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w GROOT groep studeote bet Diosd ga od uit '0 vergaderio ge t p 
waartydeo die rektor, prof. Mike de Vries, studente toegespreek bet. Dit 

h 
di eer te ope vergaderiog wat die Rektor sedert 1985 met die student 
d h t. 

tuVOI ens 'n verklaring wat in die volgepakte saal gesirkuleer is, het die 
)e dente die vergadering verlaat "orndat die Rektor se toespraak weereens 
~o Wys het dat brandende kwessies soos rassisme op Stellenbosch deur bu- 

rtltJese taalgebruik regverdig word", . 
'Owat 1 000 studente het die ver- vera) in die Jig van 'n meningspei- 

adcring in die 8J. Vorster-gebou ling op die kampus twee jaar gelede 
\lewoon, en die gevoel wat tans by ekere 

~I rof', De Vries het in reaksie op koshuise heer~'H ., 
V I tudente wat die vergadering By het gese ~k kan koshuise m~ t at het, gese hy voel beledig alleen oopstel me" en sou wou he tr, hul optrede. dat die komi tee vir staatkundige 
q' re Rektor het deurgaans deur ontwikkeling van die Presidents- 
I loop, van sy toespraak "ter syde" raad moet aanvaar .dat die Universi- 
,~IllC~klOgs oor die oopstelling van teit self kan besluit oor die hantc- 

I hUI&e gcmaak. ring van sy studente. 
vlrln, Verwysing na die protesoptog 'n Student h~t ~?n. die ~ek,t,or gc- 
v die oopstelling van koshuise wat vra waarom ~Ie d!abolte e Wet 
I rl, d week op die kampus plaas- op ~roepsgeblede me, soo op ver- 
I ~Ind bet, het hy gese mense wat skeie ander kampusse g~beur, op 

o laat hulle emosies oorheers Stellenbos~h vcrontagsaarn mo.et 
n ~Ink nie altyd rcdelik nie (sicn word ter wll~e van gercgtighcid rue. 

I rl hicrnaas), "Sulke optredc is Prof. De Vf1C h~t geantwoord dat 
n t_rYd met alles waarvoor die uni- Stellenbosch ~lOne die sisteern 
, r lleit staan," het hy gese. Ter- m,oet ~erk om dit tc verander, a hy 
IrdertYd het hy die optredc van wl,l he daar moct na sy rnernn ge- 
Illtn c w t t ei luister word, {lrb nde a me eiers ROOt en mo- • Die LP vir Stellenbosch, mnr. 
'D' . stukkend sny, verdoem. P' M ' h t andeesweck be- It, duid lik d d let arais, e v rllaklik UI I. .at aar geen vcstig dat onderhandelings oor oop 

hi III i ko~tpad v!r ~IC l!l~d se p,ro- koshuise op ministeriele vlak tan 
Q, ap rt m~, A,~ JY 10 S~ld-Aff1ka onderweg is, 
Jit r Wi! held-skip van. driehonderd Na aanteiding van sy onderhan- 
d t dit iomdraal, kan)y me verwag delinge met rnnr, Piet Cia e, minis- C 
III ," h t" een oombl~k kan "gebeur ter van Onderwys en Kultuur in die 
V prof, De Vries gese. Volksraad het mnr. Marais ese sy 

\I( 10lg ns hom het die polarisasie pcrsoonlik~ indruk was d~t daar nie 
Prot op karnpus as gevolg van die n "blokkasie' be taan 01 • 
(lilt t Vcrgadering teen rassi me Politieke waarnemers i egter van 
\tir d~n het, die onderhandelinge mening dat die oopstelling van die 
'twe I~ oopstelling van koshuise koshuise op Stellenbosch die "dub- 

I Jaar teruggesit", belsinnigheid van die ~p .. beleid at 
I) V, ksie op 'n vraag het prof. blootstel", wat moontlik hulle ver- 
I h ~Ie . g se die oop telling van kie ingsveldtog 10 konserwattewe 

UI e IS 'n baie moeilike kwessie, setels sal benadeel. 

by aos 

A.nna gestig om seksisme te beveg 
DIE ' d . di I . di ti cer t amptelike anti-sek is- haar em ste 0 J an re ewe I ie 

k Or anisasie op die Stellenbos- ontmo tmg met haar "prins", af 
II u alllpus, Anna (Action now - te skud, .' 
V kSI ), is eergister gelood , Me. Wilma 00 thuisen, st~ - 

An olgens die sti terslede sal terslid van Anna en gewese prim 
\tlr na haar, onder andere beywer van Irene, het die verlenging van 
en lykhcld op akademiese vlak eerstejaars se mkomtye bestempel 
V nom studente bewus te maak as" 'n krummelt)ie wat na on 
[/roue-regte,. kant toe gegooi is' . ~y het ook e- 

die I loodsingskomitee wat uit vra waarom die HK s. van vrou~- 
d r vergadering verkie is, verga- ko huise steeds geen msae het m 
"rt erskomende Maanda met die grondw tte van. hulle ko huis 
"ro enwoordigers van werk rs en nie, terwyl mans dit a) jare het. 
bt ~elektore in 'n poging om 'n Me. I a Burger, SR-lid vir Kul- 
i t~ Verteenwoordigende anti- ek- tuur, het gese Anna i 'n nood- 
e ~ front op kampus te mobili- saaklikheid op kampus om vroue 
~ b wu te ma~ daarvan dat hulle 
111 ,Anne-Bilge Gagiano, 'n do- nie onderdani mo t o£tr~e me. 

het baan. die .de.partement Engels, ~nr.~. n~ Campber, ~ hd v n 
Y die stigtmg vergadering as die koordin ringskomitee, het 

I \lrPrek r op etree. Vol ens haar klem r da rop dat man ook 
tjle~kue besig om die "As poe ter- bewus gemaak moet word van s k- 

ompleks", die vrou wat dink si me op kampu , 
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VerI I rivier bedreig vis • 

DIT hct verlede week aan die Jig 
gekom dat nywerheidsafval oos 
vcrf en verdunner, wat vermoedelik 
in Stellenbosch dorp in storrnwa 
tcrpype ge tort word, in die Plan 
kenbrugrivier beland. 

Aangcsien die Plankenbrugrivier 
een van die Eer terivier sc voederri 
viere is, ks n hierdie bcsocdeling ook 
die rivierlewc in die Eersterivier be 
dreig. Die Plankenbrugrivi r vloei 
aan die voet van Papegaaiberg deur 
die Plankenbrug industriele gebied. 
Dit vloei by Adam Tas-brug in die 
Eersterivier in. 

Prof. Bryan Davies, direkteur van 
die departemcnt Marine-biologie 
van die Univer iteit van Kaap tad, 
het daarop gewys dat die teenwoor 
digheid van verf en verdunner in 
die water "rarnspoedig vir die inver 
tebrata en klciner vi e in die rivier 
kan wees'', Forelle wem ook scm 
tyds troom-op van die Eersterivier 

p .. nis b 
e 

na die Plankenbrugrivier. 
'n Groep Botaniestudente aan die 

US het verlede week tydens 'n uit 
stappie langs die Plankenbrugrivier 
gesicn hoc vcrf en verdunner uit 
stormwaterpype uit die rigting van 
die dorp in die rivier vloci. Dr. Jac 
kie Boucher, 'n senior doscnt van 
die Universiteit wat die studente 0P 
die uitstappie verge el het, meen 
die verf en verdunner word waar 
skynlik in Merrimanlaan in die 
stormwaterpype gestort. 

Prof. Davies het gese die omvang 
van die skade is moeilik om te be 
paal. Die verspreiding van die be 
soedeling hang van die sterkte 
waarmee die rivier tans vloei. Daar 
het sowat 'n anderhalfweek laas 
sterk reen in die gebied geval. Die 
besoedeling sou dus nie so ver ver 
sprei het nie. 

Die stadsklerk, mnr. Kosie Rc 
tief, h t daarop gewys dat daar wet- 

gewing bestaan wat storting in die 
rivier beperk. 

By nadere ondersoek deur Die 
Matie was dit duidelik dat heelwat 
plastiek-afval in die rivier gestort 
word. Plek-plck was daar ook 'n 
laag oranjekleurige slik in poele as 
ook oliekolle op die water. 

Prof. Davies het gese navorsing 
wat deur sy departement twee jaar 
gelede gedoen is, het getoon dat die 
Plankenbrugrivier in 'n baie swak 
toestand verkeer. Die studies het 
ook getoon dat die geheel van die 
Eersterivier benede Stellenbosch in 
'n baie swak toestand verkeer. Die 
toestand van die rivier verswak vol 
gens prof. Davies toencmend. 
• Tydens hul projekbeplanning 

het die Stellenbosse tak van Earth 
life Africa, 'n omgewingsbewarings 
groep, hul kommer oor die besocde 
ling van die dorp se riviere uitge 
spreek. 

Op die foto hlerbo Is die oliekolle be-ep die water Slgbaa~ 
Is vermoedellk deur verfverdunner veroorsa~k. Ole rlvl~r 
aan die voet van die Papegaaiberg deur n Industrlel 
bled. Fote. NIAN DE K( 

ONGElOOFLIK ... m . Marl ne Stayn (naasllnks) kon haar 
or nle glo to sy vert de we k namens haar man, mnr. 
Gys 5t yn, 'n BMW 316 In ontvangs g n em het nle. Mnr. 
St vn, 'n 5tellenbosser, het dl eerste prys In Karnaval se 
motorkompetlsle w n. 01 r ktor, prof. Mike de Vries 
(h Ire s), oorhandlg hi r die steutel aan me. Steyn. Longs 
hom stoan 'n v rkoopsman van Oonford Motors, mnr. Ber 
nard d CI rk, wat die motor eskenk het. Heel links staan 
me. Marianna Agg nbag. 

Die reg nie meer vertrou 
diskriminasie en segregasie nic Sd 
groot reaksie uitgelok soos van 
nie. Die term "apart maar gel} 
was aanvaarbaar solank daar 
mate van gelykheid was. 

Probleme met die regstelsel I 
na 1948 verer~er toe die NP j 

aparthcidsbeleid formeel inge' 
het. Deur wette soos die Wet 
Aparte Geriewe het die situasic \ 
"apart maar gelyk" na "apart 
ongelyk" verander. 

"Die duisende onopgeloste sll~ 
veral in die townships, ondc~rr 
mense se vertroue in die polislC 
die regswerking. Die groot a~" I 
staatsgetuies wat in aanhou 
sonder verhoor is, en slcgs deur 
Prokureur-Generaal op borgtog . 
gelaat kan word om te getuig. eu 
by tot die krisis," het adv. Ga rr 
gese, Hy het hierdie aspekte ~ .11 
vernaarnste redes van die leg1ttt11 
teitskrisis waarin die regstel 'el t,1 
verkecr, voorgehou. 

Deur ANDRE SNYMAN 
OlE Suid-Afrikaanse regstelsel ver 
kecr tans in 'n grootskaalse legitimi 
teitskrisis, het adv. Peter Gastrow, 
DP-LP vir Durban-Sentraal, verle 
de week tydens 'n vergadering op 
die kampus gese, 
In 'n historiese 
oorsig het ad v. 
Gastrow verdui 
delik hoe die in 
gryping van die 
regering die mag 
te en funksies van 
die howe deur die 
afgelope dekades '- ...... 
drasties ingekort GA5TROW 
het. By het ook daarop gewys dat 
die RGN-verslag van 1985 oor in 
tergroepsverhoudinge aangedui het 
dat die regstelsel deur die meerder 
heid van die Suid-Afrikaanse bevol 
king bevraagteken word. 

In die tydperk 1900 tot 1930 het 

Politieke moorde hespreek 

Skoling nodig vir groter groei 
Deur CHRIST A DE 5W ARDT 
SUJD-AfRIKA al nie die vrye 
markrevolusie ontsnap nie en 
durf ook nie in die pad daarvan 
staan nie. S6 het mnr. hristo 
Wiese, uitvoerende voorsitter 
van die Pepkor-groep en voorma 
lige Malic SR-lid, verlcde week 
op 'n Aie cc-vergadering gcse. 

fly het gepraat oor die rol van 
die rnenslike Iaktor in die nt~ 
sluiting van die ekonomie e po 
tensiaal van Suid-Afrika. 

"Ekonomie e v( orspoed word 
gckenm rk deur die n enslikc 
Iaktor asook die vaardigheid en 
uitbouin van 'n vryemark-eko 
nomie. DcI' gulering en privati 
sermg het die wercld in 'n proses 
van vrycmark-ek nomic geplaa 
wat in uld-Afrika kan lei tot 'n 
voorspo .... olge en regverdige ge 
rneenskap," het hy gese. 

By het 'n groter male van gc 
kooldheid onder aile bcvolkings 
gr pe beplelt, a ngesien dit tot 

hoer ekonomiese groei sal lei. . 
Volgens mnr. Wiese speel rm 

nerale rykdom en ontwikkcling 
van 'n land die helangrikste rol 
in ekonomlesc groei, 

Mnr. Wiese het gese clke 
Suid-Afrikancr moct soos Mar 
tin I.uther King sc "ek hct '!1 
droorn", want die land sc werkli 
ke rykdorn Ie in al die mense van 
die land 

MODELKURSU 

1 0 

K oshuisprotes 
(vervolg von bladsy 1) 
necrn aan die vergadering en hul e op 'n ordelike wy c te se is met 
waterbomrnc en eiers begroet. 

Die studente wat aan die prote - 
vcrgadering deelgcnecm het, het 
geensins gcreageer op die eier • 
waterbomme en melk wat na hulle 
gegooi is nie. 

Studente van die manskoshuise 
het op een stadium van die plak 
kate aan die br nd gesteek, 

Na afloop van die vergadering 
het studente na die Administrasie 
gebou gernar Jeer en daarop aan 
gedring dat die Rektor aan hulle 
rnoct ~e wanncer koshuisc vir alle 
ras e oopges tel al word. Die Rek 
tor h t cgter op versock van die 
VOe rsitter van Nusas, me. Lesl e 
r t rr, die prim van Goldfields, 
mnr. hen Adams en die voorsit 
ter van Kononia, mnr. Dennis 
Beukes, geweier am uit sy kantoor 
tc kom. Jly het gc e hy praat nie 
met "ernosion el opgeswecpre be 
rogers" nie. 

Twee onbekcnde personc het 
die helc optog en vergadering met 
'n videokamera verfilrn. Hulle is 
deur Nu as-lcde gekonfronteer en Deur ANDRE' SNYMAN "Die kontra tu en die bruta- 
het ge c hulle doen vryskutwerk I wy e waarop hy vermoor is en 
vir die SAUK. By n vraag het die DfT ou naief wees am die staat sy saggeaarde pcrsoonlikheid 
SAUK ge c hulle weet niks van e betrokkenheid by politieke heg terk simboliese trefkrag aan 
die p rsone nie. Die Rektor luiemoorde heeltemal uit te hierdie moorde." 
het e C "ek het ondag na 'n ska el. 0' se~ rnnr. Andrew ,. di kan i id di h 1 k k By het gese re staat an 10 
VI C van ic e c protes ge y cn Nash, dosent 10 Filosofie aan die die geval van "bende-moordc" 
weet wic betrokke was". Op 'n Univer iteit van Wes-Kaa~and. sao die oveel tyd as wat hulle 
vraag waar hy die vi leo gekry het, Hy het cergister op 'n usas - '1 di I . d b h t l .. U' d h di b"l .'J WI aan ie op os 109 aarvan e- e ly gcse reman et It y my vergadering in die Ou Iloof- stee. 
_h_u_is_a_f_gc_I_, _i_". ~ gebou gepraat oar politieke 

sluipmoorde op anti-apartheids- "Politics kan die staat dit nie 
vegters. Hy het ook gese onge- bekostig om hierdie moorde ern 
veer 160 mense i die afgelope stig te evalueer nie," het hy gese. 
ticn jaar vir politieke redcs ver- Vol gens hom moet aile Suid 
moor. Volgen hom moet moorde Afrikaners saam hierteen optree 
oos die op dr. David Webster op omdat wit- en swartrnense sc le- 

Deur HILDE ROOS 1 Mei vanjat r, in 'n baie ernstigc wens deur dergelike moorde in 
ST~V[N DE JROOTE, er~pr~~li~g~e_i_en~w_o_~_.~~~~~~_g_e_va_a_r_g_e_~_e_l_w_o_rd_.~~~~~ 
fe sor aan die Konservatorium van 
Stellenbosch in 1986 en 1987, en 
wcreldbekende pianis, IS Maandag 
op 36-j, rige ouderdom in Johannes 
burg aan 'n lcwerinfeksie oorlede. 

Die lewerinfeksie het vermoede 
lik verband chou met besering: 
wat prof. De Groote in 'n ernstige 
vliegon luk in 1985 opgedoen lret, 
Hy het na etlike maande in die 
hospitar I d arin geslaag m y loop 
baan a pi nis met groot welslae te 
hervat. 

Prof. De iroote bet in 1986 en 
1987 verskcie meestcr: klas .e aan 
die K nse watorium aangebicd. Die 
klr s e was 6 gewild di t dit selfs 
deur studente wat nie mus iek stu 
deer het nie, byg woon is. Hy hct 
toe reeds bekendh id onder stud n~ 
te en inwoners van die dorp ver 
werf. fly h top Stellenbo. ch groot 
geword en was in Paul Roo Gimna- 
ium op skool. 
Volgens die ho f van die on er 

vatoriurn, prof. Rr,no Ouerm n, het 
prof. [ e Groote 'as kunstena r en 
persoon die h ogste agting en be 
wend ring van dosente, studente eo 
dorp b woners geni tit. 

TEL. 
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rings kan beantwoord." 
Wits se joolvoorsitter, Mi 

chael Gordon, voel dat Kar 
naval op die hoogste studen 
tevlak verteenwoordig moet 
wees. 

Die SR -voorsitter, Pierre 
van der Spuy, het gese hy 
voel daar moet 'n SR-lid vir 
Karnaval w ees vir doeltref 
fendde skak ling en vir ver 
beterde verhoudings tussen 
die SR en di Karnavalkomi 
tee. Hy h t bygevoeg dat di 
outonomit it van die Karna .. 
valkomitee nie bedreig sal 
word deur 'n SR-lid vir K rna 
val nie, maar net da r is vir 'n 
beter verstandhouding. Vol 
gens hom beoog hy om di 
portefeulj se pli te en be 
vo gdhede te vermind r van 
wat dit in die veri de was. 

Robert Bricout se'n skakel .. 
persoon kan net werk as s~ 
funksies baie duidelik omskryf 
IS. 

Annien Smith het gese al 
oplossing is dat indien die SR 
Ole di Karnavalvoorsitter 
verteenwoordiging op die SR 
wil gee nie en daarop aan 
dring om 'n skakelpersoon 
aan te stel, die Karnavalvoor 
sitt r 'n spr kbeurt op Ike 
SR-vergadering mo t anvra 
om Karnavalinligting deur te 
gee. 

Volgens haar sal die skakel 
p rsoon dan bloot gebruik 
word om m dedelings vir die 
SR te lees in g valle wa r sy 
self nie die vergaderings kan 
bywoon ni . Sy dink dit is II 'n 
v rmorsing van die studente 
unie se geld" om 'n SR .. lid vir 
Karnaval 'n leierskarsb urs, 
fslag op sy v rbly en 'n 
enorme korting op sy studie 

Id t g e vir 'n pos wat ni 
werklik nodi is me. 

osie van wantroue in voor itt r 
UDIE Karnavalvoorsitter beheer Karnaval en daarom is 
dit absurd dat In SR-lid vir Karnaval hoegenaamd Kar 
n val op die SR verteenwoordig. Dit is In mosie van 
~ ntroue in die Karnavalvoorsitter se bevoegdheid. Dit 
I • oor en oor bewys dat indien die Karnavalvoorsitter 
hi self die komitee op die SR verteenwoordig nie, daar 
groot kommunikasiegapings ontstaan. I I 

So se die voorsitter van UPE se Joolkomitee, Jeremy 
rthwaite. 

. ur ANNIEN SMITH 
Wye reaksie is vandees 

~ K ontvang oor die moont l'dk ~erinstelling van die SR 
I Vir Karnavaf op Stellen- 
bose h nadat Pukke, wat al die 
r saam met Stellenbosch 

Ptobeer om hul Karnaval 
.r O(Jr~itter verteenwoordiging 
IP die SR te gee, daarin ge- 
aag het. 
Di SR-lid vir Karnaval is 

v rl~ de Augustus, na beraad- 
I glng tussen die Direkteur 

tudentesake, prof. Flip 
W t, Dudley Baylis (Nasio 

I Joolvoorsitter), Francois 
\f~man (SR-voorsitter) en 

1,1)1 I n Smith (US-Karnaval- 
V ) itter), vir 'n proeftyd- 
P rk van een jaar afgeskaf. 
v Di SR het aan die begin 
d n hut termyn vir Pierre van 
I r Spuy as skakelpersoon 
J~sen Karnaval en die SR 
Kdngestel. Die uitvoerende 
o rnavalkomitee het egter 
dnldngs besluit dat mnr. Van 

r Spuy nie meer die skakel- 

persoon moet wees nie . 
In sy reaksie het Robert Bri 

cout, vorige Kamavalvoorsit 
ter, gese tydens sy jare op die 
Karnavalkomitee het die be 
trokke SR -Iede nie gedoen 
wat van hulle verwag is nie. 
Volgens hom is Karnaval 'n 
outonome organisasie. Hy het 
bygevoeg dat mense hulself 
opwerk in die komitee en 
weet hoe die komitee funk 
sioneer. "Die SR-lid vir Kar 
naval pas nie in nie omdat hy 
geen seggenskap oor die ko 
mitee en In besluitneming het 
nie. Onder die ou bedeling 
het die SR-lid juis om die 
rede gefrustreerd geraak." 
Tukkies se joolvoorsitter, 

louis du Plooy, voeg by dat 
die Karnavalkomitee so ge 
spesialiseerd is dat 'n persoon 
wat nie opgegroei het in die 
struktuur nie, nie die agter 
grond het om oor Karnaval te 
praat of dit enigsins op die SR 
te verteenwoordig nie. Vol 
gens hom is dit "niks minder 
as reg om die Karnavalvoorsit- 

Smoeg-stelsel 
onlangs beplan 
~IE ko~huispaar wat die hard- heid met die aanbevelings van 
k e werk sal steeds in die toe- die kommissie uitgespreek. 
o~s die SMOEG-beker wen. Vir Chattie Erasmus (Huis 
Ij,Olt was die mening van An- Marais) Ie die groot voordeel 
tin Smith, Karnavalvoorsit- daarin dat daar oor die lang- r, .nadat die SMOEG-kom- termyn meer geld deur Kar- 
~IS I sy werksaamhede afge- naval ingesarnel sal word. 
I)~el het. lohan Rieckert (Huis Visser) 

d' Die kommissie, wat uit van het gese dat die minimum 
d' HK-Iede vir Karnaval en kwalifikasies wat vir die eerste 
hi Karnavalvoorsitter bestaan beker aanbeveel is, sal ver- 
\,et, is in Maart op versoek hoed dat minder geld lngesa- 
dn die Karnavalkomitee mel word, omdat kosfiulse 
,\iarngestel nadat daar elke nou moontlik net vir die eer- 
par I<lagtes oor die SMOEG- ste beker sal gaan. 
Untestelsel was. Vers eie prims voel positief 
~alndien die aanbevelings oor die nuwe aanbevelings. 
vonvaar word, sal koshuise Henk du Toit (Eendrag) stem 
kd Ortaan meeding om drie hiermee saam en beklemtoon 
g rnavalbekers. Een beker sal dat elke koshuis nou 'n beter 
~~ 11 vir die wenner van die kans het om 'n beker te wen. 
Vfl huisaktiwiteite: vlotte, Die kommissie beveel ook 
tork ters, reklamesette, mo- aan dat vesterversierings met 
~, gmpetisie, akkerjolle en koshuisversierings vervang 
I r' es versierde kermisstal- moet word om die standaard t, . te verhoog. Pierre Rodrigues, ?,' tweede beker sal toe- prim van Huis Mar is wat die 
~ n word aan die koshuis afgelope vyf jaar vensterver- 
~ Inl' die volgend kategorie sierings met die nuwe konsep 
'I) rn ik, vlotblikkies, venster- gewen het, is van mening dat 
I k rmisstalletjies( debutan- vensterversi rings te stereo- 'I ~ 'n ekstra gelaportefeul- tiep geword h t en dat die 
rlr Vir inbetalings van onder nuwe aanbevelings groter ge- 
(!r'r borgskappe, ekstra ak- leentheid vir Kreatiwiteit 
k(j lolverkope, ekstra motor- bied. 
kdtl1ipetisiekaartjie-verkope, Annien Smith meen dat die 
drnl1jyalmeesters en ander in- Karnavalkomitee en die kos- 
t g IJn~sprojekte, die mees- huise nou vir die eerste keer 
(). d mgesamel het. saam 'n stelsel, wat oor die 

~ k I SMOEG-beker sal toe- langtermyn nie net die korn- 
Pa en word aan die koshuls- petisie vir al die k oshuis 
d r.r wat die beste in albei af- oopmaak nie, maar ook meer 011gS vaar. geld vir Uskor sal inbring, 
di Olgens die voorsitter van voorgestel het. 
dri SMOEG-kommissie, An- In September word vir die 
dj he; Conradie (E ndrag), was eerste keer 'n praktiese oplei- 
I \ Ie idee van die kommis- dingseminaar vir die nuwe 
Il)~dkrn die kornpetisie oop te HK-Iede vir Karnaval beplan. a vir al die koshulse, Die nuwe SMOEG-stelsel sal 
k()rnok die ander lede van die dan aan hulle verduidellk 

O'lissie het hul tevreden- word. 

ter self sy komitee te laat ver 
teenwoordig nie". 

"Karnaval dien die belange 
van duisende studente. AI die 
Joolkomitees het gedurende 
1988 saam R2,8 miljoen inge 
sarnel, Dit is dus verregaande 
dat die Karnavalvoorsitter aile 
besluite kan neem, duisende 
rande se borgskappe lnsarnel, 
kontrakte sluit en volle ver 
antwoordelikheid neem vir 
die jaar se geldinsameling ter 
wyl In orikundige persoon die 
komitee op die SR verteen 
woordig," het Annien Smith 
gese. 

Dudley Baylis het gese eni 
ge Karnaval-verteeriwoordl 
ging op die SR moet d ur die 
Karnavalvoorsitter self behar 
tig word omdat dit die enigste 
persoon is wat geno g ge 
kwalifiseerd is om namens 
Karnaval te praat. Hy het ver 
lede week op Stellenbosch 
daarop gewys dat om van 'n 
buitestaander te verwag om 
Karnaval te verteenwoordig 
of bloot net as 'n voog op te 
tree, vir beide Karnaval en die 
SR fataal kan wees. 
Volgens Pieter Kotze , Kov 

sies se loolvoorsltter vir die 
tweede agtereenvolgende 
jaar en ondervoorsitter van 
die Nasionale joolkomitee, 
behoort die Karnavalvoorsit 
ter, uit die aard van sy amp, 
die portefeul]e op die SR te 
verteenwoordig en moet hy 
nie deur studente verkies 
word nie. "Die Karnavalvoor 
sitter kan hom op sy be 
voegdheid beroep om sy ko 
mitee op die SR te verteen 
woordig, want Uskor se af 
hanklikheid van Karnaval se 
geldinsameling noodsaak 'n 
bevoegde verteenwoordiger 
op die SR." 



'Die P sal weer 
MNR. JANNI· GAGIANO, do 
sent in Politieke Wetenskap aan 
die Univcrsiteit, het vandeesweek 
in 'n onderhoud oor die vooruitsig 
te van die verkiesing later vanjaar 
- in vergelyking met die uitslae 
van die 1987-verkiesing - gepraat. 
PEARUE JOUBERT doen ver 
slag. 
Her d r d rt 1987 eni e dinge in 
n op tell nbo ch eb ur wat in die 
kom nd v rki ing nleiding d ar 
to led t tudent nd r I 
tern? 
Na aanleiding van die dinge wat 
Nusa oor die afgelope tyd op die 
kampus gedoen het, sal 'n mens kan 
dink dat dit mense na die linkerkant 
aangewakker het. Dan moet on thou 
word dat baie mense in Nusas nie 
stemgeregtig is nie. Hulle is aktief 
in die tudentepolitiek, maar nie in 
die elektorale politick nie. Ek sou se 
die soort ini iatiewe wat Nusas aan 
gewakker het, saarngevat kan word 
deur 'n ge kikte kandidaat. Maar 
wie i die kandidaat? 

Ek dink nie dat dr. Esther Late 
an, a y op haar eie ou taan, 

weer dieselfde entoesiasme gaande 
al maak nie. 
Gebeurtenis e op die kampus 

soo die oopstelling van koshui e die 
Voelvry demonstra ie of die plak 
ker -demonstras ie gaan, na my me 
ning, nie 'n effek op die elektorale 
politi k he nie. 
Ga n die t un wat di DP op St I 
I nb ch kry in 'n groot m t b pa I 
word wi p t II nbo ch n 
t n? 
Ja, daar mo t 'n baie terk per oon 
taan ander ga n die DP ni sy 
steun wat hy by die laa te verkie 
sin gekry h t handhaaf nie. 

ru te d t V n Zyl labb rt 
an t n? 
cl, dit is gerugte. 

"" t ti i k v tud t 
tron in 1987 et ewy d t di NP 
t un v rloor t m r t d die m r 
d r reid t mm ond r tudente 
tr 
• k het geen anduiding dat die 
tempatrone anders al wee in die 
kom nde verkie ing nie, behalwe 
dat P steun verloor onder Engel - 
prekende tudente. Die Engels 
sprekende tudente het in 'n opn - 
me in 1986 amper 40 per. ent steun 
aan di NI geg c. In 1987 het die 
teun esa tot amper 27 per ent en 
in 1988 het die En elssprekende 
stud nte e teun aan die NP gesak 
tot 18,8 persent. 

My interprets ie is dat dr. Den 
nis Worrall se beeld kon erwatief 
gen eg is om vir hulle aantreklik t 
wee . Hy i die n el e na ionalis 
en wa vir die 20 per ent Engels- 

sprekende studente wat nasionaal 
gesind is. aantreklik genoeg, 

Die opwelling onder die Engels 
sprekende studente in die tagtiger 
jare het verband gehou met die her 
vormingsinisiatiewe van die NP-re 
gering en die verandering van die 
samestelling van die parlement. 
Hierdie soort engelssprekende stu 
dente stem vr 'n bestendige taat 
sorde wanneer hulle nasionaal stem 
en nie oseer uit nasionalistiese en 
toe iasme nie. 

Hierdie opwelling onder hu!le het 
aam met die stotterende hervor 
mingsmomentum van die regering 
gesak. 

Daar is 'n taamlike sterk daling 

wen, 
deer kan word i ook belangrik. Die 
DP ly onder s'/ leierskapsprobleme 
en oenskynlik ideologiese veelsydig 
heid in eie geledere. Daardie onse 
kerheidsfaktor is besig om mense te 
ontsenu wat miskien andersins met 
groter entoesiasme 'n waagstuk in 
die DP sou rnaak. 
Het die NP sy "onbevraagtekenbare 
ondersteuning basis" in Stell en 
bo ch verloor? 
Nee. die NP het dit tot 'n groot 
mate behou, maar dit is besig om te 
kwyn. Die NP is nog 'n meerder 
heid. In die 1987 verkiesing het 63 
persent van al die studente wat ge 
stem het, aangedui dat hulle vir die 
NP gestem het. Alma1 het nie hier 

van 0 rho fse teun vir die NP on 
der Stellenbossc tudente wat volle 
dig toe kryf kan word aan 'n de 
fek ie vr n die Engel e tudent. On 
der die Afrikaanse studente het dit 
bai stadiger gesak, maar het to 
ook van 0 ongeveer 71 per ent na 
so 64 per ent steun aan die NP af 
geneem. Studente breek nie direk 
van die NP weg deur na enigc an 
der party te gs an nie. As 'n tusscn 
stadium beweeg hulle eer na 'n 
tipe politieke apatiese posisie. 

Dan sal dit afhang van hoe die 
partye aan die linker- en regterkant, 
maar veral aan die linkerkant, in 
staat sal wees om daardie passiewc 
en gekwelde nasionaliste na hulle te 
trek. Daarom se ek dit is belangrik 
watter kandidaat taan. 

Die oorhoofse beeld van die DP 
cn die wy e waarop dit gekonsoli- 

ge tem nie; party het in ander kies 
afdelings gestem. 

Die oorhoofse patroon toon van 
1987 is 63 persent NP-steun. 25 
pcrsent OP en 8,5 persent KP en 
4,5 persent PFP . 

In die 1988-opname was daar nie 
'n beduidende verandering in daar 
die patroon nie. Daar het niks intus 
sen gebeur wat dit gaan verander 
nie. 

Ongeveer 30 persent van Stell en 
bo se studente, Engels- en Afri 
kaanssprek~nd, sit links van die 
NP. Dit sluit ook die UDF in. Hoe 
wei hulle nie vir die party' sal staan 
nie, sal hulle heel moontlik afhan 
gende van die kandidaat - miskien 
vir die DP stem. 

Ongeveer 23 per ent Afrikaans 
prekende tudente sit links van die 
NP en dit bly min of meer daar. Dit 

~ Protes de 
Christene 
teen Voel 

maar. • • 
word ook gereflekteer in die soort 
stempersentasies. Vyf en twintig 
persent stem vir die DP of het laas 
vir die OP gestem. Onder die stu 
dente sal dit moontlik so werk: 60 
persent NP en 25 persent DP. 
Sal kandidate wat spesifiek op Stel 
lenbosch gaan staan op plaaslike 
kwessie oos die geweldige plakker 
sprobleem en die oopstclling van 
koshuise konsentreer? 
Parlementere verkiesings is nie te 
sensitief vir plaaslike kwessies nie. 
In die verkiesing sal dit gaan oor 
groot oorhoofse kwessies byvoor 
beeld veiligheid en die ekonomie. 
F.W. de Klerk her 'n beeld van 'die 
groot nuwe hervormer', Sal hy daar 
in I ag om onseker Nasionaliste 
wat nog nie by 'n ander party aange 
sluit het nle met beloftes van inter 
na ionale legitimiteit en meer rasio 
nele en pragmatiese besluitneming 
na die NP terug al lok? 
Die hele momentum is in die rigting 
"gee FW kans" en dit beteken dat 
'n hele klomp van die voorheen Na 
sionaal-gesinde mense wat in 1987 
en 1988 vera I onder leiding van ge 
siene akademiese figure hier die 
loop geneem het uit die NP, nou be 
reid mag wees om weer die NP 'n 
kans te gee. 

Baie van die redes vir die afsplit 
sing van daardie mense het met die 
leierskapstyl van P.W. Botha te 
make gehad. F.W. word nou voor 
gehou as pragmaties, meer oop, as 
meer toeganklik en 'n baie meer ra 
sionele politieke besluitnerner. baie 
meer emosioneel bestendig - baie 
meer beskaaf en minder onbeskof. 

Daar is ook nog 'n persep ie in 
die wit gemeenskap dat F.W. as die 
sterkste man in die saal nou in 'n 
beter posisie i om die hervormings 
proses vlot te maak en dat die om 
standighede hom sal help om dit te 
doen. Dit is al klaar so in die inter 
nasionale omgewing. Van hulle pro 
beer om vir F'W. op te pomp. Daar 
gaan weer die vert kynsel na vore 
tree dat clemente in die internasio 
nale gerueenskap al probeer om 
f.W. uit te lok om iets te doen. Hul 
le gaan vir hom kans gee. en vir 
hom ruimte skep. Daardie ruimte 
gaan gebruik word om men. e aan te 
moedig om vir hom te stem. 
Wat gaan die KP op Stellenhosch in 
die verkiesing doen? 
Die KP het op Stellenbosch so van 
vier na agt persent gegroci. Hy is 
egtcr nie 'n faktor nie, omdat dit re 
gionaal beperk en met 'n groep van 
'n bepaalde sosiaal-ckonorniese kla 
geassosieer word. Die Stellenbosse 
student is middel- en hoer middel 
klas. Die KP nie hier 'n natuurlike 
kiesafdeling in hierdie sosiale for 
masie nie. 

Deur PHILIP MYBURGH -- *W A TIER reg het die kun 
as maaksel van God om n1 
Godsdiens te mors? Dit is di 'Id 

wat Ryno Lacock, inisieerd 
die petisie ter ondersteunin \ 
onlangse konsertverbannin 
Voelvry-toerlede rig. 1")1 

Mnr. Lacock is 'n vyfdejan Irl 
neursstudent en 'n gewese t, iVI 
ken van die Studentekerk. II 
groep Christen-vriende he 
weke gelede in dertig uur 
handtekeninge ingesamel ter 
steuning van die verbannin 
Voelvry-konsert deur die uit 
de komitee van die Univ(;. 
raad. Dit volg na 'n protes- 
ring van bykans 1500 stud, 
academici wat hulle teen 
uitgcspreek het teen die ver 

Mnr. Lacock het gese die ~ 
die petisie is "suiwer god dl~ 
en hulle onderskryf die kun 
se reg om kritiek op die sam 
uit te spreek. 

"Ons het waardering vir ~I 
lewe wat deur die alternat' 
weging in Afrikaanse mu I 
blaas word, maar on verw~ 
gebruik van godslasterlike er 
re taal as middel om sosials 
uit te spreek." • 

"Die Universiteit van !; 
bosch ondcrskryf 'n Chr' nl 
waardesisteem en as Chri t \ 
ons die reg om dit te besker I) 
enige persoon wat dit aanti! 'I 

"Die groep inisieerders a 
ondertckenaars het 'n wye P 
spektrum gedek. Ons wil ~ Il 
swaar maak teen die ph 
manier waarmee die Kerk 
Afrikaner gehanteer word," Il 
woorde. Il 

Mnr, Lacock meen vryh. I) 
spraak is nie die kwessie 01 II 

gaan eerder oor die haoa' ~ 
van beskaafde standaard 
Karnpus." 

Die voorsitter an Angit n 
ciety (Ansoc), Karen lhllt Ie 

gese hierdie sta ndpu nt i \ 
onaa nvaarba: r. "Vryh I, 
spraak, -assosiasie en -keu 
geloof is in direkte ooreen t 
met mekaar." 

Die Catholic Society (( 
verwerp die verbanning \ 
konsert in terme van vryh { 
praak en godsdiens. "Alhl . 
senti mente van die Voelvr 
kante nie noodwendig met 
ooreen tem nie, het die stu~~ ( 
reg om te elf te oordee! ( 
voorsitter van Cathsoc, Jul' 
nell. 

VIR die emidd Jde M tie is Je u 
'n ger formeerde yuppie w 1 rugby 
spec} Je u i ,I mak ~eprc k en 
word op St 11 nbo ch n11 bruik om 
die tatu quo te legitim r, h t 
mnr. Geoff T yJ r, van di univer i· 
t it e Teolo ie. S minarium, ve - 
lede w ek ge!)c. 

Mnr T, ylor het aarn met die di 
rckteur van die In tituut vir owjet 
Studie ,dr. Phillip Nell en die voor 
itt r van die Sokratic e vereniging, 

as r gverdiging 
Leonhard Prae , aan 'n bespreking 
v, n die okratie e vcreniging deel 
geneem. Die b sprckin~ het gehan 
d I or die vraag "Wie I Jesus?" en 
h t'n k rp reaksi uit die gehoor 
ver or aak. M nr. T ylor het gese 
di kerk, Chri telike taal en per- 
onlike belyd nis e i "uiters onbe 

troubaar" wanneer die 'ware Je us' 
onder. oek word 

Dr. Nel het 'n M rxistie e inter 
pret ie van Jesu aangebied. 

verw.onge 
Ole vII verlocn nie, m ar moet eet", 
en die gehoor.t'wat n t wit sien en 
hoor wat hy wil". Dit aile lei tot 
verwron kun 

Die naa wenner Julius Oosthui 
n, het oor "J ihanncs K rkorr I" 
pro at By het ge e die verbod op 

die Voelvry .. kon .ert het studcnte die 
r tot informa i oor 'n belangrik 
br n v n ,0 iale kritiek in Afri 
k ~ n mtncem. 

[lie n I r prekc wa~ 'teyn 
Ilcd\roo t, Michael Jordaan, Daan 
Mo tert, tadl r Tr n 'ov n [)l k 
Vi n J d n 

Appel oor Lusaka-mosie uitge 
DIE hangende appel aak van die 
SR om die Lusaka-mosie bindend 
tc verklaar is verlede week ween 
akademie e druk tot 26 Julie uitge 
stel. 

Die appel aak i uit cstel, aange- 

ien die akademie e verpligtinge 
van die regsverteenwoordigers van 
die partye in die saak voorkeur ge 
niet. 

In nog 'n verwikkeling het me. 
Lie I Fichardt, die voor itter van 

die Juridic e Verenigin , 
van mnre. Riaan van r 
Mark Behr oorgeneem. 
Volgcns me. J ichardt I. 

pelsaak uitgestel omdat 31 
kulteit . e klasse reeds op 

! JOI.,RNALISTIEKSTUDhNT 
v ... n die Univer iteit, rnnr. Hans-Pe 
ter Bakker, aan in die komcnde va 
kun ie 'n impakstudie onderneern 
(lor die invloed wat die onttrekking 
van die wecrmag uit die Caprivi 
strook op die beskerming van swart 
renosters en olifante sal he. 

Hy al die . tudic as deel van sy 
kur. u. onderneern. 

In evolgc die bepaling: van Re 
solusic 435 word die weerrnag tans 
tot &y basisse beperk Hierdie bepa 
ling, te ame met met af kaffing van 
die aandklokreel, het daartoe byge 
dr dat wilddiewe nou meer be 
weegruimtc het, Volgen mnr. Bak 
ker het wilddiewe in die verlede die 
V vaar gcloop dat hul sp Ire deur 
It weerma a di' van uefllla~ 
a'lnge ien kon w<)rd. 

Die afmetings van wilddiefstal in 

Matie bestudeer 
swart renosters 
die Etosha-wildtuin het oor die af 
gelope tyd sO toegcnecm dat daar 
besluit i om swart renosters se ho 
rings af te saag ten einde te probeer 
verhoed dat die diere geskiet word. 

Mnr. Bakker wil ook gaan vas tel 
watt~r invloed die 25-Jarigc oorlog 
en die onlangse ontrekking van die 
weermag uit die gebied op die men 
sc en plante van die gebied gchad 
het. 

Om. vas te stet hoc die oorlog die 
plaaslike bevolking beinvloed hct, 
g~an hy ~eral konscntreer op hot 
die plaashkc strukture binne stam 
verband en die di. tribu lestclsels 
vcrandcr het IIy beplan om met 
.... t lmhoofde kerkl it; r, en lede van 

die plaaslike bcvolking ll; I 
Mnr. Bakker gaan, n I 

houde met Narnibie e 
waardcrs, ook poog om o 1{ 
met onderskeidelik die I 
die Demokratiese TurnhaJll 
sic, mnr Dirk Mudge. e I 
mnr. Sam Nujoma, te kr> 
tel hoc hulle die toekorl1 
( aprivi-strook visualisccr 

"Daar word be weer da 
mag plaaslike handelaar 'I· 
naamde cuca-hand laar ' .. 
onderhou het. Die moonth~ 
, taan dat die mense nou b I 
peel," het mnr. Bakker 
necr daar in ag gcnecnt 
die gebied minirnale I'lt 
brcngstc lewer, kan dit v)1 
Bakker ern tige gevolg. I 

miese aktiwiteite in dl 
strook inhou. 



'~MOEG SMOEG" S' 
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i aliste 
W rk steeds 
MARLIZA VILJOEN en Annien 
»th het vandeesw ek ont 
n dat daar nou of in die 

n by toekoms oorweeg gaan 
rd om die titel "Me. Matie 

~ nd" te verander. Alhoewel 
~ . Tamatiesous soos voorge 
t I deur 'n verslaggewer groot 

I lTlOontlikhede vir borgskappe 
'ohou, sal dit tans nie oorweeg 
word nie. Oat Me. Matieland In 
koonheidskompetisie is, is 

r olgens Annien beswaarlik 
IVdar indien daar na die wenner 
pligte gekyk word. 
Marliza is in beheer van die 

~drnavalkomitee se SAB-uit 
dclgkompetisie inskrywing, 
rrne 

R 5 000 vir Uskor gewen kan 
~ord. Haar projek behels dat (~ (I nasorgsentrum vir kinders in 

l~ g a e t e s ville 0 p g e k nap en 
r. IJ rf word. Oit was 'n baie 
dng~ame proses om die projek 
~o dgekeur te kry. Opvoed 

I bundige uitstappies word ook 
c k pldn. Daar gaan ook binne- 

k?rt wiskunde, lees- en skryf 
ass aangebied word. 

d ~arliza sien haarself glad nie 
n skoonheidskoningin nie. 

,Y poog primer om die beeld 
lJ k die Karnavalkomitee en 
Ii' Or uit te dra, nie haar eie 
~ . Sy se sy werk hard om Me. 
~ dtl land se beeld te verander 
lidfd'n verteenwoordiger van 
e adigheid. 

o ki Sy glo dat finaliste eerder ge 
m . moet word op grond van 

t K n te, as op grond van voor- 
1 (}ms. "Dit is van kardinale be- 

I It) n dat die finaliste betrokke 
It) a t wees op kampus. Hulle 

I nor) t eerder deur iemand ge 
tf'mlne r word en die studen 
It) moet oor die algemeen 
dS~..r inspraak he in wie hulle 

'VI • Matieland wil he." 
dl ~Yhlma du Plessis voel ook dat 
I I idee om Me. Matie 

VI t~~ verander het. Sy dink dat 
'1 ¥,. J nte nie genoeg ingelig 

~ Jr l ni en dat daar 'n tekort 
p i r. klame rondom die kom 
Pr I 1 W s. Sylma het reeds 'n 
tn tdr.af ~ere~1 en het gehelp 

I- dl I Art in the Park" -dag. 
d I"nli Beckman voel dat 
ttJar eerder twee kompetisies 
~ :d k~;:~iS;~ ~ne~~o~k~I~~: -Ta-I-k-, S ...... w-atch en Radio 5 se "Art In th Park" was 'n 
din dk kompetisie. Aneen Truter reus sukses. Matles en UCT s Karnavalkomlt s 
dl dat die vrae wat tydens h t dlt saam gereel. In Reuse gev rfde III op 
d t kd,uring gestel word, bewys gevell oor Go Ie More Suld-Atrlko. 
rna ,Ie rneisies meer as net 

01 g sigte is. 

Vanjaar se vlotoptog 
moes die Karnavaltema 
"Matie-Net'l ultbeeld. 
Studente het weer die 
strate deurkruls en selts 
'n reuse oppel het deel 
geneem (regs). 

Redakteur: 
Vanessa Brand 

PRAAT 
BUDDV-TAAL.. 



Intervarsi y skop a£ met sty} 
Deur VANESSA BRAND 

Erns en 
luim by 
Atlete 

VANJAAR sc agt-en-sewcnugstc 
l ntcrvarsity tussen Matico; en lkeys 
beloof om 'n hoogtepunt op 1989 se 
sosiale kalendcr te wcc . 

Intcrvarsity vind vanjaar op 12 
Augu tus plaas, 

Die loodsing van I ntervar ity '89 
het verlede week by Dude Libertas 
plaasgcvind. Die wenner van die 
amptelike logo IS aangewys en die 
nuwe intcrvarsity logo terselfdertyd 
bekend gestcl. 

ATLElE VIR CHRISTUS ... TV- Mct die intrapslag was dit duide 
dens 'n to r word die atlete lik dat dit nie enige so iale gcleent- 
goed onder teun deur onder 
I de van die groep. 

Bybelstudies of "klipsit' gesels 
ies, en optredes by "deurhardloop 
dorpe", vul die res van die dagpro 
gram. Gedurende hierdie optredes 
sing die sanggroep en word getuie 
nisse gelewer. 

By die oornagdorpe word almal 
uit eplaas by gemeentelede, en 
maak hulle gereed vir die aand se 
optrede. Dit bestaan uit ang, ge 
tuieni , en 'n kort bo dskap deur 
die toervader. 

Op hierdie toer is daar min kans 
vir slaap. Bulle gesels tot laataand 
met die huismense en is elke og 
gend weer vroeg op die pad. Ten 
spyte van die min slaap, geniet al 
mal die to r baie. 

Die Atlete vir Christus se hoof 
doel is om geld in te samel om die 
geldelike nood in die NCI-Sending 
kerk van Mitchell's Plain te verlig. 

Die onkostes van die toer word 
heeltemal gedek deur barge en 'n 
bed rag van R 200 wat elke lid voor 
die toer moet insamel. 

Deur ALETHEA DE VOS 

heid was nie. Alhoewel die gastelys 
bepcrk was, het 'n atrnosfcer, geJaai 
met afwagting, gcheers. 

Die kostafels het gekreun onder 
die cetgoed en Tassies het vrylik ge 
vloei om van die spanning ontslae te 
raak Oral het die aspirant wenners 
(almal kun studente) van die nuwe 
ontwerp rondgestaan en wonder of 
hulle nie dalk met die eerste prys 
sou wegstap nie. 

Almal kon vooraf die ontwerpe 
beskou, Sonja Steyn is vanjaar se 
wenner omdat sy lntervarsity die 
beste voorgestel het. Sy het vakan- 

UITEINDELIK: 'N VOLLEDIGE GIDS VIR DIE 
B UID IN AFRIKAANS! 
Vir die bruid is trou 'n kleintyddroom wat waar word; 'n groot 
m nsg luk wat amper t groot binnekant kom Ie. Maar trou 
i 001, re "lings, harde werk, maande en maand s beplanning 
am die een dag die mooiste herinnering te maak. 
Met die boek as handleiding, word verseker. gaan geen belang 
ril\ reeling oor die hoof gesien word nle. oos die hoof 
stu} indeling 9 tuig: 
• Bepton vir 'n leeftyd van gelukklg saamwees 
• Seplan 'n sprokrestroue 
• 'n Dag tot·dag-beplannlng vir die bruld 

'n Besoek aon 'n glnekoloog 
• 'n Huwellksgoederebedeling wat werk vir julie 
• Die gostelys en uitnodigings 
• Lyk prentJiemooi op [ou troudag 
• Blomrneweelde vir die bruid 

Vervolmaak die dog 
• koonheidsplan VIr voornemende bruide 
• Oi huwelik anthaal 
• Selfdoenplanne vir 'n spogonthoal 
• 'n Feestelike troukoek 
• 'n Geskenk sa veels geluk 

Saplan 'n droornwinebroccstvd 
• Jul eers!e dae scorn 
• Antwoorde op al lou kwelvroe 

Fyn neterlcsles om self te maak 
• Selfdoenplanne met blamme 
Boonop is daar agterin die boek 'n Iy met adres en telefoon- 
nomm rs om die reetlngs te help verg maklik. 

M t di' 0 k byd rhand kan di bruid elk droom wat sy oor 
ha r t oud g koester, b gin uitlee f. 

"SJOE, maar dis darem 'n lekker 
kerk hierdie", was die opmerking 
van 'n man toe hy die Atlete vir 
Chri tu by 'n petrolstasie raakloop. 

Dit was 'n koue wintcroggend In 
die middel van die Karoo. Terwyl 
hulle petrol ingooi, het een van die 
meisies onder 'n duvet ingekruip 
waaronder twee ouens reeds geslaap 
het. Vir die buitestaander moes 
hierdie toneeltjie baie onheilig ge 
lyk het. 

Louise Hofmeyer, persoonlike 
werkster, verduidelik dat hulle 
groep op toere "net Christus hard 
loop, sing en gesels", 

Die groep bestaan uit nege atlete, 
nege sangers, twee afrigsters, en 
vier persoonlike werkster . Daar is 
ook 'n tocrvader wat 'n "geestelike" 
ogie oor die toer hou, 

Elke jaar, vir die grootste ge 
deelte van die Junie vakansie, word 
'n toer deur 'n dee! van die land on 
derneem. Vanjaar spring hulle op 3 
Julie van Murrr ysburg weg op die 
roete na Victoria-Wes, en volg die 
roete totdat hulle op 20 Julie weer 
op Stellenbosch eindig. 

Die atlete hardloop die af tand in 
skofte, ongeveer 1 2 km per dag. As 
die volgende toerdorp te ver weg i • 
hardloop hulle ook deur die nag. So 
het 'n atleet hom oak een aand lelik 
v sloop deur in 'n donkie vas te 
hardloop. 

Di bo k i b ikb ar by aile go i boekhand I ars. en 
ko R37,50, AV8 uitg lu t. Dlt kan ook b tel word van 
J.P. V 11 der Walt-uIlg w r, 0 bu 123, Pr toria 000 I. 

WENNERS ... Ole wenners van die nuwe ontwerp vir IntervarsltV 
'89 Is onlangs bekend gemaak. Hler verskvn die wenners I~ 
volgorde: Sonja Steyn, Paul du Tolt, Nlco de Kock en Lie 
van Zyl. Fete's ARMA'\ID ~ 

siewerk vir drie weke by die Berry 
Bush Advertensie Agentskap ge 
wen. 

Volgens verlede jaar se wenner, 
Frans Groenewald, was die stan 
daarde vanjaar aansienlik hoer as 
verlede jaar s'n, Hy hct beklemtoon 
dat almal dcel kan he aan Intervar 
sity, van kunsstudente tot rugbyspe 
lers. 

Die voorsitter van die Intervar 
sitykomitee, Karel la Cock, meen 
dat Intervarsity vanjaar groter en 
betcr as ooit tevore gaan wees. Dit 
gaan vir hom nie net oor cen ge 
leentheid by die Danie Craven Sta 
dion nie, maar oor vele geleenthede 
waar Matie. en Ikeys nuwe bande 
kan mee. 

'n Onvergeetlike 
troudag ... 
Bet julle trouplanne? J a? I Jan is die 
bock Vir jou troudag wat so pas hy 
J.P. van del Walt-uirgewers vcr 
skyn het , '11 mOlt! 
nit nuwe publikasie . pog nie vcr 
niet m t 'n subtitcl wat dit heskryl 
as 'IOn volledige gids orn julle trou 
dag onvcrgcetlik te maak " nie Net 
mom t Ik aspek wat die dag 'n 
~lan punt in julle It w kan maak , 
WOI d in de t a il he s p rr -k . 
'n Dag-tot-dag beplanrung vir die 
hruid vertel wat wanncer genot'n 
moet word, en vers -kcr dar gccn 
bclangrik punt (101 eli hoof gcsieTl 
word nil'. Bclangr ike reelinus f..OOS 

die opstel van eli l~(lst('lys l n die be 
woorchng van die II itnodiuings , 
word bcspr ek. Waardevolle raad 
word geg e 001 die klein dinuetjies 
wat die dag sal vervol rnaak: die 
hruid en haar qt'\olg st' uitrustings, 
die bruidegom e klerc , die troll 
motor, loto' . blornmc, mil 'i -k, die 
troukork ... Wil julie 'n onthaal 
4('(', word al die opsies hcspre k: 'n 
hotclonthaal. 'n oruhaal in 'n saal , 
'11 lUI onrhaal. ViI die selldocners 
word 'n pail! tuisonthalc vollcdrg 

VOORSITTER ... Karel 10 Cock. 
vanjaar se voorsltter van die n 
Intervarsltykomltee, In aksle 
tv dens die loodslng von die 
amptellk logo. 

besprcek, kornplcct met werkr 
gram ell resepte! Ander belaJll{r 
aspekte waaraan aandaz gt 
word, is die huwclikskontr k. 
besock aan 'n ~iJ1( koloog voor 
die bruid en die bruid gom sC If! 

teldheid tcenoor (he htlwclik 
reeling vir die wittebrocdsrv' 
hoe om die I etel i ~c kw ssie ",Ill , 

kenke te hant -r. In 'n hoof t 
Antwoorde op a/ jou kwclvt ( 
WOld 'n menigre lastige vr 
beantwoord . wie mo t jou in 
kerk inbring , wie sit waar en 
~emaak ddt jy nil' voor die pi 
steel ornkap ni ~ Wil jy in 'n dl 
tuig hoot; 1>0 in eli wolke trOll I 
hoek sal jou se of jy kau. Die 1~1 
hoofsruk g e aanwysings vir ,I, 
hande fl ani fietcrjasiet [ies W.lt r 
bruid sell kan maak, SOOS 'n k" 
kussina ('11 confcttihoue ftjll' 
Lys adresse en t lefoonnor'" 
van ondcrncmings wat allc vtf ~ 
wat die I Jill id vir haar tr(lll 

benodig, ver skyn agtcrin die 0" 
Die keurige publikasie het 
bladsye er is met ell' alit I I Ill)' , 

fow'.; n sk '1St' geillustr 't" 
t rouplannc nog vc r op die !Iorl 
i~ du die moeue wr-rd om dit 
nou rt,( ds aan It skat'. 

POS AAN: 1. P. van der Walt -uitgewers, Posbus 123, PRETORIA 0001 
StUUI asseblicf aan my cksemplaar/eksemplare van Vir [ou trotld~ 
av R4~,19 (R37,50 +- R4,88 AVB + 8Ic posgeld) per bock. 

I·k sluit R I
. . \\' II iierby m. Tjeks en posorders betaalbaar aan .J.P. van der 

Deblteer assebliel my kredietkaartr ekening 

IIIIJI 111111111 D 
Vervaldaturn 

Handt -kening 
Stuur die bock(c) aan 
Naam 
Adlc~ 
Poc;kodc 

Master of Visa 
Voorleuers en van 

I clefoonnomlller 
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tudentehuweli c: wat hehels dit? 
DIE huwelik beteken om 
hrue agter jou te verbrand, 
e ds. Tinus van Zyl, stu- 
denteleraar by die Studen 
lekerk. Perk getroude stu 
dente hulle lewenspotensi 
Qat in? LAN ELOFF het 
met ds. Van Zyl, dr. Bennie 
dd~l Toit, 'n kliniese sielkun- 
Ige, en mnr. Derik Mom 
berg, In dosent in Sielkun 
de, oor die verskynsel van 
lUdentehuwelikke gaan ge 
els, 
/Ul)ENTEHUWELIKKE is aan 

J toeneem. 
III Mnr. Momberg se dat die student 

Y t t 'n lang kursus makliker sal 
n :CIU. Die gemiddelde ouderdom 
sl arop mense trou is 21 vir vroue 

n 23 vir mans. 
• d Volgens ds. Van Zyl was dit in sy 

die uitsondering om getroud te 
v • maar tussen 60 en 80 persent 

n aile teologic-studente is deesdae 
ttrllud. Vir sekere studente wat na 
ull studies direk in 'n veeleisende 
r J P staan, is dit makliker om op 
IVcr iteit te trou en aan mekaar 

nd te raak. 
\ Dr du Toit meen dat studente 
k vir die huwelik opgewasse 
I n WCCI) "omdat die gemeenskap 
If tel is op stimulering wat die 
tandige denke prikkel". 

()Uers is meer realisties oor die 
'IJO n-. b II "Icnsc se pro Ierne en het nie 
dl er die "tradisionele aversie" 

~ OJ lftn dat hulle kinders vroeg trou 

: Baie mense sien die oplossing 

I ll:t is af bewys dat die tra 
~Slonele huwelik, waar die 

I ,an werk en die vrou luis 
l't· k nie.' I me wer me. 
\ 
"Vo seksuele drif in die huwelik." 
b II ral die Christen jongmense wat 

, k n" eksuele stimuleerbaarheid er- 
illl hal trou indien hulle seker is 
t I ulle huweliksmaat. Dr. du 

Ii I~ lverwys na ] Kor 7:9 waar Pau 
" 'Jnthil(lnraai; "Maar as hulle nie in 

It IU OUding kan leef nie moet hulle 
{, 'lll'l d vam dit is beter om te trou as 

D' CUr hartstog verteer te word." 
ttl I)ICd meeste studente ontvang ge 
n tn e reaksies oor hulle voorge 
~'Ide ~uwelik. Mnr. Momberg ver 
b 1\ ehk dat mense se reaksies af- 

I \l;elik Van hulle definisie van 'n hu- 

ln~alk'c men e sien die huwelik as 'n 
I r tng,"maar dit is sielkundig 

V n Y dat die huwelik 'n verbreding 
t ()JOu menswees is en dat dit 'n 
\It] t Vryheid insluit", 'n Mens is 
I van spanning op interpersoon 

, n Seksuele vlak. 
~i In te trou is nie 'n inperking 
b tOe n beteken nie dat 'n mens jou 
~oef op te offer nie." Vol- 

gens hom is dit ~I bewys dat die tra 
disionele huwelik, waar die man 
werk en die vrou tuis sit. nie werk 
nie. Deesdae is daar 'n strewe na 'n 
venootskaplike verhouding waar 
beide gelyk is. 

"Die probleem is dat sommige 
mense die doel van die lewe as die 
huwelik sien." Veral die jongmense 
wat universiteit toe kom om vrou 
/ man te sock, bied hulle nie die ge 
leentheid om jonk te wees en hulle 
self te vind nie. By beklemtoon dat 
dit noodsaaklik is om in die bondel 
te vry en nie met die eerste persoon 
te trou me. 

Dr. du Toit meen dat studente re 
latief lank met mekaar moet uit 
gaan om mekaar te leer ken en te 
kortkominge te leer aanvaar. "'n 
Mens moet die gerdealiseerde per 
soon deeglik ken, want as mens met 
die realiteite van mekaar gekon 
fronteer word, is dit dikwels 'n 
groot skok vir die romantiese lief 
de." 

Die nadeel van studentehuwelik 
ke is dat die student nie altyd emo 
sioneel volwasse is nie. 'n Persoon se 
persoonlikheid stabiliseer eers van 
sy vroee tot laat twintigerjare, dus 
kan 'n mens trou voor jou ontwikke 
lingsfase voltooi is. 

Dr. du Toit wys daarop dat dit 
elkeen se persoonlike plig is om te 
sorg dat hulle emosioneel volwasse 
is. Hy sien emosionele onvolwassen 
heid as die primere oorsaak van cg 
skeiding en se "twee onvolwasse 
persone sal mekaar vernietig". 

Die student het nie altyd die toe 
rusting om probleme te hanteer nie, 
en ook nie altyd genoeg insig in die 
teenoorgestelde geslag nie. Os. van 
Zyl beduie dit is hier waar huwe 
liks-voorbereidingskursusse belang 
rik is. "Konflik is nie altyd negatief 
nie, maar die student moet die reels 
van baklei leer." 

Enige verhouding is 'n aanpas 
sing en dit is goed om 'n objektiewe 
derde pesoon te raadpleeg wanneer 
daar probleme is. Veral teologie 
studente dink soms dat daar nie 
probleme in hulle huwelik mag 
wees nie. 

Dit is 'n voordeel dat hulp maklik 
en verniet op die kampus bekorn 
baar is. Daar kan by die studente 
leraars of die Eenheid vir Kliniese 
Sielkunde aangeklop word. 

Studente is dikwels finansieel en 
cmosioneel afhanklik van hulJe ou 
ers, en moet 'n "volwassenheid ten 
opsigte van 'n nuwe verhouding met 
die ouers bereik". 

Ds. Van Zyl meen dat studente 
hulle huwelik dikwels op die van 
hulle ouers moduleer. Daar is egter 
'n kommunikasiegaping oor seks, en 
hy het bevind dat 40 % van ouers 
nie openlik oor seks gesels nie. Hy 
stel voor dat die verloofde persoon 
met 'n sielkundige gaan gesels v66r 
die huwelik om hulle seksuele po 
tensiaal, sowel as moontlike slag 
gate te bespreek. 

Mnr. Momberg meen dat daar 
meer voordele as nadele in 'n stu 
dentehuwelik is. 

Die student is blootgestel aan 'n 
groot klomp mense en kan 'n keuse 
uit 'n verskeidenheid persone maak. 
In 'n werksituasie is 'n mens ge 
woonlik omring met getroude men 
se en trou dan met die cerste, beste 
persoon. 

elshoogte en Erica 
IJ~TTE GROBlER 

~()11" 
Ida-I! Hel hoogtehoenders is Sa 

~et ~~ggend. 20 Mei, traag uit die 
~~ lIe a 'n ope huisvergadering die 
. ~fl()r ,nand waar ou huislede die 
lergel~~tcrstoel" oorgeneem en 'n 
I~en' Wg.smosie ingedien het. Die 
V(li' ~rlka. 

fer t;clns die huislede was die ar 
(ltd ecg, en moes dit aangevul 

,/ t\angesien Erika vroeer "pink 

panther" spore in hulle voorportaal 
aangebring het, het die lede gevoel 
dat sekere van hulle HK-lede ont 
voer moes word. Dit het tot 'n vol 
skaalse oorlog en 'n voller argief 
aanleiding gegee 

Dit het egter nie die mans ver 
hoed om met volle Ius die 
sjampanjeontbyt Satcrdagoggend te 
geniet nie. Daar was wel 'n paar wat 
de hoender in was oor te min sjarn 
panje, te min rnense, of kos wat 
voor die tyd deur somrni e voorba- 

Studente is op 'n gelyke vlak van 
ontwikkeling, en daarom is die aan 
passing in hulle huwelik makliker. 
Beide studcer en kan die huishoude 
like vcrantwoordelikhede in die hu 
welik deel. Wanneer die een per 
soon reeds werk, moet die ander 
maar net by sy roetine inhaak. 

Omdat die student se werks-ure 
nie rigied is nie, het hulle meer tyd 
vir kommunikasie. Die getroude 
persoon werk ongeveer agt uur per 
dag en met ses uur se slaap bly daar 
daagJiks net vyf tot ses ure oor om 
by mekaar te wees. Die persone i 
moeg en gcirriteerd, en hulle kom- 

iemand om haar bedags op te pas. 
Sommige universiteite het bedags 
bewaarskole waar dosente en stu 
dente hulle babas en klein kinder 
tjies kan laat. 

Nog 'n voordeel vir studentehu 
welikke is dat die karnpus 'n wyc 
verskeidenheid aktiwiteite bied 
waarin hulle gesamentlik kan deel 
neem. 

Navorsing het ook al bcwys dat 
getroude studente se punte m ver 
swak nie, maar intcendeel, soms 
styg. Aile studente waarm e ek ge 
sels het, het hiermee saamge. tern. 
Dr. du Toit dink die rede mag wees 

"Enige verhouding is In aanpassing ... veral teologie-stu 
dente dink soms dat daar nie probleme in hulle huwelik 
mag wees nie. H 

munikasie daal dikwels net tot op 'n 
instrumentele vlak. 

Selfs getroude studente met ba 
bas vind 'n weg am die probleem. 
Sonet en J.C. Venter, onderskeide 
lik 'n vyfdejaar tandheelkunde en 
sesdejaar mediese student, e dog 
tertjie, Nandi, word bedags deur 

"Konflik is nie altyd nega 
tief nie." 

Sonet se ma opgepas. Teen agt uur 
saans slaap Nandi en kan hulle 
saam studeer en gesels. Sonette en 
Louis-Marc Germishuis, 'n Skone 
Kun te- en H.O. De-student, neem 
beurte om na Rayne te yk wanneer 
hulle nie klas het nie. Omdat Sonet 
te se klasse informeel is, ne m sy 
Rayne dikwels saam klas to , maar 
elke Dinsdag en Vrydag kry hulle 

• 

dat dit die meer volwa e perso n i 
wat in die huwelik tree, terwyl die 
onvolwa se per oon eerder 10 v r· 
houdings sal aanknoop. 

Di huwelik bring ook addisione 
)e verantwoordelikhede mee, en dit 
dien as 'n stimulus vir verdere vol 
wassewording, 

Ds. van Zyl meen de; t e voor 
die huwelik probleme skep vir die 
getroude lewe omdat hull die" p 
paraat van die huwelik" gebruik en 
in die huwelik inbreek. Hy voel dat 
min mense openlik al erken dat 
hulle saamwoon en dat die verhou 
din uiteindelik skade lei onder di 
":olk van skuld evoelens en span 
nmg. 

Mnr. Momberg se dat daar g en 
statistiese bewyse i dat voorhuwe 
likse eks die huwelik ne atief be 
'invloed nie. Dit hang van die same 
stelling van 'n per oon af, en nie van 
die sek daad self nie. Indien die 
persoon skuldig of neurotie voel 
oor di gebeurt ni of negatiewe 
herinneringe daaroor het, sal dit 'n 
negatiewe invl d h". 

'n Anonieme etroude man tu .. 
d nt se dat hulle w 1 voor di 
huwelik g h d het, n dat dit hulJe 
nie ne atief bemvlo d het ni . Hul 
Ie wa onts pr nne op die trou n het 
onder probl me in die huwelik in- 

t: "'c. V r"$ 
gegly. "Ek dink dit het ons aanpa - 
sing aan ienlik vergemaklik." am 
die huweliksnag nog romanties t 
rnaak, het hulle hulle drie rnaande 
voor die tyd van seks weerhou. 
"Tog be vee I ek sek lad nie aan 
nie. Ons wa net gelukkig omdat 
on. beide die elfde oor die h I 
voorval voel. Indien cen van die 
twe ni saarn tern 0 r eks ni , kan 
dit be Ii problem veroor a'," Hy 
voeg by dat sek in elk geval "90 % 
in die kop en 10% in die lyf is". 

Ds. v n Zyl wy da rop dat stu 
dente vanwee beurse n tudentc 
I ning dee dae red Iik welaf is. 
• 'n Mens moet jou huweh proak 
tief benader." Die paartjie m et 'n 
pi, n optrek wat al die fa euc in hul .. 
Ie lc we in ag neem. 

Jan en onya W~. els, onderskci .. 
d Ii 'n vyfdejaar m diese- n 'n 
der lejaar m atskaplikc . tud nt, S 
dat dit vir hulle oedkop r j. om ge 
troud te wee. HuH bespaar op 
huurg ld, ry minder p trol a ter 
mekaar aan en ko k saam, Jan h t 
eers sy diens pli d n en onya 
was twee ja r ld rs b i voor hul- 

14Dit is sielkundig bewys dat 
die huwelik 'n verbreding 
vall jou mensw es is groot 
vryheid insluit" 

In Opedag skermutse ing 
rige Hetsboogte-inwoners verorber 
is. 

Die modeparade deur Chari Be. t 
se modellc het glad en profession el 
verloop, Klere van Anleo en Garbo 
is vertoon en elke model is met 'n 
wit roos en 'n soen van gretige Nick 
Kershaw, eerstejaar van Hclshoog 
te, beloon. 

Daarna was die groot 0 rnblik: 
die kroning van M j. Helshoogte 
Opedag. Ursula Allers het met die 
kroon n'n rcusagtige bottel sjam 
panje van JC Ie Roux weggestap. 

Die bottel i later deur sek ie 4A. 
wat Ursula ingeskryf h t, b pro f. 
Die twee prin e . e is Azell Mayn 
en Melani Young. 

Regte hoenders is later die d 
gebraai en met bier van di biertuin 
afge luk 

Na etc het die beroemd eier 00- 
ikompcti ie, ond r luide afkra in 
van naburige Simon bergers plans 
gevind. Menigte eiers het hulle 
dood in Sim nsberg se mure mt 
moet. 
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Ch · nese regering wurg 
honger studente 

Deur CHRISTINE VISSER 

BEIJING. "Chinese studente beset 
steeds die historiesc Tiananmen 
plcin en scntrale stadsgebied te 
midde van dreigende weermag en 
polisietcenwoordigheid nadat krygs 
wet in die land afgekondig i . 

Die Chine e regering het Sater 
dag krygswet afgekondig in 'n pa 
ging om die omvangryke studente 
protes waarin aangedring word op 
demokratiese hervorming, te stuit. 

In reaksie het duisende onder 
steuners versperrings by die belang 
rike kruisings na die middestad op 
gerig sodat die weermag en polisie 
nie die stadsgebied kon binnekom 
om studente te verjaag nie. 

Volgens berigte het die Nasiona 
le Volk kongres, China se wetge- 

Russiese Icier Michail Gorbat 
jof, wat verlede week op besoek ~ 
aan China, moes van sy beplr n. 
besoek aan die geskiedkundige TI 
nanmen plein afsien as gevolg v. 
die studente se teenwoordigheid. 

Die res van sy reisplan is ook on 
wrig as gevolg van die gcdurige 
togings. 

Ten spyte van die krygswet kl 
die regering tot dusver nie daan· 
slaag om die betogings te beei~d 
of studente wat op hongerstakin 
is, daarvan te laat afsien nie. 

Die Ieier van die studentebev 
ging, Woe'er Kaixi, het volge 
Sapa-Reuter tydens 'n gesprek J11 
die Chinese eerste minister, mnr. L 
Peng, gese die regering ondersk 
die mag van die studentebewegi! 
Kaixi, ook op hongerstaking, I 
die onderhoud in die hospitaal o~ 
geneem nadat hy flou geword het 

wende raad, Maandag bcgm om die 
nodige handtekeninge te versa mel 
vir 'n spesiale sitting oor die wettig 
heid van krygswet. 

Die afkondiging van krygswet het 
gepaard gegaan met streng beper 
kings op die oorsese pers. Oorsese 
nuusmanne is verbied om met stu 
dente of under deelnemer aan die 
protes onderhoude te voer. Geen te 
levisienetwerke word in die stadsge 
bied toegelaat nie. 

'n Paar uur nadat krygswet af'ge 
kondig is, het die Chinese regcnng 
aile satelietverbindings van onder 
andere die Amerikaanse nuusnet 
werke onderbreek. 1 nkomende en 
uitgaandc nuus is vir etlike ure op 
geskort. 

Volgens oorsese korrespondcnte 
van 'n plaaslike dagblad verwyder 
ambulanse elke paar minute studen 
te wat dae lank reeds op hongersta 
kings is omdat hulle noodbehande- 

ling moet ontvang. Tot dusver moes 
meer as 500 studente van Tianan 
men plein verwyder word. 

Die studente word hehandel by 
spesiaal opgerigte tentc buite die 
plein. 

Studente het intussen die onder 
steuning van duisende fabriekswer 
kers verkry wat hulle by die beto 
gers op die plein aangesluit het. 
Miljoene dwarsoor China deel nou 
reeds in die studenteopstande. 

GRAHAMSTAD FEES 
6 14 JULIE 

Die SR se kultuurkomitee 
skenk R200 vir die 
beste produksie wat 

wil deelneem aan die fees. 

Aansoeke by SR kantoor 
Sluitingsdatum 2 Junie 

Geborg deur Volkskas 

12hOO-14hOO 

UK sportfasiliteite 
nie vir SAW of SAP 
KAAP TAD. - Die Universiteit van Ka p 
st d (UK) het be luit om voortaan geen 
portw d tryde tu en die universitelt en 
di Suid-Afrika n Weermag (SAW) of 
Suld-Afrika n e Polisie (SAP) op die 
kampu toe te laat nie, Die bestult geld tot 
die einde van die derde kwartaal. 

Di besluit het tot gevolg gehad dat 'n 
0.21 rugbywedstryd tus en Ikeys en die 
SA W nie verlede week or. die kampus kon 
plaasvind nle, Dit i na n onbek nde ter 
rein ver kuif. 

Volgen die rektor van die Unlverslteit 
van Kaap tad, dr. Stuart Saunder ,i die 
kwe ie of weermag- en poli i portspannc 
op di kampus mag speel gereeld die afge 
lope paar maande geopper, 

"Die kwessie het 'n skielike en spontane 
wending geneem toe van die studente he- 

swaar gemaak het om 'n sokkerwedstryd 
teen die SAP te sneel," het hy 2ese. 

Studente wat die South African Tertiary 
Institutions Students's Congress (Satisco) 
e veldtog teen die SAW en SAP se ge 
hruik van UK sportfassiliteite steun, het 
verlede week 'n SAP sokkerspan verhoed 
om 'n wedstryd op kampus te speel. 

Satisco het ontken dat die studente die 
skeidsregter gedreig het. Die skeidsregter 
bet twee lede van Satlsco nadergeroep en 
hulle moe die studente se optrede aan 
hom verduidelik. 

"Ons glo dat die universitelt se openhare 
uitsprake teen die noodtoestand en hul on 
dersteuning van nie-rassige sport indruis 
teen die feit dat die weermag en polisie van 
hul fassiliteite gehruik maak," het Satisco 
2ese. 

SALAMI, MUSHROOM & 
GREENPEPPER PIZZA 

AND 
A GLASS OF WINE OR BEER 

FOR 
ONLY R9,95 PER PERSON ERIKA DE BEER (POTCH) 

-;;;;;;;~;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;f~~~~~~~~~~==~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Y Mense maak julie meer liberaal as wat julie • . Julie het te vee] tradisies . 

.- ..... ---RED LION------ JUUA LIEBENBERG (TUKS) 
Dit is 'n goeie kampus maar die studente is b . 
liberaal. 

Le Pommier 
Restaurant 
& Gallery 

Komplimenteer 'n 
romantiese aand saam met 

iemand pesiaal in 'n Tit agter 
in ons "1967 Cadillac". 

*** Geniet 'n glasie vonkelwyn 
terwyl U oor die nuwe 
Helshoogtepas ry. 
Tel 9J269 vir besprekings. 

40 Van 
Rvn v Id 
Stre t, 
t llen bosch 

1000/0 PUR 
BEEF BURGER 

a Monkeygland 
a Mu hroom a P pper 

a Garlic - Chilli 
ana lots more . • . 

PIZZA * SPECIAL 
MOI\IOA \' & TUESOA \' I\IITES 

U Eat as much as you like.' " 

PUB-LUNCHES 

- soUP & HOME BAKED BREAD.R3,95 

- PLOWMAN'S PLATTER R5,95 

- OXTAIL STEW R7,95 

Die Burger en UW~ 
INGEVOLGE 'n beslissing van die ~{ 
diaraad is Die Burger onlangs gelas olll 
voorgeskryfde verklaring te publiSOe 
waarop aangedui word dat 'n berig in 
Burger onder die opskrif "Studente hi 
UWK skuld miljoene", 'n "gebrek aan J 
kuraatheid en objektiwiteit" getoon hel 

Die Mediaraad se ook in sy verklari~· 
dit is betreurenswaardig dat UWK V 
bindings met Die Burger verbreek het 
die publikasie van die artikel. 

Die Bur~er het vandeesweek gereagC' 
na aanleiding van 'n berig "Die Burg· 
gee UWK verskoning" in Die Matic \13 
11 Mei 1989. Geen 'verskoning' is dev 
Die Burger aangebied soos die opskr, 
suggereer nie, aangesien die UWl< 
aandrang hierop in die Mediaraad se ve 
hoor Iaat vaar het. 

W at dink hulle 
van ons? 
Ole Motle het 'n poor studente oon~!c 
der kompuss verros n vir hulle gav1 
wot hulle van Motl s dink. 
-----------------------------~ PIETER KELBRICK (KOYSIES) 
Mmmm ... Ons dink julie is bietjie liberaa! 
MARYKE YENTER (KOYSIES) 
Stellenbosch is te groot. 'n Mens kan verdW) 
in die massa. 
SOPHEA SCHEEPERS (KOYSIES) 
Julie is orraait maar daar is we] uitsonderio8' 
MlJRRA Y JOSLIN (UK) 
Julie het 'n lekker universiteit wat 'n mens k I 

geniet. Maties is anders. 
AI..MARIE DE KO K (POTCH) 
As julIe oucns lyk soos julie natuurskoon ... 
wens ek was daar. 

CECIUA BENADE (RAU) f 

Die men e het blykbaar nie woorde om julie 
beskryf nie. 

JENNIFER BLAINE (RHODES) 
Dit is 'n goeie universiteit maar hier weet oP 
maar min van Maties. 

BETTINA YON LlERES (WITS): 
It is a creative campus with a lot of develoP' 
ment. You are active and on the move. 
BARRY DE KLERK (UPE): f 
Stellenbosch in die lente, as die meisies SO stJ 
onder die akkerbome .•• WOW. 

GERT RADEMEYER (RAU) . 
Ek beny die Stellenbosse studente hulle ka~ 
wat hulle voel soos oor die Voelvry-ve! 
Ons lees dit in die koerante. 

ANDRE VAN DER WALT (TUKS) 
Dis lekker naby die see. 

~~~~~~..3'.,J"._ ... ~!l ... Ji~'#;.~ .. """ ........ ~iL~~ ... ~~ 



Kampusflits 
No-smoking signs 
up at Oxford 
lONDON. Oxford University 
dopted a no-smoking policy when 
they asked all heads of departments 
to take "reasonable, but positive 
teps, to minimise the exposure of 
both smokers and non-smokers, to 
II forms of smoking". 
Smoking will be allowed in the 

.t ff and tudents' rooms, but it is 
likely that it will be banned in the 
I bora tories, lecture halls and corri 
lIr . 
The link between cigarette smoke 

md cancer was first demonstrated 
t this university. 

Mandela gets Unisa 
LLB unmentioned 
The imprisoned leader of the ANC, Mr Nelson Mandela, re 
ceived his LLB degree from the University of South Africa 
(Unisa) last Wednesday, but was not mentioned at the graduation 
ceremony. 

'!\Io member of the Mandela family attended the ceremony. Mr 
Mandela is not allowed out of the house at the Victor Verster 
Prison in Paarl where he is held. 

According to his attorney, Mr Ismail Ayob, Mr Mandela did 
not apply for permission to attend the ceremony. . 

Prof Marinus Wiechers, who taught Mr Mandela public law 
ubjects, said that Mr Mandela's marks wer~ above average to 
good. "When you consider that he is over 70. It IS a spur to other 
people who say they are too old to study," he said. 

Mr Mandela is one of the oldest graduate of Unisa. 

Entrance exams at 
UCT in future 
( APc TOW~. The deputy vice-chancellor of the Univer ity of 
( ape Town (LC T), Prof J. Reid, announced that UCT consider 
the introduction of entrance examinations. lie aid it was possible 
that the university might require potential students to write en 
trance exams as "matric re ults often left a fair amount to be 
de ired". 

Prof Reid said the UeT plan envisioned a 40% rise in its pro 
portion of post-graduate students by the year 2005. 

Oorsese studente uitgeskop 
cor werkspermitte 
LONDE~. - Buitelandse studcnte wat in Brittanje sonder werks 
p J mitte werk mag dalk binnekort uit die land gesit word. 

Die Britse Departement van Buitelandse Sake IS van plan om 
str nger uitvoering te gee aan die immigrasiewet, waarvolgens 
bepaal word dat oorsese studente in besit moet wees van spesiale 
werkspermiue. 

Studente wat vakansiewerk doen am ekstra sakgeld te verdien 
of omdat depositos uit hulle geboorteland vertraag is, kan nou vir 
die eer te keer nie appel aanteken teen uitsettingsbevele nie. 

Verledc jaar is 3 050 studente die land uitgesit in teenstelling 
met die t 990 studente in t 987. 

Hans Christian Anderson 
'n buite-egtelike prins 

DENEMARKE. - 'n Onlangse ---------- 
~cbat by die Andersen Instituut, Ah ~ 1"h c 
In Odense (Denemarke), die ge- t (O('S 
h
b ortedorp van die sprokicsver- mrt I a 1 .A -- ,. //p a skrywer Hans Chri: tian An- SO, ,.....- e-: • 
dd~rsen, het heftige reaksie onder " ilL ._', os 
I deelnemers uit elok. (t,c,09 
. Tydens die debat is die moont- h' 
I~kheid bespreek dat llans Chris- .,. ~ 4· ~ 
han Andersen die buite-egtelike Sp\tl\ ~~.,. 
SCUn van 'n Deense prin. kan , .\othV 
wecs. v 
Jens Joergensen, skrywer, his 

torikus en skoolhoof, het voor 'n 
~ehoor van 600 mense beweer 
at hy kan bewys dat die spro 

klCskrywer die buite-egtelike 
un van 'n kroonprins wa .. 
"Ek is oortuig daarvan dat 

A.ndersen se regte oucrs Prins 
f hristian en Gravin Elise Ahle- 
eld t .. La urvig was," he thy gese, L.....3L:..e!.!===O---=::::!:~.,.~~I:S'Ii~W 
Die gewese hoogleraar van 

I)cense Lituratuur aan die Uni 
versiteit van Cambridge, Prof. 
l!lia Bredsdorff, het Joergensen 
~~ teorie as twak bestempel. Ann 
re inde van die debat het net 

cen van die paneel se sewe 

beoordelaars Joergensen se 
teorie ondersteun. 

Volgens die plaaslike oortuig 
ing was Hans Chri tian Ander 
sen die seun van 'n arm wasvrou 
en skoonmaker. 

Hittige massavergaderi g 
deur SDS oorleef 
Deur MARIA HUMAN 

PRETORIA. - 'n Mosie wat vra 
vir die verbanning van Studente vir 
'n Demokratiese Samele 
wing (SDS) op kampus is verlede 
Dinsdag tydens 'n massavergade 
ring deur studente van die Universi 
teit van Pretoria (UP) verwerp. 

Die mosie is dcur die onder-voor 
sitter van Konserwatiewe Party se 
jeugtak (KP-Jeug) aan die UP, 
mnr. Cristiaan de Jager, ingedien. 
Die mosie is met 636 stemme teen 
572 tydens die massavergadering 
verwcrp. 

Die tydelike verbod op die akti 
witeite van die SDS is tot en met 
die vergadering deur die SR opge 
hef, sodat daar vir die massaverga 
dering voorberei kon word. Die vcr 
bod op SDS-aktiwiteite het gegeld 
tot 20 Mei. 

Die mas avergadering het gevolg 
op die kontroversie wat rondom die 
Voelvry-konsert en die SDS se be- 

trokkenheid daarby ont taan het, 
Die vergadcring is deur ongeveer 

tweeduisend studente bygewoon. 
Heclwat van die studente was egter 
eerstejaars sonder stem reg. 

Vol gens die konstitusie van die 
universiteit kan daar geheime stem- 

Hoewel hulle aktiwiteite tot 
onlangs opgeskort was, is die 
SDS na 'n reu e massaverga 
dering verseker van hulle 
voortbestaan. 
ming aangevra word omdat die uit 
slag van die stemming nie groter as 
'n 60 tot 40 persentasie verhouding 
was nie. Mnr. De Jager i egter nie 
van plan om die saak verder te voer 
nie. 

Tydens die vergadering het 'n lid 
van die Afrikan r Weerstand bewe 
ging (A WB) en buit muur e tu 
dent, mnr. S. J. Ferreira, groot 
amok veroorsaak. Die SR-voorsit 
ter, mnr. Pieter Boshoff, wat ook as 
voorsitter by die vergadering opge- 

Islam-vroue wil eie 
MANCHESTER. Brits-Pakis· 
taanse ouers is ten gunste daarvan 
dat hul dogters verder studeer aan 
gemengde universiteite. Die op 
spraakwekkende vcr kuiwing is 
teenstrydig met die Islamitiese ver 
werping van gemengde opvoeding. 

Volgens 'n studie wat onlangs aan 
die Universiteit van Manche ter 
voltooi is, dui die verskuiwing daar 
op dat Pakistanc op grond van prak 
tiese oorwegings hul beginsels min 
der ago 

Die studie het ook getoon dat 
Brits-gcborc dogters van Pakistaan 
se ouers meer genee is am aan ter- 

op vol 
siere inrigting te studeer wat vir 
mans en vrouens oop is. Dit spruit 
uit die feit dat hulle nie an 'n kul 
turele bloudruk gebind wit word 
nie, maar eerder hul eie kultuur wil 
skep. 

Pakistaanse moed rs ondersteun 
hul dogters se loopbaanplanne wei 
met groter ywer as hul eggenote, 
maar albei i. ten gunste van verdere 
siudie. 

Voig ns die ns vorsers was die ou 
ers wat op aparte skolc vir mans en 
vroue aangedring het inkonsekwent 
in hul argumente. 

Russe gebruik 
graduand· onef ekti 
RUSLAND. - Die USSR mac k nie 
effektief gebruik van egradueer 
des se opleiding nie, het die onder 
voorsitter van die staat se komitee 
vir openbare opvoeding in 'n onder 
houd met die weeklikse koerant Ar 
gumenty i Fakty gesc. 

Rusland lewer jaarliks meer as 
twee miljoen gegradueerdes. Die 
h lfte van die gegradueerdes beland 
in poste wat hul opleiding nie re - 
verdig nie. 

Die wanaanwending van gradu 
andi is duid lik uitwysbaar in mo 
derne industriele sektore so as die 
elektronika. Die stadige nard van 'n 
groot deel van die Sowjet-indu tric 
verberg die feit dat somrni e gradu 
andi in poste beland waarvoor hulle 
onvoldoende gekwalifiscer is. 

Onlangse hervorming het die 
I n tu 

e tabiliseer d irdat die indu triele 
ektor nou .. an mo dig word OJ 1 
kontrakte m t die univ r 'it it t 
sluit vir toekomsti e egradu rd s 
en in ruil daarvoor gedeeltelik tot 
hul opvoeding bydra. 

Die Iinansicle ondersteuning 
moediging studente aan om harder 
te studeer. Die wat hul tudi s met 
uitstaande punte voltooi, ontvana 
ook 'n 50% bonu . 

Studente al in di v rvolg e rs 
hulle raad ontvang nadat elk die 
betrokke werk 00 deur die m at 
skappy toeg ken, verrig her. 

Di owjet-unie h took 'n tekort 
aan egradueerdes in die eestes 
wetenskappe. On veer 60 000 tot 
70 000 opgcl ide os iolo" word by 
voorbeeld benodi m die gaping te 
vul. Kur u se in hierdie n tin s is 
r nl n ingest 1. 

tree het, was verplig om di mikro 
foonklank af te draai toe mnr. Fer 
reira uitgeroep het: "Ek i 'n lid van 
die A WB. Julie het geen maniere 
nie! Julle vloek mense! Ek spot 
graag met mnr. Botha, maar ek 
vloek hom nie.' 

Hy is deur die studente doodge 
skree. 

Dit is waar kynlik mnr. Ferreira 
se optrede wat die stemmin in di 
uns van die SD laat draai het. 
Mnr. De Jager het in sJ repliek 

gese "die A WR en di SOS is onge 
wensde organisasies op karnpus". 
Die A WB i tans 'n verbode organi 
sasie op Tu ks, 

Die voorsitter van die D ,mnr. 
Dawie Nel, het aan Die Marie gc e 
dat oop esprek bemo ilik word 
deur "die mentaliteit wat op kam 
pu. heer ", en bygevoeg: "Ole men- 
e tel nie belang in argumente nie, 
hulle volg net di h ofdenke blinde 
lin s na." 

Die SOS se aktiwiteite was tot 
die 20 te Mei opgeskort. 

e planne 
vir Tuks-SR 
Deur LlEZl VAN ZIJl 
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N a die 'maar . . .' - Idee 
Mens hoor dikwels aan die Universiteit van 

'N Stellenbo ch die woorde "Ek glo in vry· 
held van spraak, maar ... ", "Ek 10 in vryheid van 
bewegin en a osiasie, maar ... " "Ek glo in vr¥ 
heid van die pers, maar ... ", en dies meer. Dit IS 
hier by die "maar ... " waar die kraak kom. Dit is 
so dikwels bier waar teruggeval word op 'n le 
wensbeskouing wat van oningeligtheid en gevolg 
li e eensydigheid getuig. 
Emosies loop die afgelope paar weke op kam 

pus hoo . Dit loop net so hoog soos in die sewenti 
gerjare toe Stellenbosch sy ASB-affiliasie opgesi! 
het, toe Ikeys hul besware teen 'n gesegre~eerde 
Intervar Uy elu het, of toe die studentelelers in 
die middel tagti erjare dit oorweeg het om met 
die ANC te gaan gesels. Warm debatte word ge 
voer. Mense val mekaar se uitleef van Christens- 
ap aan, moraliteit en beginsels word bespreek. 

Hier i baie op die spel, 
"WAT op Stellenbosch gebeur, gaan oor 20 

jaar In Suld-Afrlka gebeur," word som 
gas . Sw rtmen e in die Ooskaap sa weer oor die 
bekend Port-Elizabethse township: "Wat vandag 
in 'Soweto by the Se ' gebeur, gaan oor tien jaar 
in Suid-Afrika ebeur". Wie is reg? Gaan Siild 
Afrika oor 10 na 20 jaar so os Stellenbosch of soos 
Soweto-by-die ... See lyk? Waar gaan die Stellenbos 
se'verb theid' ons bring? 
'n AfrIka n e akademikus het in 1973 in Deur 

braak onder die skuilnaam Willem Adriaan oor 
Stellenbosch ("politieke weekskool van Suld 
Afri a"] geskryf: "Niks gaan aan o~ Stellenbosch 
nie. In elk geval nlks wat vir SUld-Afrika aa 
maak nie, Verligtheid is 'n houding van 'in' wee , 
op-die .. voorpunt wees sond. er om die beglnsel 
grond I· evan hierdie honding te deurdink, on 
der om denke tot dade te omskep. Verligtheid i 'n 
vae kuldg voel sonder politi ke implik sies," 
Wanr taan die Univ rsiteit van Stellenbosch 

vand ? Nog 'n termyn van Die Matie kom bier .. 
die wee aan y einde. 'n Mens yk na die af elo 
pe J. a.ar se voorbladopskrift · Daar was " root 

I n SR.v rkiesing", die mnnisipale verkiesin 
met sy landmynontploffing en die vrou van Kaya 
M ndl wat by 'n politieke ver adering_ doodge 

let i , daar wa a ademici wat met die Ru se 
aan el het, no Maties wat met die ANC g an 
ge el het, die Vo~lvry kwessie en helaas ... die 
oop tel van koshuise vir aile rasse. Hier is duide 
Ii . nuwe en opwindende punte op die agenda. Dit 
is b Ian rik. 

DAT die US verander, is seker, Maar fe di wels 
bly die 'verligtheid' net by 'n 'vae politieke 

kuld voel'. Te di weI wanneer die woord by 
di da d verw word, stee Matie en hul univer- 
iteit ow rhede vas by die "mi ar ... " -Idee. 
Die tudente van Goldfields hat verlede- en 

vandee week met 'n duidelike stem na vore e· 
kom. Hull .. is moeg vir 'n rassistie bestel. En vir 
hulle i dit ni n t 'n "vae gevoelU nie, hulle vo 1 
hi die tels I an die b s, Hierdie tudente kan 
hul wit ollegas help om uit die apartheidslaer te 
tr k. Dit mag 'n onse er prose wee, m ar I oef 
nie 'n n rdru ende en vertwyfelende een t 
w nle. Maties moat bym kaar kom en uitpr t. 

Dlt g an nie hi r oor og n amde link poll 
tie of eler omery nie. Dit aan oor Maties wat 'n 
I u·t die Suid-Afri aanse ge k·ed nis leer en 
sa .mbewe na tn nuwe teken van hoop. van ver- 
oenin , vir 'n nuwe Suid-Afrikanerskap. 

T e madness 
I n the light of the rector 
of the University of Pre 
toria's pledge to Afri 
canise his campus and 
the ever increasing 
number of black stu 
dents at the University 
of Stellenbosch, BON 
GANI KESW A investi 
gates the crisis in black 
education. 

THE 1976 nationwide black stu 
dents' protest, sparked by the 

introdution of Afrikaans as a me 
dium of instruction in black 
school , was a watershed in black 
schooling in more ways than one. 

After the killing and maiming of 
hundr ds of pupils by the security 
forces, black education would 
n ver be the same. For the first 
time in the history of black educa 
tion the normally intransigent and 
in ensitive National Party govern 
ment gave in to pupils' demands 
that the decision be reversed. 

Realising the immense power of 
collective bargaining, the pupils, 
wittingly or unwittingly, decided 
they could wring out some more 
substantial concessions like equal 
education. . 
Thirteen years later, black pupils 
and the government's Department 

Education authori 
ties appear not to 
look beyond dogma 
tic apartheid ideo 
logy. 
of Educ tion and Training (DET) 
are still locked in a acrimonious 
battle for the control of the con 
tent, structure and direction of 
black ed ication. 

As of now the endemic discon 
tent that characterises black educa 
tion today is threatening to explode 
into a full-blown crisis at chools in 
three major centres of the country, 

IN Soweto, the alleged transfer of 
teachers and disruption of their 

meetings is at the centre of the 
looming storm. Teacher claim that 
two meetings were disrupted and 

• ducation In lac 

Waar • 
IS 

The student unrest of 1976 was a watershed In the develop 
here Is a student march against the use of Afrikaans langu 

accussed the DET of collusion with 
the police. 
The Soweto's Progressive 

Teachers Committee said in a sta 
tement that the DET had effective 
ly abdicated its responsibility to 
students and teachers by deepening 
the involvement of security forces 
in education policy-making. 

The organisation further said it 
feared that the transfer and re 
trenchment of teachers, coupled 
with the freezing of posts, would 
lead to a continued deterioration in 
results, wich would in turn lead to a 
education and unemployment cri 
sis. 

As a result, the teachers have 
called for the suspension of mid 
year examinations until July and 
the employment of more teachers. 

Nearer home in the Western 
Cape, the teachers have called for 
the immediate dismissal of the re 
gion's deputy director of black edu 
cation following an announcment 
that police and soldiers would help 
in the administration of schools in 
the area. 

The teachers' call, which was en 
dor ed by a member of parliament, 
was made at meeting convened to 
address incidents of unrest in Cape 
Town's township schools which are 
administered by white principals. 

IN one incident, a white principal 
at a New Crossroads high school 

was injured when hi car was 
stoned by pupils. After he wac; res 
cued by another white principal, 
the pupils set his car alight b fore 
moving to two other schools headed 
by white principals, where they 

toned cars belonging to the whll 
principals. 

Schooling in the Eastern Tr n 
vaal were also disrupted for sever 
weeks. The disruption wet 
sparked off by what pupils claiJ11" 
were racist attitudes of some 
their white teachers. 

People who are not familiar ~I 
the black schooling si t ua u 
wonder about the madnes s that h 
become part of black education t 
day: "how can black people de trO 
what is their only key to econoJ11! 
and political empowerment?," th 
question is often asked. 

Behind the apparent madn 

hanism of Social Control, 
e he attributes the high failure 
~ong black matriculants to 
mlC considerations and im 
ltve , he argues that authori 

I pi it the latter. 
I on to cite the now 
n d pcech by Dr H.F. Ver 
I i: there is no place for the 

n In the European commun 
v the level of certain forms 

I ur." 
I cUrse much has changed 
.then. Faced by socio-demo 

Phi realities and economic con- 
~ }IOn , the N P government has 

J d to reform education. 
, 1 the 80's, stati tics show 

. hatcver change there has 
It has been quantitative in 

Id~()1 qualitative. Thus you find 
I Or the R 1 395 spent on each 

pupil in 1981, the govern 
I pent only R51 on each black 

JI he 83 819 black teachers in 
Africa, including the inde 

hit homelands, 74 percent of 
~r had no matriciulation, and 
.~ percent of teachers were 
Ion ally qualified with a de 
I in 1980, the teacher-pu- 

1 I Was 1 :46 among blacks and 
fl)ong whites. 
ded to these are the following: 

, high drop-out rate among 
PupIl, 
xistence of double-session 
In the sub-standards, 
ilartes for teachers, and 
Ontent of syllabi, especially 

1.. which according to Math- 
, 1I1J emphasizes the supre- 
of the ' cnior tru .tcc'", 

After the killing and 
maiming of huw 
dreds of pupils by 
t he security forces, 
black e d u c a t iot 
would never be tilt 
same. 
however, there is logic. At the rl 
of the endemic conflict between t. 
D .T and black pupils is a ra I 
ideology gone mad. 1t is the 10 I 
outcome of decades of disparity 
the allocation of teaching resou' 
among various race and the Yr-. 
woedian philo ophy f aparth I 
that underlie the inequities. 

IN educationali t Elmon Nqab • 
Mathonsi's remarkable bOll 

Black Matriculation Result 

die 

GARETHROSSITER,co-ordina 
tor of Education for a Demo 

cratic and Aware South Africa was 
more forthright: "Education auth 
orities appear not to look beyond 
dogmatic apartheid ideology to the 
b roade r trends in popu la t ion 
growth and the educational needs 
of the country. With limited re 
sources our country can ill afford to 
ha ve well-cqui pped insti tutions 
closed or underutilised and quali 
fied and dedicated teachers re 
trenched. " 

Ro sitcr further argued that the 
country needs an educated and 
skilled youth with a modern vision 
of the potential of our country. 

The last word to Rossiter: "Argu 
ments about insufficient funds for 
parity of educational opportunity 
will remain utterly hollow until 
there is a fundamental restructur 
ing and rationalisation of educa 
tional administratiion into one edu 
cation department and the maxi 
mum potential use made of all 
South Africa's resources." 

volksvreemd is om hulle mede-Afri 
kaners te sien protesteer. 

Maar een ding is verseker, dit 
wa nie in 1922 vir Afrikaners 
volksvreemd om te protesteer nie. 
Inteendeel dit was toe betoog en ge 
weld. Se van die lefties op Stellen 
bosch wat jy wil, maar hulle protes 
is vreedsaam en moreel rcgvcrdig 
baar. N e, nie eens regverdigbaar 
nie, maar REG. Dit is moreel kor 
rek en prysenswaardig om op te 
taan en te se "Wcg met rasr istiese 
ko huise". 

Wat die stit rna. a studente nie 
besef nie j dat hulle kan protesteer. 
Vr ed arne protes i in meeste Eu 
ropese lande 'n fundamentele res· 
Burgerlike ongehoorsc amheid IS 
ook moreel aanvaarbaar - vera I as 
dit by 'n misdaad soos diskriminasie 
op grond van velkleur kom. 

Op die manier plee die Engel e 
kampu e burgerlike ongehoor .. 
aamheid deur die Groepsgebiede 
wet te verontagsaam. En as die 
Rektor meen dat daardie universi 
teite hulle buite die "spcelvak 
plaas" is dit • y goeie reg, maar een 
ding is verseker, as die dag aan 
breek wanneer al Suid-Afrika se 
mense vry van diskriminasie is, 
gaan Stellenb sch en y idee aan 

-guts"? 
die kort ent trek. Ons univer it 
gaan in die geskiedenisboeke n 
gaan as 'n apartheidin telling I 

instelling wat nie die "guts" gClt• 
het om al sy studente gelyk tC 
handel nie. 

As daar van julie is wat hicro 
lees en wat teen rassediskrirnin'' 
gekant i ,oorwecg dit tog om I t 
docn. lets wat gesien kan word, ~ 
waarvan mense in koerante 
lees. Oorweeg dit om julie te k 
by die mense wat uit gekom he! t 

d t hulle 'n univcrsiteitsreel 
I! nle, dit maak nie vir hulle 
Q t Nusas as radikaal uitge- 
Word nie. Wat wei vir hulle 

. uk is die ras isme op hier 
I Illpus wat hulle wil bestry. 

I oic bereid om langer tc wag 
le is nie beried om flou ver 
te aanvaar nie. Hulle wit 

t w~reld daar buite moet weet 
l~tne nie meer geduld sal 

t I 

hill ern ti~ is oor die afskaf 
~ diskrimlnasic maar steeds 

( n dan ten min tc net cen 
J an luister en gaan kyk na 'n 
nng van die protesteerders 
.luit self. aan kyk of die 

( l dl kommuniste, a Ita10rs, of 
tanders van vrye seks is wat al 

n Illhulle is. (Net terloops, ek het 
Iq verlede Donderdag vir haar :0 hoor se dat Nusa vrye 
itnrnoedig.) Ga, n na 'n verga 

I be luit self. bk kan julle 
r iulle sal welkom wees. 

fOOD 
blYk dat prof. De Vries hom 

; djPlnat vir kritiek deurdat hy nic 
! begin af met die studente 

. ~ die protcsoptog. declge 
't te Ct, onderhandel het nie. e hy '"praat nie met beto 

ge e het "Weg met ra sisme orr 
Universiteit". Oaar is nou we 
klomp Nusas-Iede wat aan die pr 
tes deel het, maar daar i besli d 
300 Nu as-Iede nie. Onder da~rlJ 
300 mense i die hele Goldfl. 
ko huis - die mense wat di krinll j 

sie aan hulle lyf voel, daar i Oi 
dosente, tudente van die gOV 
diens.verenigings, en doodnorJll, 
studente wat tandpunt in gene I 
het. Studente wat besluit het hU 
sal protesteer oor hierdie saak: 0' 

Vir hierdie tudente maak dlt 

gers nie" vercrger hy die indringen 
de probleem wat op die kampus kop 
uitgcr teek het. Verlede week se ge 
beure was 'n opvlamrning van die 
ru tende probleme wat op die kam 
pus bestaan. Aan die eenkant is dit 
ge'institusionaliseerde rassisme en 
aan die anderkant regse aggresie, 

Die protesterende studente kan 
nie weggewen word nie en reg e in 
timidasie kan onder geen omstan 
dighede geduld word nie. As die 
rektor bereid sou wees om indring 
end met beide partye te onderhan 
del sou die uitstap-protes verhoed 
kon word. Soos dit i , het hy aan die 
proicsteerders ges" om na die "vocl 
vry om te vra"-vergadering te kom. 
Ole vrae by die vergadering was eg 
ter tot vyf of ses bepcrk. Dit rym 
nie. 

Oit getuig ook nie van die tipe 
werk wal daar van 'n rektor in 1989 , 
in Suid-Afrika verwag word nie . .la- . 
kes Gerwel en Stuart Saunders sit 
met veel groter probleme wat hulle 
deurentyd hanteer deur met die stu 
dente te praat en bctrokke te wces 
by kwes. ie. wat die &tudente kwel. 

Al wat ons reklor gedoen het was 
om na 'Jl video te kyk wat aan hom 
gegee is. Wie hlerdie video gegee 
het, kon ons nie hoor nie as gevolg 
van die bcpcrkte vraetyd. ·n die 
enigste mense wal video's van die 
gebeure geneem het, het uit 'n bus 
sie geklim met 'n meter lange an 
tenna en spi Cis vir v nSler .. 

Q. r ~ r 0 , S 0- fto\ h . J. ~. , or 
$ t t. JI (t_ n,b s c ~ ••. I. Vir J;~ V&\s ~ 

~ 
r: "f~ ~ff 1ft 

DA WIE SNYMAN is die rugby-organiseerder van die Universiteit van 
Stellenbosch en ook afrigter van die WP rugbyspan. Hy is 'n oud Matie 
en WP eerstespanspeler en het ook tussen 1971-77 vir die pringbokke 
uitgedraf. JOHANNES GROBBELAAR en ANN LIESE BURGE 
het met hom gaan gcsels 

Waanandaan het u belangstelllng in 
rugby gekom? 
Ek was nog my hele lewe lank be 
trokke by sport. Albei my ouers hct 
uitgeblink in sport. Ek dink ek her 
my liefde vir sport van hulle gcerf. 
Ek het maar altyd 'n voorliefde vir 
rugby gehad ... op skool en univer 
siteit. 
Sal u se die omvang van vandag e 
rugby ver kit van die w t u ge p el 
het, veral in die lig van mnr. Jan Pic 
kard se opm rking dat daar vir die 
provinsial speler leg een Saterdag 
in die el oen i waar hy ni groot 
rugby speel nie? 
Ja definitief. Oil is tog in al die fa 
sette van die lewe so dat niks statie. 
bly nie. En dit geld ook vir rugby. 
Vandag word die spel op 'n baie 
groter skaal bedryf. Kyk maar na 
die kwaliteit van die spclcrs wat 
verbctcr her, die bcter geleenthede 
en veral afrigting. Waar het ek in 
my tyd 'n video gehad om my my 
foute uit te wy ? 
lJ h t in u tyd as Mati p I r inter 
nasional rugby g sp .1. Wat is di 
kanse van 'n Inrerna ional to r d ur 
di Matie vandag? 
In 1982 het die Matics in Israel, 
Switzerland en Bel ic geto r. lIier 
die lande i cgtcr nie bckend vir 
hullc rugby nie. Of 'n toer nou 
moontlik is, is 'n moeilike vraag, Po, 
litici mao k dit vir ons uit die mud 
van die saak baie moeilik om so 'n 
toer van die planke re kry. Maar ek 
glo soos politick in sport gek m het, 
.0 sal sport weer uit politick gaan, 
Dit is net 'n kwe ie van tyd. 
Wat ou u ... i . die p Uti ke wr ard 
van • port in Suid-Afrik ? 
Die waarde van port in Suid-Afri 
ka is onbepcrk. Sp rt kcp verh u 
ding nor ras, taal en kultuur Nie 
mand sal dit ooit kan verbre k OJ • 
V ral rugby het ~ eiesoortige kom 
munikasie en bnng menfte byrne 
kaar wat andersins ou vcr kil. 
Men. moet on thou rugbyspelers 
oorscc cn ons manne is almal die 
sclfde. Ons het een ding in gemeen 
in dit is rugby, maak nie sank wat 
ons politieke opvattings is nie Dit is 
in Suid-Afrik::t ook wanr. 
lJ i ook di afrigter van die. enior 
WP rugby pan. Iloe het u daar be 
trokke geraak? 
My lojaliteit wa maar nog altyd b ' 
die WP-span, k het trou n n oit 
ander rugby g en nie. In 1981 het 
mnr. Inn Pickard president van di 
WI> Rllgby-unic gcword en my ge 
nnder of ck nie sou belan st 1 om 

DfT is jammer dat die meeste stu 
dente op hierdie kampus so "nor 
maal" gesosialiseer i dat hull niks 
doen oor apartheid nie. 

Oat hullc niks doen oor die krei 
ende ra isme wat hier heers nie. 
Oat hulle niks doen oar die sonde 
wat daa liks teen hulle medemen 
op hierdie idiliese kampu gepleeg 
word nie. Die miskenning van hulle 
medestudcnte e rncnswaardigheid. 
Hulle sien verby die trauma, die 
vervre mding en die grootgeestig 
heid van hulle bruin en swart klas 
maat .. dag na dag. 

En a en van daardie tudente 
by 'n prot vergadering opstaan en 
"00 Whitn y Houston" se "You 
can't take away my dignity" dan 
doen hulle nog steed. niks nic, Daar 
het 1500 mense gestaan en ky ho 
die dominee van die Volkskerk uit- 
ejou en met eier gegooi word. Dit 
terwyl hy se: HOns is almal Suid 

___ Afrikaners; ons aanbid dieselfde 

_ Y· BE L-'-----------' God; ons i almal in die beeld van G d ge kape." Bulle het ge taan en 
kyk. llemel alJeen weet wat hulle 
evoel het. 

"W. altyd b skaie, vriendcli n eduldig, n Maar waarom DO .N hulle nie 
d k · I- fd iets nie? ver .8 me aar In Ie e. Mi~kien Ie die antwoord in hulle 
I OU d n op om fe lewe 00 julIe vroe r gel we "norma Ie osiali ering". Vol gens 

het; brc k met die ou, sondi e m n in Julie wat die politiek wetenskaplik s is Afri 
deur sondi e b geertes vert er word. Julle ee kaners wat bereid is om op te staan 

d t t t d l en te protesteer "abnormaal" ge 0- 
on ge .. ag. e moo. nuu wor ; ewe a nuw men e sialiscer. Bierdie terme is nie so 
wat a die b eld van God ge ep i . mo ilik om te vert aan nie. Seker 
Efesiers 4, verse 2 en 22 tot 24 omdat dit vir die meeste studente 

EVEN the "t O-year plan" em 
barked upon by Education 

Minister FW de Klerk in 1986, 
which aimed at redresing racial im 
balances in education, has by the 
minister's own admission foun 
dered. 

For the plan to be realised, the 
government was looking at an an 
nual growth rate of 4, I percent and 
t he reality is nearer 1,3 percent. 
The capital bugdet expenditure on 
black schools of R 170-million for 
1989/90 was significantly lower 
than the R I 92-million spent last 
year. 

This mean that between 20 and 
25 percent· fewer clas 'rooms for 
black pupils will be built this year. 
This, despite the fact that 250 to 
300 large schools are needed every 
year if the backlog in the shortage 
of accommodation is to be met. 

And, while the black school po 
pulation is projeted to rise to six 
million by the year 2000, hundreds 
of white schools arc operating be 
low capacity and hundreds of 
teachers face dismissal because ,__ -----------------" 
there are simply no pupils to teach. 

For instance, according to Neil 
McGurk, principal of the non-ra 
cial Sacred Heart College in Ob 
servatory, Johannesburg, in the 
East Board region of Johannesburg 
the point has been reached where 
on average the junior schools were 
under 50 percent of their capacity, 

DAWE SNYMAN. .. k 
kom het I SO sal sport w 
'n kw ssi van tyd. foto I Bur r 

1 
spcl het ook sy best,. n 10 di WP 
en Stellenbosch g had. Omdat die 
geskicdenis van WP·rugby v rtl ef 
al dit nie sommer verand r word 
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Miskien kort die kerk "n dop! 
II0hKO~ hCl dic Vo~lvry-kun ert ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Christcne so lcpla? lIet die musi- MENING (1) 
kante allerlei waardes kom ornkrap 
en sodoende met die Chri tene se 

marcel korn peuter? Of het hulle 
dalk 'n paar waarhede kom oopkrap 
en sodoende so 'n bietjie met die 

Chri tene se moraal kom mar '? 
Om die waarheid tc ~C, ek dink 

die waarheid is oopgekrap. Soveel 
so dat die hristene self's nie na die 
~unstigc kommentaar van die 
skourvoetende kunstenaars wou 
luistcr nie, 

Waner soort waarheid krap hulle 
op? Voelvry het my aan 'n paar 
waarhede laat krap, en 'n aantal 
wendinge by Stellenbo se Chri tene 
laat oopkrap: 

Van belewe na bely: Vra jy 'n 
Christen "wat i. 'n hristcn?", kum 
die antw ord natuurlik: iemand wat 
sy geloof in Christ us bely. ~i~ anG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
woord eggo ook clke Sondag in die 
kerk. Maar. oveel het die Christene 
geloof bcly, dat hulle in die proses 
weinig genade bel ewe 

Gecn wonder nie dat Christcne 
rile kan glo dat God se genade (juis) 
gcbeur waar men e nog nie bely nie. 
B lydenis het 'n goue waarde ge 
word waaraan God en genade opge 
hang word. So dra Christene God 
self's aan hulle nekke rond of sit 
hom in hulle akke. Ln druk hom 
oms in zeweerlope. 
Ook nie snaaks ni dat Chri tene 

hul God sc genade ook nie in ander 
godsdienste wil in ien nie. Om te sc 
dat 'n Bhoeddi dalk vee) van Sy ge- 

"Miskien bet Jesus die 
mense by die fees van 
Kana wyn gegee sodat 
hulle hul fronte en ves 
tings 'n slag kan sien 
draai. M iskien kort die 
kerk 'n dop!," skryf 
BRAAM OLIVIER, 
'n MA-filosofie en fi 
nale jaar Teologie stu 
dent. 

, 

land regeer en die noodtoestand be 
heer. God en gcregtigheid sit na 
de e agtcr tronktralies. 

Van waardigheid na waardes; As 
'n mens so aan sekuriteitssimptome 
ly, sock jy nie meer liefde in mense 
n i e , maar linies van vyande. 
Trouens, dan sock jy ook me meer 
nie. Daarom is ( hristene veel mecr 
behoudend as betrokke. Behalwe, 
natuurlik, waar hulle vyande al hei 
legende vloek en dan met die milde 
reen van melk en eiers seen. Verde 
dig jy jou waardes so crnstig, het jy 
jou eie mcnswaardigheid reeds lank 
verloor. 

Laat my die trant van hierdie me- 
ning bictjie omkeer met die vol- 
gende skuiwe: 

Van krampagtigheid na verbeel 
dingrykheid: Miskien meet ons a 1{1 
Nietzs che dink daarom om ons se 
kuriteitssekerhede te laat los en te 
rug te val aarde toe. En dit te ont 
sluit. Val 'n mens so die put van on 
sekerheid in, is jou kansc "geed" 
om die poel van genade te tref. 

Gedade maak van die val 'n ver 
beeldingsvlug, Angs is avontuur 
al is avontuur sorns ondraaglik. Dog 
is avontuur oak onwcerstaanbaar. 

Van water na wyn: Miskien het 
Jcsu: die mense by die fees van 
Kana wyn gegee sodat hulle hul 
fronte en vestings 'n slag kan sicn 
draai. Miskein kort die kerk 'n dop! 
Dink net aan die fees as die kerk se 
hunkstappie 'n groot valslag word: 
va n af die heme I in die aarde 
in .. Voelvry?' 

nade weet, is kettery wat kwaad 
took. 
Daarorn hoor die Christene waar 

skynlik ook nie die sakramentele 
note agter 'n straatvrou se heup 
stappie nie. Nog minder die halle 
luja-koor in N'kosi Sikelele. 

Van kerker na iugekerker: ( hris 
ten het in die prose sovcel mcnsc 
en waarhede uit die kcrk gcsluit, 
dat hulle huls If in hulle kerk toegc 
sluit het. Christene het hulle met 
hul geloofswaardes in hulle kcrke 
ingekerker, 

As sodanig i die kerk 'n argief 
van gcnade, 'n kruk van gcloofs- 

BRAAM OLIVIER 

waarhede en die hunke in die kerk 
se stappie in die wereld. A hi Gut 
tierez sou 'n mens kon sc: met 'n 
skok ontdek die kerk hom reeds in 
die wereld en met verassing ontdek 
die wereld in hornsclf die kerk. 
Dink nou maar aan Johannc Kerk 
orrel' 

V n sekerheid na sekuriteit: DIC 
ingekerkcrde kcrk het die sckerheid 
van genade so toegctronk dat dit in 
'n sekuriteitstcl: el van wette, orde 
nige en trukturc verstok het. 

Geen wonder nie dat die sekuri 
teitstel cl so klinkklaar vermeer 
met dre kuritcits. t lsel wat die 

ry die Stryd binne die Stelsel 
H UJl)~AF1UAA EERSTE" - Iarc 
gelede was dit die leu e waaronder 
Genl. Hertzog politick bedryf het. 
Vandag glo ek dat daardie leuse 
nog geldig is. 

Oil betoken vandag ni meer die- 
clf'de as sestig jaar gelede nie. Toe 
was dit die leu e van die stryd teen 
koloni li me, maar vandag is dit 'n 
leusc wat men. ever nig. Oil betc 
ken dat die belange van die rnense 
in die land as gehecl, belangriker is 
as die van een spe ifieke groep. Wat 
goed is vir al die mcnse van die 
land, is op die ou end ook die beste 
vir elke spe. ifieke groep. 

Ek i 'n. uid-Afrikaner. H wiI 
grang ien dat ons land 'n goeie land 
'n et wecs om in te leef. Vir my, my 
kinders cn kleinkinders en aile 
"uid-Afrikaners s'n. Dil moet 'n 
vo ruitstrcwende land wees waar 
d, ar vrcde hcers en cregtigheid 
bestaan. S do nde k{ n clkeen vry 
kan wee& om sy ambisi s na te 
. rc~f ' nder vrces dat gewcld en 
moorddadighcid sy huis en haard 
sal bedreig. 

Ons wil he: Vrede, Vryheid en 
(.crcgligheid. 

Onder die bestaande stclsel is dit 
nie moontlik nie. Daarom . e ek: 
Suid-Afrika cer tel 1 at on almal 
saamwerk aan tn nuwe, vrye Suid 
Afrika. 

On ie mense en organisa ies doen 
dit alreeds. en dit is goed. Oit maak 
my net onrustig om te sien dat baie 
vense wat hul alreeds in die stryd 
bcvind, die stryd as 'n doel op si~ 
self beskou. Dit word konfronta Ie 
ter wille van konfrontasic, eerder as 
'n ecrlike strewe na 'n vry land. 

Ek vcr. kil daarom ook van die 

MENING (2) 
"Dit maak my onrus .. 
tig om te sien dat baie 
mense wat hul al 
reeds in die stryd be .. 
vind, die stryd as doel 
op sigself beskou", 
skryf PIETER HAM .. 
M RSMA, 'n na 
graadse filosofie-stu 
dent. PIETER HAMMERSMA 

taktiek om aHe verkiesings VOM die 
vaet te boikoL Apc rtheid moet van 
bmne die sisteem beveg word. Ons 
wil alma! graag die proses van 
apartheid omkeer. m dit reg tc 
kry, i mag nodig mag is nodig om 
mag van die NP weg te neem. 

Die basi van di NP se mag is 
die meerdcrheid steun wat hy onder 
di wit kie ers geniet. Oit het hom 
in 1948 in bewind geplaas en se 
dertdien daar gehou. Tans is dit net 
men e w t ( s "blank" gcklassifiseer 
is wat 'n sc het in wie die regering 
vorm, en blanke steun in die Volks 
ra dsverkie ing i die belangrikste 
cnkele bron van die NP .. rc cring e 
mag. 

Wat gebeur as ons die verkiesing 

bOlkul tOns laat dit Iyk asof apart 
heid meer steun hel as wat die ge· 
val is. Die KP kry meer steun en 
gevolglik swaai die binne-parlemen 
tere politiek na regs. Dit maak dit 
nog modliker om apartheid af te ta 
kel en 'n nuwe SUld-Afrika op die 
been te bring. 

Daarenteen kan sterk teen tand 
teen apartheid, binne die Yolks· 
raad, baie verma . Dit toon op 'n 
substan iele wyse vir die land en die 
wcreld dat haie wit men e nie rassis 
tc is nie en gekant is teen apartheid. 
.. olidaritcit met die .. tryd word deur 
die wit deel van die bcvolking be 
wy . En dit bedreig en verklein die 
N P se magsbasis onder die blanke 
kie crskorps. 

In die komende verkiesing is daar 

min sprake daarvan dat enige ie 
mand die NP uit die kussings sal 
lig. Maar die moontlikheid bestaan 
om weer die amptelike opposisie te 
word, wat die aard van die politicke 
debat in die land sal verander. 

'n Sterk magsbasis binne die 
Volksraad ondersteun die stryd bui 
te die parlemcnt, en net so kan en 
moet die stryd buite die parlement 
ook die steun wat binne die parle 
ment gestry word, ondersteun. 

Op die ou end is dit tog dieselfde 
stryd. Geen persoon of organisasie 
kan beweer dat hy die enigste ware 
vertcenwoordiger van die wil van 
die mense van Suid-Afrika is nie. 
1I0e kan ons weet presies wat Suid 
Afrikaners wil he voordat die poli. 
tieke bestel so verander is dat dit in 
vrye verkiesings vasgestel is? I ntus 
sen deeI ons die doel am juis daar 
die ituasie teweeg te bring, en ons 
moet. mekaar ondersteun in die 
stryd om 'n vrye, demokratiese 
Suid·Afrika op te bou. 

Ek doen 'n beroep op almal wat 
kan am te stem in die Volksraads 
verkiesing. Gaan registreer, gaan 
stem maak nie saak of u slegs as 
individu teen apartheid gekant is en 
of u dee I is van die protesbewegings 
nie. Ondersteun die stryd teen 
apartheid, ook binne die parIement. 

Suid-Afrika eerste! Vcrgeet van 
ons onderlinge verskille laat ons 
eerdcr nou saamstaan en saamwerk 
om ons doel te bereik: 'n vrye, reg 
verdige, demokratiese Suid-Afrika . 

As ons uitcindelik s6 kan saam 
werk. salons eendag in 'n land kan 
woon waarvan ons kan se: dit is 'n 
goeie land hierdie ons vrye, reg 
verdige, vreedsamc Suid-Afrika. 

SNYMAN 
(vervolg van b111) 

standighede, ander het weer licfdes 
probleme. So is daar 'n verskciden 
heid van Iaktore wat 'n rol speel. 

'n Mens meet ook nie uit die oog 
vcrloor dat dit die "ultimate" is om 
die WP te klop nie. As 'n span teen 
die WP spccl "lit hy daardie ckstru 
bictjie In, want hy meet sy stan 
daard afhangcnd van hoe hy teen 
die WP vaar. Net am teen die WP 
span te spec! is 'n aan poring op i 
self. 
Wat is u reaksie op dr. Danie Cr .. 
ven se uitlating dat die WP-~pan 
"skoongemaak" moet word. 
Ek het nie 'n probleem daarmce 
nie, elkcen is gercgtig op y eie me 
ning. Dok i., langcr in die wercld a 
ck. Wat hy weet moet ek nog leer 
Ek hct baie agting vir sy kcnnis 
Maar die WP het verlede jaar twee 
bekerwedst ryde verloor en nog 
steeds in die finaa! gespecl. Alles i 
nog nie vcrlorc nie, ons gaan op 
staan en die kritici se monde snoer 
As afrigter beweeg u in noue kontak 
met die rugbyadmini trateurs, Wat 
is die poslsie rondom die ogenaam 
de "koop" van. pelers? Vernor aak 
dit nie twis tU5 en die verskillendc 
bonde nie, veral die toets-unies? 
As 'n mens wil praat oor die "koop' 
van spelcrs moet n met feite korn. 
'n Ou kan nic korn en allerhandc 
stollings in die lig maak nie. A ek 
nie kan bewys 'n spclcr word l 

koop nie • sal ek nie ~e hul1e word 
gekoop me Dit is egter so dat 'n 
gcbicd soos die Witwater rand bale 
bcter werksgelecnthede vir'n pclet 
bied as byvoorbeeld die W~stel:kc 
Provinsie Oaar0111 word aanlokhkv 
werksaanbicdings gemaak en 'n . pe 
ler meet noodwendig aan y toe 
karns dink. H} kan me vir ewie U ~ 
by vpccl nie. I .. k dink nie daar l'i 

t wiv tusscn die bondc me, eerdcr I 
loe ic rm kien 
Vir u as keurder, ho lyk n gocic 
rugbyspeler? Wat sock u in 'n "I)e- 
ler? • [ ... Ike posisie op die veld vcr J n 'iC' 
kcre vaardrgheid. So m ct n stUt 
krag he en 'n lowkakel goeie hand 
en voctc. 

Maar ckcr die belangrikste van 
alles is die pcrsoon sell, wat in s} 
kop aangaan. Hct hy 'n wil am bo 
uit te kern, het hy deursettingvcr 
moe en daardie aggrcssiwitcit \\-at 
rugby vra? 
Daar word dikwels die hewering g 
maak dat sp ler op grond van hul 
naam in die Matie-klub inloop ell 
diegene wat uitblink in ko huisrugby 
selde die geleentheid gegun word 0111 
vir die klub te peel. Wat is u reak .. 
sie hierop? 
Diegene wat sulke bewerings maak 
sal nooit daar bo kom nie. H ullc 
sock net so 'n rede am hulle eie 00- 
verrnoe weg te steck. 'n Rugbyspc 
ler sal net bo uitkom as hy hard 
werk. Deur vraend te staan oor aile!! 
sal hy nooit lets bereik nie. 

Jan Boland Coetzee het hoeveel 
jaar lank vir die D-span in die 
Springbokprocwe gespeel. NooH 
het hy gevra hoekom word hy nic 
gekies nie. By het egtcr stceds har' 
der elke jaar teruggekom totdat hy 
'n Springbok geword het. 
Die heskuldiging word ook gemaak 
dat die universiteit die student wat 
goed rugby p I hevoordeel, ver~1 
wanneer dit kom by beur e en her" 
toelating. 
Die sportbeurse wat aan van on" 
sportmanne en -vroue gegee wor:d 
kan glad nie vergelyk word met die 
wat aan ander universitcite toegc- 
ken word nie. Oit is baie minder. 
trouens die grootste een is maar on 
geveer R600. Die universiteit kooP 
nie sportmanne of -vroue nie. As hY 
of sy bereid is om na Stell en bosch 
tc kom is ons bereid om hom vol· 
gens ons eie finansiele vermoc te 
help. 

Wat hertoclating bet ref is dit SO 
dat 'n student wat miskien eerste' 
span gespeel het wei 'n bydrae vir 
die universiteit gclewer het. DaM 
om kan ck verstaan waarom hY. 
moontlik hcrtoegelaat sal worD 
teenoor 'n student wat slegs hierna- 
toe gekorn het om 'n Ickkcr tydjie tc 
he en geen bydrae lewer op enigc 
gebied nie. 
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LEIERSPROFIEl: THEO ADAMS 
Die township van kampus · · · 

KAMPUSMENINGS ON RECORD 
No hard feelings Mike, ons 
weet jy Is onder heavy pres 
sure. (Johannes Kerkorrel oor 
die rektor se verbanning van 
die Voelvrv konsert) 
Olt goon 'n horde verkleslng 
wees wat op 'n Afrika-mo 
nt r beslls sal word. (Matie 
student soos aangehaal deur 
die Jeugkrag Joernaal oor 
die verkiesing in Namibi~) 
Ek praat nle met emoslo 
nele, opgesweepte beto 
gers nle (Die rektor teenoor 
die drie-persoon delegasie 
wat in die admlnistrasie ge 
bou toegelaat is tydens die 
rossisme protes) 
Sorry. baas, daardle baas 
oek jou (Die woorde van SI 
mon Mkondoleli, aan Barend 
Strydom, om sy aandag of te 
trek sodat hy sy wapen kon 
ofneem) 

Almal moet die rek 
tor assebllef as prof. Mike de 
Vries aan spr k (Die SR 
voorsitter by die openin~ van 
die "voel vry om te vra' ver 
gadering) 
Julie moet ophou dot onder 
mense vir julie voorse wat 
Afrlkaner-wees beteken. 
(Prof. Gerhard lubbe in sy 
toespraak by voelvrv-protes 
vergadering) 
You cannot stop the logical 
march of history. (Swart stu 
dent teenoor regse betogers 
by anti-rassisme protesverga 
dering) 
Wat verwag Kovsles van die 
Kovsle-dame? - oiv SR-voor 
sitter: Jan Lubbe. (adverten 
sie-opskrif vir 'n semina or oo 
die Kovsie-kampus) 

Wle sou jy wou he as SR-voorsltter 
In die volgende SR-termvn? 
Pleter van der Merwe 
Net nie weer Pierre van der Spuy nie, 
hy dink hy is 'n leftie maar hy weet nie 
wat beginsels is nie. 
Charla Pleterse 
Golfields se prim of Dennis Beukes. 
Noos Llndeque: 
Danie Kriel. Ek beskou sy' politiek as 
gebalanseerd. 
Jan Bester: 
Anton Rupert. Hy is die enigste per 
soon wat my belange sou dien deur 
rook verpligtend te maak. 
N I van Nlek rk: 
Isa Burger. Sy is goed met wat sy 
dink- 
Susan D Iport: 
Jan Bester. Hy Iyk nie na die tipe wat 
dit net doen Vir sy "CV" nie, wat meer 
is as wat van sommige ander gese kan 
word. 
John Marcus 
Een van die feministe. Ek dink hulle is 
die greatste ding wat nog ooit kon ge 
beur het met hierdie kampus. 
Paul Marlncovltz: 
Mark 8ehr. Ek het respek vir hom as 
een van die beter studenteleiers 
Brendon Hoctor: 
Mark Behr. His views are radical. 
That is the only way to get results. 
Rlana Grove 
Daniel Malan. Hy is oulik. 
Pierre Janse van Rensburg 
'n Triumvirate: Leslee Durr, Emile 
Wessels en Andre Olivier hulle is 
van die min leiers met enige integri 
teiL 
Werner Coetzee: 
Michael Jordaan - goeie spreker ne! 
Anton van der Mesch: 
Andre Olivier. Hy steek nie sy neus te 
ver in politiek in nie. 
Stevie Dreyer: 
Mike de Vries, dat hy vir 'n verande 
ring iets vir studente kan doen. 

het, terug te ploeg in die geemcns 
kap wat my geskep het", 

As gevolg van akaderniesc druk 
kom hy nie baie in a, nraking met 
die gemiddelde student op kampus 
en is hy hoofsaklik betrokke by ko - 
huis aktiwiteite. 

Sy wens vir die toekoms is 'n 
"vredcliewende Suid-Afrika" en hy 
g10 dat die enigste oplossing vir die 
land se probleme in "kommunika ie 
tussen die verskillende groepe" ge 
vind kan word. By is egter pessimis 
tics oor die mate van gesprek wnt 

THEO ADAMS is prim van Gold 
fields en 'n finalejaar siviele inge 
nieurstudent. 

Hy kom oorspronklik van Heidel 
berg, maar het vanaf standerd sewe 
by die Hoer Tegniese Skool in Wor 
cester skoolgegaan. Theo was re 
dakteur van die skoolkoerant a ook 
hoofseun in sy matriekjaar. By be 
skou homself egter meer as 'n sport 
man en het van sy skooldae al 'n 
groot liefde ontwikkel vir veral krie 
ket en rugby. 

Theo het gekies om Stellenbosch 
toe te kom omdat hy Afrkaansspre 
kend is en omdat hy ingenieurswese 
wou studeer "aan een van die beste 
fakulteite in die land". 

Alhoewel hy homself as 'n sport- 
man beskou, speel of verteenwoor 
dig hy nie emge universiteit span 
nie omdat hy "uit en uit 'n Sacos 
speIer is" en "omdat hier vir my po 
litieke oorwegings ter sprake is". 
Hy geniet dit egter om elke nou en 
dan koshuisrugby te speel en ver 
teenwoordig ook 'n krieketspan in 
Idasvallei. 

As prim van Goldfields is dit vir 
hom "tragies om tc sien hoe die kos 
huis hier aan die ander kant van die 
kampus moet staan", By verwys na 
die "township" wat geisoleerd van 
die res van kampus en van kampu 
slewe staan, 

By streef soos "ieder en elkeen in 
hierdie koshuis" vir die afskaffing 
van rassisme en die oopstelling van 
aile koshuise op kampus. Hy trek 
hierdie probleem bale verder en 
voel "dat cen onderwysstelsel die 
antwoord is". 

Theo beskou homself as 'n "ge 
meenskapspersoon". Dit is sy wens 
"om eendag dit wat ek hier geleer 

JAN BESTER 

THEO ADAMS 
vandag pi asvind. Hy verwy in 
hierdie verband ook na die regse re 
aksie op die protesvergadering teen 
ras i me wat onlangs plaasgevind 
het."Ons sal net problcme oorbrug 
deur ge prek,' is sy woorde. 
By voel baie sterk oor die prote 

saksie wat te n "geslote koshuise" 
geloods is en ondersteun dit ten voi 
le. Dit is vir hom veral belangrik om 
daarop te let "dat Goldfields inwo 
ner so '11 root en leidende rol - 
peel het". ANNELIESE BURGESS ANTON VAN DER MESCH 

? • Die nuwe lied van jong Suid Afrika • • • 
"",,-I', 

_~, ------ 10",,""118_ 

DIE SUID-AFRIKAAN 
In die jongste uitgawe van Die Suid-Afrikaan 

word dicper gedelf in die agtergrond van die nuwe 
kultus ... Daar word geesdriftig gepraat van "Beatle 
mania." Daar is nydige verwysings na "big cock 
rock". En Anton Goosen wat se: "Welkom aan 
boord, maar ... " 

HULLE IS toegang by omtrent elkecn Afri 
kaansc kampus in die land gewcier. Die SA UK 
her 'n verbod op die uitsaai van talle van hul 
liedjies gcplaas, Die establishment frons. 
En tog Iok die nuwe rock en roll-gcslag van Af 

rikaanse sangers honderdtalle jong aanhangcrs 
na hul konscrte. Die mcnse kom om lejol- en jol 
is presies wat hulle doen. Sonder hang-ups. 
Sonder swaardra aan die las van 'n serieusc 
"Afrikaanse Kultuur" ... Hulle laat waai, gaan 
mal, dans op Afrikaans. 
Wat i'i hierdie nuwe fcnomeen wat dcur mcnse 

soos Johannes Kerkorrel en sy Gereformecrdc 
Blues Band, die troebadocr Andre Lctoit en die 
mak Engelsman Bcrnoldus Niemand onder die 
land se jongmense losgelaat is'! Waarom frons 
die establishment, bloos die SAUK en keel' prcutsc 
rektorc vir hut wick ts? 

ONS skryf nie net oar musiek nic, Oak 001' 

kcrksake (soos toe die NO Kerk die swakkcr broe 
del' by die Vcrceniging-bcraad blyk te w es). En 
001' die boikotte by UWK. En die ooreenkomsre in 
die Palestynse bcvrydingstryd en wat in Suid-Af 
rika gebcur, En waaroor binnelandso en ANC - 
vroue gesels as hulk mekaar in Harare ontmo t. 
En 001' die "noordclike mafia" en die nuw I ite 
rere gekyf. En natuurlik 001' D nis, Wynand n 
Zach ell die DP se droewigc dilemma. Alles in di 
jongstc uiigawe van nit' Suid-Afrikaan. 

'n GRA 1lS P-Iakkaat van Johannes Kerkorrel NAAM: _ 

Teken nou in op Die Suid-Afrikaan - en ontvang 'n gratis plakkaat 
van Johannes Kerkorrel van die Gereformeerde Blues Band-faam. 
AI wat jy moet doen am vir 'n jaar op die tydskrif in te teken en die gratis 
plakkaat te ontvang, is om die vorm hier langsaan in te vul en dit saam met 
'n tjek of posorder ten bedrae van R13,50 terug te stuur na: 
Die Suid-Afrikaan, Breestraat 215, Kaapstad. 8001. 

ADRES: _ 

POSKODE: - - 
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Malan Operahuis opgevoer. Die 
gewilde balletweergawe van Ve 
ronica Paeper vertel die verhaal 
van die sen uele igeunerin Car 
men wie se verhouding met Don 
Jose in 'n treurspel eindig. Die 
Kruik-Orkes word deur Terence 
Kern gelei, Besprekings by Nico 
Malan-loker en Computicket. 

wicked comedy. Booking at om 
puticket or at the theatre. 
• Die Matie-poppekas word van 
dag om 1 ShOO in die H.B. Thom 
teater angebied deur twcede- en 
d rd jaardramastudente van die 
Universiteit onder leiding van Ma 
rie Kruger. 

the role is admirable. 
Superb work from director of 

photography Peter Biziou and edi 
tor Jerry Hambling has given the 
film the fast edge required with 
out skimping on the eerie imagery 
that has become a Parker trade 
mark. 

The almost impressionistic 
night scenes are contrasted well 
with the violence, the starkness of 
the characters and the leitmotif of 
burning. The scenes shot indoors 
are studies in chiaroscuro and as 
tounding simplicity. 

The casting agent has done an 
excellent job with the choice of 
the Jessop County character, 
Such a collection of uglies hasn't 
ever been seen together in one 
film! 
Their faces arc as crudely 

inflexible and unsubtle as their at 
titude to life and their intolerance 
of other races and religions. They 
resemble the white South African 
racial fanatic with di quieting ac 
curacy. 

The only true criticism this mo 
vie deserves lies in the script. To 
wards the end, the story deteriora 
tes from a strong and committed 
statement against the hush-hush 
violence of the Ku Klux Klan to a 
fast and funny let's-get-the-bad 
dies denouement, much to the joy 
of the average guilty white South 
African film audience. 

The soundtrack by Trevor Jones 
is almost overwhelmingly "scary" 
at times. It i reminiscent of the 
music used in Angel Heart. Par 
ker seems to prefer music that so 
metimes threatens to dominate 
the imagery of his films, but this 
film is so strong visually that a ba 
lance is reached. 
Missisippi Burning is an almost 

faultless compromise between art 
and statement. I t is a film no com 
mitted filmgoer can afford to 
miss. 

Racism exposed 
MISSISSIPPI BURNING 
WITH: Gene Hackman, 
Willem Dafoe and others 
DIR: Alan Parker 
ALAN PARKER has been giving 
film audiences consistent brillian 
ce for the past couple of years. 
Classics such as The Wall, Birdie 
and Angel Heart come to mind. 
Their mindblowing frames stay et 
ched in the memory. 

With Mississippi Burning, Par 
ker needs an entirely different ap 
proach to that used In his previous 
work. The script has a strong do 
cumentary flavour, but neverthe 
less has to crystallise into an artis 
tically justifiable piece of cinema. 
It tells the story of two FBI 

agents who are sent to a small 
town in the backwaters of Jessop 
County, Mississippi, to investigate 
the disappearance of three young 
activists, two white and one black. 

They are confronted by the 
shocking racial hatred and secret 
violence of the Ku Klux Klan, and 
the unwillingness of the towns 
people to aid them in their task. 

Alan Ward (Willem Dafoe) 
does everything by the rule book, 
and by his own uncompromising 
moral code. 

Rupert Anderson (Gene Hack 
man) is an ex-sheriff and Missis 
sippian, and he knows and under 
stands the unbelievable racism of 
the Jessop County people. His 
unorthodox methods of approach 
ing the case are the cause of many 
a clash between him and Ward. 

Both Hackman and Dafoe give 
passionate performances in this 
very angry film. Hackman, espe 
cially, dominates the screen with a 
larger-than-life character. Dafoe 
has a more re erved and understa 
ted part to play, and his control of 

5ATERDAY, 27 MAY 
• Tonight i the last performance 
of Freedom Now, a play by the 
Cape Flats Players in the Baxter 
Concert Hall. Thi play do s not 
serve as another motivational play 
by this dynamic group, but is a de 
mand for fr edam. It consists of 
light-hearted ketches, tribal dan 
cing and songs, and examine 
Church ,hun er trikers and tra 
de unions. 
• Al 0 endin toni ht in the Bax- 
ter Studio is Mark Banks' hila 
riou nzyme-active super im 
proved A room with a review. 
This a one man expo ' of every 
thin and everyone from Cap 
Point to Pick 'n Pay. Guaranteed 
to have you falling through the 
window with laughter. 
• Looking for good way to reduce 
stre at the end of a he, vy week? 
What could be better than liste 
ning to mu ic in plea ant surroun 
dings on a Saturday morning? he 
Nico Malan Saturday Morning 
Series presents PatrICIO Cadiz (vi 
olin) and Christie ero (piano) t 
11 hOO in the Opera House Foyer. 
Round off the morning with a 
glass of wine on the house. 

50 DAG, 28 MEl 
Die Kaap tadse Simfonie-Orkes 

bied 'n "Orke trale toonka " aan 
in die Kaapse Stadsaal. Werke 
van Ro ini, Britten, Prokofief', 
Rim ky-Kor akof en T jaikowski 
word gesp el. Die dirigent i Piero 
Gamba. Kaatjieverkope by die 
Stadsaal begin om 19h30. 
• Boudewijn Scholten, dos nt in 
orr I aan die Konserv torium, 
bied vanaand am 20h IS 'n konsert 
aan in die Endlersaal. Die kaar 
tjie ko R2 per persoon. 

MO AY,29 I 
Th Cap Jazz Orch stra, di 

rected by Mike Campbell. pre 
nt big b nd jazz in cont mpo 

rary and traditional 
tyk . The pro ramm I 0 inclu- 
des items performed by L taff nd 
student of the South Afric n Col 
I g of Mu ic J zz tudies 

DO RAG, 25 
• Die Univ rsiteit -teater bied 
Ons hou konsert in die H.B. 
Thom-t ater aan. Hierdi Robert 
Mohr/Melt Brin stuk staan on 
d r re i van Johann N I. M nie 
hierdie opvoerin wat tot Sater 
da aan bied word mi loop nie. 
8esprekings by Cornputicket. 
"Dam word v r 0 k om hulle 
hoede af t haal. Geen babies 
word toe ela 1. Rook verbode. 
Snuif gcpermltte r. AI u blieft 
nie puug ni !" 

Di US-Kun museum bied 'n 
t ntoon telling van beeldhouw r 
k deur Barend de Wet aan. Die 
tentoonstellin duur tot 6 Junie. 
• Kruik-Ton el bied Bartho Smit 
se komie e prokie Die Keiser aan. 
Die tuk was in 1979 die wenner 
Vtc n die Per korpry . Bartho Smit 
se eietyd e weergawe van die be 
kende spro ie van die kaal kei er 
bring heerlike verkwik ende ver 
maak n di verhoog. In 'n moder 
ne Afi aland is die pel van ko- 

5ATERDAY,3 E 
• The last performance of Wendy 
Kess lrnan's My sister in this 
hou e, can be seen in the Nico 
Malan Arena. Thi play is an inci 
sive and thrilling dramati ation, 
focusing on the femini t psyche, 
exploring the contemporary wo 
man's experience. Bookings at 
Nico Malan Box Office and Com 
puticket. 
• Do not miss this last performan 
c of Rob rt Huwett's Gulls with 
Ron Smerczak at the Baxter 
Theatre tonight. It tell the story 
of Bill, a rniddl a~ed man who 
ha uffered a head injury in a car 
accident. Bill is seen by the out 
side world as a child and he is 
unabl to communicate with those 
around him. Smerczak is the first 
winner ev r to receive a Fleur du 
ap Theatre award two year sue 

ce ively. "If you go to the theatre 
only once a year, make it thi 
play." - The Argus. 

SDAY,6 E 
The organisers of the Grr hams 

town 'estival, the 1820 Founda 
tion, have arranged a speciaJ pac 
kage, including a discounted air 
fare, inter-city tran port between 
Graham town and the nearest 
major airports and a festival bu 
to take vi itor to events. Bookings 
at Computicket. 

WED SDAY,7 
• Don't mi s Joyce Dayton in Our 
Tracie at the Rosenfontein Bi tro 
heatre. This i a musical tribute 

to Graci Fields and i dir cted by 
Bess inney. 

MADELEINE BARNARD 

David II d ur Paul Emsl v. tans ta Sian In die Dorpstraat Gal .. 
I ry. 
WERKE van Paul Emsley van die 
laaste paar jaar word tan in die 
Dorp traat Gallery uitge tal. Dit 
is die laaste uitstalling wat hy in 
Suid-Afrika hou, omdat hy binne 
kort oor ee vertrek. 

Die tekeninge is in wit en swart 
en toonwaard s daarvan, en con 
tekryt is gebruik. Conte het 'n 
olieba i wat dit moontlik maak 
om 'n baie diep swart te verkry. 
• mslcy konsentreer dan ook op 
dramatiese chiaro curo. Die teke 
ninge kombineer skerp, duidelike 
Iyn en wasige area, en word 
m estal gekenmerk deur 'n digte 
swart agtergrond wat diepte ver 
Jeen. 

Daar is 'n paar klein tekeninge 
v n omgewing tonele: 'n fabrick, 
die Moederkerk, 'n amptelike 
tent. Hierdic werke is klein, in 
tiem en delikaat. In "Die Picken 
het .. msley ekspressioninstie e, 
duidelike lyn en skerp wit gedeel 
te gekombineer en laat kontras 
teer m t gemoduleerde swart en 
rys areas. Hierdie tekeninge t n 

duidelik Emsley se belan . telling 
in wolkformasies, en is baie meer 
ek pre ioni lies en vry as sy por 
trettekenin e. 

Emsley poog om sy onderwerpc 
so getrou moontlik weer te gee. 
Daar is hier geen ab traering van 
die onderwerp nie, maar 'n ge 
troue weergawe van die werklik 
heid word gegee. 

Twee t keninge gesamentlik ge 
titeld "David" is pragvoorbeelde 
van die kunstenaar se gemak met 
en beheer van sy medium. In "Da 
vid I" staan die man e kop solied 
uit teen die swart agtergrond, die 
gesigsvlakke is ver igtig gemodu 
leer en die klein skerpwit kolletjie 
op die oog laat die gesig uitbe 
weeg. Die plat wit van die hemp. 
wat met vrye tekenhale gedefi· 
nicer word, skep 'n kontras met 
die drie-dimensionaliteit van die 
gesig, deurdat die plat papier ge 
bruik word om die hemp te ugge- 
reer. 

Behalwe die portretstudies i 
daar ook tekeninge van dierc 
("Perd" en "Koei") en plante. 

Paul Emsley wys in hierdie uit 
stalling nie net dat hy die teken 
kuns gemee ter het nie, maar ook 
dat hy in sy omgewing belangstcl 
en dit op papier wit neerle. 

Di urt tiling duur tot 3 Junic- 
CHRISTINA DE VRIES 

partment. Only two p rf rmance , 
toni ht and tomorrow night at 
20h30 in th Baxter Concert Hall. 

o SDAG, 30 M I 
Loh n rin, 'n Duit opera d ur 
ichard W n r in drie bedrywe 

word v na nd vir die Jaaste keer 
in die Nico Malan aan ebied. Lo 
hengrin spe I hom in middele use 
Europ f en i 'n meesleurende 
verh at van politiese intrige, ver 
raad n 'n eheimsinni e, n mlo- 
e ridder wat 'n jon vrou verde 
dig wat val aan ekla word. Die 
pel r i Micht I ab t (Lohen 
rin), Andrea at el ( I a), Don 

G rrard Heinrich), Wayne Long 
(T Ir mund), lly Pre ant (Or 
trud), en Dew t van Rooyen 
(Heerrufer). Brin jou ei piek 
niekm ndjie vir 'n 4S-minute pou- 
e of oop ver naperin e in die 
foyer. 
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Student blink uit 
I ruik-produksie 
)eur BETSIE DE VRIES 

I{A[. L M ERCUUR spcel die rol 
n die hofnar in Marthinus Basson 
produks ie van Bartho Smit e 

()ie Keiser. Hy is die eerste Stellen 
o e dramastudent wat, terwyl hy 
nog studccr, deur Kruik in 'n pro 
dUk ie gebruik is. 

'y vorige optredes in die Nico 
\1. Ian sluit die Drama Dcparte 
mcm se produksie van Liewe Hek 
~l£ en Doringrosie, wat aan die ein 
de v n verlede jaar deur die Breug 
h I opgevoer is, in. 
Mnr. Mercuur het ook die 

A fKV-prys vir die beste amateur 
akteur vir sy rol in Scapino gewen. 
Ily het ook baie eer ontvang van re- 

n ente vir sy spel in die Drama 
I>cpartement se poduksie, Die Bac 
chai, verlede jaar by die Graham 
tadfees. By het die rol van die 
wYlie ou man, Teiresias, vertolk. 
'INa Doringrosie het Johan Es 

tcrhuizen van Kruik my genader 
om in Die Keiser te speel. Ek het 
nl ccns 'n oudisie gedoen nie en ek 
Wa bang om nog die een oomblik 
tmateur toneel te speel en die vol 
Fl!nde oomblik saam met professio 
n le akteurs te spccl," het Rael 
e C. 
lly meen dit is moeilik om nou 

tlnbiedings van buite die Drama 
epartement te aanvaar omdat hy 

nOg 'n student is. "Die Drama De- 

k
Partement was egter baie tegemoet 
amend deur toe te laat dat Die 
~eiser as deel van my kursus berc- 
en word," het hy bygevoeg. 
"Dn was 'n goeie leergeleentheid, 

d n al was ek so 'n bietjie ge'inhibeer 
CUr die groot name saam met wie 

• In 

ck moet specl, het ek tog gou losge 
kom en vir Marthinus dinge gcgcc 
waarmee hy kon werk." 

Volgens Mercuur was dit vir hom 
"n vreemde ervaring om saam met 
Marthinus Basson te werk, omdat 
hy so goed en wyd bel esc is. 

"Hy weet presies wat hy wil he, 
maar hy laat baie aan die akteur 
self oor. Dis nie meer 'n leerproscs 
soos by die Drama Departement 
nie, maar 'n werkproses." 

Vir die jong akteur is die hofnar 
die eertste rol waarin hy meet intcl 
lcktualiseer. Vol gens hom werk hy 
gewoonlik op gevoel en met "guts", 
maar op professionele gebied moet 
'n mens duidelikheid kry oor die ka 
rakter wat jy vertolk en 'n mens 
moet veral aandag aan fyn detail 
gee. 

"Wanneer 'n mens nog drama 
studeer is daar nie altyd tyd om so 
fyn te werk nie, en jy weet ook nie 
altyd hoc nie. Daarom speel die 
meeste studente-akteurs net op ge 
voel," het hy gese. 

Mnr. Mercuur beskou die hofnar 
as die alwetende en alsiende oog 
wat waarhede op 'n komiese manier 
weerle en kwytraak. 

Vol gens hom is die hofnar nie 'n 
cendimcnsioncle nar nie, maar 'n in 
tclligente filosoof wat deur eenvou 
dige storie die waarheid raakvat. 

Mnr. Mercuur het gesc hy sou 
graag weer vir Kruik of enige ander 
streeksraad wou specl as die ge 
leentheid hom voordoen. 
"Ek is lief vir die teater, maar dis 

nie my cnigste prioriteit in die lewe, 
of my Alfa en Omega nie. Ek glo 
wei dis iets wat ek goed kan doen, 
maar dis nie al wat ek kan doen nie. 

PLA TERESENSIES 
Kreef - die eet 
Werd 

. JOHANNES KERKORREL EN 
DIE GBB: Eat Kreef! 
REG: Lloyd Ross 
VERSPR: Tusk Music CO. 
/:'I:.'T KREEF! is iets nuuts op die 
~frikaanse musiek-toneel: Afri- 
'lanse rock gemaak deur Afrika 
ners om 'n boodskap van walging 
en ontevrcdenheid met die tatus 

I quo oor te dra. 
: Dit is heeltcmal logic dat 
I(crkorre) die medium kies. Die 

I gchoor wat hy wil bercik, bchoort 
tot 'n geslag wat met Radio 5 eer 
~cr as boeremusiek grootgeword 

r, wat liewer disko toe gaan as 
()rn aan volkspcle deel te neem. 

Wat die musiek so innemend 
~~aak, veral in 'n konsert-opsct, i 

. '\JIC feit dat Kerkorrel uiting gee 
, n griewe wat meeste van ons 
h t, byvoorbeeld dat dit 'n hel e 

~

Straf is om hoogdrawende politici 
ndeloos op televisie te sien. ~-- 

IBourbon poetry 
110M WAITS: Big Time 

I
PROD: Tom Waits/Kath 
en Brennan 

DISTR: ATCO Records div 
at Atlantic Records 
ON a pilgrimage through the mu- 
\IC~I desert of the eighties, one oc 
casionally has to stop at an oasis 
lind fill up with sustenance. 

om Waits welcomes you open 
I !leartedly with a bottle of bourbon 
dnd ixtccn shells from a thirty 
Ought si ... 

It is a live album, featuring 
~ 0 01 cor his m 0 s t ccl e b r J ted 
t tach, resurrected and rcanima 

I • ed to sh w Waits's unique style 
lll)(1 versatility at their best. 

werp nie, maar ook die musiekstyl 
waarin dit geskryf is, bespot. 

En die waarheid is dat "Tronk" 
(kettings aan jou voorkop vas en 
honde wat laat in die nag blaf) die 
soort van ding i wat in Ro er W - 
ters se vuilgoedblik beland. Die 
groep se sterk punt is die vinnige 
kragtige nom mer soos t'E nergie " 
en "Sit dit af" met sy aansteeklike 
refrein. 

Die GBB se sorg arne werk in 
die altcljee saam met lloyd Ro 
van hifty Records i duidelik 
hoorbaar. Al die liedjies is helder 
en met aanda aan detail, opge 
neem. 

Ret Kreefl is natuurlik belang 
rik omdat dit hop li die begin 
aandui van 'n vernuwing in Afri 
kaanse musiek wat dit w r r le 
vant sal maak vir jongmense. 

Wanneer ander die pad volg 
wat Kerkorrel gebaan het sal dit 
dalk makliker wees om die plaat 
in per pektief te sicn, maar ek 
dink dis onwaarskynlik dat jy Eel 
Kreef! sc grocw gaan uin peel, 
soo in die g val van jou gelief 
koo. de Leonard Cohen plaat. 

FERDINAND PIENAAR 
-------------------~--------------------------- 

Die benaming "boerepunks" is 
eintlik heeltemal onvanpas vir die 
groep, want hulle wissel te maklik 
van een musiekstyl na 'n ander. 
Dalk te maklik. 'n Mens kry par 
tymaal die indruk dat hulle, soo 
kabaret-kunstenaars, elke styl net 
beproef. 

Die angs van "Tronk", met sy 
Pink Floyd-stXI kitaar, it 'n bie 
tjie ongcmaklik langs 'n ligsinnige 
satiriese nom mer soos "Ossewu", 
wat klink of dit nie net y onder- 

FILMRESE SIES 

Absurde en 
vermaaklike 
in Tourist 
The Accidental Tourist 
MET: William Hurt, Kath 
leen Turner en Geena Da 
vis 
REGIE: Lawrence Kasdan 
'n "Armchair traveller" hoef nooit 
die gerief en sekuriteit van sy eie 
gernaks toel te verlaat nie al rei 
hy 001' die hele wcr ld. ' 

Macon Leary (William Hurt) is 
die "traveller" in Accidental Tou 
rist. By i 'n skrywer van reisgid e 
vir sakemanne. 

Sy forte i om mense te laat reis 
tcrwyl dit vir hulle voel asof hullc 
nooit van die huis weg wa nie. 
"1 Iamburgcrs in Londen, just like 
the Yankee stadium". (Hy i dui 
delik nie 'n Hunter S.Thomp on 
of PJ. O'Rourke nie.) 

Macon is 'n baie vervelige 
mens. Sy vrou, Sarah (Kathleen 
Turner) verlaat hom nadat hulle 

spelbaar n tadig i , bied dit nie 
'n konv nsionelc Hollywood-oplos- 
ing vir almal s probleme nie 
daarvoor sorg J ena Davis. y 
het vir haar poging die 0 car vir 
die b tc ond r t unende ktri 
ntvang, Sy i vo rbarig, m i, en 

he hemal hoff-beat". Daar i n 
vervelige oomblik olank s y op die 
skerm is nie. 

Daar i verba ndc ooreenkoms 
te tus en Macon en ,y hand. Dan 
ook domineer Muriel die twce b - 
sluitlo e . kepsel op di selfde rna 
nier. Dit i . ubtiliteit s di' wat 
bydra tot die be ld p I en imbo 
liek van die film. Al word dit m 
hceltcmal oordo n, bly dit jou nn 
die tyd by . 

Met 'n bietjie mocite van die 
kyk r, i hi rdie film, deur die If 
de regi seur a. The Big hill, di 
soort wat vir vermr aklik sp 1 tus .. 
s n die middelmatige en ab ird 
S lrg. 

kind p r ongeluk geskiet word in 
'n roaftog op 'n kit kos rctaurant, 
y be kuldig hom daarvan d t y 

"armchair" rei gid: e eintlik y le 
wensbeskouing wccrspicel. Vol 
gens haar al hy all in sy vermoc 
doen om enige abnorrnaliteite in 
y lewe te vermy. 
Hicrdie punt word gereeld deur 

die regisscur, Lawrence Ka dan, 
tuisgcbring, Nuwe fase in die 
film word met aanhalin s uit die 
reisgids ingelei. 

Sy hond c opdringerige afrig 
tcr, Muriel (Geena Davis), knoop 
'n vcrhouding met hom aan. y is 
'n vrou met 'n sewejarige aller ie 
se seun en verby terende klcre 
. maak. 'n Vreemd r kombina ie 
kry 'n men. nie. 

Uiteindelik bel and Macon en 
die twee vroue in sr lewe in Parys 
nadat Sarah vir n kort rukkie 
weer by hom ingetrek h t. M, con 
moct hier besluit wat hy van die 
lewe wil hc. 

Alhoewel die intrige som. voor- 
LlZE GI~IOMEE 
GROVE STEYN 

b 100 

Deur HILDE ROOS 

l lu raspmg and broken, but m 
credibly melodious voi c recites, 
smg» and scratches out American 

scene without the glamour or 
neon li hts 

Hi" lyrics capture moments a 
if een from, Ie ihol-blca ried yes, 
a poetry of the. oul which, put on 
paper, could transform Walts 
overni hi into a best-selling wri 
ter. 

The mu ic capture. a atchi 
n ss of tunc, fOU he ned and bro 
ken by off-beat sounds from con 
gas, b ngue , U'lSS tu rda and 
somebody wus hing the di: he 
backstage. 

A live [bum n irmally contam 
emotional [ntcractlon betwc n ar 
t ist and audience. Big Time not 
onh captur 'i thi" It ttl 0 deliv Pi 
this raw. razor-blade emotion to 
the hsteuer. 

NIEl HUMAN 
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JAZZ-vet roan, ROBBIE 
JA SEN, h t veri de w k 
op Stellenbosch in 'n Sosi 
us etensuur konsert ge- 
p el. TI A DU TOIT het 
met hom sels. 
Ho het jy b gin p el, en hy watter 
gro p w )y I b trokk ? 
In r ... 1 ie rivier het on elke aand om 
lie vuur musiek gcmaak, en ek het 
6 begin peel Ek het eers die kon 
ertina ge peel, en toe in die middcl 
tigerjare met die kitaar begin. 
In 1968 wa daar'n "Baute of 

the Bands" in Kaap tad, en ek het 
die saksofoon saarn met Brian 
Adams en Cindy Hartman gespeel. 

Hierna h t on Oswietie gevorrn, 
maar wa no be ig om ons elf en 
on mu iek te soek ... en te leer. 

In 1974 het on na Angola 
etoer. Daar wa ons vasg vang, en 

kon ni tcru keer nie. Aange ien 
daar niks anders was om te doen 
nie, moes orrs maar baie oefen. 
W tter mu lkanre h t jou die me te 

'invlo d? 
k het nooit formele opleiding ge 

had nie, en het geleer d ur na and r 
mu ikante te luister. Dollar Brand 
wa natuurlik 'n groot invloed. 
Amerikaan e Jazz het oak 'n groot 
invloed op my gehad met spelers 
00 Charlie Parker en John Coltra 
ne. Op die fluit, het Jean-Pierre 
ampahl my baie b mvloed. 

Oit Iyk of B iI 0 t en jy oor- 
en om t toon in jull mu i k, by- 
voorb eld jull koord- truktur . 
W tt r oor enkom ti invlo d i 
d r tu n jull ? 
• k en Ba il het saam Sabenza ge 
maa . Ek het al die saksofoon ver 
werkings g do n. Die ooreenkom te 

. en on Ie in die onin ewikkelde 
"pl t" harm nice. On een son~, 
"Hornets Teeparty", het eer bale 
makli en oningewikkeld ontstaan. 
Basiese akkorde is gebruik, maar 
dit het verand r in 'n hoog gekom 
pli erde stuk. 
Komp n r jull on 
n lid v 0 di b nd 'n 

voor aan di groep? 
Ek ho r 'n wy ie in my kop, en 
kryf dit n er. Dit ontwikkel nie al 
tyd dadelik tot 'n volledige song nie. 
Ek 10 di wei die idee, en ebruik 
dit eer b ie later a e no~ een 
kryf wat d rby aJ pa ,en n ge 
hIs I vorm. Die H eraamte " van 

dra cook dikwels 

~ leer s peeII--T_EA_T_ER_RE_s_EN_s_IE _ 
Genade . 
genade . 
ONS HOU KONSERT 
REG: Johann Nel 
MET: Marga van Rocy, 

Riel Marais e.a. 

en 

my mede-speler , en ons ontwikkel 
dit dan as 'n groep. Ek en Erro] 
Dy rs skryf die meeste van ons mu- 
iek. 
W t dink jy v n di nuw ri tin in 
Afrik n rmu ie , 00. ge ien in die 
mu iek v n K rkorrel of Ni m nd? 
Sp el hulle 'n rol in die verandering 
w t jy in uid Afri a verwa ? 
Die mu ikante word baie oor hulle 
musikale vermoe gekritiseer. As 
hulle nog nie rigting gekry het nie, 
sal hulle. Dit neem altyd tyd. Hulle 
is waardevol omdat hulle nie ons 
om tandighede aanvaar net 00 
hulle is nie. Kritiek is baie belang 
rik. 
W tt r rol v rvul kriti k in jou mu 
si k? 
Dit het we] 'n plek in on mu iek. 
Een van on songs e woordc lui 
"on sock hom, ons gaan hom kry; 
freedom ... ". Maar on maak mu- 
iek eer tens omdat ons dit lief het. 
Die bood kap wat dit dra sal dinge 
wees wat on om on ien en hoor. 
Sou jy edt d r 'n ooreen t m 
mode uid-Afrik n klank in 
J zz mu i k v ndag i ? 
Waar mu iek in Johannesburg of 
Kaap t d vro er baie verskil het, i 
daar nou wei 'n oore nstemm nde 
klank tu sen Suid-Afrikaan e roe 
p . Dit is omdat mense meer kom 
munikeer, Musikante het dan ook 
voorheen ander men c se werke ge- 

Entr nee 1t~OO er person 
St.ricll~ 18:J r s a over 

res C 5 

speel, maar ons is almal al lank be 
sig om ons eie mu iek te speel. Dit 
het daartoe gelei dat daar groot ver 
anderinge in ons mu iek was. Ver 
der hoor ons ook ander clemente 
soos Amerikaanse of Europese 
Jazz. Om nie in daardie tradisie te 
verval nie, moet ons hierdie cle 
mente ken, gebruik en Suid-Afri 
kaan maak. 
Ho ou jy Sf bring jou mu i k men- 
e bym k ar? 
Die geheim is dat mens nie te 
"hoog" moet speel nie, want dan 
sp el jy net vir jouself. Ek kry meer 
mense bymekaar as aimal kan 
saamluister omdat ek nie te vcr 
voor hulle speel nie. Dit is dan asof 
ek hulle aam "vorcntoe" trek. 
Dans specl ook hier 'n groot rol. 
B ie uid-Afrikaan e mu ikante 
v tig hull oor ee, Het jy ook ulke 
lann in die nabye to koms? 
k glo nie ek sal my ooit oorsee 

gaan v tig nie. As ek na my vrien 
de kyk, is daar min van hulle wat 
terugkeer. k wil graag deel wees 
van die verandering wat in hierdie 
land gaan plaasvind. Ek sal we] op 
toere gaan -- maar aJtyd terugkeer. 
Toe ek laas oorsee getoer het, was 
ek maar veertien jaar oud. Ek sien 
myself as 'n Afrikaner, en in hierdie 
land i ek gebore. Dan kan mens nie 
maklik weggaan nie. 

DIE Drama Dcpartement dink se 
ker dat studente se beoordclings 
verrnoe die van 'n twee-jarige kind 
is. Of dat hulle om die bos gelei 
kan word soos naiwe plaasjapies 
van Olijvenhoutsfontein. 

Bo en behalwe die feit dat baie 
men e uit blote nuuskicrigheid die 
stuk ondersteun het, is dit nie 'n Ole Drama epa emen 
waarborg van goeie teater nie. S ker dat studente se oot 
Pannekoek, gemmerbier en koek- deelsvermo - e die van 'n 
sisters daar gelaat, was die algehc- twe -Jarlge kind Is. 
Ie produksie effens problematies. 

Die eerste probleem 16 by die 
teks. Dit wil voorkom asof daar 
geen uitdaging vir enige drama 
student daarin Ie nie. Die produk 
sic 16 op skoolkonsert vlak, waarby 
die meeste studente al verby is. 

Soos die tipiese skoolkonsert, is 
die karakteruitbeelding vlak, en 'n 
mens wonder of die probleem nie 
dalk by die regiekonsep Ie nie. 

Die regisseur het 'n goeie idee 
gehad, maar dit is nie ten volle be 
nut en ontwikkel nie. Die "foute" 
wat eintlik deel van die teks is, lyk 
staties en ingestudeer. 

Wanneer die Olijvenhoutsfon 
teiners hulle woorde vergeet en 
begin giggel (dit is nou eintlik deel 
van die teks), wonder die gehoor 
ongcmaklik of daar nie werklik 
fout is nie. 

Dit getuig van die onnatuurlik 
heid van die aanbieding. Uit 'n 
leke-oog wil dit voorkom asof die 
sogenaamde foute eers na die in 
oefen van die tuk bygelas is. 

Kritiek teen die akteur sou on 
regverdig wees, want daar is baie 
van eerstejaars gebruik gemaak. 
Daar i egter tekens van harde 
werk. Krediet moet aan Pierre 
Neetling gegee word, omdat hy sy 
dorpskarakter, Stempel Haupt 
fleisch, dwarsdeur die eenbedrywe 
ook volgehou het. 

eatergangers van vandag kan 
hulle nie meer met so 'n teks ver- 

eenselwig nie. Ons sien tot verve 
lens toe hierdie genre op die 
SAlJK. Spesifiek dink mens aan 
Die Map/otters of Het van Ver 
langekraal. 

Die voorvertoning het getuig 
van die studente e eie inisiatief, 
waar die dorpskarakters ten volle 
ontwikkel is. Maar dit wil lyk asof 
hulle nie ten volle gelei is om hier 
die karakterontwikkeling voort te 
sit in die eenbedrywe nie. 

Dit is jammer omdat die sere 
monic, wat een van die hoogtepun 
te van die aand was, soveel oor 
spronklike toneelspel bevat het. 'n. 
Mens het verwag dat dit voortge 
sit sou word. 

'n Mens sou wonder waarom die 
speelvlak van hierdie produksie so 
lank is (dit spee1 oor 'n tydperk 
van sewe dae), terwyl produksies 
van veel groter waarde hoogstens 
drie aande speel, Dit wil voorkom 
asof die idee bestaan dat herha 
ling tot stomme aanvaarding lei, 

As die oogmerk was om geld tc 
maak (met pannekoek- en koeksis 
ter-verkope), het die tuk seker ge 
slaag. Maar hoe lank sal studente 
sulke wollerigheid kan verduur? 

Die Drama Departement moet 
tog in die toekoms genadig wees 
teenoor studente; hulle maak aan 
die einde van die dag die oorgrote 
meerderheid van Stellenbosse tea 
terpubliek uit. 

TINA DU TOIT 

Afternoon jazz at Dukes 
TH " Lord Charles Hotel in Somer 
set West ha recently opened a Sa 
turday afternoon jazz venue in Du 
kes bar 

According to the manager of the 
bar, Mr Peter asey, "there is a 
call for Saturday afterno n activity. 
This i an upmarket venue that al 
tracts tudents and local between 
the a es of 20-30". 

A ked whether this venue wants 
to attract the student market, Mr 
Ca ey said that "young people need 
a venue that is controlled and 
clean". According to him, student 
have n ver been a problem, but 
hooliganism "will not be allowed". 

Jeff Winer and Malnstr am entertain jozz-lov rs on a satur .. 
day ortemoon In Duk s. 

Thi pub has been u ed as a con 
ference facility until now, and the 
Stellcnboch Coronation Ball as well 
a residence dance. have been held 
there. 

"Duke has not been ful1y utili 
sed, and these Saturday Jazz after 
noon will open it to the public. If it 
t k off, we will offer entertain 
ment here on a more regular basi ," 
M r asey said. 

The band playing on Saturday af 
ternoon is Jeff Weiner and Main- 
tream, a professional band that 
play~ a wide variety of music. Ac 
cord In ) to Mr Weiner, students en 
JOY their music, because they're 0 
versatil . "We playa Wide variety 
of S mgs, and there is something for 
everybody," he said. 

heir program includes rnusi 

such as Dixieland Jazz, Lou RaW 
les, Big Band Jazz, Rock & Roll, 
Glen Miller and basically anything 
the audience wants to hear. 

According to Mr Casey, Jeff 
Weiner and Mainstream was chO 
sen for its "consi tently high staO 
dard. The public loves the band:' 
he said. • 

Dukes con i. is of a bar and ta 
bles around a stage. There arc pool 
tables on the bakony up. tairs, The 
venue is till very new, and Mr Ca 
sey said that "an atrn isphere is still 
being created". The entrance fee 
for a whole afternoon i R 4, and 
beer prices are the same as any 10' 
cal Stellenbo ch pub. 

What sets Dukes apart from any 
Stcllenbo ch pub, however, is the 
vibey band. 



Ope brief aan Professor De Vries 
Pierre de Vos, Arnoldstraat 
54, Observatory, Kaapstad, 
skryt: 
DIT sou 'n leun wees om te se dat 
ck verbaas was oor jou verbanning 
van die Voelvry-konsert. Soos Kerk 
orrel self later gese het: "Ons weet 
almal dat jy onder heavy pressure 
is." Daar is seker baie mense op die 
kampus en dwarsoor die land wat 
baie mag en invloed het en wat nie 
wil he dat groepe soos die GBB en 
Andre Letoit op die kampus gehoor 
moet word nie. 

Daar is seker net soveel magtige 
wit rassiste wat nie wil he dat kos 
huise op Stellenbosch vir aile rasse 
oopgestel moet word nie en wat 
"blou moord skreeu" (nog 'n Kerk 
orrel gesegde) as iemand daaroor 
protesteer. 

Jy se seker maar les op as die te 
lefoonoproepe van woedende oud 
Maries begin instroom en jy moet 
verduidelik dat nie al die studente 
meer alles wat die NP se vir soet 
koek opeet nie. Dis seker ook maar 
swaer as die Broederbond en die 
veiligheidspolisie bel om te vra wat 
aangaan. Gelukkig tree die Presi 
dent een van die dae uit en bel hy 
seker nie meer so baie soos vroeer 
nie. 

Maar aan die einde van die dag 
sal ck as 'n oud-Matie net wil weet 
hoe JY persoonlik oor al die sake 
vocl. Dink jy regtig dat die Voelvry- 

konsert meer "onverfynd" is as (by 
voorbeeld) die doop in Wilgenhof; 
of die Ramdinees waar almal dronk 
en sick word; of die moleste wat by 
I ntervarsity plaasvind? 

My ouers het na die Voclvry-kon 
sert op Bethlehem (Vrystaat) gaan 
kyk en was nogal beindruk: "Kerk 
orrel is so 'n oulike oopgesig seun," 
was my rna se kommentaar. Maar 
miskien is hulle nie ~roter of beter 
'kenners' as die wat JY geraadpleeg 
het nie. 

As jy werklik dink dat 'n 'rock en 
roll' konsert nie op die kampus toe 
gelaat kan word nie, dat studente 
nie self kan besluit nie, dat debat 
net oor beperkte sake mag handel - 
hoe wil jy dan he dat Stellenbosch 
'n mod erne en geeerde akademiese 
insfelling moet word. Deur die ver 
bod verwoes jy net die mite dat 
Stellenbosch 'n verdraagsame en 
oop kampus is. 

Stellenbosch is skynbaar net oop 
en verdraagsaam as die opposisies 
tandpunte nie te gevaarlik of te 'clo 
se to home' is nie. Daarom kan ons 
vir Aartsbiskop Tutu hoor (hy is 'n 
swart Anglikaan en niemand luister 
na hom nic), maar nie vir Kerkorrel 
nie (hy is 'n wit Afrikaanse rebel en 
netnou luister die mense dalk wat 
hy se?). 

Dieselfde geld dan ook vir jou op 
trede (of gebrek daaraan) tydens 
die vreedsarne protes op die kampus 
teen rassisrne en diskriminasie. 

Dit is Belhar nie I 
F.B.O. Nel, Posbus 101, tvcer 
berg, skryf: 
DIE artikel in Die Matie van 11 
Mei, "Bevryding en die teologic", 
was nie van 'n baie hoc standaard 
nie. . . 

Ek wil graag op een spesifieke 
punt reageer, naamlik di~ verw~ 
sing na die Belhar Belydenis, Ek wil 
beswaar maak met die indruk w~t 
geskep word in die artikel dat die 
Belhar verband hou met die bevry- 
dingsteologie, . . 

Vir my as oud-rvtahe e~ lidrnaat 
van die NG Sendingkerk IS hicrdie 
losse manier waarop daar omge 
gaan word en verbande gele wor~ 
met die term 'bcvrydingstcologie 
onaanvaarbaar. 

BRIEWEBUS 
C.P.L.: U brief is te laat ontvang, 
ons plaas dit graag in die volgende 
uitgawe. 

A.M. van K.P.: U behoort eerder 
aan menseregte aandag te gee. 
R.M.: Ons neem kennis. . 
G.T. as P.: 'n Interissante brief wat 
volgende keer, voJledigheidshalwe, 
geplaas sal word. 
J.S.D.L: 'n Soortgelyke brief is ge 
plaas, 
M.v.H.: Jammer, ons moes voorkeur 
aan studentebriewe gee. 
C.J.d.S.: Probeer die Akkerjol. Ons 
gee ongelukkig nie pryse vir die 
snaakste briewe nie. 

d waarorn, in die enigste kitskos Bedroefte Gees, Goodwoo, kiosk, een personeellid gewoonlik 
7460, skryf: die ko voorberei terwyl drie of vier 
DIT was met 'n redelike mate van skynbaar in die to ighoudende 
skeptisisme dat ek die berig "Neel- hoedanigheid teenwoordig is, Hulle 
sic doing its best to maintain good kyk net toe, maar do n nik . 
service" in Die Matie van Donder- Me. M.e. Marai , die s ntrum- 
dag 11 Mei 1989 gelees het, dieetkundige, merk ten opsigte van 

As dagstudcnt, wat .gr?te~deels die gehalte van die kos op, dat die 
van die Neel ie afhanklik IS Vir my sentrum wei 'n gebalanseerde dieet 
'daaglikse brood', wil ek sommige kan lewer vir diegene wat 'n 'mea- 
van die stelling deur mnr. Jan ningful choice' maak omtr nt wat 
Treurnicht in die be rig gemaak, 10 hulli eet. 
twyfel trek. Hierdie aanspraak wil ck nie be- 

Dit bly vir my 'n. raaisel waa_ro.m twi nie. Maar; geagte me. Maria, 
die twee kiosks 10 die Gat ~eslUJt IS. die meeste studentc kom nie M die 
Volgens mnr. Treurnicht IS dit ge- Neelsie om 'n 'meaningful choice' 
doen op proefncming om te bepaal te maak omtrent 'n ebalan e rd 
of die dienste van die nuwe kiosk dieet nie hul wit heel waar kynlik 
die druk op die kit ko -afdeling sal Ie s 'n enkcle bordjie kyfies he. 
verminder. Dit is jui die gehalte van hierdi 

Wei, mnr. Treurnicht, u proefne- klein hoeveelhede hoe-konsurnp ie 
ming was onsuk eo,; vol. Daar i nou ko e wat geweldig laag i . 
slegs een kiosk waar studente ge- Volgen mnr. Treurnicht i en 
roosterde toebroodjies, burger, van die vernaam te redes waarom 
skyfies, en ovoorts kan koop. Dit i die he Ie sentrum teen 'n verlie be 
bloot logic dat, deur die soortgely- dryf word, die hoe lop nde uitgawes 
ke kio k in die Gat weg te neem die in verband met onderhoud, toerus 
druk op die oorblywende een eerder ting, elektri iteit, ens. In di ver- 
al vermeerder, jui omrede die band wil ek aan sekere studente 
kiosk nie hierdie tipe kitskos ver- lei rs die volgende vrar stel (veral 
skaf nie. in die Jig van die SR e .Ia~ preuk: 

Verder is genoernde kitsko -kiosk ·'terug na die studentc'): 10 laas 
ook veel te klein om die aantal stu- daarvan om ekspedisi s na die 
dente wat dit gebruik, te akkommo- ANC t onderneem, behoort gelde 
deer. Deur die oortgelyke kio k in vir ulke aktiwiteite nie eerder aan 
die Gat te heropen, salon innige en gewend te word op gebiede wt arby 
fru trerende proefnemings van o'n die studentev renigin in y ehccl 
aard heel moontlik onnodig wees. baat vind nie, 00 verbctering van 

Ek simpatisecr ten voll met mnr. dien te in die N I i en v rhgtin~ 
Treurnicht se standpunt dat waar- van verliese deur die entrum gely. 
devolle mannekrag vermors word (Die Matie het verskeie brlewe 

Andre Ie Tolt, P / A Bakoven, deurdat studente . c 'left-overs' en van le er ontvang wat hul ontevre- 
Stellenbosch, skryf: 'left-behinds' opgeruim moet word. denheid uitspreek oor dienste ill die 
EK wil as oud-Stellenbosser net ~T_o~g_b_l~y_d_i_t_e_w_e_n_ee_n_~_r_a_a_is_e_la_g_ti_g~~_c_e_ls_ie_.)~~~~~~~~~~ 
bliep-bliep dankie sc vir di~ h.artlik~ 
bliep ontvangs wat .ons bliepvry 
toer hier op die Mattes se uruversi 
teitskambliep gehad het. Dit was 
bliep-bliep-bliep lekker om weer 
hier te kuicr, 

'n Spesiale woord v~n dank ook 
aan die rektor, Prof. MIke de Bhep, 
en aan Die Burger asook Huis Ma 
rais vir die grati blicpblisiteit, op 
togte en algcmcne joolatmo feer. 

Dit was 'n onvergeetlike onder 
vinding en onthou Maties, die ge 
vI cue Ide woorde: Drie gewels taan 
vir 'n idee. 

Dccl van 'n rektor se werk is tog om 
te sorg dat die vrede op sy kampus 
bewaar word. Dit kan egter nie ge 
doen word as jy jouself in die Admi 
nistrasiegebou toesluit nie. Persoon 
lik glo ek jy het jou plig versuim 
deur nie die rassiste van die koshui 
se (wat hul so sleg gedra het) en die 
protesteerders te gaan toespreek ~m 
die situasie te probccr ontlont me. 
Die rasssiste sou tog vir jou geluis 
ter het, want hulle is goeie Afrika 
ncrseuns. 

Sulke barbaarse en gewelddadige 
optrede sou ook verhoed kon gewees 
het as die Rektor lank terug reeds 
DUlDELlK en ONBEVANGE sy 
standpunt oor rassisme en oop kos 
huise gestel het - mits die stand 
punt natuurlik sterk standpunt teen 
rassisme en diskriminasie is. 

Soo baie Maries en oud-Maties 
wil ek graag weet hoe jy hieroor 
voel. Kies jy vir of teen barbarisme, 
vir of teen rassisme, vir of teen 
vreedsame metodes om griewe te 
lug? 

Intussen weet ons almal nou dat 
Stellenbosch nie werklik verdraag 
saam is heens enige kritiek of optre 
de wat hulle beeld by die rassistiese 
en eng oud-Maties - die tydgenote 
van Malan en Verwoerd - sal skade 
aandoen nie. Solank die Rektor nog 
oor die mense sc sienings bekom 
merd is, a1 Stellenbosch nooit 'n 
eerbare pick in die Suid-Afrikaanse 
samelewing kan inneem nie. 

'Alma r' Ii 

Moenie eers twee keer dink nie 
J y het lank daaroor ge 
dink. Jy het gehoor wat 
mense daarvan se. Jy het 
geluister hoe hulle opge 
wonde daarvan praat. Dit 
moes die regte b es lui t 
wees. J y het as verslagge 
wer by Die Matie aange 
sluit! 

Word deel van Die Ma 
tie redaksie! Sluit aan vir 
die nuwe termyn! 
As nuu verslaggewer gaan jy 
rond op die kampus agter poli 
tiekc leicrs, universiteitswoord 
voerders, werkers, studente, tot 
wie ook al en skryf oor wat die 
jongste . torie agtcr die storie i r: 
As aktueel ver lagg wer voer JY 
onderhoude met die Treurnicht , 
die Van Zyl Siabberts, die Brey 
tenbachs of elf die Botha's, en 
skryf indiepte artikels oor breerc 
Suid-Afrikaanse kwes sics. As 
o iale ver I ggcwer skryf jy oor 
daai koshuissokkie soos daar nog 
nooit tevore oor hom geskryf is 
nie, of oor studente se perver 
sics, of vind uit wat studentc van 
Bles dink en wat hy van hulle 
dink. As int rkampu ver lagge .. 
wer bel jy die land rond en kryf 
oor wat Tukkies nou weer aan 
vang, oor gebeure aan die ~)W~, 
of vocr onderhoude met uruversr 
teitshoofde. As lid van die kun - 
redaksie woon jy Stcr Kinekor 
filmvoor koue in Kaapstad of 

sluit nou can 

\ 

AA 

teater in die lIB Thom gratis by 
en skryf rescn ies, of gaan vo r 
'11 onderhoud met di Kerker 
rels, Prinsloo's of Verwey's. As 

h ... u h ... a- 

lid V'lO die sportredaki ie haa JY 
na sportbyccnkomste en -to r 
vir die jongste uit la ,dl jon ~ 
:-,t bescrings en veer onderhou- 

Ag nee~ Neelsi 

BRIEWE 
Enige persoon kan briewe 
can Die Matie rig. Di . s 
is: Die Redakteur, Die Matie, 
LSS, Victoriastraat, Stellen 
bo ch, 7600. Die redakteur 
behou homself d' reg voor 
om die pia ing van stof ta 
W i r, of dit vir publlkasie 
can te po . 

DANKIE! 
Wat van h grip? 
Grov' St yn, Bu hwoodw g 
19, Mowbray, kryf: Die jaarliks Mati Re 

daksie partytji vind Sa 
terdag plaas n Die M ti 
bedank graa die volg n 
de persone n instan i 
vir donasies: 
• Mnr. lohan du Plessis vir 
Drosdyhof Light witwyn. 
• Mnr. Andre de Villi rs 
van Die Bergkeld r vir 
Pascali en Pari Rock 
Brandewyn. 
• Mnr. Ru s I Cilli rs vir 
John Rolffe sigar tt . 
• Mnr. Eber on van Gil 
b ys vir J; rnp gn . 
Aan al hlerdi p 
duis nd d nki . 
omsk .p on partytji 
f es. 

ek 



I toekoms 
roeiklu 

Bli 
• lr 

roeiklub die cni iste Afrikaan c uni 
versiteit wat 'n rociklub het. Tot 
dusver het drc klub besonder geed 
gcvaar in die ondcrskei kompeu- 
ies, Ole klub i tans die WP-kam 
piocne. Tyden die Suid-Afriaans e 
kampioenskappe, onlangs in Preto 
ria chou, het die klub vierde geein 
dig. 

Die klub spog met 'n Springbok 
afrigter, mnr. Wynand Dreyer. } ly 
onderwcrp die lede aan 'n . trawwe 
oefenprogram. Hicrdie program i 
onlang. 10 'n roeityd knf gepublt 
eer Iawekc word daar op die Ei 
kenhofdam op Grabouw geroei. 
Weens akademie en weer om tan 
dighede draf die lede in die week 
om t, mina op te bou. 

Mark Chambers mecn dat som 
mi e per one die klub a'i ek klu ief 
[ ... ngel be kou en d arom skrikke 
rig is om aan te luit, Heelparty 

Deur SANDRA VISAGIE 
ROEI is 'n redelik onbekcnde sport 
soon op Stellenbo. ch. Personc ver 
keer self's onder die verkccrde in 
druk dat kanovaart en roei dieselfde 
ding is. Sleg een of twee persone i 
nodig om in 'n kano te vaar, terwyl 
agt nodig IS vir roeivaart, 

Die St lIenbo e rociklub i net 
mcer as twec jaar gelede estig. 
Hocwel dit 'n oop klub i , is die 
meeste lede tudente. Die klub het 
ongeveer 45 inge krewe ledc Tans 
wag die klub op erkenning van Ad 
ministrasie om in universiteitskleu 
r deel te neem. Die feit dat die 
klub Ole deur die Univer iteit erken 
word nie, verhoed die I de om aan 
bootresie dec} tc ncern Welt uitsluit 
lik vir universiteitsklubs is. 

Vol ens die klub e president, 
Mark harnbers, i die ~ 'tellenbossc 

Stellenbosch se roelklub is 'n snelgroeiende klub wat sowat twee jaar elede gestig Is. Die klub 
h t vanjaar besonder goed gevaar en is tans die WP-kamploene. 

uitsluitlik 'n pansport waar dit 
uiters bclangrik vir die spanledc i 
om mekaar baie goed te ken. Dit I 
ook nic slcgs 'n "port vir mans ni . 
'n Aantal vroue is ook lid van dt 
klub. Die standaard van die vroue 1 
nie so goed nie, orndat hulIc nog m 
so lank roci nie. Sommige van di 
mans roei al vir ongeveer agt JaM 
Met deurseuing verrnoee kan 'n 
persoon cgicr in 0 min a neg 
maande goed leer roei. 

borge gefinansier, Omdat die toe 
rustmg so duur is, ondcrvind die 
klub problemc met finan ies. Hilton 
bcklemtoon dit egter dat die doel 
van die klub die bevordcring van 
roei is. 

Roei is 'n tegniese sport. Elke 
per oon het 'n plek op die boot. Die 
span oefen lank saarn en elkeen 
kompen eer vir die under se foutc. 
Die geheirn tot sukses is om met die 
selfde groep mense te roei, Roei is 

Afrikaan prckcndcs is lid van die 
klub Die klub sock veral ccrste 
jaar om die klub lie tandaard op te 
bou. Twee eer tejaars wat verlede 
jaar SA-skolc gcroci het, roei nou 
vir die eerste agt. 

Roci i 'n duur portsoort. Vol 
gen Hilton Hess, die klub sc tesou 
ri r, ko 'n b lot in die orngewing 
van R 35 000. Die roeispane kos elk 
R750. Die klub kry gecn fondse van 
die Uruvcr iteit nie en word deur 

et Junior-Springbok Vies. veg 
mOOI terug 

ede pog s 
haar Junior-Springbok kleure in 
judo verwerf. 

Albei Heemstede se netbal pan 
ne het die kwartaal onoorwonne gc 
eindig in die koshuisliga. 

Hanneke Stcenkarnp speel vir 
Maties se eerste netbalspan. Sy is 
onlangs a die Boland B-onderkap 
tein aangewys. Irma Steyn is 'n ju 
nior- Bola ndspeels ter. 

Heernstede se eerste hokkiespan 
het reeds vyf wedstryde gespeel 
waarvan hulle slegs een verloor het. 
Die span het Huis De Villiers en 
Lydia geklop en gelykop gespeel 
teen Nerina en Huis ten Bosch. 
Slegs Huis Francie kon daarin laag 
om Heemstede te klop. 
Elmarie Kruger en Hermien 

Swart speel vir die klub. 
Lynn Jacobs speel vir Maries se 

eerste span onderwaterhokkie. Sy is 
o?k vanjaar vir die Bolandspan ge 
kies, 

Hoewel Heemstede nie besonder 
goed gevaar h e t in die 
koshuistenni liga nic, beskik die 
koshui oor 'n hele aantal klubspe 
lers. Hulle is Riana Rabe, Karin 
Kotze, Marietha Loock, Chrisna 
Kotze, Henriette I.oock en Thamar 
van Zyl. 

Heemstede het verlede jaar die 
tafeltennisliga gewen. Met die oor 
winning oor Minerva (5-1) lyk dit 
asof die koshuis vanjaar weer hier 
die prestasie ~aan herhaal. Die wen 
span se lede IS Karin Kotze, Riana 
Rabe, Michelle Fouche en Chrisna 
Kotzc. 

Heemstede het goed af'geskop in 
die muurballiga. Bulle het Neme ia 
21-4 geklop. Brenda Nel en Danell 
Barnard het albei hul wedstryde 3-1 
gewen. Esther de Villiers het baie 
goed vertoon deur Nemesia se nr.l 
. peler, Carla Wes cis. 3-1 te klop. 

was die telling 10-9 nadat Huis Vii 
er met 'n strafskop misluk het. Cas 
Mouton (agsternan) het besonder 
goeie spel gelewer vir Huis Visser. 

Edrich Screiber sal I luis Visser 
die naweek verteenwoordig in die 
Markotterspan wat teen Wynland 
speel. 

Hui Visser e pluimbalspan, wat 
vanjaar vir die eer te keer in die 
ko huisliga peel, het Oagbreek oor 
tuigend met 5-3 geklop. Hulle het 
egter die onderspit gedelf teen Si 
monsberg en Huis Marais. 

Die koshuis is goed op dreef in 
die langafstande. H uis Visser het 
die Ohlssons Pretloop as span ge 
wen. Piet Swiegers het in die indi 
viduele afdeling eerste geeindig. 
Pieter Langenhoven is 'n staatma 
ker in die middelafstande en het 

HtH VI .. 
HUIS VISSER vaar nie besonder 
goed op sportgebied nie. Dit i vera} 
in pan porte waar die koshuis 
ruimte laat vir verbetering, Met 
individuele portsoort gaan dit egter 
bet r. 

Huis Vi er be kik vanjaar oor 
twe uitstekende onderwater port 
manne. Loui de Kock speel vir \ia 
ties w S ook lid van die Boland pan 
tydens die onlang e a .. ional On 
derwaterhokkie kampioenskappe. 
Johan du Bois i 'n skuba-instruk 
teur. 

Op di tennisbaan vaar Hui Vi 
. er vanjaar bs ie oed. Die ko hui 
het reeds oorwinnings oor Dagbreek 
B, Pieke, Majuba en Huis Marais 
behaal. Ongelukkig het 'n onvolle 
dige pan teen Wilgenhof gcspeel 
en hct Hui Vis er die wedstryd ver 
loor. Indien Hui Vi er y goeie 
spel kan volhou in die wed tryd 
teen Helderber wat nog uitstaande 
i , het die ko hui 'n goeie kan. om 
derde in die lig: te eindig. Die ten 
ni peler. is Johan van d r We thui 
zen, Sarel Steyn, Francois R souw 
en Holg r Maul. 

Hoew 1 Hui Vis er nie in die 
jaarlikse derby teen Hui Marai 

· ru bywed tryd kon wen nie, het 
die ko hui weI daarin e laag om 
die okkcrwedstryd te wen. Hoi er 
Maul het in die lar te omblikke 
v n die wed tryd 'n doel geskop om 
die telling 1-0 in Huis Visser se 
guns te beklink. 

In die rugbywed tryd moe Huis 
Mar is die onderspit delf met 'n tel 
lin van 10-2 weens ver keie foute 
op kritieke tye. Steve Walters- 
(skrurn kakel) en Leon livier (ha 
ker) h t kitterende p I elewer. 
Die 1 voorsp 1 rs, De Wet . crei 
ber, a Mouton en CharI Gey cr, 

VICS het verlede Dinsdag skitte 
rend teruggeveg om 'n uitslag van 
23 elk af te dwin teen die Univer i 
teit van Kaapstad. Die wedstryd i 
op Groote Schuur gespeel. 

Ikeys het die eerste helfte oor 
beers om halftyd welverdiend met 
19-10 voor te loop. Die Vies- pan 
het egter in die tweede helfte 'n ge 
daanteverwis eling ondergaan. Die 
voor pelers het meer doelgerig be 
gin dryf en .. odoende die Ikeys heel 
tyd op die agtervoet gedwing, 

Die Jongspan vleuel, hancoil'> 
Horn, wat Charl Snyman halfpad 
deur die eerste helfte vervang het, 
was 'n groot uitblinker in die wed 
stryd. Hy is be loon met vyftien pun 
te; bestaande uit 'n drie, drie siraf 
skoppe en 'n doelskop. 

Die eerste drie is gedruk deur 
Snyman, kort voor hy die veld ver 
laat het. Die tweede drie is deur die 
flank Stefan Dercksen gedruk na 
skitterende dryfwcrk deur die Vic 
toriane voorspeler . Horn se drie i 
gedruk na aanhoudende druk op die 
doellyn van Ikeys. 

Ander uitblinkers was die slot 
Alex Skinner wat die lynstane to 
taal oorheers het. Ben Liebenberg 
het ook uit tekend gespeel. Sy aan 
voeling vir die spel was 'n Ius om te 
aanskou. 

Onder die agterspelers het Stef 
Nel uitgcblink, terwyl die verdedi 
ging van Steve Botha op senter skit 
terend was. Botha het ook 'n slag of 
wat skerp gebreek. 

Vies het kort voor die einde van 
die wedstryd steeds voor geloop. 'n 
OordeeL fout deur die agierspelcn 
het die lkeys in staat gestel om die 
gelykmakende drie in be eringstyd 
aan te teken. (Niels Momberg) 

die en Henni Pienaar het deur 
gaans gocd vertoon. 

Die rieketseisoen het vir H uis 
Visser teleurstellend verloop. Heide 
hul wed tryde teen Eendrag en 
Hel hoogt hct onbe Ii geeindig 
nadat reen pel onderbreek hct. 

Hocwel Hui: Visser nog geen 
wedstryde in die koshuisrugby ge 
wen het nie, is die span nog vol en 
toesia me. Hul eer te w dstryd teen 
Dagbreek het hulle verloor. In hul 
vol cnde wed t ryd te n imon berg 

goeie vertonings by elke WP-klub 
kompeti ie gelewer. 

Isak van Niekerk, Nacelle Col 
lins en Merchant Mostert is die ma 
rathon atlete. Hulle het vanjaar 
reeds die Aroma-N, SAD-marathon 
en die SAS-halfmarathon suksesvol 
afgele. 

IIEFMSTEDE 
HEEMSTEDE spog vanjaar met 'n 
Junior-Springbok in die pcrsoon van 
Pauline Bester. Bester het onlangs 

MANSHOKKIE: US I v. Tuine, 
US I I v Vi hoek, US III vs Tuine, 
U IV v Oud-studente, U. V vs 
Vi. ho k, U VI vs Oud-studente 

VROUhHOK J E: U I vs 1 uine, 
US J I vs Vi hock. CS I II vs Tuine, 
US IV vs ud-studente, US V V& 
Vishoek, US VI vs Oud-studente 
MAANDAG 29 MEl 
• PLlJl MBAL: LS II vs Kuilsri 
vier, US 111 vs Valsba i, US IV v 
Paarl, U ' V v verberg A 
• VROUEMUURBAL: US V!) Vi 
neyard 
• MANSVl L ,BAL: US vs Queen .. 
perk 
VR()U[~VI.lJGBAL: US vs Qu 

een·park 
DIN DAG 30 MEl 
• PLUIMBAL: S I vs Worcester 

I UNDF,. DAG 2 MEl 
PI. IMBAL: US J vs Valsbaai 

H LSIV vs Val ba i 
TAFLLTENNI : U II v Groo 

te Schuur, U fII v UK 
MANSBASKETBAI.: U V'i Ve 

terane 
VRYDAG 26 M '.I 
• RUGBY: US J v Paarl, US II v 
Paarl 
AT, D 7 U.I 

• UGBY' WP V!) Vaald ichoek 
(Nuweland), J o. 0 v UK 0.20, 
U 0.19 A 1 vs Gordonsbaai, us o. 
19 A2vs Strand 
• PI 'TSRY: Padkampioen kappe 
• KANOVART: Paa l .. skooltjie 

STORI: I i a Weermag 
• NI-THAI..: Suidelik .. toernooi 

SOKKER: U I vs Bayview, USB 
vs Bayview 

STELLENBOSCH 

',R3 a!slag Op '.n vo 
.porsle spare ribs of 

op koningklip ~ 
.l?ie bewys is geldig van nou tot 30 

~~~~ Junie - bring dit so am 

MIKE'S KITCHEN STELlENBOSCH HET DIE lAAGSTE MIKE'S L ~!~l~_2~L~~ ~J 



Victor Verster 
vat Maties vas 

Fietsry kry 
hupstoot met 
horgskap 

kontak is gepleeg en die wedstryd is 
tel kens deur opskiete onderbreek. 

------------. Laat in die tweede kwart het Ma 
MA TIES se eerste netbalspan het ties twee keer die bal in die hande 
onlangs in 'n taai stryd met drie van die VVG-verdedigers gegooi. 
doele teen die sterk span van Victor Sodoende kon VVG 'n voorsprong 
Verster Gevangenis (VVG) verloor. van 13-10 met rustyd opbou. 
Die eindtelling van die spannende Taktiese en posisionele spel was 
wedstryd was 28-25. die hoofkenmerk van die dcrde 
. Voor die wedstryd was dit duide- kwart. Die spel het heelwat stadiger 
Ilk dat die spelers van albei spanne verloop. Albei spanne het daarop 
gcweldig gespanne was. Maties het gekonsentreer om hulle opponente 
hulle vorige ligawedstryd teen Vic- te fnuik deur te mik en die bal dan 
toriane naelskraap met een ~unt gc- in 'n ander rigting te stuur. Die Ma 
Wen. VVG het besef dat dit n moei- tie-doele het hulle goeie spanwerk 
like stryd sal wees om die begees- voortgesit en pragtig ingehaal. Ta 
terde Maties te klop. nia Blomerus (verdedigende vleuel) 
. Die spanning was steeds sigbaar het veral in die kwart uitgeblink 
In die eerste kwart. Die spel het vin- met haar puik te verdediging. An 
nylg verloop en kort balle is gegooi. nemarie Zietsman (hoofdoel van 
VG het deurgaans van veral bons- VVG) se gebrek aan konsentrasie 

baHe gebruik gemaak om hulle op- het haar talle onnodige foute in die 
Ponente te fnuik. Albei spanne se doelsirkel laat begaan. Maties het 
verdediging was skerp en hulle het dit goed uitgebuit en die rustydtel 
~ekaar gedwing om terug te speel. ling weer gelykop gemaak. 
!V1aties se twce doeIe, Karen van In die laaste kwart het beide 
Wyk en EIsje Johnson, het pragtig spanne 'n gelyke kans gehad om die 
aamgewerk en die VVG-verdedi- wedstryd te wen. Leonie Strydom, 
g~rs hard laat werk onder die pale. die ervare hulpverdediger van pie eerste kwart se telling was ge- VVG, het haar kennis goed gebruik 
Ykop (6-6). en haar span met talle briljante on- 
In die tweede kwart was Maties derskeppings op die aanval geplaas. 

Illinder gespanne. Hy het veral op Maties moes tevrede wees om 
goeie posisionele spel gekonsen- net-net te verloor. 
treer. Die spelpatrone van albei Volgens Leonie Strydom, kaptein 
Panne was meer takties ingestel van VVG, het albei spanne baie 

Oil} onnodige foute te vermy. Elea- goed gespeel. "Maties was net baie 
nO.r Melck (hulpverdediger) het ongelukkig om te verloor. Die ver 
hkltterend vir Maties verdedig. Sy dediging aan albei kante was uitste- moet uitgesonder word vir werklik ter, voel baie tevrede met haar span 
e.~ vera I op tweede verdediging kend en het spelers gedwing om briljante spel en uitstekende skiet- se vertoning. Sy beklemtoon egter 
&eIOlponeer. Heelwat gelyktydige kort balle te speel." Elsie Johnson werk. Me. Sandra du Plessis, afrig- dat hulle nog hard gaan werk. 

Deur LlESL GERBER Deur CARL.ANN LOUW 
FlETSRY op universiteitsvlak het 
'n groot hupstoot gekry met anlam 
se borgskap van die pad-en baan 
kampioenskappe wat vanjaar in 
Bloemfontein en Johannesburg 
plaasvind. Dit is die eerste maal dat 
die kampioenskappe geborg worn . 
Die byeenkom. al bekend staan as 
die Sanlam-SAU-fietsrykampioen 
skappe. 

Matie fictsryers is reeds in (lie 
ern besig met hul finale voorberei 
dings vir die Al.l-padkarnpioen 
kapp wat in Bloemfontein op 7 en 
8 Julie plaasvind, Agt universiteite 
het reeds laat blyk dat hulle aan die 
kampioenskap gaan deelneem. 

Universiteitspanne van agt jacrs 
elk sal aan vier skofte deelneern. 1 n 
elke skof sal die erste vyf jaer van 
'n univer iteit e tye bymekaar ge 
tel word om die wenn r te b P 1'\1. 
Die belangrik. te skof i die 
spantydtoets oor 40 km. In hierdie 
wedren jaag elke span aileen om di 
beste tyd aan te teken. 

Mattes is beslis sterk aan praak 
makers om as oorwinnaar uit die 
stryd te tree. Die keurders het on 
I ngs 'n kortl)'s van twaalf ryers op 
gestel waaruit die span saamgestel 
sal word. Die ryer is J I nk choltz, 
Alwyn de Kock, Anton Bester, Jo 
han Giliomee, Barry van Ja rsveld, 
Iohan Groenewalt, Marcell van 
Rooyen, ecil Wheeler, Matthew 
Cockran, Danie Cronje, Bein Dotes 
en Hcnni Cilli rs. 

Matles het onlones sy eerst IIgawedstryd met drle doele 
teen dl gedugt span van Victor Verst r venoor, HI r Is Elsje 
Johnson (hulpdoel) In aksle. Foto: JEAN PIERRE PELlISSIER 

en beurse 

wat punt op y af Jaan ew n n 
met bodraaihou . y oppon nt e 
dwing om t en di net vas te 1 an. 

In 'n taamlik nsydig wed tryd 
het Reiner chneider-Waterbcr 
vir Roger Brandt met 21-15 en 21- 
14 geklop. Brandt het 'n agterbaan 
spel sonder veel voetbeweging ge- 
peel, w t dit vir sy opponent muk 
lik gemaak het om punte t w rf 
m t valhoutji n mokerhoue. 

Hierru het elk p I r die twee 
opponente aangedurf t en wie hy 
nog ni ge peel het nie. Halbich h t 
vir Hector met 19-21,21-14 en 21· 
11 ui eskakel. Beide spelen het 
sta t g maak op hulle b wee lik 
heid veral by die net. Halbich het 
met harde t rugtol . y oppon nt ge .. 
dwing om terug te val en 'n agter .. 
baansp I te . peel. Hector h 1 da r 
op geantwoord deur bodrar ihou na 



20- 01" MATI DQNDERDAG 25 MEl ]989 

Ro Iktub 
BI. 18 r Ikeys vat 

Maties vas 
in netbal 
81. 19 

Maties ryg doe e 
Deur ElIZE NEl 

t • 
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Maries e eer te doel j na tien 
minute se spcl vanuit 'n strafhoek 
aangeteken. Die bal het vanaf die 
doelwagter se skutte gespring nadat 
'n direkte hou na die do Ihok ge 
specl is. Liza Wheatley (rniddel 
voor) het die eleentheid aangegryp 
en die bal in g toot. 

Die baie begeesterde Maties was 
deurgaans op die aanval en het elke 
aanvalspo in van Ikeys omskep in 
v rd digin . Met die voortdurende 
druk wat Maties to epa het, is 
Ik ys geforseer om met elf verdedi 
g r te speel. Kort voor die eindc 
van die eerste helfte het Ikeys vir 
die eerste keer 'n breekslag gehad. 
Die uitstekende verdediging van die 
doelwagter, Zelda Calitz, het egter 
'n doel vir Ikeys verhoed. 

Vro g in die tweede helfte het 
Marie deurgaan ebiedsvoordeel 
geniet, maar kon egter nie slang 
m t 'n doel nie. Die doelwagter van 
Ikeys, Sandra Kitto, het met haar 
go ie kopwerk verskeie pogings 

van Maties om punte aan te tekcn, 
algcweer . 

Nadat Maties vir 'n groot ge 
deelte van die tw ede helfte effcns 
halfhartig gespeel het, het die span 
skielik met ywerige spel vorendag 
gekom, Anne-Mare Mostert (linker 
vJeuel) het 'n bal wat vanaf die reg 
terkant oor die sirkel geskiet is, 
goed gekontroleer om so Maties se 
tweede doel aangeteken, 

L t in die wedstryd het Ch rylle 
Calder (middc) kakel) deur die ver 
dediging gedribbel om 'n uit teken 
de doel te skiet. Sekondes hierna 
het :y weer deur die verdediging ge 
breek en die bal na Jenny Kin 
g (regtervleuel) aangegee. King het 
die telling 4-0 gemaak, ten pyte 
van die goeie skopwerk van die I key 
doelwagter. 

Vol gens Cherylle Calder ( kap 
t in en afrigter) het die span nie so 
goed gespeel soo sy verwag het nie. 
Sy is nogtan tevrede. 

, 
, 
I 
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T ennisfinale 
DIE ko huistennisliga het nou na die wedstryde in die inder keie afde 
lings die finanl bereik. Dit vind volgende Saterdag vanaf 9hOO op die 
Ou Mutual-bane pia s. 

In di man afdcling het Wilgenhof skoonskip gemaak in die Wit 
afdeling en kom no te staan teen Dagbreek A. Dagbreek en Hippokrates 
hct albci met 88 punte ge eindig, maar Dagbreek het Hippokrates 4-2 

wen. Albei spanne dring deur tot die finaal, 
Surruria h t die wit-afdelin ' vir vroue ewen en kom nou teen Nerina 

A te tat n. Nerina A het sy wedstryd teen Irene met 'n valbylpot ver 
loor.Hy het e ter vier punte meer as Irene gedurende die liga b haal en 
speel dus teen Surruria om vanjaar se anlam Ko hui tennis / ampio n 
tc b paal, 

Branderroeispan vir SAU's 
DI S.A.U. branderroei-komp tisie vind vanaf 4 tot 8 Julie te Jeffreys 
baai plaas. Vier universlteite neem aan die komp tisie deel, 

Matie. het die afgelope twee [aar hierdic komp tisie wen. Vanjaar 
c span i. gekic nadat drie pro we ehou i . Die span IS bai emoti- 
v rd om voor te bou op die suk s van die verledc. 

Di.C span is: allie Hatting, Bennie Rheeder, Antonie Fereira, pi ter 
Smit, Reenen M Ian, Attie Kriel, Marthinus Fourie, Jaco Carst ns en 
Loui v n Alpen (res rw ). 

Helderb r se trapkar w n 
II ·I.D ::.RB :.RG s tr pkarspan het vaniaar oorwinnings in die B- fde 
ling van di Nasionale Tr pkarreek behaal. Na hierdie . e es het die 
. pan be. lui. om ook aan nd r wedrenne in di reek de I te n em. 

Die pan het met sy kar, Spanner V, die tweede plek behaal in die B- 
fdelin tyd ns di wedren wat aterdag in Bloemfontein plan vind 

h t. fly is net-net klop deur die Univ r it it van Potchefstroom. 

US.korfbalsp lers in WP-span 
ES M tie van die Stcllenbo ch korfbalklub is in die WP korfbal pan 

opgeneem na afloop van di WP-proewe wat onlangs plaasgevind het. 
D idre Bothma (vlerk) en Hannah Mari Vivier (lynv rdediger) het 

plek in die A .. apn gekry, Ellie Bekker, .:.Imien Era mu • Suzette de 
Klerk en Sandra Visaglc is in die o.zt-span opgeneem. 
Die. uid-Afrikaanse to rno j vind vanaf 3 tot 6 Julie in Pretoria 

pia . ( andr Vi. a i ) 

Mati v rtoon oed in dri kamp 
VIER M ties h t onlan s aan die Uttra-l riekampkampio n kappe in 
Durb n deelg ne m. Hulle was Mark vr n der Merwc, Jean v, n Schu 
lekwyk, Ivan Sinclair en Thco Ferreira. 

M.trk was di er te Matte m t 'n tyd van 8: J 7 min. IJy en v n 
ichulckwyk het elk 'n silwermedaljc gewen, AI vi r Matie het elk 'n 
m dalje ontvang vir die suksesvolle voltooiing van die w dloop, 

I ie kompctisl i oor ,2km wem, 12 km Fietsry en 32 km hard loop 
b lili . Tim St werdt, Springbok van die WP, het die kompctisi gewen. 

I 

Trapkarspan stewig Op wenpa 
MATIES c privaat trapkar pan, 
Team Quickly, is stewig op pad om 
die jaarlik e nasionale trapkarreek 
te w n. Hy hct verlede naweek ty 
den die Bloernfonteinse Pedal Prix 
weer eens koon kip emaak en die 
na ste teenstaander met 'n volle 
ses rondte gewen. 

Team Quickly met hul kar Vite, 
het a aJg hele wenner van die wed 
ren en wenner in Klas A (profe sio 
nelc pann ) met 140 rondte geein 
dig. Dit i hul derde root corwin 
nig uit die vier nasionale wedrenne 
wat tot dusver gery is. 
Mati s e eie trapkarspan het 

veri d jaar die nasionale trapkar 
reek gewen. Team Quickly bestaan 
r otendeel uit oud-Matie panle- 

de w t hi rdie jaar b luit het om op pad om dl na lonal 
privaat te ry aangesien die Univer- dl 
iteit een geld. aan trapkarspanne .. 
ge nie. (Hilde Roo ) h t. 

The Sportmen's Bar 
With LIVE ENTERTAINMENT 

MONDAY AND SATURDAY 
BY CHRIS MARAIS 

OOP MAANDAG TOT SATERDAG 
11 vm - 01 vm 

EYES MAANDAG TOT VRYDAG 
12hOO - 14hOO 

PlEINSTR 59 TEL 6066 

• In 

Branderry goed 
op dre f 
'n G .. DUGT Matie-branderry 
span an in Juli an di Rip 
Curl AU-komp tisie in Kaap- 
tad deeJne m . 
Keurder bet di p n be end 

gema na afloop van di Skil 
kampioen kappe wat onlan by 
Stilb al plaa vind het. 

M tie het 'n uit r hoe tan 
d ard in die kompeti ie ehand .. 
haaf. Dit dui op 'n blink toekom 
vir die klub. Die komp ti ie is 
d ur Jan Schlieman ewen. 
Loui Wolf het die tweed plek 
behaal. Ander Matic wat goed 
g vaar het i Frank Jenkin (3), 
Antoni J cob (4) n ouan van 
d r Le k (5). 

Hans d Vink het 'n go ie ver 
toning in die kla vir ni -bran 
derry elewer. Hy h t die eer te 
pry ingepr hn. 

Jan Schlieman, Fr n Jenkin, 
Clinton 'ourie, Antonie van 
Wyk, Rouan van der L ek, Pie 
ter Steyn, Jahan D y, Darty 
Louw en Chri Mallin ux vorrn 
die span w t aan die AU-kom .. 
p tisie aan dine m. 

Wilgenho£, 
Oudstes drew 
By GALLEGO FORSPAIN ~ 

OUDE MOLEN and Wilgenl 
played to a 1-1 draw in a knock' 
game on Monday. The match 
have to be replayed in order to ' 
termine who will go through to I 
next round. 

Oude Molen took an early I 
when Wikus Hellman whipped I, 
ball into the Wilgenhof net fr 
the corner spot. 

Oude Molen soon settled into I 
pattern of play they are rj~htly f. 
mous for; delicate, attacking ) 
two combination passin with I 
switches and wift thrusts at 
Wilgenhof refused to be oweMraj 
by this display. Whil Oude ~ b 
weaved their passing pattern U 
and fast, Wilgenhof countered \Vlt 
wide crossfield move . 

The match was evenly balan 
throughout. Oude Molen had m • 
chances at goal but didn't P 
their finishing with enough f( 
and direction. A second goal at ' 
stage would surely have clinched 
for them, Wilgenhof showed gr 
character by refusing to lie do 
but Oude Molen could count 
Rob Reddering as a pillar in the 
defence. 

Wilgenhof , determination pa 
off when the team equalised late 
th match. Defender Dirk Diem 
curled the ba I high into the tI 
past a crowded penalty area. 

• 

• 


