nie 'n 
Christen nie, maar ek se vir hom 
"breeder, ek dink jy lees die skrif 
verkeerd" . 
Dink u bi kop De mond Tutu en dr. 
Allan Hoes k bcdryf 'n politieke 
teologie? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sce~ekerlik. Drt ~ nou seker nie 
'n baie vriendelike opmerking om te 
maak nie. Vriendeliker sou wees om 
te se hulle bicd 'n teologiese mot ive 
ring vir 'n politieke standpunt 
En die moder tuur van di NG 
Kcrk? 

Hulle het in Kerk en Samelewing 
ekere baie waardevolle bevindinge 
gemaak, maar daar is sekere teen 
strydighcde. Hulle is nie vry van 'n 
politieke idioom nie. I I ulle gebruik 
'n idioom wat partypolities ontleed 
en nie 'n oorspronklik kerklike idi 
oom is nie. Hulle praat ook al van 
minderheid groepe. Ek het nooit 
van minderheidsgroepe gepraat nie, 
ek praat van volke. 
Dit Iyk a of di wit uid .. Afri a n e 
jeug dikwel Die v el b grip het vir 
dit w t w rtm n. e dcurgema k het 
nie. Dink u hull i politie voldoen 
de i g Ii ? 

Dit is moeilik om jou vol1edi in 
te leef in die gedagtewereld, die as 
pirasies, ambisies, eise en ook die 
negatiewe emosie van haat en ver 
werping wat daar in s kere swart 
gemeenskappe bestaan, omdat jy 
nie in die praktyk d el van die ge 
meenskap IS nie. 

'n Mens moet ook vra of dit billi 
kerwys verwag kan word dat hy 
hom so met daardie gemeenskap 
vereenselwig dat hy 'n spreekbuis 
word vir hulle aansprake, regte en 
ambisies. Met wie sal hy hom ver 
eenselwig? In hoeverre kan hy as lid 
van 'n bepaalde volk die nodige be 
grip toon en hulp verleen? In welke 
mate kan hy hom met 'n ander ge 
meenskap vereenselwig sonder om 
sy wortds te verloor? Ons vriendc in 
die PFP het die ondervinding dat 
die swartmense se "you're too latc", 
julie knn nie ons wense vertolk nie. 
'n Boodskap "ir Maties? 

Die Konserwatiewe Party het nie 
die Universiteit van Stellenbosch 
afgeskryf nie. Ons dink nog die US 
hel 'n bepaalde plek en rol in ons 
breere Suid-Afrikaanse gemeen 
ski p. 

eure sal oopgaan ~ 
heidsonderwys op skool aangebied 
word en dit gebruik as analoog om 
die probleem gedeeltelik te illus 
treer. 

Dit word baie duidelik dat die ge 
skiedenis soos op skool aan ons ge 
leer, direk ekoppel is aan die ideo 
logic van Apartheid - en die gevolg 
like wit superioritcitsvrug. Die aan 
bieding van die vak word geken 
merk deur dit wat prof. Colin 

Suid-Afrikaners 'n geskiedenis het. 

'n Sprekende voorbeeld is Jou 
bert se "Gcskiedenis vir Standerd 
Tien" waarna hierbo verwys is. 
"Joubert has five chapters, or 154 
pages on South African history 
and his most striking achievement 
sistance. No blood is spilt on these 
pages: no Bulhoek or Bondelswarts, 
no Sharpville, Langa, Soweto ... ," 

NING (1) 
"Christelike N asionale 
Onderwys poog om te 
ontken dat swart Suid 
Afrikaners 'n geskie 
denis het", skryf Mark 
Behr,nagraadse student 
in Politieke Filosofie, 
Nusas-bestuurslid en 
SR-lid vir Spog. Mark Behr 

Bundy van die Universiteit van 
Wes-Kaapland noem "history by 
denial". Christelike Nasionale On 
derwy. poog om te ontken dat swart 
is a fifty-page chapter on 'Political, 
Social, and Economic Development 
of the non-whites'. There is no hint 
of Tabata, Luthuli, Sobukwe, Man 
deJa or Biko. No word of the ICU, 
the PAC or the ANC or any other 
black political organization. There 
is no echo of any black political rc- 

skryf prof. Bundy. 
Ek vra myself af hoe ons as wit 

mense in hicrdie land so arrogant 
kan wecs om aan swart studente te 
wil wysmaak dat die geskiedenis 
van die ANC, Biko en Mandela nie 
net minder belangrik is as die van 
die NP, D.F. Malan of P.W. Botha 
nie, maar heeltemal irrelevant is. 
On leer hulle cerder van die soge 
naamde "ontdekking" van die Kaap 
deur Bartolomias Dias. Hoe arro- 

gant kan Muller wees wanneer hy 
skryf in "five Hundred years": 
"There were about 100 000 Bantu 
in Natal ... They were a burden 
and a threat to the Whites. They 
squatted everywhere, even on Boer 
farms, went about armed, thieved 
and were reluctant to enter service 
contracts." Hoe arrogant is Christe 
like Nasionale Onderwys om sulke 
snert aan die jeug van Suid-Afrika 
te probeer verkoop? 

Mede-Maties, selfs al gaan die 
deure van opvoeding en kultuur bin 
nc die afsienbare toekoms oop, 
moet ons verstaan dat die oopmaak 
op sigself nie die probleme van ons 
apartheidsopvoeding uit die weg sal 
ruim nie. Ons geskiedenis moet as't 
ware "oopgemaak' word; ons sogc 
naamde "vol ks" geskiedcnis moet 
'n Suid-Afrikaanse geskiedenis 
word Biko se dood, rassisme, 
nazis me, hongerstakings en honger 
lone, halssnocre, agte teikens en a1. 

Sender die herskryf van die .e 
skiedenis bly die onderwysstelscI 
gerig op die voortsetting van 'n 
blank-ras ige en gepaardgaande 
blank-klassige superioritiet. 

Die vraa~ wat ons as studente 
onsself vanjaar moet afvra is hoe 
die Lniversiteit van Stel1enbosch 
gaan Iyk binne daardie "oop" ge 
skiedcnis? Sal u en my Alma Mater 
uitgebeeld word as 'n instansie wat 
besete probeer klou het aan die 
arrogansie en vernedering van 
Apartheid, of sal dit onthou word as 
'n universiteit wat daadwerklik op 
getree het teen die afgryse van 
daardie sisteem? Om hierdie vrae te 
kan beantwoord, moet elkcen van 
on ons elf afvra: wat doen ek om 
Stellenbosch se deure van opvoe 
ding en kultuur te laat oopgaan? 

N KA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Watd~kWvanWi ~eMond~ 

to en die jon ste gebeure 
rondom hoor sokkerspon? 
JOHAN SMITH 
Ek kan lank praat oor haar. Ek dink nie veel 
van haar nie. Mens kan niks e nie. Sy het 
haar eie mense in die ru gesteek. 
GRAHAM MEGAW 
Not much. 
GI 0 BAGLIONE 
She has a point to make, but she is not ma 
king it in the right way 
DANIEllE DEMPSEY 
No comment. 
ANSA ENGELBRECHT 
Ek weet nie eers wie dit is nie, 
THERESA SLABBERT 
Sy i nou bietjie in die moeilikheid. Ek is 
baie gearnuseerd deur die Rapport se op 
skrifte oor haar (bv. "VAS"). Ek was verlede 
jaar oor ee en hulle het baie re pek vir haar 
daar, die men e ondcrsteun haar. 
MARKRAM WllLEM 
Winnie Mandela was relevant, maar het 
blykbaar haar naam 'krater" emaak, vera} 
na die onlangse geb ure. 

. ELiSMA BARNARDT 
Ek hou ni van haar nie. 
MAGDEL WAGENER 
Nie vee} nie om die waarheid te se. 
ANDRE GilES 
Sy i<; nie heelternal bewus van die ware feite 
van die verhoudings tussen die res van Suid 
Afrikaners nie. Sy is uit pas met die res van 
uid·Afrika. Sy handel nie volgen<; die orde 

like wyse wat nodig is nie, byvoorbeeld hier 
die sokkerspan ~;torie. 
HENNIE PIENAAR 
Sy is Nelson Mandela se v.roll. Ek probeer 
om van die koerante af wcg tc bly. 
MARK JEFFREY 
Ilk weet nik8 daarvan nie, ek lees nie die koe 
rante nic. 
MARIZlA MERCUUR 
Ek weet nie of dit niles waar is in verband 
met die sokkerspan storie nie, maar dis 
Wi ced om So iets aan te Yang. 

DANI .... L MALAN if, vir die twee 
de tcr envolgende jaar vo rsiuer 
van die Stellenbosse Aktuele Aan- 
elcentheid Kring (Saak), en 'n 

honneursstudent In Politieke Filo 
ofie. 
By h t al van sy skooldae af sy 

I j rspotensiaal openbaar as hoof 
seun van die Hoer kool D.F. Malan, 
kapt in van die atletiek pan, redak 
t ur van die. koolkoerant en dux 
Ie rJin . 

fly h t reeds in sy eerstejaar op 
die Sl ak-bcstuur edien en was ook 
betrokke by N u as en die End 
onscription mpaign voor dit op 

die ampus verban is. 
Vol en Daniel wa hy op skool Hulle probecr om alJe moontlike 

r ed politics bewus, maar het eers standpunte op ampus te stel. AI· 
p universiteit betrokke geraak. hoewel hulle me stal politi eke 

I j r I et hy beter begin v rstaan vraa tukke an preek, bevoord el 
wat "aan a n in die land". Die hulle nie een p sifle e tandpunt 
r nd la vir y huidi e politick ni. 
i nin e is in sy ouerhui gelc, to ar Dani 'I dink Stell nbo ch i 'n 

. y tudi ill Politleke Filo ofie het wonderlike pi k, maar hy meen die 
hom h Ip om krities te dink en universiteit i eisoJeerd met be 
situasie beter te valueer. trek ing tot die r van die land. 

By 10 in 'n "nie-ra sige, nie-sek- "Die mee te mense weet nle eers 
si tic e dcrnokrasie" en is gekant waar Kaya Mandi is nie." Hy "be .. 
teen "al die onre verdighedc in die jammer" die men e waf net belan .. 
huidige SUid.-Afrlka.anse opset". Sy tel in Karnaval, sokkics en koshui .. 
hetrokkenheid by 'n studente orga- I'UAby. Volgen hom belief hulle nie 
nisnsie soo. N u as bied hom die ge- We tter eleenthede huJlc mi, as 
I enthcid om, cle ondanks sy "on- hulle nie deel word van "dinge wat 
r gverdige b voorregte ngterw baie belan riker is nie". uDaardie 
rond", tc docn w~ t hy an m die aktiwiteite kc n' oak waarde he, 

SlIid-Afri aanscshuasi te verandcr maar 'n mens moet versigtig wee. 
en v rbeler. om nie te dink dat dit iii i8 waaroor 

As Saak .. voorsitter wil Daniel Stcllenbo ch en die univer iteiLsle 
meosc aanmoedig om kritie te we guan nie " 
wecs. Snnk i~ 'n aktucle vercniging Daniel wi! graag 'n akademicse 
w t deur middel van openbare ver- loopbaan volg en Politieke I- i1osofie 
gadcrings aktuele aangcleenthede doscer, m, ar dit is ook y droam om 
I • n prcek. om daardcur studente in die film-produk ic wereld betrok· 
uan le Ilocdig om krit'c iu dink. ke te ank, 

Johan Smith 

Theresa Siobbert 

TREUR ICHT 
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ANC • 
IS 

Dil was interessant dat die ANC 
afgevaardigdes hul organisasie se 
jongste voorstelle nie as 'n wet van 
Mede en Perse aan ons voorgehou 
het nie. 

GEDURENDE die af 
gelope vakansie is 'n 
konferensie in Harare 
gehou waar regs I ui be 
sin het oor " The Role 
of Law in a Society in 
Transition". Prof. 
LOURENS M. DU 
PLESSIS van die" De 
partemen t Pu bliekreg 
aan die U niversiteit van 
Stellenbosch, wat die 
konferensie bygewoon 
het, gee sy indrukke: 
Die gasheer was die regsfakulteit 
van die Universitcit van Zimbabwe. 
Benewens enkele Zimbabwiese 
regsakademici het 'n groep van so 
wat dertig Suid-Afrikaners van bin 
ne Suid-Afrika, oorwegend regsaka 
dcmici, en sowat 'n dosyn Suid 
Afrikaners in ballingskap, hoof 
saaklik regsgekwalifiseerdes en al 
mal lede van die ANC, die konfe 
rensie bygewoon. Die hoofdoel van 
die byeenkoms was debat en ge 
sprek tussen die laasgenoemde twee 
groepe. 

Die hooftema was om regsproble 
me in 'n Suid-Afrikaanse samele 
wing-in-oorgang, te bespreek. Ter 
reine wat gedek is, is privaatreg 
(veral die grondkwessie), regspraak 
(met besondere klem op die rol van 
die presedentesisteem), staatsregte 
like ontwikkeling, regsopleiding en 
arbeidsreg. Die (her- )verdeling van 
grond en volle politieke regte vir al 
mal in 'n nuwe Suid-Afrika is, vol 
gens ANC-afgevaardigdes, die twee 
sleutelkwessies. Hierdie kwessies 
het daarom die heel lewendigste en 
indringendste besprekings uitgelok, 

My indrukke van die byeenkoms 
is gemeng maar oorwegend gunstig. 
Sekere dinge het my moed gegee. 
Die klimaat vir onderhandeling 
word, geoordeel aan die houding 
van die ANC-deelnemers, al hoe 
gunstiger. Ten spyte van die ver 
wagte "strawwe" retoriek wat met 
politieke aktivisme gepaard gaan, 
was daar 'n besliste gees van open 
heid selfs akkommodasie te be- 

• 

buigsaalll oor nuwe Regst lse 

sic oor die grondkwessie het die 
ANC byvoorbeeld baie sterk nasio 
naliseringstaal gebesig. Nou moet 
ek dadelik se: Op sigself is dit nie 
noodwendig ontmoedigend nie, 

. want daar is nie voorspraak gedoen 
vir "wilde" of roekelose nasionalisa 
sic nie. Daar is ook van ANC kant 
sterk klem gele op die feit dat land 
bougrond wat nie vir landboudoel 
eindes gebruik word nie, "herver 
dec]" moet word. Voorts ook dat ka 
pitalistiese reuse nie toegelr at be 
hoort te word om groot gedeeltes 
landbougrond vir eie gewin as't 
ware te monopoliseer nie. Hierdie 
sentimente sal waarskynlik baie 
Afrikaner boereharte nie onaange 
roerd laat nie. 

Kortom, ek j oortuig dat die 
ANC dit bedoel as hy in sy beleid 
stukke se dat hy nie uit en uit 'n 
sosialisties ekonomie nie, maar 'n, 
gemengde ekonomie voorstaan. 
Twee sake bekommer my egter. 
Eerstens het ANC-men COle 'n dui 
delik genoeg visi van hoe 'n men 
prakties die ideaal van 'n gemengde 
ekonomie (kan) verwesenlik nie: 
Die ckonomiese "know how" ont 
breek. 

Tweedens trap hul siening op die 
tone van baie sterk en geve tigde 

IsaSSOSlaSle 
MENING (2) 
"'n Mens moet besef 
dat indiwidue mag ver 
kies om n ie met ander 
te assosieer nie", skryf 
ANDRE GAUM, fi 
nale jaar B.A.-regte 
student en SR-lid vir 
Media en Leierskap 
sontwikkelling. 

TOE ek verledc jaar tot die Studen 
teraad verkies is, het ek dit duidelik 
gestel dat die SR hom na my me 
ning slegs besig moet hOll met poli 
tick wat studente van Stellenbo. eh 
direk raak. Daarom moet die SR 
hom duidelik uitspreek ten opsigte 
van byvoorbeeld oop koshuise, maar 
hom wecrhou van politicke uitspra 
kc en versoeke wat niksseggend is 
vir die gewonc student. 

Daar is natuurlik baic wat • al 
verskil en sc dat landspolitiek elke 
student dirck of indirck raak en die 
SR gevolglik 'n plig het om binne 

V.I.n.r: prof. Gerhard Lubbe (US), prof. Marlnus Wlechers (Unlsa), mnr. P. Maduna (ANe Con- 
stltu tlonal Committee). Feto: J. GAGIANO 

speur. 
Die A NC-mense, insonderheid 

mnr. Thabo Mbeki, het sterk daar 
op gestaan dat aile Suid-afrikaners 
"van binne" vryelik hul eie, eerlike 
standpunte moet kan stel - selfs al 
hou die ANC nie van wat hulle se 
nie. ANC-mense wat te heftig rc 
ageer het op sulke standpunte, is 
gevolglik deur hul eie kamerade 
"van buite" skerp oor die kale ge 
haal. Voorts het 'n heftige debat oor 
die ANC se gewapende stryd en die 
gebruik van geweld, en diepgaande 
meningsverskille oor hierdie kwes 
sie, verdere diskussie nie in die wie 
le gery nie. 

Dit was ook interessant dat die 
ANC-afgevaardigdes hul organisa 
sic se jongste konstitusionele voor 
stelle nie as 'n wet van Mede en 
Perse aan ons voorgehou het nie. 
Oit is die ANC se bydrae tot die 
konstitusionele debat oar 'n nuwe 
Suid-Afrika, het hulle aan ons ver 
seker, en a debatsbydrae is die 
voorstelle aan selfs ingrypende her 
siening onderhewig. Hieruit bJyk 
dat die ANC oor belangrike kwes 
sies 'n oop agenda het en dat vrug 
bare debat moontlik i . 

Daar was ook sekere minder be 
moedigcnde tekens. Tydens die ses- 

• • 

pcrkc politieke uitsprake te maak. 
Die argument dra heel moontlik gc 
wig. Iloe dit ook al ~y, die SR het 
nou by 'n baie belan rike punt ge 
korn dcur horn uit tc spreck .. ton 
gunste van 'n onder.oek na die var 
dering wa1 10l op datum gemaak is 
om koshuise oop te stel vir aile be 
volkingsgroepe, en daarmee saam, 
'n ondersoek nu die moontlikheid 
van oopstclling. S6 'n ondersock sal 
so gOll moontlik afgehande] mo t 
word, omd~ t die aangelcenihcid 'n 
al hoe n tcli er kwessie word. 

Oie vraag wat kan ontstaan. is of 

dit hoegcnaarnd onder die landswet 
te moontlik is om 'n ko huis oop te 
stel, Die antwoord is gelukkig ja. 
Die nuwe Wet op Vrye Vestigin s 
gebiede maak voorsiening dat eke 
re gebiedc oopgc tel kan word vir 
alle bevolkingsgrocpe. So kan die 
koshuise van die US tot 'n vryc ve - 
tigingsgebied verklaar 'I rd. Em so 
is Goldfield in die oe van die rege 
ring 'n oop ko hui . 

Die vcrdere vraag is nou cgt r of 
aile kor huis c ummicr a }pgc. tel be 
hoort te word. En daarmec aarn: 
111 et clke k hui se inwoner. be 
sluit of hullc ko huis oopge tel meet 
word, of meet dit 'n be .luit wees 
van die universiteitsowerhede. 

In antwoord op die eerste vraag 
sou ek so dat di ongcskrcwe reel 
van vrye ass sia ic en disa so. iasie 
ook hicr moet gcld. Daar mo t be 
seC word dat ekere individue binnc 
'n b ~1l1dc 'ro p dit tereg of ten 
onregte mag verkies am nie met 
lcde van 'n under groep te assosieer 
nie. Ek dink nie dat. 'n houdin 
sond r meer ,S ra si -me af maak 
kan word nie. 

Se re ko hui e moet du opg ~ 
stel word, ander m t ger • crveer 
word vir bruinn n. e, n6g ander vir 
witm nse en so a n sDOS die b .h f 
te hom v ordoen. Ek Alo int di 

ekonornie e belanghebbers in Suid 
Afrika. Dit kan 'n vreedsamc en on 
derhandelde oorgang erg moeilik 
maak. 

Ek was ook nie baie bernoedig 
deur baie van die ANC-regsgeleer 
des Se "tegniese regskundigheid" 
nie. In 'n mate moet 'n mens na 
tuurlik so iet van praktiese p litiei 
te wagte wee. In die huidige Suid 
Afrika i praktie e politiei e ge 
brek aan aanv ling nie juis meer 
nuu nie. 

Die soortgelyke gebrek by ANt 
juriste kan egter aanleiding gee tot 
'n blote voortsettin v, n bale van 
die juridiese ongcvo li hcde waar 
onder die rcgstelsel in Suid-Afrika 
tan ly. So was dit opvallend dat die 
ANC juriste hulle me juis .invol oor 
optred van die wet ewende en uit 
voercnde gesag kon (of wou) uitlar t 
nie. Die voor die hand liggende 
vraag of die menseregtchandve 
wat hulle voorstaan deur 'n kon ti 
tusionelc toet ing reg vir die howe 
geru teun sal moet word en oor 
die algemcen re ten afdwingbaar 

I 'lees, het 'n groot gefladder in 
die duiwehok "van buite" veroor 
saak! 

Baie sleutelper one in die ANC 
is rc ds vir twintig jaar of lang r 

universiteitsowerhede billik oar e 
ging aan so 'n bi1like ver oek s 1 
skenk. 

buite Suid-Afrika. Hierdie tragiesc 
f cit begin sy tol ei . Die meerdcr 
heid van hierdic mense is in 'n for 
mcle sin goed ingelig rx r W' in 
Suid-Afrika aangaan, maar hulle 
kennis is tweedchand . Nuwere vcr 
wikkelingc positief sowel a: neg'} 
tief hct hulle nie self bele t me en i 

'n mens kom dit a uer. Verande 
rin swat tog wei binne Suid Afrika 
plaasgevind het en die g sindh id. 
veranderin by bait; wit men c I net 
cenvoudig nie de I v in baie A ( 
lcde e le w .reld ni . Die "nuus' 
d: t die me -rderh ill rcgsakade nici I 

binne Suid-Afrika apartheid v r 
w rp en 'n nie-ra 'I d mokra 1 
voorstaan, i' byvo rb eld be lot . 
met die sk ptie e teew rpin l dat dit 
neg me die twee Iundem ntele 
kwe: S1 \, te wete grond en gelyke 
politieke regte, oplos nie. 

AN(.'-juriste se ebrckkige t 
niese regskenni en bcperkte bele 
wing van die situasie in .. uid Afrt 
ka, h t my cgter nie h el en I 
ontmoedrg nie, Ek ou III cr b kom- I 
merd g wees het as 'n m n hi r te 
doen gehad het met men met ul 
ke geves tigde opvattin ., dat hulle 
nie vrae vir al hut antwoord h t 
nie. 

Regerlng ge inde nuusm dia in 
Suid-Afrika het tot dusver aile: in 
di stryd gewerp om die AN t 
demoniseer. Daarom b stann da . 
onder veral witrnens 'n pers psi 
dat die ANC "mcnse van binne" 
brein poel om van hulle bruikbare 
idiote in die volvoering van 'n dui 
welsplan te maak, Harare het my 
gelecr dat die A NC se mense buite 
die land ook veel kan leer van kun 
diges "van binne". 

Daarrnee ontk n ek natuurlik nie 
dat regsgeleerd van binne oak 
veel van di ANC tier h t ni . Te 
veel van ons h t vir te I nk e wyg 
oor die we enlike onrcg w t deur 
r gstoepassing in ons land in stand 
help hall is. On' het ele f in die 
waan dat die regbank byvoorb eld 
nie ernsti deur di kanker van 
apartheid aanget is nie. Men e 
wat al lankal reed an die ntvan - 
kant vr n die st I el ,t nn, weet e 
ter van bet r, 

Die AN aan 'n bai b langrik 
rol speel op die pad n 'n nuw 
Said-Afrika. By i 'n politick fa • 
tor wat die huidiue rime n~' s I 
kan wegweru n6 al kr n w gb n· 
der, Dit i daarom bel, n rik om 
met di ANC gespr k t v t oak 
regskundige ge pre ke te voer ior 
die aangeleentheid wat 'lim t in 
'nuwc Suid .. Afrika tot heil k an 
trek . 

RAU 
aan 
tu 
Ole 

von 

Opskrif in Di AfriKa 
nar 
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VRYDAG, 3 MAART: 
• Die Kaapstad e. irnfonie Orke 
p el vannaand in die Endler Saul 
Prokofief e 3 de klavierkon crt 
o.l.v, Gerard Kersten. Die solei te 
is Paula Bruni Die konsert begin 
om 20hOO. Bespreking by Com 
puticket. 
• Die bekendc asper dc Vrie It 
al vanaand One Man Shows, sy 
wcrcg e sicning van die arnel 

wing, by die Oude Liberta Arnfi- 
teater aa nbied. Dit begin om 
20h 15 Sy opvoerings duur tot 4 
Maart. 
• 'n • iplinternuwe reck in dcrtien 
epi odes van Derrick begin weer 
vanaand om 21 hOO. Die eerste epi- 
od is getitel .. 'n Li d Uit The 
ben. Op M .. Net specl di bekende 
Frederick For. ythe orlog drama, 
The Dogs of War om 20h30, met 
hristopher Walken. 10m B rin 
r en ( olin Blakely. 

• Die film op TV 1 vanaand is 
Marie. 'i~sy Spacek, Jeff Daniels, 
Mor an Freeman en Keith Szara 
b. jika peel die hoofrolle. 

Thunderhal l (Green) i. om 
20h 0 vanaand op M-Nct te iene. 
I n die vierde Jame Bond-avon 
tuur . kaak 'n mterna ionale mis 
de ad- indikaat . Spectre, twee 
kernbomme en agent 007(Sean 
onnery) moet die vernietiging 

van t wee belangrike tede voor 
kom. Met die hulp van die gewone 
Bond Poppies, Domino(( laudine 
Auger) vind hy die Karibie e 
skuilplek van die hoof van .. pecire 

11 na 'n felle eestryd oorwin ge 
regtIghcld (0 Be woonlik!) weer. 
SATERDAG,'4 MAART: 
• Die mu iekblyspel, Singln' in 
the Rain, op n vanaand in di 
Nic Mal. n Op rahui ,aan ebied 
deur ruik in amewerking met 
Naruk, Sukovs en Truk. Dit i ge 
ba er op die M JM Film m t rnu- 
ikale mat riaal van CBS Songs 

en di vcrhaal en draaiboek deur 
Betty Comden en Adolph Green, 
Die reg: cur i Gcol frey Suther 
land. Spe Ivlak duur tot I April. 
• Twee enbedrywe deur Bennie 
Aucarnp, Wolj, Wolf, Hoe Lam is 
Dit? en By Felix en Madam I 

word om 20h30 vanaand deur 
Kruik in die NICO Malan opge 
vo r Wolf handel oor 'n groepie 
beja rd in 'n ou 1 hui wat on 
d r leidin van di tuitige Ko ta 
'n pat r bottels • medisyn 'l uit 
haal. II ulle b gin om peletjie te 
sp el met mak b re evol 'c. By 
r Ih ell Madam IUlt tematies 
hicrby a n. 011 is a of Auc, mp 
die do dc;mom nt wi! ophef, odat 
dlt in 'n fcc t rnmm van nnder 
bekyk kan word Die regisscur is 
f (erman Prctonus. 
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SONDAG,S MAART: 
• Enige persoon wat aan Musicul 
tu behoort (of 'n lid wit word), 
word om 11 hOO in Huis D Vil 
lien, e tuin na 'n brunch uitge 
n oi. I.edegeld IS RIO 'n jaar. 
• 'n Ligte musickprograrn, A Tri 
bute to Benny Goodman, word 
vanaand in die Endler Saal aange 
bied. Die kon ert begin om 20h 15, 
en kaartjies kan teen R2 elk by 
die deure gekoop word. 
• Die laa te aanbieding van die 
Oude Liberta. Amfiteater se like 
merkon erte vind vanaand plass. 
Die S.A. Vlootorke specl gewilde 
partiture uit die repertoire van die 
konsertblaasorkes. Dit begin om 
17h30. 
MAANDAG, 6 MAART: 
• If you have not seen the perfor 
mance of Shake peare's romantic 
comedy, Twelfth Night yet, do 0 
tonight. he performance arc at 
the Maynardville Open-air Thea 
tre, under the direction of Kith 
Grenville. Starting time is 20h 15. 
Book at COn:!Puticket now! 
DINSDAG, 7 MAART: 
• Make a point of going to see 
Bayete and 'akhile in Sounds oj 
Africa at the Baxter Theatre. The 
s are two of the best Afro bands 
to come out of South Africa, and 
share the stage which re ult in a 
historical fusion of African music, 
They are on how at thi venue till 

April J. HAn evening nobody 
could afford to mi " Sowetan. 
WOENSDAG, 8 MAART: 

Nemesis, a thriller directed and 
written by Mario Scheis ,i the 
drarnati ation of a fictitiou fate 
ful meetin betw n Dr Jo eph 
Men ele, a camp doctor of Au ch 
witz, and a young Jew who ha 
come to '. inate him It tars 
Patrick Mynhart In a role that one 
critic called "of Wa n rian pro 
p rtions". Bruce Alexander, .tar 
rin in C pe Town for the first 
tim, is the other player. termed 
by The Star a a "provocative x 
ploration of ood t nd evil". h 
performance tart. at 20h 0 in the 
l\tieo Malan Arena 
DONDERDAG, 9 MAART: 
• Do not ml B<lsil "\1, nnen 
burg" (oet/ee 'lOd S nbemla in 
St.ellenbo. eh tonight' Thi8 concert 
dIe Endjer a , geholl met Gerda 

Hartman (sopraan) a solis en 
John Whitelaw as pianis. Werke 
van chubert, Schumann, Wolf en 
Richard St rau al opgevoer 
word. Di konsert begin om 
20hOO. 
SATERDAG, 11 MAART: 
• The Baxter Theatre present 
1 he llgly NooNoo with Andrew 
Buckland tonight. Thi vigorou 
and biting comic satire is directed 
h)' Janet Buckland. It centres 
around an encounter between a 
man and the most horrid of gar 
den insect, the Parktown Prawn. 
This prawn turns out to be an 
emissary from a Congre of in 
sects demanding equal rights for 
all, in the true spirit of demo 
cracy. They want to invite humans 
to it in on the congress, Accor 
ding to The Star this is one of the 
010 t effective political statements 
ever made in South African thea 
tre, yet it makes you howl with 
laughter. It is on show till April I. 
SONDAG, 12 MAART: 
• Daar word vannaand in die 
I ... ndlersaal om 20h 15 'n uitvoermg 
deur die Cape Symphonietta aan 
gebied 
• A Young Masters' concert e 
rie perform, nee no. 21 will be 
performed at the Cape Town City 
Hall tonight at 20h30. The Con 
certo Grosso Op.6 No.5 (Handel), 
is hosted by the Stcllenbosch Cul- 

tural Society and i a farewell tri 
bute bef re the band leave for 
Italy. The concert will take place 
in the Old Carnegie Hall at 20hOO 
and will cost R5 a ticket. This i a 
mu t for all jail lovers. 
• Die KSO voer vanaand werke 
van Br a h m s , Suint-Saen en 
Tchaikov ky uit in die Kaapstadse 
Stadsaal 0.1. v Gerard Kersten 
met Marku Stocker as soh. Dit 
bginom20hl5. 
VRYDAG, 10 MAART: 
• 'n Liederab, nd word vanaand 10 

onecrto for .' lute and Harp 
K 299 (Mozart) and thc Sym 
phony No.44 Trau r (Haydn) will 
bc conducted by Gerard Kor t n 
with oloi~t crina von Ma}er 
(flute) and Dily Wo )lIey(harp). 
DIN DAG. 14 MAART: 
• Die voorskou van Die VOllkel in 
Jwar () vind vanaand in die ICO 
M. hn teater plaa') 
WOENSDAG, 15 MAART: 
• Thl~ month i\ definate)y a go d 
on for hearmg top local rnu ic in 
Stellenbo (.;h. Jenmfer f ergu on 
and St ve Newman perform in a 
lock on rt )rg nised by adio 
MaliC t mi ht at the One Geuw 1 
"oLel It ';tart .1t 20hOO and tiC 
kct. will c )st R 7, Thi (;Qncert i\ '1 
mu')t for '\1] mu ic lovcr~ 
DOND RDAG, 16 MAART: 
• If you madc th 011 take of mi~~ 
sing .I 'nmfer h;1 pu on and Stevc 
1'\ewman I \l mpht, mak the ef 
fort to p.o tUlllght. Do not mi thi 
how· 
• Mak' d P lOt of eClOg The 
UK!) NooN)() at the Ihxtcr Thea 
lr If ),ou hay n't f.;cn it ct." n 
drew Buckland 11\ bl to r(.;atc 
the whole a t of two human, two 
cri 'kl:b, an anl, H do', a couple (If 
Parktown Pr twns and a nlUlevv 
Icnt murdcfou chicken' The 
Slar The I)how :start at 20h 1 s. 
Do nOl miss the greute!-,t political 
satctment ever iTI,lde in South Af~ 
ric n theatre 

Kultuur kry s 
Deur BETSIE DE VRIES . 
STELLENBOS( H-KULTlJUR is 
nie rugby, braaivleis, bier en sok 
kies soos die gcmiddelde stud nt 
hom verbeel me, maar 'n bcgrip 
waarvan die ware betekenis 'n oor 
vol of dollec Stellenbosch-brein bit 
ter selde bmne luip 

'n Kultuurberaad is op 24 Febru 
ane aan die Lniversiteit van Stcl 
lenbosch gehou. Dit was die Kul 
tuurkomitee, onder voorsitterskap 
van SR-lid Isa Burger, se eerste 
groot gebeurtenis op die 1989-ka 
lender. 

Al die US kultuurvercnigings het 
tyden die beraad probleme, oplos 
sings en voorstelle vir beter koordi 
nering en bywoning van die onder 
skeie verenigings se aktiwiteite be 
spreek, 

Die doel van die beraad was om 
onderskeie verenigings aan mekaar 
voor te tel sodat hulle mckaar kan 
help met reklame en die uitvoering 
van projekte. Gedagtes is gewisscl 
oor waar verenigings finansicle, ad 
ministratiewe asook tegniese hulp 
kan verkry. 

'n Voorstel van verskeie vcreni 
ging was om 'n lokaal beskikbaar 
te stel met 'n jaarbeplanner om be 
planning bekcnd te maak. 

Volgcns me. Rachelle Jonck, 'iC 
kretaresse van die Kultuurkomitee, 
is dit baie belangrik dat daar koor 
dinering tu. en die verenigings 
moet wees vernaam omdat hulle 
dikwels die elfde tcikcngcbied het. 
"Die ideaal I. am 'n po in Adrnini 
strasie t skep vir die hantering van 
vtudcntckultuur," se sy. "Hierdie 
voor tel i egtcr 'n paar jaar gelede 
deur Adrnimstrasie van die hand 
gewys.' 

Die ecrs tejaarskcnsert op 6 
Maart IS die volgende aktiwiteit op 
die komitce e kalendcr. Die doel 
van die konsert is om eer tejaarsta 
lent bckend te stel. 

Volgens Me. Jonek al die kon 
sert sal in die SanJam aal, en nie 
weer in die Gat nie, gehou word. 
Toegangsgeld sal gehef word om so 
doende die standaard te verhoog. 

"Hicrdie konsert op 6 Maart sal 
bepaal of die eerstejaar konsert 
weer gehou gaan word. Dit sal hoof 
saaklik van scniorstudcnts afhan , 
want 'n talcntkonsert moet nie 10 'n 
vernedering ontaard nie," i m 
Jonck . e woorde. 

Die "Fee vir die Kunstc" word 
vanjaar van 8 tot 13 Mci gehou en 
is waar kynlik die Kultuurkomitee 
. e belan rik te proiek, Daar was on- 

ur 
SA ITAMVI-·.RS[~KERI. 'G het 
aan )ekondll! dat hulle vanjaar 
tien beurse van R 1 SOO elk 'lan 
kuns tudente by aile univer telte 
en technikons in Suid Afrika bied. 

Kun')studente wat in enige er 
kcnde diploma- of graadkursus 
tudeer kan deelneem. Studente 
tot in hul finale j, ar mag in8kryf. 
Die b ur c is nie beskikbaar vir 
nagraad. e studente nic . 

Af e ien van die ')kone kun te 
n beeldhouwerk iii die bcurlie ook 

bel:ikikbaar aan tudente in enige 
tudi riotin!'s soo' foto rafie, k - 
ranllek of mode ontwerp Slc:-, 
kleur kyfic~ van oorspronklike 
kun. werke rna in estuur wor i en 
'n student mo t 'n mlnlOmum van 
vyf werke instuur om te kwalifi 
seer . 

Uke umver. iteit of tcdlOikon 
k( n 'n mak'iimum htn vyf ,tuden 
te \c kunswcrkc uit elkccn van die 

. vcrskill nde kum tudieTl tin 10- 
skryf. 

In'tkrywinr,-.vorms is aan be 
t rokkc dcpartem n l: hoofdc by 
univ ,itclte en tc hnikon bcsk,k. 
baur DII'; luitingsdatuOl is \ I Au 
ustus Keurin salop 14 en 1 

September plaasvind. 
OJC beurse word onvoorwaarde 

lik toegeken, maar Santamversc 
kering . pre k die hoop uit dat dlC 

Id aang wend snl word vir ver 
dere ontwikkeling van die student 
s kun talent. 

op 
tevredenheid oor die ongelee tyd 
waarop die fee verlede jaar plaas 
gevind het en die komitee het van 
jaar probeer om die be te tyd IIp die 
kalender vir die fee uit te sock 

Me. Jonck • die doel van die 
"Fees vir die Kun te" i dat daar 
die hele week iet moet geb ur am 
kultuurbetrokkenheid die res van 
die jaar by studente aan te wakker. 

Bo en bchalwc die filmfees wat 
deur die komi tee . elf hanteer sal 
word, word daar van die verenigings 
verwag om insette te lewer, 

"Dit is 'n gelcentheid vir die on 
derskeie kultuurverenigings om aan 
studente te wys wat hulle kan bied 
en daarom rnoet oor pronklikheid 
en vcr keid nheid aan die orde van 
die dag wees." 

Volgen me Jonck al die pro 
gram van die ecs so ingerig word 
dat oorvlcueling tot die minimum 
beperk is. Sodoende al studente ge 
leentheid he am so veel as moontlik 
van die aanbiedings by te woon. 

Me. Jonck wil graag sien dat die 
departemente Kuns, - Drama en - 
Musiek elkeen 'n opedag gedurende 
die fees al hou om tudente van an 
der dcpartemente die geleentheid te 
gee om kenni te maak met die on 
derskeie kunste. 

Die SR-lid vir Kultuur, me. Isa 
Burger, sc die Kultuurkumitee het 
die jaarlik e U at -Tone Ifec oorge 
neern en dit sal van 14 tot 17 Au- 
u tus plaa vind. Volgcn haar sal 

daar ook elkc kwartaal kunsuit tal 
lings en vlooim rkte gehou word. 

'n Hoogtepunt op die kultuurka 
lender is die "Sangfee .. wat van 
jaar op 24 en 25 Augu ius gehou 
gaan word. Daar i wei nog on eker 
heid cor die fcc omdat vcrdeeld 
h id be taan oar hoe dit vaniaar 
aan epak moet word. 

Volgens me. Jonck vind die idee 
van 'n massakoor nie by almal byval 
nie en die vo r. tel van vier groot 
kore is nog nie aanvaar nie. Die idee 
van "San fees" wa vroeer om a n 
jong koorleier die kan te gee om 
kore af tc rig. maar met die ins tel 
van die mas ako ruitvoering hct 
hierdie gebruik verval. 

"Die vier groot kore mag dr Ik net 
weer 'n geleentheid gee aan jong 
koorlcier en selfs oud-Maties wat 
reed naam gernaak het op die ge 
hied om kore gedurende die Sang 
fee te lei," c me. Jonck. 

Met aile' wat die Kultuurkon.i 
tee beplan, asook die beloftc .. an 
b ter sarnewerking tu en kult ur 
v rem in en rater b)'woning 
deur tud nt , kan Stellenbosch 
dalk nct di kultuurdorp word 
waarvoor alrnal h m aansien. 

Ka rtji bonu 
DI r~ Univerviteit tearer 't II'n 
bosch (tITS) bled jaa r li k s 'n 
reekskaartiie\kema teen pl: ,laIc 
pryse vir tudente aan. 

Om die vyf opv enngs wal op 
die knartjie aangebicd word by te 
woon ko die tudent slegs R20 
terwyl dlC g wone teatergancr 
RJ 5 al betaal. 

Die cer. 1 produk"l op die 
pro ram j 'n tweeluik. met MiB 
JlIlit' (Stnndber ) en The Prtvatt' 
Ear (Shaffer), an ebicd van 16 
tot J 8 Maart. 

IlicrO'l word 'n Krulk-produk- 
ie, Die Aei\er, met Marthlnu,> 
Ba Hl a r I cur, a 10 ebil:d. 
Die 'IP Ivak tr k van I I tot 11 
MCI 

Dit word opgcvol met Rob rt 
Mohr 'klugtc, Om IIOU kOlHert\ 
van )~ tot 27 \1ei Van 10 tot J) 
Aup,u. tu i daar vIr· die ccrl)te 
~c r. 'n Plc.i r Tocricn produk'ie 
10 die H.B I hom tc ien. A 1 ri 
niO' for I W() II Of) cvoer word. 

. DI(.; laa tc produk i wat mel 
die kaclrtjlc g ien kan word word 
deur die tiTS aan )cbicd en'di ti 
tel en datum moet nog aangekon 
dig word. 

Vorms vir in~kr)'wing op diel 
knartjie kan by dIe departement 
Drama verkry word. Navra kan 
by telefo nnommer 77- 3216/7 gc 
doen word. 



BASIL COETZEE. veteran saxophonist is coming to Stell n 
boschl The Cultural Society will host a concert on Thursday, 
9 Marci1 1989 In the Old Carnegie Hall at 20hOO. This concert 
Is a farewell before Sabenza leaves on a tour to Italy. Tic 
kets will cost R5 and can be bought at the doors. 

The concert promises to be a highlight In the Society's 
pro ramme this year. The well known Jazz pianist, Paula 
Goldman, will be p rformlng with the band. Do not miss this 
performance! 

Contemporary dance classes 

RIAN BENINGTON, the well 
nown teacher, performer and cho 
eographer of contemporary dan 
ing, is opening a studio in Stellen- 
osch where he will conduct clas es 
n this art-form. 
He attained his M.A. degree in 

... onternporary dance from the Brig 
am Young University in Utah in 
1984. 
Since then he has lived in Johan- 

nesburg where he was involved in 
the Performing Arts Workshop, 
danced in a one-man show at the 
Grahamstown Festival, been televi 
sed on "Potpourri" and has been in 
volved with many local productions. 

Brian is primarily a dancer, and 
does not teach his students to imita 
te, but to develop their own style 
within the parametres of the art. He 
views the body as a whole. and stri 
ves to "open people up" so as to use 
body movements in unexplored 
ways. 

He plans to start classes on two 
levels. an intermediate level where 
little or no backround is required. 
and more advanced, which requires 
a fair amount of knowledge of the 
art. 

Students who arc interested in 
joining these classes can register on 
Wednesday. 8 March between 
17hOO and 19hOO at the Musonic j 
J lall on Bird Street (next to the' 
Drostdy Building). For futhcr infor 
mation, the Drama Department can 
be contacted at tel. no. 77-3216. 
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Fleur van teater veree 
Deur BETSIE DE VRIES 

DRAMA 00 on dit v: ndag ken 
het sy oor prong in die Dionisus 
f e. te van die ou Gricke vaar hier 
di od deur di opvoer Van drama 
r eer i I. 

Deesdae wil dit e ter voorkom 
asof die omge kcerde van hierdie ri- ~--'-~~"-----o_..1 

t geld met die Oude Mee ter 
StipLin e jaarlik e r leur Du ( up 
'I oneelpryse w iarrnee ore voortrcf 
likste wcrk in prolessioncle tearer 
a 'ouk die belowend te drama tu 
dent vereer word. 

Die wenners van di onder keie 
kr te oriee i op 23 Februaric by 'n 
uithanggeleentheid in die Mount 
Nelson Hotel in Kaapstad aan c- 
wys. 

Waldi Schultz, 'n tweedejaarstu 
dent aan die departement Drama. 
was hierdie jaar een van die nomi 
nasies vir die Belowendste Dramas 
tudent van J 983. 

IIy i. hoofsaaklik genomincer vir 
y briljante spel in die opspraak 
wekkende 1988-produk ie deur die 
Stcllenbosse dramadepartement 
van Peter Shaffer se Equus. 

Michelle Scott van die Universi 
teit Kaapstad het egter met die 
louere weggestap. 

Vorige wenners van die kategorie 
Belowendste Student wat aan die 
Universitcit Stellenbo ch verbonde 
was, is Casper de Vries en Duncan 
Johnson, die vorige jaar se wenner. 

Ander oud-Maties wat genomi 
neer is, i onder andere Antoinette 
Kellermann (Quartet) en Marion 
Holm (Tartuffe) in die kategorie as 
Beste Ondersteunende Akrtise. Me. 
Kellerman het hierdie katagorie ge 
wen. 

Die katagorie Beste Vertolking 
deur 'n akteur is deur Ron Smer 
zack vir sy speJ in Diary of a M ad 
man gewen. Die regisseur van Di- 
ary of a Madman. Karoly Pinter is 
ook as bcste regis cur aangewys. 

Die ranee) b oordelaars het deur 
gaans n moeilike taak gehad van- 
wee die hoe gehalte van die werk Feto ARMAND NEL 
wat gel ewer is. 

Lede van die paneel was onder Tobie Cronj , I Mlch lie Scott I Bill Flynn n bal ander b k nd 
meer dr. Arnold Blumer v n die de- g slgt het onlangs dl FI ur du Cap to k nnlnng byg .. 
partement Duits, Universiteit van woon. 
Stellenboseh, prof. Bennie. Au- Die Burg r en harle Fryer vdn 
camp, skrywer en hoof van die de- Tafelberg Uitgewer . 
partement Opvocdkunde, KcrneeJs Van 0 'n geleenthcid waar di 
Breytenbach. kunsradakteur van room van die Suid-Afriks an to- 

neelkun bymeka r kom om vereer 
te word vir hulle werk k n 'n men 
voorwar r l.e he 'rench anhr al n c "to hell with Equity". 

As die foto sou aan 
dog trek en jy die 
mooi daarin kan 
raaksien mag ons 
dalk nog iets he wat 
jy van sal hou. 

Ons het 'n groot 
verskeidenheid wit 
en swart sowel as 
kleur afdrukke om 
uit te kies. 

VAN VNEVELD STREET TELLENBqSCH 7 00 ( ~ (02231) 3441 
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No bu Matisse Radio Matie Rock: 
Ferguson en Newman komI 

one 
By WERNER SWART 
OLOUR is the most distinctive 

quality in the work of renowned Ex 
pressioni t French arti t, Henri Ma 
ti sc. 

Accordin to Pica 0, hit is in 
conceivable that one could remove 
a spot of red, no matter how. mall, 
without the entire painting c illap 
sing". 

Born in 1869, Matisse tarted 
studying law in Pari in 1887. 

In 1890 he was bedridden due to 
bad appendicitis. His mother gave 
him a box of paints to while away 
the time, and Matisse discovered 
his voca tion. 

His early art is trongly influen- 

Deur HILDE ROOS program Potpourri se Jangspeler 
"Metronoorn" te sing. 

'n ROCK-FEES met Jennifer Fer 
guson en Steve Newman is een van 
Radio Matie se hoofaanbiedings ty 
dens die 1989 Radio Marie-week. 
Twee Rock-feeste salop 15 en 16 
Maart by die Drie Gewels-hotel, 
Lyncdoch, gehou word. 

Die musiek van Jennifer Fergu 
son bestaan uit 'n mengsel van jazz, 
blue. en ballades. Sy begelei haar 
self op die klavier of word deur an 
der kunstenaars bygestaan. Tydens 
die komende Rock-fees al sy deur 
Steve Newman van die groep Tana 
na. begelei word. 

Jennifer het in 1987 bekendheid 
verwerf met haar debuuttreffer 
"Angelfish". In 1988 is sy gekies 
om saam met nege ander Suid-Afri 
kaanse kunstenaars op die televisie- 

Sy sal tydens Radio Marie-week 
op 16 Maart tydens etensuur in die 
Gat 'n voorsmaakie van die aand se 
konsert aanbied. 'n Beperkte aantal 
kaartjies vir die Rock-fees is teen 
R5 by die Radio Matie kantoor be 
skikbaar, in die loopgang en by die 
konsert self. 

Tydens die week sal 'n Radio 
Matie-koerant "Rubato" gratis ver 
skyn waarin die besonderhede van 
aile aktiwiteite gepubliseer sal 
word. Die jaarprogram, waaronder 
"n opwindende Gereformeerdc 
Blues Band konsert in Mei, sal hier 
by ingesluit wees. 

Radio Marie-week duur vanaf 13 
tot 17 Maart. 

This Is on xomple of Henri Matlss 's work In 1947. "The Circus" 
Is a screenprlnt after gouache on paper cut-out. 
ced by Impres ionism Gradually 
he moved to pure flat colour, and 
form the -auve-movcmcnt, mar 
ked by it' distinctive u e of colour 

Colour is of prime importance in 
hi work. He wa very concerned 
with organization and compo ition 
that would enh nee the beauty and 
fre hness of colour. 

In the 1920's a greater en c of 
reality, spacial depth and wealth of 
detail became more app: rent in 
Matis e's work. 

During the two World Wars, ero 
ticism became a major element in 
his work. 

In 1941 he survived an operation 
for duodenal cancer. This phase in 
his life is referred to as his" econd 
life - an art of grace". 

By the conclusion of the Second 
World War, Matisse painted a 
number of interiors where his co- 

lours once more touched a height of 
intensity, with work. such a "Red 
I nterior" and "Still life on a Blue 
Table." Matis e referred to his late 
work a "ab traction rooted in rea 
lity" 

Toward the end of hi life he 
was mo tly bedridden. Due of this, 
he could no Ion cr paint canvases, 
nd started making paper cut-outs. 
Som critic cl im that his cut 

outs arc his be t work. He "drew" 
with his scis or , and achieved the 
utmost simplicity and harmony in 
these works. 

Hi last work, the "Rockefeller 
Rose", is stiff and stylized and re 
flects his exhaustion. 

He died of a heart attack in 
1954. His work however has with 
stood the real test of time. 

As Picasso said: "Really, there is 
no one but Matisse." 

US-Koor oudisies later 
rcnde die eer te kwartaal by die 
Stellenbo se Koorvereniging aan 
sluit vir 'n uitvoering van Bach se 
bekende Johanne Passie. In die 
t w edc kwartaal al 'n v rgrotc 
Universiteit koor onder leiding 
van John Whitelaw 'n uitvoering 
van die Nelson Mis saam met die 
Kaap tadse Simfonie-orkes lewer. 
Enige navrae oor die koor en 

oudisies vir die Strykensemble en 
Blaasorkes kan aan mnr. Bart 
Cronje, Koor en Orkes Bestuur 
der, by die departement Ontwik 
keling en Skakeling (tel 77-4579) 
gedoen word. 

Ot;I)ISIES vir die lJniver iteits 
koor, onder leiding van Acama 
F ick, word aan die begin van die 
tweede ernester gehou Die rcde 
vir die laterc datum i dat me. 
Fick binnekort op 'n uitgebreide 
studietoer na Europa vertrek. Sy 
sal aan die einde van Mei na Suid 
Afrika terugkeer. 

AIle voorncrnende lede kan van 
af 24 Julie oudisies vir die koor 
afle, Kennisgewings oar die prose 
dures sal betyds op kampus ver 
sprei word. 

Universiteitskoorlede sal gedu- 
A self.portralt of th artist In 
brush and Ink dated 1900. 

PLA TERESENSIES 
Characterless 
Summer 
JERRY LEE SUMMER 
PROD: 
Michael L Frondelli 
DISTR: Gallo GRC, 
CBS Records 

Gorillas - lost in 
the mist 

her temper and calls them 
"wogs"), and is rom ntically in 
volved with a National Geograhic 
photographer. 

The inclusion in the film of thi 
short-lived romance eems to be 
olely to iIIu trate that Fossey 
could show an interest in her fel 
lowman, and was not totally obses 
sed wi th "her" gorilla . 

The fact that Fossey actually 
had a ucce ion of lovers is com 
fortably forgotten. 

Midnight is fun 
MIDNIGHT RUN 
MET: Robert de Niro 
en Charles Grodin 
REGISSEUR: Martin 
Brest 

Virgin Free 
VIRGIN BEAUTY 
BY: Ornette Cole 
man and Prime Time 
PROD: Denardo Co 
leman 

GORILLAS IN THE MIST 
DIRECTOR: 
Michael Apted 
STARRING: 
Sigourney Weaver 
as Dian Fossey 
TH IS is a drama with Sigourn y 
Weaver in the lead and a must for 
animallover. and those concerned 
with the future of an endan ered 
pecies. 
The script i ba ed on the story 

of Dian ossey, a woman who wor 
ked to can erve and protect the 
mountain gorilla. She lived and 
worked among these huge but shy 
~ nimals for thirteen year , and be 
came increa ingly obsessed with 
ih ir pre ervation, 

She antagonized the I cal popu 
lation in her que. t against poa 
ch r , and with time became deci 
dedly eccentric. Po ibly due to 
th I elation in which she lived. 

According to variou biogra 
phies, r ian ·0 'sey was will full, 
stubborn, prejudiced, obse ed, 
eccentric and difficult. he was 
ingle-minded in her work for the 
orilla , hut was "offhand" with 

th Iocr I p ople th t work d for 
her. 

Sig urney Waver pi ys the in 
tense Fo sey dmirably, but one 
cannot help feeling that iher por .. 
trayal lacks credibility. It how .. 
Fossey to be an unsettling per • 
nality, a tubborn, harp-edged 
re ture, but thi is unfortunetcly 
vcr h dowed by th -filrn's pre 

occupation to portray -ossey a 
the animallover, and not as the 
bitch she is said to have been. he 
cript put h r in a more sympa .. 

1 hetic light and the villains are 
made more villainous. 

II r hair i tidily untidy •. he is 
p ternalistlc tow irds her worker 
(only once. when up 'ct. he 10 e 

MIDNIGllT RUN is probably 
one of the most innovative films 
that has been seen on the screen 
lately. 

A basically old theme i revam 
ped. And the result i a fre. hang 
Ie on car chases, thugs, the Mafia 
and heeplike policemen, that en 
tertains and amuse the audience 
to no end. 
It tells the story of an ex-police 

man, Jack Walsh (Robert de 
Niro), who has to deliver a 15 mil 
lion dollar "thief", Duke Mardu 
ka (Charles irodin), to his scaly 
employer within five days. The 
Mafia, FBI, and other agents are 
looking for Marduka at the same 
time, and only serve to hamper his 
task. 

Marduka has to be transported 
from New York to Los Angeles, 
and due to the ho ta e's o-called 
"fear of flying", every altern, tive 
mean of transportation i u ed. 

Thi gives ri to bi ger car 
chase than one ha ever seen. 
About 100 American policecan 
end up chasing on battered old 
pickup in the middle of the bliste 
ring de ert. But this is all tempo 
rary di comfort. The cars lie 
smashed up, and Walsh and Mar 
duka get away. But not for long. 
And s on ... 

. Of course, the rca, on why 
Wal h's continuin luck i so cre 
dible i due Robert de Niro' su 
perb portrayal of the character. 
We have seen him act a great va 
riety of role; a priest (The Missi- 
011), Al apone (The Untoucha 
bles) and Luci er (Angel Heart). 
Midnight Run proves that he is 
hie 10 act in a Ii 1 thcarted 

"skop, kiet en dander" just as 
well a the prcviou seriou roles. 

I N the late 1950's, Ornette Cole 
man introduced the major innova 
tion in post-bop jazz. He aban 
doned traditional harmonic and 
rhythmic patterns to create a mu 
sic based on spontaneously crea 
ted melodic and rhythmic shapes 
that came to be called Free Jazz. 

The freedom of this approach 
demanded extraordinary intuitive 
interaction between the musici 
ans, and it took Coleman years to 
recruit and train the musicians 
with whom he develped his new 
ideas. 

IN music today, true artists are 
discerned from the rampant mas 
ses by an innovating style or by 
creating a sound before some idiot 
comes along and imitates, mutates 
or duplicates it. 

On stumbling into the middle of 
a JLS track, one might identify it 
as a new John Fogerty number; 
Bruce Springsteen in a bad mood; 
David Lee Roth after the night 
before, or another one of those Eu 
ropean groups with their poli-un 
saturated Musak. 

On side two, "Wing Tip Shoes" 
could land J LS in court if ZZ Top 
had a patent to the riffs in "La 
Grange". 

A lot of energy is evident on 
most of the tracks. The album is 
definately aided by an impre sive 
array of musicians (including 
Jimmy Rip and Anton Fig) and he 
does succeed in rocking the spea- On Virgin Beauty the players 
kers, Unfortunately it bypasses weave. a dense, shifting web of in- 
th I · t . th t racun lin s and superimposed e IS ener m e proce s. rhythms into which Coleman's Jim Morrison, plea e come d 
back, your country needs you. pro igiously inventive sax dips 

and curves. The resulting music 
NIEL HUMAN lack the "harrowing beauty" (as 

...._------~;;.;,,;;;,;,.;.....;.--- one critic described it) of Cole- 
Technical1y the film is unde- man's early music. 

manding, though action shots are This music sounds quite unlike 
i ntensificd by clever u c of the ca- anything heard before. Coleman 
mera. An aerial view of the smas- has remarked that in hi apprenti- 
hed police cars adds particular hu- ce years styli. tic di. tinctions be- 
mour to the scene, especially as tween jazz, R & B, bebop, dance 
the I cation is the drammatic Ne- music and pop music meant little 
vada de crt. to him and the audiences in North 

This film is no classic, but it Texas where he grew up. 
certainly goes down as a great fa- As Coleman say. of his group: 
vountc. It is light and enjoyable, "When) have them working toge- 
e nd well worth seeing. t her, it's like a beautiful kaleidos- 

TINA DU TOIT cope." FERDINAND PIENAAR 

One is made to appreciate both 
sides of th story. The film por 
trays the horror committed 
against the orillas and Fo ey's 
ju tifiable anger and hysterical re 
tribution again t the poachers. 

Their own surviv I ov r hadows 
their concern about the extinction 
of the mountain gorilla. 

At the end of th film, "0 ey is 
shown lolling on h r bed tting 
drunk, with photograr.h of her 
b 1 ved (poach d) orillas c tt • 
r d around h r. he is talked and 
murdered with a panga by an un 
known intruder. 
The film gives appreciation 

where it is due: Dian Fo sey was 
ingle-minded in working tow, rds 
the preservation of the mountain 
gorilla of Africa, and brought 
their pli ht to the world' notice. 

Unfortunately, it was the emo 
tion lizing of a woman who beca 
me a legend because of her com 
mendable work. The Iocu is on 
Fo sey and the gorillas. but lac 
king complete truth. The film ro 
mantici es the truth, and this is di- 
appointin . 

CHRIS DE VRIES 



'Nie weird riie!' 

Berthlne van Schoor, B.Mus. honneursstudent wat hoar studies 
as tjellostudent van Heidi Lltschauer aan die Mozarteum In 
Salzburg goon voortslt. 

Deur RACHELLE JONCK 
or Stellenbosch is musiekstudente 
nie eens weird nie! Die meestc kon 
servatoriumstudente is net geinte 
resseerd in hul eie doen en late. 'n 
Maksirnum van tien studcnte per 
jaargroep is aktief betrokke by kul 
tuur- en kampuslewe. 

S6 kritiseer Berthine van Schoor 
Matieland se Conserve. Sy behoort 
te weet. Berthine het vyf jaar lank 
aan die konservatorium studeer en 
die grade B.Mus. en B.Mus. hon 
neurs met lof verwerf. 

Sy vertrek eersdaags na Salzburg 
waar sy haar musiekstudies aan die 
Mozarteum as tjellostudent van 
Heidi Litschauer gaan voortsit. 

Berthine se entoesiastiese lewens 
beskouing val dadelik op. Sy is 'n 
intelligente en intense gesprekvoer 
der wat onderhoudend oar 'n wye 
veld van onderwerpe kan gesels. 'n 
Opvallende kcnmcrk van Berthine 
as mens en musikus is haar aktiewe 
betrokkenheid. . 

Oit is juis die gebrek aan betrok 
kenheid wat sy voor die deursnee 
student se kop gooi. 

"Musick is net 'n deel van die 

FILMRESENSIE 

Bang, pop and fizzle: 
But he can still Sing 
BUSTER 
STARRING: Phil 
Collins, Julie Walters 
and others 
DIR: David Green 
WE all know that Phil Collins can 
sing. He is also a competent song 
writer and the drummer of rock 
group Genesis. 

Like many other celebrities, he 
ha now ventured into the acting 
arena. The film is called Buster, a 
rather messy attempt at portray 
ing the story of one of Britain's 
most famous train robbers. 

Buster is a cute and clever 
thief. He blithely destroys shop 
windows when he needs a suit, and 
robs all. the maternity shop in 
London for his pregnant wife. 

He is a faithful family man, 
even though he can't pay the rent. 
He and hi. buddies (all spouting 
vile Cockney) decide to rob the 
Royal Mail train of a million quid, 
and this is where the trouble 
starts. 

Director Green plunge into the 
story untidily, leaving his audien 
ce baffled by unjustified leaps 
from one scene to the next. 

After the initial bang, the mo 
. vic goes pop and finally fizzle, It 

stretches across the screen like ti 
red, over-masticated chewing 
gum. What could have been some 
thing with punch, ends up with 
muscle fatigue. 

Phil Collins comes across as un 
dersized and over-a~ressive. He 
doesn't act much. HIS moods are 
either sweet or seized with his own 
brand of lipless anger. 

Julie Walters acts well as Bus 
ter's wife June. She is a compe 
tent, though a limited actress. It 
must be that accent. 

The film's final moments are 
spoilt by an insert of the character 
actually adressing the audience. 
It is so contrived and amateu 

rish that it leaves one feeling 
slightly embarassed for the direc 
tor's sake. 

Collins does a good revamped 
version of the sixties hit "Groovy 
kind of love" for the soundtrack. 

This is one of the few good 
points of the film. though by this 
time everyone i so sick and tired 
of hearing this scale-like tune on 
the radio, that it does not, alvage 
much of the wreck. 

Maybe he should stick to sin 
ging, songwriting and bashing 
drums. 

1 hat's what he doc. best, c ny 
way. 

MADELEINE BARNARD 
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Kuns- graduan 

die oorsee. Die uitstalling bestaun 
uit voorbeelde van werke r die 
I aste twee jaar wat tydens haar 
verblyf daar en n haar terugkom 
in Suid-Afrika gedoen is. 

Michele ." hat r t rugke r n 
Suid-Afrika was m ier traum ties 
haar vertrek na Bel ie. H ar werk 
voor die v rtr k is r t nd el r - 
Ii tie. Dit bestaan uit root do k 
wr t fe . te uitbeeld. 'n Voorh Id 
hiervan i. di sensuele uitb elding 
van In groep men e wat om groot 
t fel sit en smul. 

Dit i asof haar werk in B Igi" 'n 
verl sing ondergr n het. Dit is no 
op die realit it gebase r, maar di 
styl is baie 10 ser en ontsp nne. 

MicheJ kroorn nie om haar me 
dia na will keur te ~ebruik ni . Sy 
het byvo rbeeld p n rnislukte ct - 
pi at met past II g token n dar .. 
van 'n suks voll run wcrk ge 
maak, 

Katrijn ngel n het haar hen- 
o ursgraad in Juwcliersont vcrp 
vcrwcrf. y het aan die Universitcit 
van Stcllcnbosch gestudeer, n 
d: arnr luwclier ontwerp aan di 
depr rtement .. un gedo c r terwyl 
sy ann hat r honneursgra t g w rk 
het. 

Oos- W es- Tuis- Ie 
CASPER D VRIES is 'n klein 
mannetjie met 'n groat sin vir hu 
mor, maar ook 'n toegewyde en 
crnstige kunstcnaar. Dit word 
deur die sukse evan y werk } r 
wys. Hy is vir die eerste keel' in 
twee jaar weer op Stellenbo ch 
met sy kabaret Casper de Vries 
One Man Shows, aangebied in die 
Oude Libertas Amfiteat r. Sy ka 
barette het universiele temas en 
hy trap op almal se tone wat dit 
wcrd is. BETSIE DE VRIES ge 
sels met hom. 

Ho voel jy oor di Both .. gesin en 
vera I Rozanne Botha? J I t jy bulle 
alontmoet? 

Op 'n partytjie hct k teen tanni . 
Elize . e rug eskuur n on het al 
bei vir di souuertjie gehardloop. 
Oom PW het ook kom gr et, maar 
ek wa bang hy herken my n klap 

Wat dink jy van Stell nbosch en die my. Vir Rozanne het ek nog nie ont- 
gemiddelde tudent? moet nie, maar ek bewonder haar 

Kom ons vat sommer die natuur. skuilnaarn, R z Both, wat sy ge- 
Jy waardeer dit nie as jy hier i nie. bruik het toe sy aan di film Rack 
Al wat jy sien is jou lelike lektor. to Freedom gewerk het. Die oorsese 
Tog het ek dit baie geniet am hier ,_____............. m nse was bang haar r gte naam 
te swot. Oar die algemeen is hier 'n 00 Johanne Kerkorrel en gewon word herken. Na my mening moes 
konglomerasie mense bymekaar, Afrika n e musiek? die film eerd r Bek to Freedom ge 
maar julJe kan julie darem troos jul- In my show dryf ek die spot met noem gewces hot. M et se, k kan 
le is beter as Pretoria. Verdcr is die albei, maar ck ken Johanne per- glad nic die Both .. gesin in my 
studente hier geJukkig nie politie soonlik. Hy is uniek en daarom hows ignoreer nie. 
bewusteloos nie. As 'n mens weg- staan hy uit. Op Voelvry klink som- Het jy big I er ult jou b 0 k an 
gaan en terugkyk, sicn jy Stollen- mige van die snitte soo 'n Lcxin - N dcrl nd v rl de janr? 8 pi jy 
bosch studente gee die toon aan. ton advertcnsic of sao icmand wat om w r t g an? 

maagwerk het. Om anders te wees Ja, ek het. Ek het na bai lab rette 
Dink jy dramastudent e opleiding beteken nie om onaf erond tc wees gaan kyk om te Ie r, maar ek het 

lewe. 'n Mens se jare as student is is voldoende om hulle vir die wereld nie. nie doelbewu nangekondig UEk 
die tyd om jouself op aile gebicde te van vermaak voor te berei? Wat dink jy v n Ole Bridge? do m ook k br ret" nie. Ek her in di 
verryk en intelllektueel te vorm. Nee. Die grootste voordeel wat k hou nie baie van Bles nie Eikestad Nuus cle dat ek onder 
Een uit elke vier studente is werklik hulle daaruit trek is die ondcrvin- hy's onoor pronklik en In mens Herman van Ve 11, die ho roe van 
tcn volle by hulle studies en belan- ding en mense wat hulle mag ont- word. kaam as jy oorsee moet vertel k baret in Nederland, ge tud er 
stellings betrokke. Feitlik sonder moet, as ok die bietjie algemene wie jou land se be tc is ... en jy het, Ek het vreeslik gevlei g vel, 
uitsondering is hulle die beste pres- kennis oor die teater wat hulle op- moet se Bles. Leonie Bridges het eg- maar dis nie waar nie. Ek het n i 
teerders," se sy. doen. Die res moet jy self he en ter iet ie vir my show van die lap- I . I k b 1 Berthine beskou dit as noodsaak- d Ek h van sy lOWS gesien. ~ ep an eg- . oen.· et nagte om in die klan- pies wat sy opgee I!'?~ het mel ter om we r die ja r oor ce te a n. 
lik om oorsee te gaan; nie net om as kateljee gesit en. myself geleer, en Bles se kostuums vir Sun City, ge- 
musikus te verdiep nie, maar veral ek het dikwels kritiek gekry mel maak. Spot jy ooit met jou elf? 
ook om haar eie horisonne te ver- wat ek gedoen hct. Die Utopiese ge- Hoe i n jy Suid-Afrik nse kaba- Obviously as e mel ander kan 
breed. dagte dat 'n dosent elke individu in ret? spot kan ek m t myself 00 spot. 

Volgens Berthine neem mens al- sy spesifieke persoonlikheid kan lei, Kritici is geneig om dit ryp te Suid-Afrikaners leer no om 'ir 
les wat Suid-Afrika se kulturele is 'n mite. druk voordat daar werklik icts is. hul elf te 1 g. Ek kOI vir myself la~1 
lewe bied in en word dit later nodig Wat is jou mening omtr nt alterna- Tog is daar verblydende gebo r- want ek sien my. elf elke ogg nd 10 
om in die ryk Europese kultuurtra- tiewe Afrik nse mu i k, m n e tepyne. Min kun tenaars kryf hul die spieel. 
disie te gaan delf. 1----------------------------------------_ 

Die vele geleenthcde tot ensem- 
ble- en orkesspel is ook vir Berthine 
'n groot trekpleister. Saamspeel en 
kommunikasie deur musiek verskaf 
vir haar die meeste bcvrediging, 

Wanneer sy oor twee jaar na 
Suid-Afrika terugkeer, is haar groot 
ideaal om 'n maatskappy ter bevor 
dcring van Suid-Afrikaanse kuns en 
kunstcnaars te stig. Hieroor is sy 
baie opgewonde. "Talent borrel in 
Suid-Afrika! Dit wil erens uit," is 
haar woorde. 

Deur CHRIS DE VRIES 

ele goed, en hulle gebruik maar an 
der kun tenaars se materiaal. Daar 
is ook min men e wat vir spcsificke 
kunstenaars skryf. Ek gebruik self 
ook bekende go d, maar ek C iet 
daarmee. Tal nt is daar weI, mate 
riaal nie. 

• I I t 
DlE Univer iteit se kunsgallery in 
Dorpstraat vertoon tans die werke 
van post-graduandi aan die departe 
ment Beeldende Kunste op Stollen 
bo ch. Die uitstalling is 'n voortset 
ting van die ] 988 Graduandi-uit 
stalling wat pas geindig het. 

Die grootste deel van die g llery 
word deur Michele Rcdelinghuys se 
wcrk in beslag geneem. Sy i tan 
besig met haar tesis, wat handel oor 
die BeJgiese kunstenaar Fred Ber 
woet. 

Michele het 'n jaar in Belgic ge 
studeer. Daar i 'n duidelike ver rkil 
lu~~hurwcrkwm~Mdiestu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_-_~~ 

Mlch .. I R d IInghuy by 
Unlv r It It gall ry In Dorp traat t 

Sklldery d ur Nicola Pool . 
Foto: FSAN VAN RENSBURG 
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B swaard oor Bulletin 
Francois Dercksen ondervoor it 

ter, NP student tnkk skryf: 
Bykans elke vercniging het sy eic 

bladjie wat hy uitbring, 

Wat egtcr jammer is, is as 'n ver 
cniging onprof'c sionele werk op 
karnpus vcrsprei. Ek verwy. na die 
PSA "Bulletin". Almal al saam 
stem dat daar wei gocie bcrigte in 
voorkom, maar ck kon nie help om 
'n mate van kleinlikheid in die koe 
rant waar te neern nie. Ek verwys 
na die onderskrif by 'n foto oor die 
NP stallctjie by die Eer tejaarsuit 
stalling, persoonlike aanval op mnr. 
Andre Gaum, foutiewe en meed - 
willigc be riggewing aa ngaa nde 
mnr.Max van der Wath se verbinte 
ni met die NP (hy is slegs 'n gewo 
ne NP lid) asook die tot, al onnodi 
ge vcrdagmakery vr n Jeugkrag se 
fondse. 

Oor die foto: Inligtingstukke van 
die Buro van Inligting is beskikbaar 
vir alrnal, ook die PSA. Die NP het 
hierdie stukke gebruik om sekere 
a pekte van die politick duideliker 
tc maak; die werking van streeks 
dien. terade, hockom 'n Noodtoe 
stand bestaan, die situasie rondom 
die Groepsgcbiedcwet, en nog vele 
meer aspekte waarrnee die NP kon 
fronteer word. Die feit dat elfs 
NUSAS lede in dit bclangestel het, 
i!; bewys dat ons ge laag het. Dis 
net jammer dat die Iotograaf van 
"Bulletin", Adrian Louw dit nie 0 
WDU of kon in ien nie, selfs nadat ek 
dit persoonlik aan hom verduidelik 
het, Verder insunicer mnr. Louw 
dat die ~P min aftrek gekry het.Hy 
moes elf gcsien het hoc die NP uit- 
tailing toegestaan is.( Tcrloop ,ons 
het mcer as 200 mense daardie dag 
i ngeskrvf), 
Disjammer dat die PSA, wat eers 
so 'n . terk invloed op kampus gehad 
hct, hom nou ophou met ondergra 
wing van gcdeeltelike bondgcnotc, 
soos Ieugkrag, Alhoewcl daar groot 
verskille IS crken die PSA self dat 
daar ook 'n groat aantal raakpunte 
met Jeugkrag bestaan. Skynbaar i 
die P. A bang vir Jeu~krag sc gr el 
cnde invlocd en hul eic kwynendt; 
(n len op kampu . 

Donie Kriel, PSA voorsitter re 
ageer 01' bogcnoemde brief: 

I. Die entoesiasme waarmec die 
ondervoorsitter vall die N P slue/en 
t etakke 101 Jeugkrag se redding 
probeer kom is insiggewend op sig 
self. 

2. Mnr Dercksen se oordeelsver 
moe oor die professionalisme van 
'11 koerant is klaarblyklik '11 vraag' 
in eie reg. 

.3. Mnr. Dercksen se effens histe 
riese reaksie 0[1 Adam Tas se 
draakstekery i~ n teken dat h)' die 
lewe te ernstig opneem. 

4. Ons is natuurlik dank verskul 
dig aan die Buro van lnligting vir 
die wyse waarop IIy aspekte van 
N P-beleid ophelder vir die publiek. 
Mens SOli tog verwag.! teen die ag 
tergrond van onlangse geregtelike 
kommissies oor korrupsie] dot NP 
studentetakke 'n groter mate van 
sensitiwiteit aan die dag sou li: 

S. War die sg. moedswillige be 
riggewing betre], her Max van der 
Wath ons eers no verskyning vall 
die Bulletin ingelig dot hy onlangs 
bedank het Of sekretaris vall die 
NP studentetakke. 

6. Die beweerde gedeeltelike 
bondgenootskap tussen die PSA en 
Jeugkrag is ongevraagd. Ons ver 
kies om 011S bondgenote self te kies. 

7. Gepraat van invloed en aan 
sien en gegewe die trant \'011 sy 
brief wonder 'n mens wie is eintlik 
bekommerd daaroor? 

In plaas van raas oor 'n satire 
kolom in die Bulletin: Kom ons be 
sin eerder oor die onder bladsye 
war belangrike r= kwessies 
aan die orde ste . 

Adrian Louw, Redakteur P~A 
Bulletin .' 

Die punt van die onderskrif by 
die stalletjie-foto is nie soseer die 
opvul van '11 politieke party ~e Hal 
Ietjie met Bum inligtingstukke nie 
maar die afwesigheid van beleid 
stukke vall die NP sci/Is verdag 
maker} van fondse onnodig as daar 
belang by is om sodanige verdag 
makery as" onnodig" Ie be kr)j 
juis deur die verdagtes? Jou briej 
laat my lag. 
(Beide brief en rcaksie effen ver~ 
kort) 

Eni per soon kan bri we 
can Die Matie rig. Die adr s 
is: Die Redatdeur, Di Matie, 
LSS, VictorilJstraat, Stellen 
bosch, 7600. Die r dakteur 
b hou horns It die reg voor 
om d plasing van stot t 

t t vir p Jblika i 

AMPT ~LIKE FOTOGRAAF VIR 
o E MATIE GRADEPLEGT G- 

HElD ()P 9 MAART 1989 
tN H)RICH fow sal eli· kroon plaac;; op hierdic mooi 
g ) ntheid 

- All b odc co toga be kikbaar 
- Lugrccling in atel; ... 
- Ruim geriewe in cokel- cn grocpfoto's 
- B )ter re~uJtatc met groot formaat negaticwe 
- (,ehalt 'beh "cr oor ontwikkeling en vergroti gs 
R 'spr ck nnu u foto~es ie by EDRICH 

DE AN 'N 0 SE 
T ADISIE 

POSBUS 1 i , R YNEVELDSTRAAT 34, 
STELLr~NBOSCH 7600, TI:L (02231) 71 L 7, 

TELEFAX 98922 

Goldfie ds 
poli el{e p 

• 
Die 
• • 
OD Die 

Dennis Beukes, Dahliastraat 24 
Ida. vatlei skryf: 
Dit was opmerklik dat sake rondom 
Goldfields voorbladstatus in beide 
die Jeugkrag Joernaal en die PSA 
Bulletin genict het. Op sigself is 
daar niks mee verkeerd nie maar 
sommige beriggewing in die Jeug 
krag Joernaal was foutief. 

Jeugkrag Joernaal rocm homself 
op sy "gcmatigdheid" en voorblad 
status vir "sulke berigte" kan 'n 
skyn van vcrligtheid en mislcidcndc 
liberale etiket verleen. Moenie 
Goldfields all pion op jul politieke 
skaakbord gebruik nie! 

Dis met frustrasie dat mens ken 
nis necm van die tryd om oop kos 
huise.Is dit regtig nog 'n kwes ie 
waaroor ons in 1989 nog oor berigtc 
moet skryf? Daardie tyd behoort 
aan die verlede. Stellenbos eh sal eg 
ter met die neteligheid sit totdat 
ons universiteitshoofde wegbcweeg 
het van die "meet ooreenkomstig 
'Partisic-beleid' handel" en 'n elf 
standige houding inneem. Ons het 

UK, Wits en under as voorbeeld. 
Die oopstclling van Hippokrates op 
grond van 'n (spcsiale permit) sy eie 
"beleid' is 'n klap in die gcsig. Kry 
sornmer vir ens ook 'n spesiale per 
mit, asseblief! Aile koshuise of 
geeneen moct oopgestel word. 

Solank as wat die Groepsgebicdc 
wet op US of elders toegcpas word, 
kan die univcrsiteitsowerhede op 
gecn ware geloofwaardighcid in die 
verband (afskaffing van diskrimina 
sic) aanspraak maak nie. 

Dit sal interessant wecs om te 
sien wat die SR oor oopstclling 
doen. Hcclwat stcrnme wa in die 
vorige verkiesing gewcn deur te ver 
klaar dat iets daadwerklik in die 
verband edoen gaan word. Luidens 
gesprekke met die Rektor en direk 
teur van Studentesake ou koshuise 
byna oop gewees het. Ek hoop nie 
die SR bcoog neg 'n referendum 
nie. Dis 'n dicpc vcrnedering en 
gruwelike belediging vir die "min 
der wit" studcnte up StellIenbosch. 

Jeugkrag Jocrnaal se dat ge- 

NUWE GRAADKURSUS IN 
INGENIEURSWETENSKAPPE AAN US 
Die rigting I ngenieurswetenskappc, M .Se.(I ngenicurswctenskappe) en 
Ph.D. (Ingenieurswctenskappe) i veral bedocl vir afgestudeerdcs in die 
(suiwer en toegepaste) natuurwetenskappe wat op nagraadsc vlak in een 
of ander aspek van die lngenieurswetcnskappe navorsing wil doen. 

Voorbee.lde hiervan is afg~s~udeerdes in die rckenaarswetcnskap, sui 
wer chemic, vastetoestandfisika, krygkunde en landbouwctcnskappe 
wat op nagraadse vlak die mcer fundamentele aspekte van bogcnocmde 
rigting. wil bestudeer. 

Persone wat beskik oor die lions B.Sc. graad kan die M.Sc. (Ing.« 
wet.) in 'n minimum van cen jaar van studio verwcrf; houers van 'n 
B.Sc. graad en wat oor geskikte ondcrvinding beskik, kan die M.Sc. 
(Jng.-wct.) in 'n minimum van twce jaar van studio verwerf. 

Navrae oor die nuwe studierigting kan gedoen word by die Dekaans 
kantoor van die Fakultcit lngenieurswcse aan die Universiteit van Stel 
lenboseh by tel. (02231) 77-4204. 

BRIEWEBUS 
LP' oor Lalijt T mptation; Verskyn 
v.ollcdigheid halwe in vulgende Ma 
tic a.g.v. bepcrkte ruimtc in die Ult- 
a"e. 

Rohocop in 'on Vida, Jammer. tc 
) ·wclddadlg. 

AANSOEKE:Die volgende 
poste by Die Matie IS vakant: 
portredakt uri Interkampus 

subred kteur Kuns subr - 
d fe r 

Aansoekvorm 
ka toer be kik 

1~_~_ cy- TOKKELTOER 89 /' 

Die konserttocr van jou lewe! 
I)ans, drama, musiek, kuns 

- Junie/Julie vakansie 

~ Eerste vergadering 

Tyd: Maandag 6 Maart 13hl '5 
PIck: Konservatorium trappe 
Navrae: Wilhelm tel 98428 

matigdes hulself weer op die SR be 
vind, en dis 'n "wcerspiceling van 
volwasscndheid", Hierdie is louter 
twak! Die koerant behandel radika 
lisme baie eng en 'n misinterpreta 
sic sluip in. Die KP en die AWB 
aan regterkant is net so radikaal 
soos die UDF en ANC aan linker 
kant. Daar is dus 'n middelweg 
waaraan radikalisme gemeet word, 
en ons SR neem 'n RAOIKALE 
standpunt in teenoor oop koshuise 
gemcet aan die jarelange beleid van 
partisie. 

Aangaande die SR se politieke 
mandaat: gccn politieke standpunt 
of verklaring mag gemaak word 
sonder dat die volle spektrum van 
studentc genader word nie. Moet 
dus nie die SAW bcdank vir hul 
teenwoordighcid in die town hips 
alvoren 'n ver oekskrif aan die rc 
gering gestuur word vir die vryla 
ting van politicke gevangenes nic, 
of voordat 'n mcningspeiling gchou 
word nie. 

Breck weg van 'n engheid van 
perspektief en veral van Apartheid. 
Wees ~op vi,r 'n ander standpunt 
Voed JOU vriende en. cendag, jou 
kinders in die regte Christelikc ge 
sindheid op daar Ie die hoop vir 
Suid Afrika! 

Vcrander dus jou gcsindhcid 
jeens 'n ander velkleur. On thou 
die "minder wit" korps op US is 
hicr om te bly al doen wie ook wat! 
(Brief effens verkortj 

Bedreigde aarde 
die opperbeJan 

dat 

III 

I 1l1t.: en k I Ill' Wu d VJn 
nig ~t;:rl lrdc.;el, m lar (If' pt.. it.. I tit: 
sc Ult • n ' 'T unte (h kvk III 1 
tonnel\ i~ie na on w "a Irt onder 
om genu 'aam tc Id op di hemel 
hoc bC\lolklIlp. roci r foot'Skadb.e 
Ullwil! 109 van onvervangbare plan 
te en dit;rc pcsie,. 

bk doen gr.ulp. du 'n bcroep or 
vereni!1in om die '.'olg nde bcspre 
kingspuntc aaB tc bled om on aktu 
aliteitbewus yn inlyn te bring met 
die wcrklike tand van ake op die 
plancet. 

"Ekologiese !)cvolgc van 'n vrye 
mark ekonomie"(PSA) 

"Bevolking groei i v m. Lewens 
moonthkhcde"(~USAS) 

"AIDS- navorsing i.v.m. die ver 
nietiging van jimpansees"(mediese 
fakulteit) 

HDoodstraf vir uitwisscrs van be 
drcigde spesiesT'(lakulteit regte) 
"Pels, diere- ksperimentering en 

skoonhcid middcls"(modebcwuste 
cn modelle) 

. As dit ongewoon klink bcve tig 
dlt bloot on versteurde aktualitelb 
sin; ~at~er problc~m i dringender 
it' die WcT iltWYl' IOcen'itorting van 
dl ~ om!' WIO .) 

Li. at I)nli ",a.lrd vormers vir hul 
If (orr! I 
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Eerste jaars 
hct Pieter Smit • aam met Reenen 
Malan die neg nde pick behaal ter 
wyJ Marthinus Fourie die dertiende 
plek ingepalm het. Hattingh, Smit 
en Malan het Maries by die SAU· 
kampioen kappe vertecnwoordig. 

Edwin Strauss i die kaptein van 
Matles se tweede gholfs_p n. Hy het 
cerste geeindig in die Shell Gholf 
Kampioenskappe wat onlangs in 
Kimberley plaasgevind het. 

ARISTEA 
Vol~en. Aristea se Hk-Iid vir sport, 
Surita Moelich, het Aristea se sport 
nog nie op dreef gekom nie. 

By die eerstejaarsatletiekbyeen 
koms het Tanja Carsten. vyfde ge 
eindig in die skyfwerp. Adele Kru 
ger hot 'n sesde plek behaal in die 
hoogs pring. In die pankompeti ie 
kon Ari tea nie 'n plek behaal nie. 

Aristea het twee spanne in ge 
skryf vir die eerstejaarsbondelsport. 
Hier het die twee . panne onderskei 
delik vyfde en dertiende geeindig, 

Daar is verskeie senior in Aris 
tea wat uitblink in hul onderskeie 
sportsoorte. 

Kim Welch, Liezl Bruwer, Tanya 
Peck.l.lam n hlana van Zyl is van 
Mati s se top atlete. Peckham en 
Van Zyl het verlcde Vrydagaand 
wccreem uitstekend gevaar by die 
Table Top byeenkoms. 

Rene Uys i. Maries se nommer 
een tennisspe Ister en het besonder 
goed gevaar in die afgelope SAU .. 
tenni toernooi. (Elize Nel) 

DIE Sprlngbokatleet Bruce 
Fordyce hou hler die trotee 
omhoog wat hom tlnaal on 
der die voorste ultramaratho 
natlete In wereldatletlek 
plaas. 
Fordyce het die Intern oslo 

nale ultdaagwedloop oor 
100km, deur Standard Bonk 
geborg, In In nuwe wereldre 
kordtyd von 6 uur 25 min en 
27 sekonda gawen. Von die 
wereld se voorste atlete so os 
Domingo Catalan (Spanje) en 
Jean-Marc Bellocq (Frankryk) 
het aan die wedloop deelge 
neem. Fordyce hat met sy 
se e, R75 000 rvker geword. 

Potc: T ANJA HICHERT 

DAGBREEK 

OP sportgebied het Oagbreek van 
jaar besonder goed afgeskop. 

Reeds tydens die cerstejaaratle 
tick het Dagbreek die voortou ge 
neem en 'n oortuigende oorwinning 
behaal. Met hulle telling van 96,5 
het hulle 10 punte voor hulle naaste 
teenstanders geeindig, 
Christopher Pienaar het die 

110m hekkies in 'n pragtyd van 
14,4 sek gewen en sodoende waar 
devolle punte vir sy span aangete 
ken. Bernie van den Heever het bei 
de die 400m en die 400m hekkies 
gewen het. 

Ses van Dagbreek se eer tejaars 
het Bolandkleure verwerf en neem 
op 11 Maart aan die WP-junioratJe 
tiekkampioenskappe deel. Bulle is 
Bernie van den Beever (400m en 
400m hekkies), Pieter Grobbelaar 
(1500m en 3000m), Bertus Gelden 
huys (skyfwerp), Kobus van Aswe 
~en (800m), Christopher Pienaar 
(110m hekkies en 100m) en Alewyn 
Voster (driesprong en 400m hek 
kies). 

Daar is ook vanjaar vir die eerste 
keel' 'n sokkertoernooi vir e r te 
jaars aangebied. Oude Molen was 
egter net te sterk en het Dagbreek 
1-0 geklop. 
Tydens die swemtoernooi, wat 

onlangs plaasgevind het, kon Dag 
brcek in die spankompetisie legs 
die vyfde plek behaal. 

Dagbreek het besonder goed ge- 

vaar uitstekend 
vaar in die stocitocrno i vir eer. te 
jaars wat verledc Vrydagaand in die 
D.F. Malan-sent.rum plaasg vind 
het. Die B-span het die beker vir die 
tiende jaar verower, Hierdie sege 
tog van tien jaar is slcgs eenkeer on 
derbreek deur Wilgenhof wat verle 
de jaar die beker verower het. Ste 
phan Claasen het reeds Bolandkleu 
re in stoei verwerf. By is saam met 
Hendrik Burger in die Maties se 
stoeispan opgeneern. 

Individueel vaar die Dagbreek 
eerstejaars ook uitstekend. Francois 
van der Merwe is gekies vir die eer- 

steja. arskrieket pan wat Ikeys op 10 
Februarie geklop het. Van der Mer 
we het baie goed geboul en het 3 
paaltjies vir 9 topics gekry, 

In senior atletiek blink Ben 
Momberg vanjaar lit. Tydens die 
M-Net Boland Rank byeenkoms, 
wat op 14 Februarie plaasgevind 
het, L hy naelskraap deur Johan 
Ros ouw en Tshakile Nzimande ge 
klop, 

Die Dagbrekers blink ook vera I 
uit in branderroei. Callie Hattingh, 
wat verlede jaar die se de plck op 
die SA-Ope behaal hct, het vanjaar 
vyfde geeindig in die eerste Boland 
proewe. Tydens hierdie kompetis ie 

• Hintnaus baanhreker 
Deur CARL-ANN LOUW 
TOM HINTNAUS is 'n toonbeeld 
van professionaliteit, veral in sy be 
nadering tot sport. Sy teenwoordig 
heid inspireer atlete tot groter hoog 
tes, om soos hy te dink en op te tree. 

Dit is die mening van die hoofaf 
rigter van die Universiteit van Stel 
lenbosch, mnr. Joepie Loots. 

Tom Hintnaus is in 1958 in Bra 
zilie gebore. Die Hintnausgesin het 
in 1960 na Amerika geemigreer en 
hulle in Manhattan Beach, naby 
Los Angeles gevestig. 

Reeds op agtjarige ouderdom het 
Hintnaus met 'n bamboesstok in hul 
agterplaas begin paalspring. Op 
vyftien was hy in aile ems besig om 
hom as die hoerskolc paalspring- 

kampioen in Amerika te vestig. 
Sy prestasielys is indrukwekkend. 

Op skool het hy die Californian Sta 
te Championships en die National 
Championships gewen. 

Na skool het hy aan die Universi 
teit van Oregon gestudeer. 

In 1980 graduecr Hintnaus en 
word hy in die Amerikaanse Olim 
piese span opgeneem. Op daardie 
stadium beklee hy die agtste plek 
op die wfeldranglys terwyl hy nom 
mer een in Amerika is. 

In 1983 kom hy vyfde by die 
World Championships en in t 984 
word hy in die Brasiliaanse Olim 
piese span ingesluit. 

Mnr. Loots en adv. Frans Roelof 
se van die Matie-atlctiekklub het 
vir bykans 'n jaar agter die skerms 
gewerk om verskeie oorsese atlete 

VIr 
na Suid-Afrika te lok. Bintnaus en 
sy landgenote het teen die einde van 
verlede jaar hulle opwagting ge 
maak. 

Volgens Hintnaus was dit die gel 
delike voordeel wat sy deelname vir 
hom sou inhou, wat hom hierheen 
gelok het. 

Stellenbosch was die logiese keu 
se vir 'n klub. Sy afrigter, mnr. Joe 
pic Loots, en een van sy beste vrien 
de en mcdepaalspringatleet, Pietie 
Roux, woon hier. Die fasiliteite by 
Stellenbosch Atletiekklub is van die 
beste in die land, en sy model agent- 
kap is in Kaap. tad. 
Hintnaus sc besluit om in Suid 

Afrika aan te bly was nie 'n haas 
tige besluit nie. Die atletiekfedera 
sics het hom nie 'n regverdige kam 
gebied om vir die Olimpie e Spele 

atletiek 
van 1988 te kwalifiseer nie. Hy wou 
ook Hewer, na sesticn jaar van geor 
ganiscerde deelname, op sy cie 
kompeteer. Ook het hy gevoel dat 
die druk en spanning van internasio 
nale, professionele atletiek vir hom 
tc veel begin word. Hy wou meer 
ontspan. 

Volgen. hom is die gehalte van 
Suid-Afrikaanse atletiek hoog. 
"They're on the right track. They 
work hard and they're profe sio 
nal." 

By beoog om voor die cinde van 
hierdie seisoen die huidige SA- en 
Afrikarekord tot 5,50m te verbet r. 
By spog reeds met 'n persoonlike 
beste van 5,76m. Vclgen mnr. 
Loots handhaaf Hintnaus 'n gcrnid 
delde hoogte van 5,5001 tot 5,60m 
tyden oefeninge. y mikpunt i dus 

TOM HINTNAUS 
ongetwyfeld binne sy bereik. 

Hintnaus veri at Suid-Afrika in 
.J unie wann er sy visum verval. Hy 
is gter nie vir Suid-Afrikaanse at 
I tick verlore ni . Hy beplan om in 
November terug te k er. 

SUID·AFRIKAANSE UNIVERSITEITE KAMPIOENSKAPPE 
Watersport 
MATIES het vir die vierde agter 
ccnvolgendc jaar albei swernafde 
lings op die SAU Watersportkarn 
pioenskappe in Picterrnaritzburg in 
gepalm. 

Carl Laubscher het twee rugslag 
rekords verbeter. Laubscher hct 
ook saam met sy spanmaats Nata 
sha Figge, Jacques Coetzer en An 
dre Stadler SAU-klcurc verwerf. 

Maries se sierswemspan het twee 
de geeindig in hul afdeling, Sue Be 
rnstcin is in die SA U-span opge 
neem. 

In die duikafdeling het die Ma 
tic pringbok, ( harles Standing, al 
gchecl ccrste geeindig cn metJ)rag- . _..___--- 
vertonings sy SAU-kleurc ver ien. 01 Matl span wat dl vakansl aan dl SAU wat r portkorn- 

DlC watcrpolo.span het dlc al e ploenskapp de Ig ne n h t. 
hele derde pick mgcneem, 

SAU-klcure is t oegckcn a an 
I h ve Sabol' en Andy Shedlo k vir 
die A-span. n 

Met al vier afdcling !wk I It I 
lie 'r het Stcllenbosch tweedc rl:ein~ Hol<kl"e 
c.li J. (f lize cl) Atletiek 
T nnis 
V R M'ltic~ het SAl -kl HI 
crf tydcn die k: mpiocn I I P 

W~tL die vakansie in Port Elizabeth 
It hou is. J Iulle is Schalk v n der 
Mcrwe, Deon Joubert, Rene Uys en 
l.izrna van ZyJ. 

Stellenbosch sc mansspan het 
cerste geeindig in hulle afdeling, 
Van der Merwe en Joubert was on- 

Ond rwatersport 
MA n [ .. S het tyden ell : an it 
vir die tiende agterccnvolgend j.iar 
die SAU ondcrwatcrkarnpioenskap 
pe gewen. 

Die volgende Mati s is in die 
SAU Protea-span opgcnecm: Andre 
Schmidt, Peter Fisher, Gideon 
Roo, Johanna Schoernan, Jacques 

IN die man tf I l.n 
nooi, \ at op St 1 I, 
vind her, h t 11t 
deur cdring d l' " t Il.ey , R \LJ 
en Pietermaritzbur g a t rckcn. 

In die finaal hci ~t 1. Durban 
met 6-3 oor. kadu CI J nde die 
toernooi gewcn, 

Maries mocs 'n jon' en onervare 
span in die veld stoot nadat heel 
'party van die taaunakers weens be- 

Tanya Peckham h t AU-rekords 
in onder ke. idelik die paal pring en 
die IOkm vir vroue opg tel. 

-lana van Zyl is aam met Roux 
n Peckham in • A U-. pan opge .. 

n em. (Lie 'I Gerber) 

Fietsry 
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Ner·na byt 
Deur SANDRA VISAGIE --- 01 F. cerstejaar atletiek het vanjaar 
vir groot vcrrassings gesor~ toe ver 
Icdc jaar se karnpioenc Ole daarin 
ken laa om weer te wen nie 

1 'erma kon me vir die derdc ag 
tcrccnvol cndc jaar met die louere 
wcgstap nie. Minerva het na 'n taai 
tryd met 55 punte tcenoor edna 
sc 49 ge eevier, 

In die man afdeling her Dag 
brcck en Wilgenhof dit om die eer 
ste pick uitgcspook. Wilgcnhof 
moes uiteindelik die knie buig. Dag 
.breek het teen die einde waardevol 
le punte inge amel en met 96,5 pun 
te bo aan die punteleer geeindig, 

Wilgenhof moes met 'n 85,5 pun 
tc tevrede wees. 

• sto£ In 
Die vcrdedigcnde kampioen, 

Eendrag, kon nie daarin slaag om 
onder die eerste drie koshuise te 
eindig nie. 

Christopher Picnaar, skittcratlect 
van Dagbrcek, het die 110m hek 
kies in 'n vinnige tyd van 14,4 sek. 
afgele, 

Francois du Toit van Wilgenhof 
was die groot uitblinker van die by 
ccnkoms. By het 'n tweekuns in die 
kort naellope behaal deur die 100m 
en 200m in onderskeidelik 10,9 sck. 
en 22,4 sek. af te blits. 

B. van der Heever van Dagbreek 
het die 400m hekkie in 'n goeie tyd 
van 55,5 sek. gewen. Eugene Truter 
van Eendrag het 'n verdienstelike 
twccde plek in die nom mer behaal. 

Die 4 x 100m aflos vir mans het 

eubel ;fl!laat!)knppp' (<fbU1S) 1/Jlpk e 
jfUrt itu eQCo. UPtP)Jlth ~ 

vir groot opwinding ge org. Die ver 
skit tussen die eerste drie spanne 
was slcgs 0,5 sek 

Wilgenhof het in 'n goeie tyd van 
45, I sek. 'n naelskraapse corwin 
ning oor Dagbreek behaal. Len 
burg wa derde met 'n tvd van 45.6. 

Ursula Allers, bclowende atlcct 
van Minerva, het die 800m en die 
t 500m in onder keidelik 2:25.9 sek. 
en 4.58,6 . ek. ingepalm. 

Grcthe Feiland van Hui ten 
Bosch het die naellope oorheers en 
in aldrie naellope geseevier. Haar 
tye van onderskeidelik 13,5 sek., 
27,3 sek. en 62, I sek. was effcns tel 
leurstellend. 

Huis ten Bo ch en Simonsberg 
het derde in hul1e onderskeie afde 
lings geeindig, 

------------------------~-------------------~ ---- -l ----. 

7 F bru ry 198q 
Oi bri f von di voorsieners 
van TDK Johann sburg 

D ar Mr Potash 

w h v nd vor d to hold th pric s of TOR Audio T pen 
for S long ., po<'!sibl SIn th 10 inc[' s _ 1n sur.h rg 
r t s in I\ul)u t 1988. 

Un ortun t ly, dll ~ 0 th bov 5 w 11 s th cons nt d clining 
of the r nd w h v b,olut ly no choic but to incr <'!(> 
h following pr ic S from 6 M rch 1989. 

H/v KERK- & AND INGASTRAAT TE . 73004/5/6 

Ole "Stellenbosch Nomads" voor die Elfelto. 
ring In Parys 

'Nomads ~ se toer 
"n reuse sukses 
Deur ELSABE MARAIS 
MA TIES se eerste vrouehokkiespan het die afgelo,pe 
Desembervakansie 'n nie-amptelike toer op eie koste 
na "',uropa onderneem. 

Die oorse e toer was 'n breinkind van die Matie 
kaptein, Sherrylle Calder. Sy het in Oktober vir 'n 
maand in Nederland hokkie gespeel en het die kan 
benut om 'n toer vir die Maties te organi eer. Die 
finale besluit vir die tocr i op die ingewing van die 
oomblik geneem nadat Matie die Kampiocn-van 
Karnpioene-klubtoernooi gewen het, 

Die nege toergangers het Suid-Afrika in Desernber 
in groot geheirnhouding vcrlaat en na Europa vertrek. 
I Julie is Megan Dobson, Daphne .. rasrnus, Adri Fou 
ric, Jenny King, Haloise Middleton, Annemarie Mo - 
tert, Gail Strapp, Lee Thornburn en A hley Wallace. 

Die oud-Matie Nickey du Toit het oorsee by die 
groep aange luit. Hulle het wed tryde in Engeland, 
Holland, Oostenryk, Switsterland en Belgic onder die 
naam "Stellcnbosch Nomads" gc peel. Weens inter 
nas ionale druk kan die klubs teen wie meegeding i. . e 
name nie bekend gemaak word nie. 

Hulle een te wed tryd was teen 'n graafskap pan in 
Watford, Engeland, Vir baie van die pelers was dit 
die eer te ondervinding op 'n kunsmatigc speclopper 
vlak, Hulle het in die wedstryd 'n agter tand van 1-0 
uitgcwis en met 3- J ge eevier 

Matie e tweede wed tryd was teen 'n klubspan in 
Amsterdam. Ilierdie was een van die root tc deur 
brake van die tocr aangcsien dit die eer te keer cdert 
1976 was dat n Suid Afrikaan e pan III H illand kon 
speel. Hulle hct in die wedstryd 'n klmkendc corwin 
ning van 3 0 behaal, 

Die derde wed tryd w tecn :n span van Bru: scls. 
Die "St llcnbos h mad" hct weer met ~-O g ee- 
vIer 

Die volgendc land waar hulle mee eding het was 
Oostenryk waar aile wedstryde binnemuur gespeel i . 
Die ecrste wedstryd in 00 tenryk wa. teen 'n vertcen 
woordigendc Oostcnrykse span. Hulle het die Matie 
hulle eerste nederlaag van die toer toegcdicn deur met 
5-4 tc wen. Die twecde wcdstryd in 00 tcnryk wa 
teen 'n Weense klubs pan. Tydens hierdic wcdstryd 
het Matics hul be te binnemuurse hokkic van die tocr 
gesp cl, maar weer met 4-5 verloor. 

Die span het toe na Swit erland vertrek w ar albei 
wedstryde bmnemuur gespeel moes w rd weens die 
waar snecuneersl e. Beidc w d tryde i. teen klub 
spanne ge 'peel, waarvan cen gewcn en en verloor is. 

Dit was tien baie tcvrede Matics wat na uid-Afri 
ka teruggekeer het. Die ondervinding wat hullc opge 
doen hct, is V<1Jl onskatbar ws arde vir hut. elf en ook 
vir Matie hokkie. 



Top Tie lewer 
puik tletiek 
Deur MAGGIE VISSER 
TOM III~TNAUS het Vrydag 
aT' and tydens die jaarlikse Table Top 
0P. Tien-klubkampiocn kappe die 

Afr~ka-rekord in die paalspring let 
tcrhk met 'n haarbreedte misgeloop 
t hy die dwarslat op 5.35m net 
net af espring het. 

Ily moes met 'n vcrdicnstelike 
w nhoogl van 5,20m tevrede wees, 

Tom Petr nof', die Ameri aan t 
I « er , wat hom n u in Suid 
It I ~ -cve tig het, het vir die 

I I) It t verra 1l1Og van die a nd c 
or toe h met sy pogmg van 
8) ,0 m die bestaande SA-rekord 
van 7 ,84m met goed oor die drie 
met roo) trcf bet. 
Johan Fourie, wat nou vir Nor 

rnaalkollege Pretoria (NKP) deel 
~CCryl, hct met sy puik oorwinning 
~n die 1500m sy onoorwonne rekord 
I~ ver oar die 100 wedlope voortge 
SIt en in die proses met Deon Brum 
mer ~n en Jean Verstcr afgercken. 
Foune bet uit die staanspoor voor 
gehardloop en 'n bestc tyd van 
3A:38,02 sek. bierdie seisoen in Suid- 
frika opgestel. 

d Fouric se spanmaat, die skitteren- 
e hekkiesioper, Myrtle Botbma, 

he: die WP-rekord verpletter met 
haar tyd van 55 09 sek in die 400m 
hekkics. ' 
Wpln die 3 OOOm stapitem het nog 'n 

-rekord in die slag gebly toe 
h~11i Britz (RAU) die afstand in 'n 

tOC1C tyd van 11 :52,28 ek. afgele 
Cl. 

Jantjie Marthinus van Maties het 
met sy vierde pick in die 800m he 
wys dat hy een van die grootste 
vondse van die Matie-atietiekkiub 
is. Hoewel Jantjies die eerste 400m 
nie baic oordeelkundig gehardloop 
het nie, rnoet in gcdagte gehou 
word dat dit sy ecrste deelnamc aan 
'n groot byecnkoms is. Jantjies het 
hom vroeer net bepcrk tot nie-rassi 
ge deelnarne onder die Sacos vaan 
del 

Tanya Peckham (US) en Elana 
van Zyl (US) het waardevolle punte 
vir hullc spr n inge am 1. Peckham 
bet 'n gemaklike oorwinning oor 
-Trudie Smuts in die 1500m behaal. 
Na n taai stryd in di 800m tussen 
P ckham en Zelda Bote. (RAt) 
moes Peckham met die tweede plek 
tevrede wees. 

Van Zyl het soos gewoonlik heel 
temal onder haar teenstanders uit 
gehardloop. Sy het die 3 OOOm in 'n 
goeic tyd van 8:55,78 sek gewe~. 
Majorie van der Merwe het in die 
derde pick geeindig. 
Annemarie van Niekerk 

(GERM) het 'n onverwagse oorwin 
ning oor Ina van Rensburg (NKP) 
in die 100m hekkies behaal. 

Nog 'n verrassing was die van 
Eugene van Niekerk(GEV) wat vir 
Tshakile Nzimande in die stof laat 
byt het. 

Die naelloopblits van Suid-Afri 
kaanse Polisie, Johan Rossouw, 
moes hom weens 'n bcsering aan die 
byeenkorns onttrek. 

Ander uitblinkers vir Maties was 

Caren Botes, Mar ius Hugo 
Schlechter, Francois du Toit en 
Corrie M.uUer. Pietie Roux het met 
'n verdienstelike hoogte van 5,00m 

PRAKTJESE probleme het daartoe 
gelei dat die Universiteit vandees 
week in Marjorie van der Merwe 
een van y grootste atlete die af'ge 
lope dekade verloor het. 

Die 21-jarige Springbokatlect 
van cres het verl de jaar haar e 
kretariele diploma verwerf en het 
op 16 Januarie vanjaar a. tik ter by 
die Sportkantoor dien aanv ar. 

Sy het egter vandee 'week dien 
in 'n sekretariele pos by di Univer 
siteit van Stellenbo ch se Militere 
Eenheid (Usme) aanvaar. Sy ne m 
nou in die kleure van die Suid-Afri 
kaanse Weermag (SAW) deel. 

Volgens Marjorie hou die pos by 
Usme vir haar meer voordele in en 
sal sy meer tyd he om aan atletiek 
te wy. 

Vrydagaand by di Tabl Top 
Top Ticn-Interklubkampioenskappe 
het Marjorie vir die laaste keer in 
die Universiteit se kleure deelge- 

1~1 to Iklub het Vrydagaand 'n eerstejaarsto rnoolln dl D.F. 
an Gedenksentrum gehou. Dagbreek h t nl n t dl 
t ste Inskrywlngs p r koshuls gahad nla, maar hul B-span 
OOk die spankompatlsle gawen. Huls Morals n lib rtas 

t die tweede plek gedeel met Huls Visser In die derd pi k. 
~ aflOop van die toernoolls ultnodlglngs om lid ta word van 
00 toelklub aan die stoelers wat dl me st potenslaal g - 

n het, g stuur. oeD I die foto Is Mlcha I Vopplchl r van Llbertas (bo) en Phillip 
r van Dagbre k (ond r) beslg om sak ult te spook. neem. 
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die derde pick in die paalspring in 
geneem. 

Maties het algeheel in die vierde 
pick geeindig. 

VI 

Green • 

Ma jorie verlore 
"Ek voel harts r om die klub te 

verl at, mr ar deur vir W rm g 
deel te ncem sal ek nou meer tyd 
kry om te oe en," se sy, 

Marjorie het in 1986 haar debuut 
vir Mati gemaak. 

1 n S pternber die. elfde ja r het 
y haar Springbokkleur in land 
loop verwcrf en di pr sta i in 
1987 herhaal. 
"Ek raa nic mo vir, t1 ti k 

nic, w nt dit i deel van my. Ek b - 
plan om no .0 vier jaar atl tick te 
doen n dan uit te tre ," voeg sy br 
• Die US- portklub .po met n 
paar nuw b sem . 

Mnr. Danie Roux i by die rugby 
klub a ekretari in die plek van 
die immergro n en ewiJde "oom" 
Johnnie Meiring aange tel. 

Mev. Andria Crou is as tikster 
by die rugby lub aange tel. 

By die atletickklub i mnr. Pe t 
van Nic erk a ekrct ri am e. t 1, 
nad t hy edert verlede jaar tydelik 
die p s waargcneem het, Hr ver 
vang mnr. Neli wart wat n pos 

ag dat dit I lap 
hlNSDAG 28 FEBRUARIE: • VROUEHOKKJE: us I vs STELLENBOSCH het 'n groot 
• VROUEHOKKH-..: lJS III vs Tuine A (Weerrnag); US II vs Ou slag geslaan met die top Springbok- 
(Wt ~ (tuis): US IV vs Bergvliet Mutual (Wcermag); US VI vs fietsryer, Kevin Green. wat nou vir 
UIS); US VI vs WP (tuis) Kaap Kollegc (.I. Tyres) die plaaslike klub ry. 

Green oorheers vanjaar die We - 
WOJ.:NSDAG 1 MAART: '- ATERDAG 4 MAART: teli e Provin ie se enior liga en 
• KRlEK ,T: WP vs Impala • ATLETIEK: Sa sol Bycenkom met legs twee wedrenn 0 r het hy 
(.Benson & Hedges _ Nuweland); ( Co e t zen bur g); Bell v i l l e 'n voorsprong van s wentien punt r VROUEBOKKI E: US I vs Straatmyl (Bcllville) voor Neil Buckland, 
) ,uSine (tuis); US II vs Tuine (tuis); • KRJEKET: WP vs TVL (Nis- Green, tweedejaar B.Sc.- tud nt, 
(
\.Jt .111 vs UK (tuis); US IV vs UK san -Wandcrcrs); US II vs Tech- spog met 'n indrukwekkende vert 
UlS) {Mutual (tweede dag • tui ); US ningsly en hy het reeds tydcns die 

bONDE- RDAG 2 MAART'. I vs Kaapstad (tweedc dag - tui ); vakansie 'n groot bydrae gemaak US I II vs Valkenburg (tweede M . ... di 
-I( AT[,ETIEK·. I..JAUM Matl'e . ) US rv P (tui ) tot aties se oorwmnmg 10 ie 

I'\. • "l dag - tUIS ; vs arow tUIS SAU k . k 
atnpioenskaOk • RUGBY: US vs lIermanus XV - ampioens appe, 

• VROUEI~ KIE·. US III vs Volgens Green beoog hy om sy I<a - "1 proewe (tuis) Springbokkleure in beide baan- en 
I apstad (tuis); US IV vs Pine- MAANDAG 6 MAART: padfielsry. te verwerf en daama wil 
(~~~) (tuis); US V vs Pinelands • MA NSHOKKIE: US IJ vs hy proffe ioneel b gin ja . 

Pinelands (Weerrnag); US III vs Die jon jaer wat voorh en vir 
VRYDAG 3 MAART: Kaapstad (J. Tyres): US IV vs Ou die Yorkshire-klub gery het, het vir 
.( MANSHOKKIE: US 1 vs WP Mutual (Weermag) drie jaar agtereenvol ens die WP- 
lUis) • RUGBY: Eer tejaarstoernooi padtitel oor lOOkm in epa lm en 

~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tw~j~r ~ermebardi WP~~ 
tiE MATIE word ultgego d ur die elenoar, die student .rood von d! Unlv rst- nior Ii. wen. Een van y grootste 
elt von Stellenbosch. DIE MATIE word geset dour No lonole M dlo Bop rk. 

I.~ rengrocht 40, Koopstad. en gedruk deur Poarl Drukpe~s Maotskoppy, Jon prestnsies was sy oorwinnin by die 
vanRiebeeckweQ 7, Poor I. Die inhoud van DIE MATIE IS ond rhewlg aon Johannesburg Grand Prix in die 
I'l'l Ojobep rklngs Ingevolge dl noodmaatre I . "AU St r. "-wedr n toe hy met die 

Spelers Ila 
leer 

Deur LlESL GE BER 
DAAR heers groat ongclukkigheid 
onder lede van die tenniskJub oor 
die maatstawwe waarvolgen spe 
lers gekeur word. Dit j veral in die. 
laer panne waar gemocdcre hoo 
loop en heel party speier vo 1 dat 
hulle te na g kom word. 

In die meestc tcnni klub word 'n 
tennislcer gcvorm waarop speler 
elk 'n bepaalde po isie beklee. VI)} 
en hi rdie tel sel kan peler: da n 

teen mekaar uit p I im odo nde 
'n betcr po i ie te v rw rf. 

Deon Joubert. your itt r van di 
tennisklub, mcen t d t bo 
no nd t I I veroud d 1 omd, t 
.1 g, en winnin III ep: lend 
kan we vir 'n p r oon P I ic 'P 
die ran l) nic 

Vol n hom word klu blede se 
pr ua ie dwar deur die jaar gemo 
nitor U!'Ja die eer tejaarstoernooi 
en klubkampioenskappc kry peler 
die eleentheid om hulle posisi sop 
die ranglys te vcrbetcr tydens 'n 
rondomtalie-uit pe 1 wat in die der 
de kwartaal plaasvind, It 

Sommi e lede van die tennisklub, 
wat anoniern wil bly, bew er dat dit 
egtcr nie die eval i nle. HulJe 
speel elke jaar teen dieselfde spelers 
en dan nie om hulle posisie te verb - 
ter nie, maar wcl te behou. 

Sommige spelcrs het ook hulle 
ongelukkigh id uitge preek oor die 
wyse waarop speler vir die Suid 
Afrikaanse Universiteite-span ge 
kic word. Volgen hulle word om 
mige pelers jaar na jaar in aanmer 
king gcncem terwyl ander wat oor 
meer potensiaal beskik, oor die hoof 
gcsi n word. 

• • es a 

- - -_ ~ - _- 

UITSLAE 

Oud-Mati • Willie ~ngelbTecht. af .. 
g re en het. Engelbr cht w rd tan 
~ die beste fiet ry r in uid-Afrika 
be. kou. 

.reen h t ok vir drie joar agter 
ecnvol n, die Paa J·om-di .. Ber 
w dren gWen. 
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onder 
............. oot d uk 
tee 
Deur JOHANNES GROBBELAAR 
MA TIES r te krieket pan ver 
k r ond r groot druk na afloop van 
S tcrdag e sp I op di eerst dag 
\' n hul kragmeting te n Tech-Mu 
tu I. Die tui span i in hul eersre 
burt Imal vir 'n sk m Ie 141 lopie 
uit eh I. 

Die ecrste: pan kon hierdie . eisoen 
n oit werklik op dreef kom nie. Die 
afwesigheid van slcutclspelers soos 
Darryl! Cullinan en Dave Rundle 
word duidelik gevoel. Cullinan het 
weI edertien aangedui dat hy weer 
vir Maties beskikbaar i . Rundle sal 
c~ter weens weermagverpligtinge 
me vir die klub kan specl nie. 

Tog het die span volgens y kap 
tein, Kenny Brown, baie goed ver 
toon. "Ons is 'n jong span wat 'n 
paar groot klubs lelik laat skrik 
hct," was sy kommentaar op 'n 
vraag oor die span se vertoning tot 
dusver die sci oen. 

ec 

Yir Tech-Mutual het Barry Tou 
zel (30), Mark Watson (69) en 
Grant Martin (38) met die kolf uit 
geblink. Deon Joubert was Maties 
se beste bouler deur 5/39 in 20 
beurte te neem. Mike Baily het 
hom goed ondersteun met 2/46. 

Volgens die Matie-kaptein kan 
daar slegs 'n uitslag wees as hulle 
genoeg tyd het om 'n realistiese 
wenteiken aan die besoekers te stel. 
Dit Iyk in hierdie stadium cgter on 
waarskynlik of daar 'n uitslag sal 
wees. 
• Die tweedespan is in sy wedstryd 
teen Kaapstad in 'n baie beter pos i 
sie as sy klubgenote. 

We t 
Deur KOBUS ESTERHUYSEN 
VERBROUDI .. kan e het die mans 
hokkiespan van Maries hul wed 
stryd gekos in die kragmeting teen 
( onstantia 

Hulle het In di doodsnikke van 
die wed, tryd die laa te kans om te 
wen dcur di vingers laat glip to 
h ille m t 'n trafski t misluk het. 
Di pan moes met 'n uitslag van 6 
punte elk tevrede wees. 

Die wedstryd is op die binnen - 
hui e bane in Wynberg be lis en het 
vir groot drama en opwindm ge- 
org Die telling gee 'n duidelike 
b ld van hoe gelykop die tryd ver 
loop het Dit kan toe e kryf word 
ian die f it d t bcidc . panne erder 
bcreid wa: om aan te val a bloot 
Ilct t vcrdedi . 

Reed. in die eers te halfminuut 
van die wed. tryd was dit duidelik 
at e n gcnade getoon sal word 
lie. Matic het dir k na die af laan 
ot die aanval oorgegaan en vroeg 
lie voortou geneem. 
Die span van onstantia het ver 

woed teruggeveg, maar kon nie 
deur die rotsva te verdedigin van 
veral Crai Bas, ingwaithe dring 
nie. Kort hierna het Constantia eg 
ter eleentheid gekry am akc e 
Iykop t rnaak nadat Maries 'n on- _, 

Dl E fi tsryklub va I die Univer i 
.eit van Stellcnbo ch het Ma: nda . 
land in die Ko ie Gericke biblio 
.cek 'n fietliry eminaar aan eblcd. 

Dm opkoms was teleur tcllend 
Ole ene \\-at weI di ,emin. ar byg • 
woon hct, h t dit bail; e Iuaed 
)es ou. 

Or Dawle van Yelden, be kerrn 
eer van OIC Matte fJet ryklub, het 
jic Rcminaar geup n 

Die do I van dl . eminaar was 
Ii be prcking van die reel en rc 
~lll, I \ van fietsry. Yol cn& Dr. 
Van Veldcn het fiet:'lry nie 0 'n 
:iro t aanh ng ~ f, rugby nie, maar 

Die span wa ongelukkig am met 
'n paar onbcsli te uit lae tevr de te 
wees. A gevolg van hierdie uitslae 
is die span, e posisie in die Premier 
liga kriekctkornpetisie so dat hulle 
nie 'n bedreiging vir die voorste 
spanne inhou nie, al het hulle net 
cen wedstryd verloor. 

Alles dui daarop dat die wed 
stryd teen Tech-Mutual ook op 'n 
onbesliste uitslag afstuur. 

Op 'n lewendige Coetzcnburg 
kolfblad, wat die bal hoog laat wip 
het, was dit belangrik am die loot te 
wen, Die muntstuk het cgtcr vir 
Maties vcrkeerd geval en hulle is 
gevra om eerste tc kolf. Die span 
was gou in die moeilikheid met die 
telling op 29/4. 

Paddy Upton, wat hierdie seisoen 
al ampcr 500 lopics aangctekcn het, 
en Carl Spilhaus het egter Maties 
e kolfbeurt van totale ineenstorting 
gcred deur 72 lopies am die vyfde 
paaltjie aan te teken. Upton is met 
sy telling op 72 op punt gevang van- 

Marjorie 
loop oar 
no Weermag 

81.23 

Carl Spllhaus, paaljlewagter van Matles, dulk hler no die bal In Saterdag se wedstryd teen 
Tech-Mutual. Ole Matles sal more alles In die stryd moet werp om die wedstryd In hulle guns ta 
bekllnk. 
af die boulwerk van Grant Martin. 
Spilhaus is vir 14 lopies been voor 
paaltjie betrap deur Gavin Cowley. 

Vir die be. ocker het Cowley 
(2/16) en Grant Martin (4/38) die 
beste met die bal gevaar. 

Tech-Mutual se kolfbeurt het ste 
wig begin. Hulle het eers hul eerste 
paaltjie met die telling op 44 lopies 
vcrloor, Deon Joubert het daarna 
vir Maties uitstekend geboul deur 
van vyf kolwers ontslae te raak. In 
cen stadium was Tech-Mutual se 
tell ing 107/7. 

Die bcsoekers se kolfwers het eg 
ter goed teruggeveg om die dag af 
te sluit op 205/8. 

yd lip deur vingers 

gedwonge fout in die irkel begaan 
hct 

Die Matie pan het die inisatief 
oorgencem, maar die bal telken op 
kritiekc oomblikke verlo r. 'n Mis 
ver tand tu St rke 

(doelwagter) het veroorsaak dat 
ostantia die voortou neem met 2 
I. 

Die onverwagte wendin h t Ma 
tie orge panne laat speel en twce 
uld~ eleenthede om punt aan te 

eoog hi nnesh 
i" dit to b ig 001 veld onder tu~ 
d nte tc wen 

Volgens horn tel di klub 'n bin 
ne hui. e fiet .rvbaan 10 die vooruit 
. Ig, rna r dit rtl sl kdn reali. cer 
a~ die klub ~e finan51cle toestand dil 
regvc dig 

Dri prekerc; het by dl geleent 
held op elre . MnT for ddie Jou 
bert, v or. iller van die WP-Be' mp 
tev reniging, h t die reel en funk 
sics van die b mpteb behandel. By 
h ·t under mee: r die rol van die nf ;it 
ter, a& I tent c;n tydhoucr b preek. 
By hel tin rop 'ewy dat beo rde· 
ling volgen hom die belan rik. tc 
aspek van di bcamptc pli lte i . 

Mnr. ony Roberts, voorsitter 

van dl WP-H t ryver r I ,in) het 
oor dre amat ur tutu van die fiets 
ryer g praat. M nr. Robert wa jare 
lank 'n proffcsioncle fret: ryer in Eu 
ft)pa. 

IIy het die amateur van 'n pdar 
JaaT eled", met die van vanda } v r 
ely k. Dit wa. veral int rc sant am 

te i n hoe Ioiy ~tatu 0 r di jun: ver 
ander hct. Yolt.Wn, mnr. Rohert 
ht::t die amateur 8C statu vandag CiO 
vcrander dal 'n mens opre kan vra 
of daar nug werklik van amateur ta 
tu~ gepraat kan word. Ily het tog 
byg voeg dat die port nic sal kan 
oorleef . onder die amateur oi . 

Die haste spreker by die geleent 
hcid wa. Mnr. Eddie Kulsen, 'n WP 

teken deur die vingers laat glip, 
Constantia het hierdie tydelike in 
sinking gericflik uitgebuit en hulle 
voor prong tot 3-1 vergroot. 

Kort hierna het Ben Lo genberg 
met 'n dramatic e doelskiet geslaag 
en odoende gehelp om Maries weer 
beheersd te laat specl. 

Enkele oomblikke later het Klau- 
8C Wie e met nog 'n doel geslaag, 
Die telling; 3-3. 

Die tui span het hierna weer 'n 
doel uit die hockie aangeteken. 
1 wee minute voor rustyd hct Ian 
Grobbelaar van die Maties deurge 
breek By het teen die kant van die 
baan afgejaag voordat hy die bal vir 
Ben l.oggenberg gestuur het om 
sake weer gclyk te maak. 

Malic het in die helfte geslaag 
met twee doele na mekaar en 'n 
voorsprong gebou am twee minute 
voor die eindc van die wedstryd 6-4 
voor te loop. 

Maties het in die laaste sekondes 
van die wedstryd die ideale geleent 
heid gekry om die wedstryd in hulle 
guns te beklink. Maar die bal het 
rakelings bo-oor die doclhok getrek 
en die eindfluitjie het eblaas, 
Die telling; 6-6. 
• Die Matiespm het tot dusver 
slegs cen binncnshui e wed tryd 
verloor en is tan. tweede in die Ii a. 

Kaapstad het eerste gekolf en i 
vir 137 lopies uitgchaal, Dit was 
veral Paul Ginsberg (4/39) en Nico 
Botha (2/32) wat verwoesting on 
der die Kaap e-boulers gcsaai het. 
Slegs R. Bownes (59) en Ian van 
Oudshoorn (22) kon in 'n mate 
weerstand teen die Matie boulers 
bied. 

In Maries se kolfbeurt is John 
Loxton (I 9) en Jannic Mombcrg 
(20) die enigste twee kolfwers wat 
voor uitskeityd uitgehaal is. Allis 
tair Yates, met sy telling op 9 10- 
pies, en Graeme Skelding, met 2 10- 
pies, sal Saterdag Maties se kolf 
beurt voortsit. 

De Waal verras 
Philip de Waal en Paulett Roux 
het gi: teraand op Coctzenburg on 
derskeidelik die mans- en vroue 
afdelings van die tennistoe rnuoi 
vir eerstejaars gewcn De Waal (t 
weede gekeur) het die eerste stcl 
teen Donovan September (eerste 
gekeur) 7 5 gcwen Scpternb r het 
na iwee potte in die tweede stel 
die wed tryd weenv 'n kniebe e 
ring prysgegee, De Waal hct goeie 
spel gelewer deur telkens II' S p 
tember op die a terbaan va te 
pen en lang houe sar e afge 
dwing. II} het die w dstryd on 
der veel moeite in rcpalm. Beide 
De Waal en September is Ro 
land p lcr s. In die enk ls pc 
leind tryd vir vroue het Paulette 
Roux (cerste ckeur) in skoon tel 
le met Martelle Coctzcr (twecde 
gckeur) af'gcrekcn Die telling a 
6-0; 6-2. Roux het kittercndc ten 
oi ge peel en no lit vir oetzer 
kans gcgce om in die wed tryd te 
korn nie. (0 tzcr het enige icts 
probeer, rn'l r Roux het haar tel 
kens trod met foutlo e tcnni . 
R ux het di helc toernooi sle s 
vier pott f restaan. Roux het ver 
lcde jaar nog vir Boland gespecl 
en Coetzer vir Vry taat, 

fetsryhaan 
skeidsregter, By het uit ewci oor 
die vertolkmg van die reels van 
fiet ry en die algernene veiligheid 
van die fictsryer in 'n komperisie si 
tuasic, Volgcns Mnr. Kulsen kan ry 
er,"" wnt hulle aan gl vaJrlike fietsry 
kuJdlg maak. ge~kors word 
Mm. Plcter Gouws, ondervoorslt 

tcr v .n die SAU-I iet ryver ni mg, 
het dlc ,el inaar recl By mecn 
dat die be prckinp. hal vru b, ar 
W,l. en beplan minstcn nog twee se 
tl~inare vanjaar. Die afrigting, oefe 
mng en korrektc dlete van fietsryer& 
sal behandel word. 

Hy het ook die hoop uitgeipreek 
dat fietsry oar tien janr gewildcr as 
rugby of kri kct sal wees. 

Span vol Maties 
Agt Matie I I In die onderskeie 
Boland onderwaterhokkie panne 
wat van 7 tot 12 Maart aan die 
I nterprovin iale kampioen kappe 
10 I ustcnburg deelneem, opge 
-icern SI t -ee lede van die 
nan pan i, Ole Matte, ni Jacqu 
: \1 Ian, Willie Marais, ( harle 
Bayman. Remer van Rcns burg, 
Rykic Genis en I Qui') Ie Kock 
verteenwoordlg die Bolandspan. 
J ynn Jacob en Sanrie van Ton 
der is in dlc vroue pan opgeneem. 

Paterson aanwins 
Andrew Pater:-ion, wat verlede ,ei 
oen vir dl Oostelikc Provm ic M. 
rugbyspan op hukcr diens gedoen 
het, het hom vanjaar by Malic., 
aange lUll. By IS )pgcm:em in die 
Matic. pan vir die eerste vriend 
flkaplike wed lryd van die &ei oen 
teen Ilermanu. 
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