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SELFST ANDIGE MONDSTUK VAN STELLENBOSSE STU DENTE 

GHATIS OP KA~PlJS VERSPHEl 

'bk het in die SAW leer vloek" 
OIlA 'NES KI:RKORREL, Icier van die Cereformeerde Blues Band 
wat ook optree in die Voelvry-konsert, het gi~f rm'dda~ in ·0 onderhoud 
hl'( Die Marie ge~e die verhod op die toergroep se optr de op kampu 
\\.1 "ontstellend, maar in 'n sekere sin bale vocrspelbaar". 
"Die dinge geheur as 'n mens hoogheiligc Afrikan('r mites ontbloot," 

h t h ge~e. U Aanklagtc van godslastcrlng en vloekwoorde word a v 
~oning r,ehruik omdat hulle nil' van on hoodskap hou ni • A hulle dit 

III op die kampu wit hoor nie, \\-iI ek nie daar w s nie." 
Ity het verwys 11' aantyging~ wat owerhede van ver keie Afrikaan 

~. mpusse g m' k het (lor \'10 kwoord n liedjies met ugod last rli e' 
.nhoud, veral die lied "W t 'n vri nd h (on in PW?" g iog op di 
\tv. i v n die b kende god dienstige lied. 

"Wat m} intere seer is die politi k van menslikheld, Wa rom vuiltaal? 
(~mdnt gewone men e 'lock. Suid-Afrikan rs vleck verskrlkllk. Ek het in 
d. weermag I er vlo k en sukkel nou nog om dit (t leer." 

lIy het "Wat 'n vriend' as 'n satire oor die politieke leiers in Suld 
Mrika beskryf, asook oor 'n S .kere vorm van god diens wat bedryf is . 
• Die organlseerders van die Voelvry-toer h t in 'n per. verklaring ge e 

hulle is h~erru" en woed nd oor die vcrbod op die konscrt n. 
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Slabbert 
Illoontlike 
DP-kandidaat 
(!I'.RUGTE onder die Demokra 
~Iese Party-ondersteuners op die 
ampus het die af'gelopc week die 
fondte gedoen oor wie moontlik 
hUlle kandidaat vir die algemene 
Vcrkiesing in September kan wees. 

Die moontlikheid bestaan dat 
~r, Esther Lategan wat in 1987 vir 
Ie Onafhanklike Party ~estaan 

het, haarself nie weer verkiesbaar 
'al stel nie. Volgcns ingeligte 
~ronne is sy "onseker of ~y 'n loop- 
aan in die Parlement wil volg". 
Die Dcmokratiesc Party (DP) 

ag die Stellenbosch-kiesafdeling 
l v,an die uiterste be lang omrede die I dl,mboliese waarde wat daar aan 

l
ie setel ~eheg word, Volgens 

~~Of. Sample Terrblanche, wat op 
lie DP se Nasional Raad dien, is 

. Stellenbosch die "setel van Afri 
kanerdom" . 

Die mees opspraakwekkende 
~esp'iegeling impliseer dat dr. Fre- 
enk Van Zyl Slabbert moontlik 
tot die parlementere politiek kan 
t~rugkeer deur as kandidaat in 
Stellenbosch te staan. 'n Hooggc 
Plaaste in die DP meen hy sal dit 
sl~gs oorweeg indien hy van 'n oor 
Winning verseker is. 

. Dr. Van ZyJ Slabbert kon nie 
Vir kommentaar bereik word nie. 

Verwarring heers 
oor verklari ng 

Stellenbosch staan nie, maar dat 
Deur HENRIETTE GELDENHUYS so 'n per ep ie weI ontstaan het. 

Ily weet nie watter J ugkra le 
de bctrokke was by die verklaring 
nie en sc toe hy wou vasstcl wie 
die verklaring gcmisieer het, daar 
aan hom gcse i "dis vertroulike 
inligting", 

Die voorsiuer en ondervoorsit 
ter van die Stellenbosse tak van 
Jeugkrag, Dawid Jus tu en Kolbe 
Kolv r, was nie bewus van die 
verklaring nie. Ilulle het esc hul 
lc het geen aandeel in die persdek 
king en op. telling daarvan gehad 
nie en wect nie watter Jeu kragle 
de dit onder. kryf het nic.i'Ek dink 
iemand het Jcu krag se naam ge 
bruik sonder dnt ons weet daar 
van," hct mnr. Kolver ge c. 
'n Dagbestuurslid van Jeug 

krag, Francois Beukman, het ook 
gesc hy weet nie wie van Jeugkrag 
die verklaring ondcrteken het nie. 
Dit is wei die amptelike standpunt 
van Jeugkrag dr t die beeld van 
die Universiteit nadelig deur die 
toer be'invloed is. 

Mark Behr het namens die toe- . 
rgrocp aan Die Matie verklaar dat 
niernand in die groep ooit Chris 
tenskap ontken of probeer ondc r 
myn het nie 

VERWARRING rondom Jeug 
krag se aandecl in 'n verklaring 
wat gematigde studente se sieninR 
van die "Stellenbosse Idee' 
forrnuleer, het die week aan die Jig 
gekom. 

Die verklaring is verlede week 
deur 'n groep van ongeveer veer 
tien "gernatigde studente", waar 
onder onbekende Jeugkraglede, 
die SSG, die NP-studcntetakke en 
'n aantal prims, uitgereik. 

Volgcns die verklaring bied die 
Universiteit steeds h 'n tuiste aan 
die gematigde Afrikaanse student 
met 'n Christelike lewens- en we 
rcldbeskouing' . 

Die SR-voorsitter en 'n hoofbes 
tuurslid van Jeugkrag, Pierre van 
der Spuy, was deel van die Lusa 
ka-toergroep wat deur Jeugkragle 
de in die verklaring gekritiseer 
word. Die verkJaring sc die toe 
rgroep se interpretasie van die 
Stellenbosse idee is nie verteen 
woordigend van die van die deur 
snee Marie-student nie. 

Mnr. van der Spuy het hierop 
gesc die toergroep het nie afbreuk 
gedoen aan die idee waarvoor 

IN die grootste vergadering die afgelope vier jaar op die 
kampus het meer as 1 500 studente protes teen die besluit 
v~n die Uitvoerende Komitee van die univer: iteitsraad om 
die kontroversiele Voelvry-konsert op die I ampu te 
verbied, aangeteken. 

Die Uitvoerende Komitee het verlede we k besluit om 
di~ konsert te verbied omdat "die Universiteit 'n hOl! pre .. 
file pl~as op goeie m!lmere en verfyndheid", Volgens die 
ve:kl,artng w~t deur die rektor, prof. Mike de V des, uitge 
reik IS, sou die konsert wat aanvanklik in die Gat gehou sou 
word, "hierdie beeld van die Universiteit skade berokl en". 

Die Sanlamsaal was vier jaar gelede laas s6 vol toe Brey .. 
ten Breytenbach op die kampus g praat het, 

Stud nte het met 'n oorv eldigen 
de meerdcrheid v n sowat 1 500 
stemme teen elf die mosie wat vir 
die opheffing van die verbod op die 
konsert op kampus vra, aanvaar. 
Vier studente het buite . lemming 
ebly. 
Lede van die g hoor het, t n py 

te van die v rbod op demon. trasi s 
op die kampus, voorg stel dat die 
studente marsj er na die Adrnini 
strasic om hul mo ies by di Rektor 
te aan ingee. Daar is egter besluit 
dat die fasiliteerders van die 
Voelvry-konsert, die Spo -komitee, 
di mo ie aan die R ktor ee en 
binne tien minute aan die tudente 
terugrapportc r . 

Terwyl Spog die mosie ann di 
Rektor voor ele en c"is het dat die 
studente-unie die vol ende 0 gcnd 
'n antwoord wil he, het 'n gro t ge 
tal tudente in die voorportaal v, n 
die Administrasie- ebou vergader, 
Hulle het tradisionele Afrikaanse 
liedjies gesin terwyl studentc van 
Wilgenhof en per. one uit die boon- 
te verdiepings van die Adminstra 
sie-gebou waterbomme en emmer: 
water op die prote teerders g go i 
het. 

Die protesteerders het ook ge .. 
skree dat hulle die Rektor wit sien 
tcrwyl hulle plakkate geswaai het, 

Die Rektor h t na snmespr kin s 
met die Spog komite g e hy 1 
op die mosie r eer, By h t die- 
elfde aand Mark B hr, Rvlid n 
voorsitt r van ... 'pog, rn gedcel dat 
di Uitvo rende Komitee nie die 
v~rbod op di kon rt gaan oph f 
me. 

Op die protesver adoring het 
prof. Gerhard Lubb ,d sent in Pri 
vaatreg, vertel van 'n Afrikaner 
Hendrik Wiebolt, wat in 1707 \lit 
protes Afrikaanse liedjies gesing 
het. Die landdro het h un 'n loesin 
eg~ terwyl hy g sc het "ek is 'n 

Afrikaner en d rom. al ek in (1 
slaan jy my tot ek st rf", 

Prof. Lubbe het e c die Afrika .. 
ne kultuur word reeds ecue lank 
deur sagstrukt~re manipuleer. 
Ily het ook gese sensuur op die 
karnpus word op die "boercmetode" 
t egep s, HOn ken onwelvo glikhe 
de as on dit si n." 

Deur PEARLIE JOUBERT 

Die 
huis- 
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BIOdsy 4 



DONDLRDAG 11 MEl 1989 2 

10 000 betoon laaste eer aan Webster 
Deur AVIVA SINGER 
ShW Matie. het 'aterdag saam 
met ongeveer 10 000 men e as deel 
van die begrafnis van di verrnoor 
de dr. David Web ter, 'n anti-apart 
heidsaktivis, deur die strate van Jo 
hannesburg gestapo 

Dr. Webster, inslew ns 'n do ent 
in Volkekunde by die Universiteit 
van die Witwatersrand, is verlede 
week deur drie onbekende mans 
voor sy huis doodgeskiet. Hy i Sa 
terc ag in die Wespark-begraafpIaas 
ter aarde be. tel. 

Die Maties was deel van 'n af 
vaardi ing van die Stellenbo. se Nu- 
as-tak wat in Johanne bur op 'n 
konfereru ie aam met ongevcer 200 
studente van die universiteite van 
Rhodes, Witwater rand, Kaap tad, 
Pretoria. Durban en Pietermaritz 
burg byeengekom het. Alma) het 
aan die be rafni optog deelgeneern. 

'n srno ionele k re h t die og 
gend voor die St. Mary's Katedraal 
ver ader en vryheid liedere gesing. 
Polisiems nne het vanuit 'n nabyge- M . Salom' d B r (links) n L sl Durr, twee b stuur I d 
I e gebou die aksies van dre skare van dl Stellenbosse Nusa -tok, was onder die sew Matl s 
gemonitor en afgeneem. wat dr. David W bster se be rafnls byg woon h t. Ole b - 

Net sowat 2 000 mense is in die gralnls Is deur mo lonel ton Ie gekenmerk. 
kerk toegelaat, terwyl 'n skare buite 
ebly en gesing het. Die toe prake 

in die kerk is telkens heeltemal deur 
die ang van buite die deure uitge 
doof. 

Bood kappe van olidariteit is 
van ver keie ambass des en verban 
ne Suid-Afrikaner in die kerk voor- 

gelees. 'n Gedig wat Jennifer 
Schreiner. wat tans op aanklag van 
hoogverraad tereg sta n, is in die 
kerk gelees. "Ons sal wraak neern 
teen jou dood, David," lui die ge 
dig. 

Mnr. Mohammed Valli, sekreta- 

DR .. EVILLE ALEXANDER, n 
onderwys-deskundige wat elf jaM 
lank op Robbeneiland gevange e 
hou is, het verlede week op 'n Sa k 
platform ge e Afrikaner s moet t 
ruggaan na hul geskiedenis van b. 
vryding om vas te stel waar hulle In 
die huidige bevrydingstryd 'n rol 
kan spee!. 

"Die Afrikaner het 'n lang tradl 
sic van stryd wa t begin het met dl 
boere-oorlog teen die Britse impe 
rialisme," het hy in Afrikaans ge. e 

Volgens hom "verloor witrnen e 
hul klcur" as hulle hul by die bevry 
ding tryd skaar. "Nie aIle witmen 
is aan die kant van die heersers vall ------··~--------·---------I Suid-Afrika nie." 

By het gese die Afrikaner k II 
net deel wees van di bevryding a 
hulle hul rug draai op hul eie ~c' 
meen kap. Hy wa egter skeptlC 
dat wit men e in groot getalle hul by 
die b vrydingstryd sal skaar. "M ns 
kan dit nie van hulle v rwag nie.' 

Dr. Alexander het e c hy ver , 
wa ,as gevolg van die Afrikaner e 
verled , meer van die Afrikaner e 
politieke dcelnr me as van die vall 
die Engel e. 'n Groot g tal swart 
men. e aanvaar dat die Afrikane.r 
geen ander tui te het as Suid-Afrt 
ka nie, daarom be ef swartmen 
dit i belangrik om n politieke op 
lossing sa m met witmense re 
oek," het hy gese, 
"Die tryd wat vir . Afrikaner 

voorle, i. teen 'n ra ebegrip wat 
ra se-vooro rdeel tot gevolg gehlld 
het," het dr. Alexander gese. . 

"Die Afrikaanse taal bestaan In 
die arnbivalensie, in die dertigerjare 

I was Afrikaans die taal van die be' 
vryder vandag word Afrikaans ge 
sien as die taal van die onderdru]" 
ker." 

ris-generaal van die UDI' wat 
vroeer vanjaar uit aanhouding ont 
snap het, het dr. Webster geprys vir 
sy stryd teen apartheid, terwyl twee 
jeugdiges, wat hul gesigte bedek 
het, 'n ANC-vlag oor 'n balkon in 
die kerk gehang het. 

Die sangers Abigail Kubeka en 
Jennifer Ferguson het saam met die 
Jan Pioneers met hul musiek eer 
betoon. Johnny Clegg van Savuka 
het gese dr. Webster was 'n mens 
met "ongelooflike meegevoel en le 
wenskrag" . 

Teen omstreeks 1.00 nm. het die 
skare buite die kerk groter geword. 
Toe dr. Webster se kis uit die kate 
draal op pad na die Wespark-be 
graafplaas gedra is, het die roube 
klaers - insluitende die Nusas-deIe 
gasie - onder meer gesing "Botha en 
Malan het Webster doodgernaak". 

Die sowat 10 000 mense het die 
hele 8 km na die begraafplaa ge 
sing en slagspreuke geskree terwyl 
van hulle die baniere van verskeie 
organisasies gedra het. Die meeste 
studente het T-hempde gedra met 
dr. Webster se foto en die woorde: 
"geveg vir demokrasie, vermoor 
deur apartheid". Die kleure van die 
ANC het, ten spyte van dreigemen 
te van die poJisie, deurentyd gewap 
per. 

Toe die optog die wit voorstad 
Mellville binne gegaan het, het 
somrruge bediendes met gebalde 
vuistc op krete van die skare geant 
woord terwyl hul werkgewers die 
huise se veiligheidshekke ge luit 
het. 

Omstreeks 5 nm. het die ernosio 
nele begrafnis geeindig met die ing 
van "Nkosi Sikelele iAfrika". 

Appel aak na Mati es moet apartheid stryd aanknoop 
st dentehof MATH, moet. try teen die die toekom en die hantering van 

apartheid om ewing wat hulle heer. ende problemc." 
om ring en v g vir die to koms en By het gesc onderwys en apart- 
beh ud van hulle universiteit en heid in Suid-Afrika is ineen ge- 
land. strcngel omdat die onderwysstel- 

Die uitspraak i Maandag op 'n sci die werktuig van die regerende 
Nusas-vcrgadering dcur die rektor party in die land is. 
van die S~iereilandse Technikon, fly glo so ialisering is die e sen- 
dr. Franklin onn, gemaak. sie van alle konflik by tersiere in- 

Dr. ~onn het . epraat .oor hoe telling . Volgens hom heer daar 
apartheid opv,.oedtn Matie raak. tweeledigheid in Suid-Afrika. 

By hct g e hy haal y hoed af Wit- en swartmen e moet in har- 
vir die M.atie SR-lede wat met monic saamwerk, maar is deur hul 
lede ,yan die AN .ge prek gevo r opvoeding en aparte tuistes vir 
het. .Matl ~o me ophou stand- teenoorge tel de situasie voorbe- 
punt mneem me, en moet alterna- rei 
tiewe stel omdat daar nie vir di DR. FRANKLIN SONN ,', .. . . 
univer iteit 'n toekorns is met . Behalwe vir die ~partheld 10 
apartheid nie." ko'n'fl'nl'kKoemudeatVidrl'tvel.rnagnadaenrintegenW~nk die onderwysst~lsel, IS onderwys 

ook ongeIyk. Witmense word doel 
aanvaarbare siening. Dit is egter bewus ten koste van anderskleur- 
deel van die demokratie e proses. iges bevoordcel," het hy gese, Hy 
Dit hang saam met die doel waar- het bygevoeg dat hy "totaal sinies 
voor 'n student by 'n universiteit is" oor die regering se plan om die 
i , naamlik . tudie, opvoeding vir ituasie te verander. 

DIE regsverteenwoordiger van An 
dre Gaum n die SR, Emile Wes 
el , h t vandee week sy aan oek 
om appel ingedien teen die studen 
tehof uit praak oor di mosie wat 
R-Ied tydens die huidige termyn 

v rbied h t om met die AN te 
praat. 

Die studentehof het vrocer met 'n 
meerderheid besluit be lis dat die 
mo ie ongeldig is, omdat die SR 
buite sy bevoegdhede ingevolge die 
r ndwet opgetree het, 
Volgens mnr. Wes el het hul 

saa "be ondere goeie gronde", 
maar hy wou ni die uitslag van die 
appelsaak vooruitloop nie. 

Die SR-voor iller. Pierre van d r 
pUY" het e e hy vermoed dat die 

appel nie . I slaag nie, on d t hy 
dink di hofuitspraak 'n "algemene 
w r pi "ling van die siening van 
di meerderheid reg do ente" i . 

V teraan proof 
oor di nsplig 
SPREK ... RS van 'n internasionale 
organisie vir g wetensbeswaardes 
het gister 'n gehoor van sowat 200 
Stellenbos e studente toegespreek, 
Dit i di eer te keer dat die organi- 
asi lInt rnational Conscientious 
Objector M ting, Suid-Afrika be 

k. 
'n Vietn m-vet raan, mnr. Gre 

P yton, h tee as hy ni land 
punt teen die oorlog in eneem h tl 
ni , hy wa r kynlik een v, n di 
meer a 60000 vel rane ou we 
het wat elfrnoord gepleeg het. By 
h t 'n b ro p op die studente g - 
doen om te be~in rondkyk en beslui 
t oor di n plig te neem. 

'en van die vyf tellenbo se stu 
d nte wat verI de jaar saam met 
] 42 cweten b w ardes geweier 
h t om ooit weer in die uid-Afri 
k n Weermag dien te do n, 
mnr. Jaco Malan. het oak die ver a 
dering to ge preek. 

Volgens hom hou die weermag 
ap: rth id in tand. Wit man i nie 
Jtyd deur w tgewin gedwin om 

di n plig t doen nie. Die wet i 
er in 1961 deur evoer, nad t 
w rtmen eveg het teen onder 
ander die p~ wette, )let hy ge c. 

"'n tudent moet besluit tussen 
aanpas in by be taande waarde 
n norme van die samelewing of 

die veranderin daarvan," het hy 
e c. 

PROTES 
(V rvolg von bled y 1) 

hulle hut misno e en ontevreden 
heid uitspre k oor die verbanning 
van die konsert. Die mo ie het ook 
'n ern tige en dringende versoek 
aan die univer iteitsowerhede gerig 
om di on ert t laat voort aan op 
die kampus. Die mosie is met In 
meerd rheid van agt femme teen 
e a nv ar, 
• J n 'n moontlik ge rke treerde 

optredc het on ever 40 inwoners 
van Hui Marai en'n roepie Da - 
brekers gi tcrmiddag onder k id - 
lik op die kampu by en ekom en 
na die Adrninstra i g 10 p om hul 
.. teun aan die ektor e besluit te 
betoon. Die prim van Huis Marais, 
Pierre Rodrigu ,het na bewering 
nie geweet wie die reaksie creel 
het nie. "Dit wa 'n pontane reak 
sie,' het hy ge c. 

Volgen en van die inwoners van 
Hui Marais, is d, ar "kort voor etc 
oor di int rk mstel I tan tudente 
bevel om nr die k mpu t bewee 
om 'n Nusas-prot ver ad ring te 
nderbreek" . 
Die reak ie het . aam eva I met 'n 

roep student wat 10 die loop ang 
handt kenin e bym aar gemaak 
het ter ond rsteuning van die ver 
b d op di konsert. Die peti ie ter 
and r t unin van die AdminL tra 

be luit, het d'e vulgariteite in 

die lirieke van die Voelvry-groep op 
chri telike gronde verwerp . 
• Die meerderheid kampus-orga 

nisasies wat in 'n steekproef gekon 
tak is oar die gevoel van studente 
oor die verbod, het hul ontevreden 
heid met optrede van die Admin 
stra ie uitgespreek. 

Die voor itter van die Debatsver 
eniging, mnr. Henk du Toit, het 

e hy stem nie saam met die ba 
naliteite v, n die inhoud van die 
liedjies wat die Voelvry- roep sing 
nie, maar die begin el van vryheid 
van praak en individule k u e is 
b Jan riker. "Daarom dink ek die 
kon crt moes nie deur die Admin- 
trasie verbied word ni ." 
Me. Karen Hatty van die Angli 

can ociety (An oc) het gese Ansoc 
verwerp die nuutste beperking op 
studente se reg op vryheid van 
praak en asso iasie ten sterkste, Sy 
het gese 'studente moet 'n keu e 
he". 

Mnr. De Wet Strauss van die 
KJA het ge e hy teun die Rcktor 
se be luit. By het ge e die "wy e 
waarop die kunstenaar kommen 
t ar op die amelewing lewer, druis 
teen die koninkryk van God in. Hy 
het ook g se daar rno t 'n forum be- 
taan waarop mense hulself kan uit 
leef en komn entaar kan lewert 
"maar dit L me wenslik op die kam 
pu nie". 

DR. NEVILLE ALEXANDER 

Afrikaners 
moet hul 
kleur verloor I 

II 

Twis in Karnaval hygele 
Deur LIBBY PEACOCK 
DIE vise-rektor bedryf, prof. Jan de 
Bruyn, het Dinsdagaand na drie uur 
lange samesprekinge in 'n persver 
klaring bekend gemaak dat hy geen 
gronde kon vind dat daar "iets radi 
kaals verkeerd" in die Karnavalko 
mitee gedoen is nie. 

Die same prekinge was met die 
voorsitter van die Karnavalkomitee, 
Annien Smith, twee gewese lede 
van die Karnaval se uitvoerende ko 
mitee, mnr. Johan Cornelissen en 
me. Jane Metcalf, asook die SR 
voorsitter, Pierre van der Spuy. 
Mnr. Cornelissen was tot vroeg van 
jaar die tesourier van die Karnaval 
komitee. 

Beweerde wanadministrasie, as 
ook persoonlike verskille, het on 
langs aan di Jig gekom. 

Prof. De Bruyn het esc hy sou 
"beslis treng moes optrce" as daar 
enige sprake van wanadministrasie 
in die Karnavalkomitee was. 

Hy het dit duidelik gestel dat die 
"woelinge in die Karnavalkomitee", 
waarvan vroeer in Die Matie berig 
is, sover dit hom aangaan "bloot die 
gevolg van ebrekkige kommunika 
sie" was. 

Volgens Prof. Dc Bruyn is be 
skuldiging. tyd ns die same prekin- 

ge oor en weer tussen me. Smith eO 
mnr. Cornelis en geslinger. Op d.le 
ou end is die sake volgens hom utl- 
gepraat. . 

Me. Smith het gedurende dIe 
vergadering notas gemaak sodilt 
daar in die toekoms nie meer "ons~' 
kerheid sal be taan" oor haar en dl 
ander lede van die uitvoerende kO' 
mitee e pligte nie. Prof. De Bruy~ 
meen toekomstige komi tees S' 
daaruit I cr. 

Hy h t ok e c die Kamavalk'" 
mitee funksioneer op die oomb)lk 
go d en "daar heers 'n goeie gee 
onder die lede", 

Die kommentaar van die ander 
persone wat by die same prekill~e 
aanwesig was, is nie vir publikastC 
be kikbaar nie. Daar is ooreenge' 
kom dat slegs prof. De Bruyn '11 
verklaring uitreik. 

Me. Smith het gisteroggend be 
kend gemaak dat dit finansieel 
"baie goed met die komi tee se prO' 
jekte gaan", Sy het vroeer in ~II 
persverklaring op die moontlikhe1d 
gewys dat die komitce R85 000 . 
gevolg van die artikel in Die Matte 
kan verloor. 

Vol ens me. Smith is daar vall' 
jaar 'n rekordbedrag met die kofJ'l' 
peti ie jnge amel. 



01 • MATIE DONO ~RDAG 11 M ~I 1989 3 

N elsie 'doing its best" to maintain good service 
H Neelsie is doing all in its decreased to a large extent if a vice, Mr Treurnicht said the two qualified chef, since skilled staff 
Wer to maintain acceptable stan- more positive student behaviour kiosks would be opened if the need are not available," she said. 
rd of service, quality of food and can be created." arose. Mr Tr urnicht denied that any of 
11 fy it clientele and workers, the It was ~ntrue that Loeloeraai was Reacting to. an article which ap- the female staff 10 t their jobs due 
~n ,)er of the Langenhoven ~tu- R80 OO~ 10 the re? because It had pea red mOle, Matle .Ia t week to maternity leave. He reacted to 
t Centre, Mr Jan Trcurnicht, to bear the running costs of the about students complaints about wide-ranging complaints which Die 

~d In reaction to a. wide r~nge of whole .centre: Instead, he said, Loe- the low qu~lity of food and the lack Matie received from some of the 
kttons from Ole Matle this loeraai contributed 14,~ percent of of var~ety .m. t~e menu offered, t~e centre's staff members. Maternity 

i' the turnover for the entire centre m centre s dietician Ms M.C. Marais leave was one of the grievances they 
lYH reurnicht said the students' 1988. said the centre offered a balanced aired 
ntr was being hampered in its Asked if it is true that two kiosks diet each day for people capable of . 
d vour by students who indiscri- in the Gat were closed because of a making a "meaningful choice". ~'ie added that ~an~gemen~ were 
In It ly littered the place, causing shortage of staff when there. was a "Very important to note is the trymg to put the principles of .mdus 

taff to spend valuable time demand for employment in the fact that the meals that are eaten m trial- and busI!1ess economIcs. as 
I nlOg up "left-overs and left-be- Stellenbosch area, he said it was an- the student centre con titute only well ~ industrial p ychology into 
'l'id ". other untrue rumour. part of the daily food consumption practice. 
He dmitted that the centre ran "We want to give the new kiosk a of every client. The adequacy of the "We often interview applicants, 
a 10 s in the past, and said this fair chance to see if the facilities total daily diet is therefore the re- among t them matriculants, who 
I I rg ly due to running costs 'provided there will bring relief to sponsibility of the individual. are willing to do any job because 

I .lcctricity and maintanance of the fast food section. We plan to ex- "Factors influencing one's choice they can't find work elsewhere. 
jurntture, equipment and the build- tend the hours of service and var- of the menus include the number of None of the matriculants in our em- 
j iety in the menu at a later stage." clients to be served as well c s the ploy has re igned because they can 

Despite the inconsistency inher- skills and ability or limitation of find better job , bi ger alaries and 
ent in the closing of the two kiosks the catering staff, most of whom re- better benefits," said Mr Treur- 
in the Gat and the slowness of ser- ceive on-the-job training by our nicht. MR JAN TREURNICHT 

onder skoot Earthlife Africa organiseer 
gin , het by die 1i ling. ver ade 
ring as gas preker opgetr e. 

Vol n me. Coctz e stel Earthli .. 
fe hul elf ten doel om 'n om ewin - 
sbewu. theid by tudente en I 
van die publiek te kwe k. Lug-, wa 
tcr-, n landbe oedeling a ook die 
vernietiging van die 0 oonlaag deur 
die gebruik spuitkannetjies, gaan 
be preek word. Diererc te, kern 
krag n di storting van k rnafval 
sal ook deel van die jaarprogram 
vorm. 

'n Debat oor eksperimcnte op die 
re vir m diese d el indes al vroeg 
in die tweede emester chou word. 
.. arthlife wil ook a drukgr cp op 
tre m h rwinnin dromm vir pa 
pier, I en blikkie op karnpus n 
die res van . t 11 nbo ch ant 
brin . 

Me. 0 tzee het lise arthlifc 
do n 'n ber ep op "almal wat vir 
die aarde omge "om a n 1 luit n 
aktief b trokk t raak, 

a UW AT 500 werkers van ongeveer 
h ~ Wcrksplekke op Stellenbosch 

I Mei Werkersdag in die Her 
urO) ~&aal in Idasvallei 1?evier. 
DI~ IS die eerste keer 10 Stellen 
iCc geskiedenis dat vakbonde 

1 da r byeengekom het om Werkers 
~k bt vier. Verskeie studente was 

. y die vieringe teenwoordig. 
Ve ~I vieringe het sonder voorval ,/oop, hoewel 'n groep van die 

, tr. ngers in die oggend deur die 
inat h gedraf en vryheidsliedere ge 

, 1 et. 
h t ¥dcns die openingstoespraak 
1\11' n organiseerder van Food and 
C)hCd Workers Union (Fawu), mnr. 
n In Haman, gese werkers sock na 
t dcmokrasie waar "hulle ook hul 
III ~ k n dik maak" en wil 'n einde 
ba it~ aan die "uitbuiting deur die 
In' Mnr. Haman het naas hoer 
\V k ok op goeie behuising vir die B · 
drt~ ers .van Stellenbo ch .aang~- Stellenbosse w rkers dons hler In die Hervorm rsoolln Idosvol- ergl es 
bela~' rDlt kan moontlik dUl op n lei op die moot von vrvh Idslled reo Olt was dl er t k r 

. g ike ,verSkUlwmg in vakbonde dot vokbond In Stellenbosch by ng kom h t om W rk r .. 
\l~ e In Stellenbosch. d t I d' vverkers se stryd kan nie net op S og ever. Fete: CORNIS VAN DER lUGT 

h~t fahri ksvloer geveg word nie, sionale kongres wat vroeer vanjaar se erkenningsooreenkomst met be 
tre ~nr. Howard Gabriel, 'n in Johannesbu g gehou is, gese dit stuur te verander sodat die wet nie 
nd organiseerder van Garment is belangrik dat elke fabriek en ge- g bruik word nie. Daar i ook ty 

lYd Allied Workers Union (Gawu), meenskap moet besin oor die rigtin dens die kongres voorgest I dat al- 
Pol~~ die vergadering gese. "Die wat hulle inslaan. "Dit het tyd ge- ternatiewe wyses van bedinging gc 
oi I leke en ekonomiese stryd van word dat ons 'n voorraadopname vind moet word sodat daar nie deur 
h t ~ ns e kan nie geskei word nie," neem en die pad vorentoe beplan," die Nywerheidshof gew rk hoef te 
II Y gesc. het hy gese. word nie. 

i , Y ~ t gese die Vryheidsmanifes Tydens die kongres is daar be- 
~ rtgtinggewende dokument vir sluit dat die werkers van elke fa- Mnr. Gabriel het in v rwy ing 

hUI atu. Cosatu het in 1987 tydens briek hul eie alternatiewe Wet op na die onafh nklikwordin van Na 
ll) tw cde Nasionale kongres die Nywerheidsverhoudinge moet mibie esc daar is tekens dat die 

nif aangeneem. saamstel. Die wysiging wetsont- werkers en inwoners van die land na 
rirt'4nr. Gabriels het gese die rege- werp op die Wet op N)'werh idsver- twintig jaar e stryd uiteindelik vry.. .. 
Pol .proheer om Cosatu in ekere houdinge is verlede jaar deur die sal wee. HW.erker moet h?lIe d.u di h.gte nywerhe.l? ~ bled tot itt k veldtogte in te perk. Parlement aanvaar. daa~op toespits 0'!l ~rede 10 Su~d- . kor~llt.ee s be kikking estel, . . . 

Iy h t in verwysing na die Na- Daar word beplan om vakbonde Afrika te bespoedig,' het hy gese. DI erf IS m T nnantstrar t lang di nags cuiling-komit 
_____________ -------------------------,Da hospitaal, Die komite bekJan r anlsasie i ni. 'Die 

Eersterivier moontlik opgradeer ~~~t~ka~c~n~ici~p:rti~:~~'ib - •• ~~ r~~~~itt':Si ~ 
D ur AN • , heid en beso deling inwon r van KTC-to hemdru Mati J 

1)1~ NEL BOTH A verd. r~ g bruik weerhou. I tud nt· wa dit hut 
r .er terivier is Stellenbosch se Die mwoners voel veTal dr ~ rend- in met di I ve in 

date skatkis, die potensiaal is lopers en boernel ar die gcbi d on- 
r, t r. en al wat nou nodig i is die v ilig maak en dat die geme m kap 
[/n~ing daarvan. ' nielangcr hulle 0" kan sluit vir die 

I In It I die bevinding van 'n on. so iale probleme rondom hutlo e 
t\!ll)!) verslag wat deur die Depar- in die gebied nie. 
nln ent van Stads-en Streeksbeplan- Die opname het getoon dat imyo- 
din Van die Universiteit onder lei- ners bereid is om deur persoonlike 

. Van prof. Colin Welch, uitge- arbeid en finan iel. teu.n tot die l)~' opgraderin van die gcbied by te 
e ~c d parternent het die ~i~torie- dra. .' . 
dl • aarde van die Eersterivier n ()I voorsremn vr n kkomod 1 
en Inwoner se houding, benutting vir toeri te in di bied i ook in ViS r cp ies ten opsigte van die ri- die verslag voorgest l. . 
oek se orngcwingskwaliteit onder- Die imptimenterm$ van die plan 

10' sal tyd neem, ~aar di opgrad nng 
tell A.antal stedelike ontwerp-voor- kan olank begin deur h 1O~n '. . 
nels aan die die stadsraad vir te maak, kabel w t oor .dle nvi r 

k dag voorgele. Dit behels die hang te verwyder en bankie n vul- 
die P Van 'n rivierparksisteem aan li blikke aan te bring. 

'nl) Wcrs van die Eersterivicr. Di stadsrr ad het reeds die voor- 
de Opnamc is in Februarie v rle- stcll na die konsultant wat m t die 
~aAaar deur Mstudente aan die de- op tel van 'n struktuurpk n vir Stel- 

etnent onder die inwoners ge- lenbo ch gernoeid IS, verwys, 

ywer heidswet 
Deur HILDE ROOS 

~ DRIES L1EBENBERG EARTHLlFE AF ICA, 'n omge 
wing ak icgroep, is verlede Dinsdag 
op tcllcnbos ch gestig. 

Dit is die derde Earthlife Africa 
tak in Suid-Afrika. Aan die Univer 
iteite van die Witwatersrand en 
Pietermaritzburg i ook onlang 
Earthlife-takke gestig. 

Volgen die voorsitter, me. Caro 
line oetzee, i arthlife Africa 'n 
organisasie wat streef na die bewa 
ring van die natuurlike omgewing. 

In die stigtingstoespraak het sy 
gese Earthlife Africa het 'n belang 
stelling in hul om ewin& en is be 
kommerd oor die vernietiging daar 
van. "Ons is nie bereid om a tero r 
te sit en kyk hoe die omgewin ver 
nietig word nie." 

Prof. Jan Giliomee v n die depar 
tement Entomolo ie en lid van die 
Suid-Afrikaan e Natuurlewever ni- 
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Behuisingsnood in bruin gebiede onth 
~~GOD help ons asseblief in 
ons roeping ... ons beplan 
niks boos nie. Ons het net 'n 
plek nodig waar ons ons hui 
se kan bou," het 'n Stellen 
bosse plakker tydens 'n ver 
gadering van die Stellen 
bosch Housing Action Com 
mittee (Shac) gepleit. 

H ierdie eenvoudige gebed 
vat die lot van die hawelose 
en "verstote" mense in en 
om Stellenbosch saam. Dit 
getuig ook van hul vasbera 
denheid om te veg vir wat 
hulle as hul reg beskou 'n 
dak oor hul koppe. 

BONGANI KESW A en 
DRIES LIEBENBERG het 
ondersoek ingestel na die lot 
van die pi kkers en inwo 
ners van Cloetesville en 
Idasvallei, wat in "bunga- 
lows" in agterplase woon. 

. . Hler speel twee klnders bulte 'n plakkershuls In Ultslg wat op die bultewyke van Cloetesville A LG • MENE probleme on~er dl.e galee Is. Sewe g slnne plak onwettlg op die perseel. Ole teenwoordlgheld van die plakkers- 
plak~ers, ~al hoofsaaklik uu hutte Is tekenend van die greep van die behulslngsnood waarln Stellenbosch tans verkeer. 

mense Ul~ lae "mkom tegf(?ep'~ . be- Fete TANJA HICHERT 
staan, slutt hoe huu~ Onhtglenlese ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
omstandighedc, 'n hoe voorkoms p .. I kk 
van tuberk~lose, verkoues en an~er roles teen urtsetti ng van p a ers verwante siektes asook wanvoeding 
en alkoholisme in. 

Die meerderheid van die skui- Deur PEARLIE JOUBERT 
ling waarin hulle woon, meestal 
van sinkplate gebou, beslaan twaalf 
vierkante meter. Dit i groot genoeg 
vir slegs 'n bed en hangkas. Die ves 
tings het nie ventilasie, plafonne of 
vI ere nie. Gesinnc tot so groot a 
ses mense woon in hierdie soge 
naamde "bungalows". 

Me. Marie Muller van Cloetes vil 
le, 'n plakker wat 'n sestien vicrkan 
te meter gehuggie in 'n agterplaas 
met haar uitgebreide familie van 
agt deel, is 'n tipiese voorbeeld. By 
kan elk van die ouer hui e in Cloe 
tesville het 'n "bungalow" in die ag 
terplaas. 

Volgens me. Muller se dogter, 
Loui re, is die gesin reed estien 
jaar op die wagly om 'n huis van 
die muni ipaliteit te huur. Orndat 
daar na Taming sowat 2 000 fami 
lie. in Cloetesville ook op die wag 
lys is, lyk dit asof dit hul lot is om 
vir etlike jare nog in 'n hut te woon. 
Die "bungalow" waarin hulle tans 
woon, is net groot genoeg vir twee 
bcddens en 'n gasstoof, 

Volgens Louise woon haar ma ge 
reeld die vergaderings van die be 
stuurskomitee van Cloetesville by 
in die hoop dat sy weI 'n huis sal 
kry. Die LP vir Cloete ville, mnr. 
Archie September, het haar rna on 
langs meegedeel dat sy sal moet 
wag totdat hui e wat tans deur die 
bestuurskornitee verhuur word, be 
skikbaar is. 

Louise het gese hul familie het 
voorheen op vyf ver kilJende plekke 
gewoon voordat hulle in die "bun 
galow" waar hulle tans woon, geve - 
tig i . "Dit Iyk nie asof ons nag lank 
hier . al woon nie, want die huurder 
van die hui i vol nonsens," het sy 
gese. 

Strukture 
Uitsig 
platgeslaan 
ETI.IKf, "Iutie het verled w 
g help om 'n err aan die buit w 
v n Cleet s\ ille koon te m 
waar plakkershui e I ter opge 
i . Munisipalit it werker her 
strukture herhaaldelik afgebre 

[)i tudente het hulp verl 
aan I de \'an die Stellenbo ch H 
sing Action Committ e (. hac). 
komlte beoog om die Jot 'an 
wat 3 SOO families wat tan 
Stell nbo eh op die wagly vir 
hui ing i , re verb ter, Shac i 
ani iding v n 'n uit ettingsb 

v n sewe ge, inn op die rf, 
onder plakker. 8. lJitsig bek 
staan, ge tig. 

.. we g sinne wat in hout .. 
ink trukture "onwettlg" op Ui 
woon, het vroeer vanjaar 'n ui 
tlngsbevel van die munisipall 
ontvang, Hulle het egter daarin 
laag om 'n dringende interdik , 

die Kaap e Hooggeregshof te k 
wat hulle twee maande grasie 
gee het om alternatiewe hui , 
fing te bekom, Die interdik her of. 
30 April verstryk. 

Shac het aanvanklik 'n arglt. 
genader om die err in 110 plotte tf 
v rdeel, Daar is beplan om ruin'" 
te laat vir 'n dorp plein en 'n all' 
derhalf meter tu en huise. 

Volgen die burgemeester ~., 
Stellenbosch, prof. D nie Scb'!j 
mann, word daar beplan om 'n sel ... 
hou-skema op die err te lood . (}If 
grond moet egter nog herson 
word as woongebi d, aangesien ~ 
tans g klassifi er is vir opvoer. 
kundige doeleinde • 

By het egter ge c die struktll 
wat d ur Shac opgerlg j ',i onwef' 
tig. Ing votg artikel n .van dif 
Wet op Ong magtigd Plakkery If 
die stadsraad verpll om dit If f 
bre k. 

Prof. 'chumann her ook ge 
daar i nie 'n terrein in of rondo" 
Stell nbosch wat ge kik is vir 'f 
b he rde plakker ituasie nle. 

'n Onlangse afn\ardiging vjfI 
drie stud nte wat die l.P vrr CJ~ 
t svllle, mnr. Archie . eptembeN 
oor die behuisingsproble m gent 
der het, hef geen suks es b haal nif. 

STU DENTE het Vrydag 'n plak 
kershut op die Rooiplein opgerig in 
protes teen die Stellenbo ch munisi 
paliteit se dreigemente om die Uit 
sig-plakkersgemeen kap buite Stel 
len bosch te verwyder sonder om al 
ternatiewe woonplek te verskaf. 

Die studente het in parnflet-vorm 
eise aan die vise-rcktor, prof. Jan de 
Bruyn, oorgedra waarin hulle aan 
dring dat die Universiteit standpunt 
inneem oor die "plig van die staat 
en plaa like owerhede ten opsigte 
van behuising". Hulle hct ook vir 
redes gevra waarom 'n werker van 
die Universiteit met 'n inkomste 
van minder as R 500 per maand 
"nie op die bystand van die Univer 
siteit kan staatmaak om 'n huis te 
bekom nie". 

Prof. de Bruyn het op 'n ver oek 
van die studente geweier om 'n peti 
sic te onderteken teen die verskui 
wing van die Uit ig-plakkersge 
meenskap. 

Die direkteur van Studentesake, 
pr f. Flip de Wet, het die studente 
gevra om die hut af te breek. Hulle 
het egter geweier n prot. de Bruyn, 

Prof. Jan de Bruyn (heel links) versoek hler studente om die 
plakkafe en plakkershut op die Roolpleln fe verwyder. 
die rektor se persoonlik assistent, aan Die Matic gese die saak is in 'n 
mnr. Douglas Davis, en die assis- goeie gees afgehandel. Hy het ook 
tent direkteur van Studentesake, gese "die gedagtc van 'n uitstalling 
mnr. Tex de Swardt, het aan die is so 'n bietjie gerek, want daar is 
studente gese hulle is besig met'n mense wat dink dat die aksie 'n de 
"protes teerdery wat op die kampus monstrasie was". 
verbied word". Een van die studente, me. Aviva 

Die studente het weer geweier Singer, het gese "aksies soos hierdie 
om die hut plat te slaan, maar het is'n bewys dat die Administrasie 
ingestem om sekere plakkate af te nie omgee vir die mense van Stel 
haal. Prof. De Bruyn het na die tyd lenbosch nie", 

per. one wat hierdie strukture in hul 
agterpla e oprig, Wanneer 'n per 
soon nie sy huur kr n betaal nie en 
daarom die huis moet ontruirn, 
word die "bungalow" in die agter 
plaa afgebreek. 

Baie van die stad raad se magte, 
veral die m t betrekking tot behui 
sing, is oor die afgelop tyd aan die 
be tuurskomitce gedelcgeer. 

Uit Die Marie se onder oek blyk 
dit dat die voorkom. van tuberkulo 
se verband hou met die wak b hui 
sing ornstandihgh d wat onder die 
laer inkom tegroep heers. 

Die meeste kinders lei aan tuber 
kulo. e a gevolg van wanvoeding en 
gedurige verkoues. Lekkende dak 
ke en reenwater wat deur die 
grondvloere syfer, veroorsaak dat 
die "bungalows" dae lank koud en 
nat i . 

Prof. Schumann het daarop ge 
wy dat die hoe voorkoms van tu~ 
berkulo e nie eie aan Stellenbosch 
is nie, m ar trouens in die hele 
We -Kaap baie hoog is. 'n Voeding 
skema het tot twee jaar geJede ko - 
pakkie aan werkloscs verskaf. Die 
dien kon egter nie meer voortgaan 
n' dat die finansierders besJuit om 
hul fond e te Dnttrek nie. 

beklemtoon me. Williams se geval 
dat behuising al meer 'n luuksheid 
en voorreg vir die armes en pensioe 
narisse word. 

Tot haar man - wat jare lank by 
die departement Chemic van die 
Universiteit gewerk het - tien jaar 
gelede oorlede is, het me. Williams 
saam met haar drie seuns in 'n bak 
steenhuis in Idasvallei gewoon. 

Toe die huur van die huis na 
R 400 verhoog is, was me. Williams 
- 'n pensioenaris verplig om haar 
huis te ontruim. Sy woon nou in 'n 
agterplaas wat slegs 'n blok weg is 
van die huis waarin sy voorheen ge 
woon het. 

Me. Williams woon in 'n "bunga 
low" wat. deur haaT seun gehuur 
word. Sy deeJ dit met hom, sy vrou 
en hul twee jong kinders. Die rede 
lik groot "bungalow" wat in vier 
vertrekke vcrdeel is, kos R 100 per 
maand en sluit elektrisiteit in. 

HoeweJ hulle sleg. twee maande 
daar woon, sock hulle reeds 'n an 
der blyplek omdat die huiseienaar 
e een seun binnekort van plan is 
om te trou en huUe dan die "bunga 
low" sa) moet ontruim. 
Op die Lanzerac-Jandgoed staar 

die sowa! vyftien gesinne wat aJ die 
afgelope vyftien jaar daar woon 
nou gedwonge verskuiwing in die 
gesig. 

Volgcn~ 'n woordvocrder van die 
Lanzerac Hotel, wat verkies het om 

koers is volgens prof. SchumatJII 
laer as die natuurlike bevolkinSs' 
groci van die huidige inwoners. d'~ 

Volgens hom sal daar binne 'I 
volgende ses maande in Idasval~ 
aan 600 tot 650 huise begin bl1" 
word. Prof. Schumann het dit ~ 
kJemtoon dat die ontwikkelaar "f9 
die huise sal bou nie op winsbeJ~J. 
ingestel is nie. Die huise salop (lll'k 
del- en laer inkomstegroepe ge(lld~e 
wee . By kon nie se hoeveel I 
huise sal kos nic, omdat dit groten; 
deels deur die aanle van die dierlst 
bepaal sal word. 

'n Tweeslaapkamerhuis in aWe 
Downs, Eersterivier, waar die tadl~ 
nuwe huise opgerig word om I 
behuisingsnood te verlig, het tWee 
jaar gelede R45 000 gekos. 

SHAC, watminderastweemaandc 
gelede vir aile Stellenbosse jll' 

woners sonder IlUise gestig is, stte 
we na: 
• beter behuising en fasiliteite 

vir die ontwikkeling van Stellell' 
bosch en die behoefte vir 'n ges~J1' 
der omgewing vir aile "ekonomtCS 
onderdruktcs", 
• om klagtes en probJeme w~1 

die Stellenbos. e gemeenskap raa~' 
tc ondersoek en te poog om dit oP 
te los, 
• asook om met ander organisll' 

sic met dieselfde oogmerke saaJ11 
te werk. (Sien berig hiernaas.) 

anoniem te bly, is die bestuur met 
geen ander keuse gelaat nie. Hulle 
IS gedwing om die werkers kennis 
van hul verskuiwing te gee omdat 
gesondheidsinspekteurs gevind het 
dat die karners waarin hulle tans 
woon tot 'n gesondheidsge"aar vir 
die inwoners inhou. 

VoJgens hom is die kamers aan 
vanklik as enkelkwartiere opgerig, 
maar met verloop van tyd het hul 
gesinne by hulle ingetrek. 

Hy het bygevoeg dat die werkers 
nie vcrskuif sal word totdat alterna 
tiewe behuising vir hulle gevind is 
nie. D IE meeste inwoner van die 

"bungalows" het gekla dat die 
onderverhuurders "belagHke hoe 
pry e" tus en R 20 en R 80 per 
maand - vir die buite~eboue in hul 
agterpla e vra. Die mwoners van 
die huise betaal I gs R 36 per 
m and vir 'n hui met drj vertrek~ 
kc. Die Malic het gevind dat die 
mee te "bungalows" onder elektri 
siteit is. 

Volgens die burgemeester van 
Stellenbosch, prof. Danie Schu 
mann, i die oprig en onderverhuur 
van die "bungalows" onwettig. 
J luurdcrs word deur die rcgulasie, 
leg toegelaat om, wanneer tn erf 
groot genoeg i , tn bak teengebou 
op te rig wat oor di selfde dienste 
as die hui beskik. 

Prof. Schumann het gese daar 
word stelselmatig opgetree teen die 

D IE MA TIE se ondersoek het ook 
getoon dat s)egs persone met 'n 

redelik hoe inkomste en subsidies 
Of van die raad van verteenwoordig 
ers 6.f hul werkg7~ers ontvang, die 
besktkbare behUl mg kan bekostig. 

Prof. Schumann het gese 'n op 
name am te bepaaJ hoeveel inwo 
ncr van Stellenbosch tans onder 
behuisingsnood gebuk gaan, is tans 
onder weg. Die opname is verlede 
jaar geloods. Hy kon e~ter nie met 
sekerheid sc wanneer dlt voltooi sal 
wees nie. 

lIy het erken dat daar 'n agter 
stand in behuising oor die jare op 
gebou het. Die gidsplanne vir die 
ontwikkeling van Stellenbosch 
maak slcgs vir 'n baie lac groei 
koers voorsiening. Hierdie groei- 

Ho EWEI, die it uasie waarin die 
meer as 600 familie wat in 

I dasvallei in Hbungalows" woon, 
di selfde as die in Cloetesville is, 
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J ERWYL die semester vinnig ein 
e kant toe staan, sit die meeste 

ludente met hul neuse in hul boe- 

d
kc• diep beswaard oor die naderen 

eksamen. Min van hulle is bewus 
da • .lrvan dat daar nog steeds kli 
phurd (agter die skerrns) gewerk 
'Word deur die Studenteraad en die 
Vcr keie komi lees vir hulle belange. 
DI BEMARKINGSKOMITEE 
o DER leiding van ROBERT 
BRI( OUT, werk die komitee om 
I tUdentc ingelig te hou, en maak die 
eUse "Terug na die Studente", 'n 
~.·lIitcit. Vraelyste is na afloop van 
d~ tcrugvoersirkus versprei onder 
Ie SR en studente, waarop die 
klmmentaar oor die sirkus en die 
? cmene beeld van die SR gel ewer 
I ~~mmentaar het gewissel van 
Po itief tot baie negatief. Daar 
kord nog 'n sirkus in volgende 
I'\kvartaal gehou en dit sal nou hope 
I 'n permanente mstelling word 
~. artydens SR-Iede geevalueer kan 
, Ord en verantwoording kan doen 
it n studente _ met ander woorde 
VOl die SR op hulle tone te hou! 
t OOrstelle, vrae en klagtcs kan in 
t u en in die nuwe posbus in die 
USkgRg geplaas word. 
1)1£. '11" d d . vrywi igers IS nou goe op 
, ree] en pak individuele projekte 
~ n. Studente wat nog wil betrokke K k, kan Eduard Fourie by US 
h OR (70245) skakel. Die moontlik 
o Cld Van samewerking met ander 
dr anisasies op kampus, wat diesclf 
b ?rcer doel as USKOR nastreef, 
PORTou verwesenlik. 

~Ih kriteria vir die stigting van 
r u~c sportklubs is vasgestel. Die 
bOClklub (Cambridgc-roei) is tans 
b Ig met voorlegging aan die dag 
\\1 tuur van die Sportkomitee - wie 
n ect, dalk het ons binnekort 'n 
UW~ sportklub ... 
t ?IC I ntervarsitykomitee is aange 
d' en werk reeds volstoom om van 
n re 78 te I ntervarsity die grootste 
k~ te maak. STOFFEL se julle 
v un maar regskuif en die drie weke 
i 0 IN 12 Augustus oophou, want dit 
AI< TI~RV ARSITY TYD ! ! ! 
I) ADEMIESE BELANGE 
k .1F. bockspens wag vir jou ou boe 
e Wat op die rak onder die stof ver- 

o <lan. Bring daardie wit olifante en 
k ltlskep dit in sakgeld! En van boe 
r,(. gepraat, moenie die BOEKE 
ia' S van 14 tot 18 Augustus van 

r mi loop nie ... 
t LOMON herinner julle om seker 
n 1l1aak dat jy jou dosente elke se 
b'.M r evalueer - dit is tot june al 
~~I s~ voordeel. En onthou die eksa 
TCUOD1S 'n grap vir die wat SWOT! 

liE 
ENTEBELANGE 
Zl TRUTER 

?NTHOU die MATIETOER na 
'UI~opa tydens die Julie-vakansie! 

w' ou Die Matie en die kennisge 
ti Ingborde dop - studente is gereg 
c; dO.P 20 persent afslag by die Pi- 

r re Hotel in die Paarl! 
dl D~e kennisgewingbord naaste aan 
ofll oekspens in die aangewese pick 
rn te sock vir 'n lift - iewers is ie 
opund wat in dieselfde rigting as jy 

Pad is ... 

Saamgestel deur MARINDA LE ROUX 
SPOG - MARK BEHR 
SPOG se Voelvry konsert is deur 
die US Administrasie verbied - dus 
kan ons ongelukkig nie hierdie 
diens aan die studente lewer nie. 
(Die konsert word nou by die Drie 
Gewels Hotel gehou.) 

huise later in die jaar. 
Annelie e Burges. i deur die 

Media komi tee aangewy. a die 
nuwe redakteur van die Stellenbos 
se Student. 

Ko huiskoerante en Vereniging - 
blaaie moet dadelik na verskyning 
by die SR geregistreer word sodat 
dit kwalifi eer vir die Publikasie 
kompetisie e n van die dae. 
OPENBARE SKAKELING 
'n ETE met die plan like L. V. dr. 
Piet Marc. is. heJ gocd af clop en 
volgens ANDRE OLIVlhR vorder 
reelings vir die to r na die Trans 
vaal en Zimbabwe goed. Di SR 
het reed. 'n e laagdc be oek ra n 
min. F.W.de Klerk afgele, man on 
g lukkig kon die Staat president 
hulle nie te woord staan me. 

01' die agenda is ook 'n skakelin 
met die Burgem ester van Stollen 
bo ch. 
DIE NEELS1E 

HERMAN BURGER beveel die 
Loeloeraai aan vir 'n lekk r te, n 
vir vcrdere ontspanning kan june 
geru die fliek-kennisgewingbord 
in die Nee\. ie dophou. 

Wat die wa masjiene betrcf 
daar is 'n a nbod van 'n privaat on .. 
derneming om ekstra masjiene in 
di LSS te plaas. 
KULTUUR EN SOSIUS 
- ISA BURGER 
Die FE ~ VAN DIE KUNSTE be 
loof om 'n uk c. v naf 5 12 Mei 
te we s . Jou kans om die films t 
ien wat jy mis elo p het en raa 
wil si n is di FILMJ·n 'S 8 
Met. traatteater is 0 ik in volle 
wang en staan hul pi vol in dt 
kultuur- ren - kom ky en luis 
ter! ! 

Die 'A NG FE ~S aan vanjaar 
w er in die vorm van '0 rna akoor 
we, met 0 a almon (did cot 
van di W Hi c Mann koor) w~ t 
s dirigent sal optr e. Die Kanari s 

bestaan, rna, r geen doel meer dien i die gasko r wanne r die Ma sa- 
nie, verwyder gaan word. Huislede k or op 23 en 24 Au u tus in di 
gee aile reels wat pta aan prim . Die tadsaal optr e. 
vroueprims al hierdie inli ting on- SIUS bi d op 16 Mei 'n 
middellik deurg e aan di d el van praatjie aan r hom seksu liteit 
die primkomitee wat met die prinsi- en lesbiani m . 
pales skakel. Hierv daan .~ dit ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vir voorlegging ann die ko huisko- DI R WIL 
mitee gegee word. Die enigste rna- 
nier waarop daar werk gemaak kan TEES BED NK VIR HUL HARDE W RK 
word van jou klagtes, i. om dit vir EN MOEITE _ ONDER JULLE O. U jou Prim, en nie net vir jou karner- 

RUD~~P'Htvc;RSTER EEN V AN HIERDI AKTIWIT IT 
Sake wat tan aandag gcni t oor MOONTLIK W HE NIE 
manskoshuise: . • 
• Die vermindering na R 100 van D N· K I E 
die minimumbedra wat inbetaal 
rnoct word vo r 'n ko huis tud nt 
sy studentekaart in die Neel. ie kan VOORSPOED A N AlMAl VIR· 
gebruik. 
• Ultbrciding van vrou be oekc DIE KOMENDE EKSAMEN 
aan mansko huise na He naw e • 

:~~:~natiewe om koshui e meer EN AllE SPORTSP ANNE VIR DIE 
~~~~e~~d~s;~k.s!uden! te maak, KOMENDE SAU-TOERNOOIE 
• 'n Opleidingsemina~ r vir HK 
lede in samewerking met Karnaval. 
lEIERSKAPSONTWIKKElING EN 
MEDIA - ANDRE GAUM 
DIE Icier kapontwikkeling kornitee 
het 'n nuwe eminaar, 'n ko. huis- 

PRIMS - KARlEN VAN VUUREN 
NA die indicning van die vorige 
reelverandcringe word daar nou 
aandag gcgee aan die reglementere 
konstitusionele verandering in vrou 
ekoshuise. Dit beteken dat enige 
reels wat tans nog in die reglemente 

koerant redakteurseminaar, geiini 
sieer. By die gelecntheid het kos 
huisrcdakteurs die kans gekry om 
onder die leiding van Prof. Gross 
kopf, hoof van die Joernalistick De 
partcment, die fyner kun ies van 
bladuitleg en die opmaak van ko - 
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SPOG bied op 27 - 29 Mei 'n 
Nasionale Studente Forum nan, 
waaraan Nusas en Black Students 
Society, sowel as lede van vcrskil 
lende Afrikaanse kampusse deel- 
neem. 

Verdere besoeke aan swart woon- 
buurtes word deur SPOG aange 
bied op 13 Mei (SAW) en 15 Mei 
(Idasa). Belangstellendes kan hul 
name by die SR-kantoor opgee. 

Na aanleiding van verskeie ver 
soeke van prims, sal SPOG se pro 
gram vir die res v.nn 1989 .veral ~p 
politieke gesprek in koshuise gen 
word. 
VERENIGINGS 
_ RIAAN VAN GREUNEN 
TYDENS die verenigingsweek w~t 
onlangs plaasgevind het, was dl.e 
BTK die wenner met Atl te vir 
Chri tus en Fokus onderskeidelik 
tweede en derde. Hulle het R 100, 
R 60 en R 40 gewen en ons wit alle 
verenigings bedank vir hul deel- 
name. . 

Beoordelaars van die Bedryfslel- 
kunde Departement, het sonder eni 
ge vooroordele die ~enners va.n .uit 
stallings deur ,P0htteke ve~emgmg8 
aangewys as die Demokratlese Par 
ty, die P.S.A. en Nusas in die derde 
plek . 

T E RUG NA 
GEBO GD 
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Nuwe reelings oor 
Me. Joolpersoon 
likheid en ander 
kampusskoonhede 

Vro ib praat uit • e In 
Deur LlESEL HAYWARD 
SKARR ·LENDE studcnte wat 
by die rcserwe afdeling van die 
Biblioteek aamdrom om angstig 
die laa te broodnodige notas in die 
hande te kry, is geen ongewone ge 
sig tydens toets- en eksamentye 
nie. 

Die Matie wou uitvind hoc bi 
blioteekaresses, veral die by die 
reserwe afdeling, hierdie situasie 
ervaar, 

Ten pyte van die feit dat dit 
jui nou baie druk daar gaan, was 
me. N. van der Walt en me. Ca 
ricn Lombaard bereid om ons te 
woord te staan. 

Na aanleiding van onlangse be 
riggewing in Die Marie, is die lang 
rye by die fotostateermasjiene vir 
die studente 'n groot bron van 
frustrasie. Die bibliotekares es 
meen dat die studente wel proble 
me met die Iotostaattoue onder 
vind, maar dat daar nie veel aan 
die ituasic gedoen kan word nie. 

Volgens me. Lombaard is die 
fotokopieer-afdeling slegs 'n diens 
wat aan die studente gel ewer word 
en het die bibJioteekpersoneel nie 
beheer dar roor nie. Die Biblioteek 
verskaf slegs die ruimte vir die 
masjiene. Hulle is cgter bewus van 
al die probleme tyden spitstye, 
wr t on eveer een maal per maand 
en dan tydens toets- en cksa 
mentye, voorkom. 

In 'n poging om die probleem 
op te los. is sedert verlede jaar nog 
vier masjiene aangebring. Beide 
bibliotekaresses dink dat meer 
masjiene nie die oplossing is nie, 
aangesien dit weI in spitstye ge 
bruik kan word, maar die res van 
die jaar ongebruik sal staan. 

Me, Lombaard is oortuig dar 'n 
bibliotekaresse nie een van die lac 
spanningsberoepe is nie. Hulle het 
lang werksure en die werkla i 
veral tydens toots- en eksamentye 
groot wanneer hulle moet bont 
staan om die tudcnte te help. 

Bulle werk ure ivan Maandae 
tot Vrydae van 8:00 tot 4:30 met 
'n uur etenstyd, een aand 'n week 
van 4:30 tot 10:30, en een maal in 
vyf weke 'n Saterdagoggend tot 
J 0:30. Die mee te bly Saterdae 
tot 6 UUT aan, maar word dan 
addisioneel daarvoor vergoed. 

Volgens, Me. Van der Walt is 
daar in 1985 56 141, en in 1988 
86 925 uitreikings by re erwe ge 
maak. Dit ilIustreer hoc gewild die 
afdeling van die Biblioteek ge 
word het. 

Die enig te kritiek wat Me. 
Lombaard teen die telsel in die 
Bib het, i dat die tudente nooit 
werklik le r ho om die Biblioteek 

Deur LANI ELOFF 
NUWE verwikkelinge rondom die 
titel van Me, Nasionale Joolper 
soonlikheid en individuele Joolko 
ninginne van aile kampusse is op 'n 
onlangse Nasionale Joolkongres by 
die Universitiet van Kaapstad be 
spreek. 

Die titel van Me. Nasionale JooI 
persoonlikheid is voorlopig geskrap 
omdat daar nie 'n eenvormige krite 
ria vir die verkiesing van aile karn 
pusse se joolkoninginne is nie. Die 
klem behoort in die kompetisie nie 
op skoonheid te val nie, maar op be 
trokkenheid by die gemeenskap en 
'n goeie vermoe om te kommuni 
keer. 

Sommige kampusse bied nie pry 
se vir die wenner aan nie, maar ver 
wag dat elke deelnemer 'n mini 
mum bedrag vir liefdadigheid moet 
insamel. Op die kampusse van die 
Universiteite van Pretoria en die 
Oranje-Vrystaat, word die wenner 
deur middel van 'n massastem ver 
kies. Bier kan dus nie noodwendig 
sprake van persoonlikheid of sosiale 
betrokkenheid wees nie. 

Volgens Annicn Smit, die US se 
karnavalvoorsitter, is daar nog baie 
onopgeloste probleme romdom die 
MeJ. Matieland kompetisie. Daar 
word gepoog om die kompetisie van 
'n skoonheidskompetisie af weg te 
stuur. Deesdae teken die finaliste 
elkeen 'n kontrak om 'n minimum 
bed rag in te samel, en word hulle in 
portefeuljes op die karnavalkomitee 
ingedeel. 

Daar bly praktiese probleme 
rondom die portefculjes, omdat 
sommige finaliste na die kroning 
van Mej. Matieland verdwyn. Vol 
gens me. Smit kan 'n mens niernand 
dwing om entoesiasties en toe~ewyd 
aan 'n portefeulje te werk indien 
hulle nie daarin belangstel nie. 

Die moontlikheid word op Stel 
len bosch oorweeg om die naam van 
die kompetisie te verander. In plaas 
van Mej. Matieland kan die kompe 
tisie na Me. Karnaval of die naam 
van die borg, byvoorbeeld Me. Ta- 

GHOLFMAA 1S ... Hugh Prior 
dl voorsltter van Johanna' 
burg College of Education b 
Joolkomlt e en Annlen smll n 
die US s karnavalvoorsltt r (r 
by Ik vs se gholfdag. Vi 
matiesous verander word. Dlt I 
hopelik die "glamour" rondom d 
idee van 'n Mej. Matieland, as t 

kampus-skoonheid, wegneem. 
Tydens die kong res is die outon 

miteit van Jool beklemtoon . .1001 
'n nie-politiese organisasie, en sta 
ook nie onder die beheer van di 
verskeie studenterade nie. Daar 
op verskeie kampusse problem 
rondom die samewerking tussen dl 
joolorganisasie en die studenteraad 
As ideaal is dit gcstel dat die voor 
sitter van karnaval outomaties ) 
die studenteraad moet dien. 'n ss 
lid vir karnaval kan nie op die SR 
vergadering uitsprake namens K I'd 
naval maak nie, omdat die SR,I! 
nie direk by die karnavalkomue' 
betrokke is nie. 

'n Nuwe besluit is geneem dat 01 

die Joolorganisasies in Augustus n 
mekaar se finansiele state mag kykd" 
Dit sal tot 'n beter beheer oor fon 
se lei, en die verskillende organiv 
sies sal kan sien hoe elkeen fond 
insamel. Elke organisasie se bo ke 
worn j a a r l i k s deur e kst crn 
ouditeure gekontrolee . 

Tydens die kongres het Ikey 
gholfdag gehou. Dit het as aans P 
ring vir al die ander kampusse 
dien, omdat hulle met die ecn P 
ging R 30000 ingesamel het. St I 
lenbosch het met twee gholfd 
maar net R 3 700 ingesamel. Vvl 
gens Annien Smit het die Jke~ 
"ontsettend baie borge" gekry en I 
elke putjie vir R 1 000 g sborg. 

BIBDRUKTE ... 01 blbllotekar S5 5 wat agter die reserwetoon, 
banke w rk mo t har op hull tande he om met dl massa 
angstlg studente t w rk. 
te gebruik nie. Die rekenaars is 
nog avontuurlik om op te werk, 
maar die kataloguskabinet bly vol 
gens haar vir die • tudente 'n 
vreesaanjaende gesig. Sy het al 

leer is dan aan stu dente, wat nie 
weet wat hulle soek nie, maar 
"iets by reserw " wou he, oorhan 
dig. Tot die studente se ontnugte 
ring was die leer dan leeg. 

Studente wat nie hulle kaartjies 
by hulle het nie, bly ook 'n groot 
probleem. "En ons wil ook tog net 
nie Tannie wees nie," kom dit in 'n 
koor van almal, 

Aan interessante omkoopgeval 
Ie is daar glo ook geen tekort nie. 
Studente was al bereid om hul be 
ursies, horlosies en selfs motors te 
verpand vir reserwekaartjies. 
"0 ja, ons voorsien nie skryfbe 

hoefte of kleingeld nic, dus geen 
skere, Pritt, liniale, uitveers of 
kramdrukkers nie," aldus Me. 
Lombaard. 

Beide vroue is dit egter eens dat 
reserwe die lonendste afdeling van 
die BibJioteek is om by te werk, 
aangesien hulle persoonlike kon 
tak met die studente het en selfs 
vriende kan maak. "Om te weet 
wanneer alma} toets skryf en die 
geleentheid te he om met die stu 
dente te gesels, laat 'n mens deel 
van die atmosfeer van Stell en 
bo ch voel," se me. Lornbaard. 

By die Universiteit van Kaap 
stad, het hulle 'n soortgelyke stel 
scI wat hulle "shortloan" noem. 
Die enigste verskil is dat daar nie 
beheer oor is nie. Die studente vul 
self hulle name op 'n tydsrooster 
in, maar niemand kan dit werklik 
kontroleer of seker maak dat van 
die stof nie weggeneem word nie. 

In die opsig het Stellenbosch 
dus 'n baie effektiewe stelsel wat 
studente vinnige en maklike toe 
gang tot die stof bied, 

"Ons wil tog net nie tan 
nie wees nie, asseblief". 

ondervind dat studente in hulle 
honeursjaar eer die fasiliteite in 
die Biblioteek kom raadpleeg. 

Oar die algemeen het hulle nie 
juis veel klagtes oor studente nie 
en "'n mens kan selfs van hulle 
hou". 

Bier en daar kom egter haak 
plekke voor wat hul taak kan be 
moeiJik. 'n Voorbeeld hiervan is 
dosente wat die materiaal te laat 
bring en hulle nie genoeg tyd gee 
om die stof vir die studente voor te 
berei nie. 

Verder is daar studente wat, ten 
pyte van die inhoudsleer, nie 
weet wat hulJe soek nie, wat ander 
studente se kaartjies probeer ge 
bruik of nie hul materiaal betyds 
tcrugbring nie. 

In 'n desperate roging het die 
vroue by re erwe a 'n leer gehad 
waarop "let" gestaan het. Die 

• U OUDSTE 14'OTOGRM'IESE ATEWEE OP STELLESBOSCH - 

FOTO STUDIO LOCKLEY 
Vir die beste geh lte rotografi in Stellenbosch 
Portretwerk • Groepfoto's • Huwellksfoto's 

DIE FOTOGRAAF VIR DIE STUDENT 

(BESPREEK VROEG1YDIG VIR GRADEPLEGTIGHEIDFOTO'S) 
Pleinstr 21, Stellenbosch - 3131 

(Lang n Saambou) Gebedsimfonie Sondag op Stellenbosch 
IIRISTENE van Stellenbosch en 

omgewing sal volgende S ndag ty 
dens 'n gebedsimfonie "leer om In 
gebed as God se Ieerrnag op te 
ruk", 

spreker sal leiding gee rondom voor 
bidding vir konkrete sake in die 001- 
gewing, en 'n buitelandse sendeling 
gaan inligting verskaf oor 'n spcsi 
fieke sendingveld waarvoor daar ge 
bid &81 word. 

Tydens die fees gaan die klem val 
op Genesis 12: 1-3: .. :.k sal jou ee 
n .. .en in jou sal al die volke van 
die aarde gcseen wees." Die tck . al 
bestude r en uit ele word. 

Alle gelowiges, ongeag status, 
kerkv rband, ouderdom of velkleur 

is ~iewel~mom die~~ ~te~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~ 
woon. Enige in ette vanaf ander ge- 
meentes of kerkverbande is baie 
welkom. 

Daar word beoog om die gebe 
dsfees op 'n gereelde maandelikse 
basis aan te bied. 

Die gebesfees word as deel van 
die sendingweek-komitee se werk 
saamhede aangebied. Men e wat 
meer inligting verlang kan vir Eben 
de Witt by tel. 99957 kontak. 

AIESEC Bespreking 'n Gebed fees sal van drie tot vyf 
in die Sanlams al van die Langen 
hoven Studentesentrum gehou 
word. Die fees sal in die vorm van 
'n gebed imfonie wees wat in drie 
dele angebicd word. D ar sal uit 
die krif gebid word, 'n plaa like 

Die belong van Perestroika 
(Herstrukturering) vir SA 

uis Marais re-opens in fine style 
Sprekers: Prof. Sampie Terreblanche 

(Dept. Ekon.) 
THE official re .. opening of Huis Marais on 28 and 29 
April, wa good cause for a reunion during that week 
end, By then wor on the residence was finished, as 
wa the endless administration involved with such a 
reunion. 

The whol r union w s suitably informal a befits 
the nature of the residence. 

Proceedings began with a rugby match (r.ugby al 
way bein the heart of Hui Marais, according to 
their prim, Pierre Rodriques). They p1ayed a match 
a ain t J team from Tuine Tech which they won in 
fine style, 

Thereafter the gents came to ether f r a bra i at 
the, port museum. There were about 200 old-boy. at 

the occasion and it was clear to all that they tho 
roughly enjoyed renewing old friendships. Most took 
the opportunity of wandering through the res, visiting 
their old rooms, and trading stories with current mern 
bers. 

The champagne breakfast Saturday morning mar 
ked the official re-opening which was conducted by 
Prof Danie du Toit, the principal. The members were 
very honoured to have Prof. Jan de Bruyn, the vice 
rector and ds. Tobie de Clerq, the first prirnarius of 
the re idence, at the function. 

Saturday night a dinner-dance was held in the town 
hall, with some 240 people attending. It was a fine 
chance to renew old acqaintances, 

Dr PhiUp Nel (lnstituut vir Soviet Studies) 
Vanaand 19hOO 

Biblioteek lesingsaal 
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Sport help Krige volha d 
Deur A(ETHEA DE VOS 

DAGBREEKDANS ... Dog 
br k h t onlangs hul hulsdl- 
1'1 gehou. Gerrlt van Vuuren 
(prlrnarlus) en Anal Pretorlus -. Donie Tredoux by Mej. Dog- 
'No t nwoordlg. br ek, Ursulo Allers -_".,--~"'!"'"""'..., 

LEWENSLUS en vriendelikheid is 
eienskappe wat beslis nie by Krige 
Schabort, eerstejaar B.Ekon.-stu 
dent aan Stellenbosch, ontbreek 
nie. 

Sowat twee jaar gelede het Krige 
albci sy bene in 'n bomontploffing 
verloor tcrwyl hy 'n kamp in die 
operasionele gebicd van Angola gc 
doen het. 

Ten spyte van die ongeluk is Kri 
ge 'n opgewekte en dinarniese per 
soon wat hom nie sommer deur te 
rugslae laat onderkry nie. Hy woon 
in die Strand en decl sy dorpshuis 
met sy hond, Maverick. 

Krige kompenseer vir die verlies 
van r,y bene deur so bedrywig as 
moontlik te bly. Hy swem graag, 
speel basketbal en neem aan rol 
sioelwedlope deel. 

By het vanjaar vir die eerste keer 
aan die S.A.-kampioenskappe vir 
gestremdcs deelgeneem en ses goue 
medaljes gewen. In sommige van 
die items het hy ook Suid-Afrikaan 
se rekords opgestel. 

Volgende naweek vertrek hy na 
Welkom vir 'n rolstoel marathon 
wat oor 42 km strek. Hy wag nog 

Hoenders hou 
• reume 

Deur VANESSA BRAND 

net vir sy spesiaal ontwerpte rol 
stoel. 

Krige meen dat dit vir hom 'n 
groot aanpas ing was om op Stell en- 

SPORTGEESDRIFTIGE ... 
Krlge Schobort w nd hom no 
sport toe os hy efrustr rd 
rook. 

bosch te kom studcer, maar hy het 
sy probleme oorkom deur die vrien 
delikheid en bystand van sy mede 
studente. 

By kry dit reg om orals op die 
kampu m t sy rolstocl rond te ry. 
Vir trappe taan hy ook nie terug 
nie, solank iemand sy rolstoel dra. 
Dit is vir hom belangrik om self oar 
die weg tc kom, en hy verkies am 
slcg hulp te vra as hy dit nodig het. 
Krige beskou homself nie as ge 
stremd nie. 

Tog erkcn hy dat dit nie elke da 
so maklik gaan nie. "Soms rank ek 
gcfrustrcerd en opstandig wanneer 
ek gekniehalter word deur praktie e 
dinge." By oorkorn hierdie cvo 1 
gcwoonlik dcur hom tot oefcning te 
wend. 

Volgens hom i hy mi di ong .luk 
baie meer huislik Dit is 'n r ot 
aanpassing vir hom omdat hy die 
buitelewe baie geniet het, maar ,,'/ 
hand sc teenwoordigheid maak dit 
vir hom makliker. As hy tuis om na 
klasse, i Maverick altyd daar am 
hom tc verwelkom. 

Hy is dankbaar vir die kan. wat 
hy gegun is om nag te lewe, en be 
plan om hierdie kan ten volle tc e 
bruik. 

NAD 
VOLGENDE naweek hou Hels 
hoogte hulle jaarlikse Opcdag, Dit 
word vanjaar met 'n rellnie ge- 
kombineer. Helshoogte is vanjaar 
sestien jaar oud. 
Die verrigtinge sal met 'n ope 

huisvergadering op die Vrydag be 
gin. Dit bied die geleentheid aan 
reiiniegangcrs am te sien hoe huis 
vergaderings decsdae gehou word. 

Die idee van 'n Opedag hct in 
1981 ontstaan am erkenning aan 
die koshuis se borge te gee. Dit 
het geleidelik gcwilder geword en 
vandag woon nie net die barge nie, 
maar ook die huislede dit by. 

Die hele Opedag wentel am die 
"hoender-tema". Die ontwerp 
word op glase en .. wcaters gebruik. 
Volgens die HK-lid vir Opedag, 
Pieter Germishuys, was daar in 
die verlcde met huislcde oor die 
naam hoender, gespot. Hulle is 
hoenders genoem, na aanleiding 
van die koshuis se uitcrlike voor 
koms wat sterk aan hocndcrhokkc 
herinncr. Deesdae is die benamin 
"hocnder" hulle trots. 

Die verrigtinge het alreeds nie 
amptelik begin deurdat elke .. eksie 
'n vrou vir die Mej. Hetshoogte 
Opedag-skoonheidskompetisie 
moes inskryf. Twaalf Iinaliste 
word aangewys wat op 16 Mei by 
die Bergkelder bymekaar sal kom 
vir die finale keuring. Chari Best 
is ecn van die beoordelaars. Hy 
skenk 'n rnodelleerkontrak van on 
geveer R 900 aan die wenner. 

Op Sat rdag 20 Mei word 'n 
sjampanje-ontbyt in die ko huis 
gchou, cn sal Chari Best se model 
le 'n modcparade hou. Mej. Hels 
hoogte-Opedag al hi rna ekroon 
word. 

In die rniddag word daar ge 
braai, (hoender natuurlik). Daar 
sal oak 'n spitbraai en biertuin op 
die grasperk wees. 'n Eiergooi 
kompeti. ie vind na etc vanuit die 
koshuisvcnsters plaas, en 'n Ru - 
by-wedstryd sal bl' die Danie Cra 
ven-stadion teen n lkcys-k . hui - 
span plaasvind. 

Die v rrigtin e sluit die aand af 
met die relini -dans in die eetsaal. 
'n Wynveiling sal gehou word wat 
hoo~aaklikdcurretin~gan ers n ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hk-lcde bygewoon sal word. 
Enige student is welkom om die 
dag se verri tinge by te woon. 

BESTAAN UIT 

• NAD 3125-Ver t rk r 

• NAD 6320 KS- pol r 

"Ware NAD 
musi k ..• 
Ong looflik 
klank-kwalit it 

MUSIEK 
KLINKKLAARI 

ESTAAN UIT 
• NAD 3126 .. v r- 

"'n 8 ste wa rde vir 
Geld kl nkstel I v n 

UITSTEKENDE GEHAL TE". 
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Die asta-spoor vir potensiele fynproewers 

I taliaans is in. 
Miskien kan jy vergeef word as jy 

nie Cher en Nicolas Cage se vurige 
J taliaanse romanse in Moonstruck 
beleef het nie, maar "Italian kisses" 
is 'n moet. Vera I as dit die nagereg 
is. Dieselfde geld vir al die ander 
heerlike kossoorte wat daar by Stel 
len bosch se Italiaanse restaurante 
opgedis word. 

Mr. Alex Maroudas van Die 
Dros, oorkant die Trustbanksen- 

trum, meen dat studente Italiaanse 
kos bo aile ander verkies. Die groot 
trekpleister by Die Dro is die 
stoep, want Ole Oro se binnekant 
is meer gepas vir 'n 'ondagmiddag 
etc as 'n inticme tudente-aand. Die 
Oro is ewild onder die studente, 
en die dien is redelik vinnig en 
Flink. Hulle is ten volle gelisensieer. 

Die Dros e pasta kos deur die 
ban R 7,95 wat n redelike prys is, 
veral vir die Tagliatel!a aI/a casa: 

MAMMA MIA ... Itallaanse kos, hetsy pizza of pasta Is die In ding op Stellenbosch. Hler smul 
vier tevrede studente In De PapegaalJ aan hulle pizzas. 
lok ten spyte van 'n atmosfeer wat, 
soos die rose op die tafels, 'n bietjie 
verlep is. 

Die diens is egter flink. Nova 
Vita het ook 'n "student special": 
Slaai, pasta en roornys vir R 9,95. 
Gaan eet eerder jou Cassata op 'n 
ander plek hier is dit 25 c duur 
der. 

DeCameron in Pleinstraat word 
as duur beskou, maar dit is nie 
werklik die geva] nie. Indien mar 
merteels, venesicse blindings en 
Breugelskilderye in jou smaak val, 
is dit die plek vir jou. 

DeCamcron ontleen sy naam aan 
die vyftiende eeuse skrywer Boccac 
cio se bock, Detlameron. waarin hy 
'n honderd stories in tien dae vertel 
het. DeCameron beteken dan ook 
Ictterlik "die tien dae", 'n Mens het 
omtrent tien dae nodig om die ver 
skeidenheid egte I taliaanse disse te 
geniet. 

Hierdie unieke restaurant met sy 
glasaf korting waar studente ver 
jaardagpartytjies kan hou, spog met 
die grootste verskeidenheid Itali 
aanse kossoorte in Stellenbosch. 

Probeer gerus hulle Penne AI 4 
Formaggi ('n sous gemaak met vier 
vcrskillende kaassoorte) of hulle be 
sonderse Calzone: 'n gevoude pizza 
van ham, kaas en sampioene vir 
R 7,75. Die Cassata teen R 3,50 is 

'n heerlike nagereg. 
DeCameron het ook die unieke 

byvoordeel, die talle aantreklike 
Italianers wat daar gaan eet. Hulle 
is gelisensieerd vir wyn en mout. 

Die beste atmosfeer in die dorp is 
tc vinde in De Papegaaij. Die oulike 
restaurantjie in Victoriastraat is 
uniek. Met die bosse geel blomme 
voor die kaggel en vars rose op die 

toonbank, en drie "live-music" or 
tredes per week, is dit die gekuln 
veerde student se cetplek. . 

De Papegaaij se pizzas is redelil 
maar ongelukkig gebruik hulle n 
altyd egte italiaanse kaas op die pi 
zas nie. Daar is die Mini Pizza teen 
R 2,95 en Pita brood: pizzadeeg -e 
rol om maaskaas, tamatie en kor 
kommer teen R 4,50. 

Me. Frieda van Wyk, mede-cs 
naar van De Papegaaij, meen dat :~ 
voorgereg, hoofgereg en nagere 
tudent nie meer as R 15,00 b~ 
hoort te kos nie. Ongclukkig is d~ 
verskeidenheid Italiaanse disse nl~ 
so groot soo by byvoorbeeld De( a 
meron nie. 

Indien jy 'n persoon is wat v r 

billike pryse hou, en 'n lekker atnw 
sfeer, met 'n klomp drama- en r f 
studente om jou, is De Papegau' 
net vir jou. Verkies iy eerder v 
skeidenheid en styl, wend jou lie 
na DeCameron. 

Is redelike pryse jou hoogste pri. 
riteit? Probeer Nova Vita, maar \If 
atmo fcer en lekker gesels is Marrt 
rna Roma eerste op ons lys. 

Deurloop u leerkontrak by 'n toonaangewende firma bekend 
vir die deegllkheid van sy opleiding. 

Vir die GEGR DUEERDE en die STUDENT In rekening 
kunde bled ons: 

In Landwyd gek06rdmeerde mdrens-oplerdmqsoroqrarn 
• Prakuese onderng in gevorderde oudittegnieke- 

rekenaaroudits, statiese metodes, ens 
• Bystand met univers.teustudies 

Vordenng volgens verdienste 
• Mededmgende salarisse en byvoordele 

Sk kel ons personeelvennoot by (021) 21-6006 of skryf aan: 
Ow Personeelvennoot, posbus 2799, Kaapstad, 8000. 

Stellenbosch wemel van 'n gereg met sampioene, hoender, 
I / ' ham en room. Die Dros is ook be ta wanse restaurante, kend vir hulle pizzas. Daar is net 
gevul met die heerlikste cen standaard pizza die Morgue 
pizzas en pastas. Om vir rita met mozzarella kaas, "fresh 
die wat nie weet waar om herbs, love and good timing". Teen 

R 4,50 vir 'n grote is dit die goed- 
hulle te w. end nie, te help, koopstc pizza in Stellenbosch. 
he t LO R E TT E G R 0.. Daarna k~n m~ns kies wat jy wil by- 
LER . D' M' ,.( voe g , dit w i ss e l van mos e ls , 

J. vir te atie vYJ (R 1,50), en garnale, (R 2,20), tot 
restaurante gaan beproef salam!. (R.l.10). , 
Sy he! Die Dros Mamma lndien JY. van ~tmosfeer .en n 

.' groot verskeidenheid egte I tahaanse 
Roma, Nova Vita, DeCa- disse hou, oorweeg die Mamma 
meron en De Papegaaij Roma Pizzeria en Restaurant oor 
hesoek. kant Pick 'n Pay. Die restaurant is 

ten volle gclisen 'jeer vir wyn en 
mout. 

Bier is n mengelmoes van koper 
porte, hout en "spirito", As jy ie 
mand is wat hou van 'n aand saam 
met vriende voor die vuur, is Mam 
ma Roma JOu plek. 

Die pizza-oond se vrolike vuur 
knetter geesdriftig tcrwyl jy 'n keu 
se tu sen elf geurige pizzas kan 
maak. Nie een van die pizzas sal 
men meer as RIO kos nie. Dan is 
daar nog ses oorte spaghetti om 
van te kies (almal onder RIO), 'n 
geurige Panzerotti vir R 8,50, (pas 
ta propvoJ ricotta kaas en spinasie; 
bedien met room en vars tarnatie 
sous), en vir nagereg 'n uitsonder 
like Cassata Siciliana vir net 
R 3,95. 

Die Mamma Roma se diens Iy 
ongelukkig onder die besige ge 
roesemoes van studente en huisge 
inne wat daar ect, maar die rneeste 
studente stem saam dat Mamma 
Roma elfs mamma se kos oortref. 

Probeer gerus die Nova Vita op 
die hoek van MerrimanJaan en 
Birdstraat indicn jy platsak is. Hier 
die restaurant het beslis nie genoeg 
vita (lewe) vir 'n vurige ltalianer 
nie, maar onder nuwe bestuur pro 
beer die Nova Vita daarvoor op 
maak deur meer studentgerig te 
raak. Wie kan stry dat spaghetti 
teen R 2,50, TagJiatella teen 
R 3,00, Mixed Pasta teen R 6,00 en 
La agne teen R 8,15 'n student sal 

Crowd violence a resul j 
an "a teration of min " 

I NDIVIDUALS underwent an "al 
teration of mind" in a crowd and do 
not act as they would on their own, 
Professor Don Foster from UCT's 
department of Psychology, said 
during a criminology conference 
there at the weekend. 

Professor Foster, who has ap 
peared as an expert witness during 
collective trials, said that people's 
political identity was "turned on" 
when they were part of a crowd. 
This do not reflect a loss of mind, 
but "a shift". 

The notion that crowd behaviour 

was regressive, primitive and in 
stinctive was "dangerous and incor 
rect". There was a tendency to re 
move the mob from its setting and 
to disregard the role of the state in 
triggering crowd reactions. 

There is a rationality in crowd 
behaviour. They do not make ran 
dom attacks, but discriminat when 
selecting their targets. Members of 
a crowd do not attack each other, 
for example. 

When giving extenuating evi 
dence for individuals found collec- 

PROMOSIE ARTIKEL 

tively guilty of a murder, defence 
argued that persons became "swept 
up" in the spirit of a crowd. They 
experience a fundamental chang 
in their physiological condition. Ad 
"de-individuation", which resultc 
in a diminished sense of respc" 
sibility takes place. 

The state, in turn, attempt to 
prove planning and intent, or otTIc 
clement of leadership of the groul' 
The state also argued that tht 
theories do not apply to the circum 
stances of the accused. 

W orsrolle "n treffer 
TWEE Stellenbossers he! onlangs met 'n blink gedagte na 
vore gekom. Die twee sakemanne, mnre. Albert Langen 
berg en .Ja~ va~ Toorn, het 'n mobiele stalletjie op die 
Markplein In Birdstra t gcopen waar hulle worsrolletjies 
verkoop wat cnigc srnulpaap tevrcde sal stel. 

Dieselfde voortrcflike wors wat jare lank reeds in mnr. 
~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nThmn~slqhu~~S~I~~~h~koopis,~koou 

talle nader na die mobiele stalletjie, Daar is gewis min wat 
die geure van hierdie voortreflike wors kan weerstaan. 

Mnr. Van Toorn is trots daarop dat hy reeds sedert 1958 
slegs suiwer wors sender enige byvoegings in sy slaghuis 
verkoop. Hy h t aanvanklik sy basiese opleiding in sy vader 
se poloniefabriek in Nederland gekry, voordat hy in 1954 
na Suid-Afrika vcrhuis het. 

Die twee sakemanne het 'n stukkie van Europa na Suid 
Afrika gebring. Sulke worsstalletjies is veral in Nederland 
en Duitsland 'n algcmene gesig. Bulle is albei in Nederland 
gebore . mnr. Van Toorn in Rotterdam en mnr. Langen- 01 
berg in Den Haag. dl 

T OIT ONDU 
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STUDE~TE VIR DIE GEM 
KOM RAAK BETROKKE 

DIT klink byna snaaks om op 'n hi 
peraktiewe kampus soos Stellen 
bosch nog mense op te roep om be 
lrokke te raak. Is daar nie, afgesien 
van die akadernic, reeds genoeg din 
IC waarmee studente hul besig hou 
Ole? 
Ole saak waarvoor ons u same 

werking vra, is om by die minderbe 
boorregte mense in ons samclewihg 
ctrokke te raak. Dit i nodig, am 

dat diens aan ander in ons gepolari 
bcerde samelewing ook versoening 
~tcken. Om deprevasie (ekono n:ICS, opvoedkundig, kultureel, poli 

tIC'>, maatskaplik, of enige ander 
moontlike vorm) aan te spreek, sal 
o~s tegelyk moet begin om die ga 
Pln~s in kommunikasie, vrese en ne- 

lJ
a~lewe verhoudings af te breek. By 
SKOR het ons begin leer dat ge 

loo~waardigheid van ons as organi 
sa .Ie en studente, 'n voorvereiste vir 
enlge diens is wat mens kan hoop 
om in die beJang van ander mense 
te Icwer. 

DQl)kle USKOR 
USKOR bied een van die sinvolle 

m? ntlikhede op die kampus vir 
)Ulli hierdie uitreiking na ander. Ons 
~.cct ons is nie die enigste mense op 
re kampus wat hiermee besig is nie 

en sock juis die samewerking van aI 
m~1 wat reeds deur ooreenstem rtng van doel en strewe van verskil 
cl!lld~ groepe, vcrenigings, kerke, 
d ns. ~s om in belang van doeltreffen- 
c ddlcns, mekaar in hierdie saak te bll erliteun. Ek meen dat dit baie 
n~langrik is om te besef dat sukses 
IIC bepaal word deur die goeie ver ~oor van ons projekte en hoe ons 
wI daaroor voel nie, maar hoc dit 
I erklik die mense help in wie se be 
a'( hierdie dinge onderneem word. 
a )ns, hier by USKOR, besef dat 
,n tcenoor die baie rnense wat ons 
eldclik ondersteun en teenoor die 

dt.Udente van Stellenbosch wat deur 
wl.e Jaarlikse karnavalpoging on. 
Iclc aan die draai hou, verant- 

woording verskuldig is. Daar is 
voortdurend versoeke om by meer 
sake betrokke te raak en ons sal dit 
graag wil doen. Daar is egter reeds 
vaste verpligtinge teenoor gemeen 
skappe deur noodsaaklike welsyns 
dienste en gemeenskapsontwikke 
ling wat deur professionele mense 
gedoen word. Hiersondcr kan ons 
gewoon nie funksioneer nie. Die 
probleme waarmce ons werk, verg 
kundigheid en kontinuiteit. Oaar is 
dus 'n probleem van strydige vereis 
tes van diepte en omvang van be 
trokkenheid. 

USKOR sal, na my mening, 'n 
manier moet vind am meer relevant 
vir die studentegemeenskap te raak 
en tegelyk meer van die sake en 
probleme moet aanspreek wat as 
aktueel op die kampus ervaar word. 
Een van die maniere om dit te doen, 
is deur samewerking met vereni 
gings, aksies, kerke en belangegroe 
pe op die kampus wat reeds by een 
of ander vorm van diens aan die ge 
meenskap betrokke is. USKOR kan 
veral deur ondersteuning, deur die 
kanalisering en uitruil van vrywilli 
gers en kennis van behoeftes en om 
standighede in die verskillende ge 
meenskappe baie meer verrig as 
wat tans die geval is. Samewerking 
sal egter s6 uitgewerk moet word, 
dat dit nie die outonomiteit van be 
staande verenigings in die gcvaar 
stel nie en besluitneming oor ge 
mccnskaplike sake kan reel. Daar 
sal ook gewaak moet word oor die 
belange van bestaande werksaam 
hede van USKOR war oor die jare 
met groat toewyding opgebou is. 
Ons, hier by USKOR, is egter oop 
vir gesprek en nooi u uit om te kom 
praat. 

Omdat ons glo dat werk rakende 
die welsyn en ontwikkeling van 
mense van die kundigheid uit ver 
skillende dissipiines afhanklik is, sal 
ons graag 'n ernstige beroep op ons 
studente, dosente en departemente 
wil doen om te besin oor die moont 
likhede van aansluiting van akade 
miese opleiding en navorsing by die 
behoeftes van minderbevoorregte 
gemeenskappe. In die praktiese op 
set van gerncenskapswerk en -ont 
wikkeling is daar baie behoeftes 
langs hierdie weg wat bedien kan 
word. Oosente kan sodoende ook 'n 
groter kontinuiiteit aan die bydraes 
van individuele studente verleen. 
N uwe benaderings tot probleme en 
aksente kan langs hierdie weg by 
USKOR gevestig raak. 

In veranderende tye moet daar 
gerceld na werkswyses en bcnade 
rings, en na die probleme wat dit 
aanspreek, gekyk word. In die pro 
ses wat ons tans deurgaan, wi1 ons 
so wyd moontlik bclange binne die 

Universiteit, die studentegemeens 
kap en die gemeenskappe waar ons 
diens lewer betrek. U word uitge 
nooi om deel te word van hierdie 
noodsaaklike groeiproses. 

Mnr Pleter Clo te 
MARLIZA VILJOEN, Mej Mlltic 
land: 
Hierdie jaar behel die projek waar 
voor ek verantwoordelik is, die op 
knapping van'n nasorgsentrum vir 
kinders in Cloctesville. Alhoewel 
dit tans funksioneer, i dit baie ver 
waarloos en ontbreek die nodige ge 
riewe. 

Die doelstelling is dot die nasorg 
sentrum teen die einde van die jaar 
selfstandig sal funksioneer en dat 
USKOR gereeld projektc daar sal 
loods, 

Saterdag, 13 Mei word die lokaal 
geverf en almal wat bclangstel kan 
korn help. Studente wat boeke, 
speelgocd of meubels wil skenk, of 
betrokke wil raak by die projek, kan 
Marlize by die Karnavalkantoor 
kontak. 

I(arnaval maak 'n b longrlke bvdrce vir USKOR 

Vrywillig rs staan onder I iding van 
EDUARD FOVRIE: 
Die doelstellings van die Vrywilli 
gers-komitee is om eerstens die tu 
dcnte in te skakel by projekte wat 
reeds onder die maatskaplike werk 
ster funk ioneer en behoeftebepa 
ling te doen vir die ontwikkeling 
van nuwe projekte. 

Behoeftcbcpaling word op pia e 
gedoen met maatskaplike studente. 
Orientering ten opsigte van kake 
ling met boere en werkers word 
waargeneem. 

Die moontlikheid om studente in 
tc skakel by skole in Scottsdene 
word onder oek, en tans oek ons 
studente wat ge kik is vir die spcsi 
fieke take wat verrig moet word. 
Skakeling met gemeenskapsleiers 
en skoolhowe is van kardinale be 
lang, en daarom is dit nodig dat die 
regte pro. edure gevolg word. 

Binne die volgende paar weke 
word bcplan om "graffiti" op die 
mure van die Jessie Keet Creche in 
Idasvallei te verf. 

Alhoewel di meeste projekte van 
Vrywilli ers tan in 'n beplanning 
sfase is, vertrou ons dat studente 10 G 
die toekoms m r sal in kakel by 
projekte, en ook If al lciding 
neem in die beplanning en ontwik 
keling van projekte. 

'n Belangrik woord van dank 
aan die tudente op di komitee en 
ander vrywilligers wat r eds 'n 
groot bydrae gel wer het. 
GILI..AUME SWART kryf: 
USKOR-Medies v rm 'n bclangri 
ke deel van die truktuur van US 
KOR. Die doel van USKOR-m - 
dies is tweel di van aard, nl. vir 
die oplciding van studente en die 
dicnslewering aan hulpbeho w ndc 
gemeen kap. 

Vir die reali cring van die do I 
wine i 'n corgi ni erde strukt uur 
nodig wat voorsien in die b hocfte 
van tu . en dri en vyfdui. end p: 
sient wat die drie ond rskeie kli- 
nieke durende di ja r bock. 

D, ar word ve klik vi r kli 
niekbyeenkom te ehou wat 21 . tu 
d nt betrck. Student word it ~e 
leenthcid gebied om m er praktyk- 
eoriente rde ondervindin op te 

do n. 
MARIE E NOPP' doen v r lag 
oor 'n lJSKOR pan lbesprekln 
~ t op 13 April in di Vrouever ni .. 
gin s I gehou i : 

Die doc} van die l esprcking wa 
m . tudente bewu t maa v n hul 

indire te b trokk nheid in die ~e 
meen. kap. 0 ur dcelname a, n llS 
KOR aktiwiteite kan lu rdie b 
trokkenhcid direk erealiseer wor 1. 

Mnr. Ge r J lubrechtse die vo - 
. itter van U 'KOR, h t ~ bondi 

oorsig van USKOR se oorsprong 25 
jaar gelede, gegec. By het oak die 
strukturele samestelling van U - 
KOR verduidelik en 'n blik gcge 
op toekomstige uitbreidings. Dit 
sluit 'n gemeen kapsentrum in 
Scottsdene en 'n mobielc medicse 
kliniek in. 

Mnr. Denis Beuke van Koinonia 
het gese dat elke pcrsoon as 'n deel 
van 'n samelcwing, nie onbetrokke 
kan wces nie. Koinonia bied Ie io 
geleenthede waardeur jong chri te 
ne van verskillcnde rass egroepc met 
mekaar kan skakel. Mnr. Beukes 
het die hoop uitgespre k dat Koino 
nia se doelstelling van vredemaker. 
uiteind Iik 'n lewenswy. e onder be 
trokkcnes sal word. Die verblyden 
de gevolg: groter betrokkenh id by 
LJSKOR! 

Volgens mnr. Han' ombrinck 
van die KJA beywer die KJA hom 
vir praktiese gcmeenskapsdiens. 
Suks e volle werking van die verskil 
Icnde gro pe is egter afhanklik vr n 
bctrokkenheid in die gemeen kap. 
"Daar is nood in die gemecnskap n 
jay i nodig" het mnr. Combrinck 
voorts gcs&e. Die KJA se nuutge 
vonde "Klein Dingetjic Aksie" is 
tot USKOR en eni e vrywillige be 
trokkenes se beskikking. 

Dit is verblydend om te . ien dat 
daar tog onder studente 'n beh efte 
en gewillighcid is om 00 "leur- en 
klasverskille heen deur betrokken 
held werklik kontak tc maak. 

r Hubr cht 

ROBERT BRICOlJT, SR .. lid vir 
lJSKOR: 

Die uitdaging vir die jcu van 
uid-Afrika, en in bond r dan 
'tellcnbo se tudcnte, 1 nie n t p 
politickc vlak nic, In ar 0 k op ver 
skcie and of terreine • onder andere 
rru t kaplike vi k. 

USKOR v rvul in di' op. i 'n 
baie belangrik funksie in die ont 
wikkelingsprograrn van mindcrbe 
voorregte gemecnskappe. Die berig 
te op hierdie bladsy vertel u iets 
meer van USKOR se visie en be 
drywighede. Daar is b ie bedrywig 
hede wat nie hier gcnoern is ni n 
die 010 ntlikh de vir . tud nteb .. 
t rokk nheid i. onbep rk. 

Di afgelopc iaar wa daar In 
aan ienlik v rand rin aan US. 
J R-pers neel en na 'n pro. s v n 
kon olidasie b in lJSKOf met 
nuwc vi ie en yw r funk i neer. 

Dit i t danke aan mnr. { loet 
n al 'i pcrsoneel, asook die stud n 

to wat vrywi,llig hul t,.'d en energie 
opoffer om n bydrae toe di ont 
\ -ikkeling van hul medemen te 
rnaak .. Die universiteitspcrsoneel, 
van \VIe ommiges reeds ctlike jare 
by U KOR betro k is, en die di 
reksic 010 t oak pe. ia, I b d nk 
word. USKOR hied a n lk n die 
gelcenth id om hom. elf t v rryk, 
'Y m dcmens te help n '0 d ad 
werklike bydrac t • m ak lot die SOG 
io-maau ki plike 0 itwikkeling VJIl 
ons land. Mo snie dat hierdie ver ~ 
kende gel enth id u 
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SDS ongewild 
en ont vrede 
ontevred nh Id met die SOS 
h t die w k g lei tot die ult 
roep van 'n massavergade 
ring waar student hull mls 
noee m t die v r nlglng wI! 
lug. 

Deur MARIA HUMAN 
PRETORIA. Die aktiwiteite van 
die Studente vir 'n Demokratiese 
Samelewing (SDS) op die kampus 
van die Universiteit van Pretoria- 
(Tuks) is onlangs vir 'n maand op 
ges kort. 

Die besluit is op 19 April dcur 
die studenteraad geneem nadat die 
organisasie herhaalde waarsku 
wings van die studenteraad veront 
agsaarn het. 

Die S DS het vcrgaderings gereel 
ten spyte van 'n SR-verbod op poli 
tieke sprekers wat op kampus mag 
opt rce. H ulle hct ook vcrkopings 
sonder toestemming gehou en plak 
kate sonder SR-plakkers opgesit. 

Volgens die SR-voorsitter, mnr. 
Pieter Boshoff, is die op korting 
U In funksionele straf sodat die SDS 
hul huis in orde kan kry". 

Die woordvo rder van die SDS, 
mnr. Andries Nel, se die vereniging 
het in die verlede onmiddellik op 
waar kuwings reagecr. Hy het ont 
ken dat daar plakkate sonder SR 
plakkers op kampus opgesit is. 

I-Iy meen "dit is jammer dat poli 
tieke gesprek aan bande gele word 
weens burokratiese rede ". 

'n Mi verstand het ontstaan as 
gevolg van die Voclvry konsert wat 
in In lokaal van die departement 
Drama sou plaas vind. Die SOS het 
die reelings van die konsert aan die 
departement Drama en hifty Re 
cords oorgelaat. Omdat die konsert 
in die lokr al van die departement 
rehou sou word. het die SOS onder 
die indruk verkeer dat die studente 
raad se toe temmin nie nodi was 
nie. Hulle het wei die kon ert infer 
meel aan twee SR-Iede genoem. 

Die SOS het die kon ert onder 
hul naarn advert er. Die week toe 
die kon crt sou plaa vind, het die 
studenteraad aangedring dat ie 
mand verantwoordelikheid vir die 
konsert moet ncem. Vrydagoggend 
is die kon crt go dgekeur. 

Volgen die onder-voorsitter van 
di . tudentcraad, Annette Bo hoff, 
was die swak hantering van die kon 
s rt dcurslaggewend in die be luit 
om die SDS op te skort. 

"Tyden die Voelvry konsert het 
van di kunstenaars die SDS op die 
verhoog geprys, Na die kon ert is 
meerpamflette op kampus ver 
prei, wat die kunstenaar daarvan 
be kuldig dat hulle Godslastering 
pl. g, vloek en volkleier beJedi. 
Ole pamfl He het ook c'impJise r ~a.t ~ie" die SDS ~ie optrede toe 
juig, se mnr. Dawie Nel, voorsitter 
van die ns. 

In Massavergadering teen die 
. DS i vir vol ende Dinsdag oor 
middagete ge keduleer. 

Mnr. Net mcen dat die opskor 
ting "dcel is van 'n langer trategie 
om hullc van kampus af tc kry", 
'Die tudenteraad het dit van die 

begin af vir on. moeilik gemaak en 
dit vir ander groep moontlik e 
maak om tradi ionel rnagspelet 
jies, 56 k nm rkend van Tuks, te 
probeer speel." 

Volgcns mnr. Boshoff het die op 
skorting gevolg na herhaalde oortre .. 
dings van die SDS. Hy meen "die 
SDS i 'n baie aktiewe vereniging 
en daarom L die kan e dat hulle 
foute sal rnaak waar kynlik grater 
as die van ander orgam asi . Aan 
die ander kant het hulle da rom 
ook meer ondervinding van admini- 
tratiewe gebruike en behoort daar 
m minder foute te maa . 
"Hulle dink dat hulle a evolg 

van hul politieke tandpunt nie 
g edgekeur gaan word nie en pro 
beer gevolglik om buit die reels te 
speel. 

n 
( 
f 
h 

Intimidasie duur voort midde van protes 
Deur CHRISTINE VISSER 
LEDE van die Veiligheid polisie 
het vandee week na bewering die 
kamers van twee Turfloop studente 
raadslede, onder wie SR-voorsitter 
Erne t Nhosa, geplunder. 

Die twee SR-Iede is ook na bewe 
ring gedwing om 'n verklaring te 
onderteken waarin gess word dat 
hulle spioene van die VeiIigheidspo 
lisie is. Verskeie dreigernente, waar 
onder "die SR gaan nie meer lank 
lewe nie", is ook deur die indringers 
gemaak. 

Die betrokke SR-lede het twee 
van die vier indringers po itief gei- 

dentifiseer as lede van die Veilig 
heidspolisic. Die name van drie an 
der SR-Iede was ook op die vooraf 
opgestelde dokument wat hulle 
moes onderteken. 

Volgen In persverklaring wat ge 
samentlik deur Nusas en Sansco 
uitgereik is, moet die insident ge 
sien word teen die agtergrond van 
die intensiewe veldtog van die orga 
nisasies om weermagbetrokkenheid 
op Turfloop stop te sit en die stu 
denteraad vrylik te laat funksio 
neer. 

Die veld tog het onlangs nuwe 
momentum verkry met die insarne- 

UWI( nie meer benadeel 
deur akademiese boikot 
UWK is vandag die enlgste Suid-Afrikaanse universiteit wat vrye 
lik bande met oorsese kampusse kan aanknoop, vanwee die 
openlike stand punt wat die unlverslteit teen apartheid inge- 

neem het. 
KAAPSTAD. Die Universiteit 
van Wes-Kaapland (UWK) is tans 
die enigste Suid-Afrikaanse univer- 
iteit wat vrylik bande met oorsese 
universiteite kan aanknoop. 

S6 het die rektor van die UWK, 
prof. Jake Gcrwel, onlang in 'n 
onderhoud gesc. Dit volg nadat die 
ANC, Ul) 1 en Co atu die Universi 
teit van Wes-Kaapland onthef het 
van die kulturele boikot wat tans op 
ander Suid-Afrikaanse universiteite 
cn ander akademiese instellings van 
toe passing is. 

Prof. Gerwel het daarop gewys 
dat UWK net kontak met universi 
teite wat anti-ap rtheidsdoelstel 
ling ondersteun, oorweeg. 

Hy is van mening dat UWK die 

enigs te Suid-Afrikaanse univcrsiteit 
is wat "duidelik en kompromieloos" 
'n standpunt teen apartheid inge 
necm het. Daarom sal dit nie ander 
universiteite baat om 'n beroep op 
die organisasies in die anti-apar 
thcidsfront te docn om die akade 
micse- en kulturcle boikot teen hul 
Ie op te hef nie. 

" k hoop dat die weg wat ons ge 
volg het om af te sien van apartheid 
'n voorbeeld vir ander universiteite 
sal wees," het hy gese, 

"A jy daagliks ervaar dat vryhe 
de geskend of aan bande gele word, 
word dit moeilik om binne die uni 
versiteitsgcmeen kap in 'n ivoorto 
ring van akaderniese vryheid tc bly 
glo." 

ling van duisende poskaarte waarin 
universiteite landswyd hul onder 
steuning vir die oogmerke van die 
veld tog uitspreek. Studente het ook 
hul besorgdheid oor studente van 
Turfloop geuiter. 

Tesame met die poskaartveldtog 
het 'n kerk- en gemeenskapsafvaar 
diging Turfloop besoek om die uni 
versiteit se adrninistrasie te oortuig 
dat die Suid-Afrikaanse weermag 
verwyder moet word van die kam 
pus, en dat die studenteraad toege 
laat moet word om weer op die 
kampus te funksioneer. 

studentcleiers deur die veiligheid 
magte is ook ten sterkste afgekeur. 

Die afvaardiging het in hul ge 
sprek verwys na die opvatting van 
die veiligheidsmagte dat die kant 
pus van Turfloop "'n broeiplek I 
van moeilikheidrnakers". Gevolglik 
word 'n reuse weermagteenwoordifr 
heid sedert die afkondiging van die 
Noodrnaatreels op die kampus ge 
handhaaf. 

Die weermagteenwoordigheid he! 
sedertdien die normale univcrsitei" 
gemeenskap en die akademiese at 

Die beweerde intimidasie van die mosfeer ontwrig, 

Die Burger gee UWI( verskoning 
Deur CHRISTINE VISSER 
KAAPSTAD. DIE Mediaraad 
het verlede week besli dat 'n arti 
kel in Die Burger onder die op krif 
" tudente by UWK kuld miljoe 
ne" onwaar, onakkuraat en nie ob 
jektief wa ni . 

Die Univer iteit van Wes-Kaa 
pland (UWK) het 'n klag by die 
Mediara d ~elc na die ver kyning 
v n die artikel op 14 September 
verlede jaar. UWK het beweer dat 
die artikel ongeballanseerd en nie in 
die regte konteks aangcbied is nie. 

Die artikel is geskryf deur 'n cr 
yare joemali van Die Burger. 

Di b Ian ril: te geskilpunt was 
die bewering w, t in di beri~ e 
maak i dat die universiteit in n fi 
nansiele krisis na aanlciding van 
uitstaand klas en 10 ies Ide van 
sowat R17 milj n i . 

Di joernalis is deur y inligtings 
bron aanbeveel om by die UWK di 
rekteur van Finansies uit te vind 
wat die finan iele posi ie van die 

universiteit was. Hy kon egter nie 
die oirekteur vir kommentaar op 
spoor nie en het die assi tent-direk 
teur, mnr. McLaren, se mening in 
gewm, 
Mnr. Mcl.aren het daarop gcwys 

dat die R 17 miljoen nie In korrekte 
aanduiding van die uitstaande skul 
de i nie, maar In verouderde syfer. 

Die joernalis het die inligting be~ 
skou as 'n bevestiging van die be 
narde finan iele posisie van die 
UWK. 

Die Mediaraad wys in hul bevin 
dinge daarop dat die joernali sou 
ontdek dat die R 17 miljoen 'n be 
ra mde bed rag was van verwagte 
inkomstc uit klas- en 10 iesgelde vir 
die 1988 akademiese jaar, indien hy 
die nodige moeitc gedoen het. 
Ten spyte daarvan dat die joerna 

lis daarop gewys i dat R17 miljoen 
'n onak urate syfer was, het hy nie 
die akkurate uit evind nie. 

Hy het die asslstent-direktcur se 
aanbeveling om met die finansiele 

direkteur te praat en sodoende 'n 
korrekte, volledige beeld van die fi 
nansiele toestand te kry, ignoreer. 

Hy het ook aan die mediaraad er 
ken dat hy nie die artikel terugge 
hou het totdat die openbare skake 
ling afdeling kon ondersoek inste1 
na die beweringe en 'n verklaring 
uitreik, soos hy hulle beloof het nie. 

Die joernalis het gese dat hy op 
daardic stadium aan vcrskeie sto 
rie gewerk het en nie tyd gehad het 
om weer die fcite te verifieer nie. 

Vol gens die Mediaraad bestaan 
daar geen twyfel dat die optrede 
van die joernalis strydig was met 
die Mediaraad se kode van optrede 
nie. 

Die Mediaraad het Die Burger 
gelas om 'n verklaring, gelyk 
staande aan die bladruimte wat aan 
die onakkurate artikel toegesta n 
is, te publiseer. In die verklaring is 
erken dat die artikel bevooroor 
deeld was teenoor die belange van 
die Universiteit van Wcs-Kaapland. 

Windhoek 
Akademie 
voorbereid 

435 • 

IiMoD __ eu __ r...,;;C~H~R.;,;;,IS..;..,;;TIN;...;.;E;;;_V..;...;I;,;;,;SS;;,;;;;E~R __ ..-"" 
DAAR heers 'n "pol nde atmo' 
sfeer" op die kampus v n die Wind' 
hoek Akademie, het die Direktc~r 
van Studente ke, dr. J .C. Kotze, die 
week aan Die Matie gese. 

Di' universiteit het hul ja rprO' 
ram in die lig van die kom nde ver' 

kie ing herskeduleer, sod t studentt 
vrylik kan deelneem an die verkit' 
sin ktiwiteite. 

Die Junie- en September rese S 
is met die goedk uring van die st' 
n t in ekort sodat fin Ie eksamert~ 
an die ind v n Oktober afgehatr 

del k n word. 
Die verkle ing sal in November 

pi a rind. 
"Die jaar is aangepas om voorsie 

ning te ma k vir die behoeftes v P 
die studenteki ers", het dr. Kottt 
e c. 
"Die univ rsit it doen ook aile i~ 

sy v rmoe om die ge keduleerde if11' 
plem nt rin v n r olu ie 435 t 
ltv rloop 00 beplan," 

Hoewel d ar geen partypolitic~e 
org ni ie op die kampus fun it!' 

r nie, i di verskele jeugor all!, 
s i wat ond r. teunende werk fl( 
di ver keie politieke ro pring, 
doen, reed aktief betrokke by dic 
verkle ing veldtogte. 

Dr. Kotze het ook da TOp gelfY 
d t d ar tot dusver "geen teken vll~ 
inti mid sie" op die kampus voorgC' 
kom het nie en dat die akademl 
tmosfeer "ru tig" i • 
"Die tud nte hOD hulle b ig f11~ 

die k demie en dan n tuurlik dl 
politie ", het hy bygevoeg. 

Hy het die ge s til en die studeJl' 
te a "po ltief" beskryf. 

D r w s ook een noodsaak vir 
wcerm gteenwoordigheid op die 
kampu tot du ver nie. - Cbri tjllt 
Vis er. 
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0111 self te hesluit 
WA T maak Engelse studente beter as Afrlkaan 

se studente? Hoe . om laat die universiteits 
owerhede van die Engel e kampusse in ons land 
toe dat 'n Voelvry konsert op huI kampusse aange 
bied word? Is dle En else 'kampusse minder be 
skaaf? Hoekom word Engelse studente toegelaat 
om op kampus na 'n Voelvry konsert te kyk en vir 
hulleself daaroor te besluit, terwyl Maties se uni 
ver iteitsowerhede namens hulle besluit? Is stu 
dent aan die En el e kampus e meer volwasse? 
Is hulle in 'n beter posisie om vir hulleself te 
dink? 
Fr nklin Sonn se boodskap Maanda_gmiddag 

aan Maties was: "Hou op om "langs die lyne van 
apartheid te dink". In die kringe waar hy be 
weeg het die ANC-. esprek deur Mattes groot o_p 
winding v roors ak, Matie het gewys dat hulle 
vir hulself kan dink, self ondersoek instel en self 
b sluit. 
Daar word gese dat di Afrikanerjeug nie ge 

leer word om vir hul .. elf te dink nie. Van lems 
1 er hulle net se "[a, meneer" en "[a, juffrou". 
Wann er tudente op die US aankom word daar 
gl e hull g' an hier leer om vir hulself te dink, 
hulle gaan hler leer om akademies onder oek in 
te stel n op 'n rasionele wyse konklusies te maak. 

MAAR dan kom die uitvoerende komitee van 
die unlver iteitsraad en. besluit hy Baan in 

derdaad p speel. Hy besluit namens Mattes hulle 
ma nie die Voelvr_y-konsert s.ien nie. Steeds word 
daar vir Matie gedink, vir die behoud van 'n idee, 
w arvan die aard ook klaarblyklik vir hulle be- 
luit is. 
In ¥ artikel oor uns en sensuur het Johan Hat 

tingh m die vorige twec uitgawes van Die Matie 
twee agte enoem. Enersyds die behoefte om 
tabiliteit t oek, tradisie te behou en onformis 
m af te dwing. Die uiterse hiervan is die tirannie 
van absolute rna uitoefening. Andersyds die be 
hoefte om nuwe p r pektiewe, moontIikhede en 
in i te te kry. Die uiter e hiervan i anargie. Deur 
sy besluit het die raad vir eer genoemde kant ge 
ki s, hulle het 'n konserwatiewe pad gekies. En 
kun agent v n verandering, verkenning en 
wa moed i gekortwie . 
Led van die sogenaamde alternatiewe Afri 

kaanse musiek kom in op tand teen juis die idee 
dat d8._ ar vir hulle a jong Afrikaners besluit ge 
D em wo d. .Iulle wil vir hulself din . Bowenal, 
hulle prot te r teen m nse wat voorskriftelik be 
sluite op hulle fdwin. Hulle is moeg vir ewe 
tensopro pe van reg {m links. Die eerste vereiste 
i : I.. at on vir on self besluit. 

DAAR it meer agter Voelvry as net 'n paar vuil 
woord of oppervlakklge politiek. Godsdiens 

per e word ook me aangeval nie, maar 'n bepaal 
de god dien beoefening. Mense wat so vroom oor 
die b w erd godsla tering en vuil woorde pro 
tes.t er (het hulle 1 ooit 86 oor die effek van ap rt 
held op wart Suid-Afrikaner geprotesteer?) ver- 
taan nie wa roor dit alles ~aan nie. 
Hierdie is 'n reaksie t en n lew ~ volgens apart 

h .. id iglyne, t en die ri lyne van een of ander 
t bUshment. i rdie jon Afrikaner wil weg 

hree v n die tradisie. Hier word na n a ternatie 
w.. n vrye I "w n wyse ge oek. Jui d arom wa 
(lit soveel t m er nodig d t die Komitee y_ ver 
bod o~ die konsert ophef. Mali s wil vir hulleself 
uUvina en op vernuwende wyse be luite Deem. 

BY BEL "En nOll ver ondi 
Of s aan jull die 0 ie bood kap dat God die 

balorte an die voorvade s vir on ...... hulle nageslag, 
v rvul het deur .IE us uit di dooa t .. laat op.s staan. 
So taa.n daar ~Ole in die. tweede palm eskrywe: 
'Jy mr Seun, vandag het Ek aan JOU die lewe 
e ec." 
H ndelin e 1.3, vers 32 en 33 

Oppression, injustice. exploita 
tion. All these have lost, for God 
is 'on our side' - on the side of 
justice, of peace, of reconcilia 
tion, of laughter and joy, of shar 
ing and compassion and goodness 
and righteousness. St Paul asks, 
'Jf God can be for us, who can be 
against us?'. - Desmond Tutu 

Die konsep bevrydingsteo 
logie is lank reeds 'n onder 
werp van groot kontrover 
sle in Suid-Afrika. ANNELESE 
BURGESS ondersoek die 
ontwikkeling van bevryd 
Ingsteologie wereldwyd en 
vernaam in Suid-Afrika: 

BEVRYDINGSThOLOGlE is 
die mees wyd bespreekte teolo 

giese beweging van die dekade, se 
Michael Novak, 'n akademikus ver 
bonde aan die American Enterprise 
I nstitute in Washington. Dit het 'n 
verskcidcnheid vorme aangeneem 
wat verskillende vorme van onder 
drukking van verskillende klasses 
aan preck, insluitend die van swart 
mense en ook spesifiek vroue. 

Bevrydingsteologie het sy wortels 
in die middel-sestigerjare in Latyn 
Amerika, waar Katolieke en Pro 
testante in opstand gekom het teen 
onderdrukking en kolonialisme. Ra 
dikale verandering is geeis in die 
politieke en ekonomiese instellings 
van die streek, op Marxistiese lynco 

Europa het egter ook sy teoloe 
wat glo dat 'n samesmelting van die 
Christelike leer en Marxisme wens 
lik, en noodwendig is, as oplossing 
vir die probleme van die moderne 
ceu. 'n AI groter wordende getal 
Noord-Amerikaanse teoloe skaar 
hulle by die wat kapitalisme ver 
werp op teologiese gronde. 

In Suid-Afrika het daar 'n un 
ieke vorm van bevrydingsideologie 
ontwikkel, in rca ksic teen die 
aparthcidsbeleid. . 

D l E basiese oogmerk van bevry 
dingsteologie is "Christel ike 

aksie vir die verbetering van die lot 
van die armes en onderdruktes". 
Volgens Gustavo Gutierrez, Suid 
Amerikaanse teologiese skrywer en 
een van die voorste argitekte van 
bevrydingsideologie, beteken dit 
am te glo "dat jy verenig moet wees 

met die onderdruktes en uitgebui ... 
tenes van hierdie wereld en dit van 
binne die hart van sosiale konfron 
tasie en populere stryd vir bcvryd 
ing". 

Bevrydingsteologie steun die eli 
minering van onderdrukking en ar 
moede en die vervanging van die 
ckonomiese en politieke strukture 
wat as die oorsaak hiervan gesien 
word. Die rewolusie moet geweld 
gebruik indien dit nodig sou wees 
om die einddoel van bevryding te 
bereik, argumenteer Gutierrrez. 
Daar word "na die Kerk gekyk" om 
deel te wees van rcwolusionere 
aktiwiteite. Hy stel dit so: "Die 
Kerk se missie is prakties en teore 
ties gedefinieer, pastoraal en teolo 
gies in verhouding met die rcwolu 
sionere proses". 

VOLGENS prof. Bernard Late 
gan, hoof van die departement 

Bybelkunde aan die Universiteit 
van Stellenbosch, moet bcvryding 
steologie egter gesien word as 'n 
'veelsydige verskynsel': "Debat is 
nie moontlik as daar eers 'n 'dit is. 
.. ' houding ingeneem word nie". 
Met bevrydingsteologie word daar 
gekyk na "die teologie vir leiding 
ten tye van nood", se prof. Lategan. 

Volgens hom is bevrydingsteolo 
gie geen nuwe ontwikkeling nie. 
"Dit behels die eeue-oue vraag wat 
die verhouding tussen die Christe 
like Kerk en die samelewing be 
hoort te wees". Aartsbiskop Des 
mond Tutu sien hierdie wisselwerk 
ing as volg: "Die Kerk in Suid 
Afrika moet 'n profctiese kerk wees 
wat gedurig se 'so se die Here' en 
haar uitspreek teen ongeregtigheid 
en geweld, teen onderdrukking en 
uitbuiting, teen alles wat die 
kinders van die Here ontmenslik en 
hulle minder maak as wat God be 
doel het hulle moct wees." 

DS. KARELTlIERON, Gerefor 
meerde kapelaan by die militfc 

basis Youngsfield en die opsteller 
van 'n lesing wat onder andere ook 
aan die Stellenbosse Studenteraad 
gegee is, se die gevaar in bevryd 
ingteologiee Ie daarin "dat dit nie 
meer gaan oor die oor die teologie 
nie maar oor die bevryding van 'n 
politieke ideologic". Volgens hom 
gaan bevrydingsideologie oor "op 
stand en nie oar God en God's 
Woord nie". Die Kerk word ge 
bruik vir "eie doelcindes", en 
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daarin Ie sy kritiek teen bevrydiO£ I I 1982 word die Belhar Bely 
steologie. .' :.,J In Kaapstad deur die NG 

Die basis van bevrydmgsteolo I IOgkcrk opgestel. Dit is in 
in Suid-Afrika is apartheid. Elk. go dgekeur deur die a1ge- 
uitspraak wat gemaak word en.g Inode van die kerk. Dit be- 
basseer word op hierdie teologlc• '.\: Volgende uitspraak: "God is 
standpunt, neern as vertrekpu" pcsiale manier die god van 
reaksie tot die beleid van aparth ~. I,;wckens, die armes en die 
eid. Eerwaarde Frank Chicane ~ rUktes." In 1985 en 1986 
sekretaris-gcneraal van die Suid ~Icr.die konsepte by verskeie 
Afrikaanse Raad van Kerke, ~ ten tes - insluitend die in 
"dit is my oortuiging dat geloof b,e :c en Lusaka - verder uitge 
teken om standpunt in te neem t[cO ry. r die rol van die kerk in die 
die magte van onderdrukking c:O ,1tng,\stryd in Suid-Afrika bes- 
ongeregtigheid", \l;ord. 

AARTSBISKOP TUTU se "die 1986 het die bekende Kairos 
Westerse teologie het vir te n nt verskyn. Dit kan gesien 

lank aanspraak gernaak op 'n un; Ii ~ die waterskeiding in die 
versicle verklaring wat geen teol' I k){I",ling van die swart bcvryd- 
gie kan toelaat nie". Volgens hoJ1 lJ )goe in Suid-Afrika. Ditbe- 
moet teologie antwoorde kan vct' n oproep aan die Kerk" in 
kaf vir die spesifieke en uniek. I !nka en 'volg in reaksie op 
probleme wat '0 Christen in. I~~jhcke krisis en toenemende 
"tui -konteks" ervaar: "Gevolgh : I In Suid-Afrixa. Die doku 
het ons in 6ns midde ' die teologl ~OOfsaaklik aan die Kerk in 
van bevryding." I Afrika geri , as 'n uitdaging 

Bevrydingteologie het sy worte" .rnuWing en aksie in die daar- 
in die Swart Teologiee en die Swofl ,~ Van 'n nuwe, regverdige be- 
Bewussysbeweging van die sestigef I en die verwerping van 
jare. Arnptelike en sigbare mylpale 'I d en onderdrukking. 
in die onlangsc manifestasie ~ar h 
bevrydingsteologie in Suid-Afrtk, UIE Kairos dokument was 
kan geillustreer word deur 'n aant:! I 0 die invloedrykste poging 
onlangse verwikkelingc: ntwikkeling van bevryding- 

DIE verbod op die Voelvry-kon 
sert gaan nie oor '0 klomp vae sedes 
en norme, of die Rcktor se ruggraat 
nie. Dit gaan oor beginsels. Die be .. 
ginscls van vryheid van spraak, vry 
heid van kultuur, en vryheid van as- 

I so i, sic (die een waarvoor die Na 
sionaliste so lief is). 

Die kon crt is verbied amdat dit 
nie met die "verfyndheid", Hgoeie 
maniere" en "beskaafde gedrag" 
waarvoor die Stellenbosch kampus 
bekend is, geassosleer kan word nie. 
Waarom ons 'n paar maande gelede 
na Ker 'orrel in die straatteater, en 
herhaaldelik na Letoit kon luister, 
weet niemand nie. Waa om nie 
mand gekla het oor hulle "onverfy 
ndhedc" co blykbare godslastering, 
weet ons gelukkig ook nie. Behalwe 
as ons durf dink dat daar eintlik 
nikb was om oor te kla nie. 

Die vraag ontstaan natuurlik ver 
der of die mense se optrede en kon 
sert noodwendig aan die Universi 
teit, en die beeld van die Universi 
teit, verbind sal word. Ervaring wi) 
ons leer dat al wat nou aan die Lni 
versiteit gekoppel word is die fcit 
dal vryheid van praak ook op ons 
kampus verkrag is. 

Dmk '0 bictjie terug na die 
()'Brien-geval op UCT en die Ilelen 
Suzmann debakel op Wits. As hulle 
op die kampusse kon praat sonder 
cni e voorvalle sou daar oikb verder 

Rus in vrede; vryhei an spraak 
van gekom het nie. Daar sou heel 
waarskynlik nie eel's 'n berig in die 
koerant oor hulle toesprake verskyn 
het nie. 

Maar koerante smag na nuus van 
studcnte wat 'n spreker wil verbied 
of 'n universiteitsraad wat 'n kon 
sert verbied. Veral as daar reaksie 
op so 'n verbod is. S6 word die 
beeld van die Universiteit na buite 
uitgedra. Die beeld word nie uitge 
dra deur 'n paar Rock & Rollers 
wat al talle konserte aangebied het 
co miskien so nou en dan vloek oie. e onor Cruise O'Brien hel die 
akademiese boikot verbreek en 'n 
paar opruiende dinge oor die "radi 
kales" gesc. Meeste van julIe sal 
hecl waarskynlik dink dit is nood 
saaklik dat hy juis. vry moet wees 
om dit te kan se. Deur hom van die 
kampus af te jaag het die Universi 
teit van Kaapstad hulle trotse libe 
rale tradisie prysgegee. Bygese, 
daar is 'n heftige debat of 'n libera 
Ie tradisie in Suid-Afrika moontlik 
is. 

Op Stellenbosch bestaan daar nie 
so 'n debat nie. Stellenbosch staan 
vir tn idee. Alhoewel hierdie idee 
besigheid vrek vaag is en tot almal 
se voordeel aaogewend word, weel 

ons tog dat Stellenbosch landsw), 
en selfs wercldwyd bekend is (wll~ 
vir sy vryheid van spraak. Ons I 
trots op ons tradisie van toleransl 
en aanvaarding. 

Die tradisie het 'n effense kno" 
gekry met die verbod op die E( (. 
Maar snaaks genoeg is die aiterJ1 
tiewe diensplig wat die ECC geprl 
pageer het nou heel aanvaarbH111 

Bekcnde besigheidslui het verle 
week hulle groot maatskappye I 

ilrb I aar gaan wees. 
. rb h t die Administrasie hom 
I In~ tot die onderdrukking 
r~ 1fnkaanse kultuur deur die 

;1 On~ert te verbied. 
In ~rrikaanse kultuur wat elke 
I; Ie volksmomd is - vloek 
Q Pottery, kritiek en al. 
" vloekwoorde wat elke 

'1 kc ko. huis is. Vloekwoorde 
r kru raak as studente 

\\r,r1d leier. Die bloufilms wat 
(In ohof se eetsaal gewys is. 
1\ I van Stellenbosch se eie 
I Onvcrfyndhede" word ont 

, "I YWerigheid om ons kam- 
;. Ll:~kerm teen i<:ts wat. inder 
'e . Id alJedaags IS. 
K t~Yna"ty-program het sy 
~.( rdelik "Oh my God", en 

• ill'j van spreuke bestaan ook in 
[1. f'l..l Oos soveel ander vloek 
I f)\·,'~ DIT BETEKEN NIB 
~ ~~ DIT MOET AAN- 
\~ ()J, GOEDKEUR NIE - 
&I\\~N~GVERDIG DIT 'N 
j~k '~. ING? 
n, dl.e hemel die SAUK gee 
(}' die keuse om Dynasty le 

~ ~aar wie is die Admini 
~at hn klomp stiksienige stu- 

ul elf die reg toeeien om 

name tot die beginsel van altern. 
tiewe diensplig gekoppel. Sclfs d! 
regering het aangedui dat hulle dl~ 
saak in oenskou kan neem en 00: 
weeg reeds minder kampe. In dl" 
nabye toekoms sal 00 
heelwaarskynlik alternatiewe diens' 
plig he. 'J 

Waar staan Stellenbosch da(1· 
Die beeld van Universiteit sal wee 
dat hy hom geskaar het by die 0 . 
derdrukking van 'n beginsel wat 
dalk vir ons binnekort algemecll 

steologie in Suid-Afrika te konsep 
tualiseer in die daarstelling van 
grondbeginsels. Dit is die klaarste 
wegwyser in die lang geskiedenis 
van hierdie teologiese benadering. 

Hierdie ontwikkeling het gevolg 
na die toename in politieke geweld 
en die afkondiging van die nood 
toestand. Kairos moet gesien word 
as 'n mylpaal in die ontwikkeling 
van dit wat aartskbiskop Tutu 
noem "protes-teologic''. Kairos was 
'n reaksie op die "skeiding in die 
Kerk' en die gevoel dat die duide 
like ontwikkeling van 'n wit kerk en 
'n swart kerk in Suid-Afrika plaas 
gevind het: die wit kerk met sy 
"staat teologie" wat die "tcologiese 
regverdiging van die status quo met 
sy rassisme, kapitalisme en toialar 
isme" voorstaan; en die swart kerk 
as die van die onderdrukte massa. 

Daar is groot paralelJe te trek tussen die verskynsel van sogen- ..... ... 
aamde swart bevrydingsteologie en 
die godsdienstige geskiedenis van 
die Afrikaner. Sinvolle gesprek tus 
sen die Afrikaner en die propa 
geerders van bevrydingsteologie is 
moontlik, omdat bevryding so 'n 
belangrike tema in die Afrikaner 
geskiedenis is. Die Afrikaner be 
hoort die klank agter bevryding 
steologie te verstaan. 

Die mate waarin hierdie debat 
reeds gevorder het, kan gesien word 
daarin dat die Aigemene Sinode 
van die N.G. Kerk die Belhar Bely 
denis amptelike ondersteun. 

Prof. Lategan beklemtoon dat 
daar belangrike en waardevolle be 
ginsels in bevrydingsteologie vervat 
word, maar beklemtoon dat "kri 
tiesc gesprek en evaluasie" baie be 
langrik is, veral met betrekking tot 
die Marxistiese begrippe waarmee 
gewerk word. "As enige debat sy 
kritiese funksie verloor, bestaan 
daar, soos in hierdie geval byvoor 
beeld, die gevaar dat bevryding 
stcologie net 'n werktuig word van 
Marxisme. " 

Bevrydingsteo)ogie het 'n rol te 
speel in Suid Afrika. Volgens bis 
kop Tutu behoort Christene in 
Suid-Afrika bevrydingsteologie 
teen die volgende agtergrond te 
sien: "Wanneer twee persone in 'n 
konflik gewikkel is en een aansien 
lik sterker is as die ander, beteken 
neutraliteit nie dat jy regverdig is 
nie. Neutralitcit beteken om jou 
aan die kant te skaar van die 
. terker een". 

Voelvry op die kampus te verbied. 
Hierdie studente wat nou ewe skie 
lik so vroom is. Waar is huJle Chris 
telike gewete as daar swart kinders 
in aanhouding sonder verhoor in die 
tronk sit? En as Kerkorrel-hulle sing 
"Watter vriend het ons in PW", is 
dit nou werklik godslasterlik soos 
Salman Rushdie se bock godslaster 
lik is? 

Elke dag word on. gekonfronteer 
deur sedes en norme wat nie met 
ons eie ooreenstem nie, elke dag is 
daar onverfyndhede op hierdie 
kampus. Elkeen van ons weet van 
kunstenaars, of het hulle al onder 
steun as hulle heilige koeie afskiet. 
Tog sekerlik is ons oud genoeg of 
Christelik genocg om self te besluit 
en ons eie nor me en sedes te hand 
haaf. Maar het die Universiteits .. 
raad genoeg teenwoordigheid van 
gees am iets veel groter as verande 
rende sedes en norme te beskerm? 

Hulle het nie die "guts" om vry 
heid van spraak te verdedig nie. 

Behalwe as ons tot dusver sukses 
vol om die Bos gelei is deur te glo I 
dat ons Universiteit die beginsel on 
derskryf. Dan is vryheid van spraak 
net 'n term is wat gerieflikheids 
haJwe rondgeslinger word. 

Na die verbod op die Voelvry 
konsert is die beginsel van vryheJd 
van spraak in sy grar in gestuur. 

R.I.P. 

Die rektor van die Universiteit van Stellenbosch, PROF. MIKE DE VRIE , het v rlede 
week sy 56 ste verjaarsdag gevier. CORNIS VAN DER LUGT en TANJA HICHERT het 
met hom gaan gesels. 

Ondersoek; hinne die goeie orde 
Hoe het die Umversltelt binne die 
afgelope tien jaar onder u rektor 
skap verander1 

Ek het 'n doelbewuste beleid be 
gin volg van afplatting, waar ons nie 
meer in getallewig glo nie, maar in 
gehaltewig. Ek dink ons het groot 
liks daarin geslaag. Ons toelatings 
vereistes is baie strenger gemaak. 
Tweedens; ons het besluit om baie 
sterker te konsentrecr op nagraadse 
studie. Die getal nagraadse studen 
te as pcrsentasie van die totale 14 
000 het sedert die einde van die sc 
wentigcrjarc van 19 persent tot 29 
persent gestyg. 

Derdens; die klem op navorsing 
deur pcrsoneel is baie stcrker. Ons 
het 'n navorsingsbeleid vir die Uni 
versiteit uitgewerk, asook 'n onder 
rigbeleid, met die klem op gehalte. 

Ons het ook in 1978 begin om die 
Universiteit geleidelik vir aile rasse 
oop te stel, tot waar toelating van 
dag net op grond van meriete ge 
skied. 
U en die universiteitsra d motiveer 
dikwels dat u optree om te verhoed 
d t die Unlversitelt se naam skade 
lei. In wie se oe lei die Universiteit 
se naam skade? Watter kriteria 
word gebruik? 

Die universiteit ontstaan uit 'n 
gemeenskap uit. Die bree Suid-Af 
rikaanse gemeenskap in die alge 
meen is eintlik die ondersteuners 
van die universiteit. Maar jou wcrk 
like ondersteuncrs is gewooolik die 
oud-Maties. Dit is vir die US tog 
belangrik om 'n goeie verhouding 
met sy ondersteunerskorps te hand 
haaf. 

Die universiteit, veral in die 
Suid-Afrikaanse konteks, moet baie 
dikwels leidinggewend wees vir ver 
anderinge ook in die land. Dic reak 
sic was kwaai in 1977/78 toe die 
besluit geneem is om studente van 
aIle rasse tot die US toe te laat. 
Vandag is dit nie meer 'n kwessie 
nie. Maar dit was destyds, en daar 
am moet mens so 'n ding versigtig 
hanteer. 

Omdat Stell en bosch 'n Afri 
kaanstalige universiteit is, is die 
grootste gros van sy ondersteuners 
korps die Afrikaner. Jy moet sy 
waardesisteme 66k in ag neern. 
Is dit die kriteria wat u evolg het 
net die verbod op die V oelvry kon 
sE'rt? 

By Voelvry gaan dit doodeenvou 
dig oor verfyndheid. Ek persoonlik 
plaas baie hoc prernie op goeie ma- 

niere. Ek dink nie Voelvry, vol gens 
die inligting wat ek gekry en gekon 
troleer het met kenners, voldoen 
aan daardie vereiste nie. 
'n Men ien hoe studente hulle 
oms onder die invloed van drank 
dra of jy kyk n 'n gel' I oos by 
Tukkies waar '0 karn vahlot b ie 
neerhalend na biskop De mond Tutu 
verwys het, m ar wanr die Voelvry 
kon ert ook hier "ter wille van go ie 
sedes" verbied i . Jy ry di g voel 
dat die krakie ge om het by di poli- 

godsdiens nie". Ek dink nie dlt 
hoort tuis by 'n universiteit nie. 

In enige gcrneensk p is dr ar 
mense w .. t hulle swak gedra. Eni 
student van wie ons k nni dra dat 
hy hom swak gedra, tree ons t en 
op soos ons gedoen het met stu 
denle wat bulle deslyds tyd n In 
tcrvarsity swak edra het. 
R ad pie g u voor die tyd tud Dte? 

Ek het di Voelvry kwessie met 
mnr. Van der Spuy be. preek. Die 
visie-kanselierskomit h t baie 
sterk gevoel dat ons ni die kon crt 
moet to laat nie. Ek het ge e k 
gaan nie dadeli 'n besluit b keod 
maak nie. Ek het prof. Dc Wet e 
vra om ers die din met me. Bur 
ger tc bespreck en met mnr. V 0 
der Spuy weer te ge cis. Ek het 
hom ,ok gcvra om ander student - 
menings aan te hoor, 000. r ndere 
die van die KlA. 
D ar word ook esc die univ r it it 
mo . t ni ,politi k nt i nlc. Voel 
II nl di, univ r. it It ra d It t m t'n 
b .Iult 00 byvoorb Id dl ; d tyd 

verbod op dl EC Jui .. ot e- 
kie ni ? 

Ek dink ni so ni . Jy knn ;. on 
het kant gekies dut laar dieD plig 
behoort te wees, maar ek dinlC nie 
dit is politic wat da r gtcr sit nie. 
Die universiteit en . y bestuur moet 
hom beslis ni in die politi k b gecf 

(vervol op b114) 

By Voelvry gaan dit ewoon om 
'n kruheid wat ek dink nie tuishoort 
op die kampus nie. Ek wil my nie 
uitspreek oor die manier waarop 'n 
ander universiteit hierdie dioge 
hanteer nie. Ek sou nie toelaat dat 
daar 'n karnavalvlot is wat met 'n 
persoon op .0 'n wy. e die drank 
steck nie. 

Net so roep ek altyd die redak 
teur van die Stellenbos. e ~tudent of 
die Akkerjol in en se "assehlief, 
geen rassistie e dinge nie, en geen 
spottery byvoorbe Id met mense se 



ie grootste studentebelang I DE VRIES 
fi ik d If d" d ' kif' H' di ., k ifi (vervolg van b1.13) 

DIE woord "studentebelange" is 'n Ish eer en ?nse stan ig IS, w.or me g~noegs~am op. s 00 0.10 rer ie Sl~uasle, mo~t, gere u 1- 
belangrike begrip in die woordeskat My beraming dan ook dat byna die ouerhuis by die Afrt~aa~se kind seer. word. Ole universiteitsowerhe- nie. Oat daar gesprek oor die poli· 
van elke student. Dit verwys im- 90 persent van aIle Afrikaansspre- gekweek en aangemoedig me. Afri- de, ID samewerking met die kampu- tiek op kampus moet wces is seker. 
mer. na wat vir elke studente op kende Maries hul politieke voorkeu- kanerkinders word grootgernaak sIeiers, moet 'n doelbewuste en ge- dit is noodsaaklik, maar die univer 
Stellenbosch belangrik is. re met hul ouers deel. l'1aar dis nie met die sien!n!? dat "polit\ek vir die sarnentlike pOl!inll.. aan~end om 'n siteit moet hom nic hierrnce bemoei 

Die universiteitsowerheid en die net studies wat hierdie toestand grootmense IS • So skryf n besorg- inhoud aan die Idee waarvoor nie, 
kampusleiers stel hulself ook ten blootle nie, die getuienis Ie ooral op de ouer in Die Burger onlangs dat Stellenbosch staan, te gee deur 'n 
doel om die kollektiewe studentebe- kampus rond. Studente kla dat Die dit vir hom "verontrustend IS dat verklaring uit te reik. So 'n verkla 
lang te bevorder dit wit se die be- Marie byvoorbeeld "te veel politiek studente wat net 'n paar jaar uit die ring van die beleid, beginsels en 
lang van die ge~jddelde st~dent. praat", dat dosente te veel "in die skool is en nog net met die lekker regte, moet die universiteit se rol 
Hierdie kollektiewe studentebe- politiek inmeng", en op"SR-sir~':lss~ kant van die le.w~ te doen gehad aan die hand ~an bestaande ~n er- 

lang het homself tot baie interpreta- ~at ,.sckere kandidate t~ polities het, ~.ulke gewigtige besluite wil kende akaderniese waardes I.n die 
ics uitgeleen, soos dit blyk uit die IS. Studente kan tog mks regkry neem. v".randerende gcmeenskap uitspel. 

I · beleidsverklarings van aspirant stu- Dit kan as vaste riglyn dien vir .dle 
denteleiers _ dis bloedskenk, in- optrede van veral karnpusorganisa- 

I komtye, toue by die Neelsie, was- MENING (1) sies en studenteleiers. 
masjiene en, les bes, sypaadjies. Die inhoud van so 'n verklaring is 

Ek wil argumenteer dat die be- ook problematies, maar dit moet 
langrikste belang van elke student veral die universiteit se rol in 'n ver- 
is om rolities en so iaal voldoende anderende samelewing definieer en 
geskoo te word vir die rol wat hy of "Die grootste belang van uitspel. Sodoende kan studente aan- 
sy in ons gemeenskap moet speel. gemoedig word om selfstandig en 
Suid-Afrika beleef 'n tyd van fun- elke student is om polities krities die Suid-Afrikaanse gemeen- 
dementele politieke en so iale ver- en sosiaal geskool te word skap te ondersoek en te evalueer, 
andering. Hierdie realiteit stcl be- vir sy rol in die samele- onder leiding van die universiteit. 
sondere hoe eise aan die jeug wat win g , ' '. s k r y fAN TON Oor die algemeen kan die SR, as 
hierdie veranderinge nie net moet SCHOOMBEE, LLB-stu- amptelike en sentrale verteenwoor- 
deurleef nie, maar ook sal moet kan digers van die studente-unie, poli- 
hanteer. dent en gewese voorsitter tieke en sosiale bewusmaking van 

In 'n onlangr e artikel in Die van die NP-studentetakke. studente voorop stel, en dit aktief 
Suid-Afrikaan .(le~te/som~r 1987)., ANTON SCHOOMBEE bemark. Die SR het 'n amptelike 
skryf prof. Hermie Kotze van die politieke mandaat, maar die indruk 
departement Politieke Wetenskap nie, so kom ons los eerder die poli- Afrikaanse kinders word geleer word geskep dat hulle verskoning 
aan die Universiteit van Stellen- tick", is n6g 'n refrein. En eerste- am altyd gesag te aanvaar en dit vra aan die studente daarvoor, ter 
bosch oor die opvallende politieke jaars vertel verskonend dat hulle nooit te bevraagteken nie. Op skool wille van die steun van die apatiese 
apatie van die Afrikanerjeug. Dit ouers hulle gewaarsku het om nie is die onderwyser altyd reg, in die studente. 
blyk dat jong Afrikaners (relatief "polities betrokke" te raak nie. kerk is dit die dominee en by die Natuurlik sal die SR altyd na die 
tot die swart jeug) politieke ongelet- Studente behoort nie aileen ge- huis is Pa se woord wet. brood-en-better belange van die stu- 
terdes is. Hy skryf die toestand aan blameer te word vir die toestand Die gevolg van hierdie dwangbuis dente moet omsien, maar dit kan 
verskeie faktore toe, onder andere nic, Die Afrikanerjeug is vandag is voor die hand-liggend. Alles word nie hul prirnere funksie wees nie. 
die opvocdingspatroon vall die Afri- nog in 'n groot mate die slagoffers bloot aanvaar, wat 'n kriticse, be- Die realiteite dikteer vandag aan Met 'n besluit SOIlS die oopstel , I 
kaner. van 'n opvoedingspatroon wat hulle oordeelde en selfstandige gesind- ons dat die SR 'n aktiewe en rele- koshuise vir aile rasse; wie raadpleeg 

Mnr. Jannie Gagiano van dieself- nie in staat stel om volwasse en self- heid jeens die gemeenskap uitsluit. vante politieke rol moet vervul. die universiteit? 
de departement, het deur middel standig oor hul eie rol in die ge- Die Afrikanerjeug loop al hoe meer Bulle kan hierdie rol nie oorlaat Daar is verskeie mense wat daa! 
van 'n reeks studies aangedui dat meenskap te dink nie. die gevaar om deur ons eie toekoms aan studentepolitieke organisasies by belang het, maar die verlof moel 
die politi eke denke van Stellenbosse Kritiese en selfstandige denke gevang te word met ons rugbybroe- wat spesifieke politieke standpunte jy van die owerheid af kry. 
studente oor die aJgemeen ongeso- oor aktuele en politieke kwessies, ke op ons kniee. verteenwoordig nie. 
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KA PU MENI GS lEIERSPROFIEL: ESTELLE V AN REENEN 

Leef jou aktief uit 

1 

Kry die universiteitsraad met derg • 
like besluite regeringsdruk? 

Nee. Ek het byvoorbeeld baie re 
aksie gehad oor die gesprek wat in 
Lusaka plaasgevind het, maar ek 
het nie van een politikus ooit 'n op 
roep gekry nie. Die reaksie wat ek 
gehad het was van ouers. 

Die regering het verteenwoordi - 
ers op die universiteitsraad, in ons 
geval vier wat deur die staatspre i 
dent aangewys word. Die huidigc 
vier het aan die einde van die da 
egter baie min met politiek te doen. 

Wa r trek die Universiteit 'n skel 
dingslyn tussen studente as vol~as· 
senes vryhede gun en vaderlik n 
mens studente optree? 

Dit is nie moontlik vir die Unive" 
siteit om pa te staan vir al sy kin 
ders nie. My benadering is; on 
moet die veiligheid van die student 
op die kampus kan waarborg. OJl~ 
moet met ander woorde boewetl 
van die kampus af weghou. 

Vir die goeie orde is dit so dat ~) 
sal kyk na die soort dinge wat dIe 
orde kan versteur. Onder ander 
kan dit wees swak gedrag deur stU 
dente. Dan sal jy moet optree. 

Die universiteitsraad is vertceO' 
woordigend van oud studente, vao 
donateurs, daar is die regeringsbC' 
noemdes, en 'n lid deur die muni" 
paliteit van Stell en bosch benoe~' 
In daardie opsig beskou ek die unl 
versiteitsraad as verteenwoordigertO 
van al die belangegroepe wat geken 
behoort te word. 
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Die Matie het MAX DU PREEZ, IRWIN MANOIM en RETIEF PIENAAR gevra om te skryf oor die bedryf van hul koerante 
onder mediabeperkings ingevolge die noodmaatreels. 

A pers 
Reguit praat 
• nons 
eie taal 

"DIE vreedsarner klimaat in die land 
maak dit nodig dat daar weer na 

die noodregulasies gekyk word, en dit is 
waarskynlik nou die ideale tyd om veral 
die beperkings op die media te hersien," 
het Dawie (politieke rubriekskrywer van 
Die Burger) onlangs geskryf. 

Hy het na aanleiding van die naderen 
de verkiesing gese daar sal bewyse van 
beweging moet wee" nie net na 'n hoer 
basis van demokrasie in die land nie, 
maar ook na 'n herstel van demokratiese 
waardes wat in meer as een opsig in die 
slag gebly het. 

Baie van die maatreels teen die media 
staan daar as 'n klad op die beginsel van 
vryhcid van spraak, maar is van nul en 
gener waarde omdat hulle in die praktyk 
in elk geval ontoepasbaar is. 

Nli die instelling van die noodtoestand 
op 12 .Iunie 1986 is in Die Burger daarop 
gewys dat planne gcsmee is om die revo 
lusionere aanslag teen die land in felheid 
tc laat toeneem. In sulke omstandighede 
mag gcen owerheid nalaat om voorsorg 
daartcen te tref nie. Dit is 'n internasio- 

In die noodto sta • 

ad 'We 

MAX DU PREEZ 

Max du Preez, redakteur van die 
Vrye Weekblad - nuwe Afrlkaanse 
koerant, skryf: IN Suid-Afrika speel koerante al lank 
, reeds 'n baie prominente rol in die vesti 

glOg en uitbouing van nasionalisme. Dit blyk 
dUidelik uit die feit dat baie van die leiers 
Van die wit en swart nasionalistiese bewe 
!Ilngs, op een of ander stadium, redakteurs 
Van 'n koerant was. 
I Die Afrikaanse koerante het ongetwyfeld 
leelwat in die vroee jare gedoen om Afri- 
kaans as skryftaal te vestig en uit te bou, en 
elf& in later jare die Afrikaanse letterkunde 
gestimuleer. 
k Maar in die jongste jare het die taal die 
Ocrante verbygegaan. Net bejaarde Dop 
Per-dominees op die platteland praat nog die 
OOrt styweboordjie-Afrikaans wat Die Bur 
er en sy susterskocrante gebruik. 
Die leeue-taak wat die Afrikaanse koeran 

t~ met groot geesdrif uitgevoer het, was om 
ddlC Afrikaanse taal as die taal van die onder 
rukker in die oe van ons bruin en swart 

hUndgenote te help vestig. Afrikaans leen 
?m beter tot 'n vryheidstaal en 'n bevry 

dlngstaal as 'n staatstaal, 'n landdrostaal, 'n 
poli lctaal, 'n Casspir-taal. Hoor maar hoc 
I)r~at Swapo dit in Narnibie. 

. n Paar van ons het verlede jaar moeg be 
gin raak om vir Engelse koerante te werk net 
kllldat ons polities so ver van die Afrikaanse 
Ocrante verwyder was. Ons het vir onsself 

b c: Afrikaans-wees mag nooit 'n "draw- 
ack" in die lewe wees nie. Ons het die reg 

~!l1 ons professie in ons cie taal te beoefen en 
t Ir ons eie taalgemeenskap tc skryf. En ons 
I aalgcnote het die reg om in Afrikaans te 
Ces war werklik in hulle land aangaan. 
h Ons kan dit net doen in die taal wat die 
d~~rller en die polisieman en die soldaat en 
c·le mense se propagandiste vir hulself tocge- 
ICS het. Ons moet ons taal terug-hijack. 

v 0 het Vrye Weekblad op 4 November 
U'trlede jaar begin. Die reaksie op ons eerste 

I gawe was 'n skok vir ons en ons lesers - 
1\1 ~ie reaksie daarop was 'n openbaring. 
h f1kaanssprekendes, veral wit Afrikaners, 
kC~ elf begin glo 'n koerant is nie daar om Italkop te skryf oor die werklikhede nie. 
ll) U \e .het begin aanvaar dat dit goed en nor- 
nna IS. as Stoffel Botha en Magnus Malan 

hoo Adnaan Vlok besluit wat die yolk be- 
rt te weet, 

s \VOorde soos "gewapende stryd", " weer 
b~~ds?eweging'" "nasionale demokratiese 
hUIJ eglng" en "nie-rassige demokrasie" het 
~ngemaklik gemaak, want van sulkc 

)j Di t is tydeli odi g ... net I RETIEF PIENAAR, hoofr dakslelld naal aanvaarde beginsel dat die veilig- wat vir die meeste m n. e aanva rb ar is, 
van 01 Bur er, skryf: heid van die staat en sy mense 'n regcring is net so belangrik. Di gevaar van die 

se hoogste prioriteit behoort te wees. noodtoestand is dat dit die geru stell nd 
Ncgatiewe gevolge van die noodto - illu ie an wek dat di revolusionere aan- 

stand soos die daling in die waarde van slag gebreek en normalitcit herstel i , 
die rand en 'n knou vir sake- en be Ie - Ook is daarop gewys d t di noodmaat- 
gingsvertroue in die land moes op eweeg reels 'n nog groter verantwoordelikh id 
word teen die veiligheid van mense en hul op die v iii heid ma t pi ias. HuB' al 
bcsiuings en die handhawing van die r~g stren dis ipJine moct handhaaf en hul 
en orde. Met die noodtoestand word me beeld by die groot publiek gesond moet 
konfrontasie gesoek nie. Dit i. voorko- hou. 
mende optrede teen geweld .. Kalmte en Oor b perkings op die media as d el 
orde is nodig vir onderhandeling, en ver- van die noodmaatrcels is ge c dat dit ho- 
dere hervorming. pcli tydelik 'at wees en ter willc van 

Deurentyd is die standpunt egt~r g stel demokratiese waardes wat almal wit be- 
dat die noodtoestand so gou docnhk opgc- hou, 0 gou as moontlik opg hef b hoort 
hef behoort te word. Dit kan nuttig wees te word. Die Pro -pers is dit v rwyt dat 
om onluste ie laat afplat, maar dit kan hulle met een-o ig • onbillike veldt gt 
nooit 'n werklike en permancnte oplps- oor die onrus een geringe bydrae gele- 
sing wees nie. Politi eke en maat~~aphke wer het tot die besJuit dat die m din 
griewe kan me deur noodmaatreels aan- "vasgev t" moet word nie. 
gespreek word nie, en aan die gere ver- Di taak om die publi k in elig te hou 
digde griewe van gekleurdes moet aan sal deur die owcrhcid. nouge et uitgevoe; 
dag gegee word. n~oet word., As dit me gebeur nie, a n 

Blywende orde kan nie deur streng v~i- die waarheid o~ andere maniere deursy- 
ligheidsmaatreels gewaar~org. word OIC. pel, om van wilde gerugte nie eens te 
Goeie regering vir almal l~ die land. en p(aa! nie. 'n Ingell te publiek i in insur .. 
die vind van 'n staatkundige oplossin gcn ie-oorlogvo rm en terrori e- itua .. 

goed Ices jy net in Afrikaans as die konteks 
negatief is. 

Soms, na heftige kritiek, het ons deur die 
berigte gelees om te sien waar hulle so erg 
radikaal is. Dan kom die mense agter dat dit 
net radikaal klink omdat dit in Afrikaans is. 
Vertaal jy dit in Engels, sou iemand skaars 
'n oog knip. 

Dit is wat Afrikaanse koerante met ons 
taal gemaak het. 

Oaar is nog 'n rede waarom ons 'n koerant 
in Afrikaans uitgee. Oor die jare heen het 
die Afrikaner weens sy onderdrukkingspoli 
tiek homself so van sy landgenote en die in 
ternasionale gemeenskap geisoleer dat hy 'n 
totale paranoia ontwikkel het - 'n niemand 
verstaan-ons, niernand-het -ons-meer .. 1 ief-ge 
voel. En boonop die bang-vir-die-verlede-en 
skaam-vir-die-toekoms-sindroom. 

Omdat die Afrikaner nie meer sy politick 
van sy taal kan skei nie, kan hierdie para 
noia net in Afrikaans aangcspreek word. As 
'n koerant die werklike toestand van die na 
sic in Engels aan hom probeer oordra, dan 
maak hy dit maklik af as die giftige Engelse 
pers. Met ons moet hulle aan nuwe versko 
nings dink. 

Vrye Weekblad is nie die eerste geskrewe 
protes in Afrikaans teen die stelsel van wit 
oorheersing nie. Maar miskien het Vrye 
Weekblad 'n spesiale rol, want hy is ge 
stroop van akademiese pretensie en neo-ver 
ligtheid aan die een kant en van die glossy 
geid van Boere-yuppiedom aan die ander 
kant. 

Die Afrikaanse media buite die establish 
ment het nie net 'n "bekeringsrol" nie. Die 
nuwe rol wat wag op Afrikaanse media wat 
die stryd teen apartheid aanse, is om vir die 
pas-bevryde Afrikaner 'n nuwe tuiste te gee. 
Ek dink dit is esscnsieel dat hy sy taal met 

hom kan saamvat. Daardie kombersie gaan 
hy nog vir 'n geruime tyd nodig he. 

Om af te sluit: As ons glo in 'n nie-rassige 
demokrasie vir Suid-Afrika, moet daar tog 
sekerlik vir die Afrikaanssprekende ook 
daarin pIck wees. Ons moet die weg da r 
voor nou begin baan deur die taal te bevry 
uit die kloue van die wit rassiste en hul rnee 
lopers. 

tell you 
either" 

A fair enough argument, 
but it misses the point. These 
secrets are not being kept 
from our enemies. They arc 
being kept from our elves. 

You cannot be told what 
happen in townships and in 
police cells becau e if you 
did, your resolve might falter. 
You might suffer twinges of 
con cience. You might chan 
ge your mind about white 
South Africa's contributions 
to a just society in the sub 
continent. 

The great irony is thai. our 
government hardly needs the 
censorship. White South Af 
ricans have a built-in knack 
for shutting out unplea ant 
rea Ii tie . 

We need never worry 
about confrontin this darker 
side on television (the only 
unrest we ee on SA TV hap 
pens in Beirut) and the lea 
ding newspapers, like Die 
Burger or The itizen, pro 
tect us from heart-burn over 
breakfast by telling us that 
while the planet is generally a 
dreadful place, we are fortu 
nate to live in a rare pocket 
of sanity. 

But there arc however some newspapers, a 
minority, which are published for the speci 
fic purpo. of telling unpopular truths. The .. 
se newspapers are known disparagin Iy as 
the 'alternative press" an unflauerin title 
which suggest that the reality they portray 
is marginal, when indeed it is the c ntral one 
in South Africa. 

Their names arc known to most outh Af 
ricans only when they run foul of the govern 
ment. They are unpopular with the govern 
ment because they pe r into corn r where 
we are not supposed to I ok. They tell of 
burgeoning squatter camps where tens of 
thousands live in cr rdboard hack; of politi 
cal activist who arc mysteriously murdered 
by a sassin who are n ver caught; of extra 
ordinary violence in remot area whose na 
mes YO,u have not heard of; of poverty ( nd 
starva non, 

I would recommend that you read an al 
ternative new pap r. Not b caus ding so 
will be fun, for these are new pap r which 
b ar bad tidin s. Nor merely becau e J hap 
pen to edit on . But if you are to fac up to 
the future of this country, and if your child 
ren arc one day to live here peacefully, y u 
cannot blinker yourself from the cri I that 
i br wing around you. 

The i. su s the aIt rnative pre s cover r 
not 0 remote thr t th Y will never ffcct 
you. They are happening rig} t n your door 
step. Tomorrow, the Rowdcr k g may explo 
de. Don't say then: It wa n't my fault. I 
didn't know," 

IRWIN MANOIM, co-founder and co 
editor of the W kly Mall - the 
weekly newspaper launched four 
years ago, writes: 

C ENSORSHIP? What censorship? Visit 
your local CN A and you'll find the shel 

ves crammed with newspaper headlines 
blaring out their partisan views, from Die 
Burger to Die Patriot, from the Sunday Ti 
mes to the Sowetan. 
But just how free is this press? Perhaps 

you can answer that yourself, by trying out 
this simple quiz: 
• What really happened to South African 

soldiers in Angola last year that we so sud 
denly withdrew our army and made peace? 
• What happens to political detainees in 

the police cells? Why is it that so many peo 
ple have died in those cells? 
• In the last two years, have you read an 

eyewitness account of how police deal with 
township unrest? Or has all township unrest 
perhaps ceased? 
• Some universities were closed this year, 

There were clashe between students and 
police. Do you know why, and do you know 
what happened? 
• You've been told that Archbishop Tutu 

makes peeches advocating sanctions. Have 
you ever read such a speech? 
• What are the political aims of the Uni 

ted Democratic Front? Or the Detainees' 
Parents Support Committee? 
• Naturally, you are an anti-communist. 

Is that because you read communist litera 
ture and made up your mind that you didn't 
like it ... or did someone make up your 
mind for you? 

I • Where do we get our oil from? Does 
South Africa have the Bomb? 

You don't know the an wers? I'm afraid I 
can't help. I,m not allowed to. 

For our pre s, while it seems fre , may 
operate only within carefully demarc t d h~ 
mit .. 
It is quite possibl that ou approve of 

censorship under certain ircumstance. 
There may we1l be a sound strategic reason 
why police and army matters have to b. 
kept secret, for, after all, this is a country at 
wa~ 

de 
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DONDERDAG. 11 MEl: 
• 'n Vlooimark word in die Neel 

I ie loopgang gedurende die og 
I end gehou. 
I • Die ees van die Kunste hied 

I O,m 13HOO 'n Straatteater opvoe 
nng aan. 

I • Die K e is e r w 0 r d van aa n d 
, (201l15) in die H.B. Thom teater 

ngebied. Dit is 'n verwerking 
Van Andersen se prokie van die 
kaal keiser deur Bartho Smit. Die 
"erhaal pee] af in 'n mod erne 
Afrika-land. Neels Coetzee, Louw 
Verwey en Casper De Vries is van 
die bekende akteurs wat daarin 
p el. Vanaand se opvoering ten 
bate van licfdadighcid, Dit peel 
ok op 12 en 13 Mei. 
• Fliekhoogtepunte van vandag: 
T~e Big Chill om 161130. ewe 
Vn nde hou 'n reunie en herleef 
hul "anti-establishment" dae. The 

I u.:al/ speel om 191-:100. ~Iierdie 

d
PJn Floyd album word op treffen- 

b
e manier uitgebeeld en laat 'n 
Iywende indruk. 
• Freedom Now word in die Bax 
ter • e konsertsaal deur die Cape 
f1at~ Players aangcbied. Ilierdic 
~uli~ekgroep illustreer deur lig 
d~rtlge sketse, danse en musiek 
re taktieke wat deur die kerke, 
tud nte, eetstakers en vakbonde 
bruik is in hul "struggle" vir 

Vryhcid. Dit spcel tot 27 Mei. 

DE~IDA YS IN HELL 
lJrr R: P;J. O'Rourke 
G.: Picador. 

~/ O'ROURKE e Holidays in 
I I~ behoort verpligte lee stof vir 

kle~1 fanatiese gematigdes en/of 
We Ingee tiges in Suid-Afrika te 
\Iv t' Ook daardie uurgat kon er 
~.I We wat in groot etalle in 

r Id·Afrika be ig i om on ko ba- 
~llr tof tc mor . 

dl [)I root rede hiervoor is nie in 
n ~_rste plek omdat die boek so 
()'R_ ~ i nie. i ecrder omdat 
k(Jn oUrke self ook klein e tig en 

rwatief i , maar ten sp,Yte 
h{)lll""an (of dalk vanwee dlt?) 
n . elf en die wereld om hom 
h til te ern tig opneem nie. Hy 
~ ,ook 'n gesonde minagting vir 
[IPt 1 rnaniere en verfyndheid van 
te Ir d . Daar is nou vir jou 'n le e r 
in~ ~t O'Rourke i onpeneeslik 
hi -Hy noem hom elf n "Trou 
t u l'ourist" - iemand wat redak 
\11/ ~an ompraat om y toere na 
bur UIth e van die wereld te 
Q dat hy daar na di op tan- 
11' dwaashede, politieke kri ise 
~an nder menslike ab urditeite 
oj t gaan yk ... en dit kan e 

. A hoof van die "I nternatio- 

VRYDAG. 12 MEl: 
• Die Endler bied vanmiddag 'n 
etensuur van kamermusiek aan. 
• Die omstrede Voelvry konsert 
vind vanaand by die Drie Gewels 
Hotel in Lynedoch plaas. Dit be 
gin om 21 HOO. Dit word deur Ra 
dio Marie en Spog aangebied. An 
dre Letoit, die Gereformeerde 
Blues Band, Bernoldus Niemand 
en die Swart Gevaar sing hul al 
ternatiewe Afrikaanse musiek. 
Die omstrede "Watter vriend het 
ons in PW" en ander nom mer 
soos "Hillbrow" en "Boer in 
Beton" is op die program. 
• Lohengrin begin vanaand in die 
Nico Malan Operahuis. Hierdie 
Wagner-opera specl in middeleeu 
se Europa af en is 'n mee leurende 
verhaal van politic e intrige, ver 
raad en 'n geheimsinnige, naamlo 
s~ ridder wat 'n jong vrou verde 
dig wat vals aangekla word. Die 
opera word op 17, 22, 27 en 30 
Mei herhaal en begin om 19HOO. 
Die sangers is Andrea Catzel, Mi 
chael Pabst, Wayne Long, ally 
Presant en Dewet van Rooyen. 

5ATERDAG. 13 MEl: 
• Fliekhoogtepunte: Children oj 
a Lesser God speel om 14HOO in 
Cine 3. 'n Dowe vrou (ge peel 
deur MarIce Martin) raak verlief 
op haar terapeut (ge peel deur 
William Hurt). The Moderns 
speel om 19HOO. Parys in die 
1920s en 'n sappige storie oor die 
verval ing van skilderye. Paris 
Texas speel om 21 HIS. Dit i 'n 
fasinerende verhaal van men e 
wat nooit vind wat hulle 0 k nie. 
Natasha Kin ky speel hierin. 
50 AG, 14 MEl: 
.'n Kamermusiek program word 
om 20B 15 in die Endlersaal aan 
gebied. Marianne Marten (fluit), 

.. ric Marten (tjello) en Li Gar 
on (klavier) p el mus iek van 
Weber, Faure en Martinu. 
• Die tellenbo se Strykensemble 
speel vanaand 20H30 in die Kaap 
stadse stad aal. J lulle voer 'n Mo 
zartprogram uit met Gina Beuke 
as oli in Moz rt Derde Viool 
konsert. Eric Rycroft dirigeer. Die 
strykcnsembel gaan in Junie weer 
in Europa toer en hierdie is een 
v n die voorbereidingskon erte. 
Moet hierdie uitvo rin ni mis 
loop nie. 

MAA DAG. 15 M I: 
• r'liekhoogtepunte: The Whal s 
of August om 14HOO. B tte Davi 
en Lillian Gish p el twee u ters 
wat die verra sing van die lewe 
mo t hantecr. 
• Stand by Me peel om 19HOO. 
Die wedervaring van drie eun 
tj ies. The As aul t pe I om 
21 HIS. Dit i 'n Holland film 
oor 'n jong man se ob e. sic m t y 
kindcrdae aan die einde v n die 
Tweede Wereldoorlog. Die film 
het 'n Oscar gew n vir di beste 
buifeland e film. 
• Die dorp traatgalery op n van 
aand om 191100 'n tekening uit 
stalling van Paul Em Icy, do ent 
aan die Stellenbo se Kun fakul 
teit. Dit is wit-swart tekeninge van 
men e in en om Ern lye woo 
nomgcwing, han hho k. Die uit 
stalling duur tot 2 Junie. 
D 5DAG. 16 M I: 
• Die Kaap tad e imfonie Orke 
Blaa kwintet speel vanaand om 
20HOO in di ndler .aal. Olivier 
de Groote (klarinet), orvin Mat 
tei (fluit), Kevin Vingeau (hobo), 
In 0 Holland (fagot) en IIze Brink 
(horing) voer 'n program van Ros 
sini, Niel on, Barber en Mozart 
uit. 
• FJiekhoogtepunte: Wolf at th 
Door om 101130. 'n L wen ket 
van die skilder Gau in, veral die 
tyd wat hy in Hani deur ebrin 
het. Kiss of the Spiderwoman 
speel om 14HOO. William Hurt in 
hierdi uitstaande film oor 'n 

woont s van 'n "charmer" wat 
v rveeld vrouen omkrap. Agile 
of God spe 10m 141100. Dit han 
del oor 'n non wat eb rte e 
aan 'n kind, dit v rm or n v . 
oortuig i dat'n h iii h r b - 
vru h t. Jan Fonda en Anne 
Bancroft p el di hoofrolle in 
hierdie aangryp nd drama. 
DONDERDAG. 18 M I: 

nal Affairs Desk" by Rolling Sto 
ne tydskrif, kry hy deesdae baie 
tyd hiervoor. 
Holidays in Hell dan ook be- 

taan hoofsaaklik uit die artikels 
wat O'Rourke vir Rolling Stone 
geskryf het waarin hy alles in sy 
verrnoe doen om oveel men e 
moontlik so gou as moontlik 
kwaad te maak. 'n Brit e re n 
sent het onlangs 'n oh kure bo k 
afge kiet dcur te . e: "It's alm t 
a funny as (Hitler's) Mein 
Kampf, but not nearly a though 
tful". Wa: rop O'Rourke g A het: 
"I want that on the cover of my 
next book". 

En O'Rourke het behoorlik die 
wereld d urkrui om sy fO pin te 
vervul. By wa in Lebanon waar 
hy oor die toeri mebedryf ver lag 
gedo n het. Ook in die Fillipyne 
en Nicara ua het hy gaan rond 
snuffel, En dan was hy natuurlik 
ook in Suid-Afrika ... 

Hy het Suid-Afrika baie 0 
California gevind maar to ook 
ander . The South Africans don't 
say, like the Americans, 'Indians 
have a legal right to live in Ohio, 
but, oops, we killed them all.' 
The South Africans ju t ay, 
'Fuck you. ' J believe it's right the 
re in their constitution 'Article 
IV: Fuckyou. We're bigots." 

In J Salvador word hy gekon 
fronteer met die hopel osh id van 

nie meer vleiend ni . No 'n be 0 k 
aan 'n vakan iedorp vir wed r 
bor Chri tene e hy: We cam to 
coff but w lit away converted. 
Unfortunat Iy we were converted 
to Satani m. Now w 're lip half 
the night going to witch s sab 
baths and hav to pend our fr e 
time r citing the Lord' Prayer 
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doekics om nie; hulle ing van die mor en oneufcmistie e atire. Lied 
vcrvrccmding van die jong Afrika- jies soo "Boer m Beton", "Lalie' 
ncr van sy kultuur en volkstrots; en "Bar op De Aar" i al deel va 
hulle trek die volk se voorspelbare die 'tcllenbo eh-repertoire. Hicrdi 
lcwenstyl en gewoontetjies aan flar- skrywer, digtcr, sanger en Bakovcn· 

""""""~= de. [ .... n hulle doen dit met soveel re ular se pretensiclo e mu iek 
tyl G'n wonder die beskermer groei op jou, of jy nou daarvan h n 
van die. tatus quo is op hulle agter- of nie. 
pote nie. D' hei ., k k Alternatiewe Afrikaner. ommer IC ge elm inmgste ara ter van die toer, Bernoldu Niemand, i '0 
Ecn, Johanne Kerkorrel, leier van boorling van Springs: genoeg 0 

............. ~ die Gereformeerde Blue Band, enige cn itiewe jong man op dJ 
1IIIIIIiliIiiI"'~..J voel dat hulle mu iek daar is om Voelvry-wa te laat pring. Hy i 0 

... '·"" ....... __ ... 1 vooroordele en kulturele grense af die enig te Engels prekende lid VI n 
te breek. Die jong geslag weet dat die entourage. y debuut-album 
die ouer gesJag hulle in die kompro- Wie is Bernoldus Niemand, is in n 
mi 10 e itua ie gedompel het waar- kla van. y eie I iemand i 
in Suid-Afrika verkeer. Hulle IS Suid-Afrika se eie frank Zappa 
"angry", en hulle wil dit . C. noem. 

Bulle debuutalbum Eet Kreef, 
lyk na 'n wenner, en na die om tre- Sy mu iek dryf die spot met dl 
de Piekniek by Dingaan is Kerkor- klas ieke Oos-Rand prototipe; roa 
rel en Kie stewig gevestig in aile houses, drive-ins, kontreimusiek 
kwaai en ritmie e jong gemoedere al. Meeste mense weet van sy be 
op soek na oorspronklike vibes. roemde ballade oor "Snor Cit}' 

Om op gevestigde tone te trap alias "Pretoria Megavibes". }\lie 
was nog altyd heiligskennis in 'n mand (sy naam i eintlik Jame PhI 
land waar humorloo heid die ho g_ lip) beplan n.a die toer geen verd . 
ty vier. Kerkorrel en die GBB trap re optredes me. 
nie op tone nie, hulle staan lank en Daar word gese dat niemand 'n 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hardopdieonderdruktegewctevan idee waarvan die tyd aangeb~e 
volksvaders, regeerders en heilige het, kan stop nie. Die idee waarvo" 
koeie. Hulle draai geen doekie om Voelvry taan stryk vanselfs prekend 
nie, en onverdunde waarhede het nie met die idee waarvoor Stelle" 
gewoonlik meer byt as wat enu- bosch staan nie. Dit kan egter nl 
agtige sedebewaker kan hanteer. weggewen word nie. Die tyd vH 

Andre Letoit, op Stellenbo ch die Voelvry is hier. Die 0 sewa stoon' 
bekendste van die Voelvry-rockers, roller deur die platteland, en verb 
se ongestemde kitaar en duidelike jy hulle hier, sal hulle net 'n paa' 
voorliefde vir D-majeur plaa geen kilometer verder vir 'n groter e 
stremming op sy musikale eindpro- hoor peel. Viva Voelvry. Die Alter 
duk nie; dit i' immers deel van die natiewe Afrikaner sal bo-oor jOU 
di . Sy lirieke 10 poor van droe hu- musikale vooroordele RY. 

• es 

eker be ig om moeg te raak vir mu 
iek wat berge, borne en kabbelende 
waterstrome besin . In 'n land wat 
rou ivan vooroordele, onreg en on 
eerlikheid wil 'n men nie meer 
huppel deur die groen velde van 
mu ikale ontvlugting nie. 

Daar i "issue" wat aangespreek 
moet word, en feitlik geen Afri 
kaan e kun tenaar het nog ooit die 
moed aan die dag gcle om die ding 
by y naam te no m nie. Daar was 
halfhartige pogings van die kant 
van David Kramer, wat ongelukkig 
meege leur i deur die manne van 
die Royal Hotel. Hy het toegelaat 
dat hy volk besit word. 

Die voor taander van die Afri 
kaan e luisterliedjie het ook in on 
bruik verval. Ilulle 0 tsappigheid 
wa leg verdo s I in meer poetic 
regverdigbare taal, terwyl die in 
houd nog steed gebroke harte en 
Namakwaland se blomme besing 
het. 

Daar i ge n preten ie of "poe 
sie" betrokk by die Alternatiewe 
Afrikaner ni. Hulle draai geen Foto: T ANJA HI 

Orbi 0 ncar 
ROY OOOISO : Mystery Girl 
PROD: J ff Lynne, Roy Orbi- 
on, MI e C bell, Tom 
Petty, T Bone B m tt. Bo a 
et 01 
DISTR: RPM R cord Co. 

I • 

FERDINAND PI NAAR 

The Fly II here soon 
The Fly II i a succe or in spirit II. 
~o T~e F!y, yet. differs crucially in Eric Stoltz star a Martin 
Its dl~ectlon. Director Chris Walas Brundle, the brilliant off pring of 
expla.lO: 'The Fly II retain the the unfortunate scientist who e pi- 
emotional Impact of the original oneering work in the tran mi sion 
and the !ove t~ry .that wa so Int~- of metter has bequeathed a legacy 
gral to It. This film, however, 1 of horror to his on. Martin, who 
more dynamic. It ha a quicker discovere that he too po sc es 

aberrant gene, find himself in a 
fierce battle to become human. 

Daphne Zuniga, tar a. Beth 
Logan. a feisty and intelligent girl 
who gives th helter d Martin hi 
first limp of normal exi ten 
ceo 

Lee Richard on tar. a Anton 
Bartok, the ruthl shad of the 
Bartok cience Indu tries wh at 
tempt to exploit Martin. 

h filmmaker have created a 
grand and foreboding environ 
ment in which the main action of 
the film takes place. The telep d 
room is no longer in a loft in a wa 
rehou ,but is now in a hu e me- 
dieval dun eon-like place. ' 

The creature differ va tly from 
the one n at the conclusion of 
The F!y. It ha. a more tylized 
10 k With a much cleaner design. 
It comes acr with intelligence 
a well as power. 

I t only remain to be een whe 
!her The Fly II is going to follow 
In t~e foot tep fit predeces or. 
It Will be relea ed on St r Kinekor 
circuit on 19 M y. (Edn, R lof 
se) 

pace and lar~ r cope and de 
fine tit conflict betwe n g d 
and evil m re cler rly. 

Wal began his career in mo- 
vi a a p ci I ff cts exp rt. He 
w n the 1987 Academy Award for 
B t Make-up for his work on The 
Fly. 

IIi w rk on The Fly 0 im 
pre s d the right people that he 
w ivcn th opportunity to mak 
hi ir tori I de but with The Fly 

EEl KREEF! 
is nou by 
Musica 
bes ikbaar 
op plaat 
of kasset 

lVIttSJCB 
OROSTDY ((NTRI, smUN'~CII. TIl. ,~ 
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A S 'n men I 0 lank soo jy in 
di toneelbedryf i , leer JY a 

kt ur nog lets nuut jy met n re 
I' Cur 00 M rthinu Bas on 

werk? 
Natuurlik, 'n mens leer met elke 

'tuk, want die proses begin altyd 
Oar en oor. 'n Toneelstuk is dicp ge 
unker in die lewe en dit word 'n 
~ro es van die lewe ontdek via die 
d ramaturg. Toneel is so wyd soos 
t
Ie lewe en daarom kan n mens al 
Yd lets leer. 
Di die eer te keer dat ek saam 

Olet Marthinus werk. Hy is 'n er 
Yare regisseur en 'n dinamie e man. 

Y iening van die werklikheid is 
r ali tics. Sy werksproses is baie 
~I elfde as ander regisseurs s'n en 
y ~egryp sy spelers baie goed. I 
Bmne die beperkte tyd wat ons 

b had het om die produksie op die 
n te bring en die druk wat daar 

III gepaard gegaan het, was dit 
d am saam met hom te werk. 

JV h t 01 vir televi i ,film ow I 
:~ di v rhoo g werk. Watter 

I'll dlum verkie jy en hoekom? 
t Beslis die teater. Daar is geen 
u':VYfel daaromtrent nie. Dit is waar 
) I peler, skrywer en regisseur se 
I r tste uitdaging Ie. TV en film is 
~ter~ssante mediums, maar dit bly 
Inthk vermaaklikheidsmedia. 

n In die teater gaan dit oar meer as 
~ermaaklikheid. Die teater is 

Midlife crisis at Libertas 

D~ KEISER, Bartho Smit se 
v rwerkin van Ander 
s n se sprokie oor die 
kaal keiser word binne 
kart· Stellenbosch oon- 

bied. BETSI DE VRIES 
h t met die veteroan 
akteur, LOUW VERWEY 
aan praat. Hy vertolk 

di rol van die Minister 
van Kultuur in 'n moder 
n Afrika-land woar die 
kleremaker 'n rebelle 
I iris. 

~WERNER SWART 
1l;1F. Libertas Theatre is putting 
p a £roduction of Athol ugard's 
ho~P e are living there in colla- 
p ahon with the US Drama De 
rtrnent. 

() Noel Roos, a lecturer at the 
rna Department, i the director. 

gekoppel aan die visionere sy van 
die mens en dit is waar jy bewus 
kan word van die enigma van die 
lewe wat tog die doe} van toneelspel 
is. 

As 'n mens ouer word, word jy 
soos aan die begin toe jy jonk was, 
want jy sien dinge weer helder. Op 
die stadium van my lewe wil ek die 
graagste in die teatet werk. 

Ek sal altyd die inheemse teater 
bo die internasionale filmwereld 
soos The gods must be crazy, waar 
in ek gespeel het, verkies. My by 
drae tot die inheemse teater IS vir 
my die belangrikste element. 

WA T het jou in "Di Kei r" 
geboei en w rom h t jy dic 

rol aanva r? 
Wat my geboei het is die feit dat 
die sprokie op soveel vlakke waar 
is. Dis polities en filosofie waar. 
Op menswees-vlak is die sprokie op 
aIle vlakke waar; ons weet nie wan 
neer ons kaal is nie. 

Die karakter wat ek vertolk, 
naamlik die Minister van Kultuur, 
heg aIle waarde aan die uiterlike 
soos mag, vertoon en geld. Hy is 
feitlik 'n karikatuur soos in 'n spro 
kie, maar met die veskil dat dit 'n 
sprokie vir volwassene is. 

Die wonder daarvan is egter dat 
die basiese sprokie ook vir kinder 
toeganklik is. Bartho Smit is ook 'n 
goeie vriend van my en daarom is 
dit vir my 'n aangename ervaring 
om in een van sy stukke te speel. 
Hy i 'n fyn dramaturg, miskien 
cen van die b stes. 

Jy sp el dikwels komie e rollc. I 
dit P r oonlike voorkeur of i dit 

m r net toevallig? 
Daar is nie vir my 'n verskil tu . en 

"Milly has a whole life's exper 
ience behind her, which I cannot 
po sibly have at my age. 1 have to 
use my imagination and emotions to 
create the character. ]t is an emo 
tionally straining role," she said. 

According to Ms Fcnix, this part 
is a very important experience for 
her. It teaches her the discipline 

Students present Fugard 
~r~rlama tudents Catherine Fenix, 
1 0 d H on, Waldi chultz and 

nyu Swanepoel form the cast. 
I ad therine Fenix plays her first 
&ra. he is Milly, a middle-aged 
kno tlOlfontein woman in this well- 
~n Fugard play. 

ri i Il~ experiences an emotional 
dro ecause her lover, Mr Ahlers, 
hi P her after a ten year relation 
hlfd lb1e feels she is too old and past 
11M eanng age. 

l() tc illy Uses the other characters 
lot her feelings about life. he 
one qUe tions herself on what has 

thi hrong in her life. Apart from 
III Ur has a go?d. sen e of hu- 
j thO Bemg an optimi t, he comes 

b II) conclu ion that all human 
I II d' "have the same problem and 

A I aid Ms Fenix. 
~halfCording to her, the bigge t 
\\loll) eng in the play is to portray a 

n more than t wic her age. 

which is needed to capture mall 
things in a character, like Milly' 
mature voice and her chain- mok 
in habit. 

"These two qualities of Milly are 
very difficult to acquire because I 
have a young voice and as a non 
smoker I find it difficult to keep 
talking while smoking like mokers 
do. It may sound trivial, but this is 
difficult for a non-smoker. Luckily 
the moking does not affect my 
voice." "It is wonderful working 
with Noel Roo as dir ctor though. 
He is totally involved with the 
whole production. During rehear 
sals he will come on stage and in 
spire you with character motiva 
t ion. He treats us very well and ] 
also trust him, which i v ry impor 
tant," he sid. 

She described Milly's widely dif 
fering relation hip with the other 
character. According to her, Milly 

bly 
komie en ernstig nie, want kome 
die is net so moeilik en ingewikkeld 
as tragedie. Vir my as akteur is dit 
lekker om te . ien hoe mense kome 
die geniet. Tog moet 'n mens onbe 
wus wees daarvan dat jy naak is. 

Komedie is vir my 'n sinvolle 
ervaring en wonderlik bevredigend 
wanneer mense tevrede en gelukkig 
is terwyl hulle dink. Dit is in die in 
vir my lekker dat dit die histerie 
van die lewe ook vir 'n men k n 
oopmaak. Komedie bestaan werklik 
wanneer die trag die byna onhoud 
baar is. 

WA TTER rclev n ie het die 
tuk vir Suid-Afrik an gc 

borc? 
Hierdie tuk handel oor die tema 
ooraksentuering van materialisme 
deur die eietydse men , die uiterli 
ke ten ko te van die tyd 10 e werk 
likheid van die gees. it luit in on 
der andere politiek wann er dit tot 
die eerste en enigs te prioriteit ver 
hef word. 

Die teater moet 'n groat rot speel 
in wat met dhs in Suid-Afrika ge 
beur, maar ook wat in die re van 
die wereld gebeur. Wat egter vir 
my relevant in hierdie tuk is, is dat 
on nie soos die keiser die uiterlike 
as die enig te lewensw rklikheid 
moet ervaar nie. 

A. 'n m ns byvoorbeeld t al net 
vir die Afrikaner wil opei ,b in 
dit reeds 'n do ie vormpr word. 
Kultuur verte nwoordig die baro 
m t r van 'n mCI18 b k fdh id. 
Die Afrikaner i 'n we van Afrikr 
en word dit al h e meer. 

Daarom kan swart kultur 'n 
groat bydr e I wer met hull mu 
siek, le ende en ei teat r tot sti 
mulerin en v rruimin van on 
kultuur. 

Dit i bin rik om kultur le 
wi. selwerking te he, w nt di een 
ding wat by politick verby aan. Dit 
i ook die een ding waarin on. ui 
wer m n i. 

D INK jy da rio iet 00 'n 
w re Afrik n rkultuur n ho 

sien jy di to kom v n hierdi kul 
tuur in die Ii v n uid-Afrik 
to kom ? 
Afhangende of on hierdie kultuur 
soo die godsdicns as lewend of ver- 
tar, in 'n vormwerklikheid ien, 
het kultuur soo god diens 'n be 
langrike rol, 

hea e Mati 
really cares about on (Arnold 
Hoon) and horty (Waldi chultz). 

"She hates is y (Tanya Swan - 
poel), becau e issy treats her hu - 
band, Shorty, like dirt. Don i a stu 
dent still very much in s arch of 
himself. He question verybody 
and ev rything." 

" horty is a very dumb and ugly 
postman. He is al 0 a boxer. II 
r acts by hitting peopl , but will 
never hit woman. Si sy c n spit on 
him and he will give no r action. 
They were married at a very young 
age, but you cannot call it a real 
marriag. i st ot a boyfri nd 
called Billy. Shorty know about 
thi relationship, but do n't do an 
ything about it," Ms enix ex 
plained. 

Accordin to M Fenix the Liber 
tas Theatre i a v ry suitable v nu 
for the play. 

"Th intimate atmo. ph re of the 
Libertas i what i n cc ary for 
People are living there b cau it 
really works well on the small and 
cosy. ta e." 

"Th re's a nice atrno ph r th 
Libertas peopl are fri ndly, warm 
and helpful,' M Fenix aid, 

p akin of her future plan, M 
Fenix said that he would lik to 
work at apab or Pact for couple 
of years. She would like to futher 
her studies at the Centr: I· Dr m 
School in London. 
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I hoogt , gevra en in sommige gevalle word 
ommer net onn el antwoorde ge 
gee, indien nige. 

Hoe g uer on op die Bas besef 
dat terugvocr eleenth d ge kep 
word met die uit luitlike doel am 
on te laat weet wat ons SR do n, 
de te bet r in die hele Stellenb ch 
en d armee word die I vo rtoring 
b eld afgebr e . Dit is 'n geleent 
heid om involle vrae te vra, am ver 
kie. ingsb lofte. te toet ,ja, am SR 
i nte riteit te toet . 

Maar nou ja, a. jy nie daar is en 
nie eer belangstel am te gaan nie, 
dan mo t jy maar tevrede we met 
wat jy h 1. Mo nie op 'n h op aan 

it en huil oar die 'be ld' en oor sub 
idies en oar wat jou ouers by die 
hui te e het oor jou univer iteit 
nie. Dit i my mening dat tudent 
kry wat hulle verdien, en a jy nie 
die 'gut' het om van jou te laat 
hoor nie, mo t jy maar eerder nie 
kla nie. 

Daar is in die tweede seme ter 
w r'n terugvoergeleentheid. Berei 
jou elf nou al voor en gaan toet jou 
'R, stel jou elf tevrede, hulle doen 
hulle bes vir jou. Moenie a~ter 'n 
Neel ie-hamburger wegkruip nie, 
g an prot teer eerd r by Herman 
Burger oor die pry daarvan. Kry 
bietjie 'gut' tellenbo er. 

as jy self ie vra Twee s oe e 
twee ges· gte 

e te 

B kommerd op St II nbosch, 
skryf: 
01 i so dat studenteraadslede 
veronderstel i om die leier in die 
tudcnte-gerneen kap te vees, Op 
Stellenbosch het die Studenteraad 
dan ook 'n politieke mandaat, en die 
implika ie is dan dat daar van SR 
lede verwag word om ook politieke 
leiding aan die tudente-unie te gee. 

Met dit in gedagte, het ek met 
aandag die politieke uitsprake van 

___________________ ----1 die SR-ondervoor. itter Andre Oli- 
vier in Die Matie gevolg. 

Onder die op krif 'NP logie e 
vocrtuig' (DM 15.9.88) maak Oli 
vier die volgende tellings: 

van en S waar dit nie die geval lei rs mo t pro-aktief optree en Alhoewel hy die afgelope drie jaar 
w . nie. wit dit e ter duidelik om die gevolge daarna hanteer). nie 'n inge krewe lid i nie, Ie sy 
tel dat ten op igte v n al emene On het dalk v rd r wegb weeg impatie in die bree by die NP. 
funksionerin d ar een verde ld- van die m erderheid van die stu- Ideologies kan hy hom egter nie 
heid i nie, en tree ons as 'n eenheid dente na die toer, maar dit was op skei van die (destyd e) Onafhankli- 
op. politie e vlak. Ek glo dat on egter ke Bewcging nie. Die realiteit van 

k i bly u b f dat die R iets op tudentebelange vlak nader be- die SA politick gaan egter oar mag 
probeer doen vir die studente, of weeg het. en hy glo nie die isteem kan van 
ons altyd daarin laag is natuurlik J~, daar i foute begaan, maar buite hierdie mag kliek verander 
'n ope vrr a . On het epoo en daar i baie wat re ekry i ; onder word nie, 00 die Onafhanklikes 
prob er teed om naby aan on andere veranderinge aan vroueko _ beweer nie. 
m de tudente te bew eg. huisre lemente, die belange van Ek het gedink dit i 'n heel inte- 

Die voo st J I en terugvoering- kleiner port oorte, 'n terugvoersir- res ante tandpunt, maar het die 
irku i maar tw e voorbeelde ku en. Wanneer jy ons relevansie man krediet gegce vir sy eerlikheid. 

daarvan. Die teru voering irku is bevraagteken mo me die baba met Toe gryp hy weer na die pen, en 
'n bewys van ons verantwoordbaar- die bad water uitgooi as gevolg van onder die op krif 'NP-studentetak 
heid a n tudente (onthou net, een toer nie. sc skip sink' lewer hy in Die Matie 

__________________________ --.-_. -1 van 13 April 'n nog intere anter 
betoog. 

Hy begin met die verklaring dat 
hy en ander 'kritiese nasionaliste' 
die NP op 'rasionelc, pragmatie e' 
gronde steun. n dit blyk dat hy dit 
in die toekom ook wil do n,omdat 
hy voel hy 'kan help om deur denke 
van binne die NP, druk uit te oefen 
vir verandering'. 

Hierna stel hy hy dit egter dat 
die NP-studentetakke op Stellen 
bo ch volgen hom nie meer ruimte 
laat vir kritiese denke nie. Om hier 
die rede, asook vanw e 'n soge 
naamde gebrek aan Icier kap kom 
Olivier dan tot die lot om dat 'kri 
ti e Na ionali te' die NP- tudente 
takke moet verlaa t. 

Myns insien kep mnr. Olivier g S Ie S met hierdie twee mening van hom 
die indruk dat hy in 'n totale politie 

J nnlf r Crock r, Murray- ke verwarring v rkeer, of andersin 
traat 14, St II nbo chi skryf: wil hy bloat gerieflikhied halwe op 
IN die Middeleeue i rnclodiee twee toele gelyk sit. 
I gs met en tern ge ing. Die eer- 1----. 
~keerw~harmonkebygevo g~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U 
om die mu iek meer intere ant te 
maak, het die Room - atolieke 
Kerk 'n verbod op hierdie musi k 
eplaas. Yandag word daar weining 

na Cantu Planus eluister. 
o Mozart vir die eer te keer 

opera in Duits wou kryf, het dit 'n 
maat kaplike kri is veroor aak. 
Opera wa tradisioneel I u liaan . 
Yandag word op ra in Zoeloe ge- 
in . 

I n die vro e 1970' is Adam 
mall verbied om op tellenbo eh 

kampus te praat omdat hy bruin i . ~-~------~-_-~ __ -~~----~~ 
Yanda sing Basil Co tze in die 
Ou arne ie. 

Met die verbanning van di 
Y elvry-kon ert, het die gr tkoppe 
in Admin hulJe plekk a ruggraat- 
10 j llievi sandi ge kiedenis 
b eke vcr eker, Wi is hull om te 
besluit wat vir di tudente aan- 
vaarbaar i ? Dit ions kultuur: on 
aanva r ni ulk optr de ni. it is 
on pli a tudente om on kultuur 
van eng mense a die te bevry. 

Nuw elemente in die kultuur i 
no altyd deur kort i ti e burokra 
t m t d dwerklike teen tand b - 
ro t. lclukkig i. kultuur 'n dina- 

mie e element van on am lewin , 
'n din wat hom elf nie la t bind 

ur 'n han wor of bra der in Ad 
min nie. 

Ek h op dat hi rdie oort optrede 
van hierdie men e ni 'n ewoontc 

I word 01 ; wat I hulle e nd 
kan c wanneer on die tw de fa e 
van kulturele ontwikk ling bereik? 
Dit blyk a f die ge. i deni vir 
rnrni m n e nik Ie r ni ... 

n 

I ~DAKT .. UR: Tanja Hichert, Liebenhof 12, tel 

Aan oek word ingewag vir 
Karnavalvoorsitter en die UIt 
vo rend Komite vir I 990. 
Vorm by die Karn valkan 
toor b klkbaar. 
AANDAG: Minerva en els 
hoogt so k al julle ou klere 
vir b ho rUg s. Skak I Inge 
lad in Min rv . -------_ .... _----- -- 
Voelvry- es 
te leer 

• • 

Lorette robler, ena choeman, 

hri t ne Vi. r, Hui ten Bo ch, tel 

Breytenb eh 
eide 20, tel 738 4 

o lenhof 

_ na lof e, Werner 

eg 
A. Morals, Strub nstraat 12. 
St II nbo ch, skryf: 
IN die laaste uitgi we van Die Ma 
tie het in my brief' R sand r 
t mbu ' g . e dat, in die ref ren- 
dum oar oop ko hui e, die nee-stem 
m wen h t. U het my toe daarop 
gewy dat die uitslag nooit bekend 
gemaak is nie. 

In 'n vorige uitgawe egter (ek 
dink dit was 16 Maart 1989) op die 
voorblad, is b kend gemaak dat die 
referendum de tyd on eldig ver 
klaar i , maar die uit lag w I a 'n 
mening peilin g noteer i . In ge 
na mde artik I word da r weI ge e 
dat vol en die mening piling die 
ne - temme wei ewen het. 

... oui 10, nho weg, t ] 

Willi m , Anneli 

Sny- 

----------1 
BRIEWEBUS 

II.J. .: U bri f word voll digh id - 
hal e volg nde keer gepla . 

Ek wil vir mnr. Olivier graag op 
die volgende wy : 

Die NP-studentetakke is die ver 
teenwoordigers van die hele Nasio 
nale Party op kampu en dien onder 
andere om party tandpunte op 
kampu uit te dra. Die twee kan p 
lities, ideologies, organisatories of 
gerieflikheid halwe nie geskei word 
nie. Om 'n beroep te doen, om die 
studentetakke deur 'n morele be- 
luit te verlaat, maar die bree NP 
teed te teun i. ab urd. 
Om die NP om 'pragmatic e' re 

de te teun, terwyl jy Ideologic 
blykbaar van hulle verskil, getui 
van politieke ruggraatloosheid. 
Mnr. Olivier tel politieke beginsel 
ondergeskik aan politieke mag, ter 
wyl on land en veral die jeug, 
broodn di Iik na begin elva theid, 
moraliteit en vi ie in die politie 
soek. 

Om te dink dat jy deur kritie c 
denke 'druk vir verandering' op die 
NP kan uitoefen, i 'n klug, en klink 
eerder na oppervlakkige politicks 
clfregverdiging, Mnr. Olivier r 
ken tog dat daar nie plek vir kritie e 
denke binne die (relatief liberate) 

P-studentetakke is nie. Hoe ver 
wag hy dan dat daar plek daarv r 
is in die ouer, meer behoudende n 
burokratie e Na ionale Partystruk' 
tuur. 

En, self al s ou dit moontlik wee 
dat die NP-Ieierskap tot vinniger 
verandering gedruk kan word, k~11 
dit in die finale in tansie net 'n 10' 
vloed he op die hervorming van 
Apartheid. .n dit is die probleem' 
di NP kan en wil apartheid le 
hervorm orndat die NP net aan b . 
wind kan bly met 'n otale of g . 
d eltelike behoud van partheid. 

Ek wil dit aan mnr. Olivier st I 
dat ' 'n morel b sluit' eerder on b 
luit vir die af kaffing van apart 
heid i , en a hy 0 'n be luit 
necm, kan ek nie insien hoc hy nc 
die N P op eni e ronde kan teUn 
nie. 

Mnr. Olivier, leier .kap betek 
om op te taan vir j u be insel 
standpunt in te nee I, al beteken dll 
ook om tandpunt .n tc neem te 
die 'mag. kliek'. Leier kap betek 
nie am halfgebakte eierdan e uit t 
voer ni . 

G. d Kok. Dallghof, 0 I Q 
St II nbosch, skryf: 
ON weet nou al baie oed ho I 
Mark Behr: di kwa ie-t 010 g-dl 
ter-. anger-politikus, Die kna P 
foto j die af elope j ar min te 
een keer in elke uugawe. 

Is dit dan 'n Spog-, Nu as-, 
ANC-koerant? 

... k wit verder net vra, ho kort! ~ 
daar dekking verleen aan die 1/( d 
van cottsville wa t lank by 
ho pitaal moe wag. 
Wat i Die Mati se maatst \\ 
vir nuu ? 
Die cot ville-vrou moes lank J 
by Tygerb rg '/I integrale 
van on Universiteit. 'Die rot I 
Die Matie' i te vinde ill die Kaf 
val-uit gawe e redaktuer bOt 
kap, ell (on)g lukkig ts Mark B 
nuu waardig.- Red. 
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kamploen aangewys Is. "Proud and Bold" Is 'n gel 
Afrika verkoop om vir hoar rels te betaal. 

en Pieke gewen. Pieke, Simon berg 
en Libertas A het op hul beurt teen 
die tweede span van Huis Marais 
verloor. Albei spa nne is tot dusver 
nog onoorwonne. 

In elke wedstryd het die Hui 
Marais-spelers met goeie varia ie 
gedomineer en bemdruk. Lang hou 
everwisselings en blitsige, harde 
spel het die teenstanders oorweldig. 
Die uitblinkers in die wedstryde 
was Pierre Rodrigues, (D Malan, 
Marais Erasmus en Fanie Louw. 
Genoemde vier pelers was verlede 
jaar lid van Maties e eerste span 
vir die intervarsity teen Ikeys. Isak 
Joubert en Andrew Murray speel 
vir Maties se tweede tafeltennis 
span. 

Huis Marais het die afgelope . ei 
soen ook bond r goed gevaar or. 
die die atletiekbaan. Francois Ma 
herbe (100 m en gewigstoot), Ri 
chard Marshall (gewigstoot en skyf 
werp), Nico Kriek ( _p.iesgooi), John 
Pretoriu. (spiesgooi) en Jaco de 
Kock (landloop) neem gereeld in 
Maties-kleure deel. Johan Pretoriu 
en Nico Kriek het albei aan die 
Suid-Afrikaanse 0.19- byeenkoms 
deelgeneem. 

Marais Erasmus is Huis Marais 
se uitblinker op die krieketveld. 
Era mus is na puik vertonin s vir 
Van der St I in die Boland pan 0ll 
geneem. Daar word du met go ie 
rede verwag dat hy nog'n teunpi 
laar in Bolandkrieket gaan word. 

Die veelsydige Deon Joubert hou 
Huis Marai se naam op klubvlak 
hoog. Hy speel vir Mati e cer 
ste. pan. 

Ondanks di beperkte inwonertal 
v n Jlui Mar j , het hulle egter 
nog steeds daarin geslar g om twee 
spanne vir di ko huisliga in 11,; 
skryf. Die spa nne kon in die eerste 

Gctrud die rede waarom y so ern 
stig aan die ruiterkuns deelneem en 
wat dit vir haar lonend maak. "Dit 
is moeilik om bo uit te kom maar 
no~ moeiliker om bo tc bly." 

Die ruiterkuns is 'n bai presiese 
sport aange ien die ruiter se posisie 
op die perd van die uiterste belang 
is terwyl die perd terselfdertyd 
goed moet vertoon. Dit is daardie 
ge ogte kombinasie wat 'n wenner 
maak. Die beoordeelaar kyk na die 
hele prentjie, maar let veral op die 
ruiter se been en rugpo i ie. Die 
skouers moet oop wee en die han 
de moet sag lyk alhoewel die ruiter 
ferm hande nodig het om die perd 
te beheer. Volgens Gertrud is ba 
lans en absolute ewewig die belang 
rikste asrekte van die rykuns. Sy 
moet sti sit juis terwyl die perd 
met baie aksie en bewegin moet 

"perform". 
Natuurlik sou Gertrud e suk 

nie sond r 'n goeie p rd moontlik 
gew e. het nie. Vol ns haar is die 
port 50 pers nt van die perd af 
hankJik. Die belangrik te len k p 
pe van die p rd i sy teling en afri - 
ting. 'n Saalperd wat die ruiter met 
sukses al beloon meet ook sekere 
vermoens he - en glo dit of nie 
goeie maniere. Die perd mag nooit 
in die kou-arena onbeskof w e 
nie. 

GERTRUD Swanevelder is seker 
Maties se enigste wereldkam 

pioen. Sy het verlede jaar in Ameri 
ka die senior Saalperd-ruiterkuns 
wereldkampioenskappe te Loui vii 
I , in Kentucky op 'n geleende perd 
gwen. 
Voordat sy hierdie hoogtepunt 

bereik het was sy sedert 1985 'n se 
nior Springbok en verlede jaar die 
kaptein van die Springbokspan wat 
teen Amerikaanse ruitcrs deelge 
neem het. Sy het ook al 'n paar 
keer haar ouderdomsgroep in die 
A-Saalperdkampioenskap'pe ge 

Wen. 
, Ten spyte van hierdie merkwaar 

d, e prestasies i Gertrud 'n dood 
~C)rmale, baie vriendelike, ne~en 
trenjarige student wat mondhigiene 
by die Tygerbergkampus swot. Sy 
WOon by haar ouers op 'n kleinhoe 
We in Bonniemile net buite Stellen 
bo ch waar hulle twee waardevolle 
Amerikaanse Saalperde en 'n Boer 
perd aanhou. 
Die perd waarmee Gertrud tans .1I!!!~~!!~!!::::::~~~L_"':;_ __ __;2...._.L __ .L_l _j 

deelneem is 'n sesjarige bruin Saal 
p. rd-merrie genaamd Miss Cas 
tdy. 
Gertrud het met perde grootge tord, en in die ruiterkuns begin be- 

d
angstel omdat haar ouer broer aan 
ie sport deelgeneem het. Sy was 

elf jaar oud toe sy vir haar eerste 
skou ingeskryf het. 

DEESDAE reis sy orals na 
. kompetisies en het verle- 

de jaar twee maande lank intensie 
We onderrig in Amerika ontvang 
VOOrdat sy vir die wereldkampie 
oenskappe ingeskryf het. Om vir 
haar reis te betaal het sy haar perd 
ler~oop en by haar afrigter se stai n ,tn Rockport, Indiana, gewerk. 
Jcrtrud se toewyding tot haar 
P rt is ook duidelik in haar oefen 
Program te sien. Sy maak eer half kIf in die middag met haar klasse 
aar en ry daarna vir 'n uur lank 

P'krd, Om fiks te bly gaan sy ook 
e dag gym toe. 
Volgens haar i die kompetisie so 

straf dat sy daagliks moet oefen om 
haar spiere sterk en ferm te hou. 
Dit is juis die ruiter se postuur, styl 
en beheer oor die lerd wat so 
streng beoordeel wor . Sy voeg by 
dat dit nie help om heeldag te ry as 
'n mens nie die regte kennis en af 
rigting het nie. Sy werk elke dag 
aan een aspek van haar ruiterkuns 
en hou aan oefen totdat sy en die 
perd dit rre ies regkry. Sy skryf dit 
toe aan n wil om haarself te dryf 
totdat iets perfek is. 

Gertrud meen haar self-di sipli 
ne, deursettingsvermoe en konsen 
trasie laat haar met die oefenpro 
gram vol hard en sy laat haar nie 
deur foute veral in kompetisies - 
onderkry nie. 

D IE uitdaging van die kom 
petisies en die satisfaksie 

om beter en beter te doen is volgens 

Marais goed gemotivee d 
~ ELIZE NEL 
l HUts MARAIS 
lUIS MARAIS i tan die houers ha~ ~ie Sauer-trofee, die Drosdy- 
o kild, die Jannie Marais-trofee 

d~ die H.F.Verwoerdskild. Alles dui 
Inu~~op dat die koshuis vanjaar alles 
lr fie stryd werp om die genoemde 
b ~ ee na Huis Marais terug te 
ring. 

lr Op die rugbyveld is Huis Marais 
dr~ nog onoorwonne. Hy het reeds 
pt wedstryde in die Sauerliga ge 
t) el. Helderberg, Wilgenhof en 
\r agbreek moes almal in die stof byt 

~~ Huis Marais se gees en deur- 
hngsvermoe. 

h Voor die aanvang van die seisoen 
v.. ~IJUis Marais drie vriendskaplike 
Di stryde teen buite-klubs gespeel. 
Due bkoshui het onderskeidelik met 
V r nville, Lutzville en Victor 
k r t r G vangcnis (VVG) afger - 
IrO' Die tweede span het hul wed 
!)nade teen Bellville III en VVG II 

I r 'keidelik gewen. 
r) 2ciennie Eksteen speel vir Maties 
f) 20 rugby. Hy het ook aan die WP 

V proewe deelgeneem. 
Vir olgens Frederick White, HK-lid 
rll~ port, is Huis Marais sc tafelten 
Die Vanjaar besonder goed op dreef. 
r, ~oshuis het verlede jaar as wen 
lr; In ~I drie ligas uit die tryd ge 
~()oi bOle, nuwe s~i oen is op 'n hoc 
o gin met die eerste pan wat 
Cr tc holoorwinning oor H uis Vis- 
Dj haal het. Die telling wa 11-0. 
VII tWcede span het ook goed ge- 
t r Illet hul oorwinning van 10-) 

b II hendrag. Libertas moes op y 
t1i rt die knie buig voor Huis Ma 
If) 1 e derde span. Die telling was 
I): 

Wed Ie eerste span het verder ook sy 
tryde teen Majuba, ~ ndrag 

helfte van di seiso n ni goed op 
dreef kom nie. Talle wedstryd het 
onbesli: gceindig ween reen en by 
verskeie geleenthede i wedstryd 
uitgestcl. Hulle beoog ter om in 
die tweede helfte van die sei 0 n 
hierdie situasie te verander. 

Op hierdie tadium h t Huis Ma 
rais ewe veel punte vir as teen hom 
in die koshuistennis-liga b haal. 
Volgens Frederick WI ite i hierdi 
prestasie cgter heeltcmal b vredi 
gend, aangesien vyf van hul piers 
reeds vir die klub speel en du nie 
vir die ko huis beskikbaar i. nie. 

Die klubspelers i aspar Gouw. , 
Johan Pretorius, Jean- Pierre Nau 
de, WP van der Merwe n B n .... k 
st n. 

In hut eer te wedstryd van di 
scisoen het Huis Marai teen Maju 
ba verloor. Die wedstryd te n Da - 
breek het egter beter verlo p. H ui 
Marais het di vedstryd gewen. Op 
hierdic radium is hulle nog teed 
in 'n gely e tryd met 11uis Vis er 
g wikk l. Die wed. tryd word er 
Saterdag beslis. 

Die gereelde ligaspeler is Reiner 
Schn ider-Waterberg, Kobu N 1, 
Andrew Murray, Werner W ber, 
harl I iebenbcrg, Willi Ward n 

Jacqu s Ne thling, 
B I, n . telling in muurbal het 

vanjaar geweldi to gene m Huis 
Marai kon vir die eerste kc r daar 
in sl ag m twce panne in r ryf. 
fly het ;:;y eer te wed tryd teen E n- 



els oogte te sterk 
.Wilgenho£ • v 

HUIS MARAIS en Hels 
hoogte is na afloop van ver 
lede Vrydag se eersteliga 
koshuisrugby steeds die 
gunstclinge in die wcdloop 
om die Sauer-trofee. AIle 
aanduidings is dat die twee 
spanne aan die einde van die 
eerste semester al uitspeel 
om die wenner van seksie B 
te bepaal. Medies en Een 
drag is in seksie A bo-aan 
die puntc .. leer. 

Dagbr ek teen Huls Morals: 
In 'n baie goeie wedstryd het die 

span van Huis Marai hulle onoor 
wonne tatus hierdie eisoen behou 
deur Dagbreek 12-2 te klop. 

Die voorspelers van Huis Marais 
het, 00 in al hul vorige wedstryde, 
die grondslag vir die span e oor 
winning gcle. Veral die vastevoor- 
pelcrs het as 'n eenheid goed aarn 

ge peel. Loftie Eaten (slot) en Ja 
mes Turner (stut) het be'indruk met 
die wyse waarop hulle veral in die 
losskrums waardevolle balle vir 
Huis Marais gewen het. 

Agterlangs was beide spa nne be 
reid om met die bal te hardloop, 
G eie verdedi in vera) aan Dag 
breek se kant het egtcr verhoed dat 
meer driee aangeteken word. Die 
vloei van die wedstryd is soms ver 
traag a gevolg van onnodige han 
teerfoute in die agterlyne. 

Verdere probleme vir Dagbreek 
het ekom toe hulle staatmaker 
hecla ter, Charles Swart, die veld 
moe verlaat. Die reserwe Hawies 
Fourie het ook nie lank daarna 'n 
be erin opgedoen nie en moes die 
veld verla t. 

en 

Vir Hui Marais het Braam Coet- 
zee (agsteman) en Jaco Moller 
(skrumskakel) elk 'n drie gedruk. 
Marais Erasmus was suksesvol met 
'n trafdoel en het Moller se drie 
verdoel. Heini Jonker het Dagbreek 
se punte met 'n strafskop aangete 
ken. 
Helshoogte teen Wilgenhof: 
1 n 'n aanskoulike wedstryd het 
Helshoogte daarin ge laag om 'n 
begeesterde Wilgenhof-span met 
20-14 te klop. 

Na voor-verlede week se goeie 
oorwinning oor Helderberg was 
Wilgenhof daarop uit om Helshoog 
te met harde voorspelerrugby die 
stryd aan te se. Hierdie benadering 
het vrugte afgcwerp toe Wilgenhof 
gou met twee driee beloon is. 

Francois Loots (senter van Wil 
genhof) het die eerste drie gedruk 
toe hy na 'n goeie agterlynbeweging 
die Iyn oorgesteek het. 

Die voorspelers van Wilgenhof se 
verrnoe om goeie balbesit te wen 
het uitgeloop op hulle tweede drie. 
Johannes van der Walt het 'n goeie 
twecdefase-bewcging afgerond met 
'n netjie e drie. Bertus Nel (losska 
kcl) was suksesvol met die doel 
skop. 

Casper Oelofsen (Iosskakel van 
Helshoogte ) het kort voor rustyd 
met 'n straf kop geslaag. Na rustyd 
het hy weer met 'n strafskop ge 
slaag. 

Na verskeie agterlynbeweging 
het die heelagter van Helshoogte, 
Phillip die Wet, y span se eer te 
drie aangeteken. Oelofsen het ge- 
laag met die doelskop om Hels 
hoogte met 10 p'unte elk gelyk te 
laat trek met Wilgenhof. 

Dit het Helshoogte aangevuur 
om met nuwe ywer te speel. Na 

goeie dryfspel deur hul voorspelers 
druk die haker van Helshoogte, 
Werner Horn, sy span se tweede 
drie. 

As gevolg van die volgehoue druk 
van Helshoogte het Wilgenhof al 
hoe meer foute begaan. Swak ver 
dediging het uitgeloop op Helshoog 
te se derde drie. Lappies Loubser- 
(senter) het deur die agterlyn van 
Wilgenhof gebreek en 'n baie goue 
drie gedruk. Oelofsen was suksesvol 
met die doelskop om Hclshoogte se 
oorwinning te verseker. 

In die doodsnikke van die wed 
stryd het Wilgenhof sy derde drie 
aangeteken. Na 'n strafskop het Jo 
hannes van der Walt oorgegaan vir 
sy tweede drie van die wedstryd, 

Vir Hclshcogtc het Casper Oelof 
sen en Phillip de Wet goeie spel ge 
lewer. Sas Skonken (stut van Wi 1- 
genhof) het stewig in die skrums 
vertoon. 
Simonsberg teen Helderberg: 
In 'n wedstryd met min hoogtepun 
te het Simonsberg en Helderberg 
met vier punte elk gelykop gespeel. 

Beide . panne se voorspelers hct 
goeie dryfbewegings uit die vaste 
losspel begin. Soms het goeie balbe 
sit egter met doellose skoppe verlo 
re gegaan. 

Helderberg kon in die eerste helf 
te voorgeloop het as sy heelagter, 
Lourens Potgieter, nie met sommi 
ge maklike strafskoppe pale toe 
misluk het nie. 

Die tweede helfte is gekenmerk 
deur harde voorspclerrugby aan die 
kant van Simonsberg. Anders as in 
die eerste helfte het hulle meer ge 
biedsvoordeel geniet en volgehoue 
druk op Helderberg uitgeoefen. 

Helderberg se drie is na 'n straf 
skop aangeteken deur sy regter 
vieuel Dirk Smit. Lourens Potgieter 

rik e geoe£en 
om e wen 

Deur CARL·ANN LOUW 
E het eweet ek gaan wen. Van 
di be in af het ek geoeten om te 
wen. 

Met hierdie ge .indheid het die 
25-jarige H ndrik L mmer Sater 
dag op verras ende wysc sy ee te 
WP-padtitel oor 154 km gewen. 

Lemmer h t die wedren in 'n 
kitt rtyd van 4: 15:07 gewen en in 
die pro e bekendes 00 Gerard 
Geni , Daniel Schmeis er en Mar 
Pinder op hul neu e I, at kyk. 

Hendrik Lemmer, die oudste van 
drie kinders, is op 23 Augustus 
) 963 in Kaap tad gebore. By het y 
kinderjare op Stellenb eh deurge 
bring en i. 'n oud-l erling van Paul 
Roo Gimna JUm 

Volgen. Hendri wa Wimple 
van d r Merwe, v ormaligc fi tsr), 
kampiocn, di per oon wat die 
gr t te invlo d op y fiet ryloop- 
b an had h t. Op vyfti njarig 
oudcrdom het Hendrik 10 aile erns 
be in Iiet ry 

L mmer het In 1 m~ by die Ma 
t' klub aang luit nadat y vorige 
klub ontbind het, Beide Carinus en 
WIllie Engelbrecht het ook hierna 
vir Mali . b in ry. Hendrik jaa 
nul elf jaar vir Matie , m t 'n 
onderbr kin v n twee ja r w rin 
hy y weerrna verpli tin e mo s 
nakom, 

N m trick het Hendrik vir vi r 
ja r aan di Univer iteit van Stel 
lenbo eh studeer, By het anvank 
lik vir die raadkur u B.Comm. in 
g . kryf, m ar het in y vierde ja r 
sy kurs verander nr B.r~con. By 
wr in sy tydp rk singe rewe tu- 

HENDRIK LEMMER 
dent ook die tc ourier van Usat. 

H ndrik i ook 'n r ot trapkar 
geesdrifti c. Ily en Willie Engel 
br cht h t albei vir Ilelderberg 
trr pkarre g ry. Vanjaar wa. hy ook 
'n lid van die trapkar pan wat die 
tweed plek in die jaarlik e Matie 
Trapkardag behaal het. 

Nadat Hendrik y graad behaal 
het, i hy in 1987 na Voortrckker 
hoogte vir y militere dicn plig. By 
i in die Tegruc Dien Korp -afde 
lin eplaa. Tyden sy dien tyd 
perk h t Hendrik y fict ry voortg - 
sit n in die Weermag e kleure ge 
jaa . Hendrik het sy debuut in 1988 

rna k toe hy In sewende pIck in 
die Suid-Afrikaan te padkampioen - 
kappe behaal het. 

J I ndri het vanjaar by Flandria 
fi t wink I be 10 werk. Flandria, 
w try broer Carinus geborg 
vo rdat hy profe ion le : tatu: ver- 

kry het, borg-nou ook vir Hendrik. 
Probleme met sy borgskap het 

verhoed dat hy verlede naweek aan 
'n WP-padwedren kon deelneem. 
Omdat sy borg nog nie amptelik ge 
registreer was nie, i hy nie toegc 
laat om dec I te neem me. 

Die WP-padren van die afgelope 
naweek het hy egter in aile erns be 
nader. Hy het reeds in Januarie met 
'n spe iale dieet begin. Suiker, 
Coke en jokolade moes alles uitge 
skakel word. Sy dag het elke og 
gend om 06h 15 begin met 'n oefen 
sessie voor werk. 

Lemmer skryf sy sukses van Sa 
terdag toe aan die feit dat hy baie 
hard gewerk het, volhard het en ge 
motiveerd was. 

Vol ens Lemmer is beginselvast 
heid In baie belangrike eienska p. 
Voel hy iet word verkeerd gedoen 
of dat hy tc na gekom word, is stil 
&wye die laa: te alternatief wat hy 
sal oorwee )' Jui om hierdie rede is 
sy fiet rylisen ie al by twee geleent 
hede af'geneem, 

Hendrik stel 'n fietswinkel in die 
vooruitsi By het alreeds planne 
b rar m om saam met sy broer in 
dJ(~ b si heid te gaan, maar aile is 
no hangende. 
\1 nr. Linus Van On. elen, voor 

malige WP kampioen e oor Lem 
mer: uA hy nie so lui was nie, kon 
hy oneindi ,bai meer bereik het. 
Hy het die potensiaal van 'n Willie 
Engelbrecht, maar nie die wilskrag 
nie." 

Of hierdie uitspraak jui is al dan 
nie, sal net die t ekorns en Hen 
drik Lemmer . e verderc presta ics 
bewy. 

Phillip de Wet, heelagter van Helshoogte, loot loop hler die bal 
no die regtervleuel Freddie Visser In laos Vrydag se eerstellga 
koshulsrugby wedstryd teen Wilgenhof. De Wet het een van 
Helshoogte se drle drlee edruk. 
Foto: JEAN PIERRE PELLISSIER 
kon nie die drie verdoel nie. 

Simonsberg het nie gaan Ie nie en 
na goeie dryfspel deur hul loskop 
stut, Theo Ferreira, het Francois 
Smit (loskopflank) die beweging af 
gerond en 'n welverdiende drie ge 
druk. Die doelskop was mis. 

Uitblinkers vir Simonsberg was 
Theo Ferreira, Francois Smit en 
Pine Marais (skrumskakel en kap 
tein). 

Vir Helderberg het Dirk Burger- 
(flank) en Nico Serfontein (agste 
man) bemdruk met die wyse waar 
op hulle die losspel gejaag het. 

Eendrag teen Pleke: 
Eendrag, nog onoorwonne hierdie 
seisoen in eksie B, het in sy wed 
stryd teen Pieke glad nie aan die 
verwagtinge voldoen nie. Hy moes 
met 'n gelykop uitslag (2-2) tevrede 
wees. 

Voorlangs het die spanne mekaar 

goed opgedreun. I n die skrums en 
lynstane was daar min te kies tussen 
die spelers. 

Pieke e agterlyn was veral ge 
vaarlik uit gebroke spel. Goeie ver 
dediging aan Eendrag se kant het 
egter verhoed dat Pieke te dikwels 
die voordeellyn kon oorsteek. 

David Muller (heelagter van 
Eendrag) het sy span se enigste 
punte met 'n strafskop aangeteken. 
I n die tweede helfte het Pieke ook 
met 'n strafskop gcslaag. 

Vir Eendrag het Andre van der 
Spuy (skrumskakel) en Martin 
Smit (stut) uitgeblink. Nicky Hane 
kom (senter van Pi eke) het met 
sterk lopies vorendag gekom. 
• In die ander wedstryde in seksie 
B het Medies vir Libertas 12-1 1 ge 
klop, terwyl Eisenburg Majuba met 
26-8 pak gegee het. Oude Molen en 
Huis Visser het beide loslootjies ge 
had. 

DIE MA TIE word uitgegee deur die ei naar, die studenteraad von die Unlv rslf t 
von Stellenbosch DIE MA TIE word geset dour die Nasional Media Beperk, H 
rengracht 40, Kaapstad, en gedruk deur The Ar us Printing and Publishing C 
Ltd., St.Georgesstraat 122, Kaapstad. 
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VIr klein sporte • 

die kriteria waarvolgens sportsoorte 
sou toegelaat word om as klubs aan 
die US te rcgistreer, is gevoel dat 'n 
omvattende hersiening van die 
reeds bestaandc riglyne nodig was. 
"Dit was een van my hoof oog 

merke om aandag aan die jong ont 
wikkelde sportsoorte te gee, " het 
Ackermann aan Die Matie gese, 
"Daarom het ek uit my pad gegaan 
om vir hulle beter omstandighede te 
beding. Ek hoop met die deurvoer 
van hierdie dokument sal die kom 
munikasiegaping wat in die verlde 
mag ontstaan het, nou opgelos kan 
word." 

Die voorsitter van die Stellenbos 
se Roeiklub, Mark Chambers, het 
sy tevredenheid met die vordering 

uitgespreek. "Die oop-deur-beleid 
van Stoffel het dit vir ons kleiner 
klubs moontlik gemaak om te be 
ding vir ons voortbe taan op Stel 
lenbosch." By het die hoop uitge 
spreek dat die Universiteit sal hou 
by die saarngcstelde riglyne en 
sportsoote wat wei daaraan voldoen, 
onvoorwaardelik sal registreer. 

· Op die vergadering Dinsdag van 
die Sportkomitee het ook die Drie 
kampklub hulle aansoek op erken 
ning as klub ingedien. 

Mnr. John du Toit, sekretari van 
die Sportkomitee, het dit beklem 
toon dat die riglyne vir regi trasie 
as spotklub reeds vier jaar gelede 
opgestel is. Dit het voJgens hom eni 
ge sportsoort wat aan die vereiste 

PI EKE beat Libertas 3-2 in a first 
league soccer match last Wednes 
day. It was the fir t time I ibcrtas 
turned up for a game this sea on 
and it left them still without point. 

The game started off with every 
ball tightly conte ted, but Pieke 
soon managed to gain control of the 
play, They tarted to thru t at the 
Librtas goal with increasing fre 
quency. Their effort were rew rd 
ed when Edward Cupido scored 
after a darting run that foiled his 
close-marking defenders. 

At this stage Pieke wa pre sing 
for their second goal with Liberta. 
relying only on quiek counter-at 
tacks to keep their chances alive. 
Many promising Pieke-attacks was 
stopped by Matthew Joo te, who 
headed out mo t of the dangerous 
high ball coming into the Liberta 
goal area. 

But Libertas was let off the hook 
when Julius Erasmus, hardworking 
defender of Pieke, mi judged his 
back pass and lobbed the ball over 
his own onrushing keeper for a goal 
to make the score 1-1. Finding 
themselves level after ab orbing 
pressure for most of the first half, 
Liberta lifted their game and 
ruched forward in attack. 1 hey 
soon scored Through Vernie Bellini 
who fir d the ball home from an 

STOFFEL ACKERMANN 
riglyne voldoen het, vrygestaan om 
op rcgistra ie aan oek te doen. 

(Johannes Grobbelaar) 

Maties vertoon 
tam teen UK 
MATIE A s m ns-vlu bal pan 
het Maandagaand in 'n onaan kou- 

I like wedstryd die Univcrsitcit vnn 
Kaap. tad e B"sp n 3-0 ~ klop. 

Dat die Marie-span me bale ge 
motiveerd was vir di wedstryd nic 
het uit hulle lustelose spel eblyk. 
Andre Michau het egt r baie goeie 
spel vir Maties gclew r. 

Volgens Tas 0 St yn, voorsitter 
van die vlugbalklub, het Mattes van 
die b gin af In ne atiewe houding 
tecnoor die wed tryd geopenbaar. 
Die r de hiervoor I. dat di spr n 
daaraan gew ond is om teen veel 
sterker spa nne as UK B te • p el. 

Die vlu balklub het hicrdie sei 
soen reed vier wedstryde g spc I. 

acute n lc after a solo run. 
At the start of th second half a 

hard am turn d into a h, rder 
game. Desperate scrambles were al 
ternated with udden attack on 
both gals. onrad Scheurko el 
played hard gam for Pieke and 
mana d well in many tussl s. 

de Villicrs, Pickc's quick for- 

Uitklopstelsel hev 

SPORTHO 

ward, had evcral ood bre ks but 
dir cted hi sh ts trai ht at the 
keeper. lIe fin ly ored from a 
tu. sl right in front )f th goal 
mouth to brin Pi ke level one 

aa n 

'n OMVATTENDE dokument 
waarin die kriteria vir registrasie 
I an sportklubs aan die US uiteenge- 
!t word, sal eersdaags deur die vi 
I.c-kanselierskomitee oorweeg word 
Vir goedkeuring. I:lierdie dokument 
,al hopelik baic ontevredenheid wat 
In die verlede by die registrasie van 
klubs ondervind is, uit die wcg 
ruim. 
Stoffel Ackermann, SR-Iid vir 

'port en I ntervarsity, het aan Die 
~atie gese dat die voltooiing van 
hlerdie dokument die resultaat is 
v~n aanbevelings wat in oorleg mct 
die Sportkomitee op die reeds be 
staande riglyne gemaak is. 
Aangesicn daar in die verlede on 

~elikheid bestaan het oor ptesies 

Groot tennis verwag Lihertas still without points 
D LJr SANDRA VISAGIE Waberski het ook met hed By GALLEGO FORSPAIN 
~ Pfaff (6-7, 6-4 en 6-2) afgerek n. 
Dlh U S. tenniskampioenskappe Ludwig Coppenhagen het 'n 
h t vandccswcck in aanvang ge- goeie oorwinning van 7-6 en 6-4 oor 
n m. Aile ingeskrewe klublede as- Hannes Siabbert behaal, maar 
d k uitgenooide spelers neem aan moes die knie buig voor Jacobus 
Ie kampioenskappe deel. SwanepoeJ. Swanepoel het besonder 
In die mansafdeling is Schalk goed vertoon en die wedstryd 6-0, 6- 

~an der Merwe eerste gekeur. Van 3 in sy guns beklink. 
ver Merwe was die klubkampioen Geen verdere verassings het in 

n 1988. Hy het ook die WP-kam- die mansafdeling plaasgevind nie. 
~o nskappe verlede jaar gewen. Al die gekeurdes het deurgedring 
eon Joubert is tweede gekeur en na die volgende rondte. 

\\! I heel waarskynlik Van der Mer- In die vroue-afdeling het die eer- 
\'e sterkste teenstand wees. stejaarspeler, Nicolette Venter, ver- 

d erlcde jaar se klubkampioen in ras met haar oorwinning oor Vicki 
ele vroue-afde!ing, Rene ~ys, i~ Odendaal, O.dendaal. het verlede 

~ te gekeur vir die toernoor. Rene jaar die. Mattes by die SAU-toer 
I n Springbokspeelster. Die kam- nooi verteenwoordig. 
plOcn van die eerstejaarstoernooi, Venter hct in 'n vroeere rondte 
~aul. tte Roux, is tweede gekeur. haar wedstryd teen, Hymne Smuts 
Ib I pcelsters het betreklik rnak- gewen, 6-2 en 6-4. Smuts het verle 
k tnet hul onderskeie opponente in de jaar vir Victoriane gespeel. Hier 
jOndle 32 afgereken. Uys het Nata- mee dring Venter deur na die kwar 
R r'erguson met 6-0 en 6-0 ~eklop. teindrondte. 
oux het Marianne Cillicrs In Nog 'n spannende wedstryd was 
oon stelle die loef afgesteek. die tussen Annali Erasmus en Che- 
1 revor Waberski het vir 'n groot rie Price. Albei speelsters het verle- 

6.7a Sing gesorg deur Hugo Joubert de jaar vir Victoriane gespeel. Eras 
o ' 7-6 en 7-6 te verslaan. Dit was mus het die wedstryd uiteindelik in 
d ' pannende wedstryd wat meer as drie stelle (7-5, 4-6 en 6-3) gewcn. /Ie uur geduur het. Joubert hct AI die gekeurde vr~ue het hul 
~ rl~de jaar vir Maties I gespeel en wedstryde gewen en dring deur na 
vlerde gekcur vir die toernooi. die volgende rondte. 

TEPUNTE 
DIN DAG '9 MEl: 
• NETBAL: Boland Pro we 
• MANSMUlJRBAL: US II v Vd Stel; US 111 vs 

Vd Stel 
• SOKKER: U I v Pum 

WOENSDAG 10 M I: 
• MANSMUURBAL: US IV v 1 lam; US V v 

Vd .. tel 
• VROU VLlJGBAL: U ' I v Miln rton; U II 

vs Swa Ttkl i P 
DONDERDAG II Mm: 

• TA EL TENNIS: US II vs Ber vliet 
• MANSBAS ETBAL: US. v Veteran. 

v. U .. 

; lJ. II vs 

P: U ·UK pad n 




