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noudat die Minister self aan di 
auk. andag gegee het. DIT is ironies dat die Rabie-kom 

missie van Ondersoek na die Vei 
l~gheidswetgewing die wetsbepa 
hog wat tot sy aanstelling gelei 
her, onveranderd gelaat het. 
Prof. J.~. van der Vyver van 

di Regsfakulteit van Wits het 
t~dens 'n vergadering van Regslui 
Vir Menseregte verlede week in 
hicrdie opsig verwys na artikel ses 
Van die Wet op Terrori me, wat 
o~geveer dieselfde gebly her in 
d~e wet se opvolger, die Wet op 
Bmnelandse Veiligheid. 
Die artikel bepaal onder meer 

dat die polisie iemand onbeperk 
onder verhoor kan aanhou vir 

Kommissie oor Veiligheidswette 
laat prohleemhepaling onveranderd 
ondervraging as hulle vermoed 
dat hy of sy oor inligting oor ter 
rorisme beskik. 

weier het om praktyke van die 
Veiligheidspolisie te ondersoek of 
om getuienis daatoor te aanv ar. 
Sy motivering was dat die bepa 
ling volgen polisiegetuienis effek 
tief in die bekamping van t rro 
risme werk. 

snoer wees om aanvaarba rh id 
at dan nie van 'n wet te bepaal nie, 
Ander etiese norme moet ook in 
ag geneem word." 

Die Mini t r van W t en Orde, 
mnr. Louis Ie Grange, het riglyne 
oor die toepassing van die bep - 
lng oor aanhouding vir onder 
vraging vir Veiligheidspolisie-op 
trede neergele. Dit het gevolg op 

besware uit baie kringe teen die 
praktyke van die polisie. 

Prof. Van der Vyver het gesi: 
dat, alhoewel die riglyne nie na 
wen e is ni ,hy dit nogtan a. lof 
waardig be kou, 

Hy voel egter dat hoofregt r 
Rabi ongemaklik oor sy weiering 
om praktyke in di polisie te an 
d r oek, behoort t voel, veral 

"Effekdef" 

Die bepaling is so behou omdat 
hoofregter Rabie, wat die enigste "Effektiwiteit kan egter nie in 
lid van die kommi sie was, ge- 'n be kaafde staat die enigst rig- 

Probleme 
V. n prof. Van der Vyv .r s 

probl m met mnr. L Grange e 
riglyne i. dat dit vr ag uiteengesit 
is, dat dit in elk g val onafdwing· 
baar is omdat die howe se juri • 
dik ie uitg sluit i. en d t daar n 
da dw rkJike kontrole uitg oelen 
word of d ar hy di riglyne g hou 
word nie. V rder kom daar tel 
kens voorbehoudsb puling voor 
wat die reeling in di riglyn son 
der enige eff k III t. 

e 

'n AD HOC-KOMMISSIE wat d ur die SP verkie is om di 
wenslikheid van reaffiliasie by die ASB te onder 0 k, het 
teen die verwagting in aanbeveel dat die SR ni by di ASB 
reaffilieer nie, 

MAJUBA reageer op 'n briefskrywer wat die koshuis oor seksisme aangeval het. Wat 
hUlle miskien nie besef het nie is dat die skrywer'n manlike student is! 

SYPAADJIE.OPTREDE: 

Majuba reageer op 
brief oor eksisme 
INWONERS van Majuba het, nadat die vorige uitgawe van Die Matie 
op straat verskyn het, met plakkate en "Siembamba" as agtergrond 
lllusiek gereageer op 'n brief in die koerant. 
Die briefskryw r het on- van onskuldige samekorns van Sonop, het gese om 

der die skuilnaam Homo vir inwoners van Majuba. mige van die aantygings is 
£;ectus gevra wat aanlei- "Daar word bal gespeel en waar. Die tipe ituasie waar 
ding gee dat "persone op sy- in groepe saamgekom waar teen die brief krywer be 
Paadjies sit en neerhalende in ligte luim met verbygang- swaar maak i 'n natuurtike 
~anmerkings teenoor die er. geskert word.Ongeluk- itua .ie ~at ontsta m~ h~e· 
enoorgestelde geslag die kig moet to gegee word dat weI dit Ole altyd go d IS me. 

lug instuur." daar wet op sek re stadium V Igens mnr. Mike Lord, 
~ .. Die drama, wat deur die gelsoleerde voorvadlle voor- dP~imh rtiusl. va? ~a.iu~a, het 
'V'I\J'uba.n ' . .. t gekom het waarty ens ope ie e e umg In n go I g es ranne as spon a· . I' t M P' 
tie humoristiese studente- merkings gemaa~ IS W?t van p aasgev~n(H' K I,ntr'h leTr: 
pr l"besk f d h k swak srnaak gelulg. Dit kon Joubert, n - J( , t gese 

. ry wor et om- lik d h . t' di b Il~en aar van versk~ie oorde die betrokkenes ~~oont I dat . aar dWUtarl l~kl( 1~ II,; e- 
Ultgelok aanstoot gegee het. wenngs a C I e aanmer- 

. kings gemaak word, . leek. 
vi Me. Cora Gerber, SR-lid Volgens mnr. Borha het Dit sou beter wees as di 
, ir Damesbe nge, het na . ekcre huislede na aanlei- brief krywer eerder die regte 
<1~lnleiding van die gebeurc ding van die brief spontaan kanaal gebruik het d ur die 
Bcse dar, alhoewel sy ni be luit om te re g cr. Daar .primarius te kontak. Di pub 
t enWoordig was nie, sy nie bestaan ong lukkig 'n moont- tikasie van die brief regver 
~.ulke optrcdc kan goedkeur lik heid dat buitestaanders dig volgens hom Majuba e 

. hUlle meisies deur hulle wat nie bekend was met die optrede. ;rtr de in die verleentheid agtergrond nie, heledig kon Me. Liz tte Greijbe, pri- 
an .soos in di rn te ge- voel. Die situasie wa egter maria van Irene, het gese dit 

vall g beur nie." II's nie lekker vir meisies om van korte duur en vergese 
d Mnr. R. Borha, inwonen- van die nodige studentc· by Majuba verby te loop nie 
, hoof van Majuba, het ge~ humor." n dat 'n men in so 'n situa- 
dat di . ypaadjie 'n plek i. Me. Riana Ross, primaria si ongemaklik vo 1. 
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OOR IG OOR RADIO MATIE: 

t tritb eidings 
I b la telfi g 

deur Pay Marais 
RADIO MA TIE het oor die afgelope jaar verskeie nuwe programme en aanbiedings die Jig laat 
sien, Belangstelling in Radio Matie se bedrywighede het 'n hupstootjie gekry tydens die huidige 
Radio Marie-week. Onder die nuwe aantreklikhede teln buite uitsaai-eenheid, verbeterde nuus- 
dekking en herstelde verbindings na koshuise. 

vang. Alle aansoekers bet 
reeds sterntoetse afgele en 
het 'n volwaardige oplei 
dingskursus ondergaan. Dit 
sluit teoretiese en pr ktiese 
aspekte, sowel as toetse, in. 

Die volle direksie van Ra 
dio Matie bet in die vierde 
kwartaal van 1982 'n leier 
kap- en personeelontwikke 
Jingseminaar bygewoon. 
Vanaf vanjaar word spe 

siale programme op 'n gereel 
de basis uitgesaai. "V rydag 
Foku '" 'n rubriek en aktua 
liteiu program, "Gospel Alive" 
waarin geestelike musiek ge 
speel word, "Cia. ical Cir 
cle", 'n program vir die lief 
hebbers van klassieke rnu 
iek en dan ook "Surf Re 
port" tel hieronder. 

Die iegniese versorging Die uitsaaigebied van Ra- 
van joernaalprogramme i dio Matie is onlangs ver- 

groor. Reeds binne die eer- afgehandel. Daar gaan ook groot deurdat lyne op die 
t hi d" . gepoog word om dle p rsoon- vierde vlak van die LSS aan- sr maanc v n ier re jaar IS UI 

3S aansoeke om posie ont- like onderhoudsvoering uit gele is. Lynverbindings met 
______ --------------.. die koshuise is ondersoek en 

word tans her tel om die 
etensuur-uit'iendings na kos 
huise te hervat. 

Probleme word nog steeds 
ondervind ten opsigte van 
die tipe mu. iek tydens mid 
dageres. Daar word 1 ans 
daaraan gewerk om rustige 
mu iek tyden middagetes 'n 
instelling te maak. 
Radio Matie be. kik nou 

oor 'n buite-uitsaai-een- 

OP Saterdag 30 April is'n sendingdag deur die Teologiese Studente 
sendingkomitee gehou. Die doel van die sendingdag was om die gerneen 
skap weer bewus te maak van wereldprobleme en om 'n ruimer visie te 
gee van die kerk se gerigtheid na buite. 
Ten spyte van sending- hy nie onder die vaandel van 

werk wat twee eeue lank in die NG'Kerk kon werk nie, 
Japan gedoen is, is nog net moes hy as individu in same 
I % van die bevolking Chris- werking met gemeentes van 
tene. Ds. Tobie de Wet is in die Reformed Church of 
1977 deur die sinode van die Japan werk. 
OVS as sendeling na Japan Japan is 'n besonder indi 
gestuur, maar aangesien vidualistiese land en is op 

1-- __ ---------------------------- eie vermaaklikhede en luuks 
hede aangewese. Ds. De Wet 
se sarnevatting van die land 
is: "A walled country - 
walls internally. walls exter 
nally, wall around home r---------- 
and garden and walls around 
the mind and soul." 

Dit neem ten minste vyf 
jaar om Japannees te leer 
praat. Dit bemoeilik evange 
lisasie. Aan die einde van 
1982 moesds. De Wet terug 
keer na Suid-Afrika weens 
onversoenbaarhede tu. sen 
die kerk in Japan en die NG 
k erk. In die roekoms sal 
geen werkspermitte of visa's 
aan Suid-Afrikaanse sende 

Dames wat slegs die mode- tinge uitgereik word nie, wat 
parade wil bywoon, kan sendingwerk deur formele 
k aartjies teen Rt,OO stuk 1- ....... __ --------'--------- 
koop, en vir diegene wat 
slegs die dinee wit bywoon, 
kos 'n kaartjies R8,OO. 
"Stukkies en Brokkies" 

Radio Marie-week is nou 
al byna iets van die verlede. 
Gedurende hi rdie w ek is 
di aandag weer opnuut op 
Radio Marie gevestig, 

PRAAT, daar's nie 
nou tyd om skaam 
te word niel 

'Oom Bun' kry 
dinee vir werk 
DIE Afrikaam e Studentevereniging van Stel 
len bosch het op 29 April'n dinee ter ere van 
prof. Bun Booyens gegee. Tydens die geleent 
heid is by vereer vir sy navorsing oor die Afri 
kanerkultuur. 

Prof. Booyens wa onder 
ndere die stigter van die 
Departement v n Afrikaan 
e Kultuur- en Volkekunde 
van US. 

"0001 Bun'twas vir 17jaar 
inwoncnde hoof van die 
mansko. hui' Eendrag. Hy is 
ook die skrywer van 'n on 
langse werk oor dr. Danie 
Craven. 

Hy was, ekretaru vir die. 
eertydse Rektor, prof H.B. 
Thorn, en her meegewcrk 
ian 'n biografie van die be 
kende figuur. "Oom Bun" 
wa nou betrokke by die 

Matie Rugbyklub. Hoewel 
hy reeds twee jaar gelede as 
hoof van die Departement 
van Afrikaanse Kultuur- en 
Volkekunde afgetree het, is 
hy nou nog b trokke by die 
U niversiteit e Departement 
van Ontwikkeling. Hy gee 
ook klas by die Universiteit 
se Buiternuurse Fakuheit. 

Vereer 
PI'! f. Booyens het v ral 'n 

belangrikc bydrt e gelewer 
op kultuurvlak. Die F AK 
gaan hom hiervoor vereer. 

MET die ergste verpligtinge by die Univ r 
siteit agter die rug, is daar meer tyd vir na 
vorsing. 'Oom Bun" Booyens, in 'n ont 
spanne luim be ig om In bietjie opleeswerk 
te doen - dalk vir sy volgende boek, Die 
ASVS het onlang 'n dinee aangebied om 
hom te v~reer vir y bydrae op kulturele 
9 bied. 

'Stukkie en Brokkies' 
wil dames help soos 
'Blompaljas' »erlede jaar 
VAN 6 tot 7 Mei bied die KJA 'n spesiale "damesnaweek'' aan. Volgens 
die organiseerders was verlcde jaar se "Blornpaljas'' baie geslaagd en sal 
vanjaar se '\<itukkies en Brokkies" naastenby dieselfde idee volg. 
Verskeie persone sal die dames in uitcenlopende rigtings onderrig. Die 
naweek sal afgesluit word met 'n dinee, waartydens mans ook welkom 
sal wecs. 
VRYDAG 6 Mei sal me. 
Hester Heese, die bekende 
kryfster, met die dames gc 
sel . Later die aand al me. 
C. Schwager sky fie. ver 
toon en wenke gee oor hoe 
'n dame met oorspronklik 
heid en stukkies en brokkies die byeenkomste van die na- beloof om net so 'n sukses 
haar kamer oulik kan laat week bygewoon wil word, soos verlede jaar se "Blom 
lyk. Sy sal ook praktiese sal die koste R 10,00 beloop. paljas" te wees. 
wenke gee oor die organisa- _--------------------1 
sie van pieknieks en party 
tjies. 

te brei. Uit Radio Matie se 
bal£jaarlikse verslag blyk dit 
dat nuusdekking steeds 'n 
belangrike prioriteit bly. Ra 
dio Matie . e eksterne nuus 
person eel i. uitgebrei en spe 
siale verteenwoordigers is 
aangestel vir nuusdekking 
van SP- en SR-aangeleent 
hede. Skriftelike uitnodigings 
is ook aan aile komitees en 
verenigings ge tuur waarin 
nuusdekking aangebied 
word. Verder is die moont 
Iikheid van direkte nuusuit 
sendings vanaf die SAUK 
ondersoek. Hierdie uitsen 
ding. sal eer daag begin. 

Koshullyne 

Manne 
• at rdugoggend 7 Mei 

kan di dame korn kers op 
sreek hy me. Terry d Vries. 
y al ian di . dames verdui 

delik ho om hul de kerse te 
maak, Om 1Oh()(} Saterdaa 
oggend hied Woolworth 'n 
modeparad aan. Me. Susan 
Nicholas sal oor die verant 
woordelikhede van die jong 
vrou gesels - onder andere 
ook oor die jong dame e 
verantwoordelikhede in 
finansiele sak . 
Hoewel "Stukkies en 

Brokkies" 'n naweek vir 
dame is, word man nie 
heeltemal uitge luit nie. Die 
Iormel afsluiting van die na 
we k b hels 'n dinee wat in 
die Hofmeyr nal g hOLl word. 
en s6 kry mans dan die ge 
leentheid om aan die verrig· 
tinge dcel te neem. By hier- 

held wat uit ou toerusting 
opgebou is. Hierdie eenheid 
is reed! aangewend vir buite 
uitsendings tydens die kar 
naval-kermis- en Trapkar '83. 

Om reklame te maak en 
bekendstelling ·te verkry 
bied Radio Matie verdere 
dienste aan 005 die musiek 
verskaffing by formele danse 
en sokkies. 'n Redaksie vir 
'n Radio Matie-blad, Rubra 
to, is reeds aangestel, en die 
eerste uitgawe sal in hierdie 
kwartaal verskyn. Promosies 
en die aanbieding van mu 
siek konserte word ook ge- 
hou. ~-------------------------------------- 
Beter kontak na buite is 

ook bewerkstellig. Skakeling 
met platemaatskappye i s ver 
beter en daar word nou ge 
reeld nuwe plate ontvang. 
Advertensies lewer geen 
probleme op nie en geduren 
de Karnaval is geskiedenis 
gemaak deurdat daar vir die 
eerste maal 'n sigaretadver 
tensie uitgesaai is. 

Kom kud jou sak 
latsaktoer 

STUDENT • wat nie te platsak is vir die Plat 
sak-Studentetoer gedurende die lunie-vakan 
sic nic, sal moet spring as hulle nog betyds wit 
wee om plek te kry. Daar is nog heelwat 
damesplekk beskikbaar, omdat die meeste 
aansoekers op hierdie stadium mans is. 35 per 
sone kan die toer meemaak. 

Die toerprys van R2 460 sluit alle lug- en 
busvervoer, verblyfkoste, twee maaltye per dag 
en 'n week se ski-instruksie, asook -toerusting 
in. Die hoogtepunte van die toer is: dis~o's ~n 
chalets in die Alpe, flamenco en bootntte to 
Spanje, Frankryk se rooiligdistrik, Pigalle, 
Duitsland se Hofbrauhauser. Heidelberg en 
he lwat meer. 

Die R250 deposito moet voor 15 Mei betaal 
word by Michele van Niekerk, Cluverw g 2 en 
Winando van Zyl, Bergvlietdraai 2 (tel. 71682). 

Borgskap 
Radio Matie is finansieel 

onafhanklik. Volkskas was 
verlede jaar 'n groot borg. 
Bulle het ook die direkteur 
van Radio Matie, wat die SR 
op hul toer vergesel bet, met 
R3S0,OO geborg. 

die geleentheid is prof. 
Dawid de Villiers se onder 
werp van bespreking "Die 
Vrou". 
Kaartjies vir die bywoning 

van die naweek is by die dia 
konesse beskikbaar. As al 

• VIr 

"RADIO MATIE bied met trots nog 'n nuutjie aan." Is dit dalk wat 
die om roeper, mnr Brian Sher, besig is om hier aan te kondig? 
Radio Matie het die afgelope jaar verskeie uitbreidings gedoen en 
volgens hul direkteur, mnr. Ted Scott, is dit moontlik die rede vir 
die belangstelling wat die Maties daarin toon. 

Sendingdag wys Op 
probleemwereld 

kanale feitlik onmoontlik 
maak. 
Ten spyte van sy uitset 

ting voel ds. De Wet dat sy 
roeping as sendeling in Ja 
pan die dringende sending 
taak van elke erk en ge 
meente weer eens beklem 
toon het. 

'n Groot aantal boeke is 
u itgestal en die dag is afge 
sluit met 'n dinee en skyfie 
vertoning, 

FOKUS soek 'n k eurskyfie 
wat tydens die Verenigings 
week van hulle ritstalling in 
die Gat verwyder is. Dit is 'n 
foto van 'n model en is op 
die Kaapse hawe geneem. 
Die skyfie is baie belangrik 
vir sy eienaar. Die persoon 
wat dit besit, word vriende 
lik versoek om dit in Fokus 
se posbus by die Neelsie te 
plaa s. 

M~R. PETE~ KIRSTEN, Springbok-en WP· 
kneketkapteln het onlangs in Eendrag oor 
die vergoeding van sportmense gepraat. 
Mnr. Kirsten is sterk ten gun te van beroep 
sport en het genoem dat daar voor die 
e~nde va~ die jaar 'n krieketspelersvereni .. 
glOg ge tlg sal word. 
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MNR. CHRISTO VAN HEERDEN, SR-Iid belas met Verenigings, 
luister aandagtig na 'n spreker by die 1982 YLF-kongres. 

Studente en akademici 
protesteer oor kwotas 
PROTESSTEMME het oor die land opgegaan oor die voorgestelde 
Wysigingswetsontwerp op Universiteite. 'n Kwotastelsel vir die toelating 
van Swart studente word daardeur beoog. 

Sow at 2 500 studente en 
akademici van die Univer 
siteit van Kaapstad het voor 
verlede Donderdag 'n massa 
vergadering bygewoon. Hul 
le het die universiteitsraad 
versoek am die wetgewing 
te verwerp as dit aangeneem 
word. 

Verldarlng 
In In verklaring het die 

voorsitters van tien Fakul 
teitsrade en die primarii van 
at tien die universiteitskos 
huise hul steun toegese aan 
die verwerping van die kwo 
tastelsel. 

Volgens mnr. Anton Rich 
man, Ikeys se SR-voorsitter, 
"verteenwoordig die Wets- 

antwerp nag 'n skakel in die 
ketting van Staatsbeheer 6m 
die lewens van die mense in 
hierdie land." . 

Die rektor en vise-kanse 
lier van Kaapstad, prof. Ste 
ward Saunders, het gese die 
Wetsontwerp verskans die 
beginsel van apartheid in die 
universiteitslewe en verteen 
woordig hoegenaamd nie 
enige hervorming nie. 
Steun vir die Ikeys-Sk se 

standpunt is ontvang van die 
volgende liggame: The Bri 
tish National Union of Stu 
dents, The Federation of Ca 
nadian Students, en die stu 
denterade van Durban, Pie 
termaritzburg, Rhodes en 
Wits. 

Op 'n studentevergade· 
ring aan die Universiteit van 
Natal is byna eenparig vir 
die verwerping van die kwo 
tastelsel gestem, Slegs vyf uit 
1 200 het teen die mosie ge 
stem. 

Stellenbosch 
Op Stellenbosch het meer 

as 400 studente verlede week 
'n versoekskrif onderteken 
waarin hulle hulle distansi 
eer van die Rektor se verkla 
ring dat die kwotastelsel '''n 
voorwaartse en positiewe 
stap" is. Die ondertekenaars 
voel dat akademie: e meriete 
die enigste kriteriurn vir toe 
tating moet wees. 

POTCH: 
•• moste oor 

YLF groep 
SR verwerp 

• stigung van 
POTCHE STROOM - Die Stud nteraad van die Universiteit van Potch f troom het :n mosie 
dat 'n besprekingsgroep van die Jeugleierskapsforum (YL ) op hul kampus gestig word, met. 'n 
meerderheid van twee stemme verwerp. 

Volgens mnr. Van d r M r 
we h t die: regs clemente in 
die SR ook 'n revuar van 
"volksvre mde clemente" in 
die YLF g ien. Alho w I 
die mosic verwerp i , gaan 
III . V n R nsburg voort mel 
die organism i van die YLF 
op die knmpu . 
Die Matie kon ongelukkig 

nie met III • Van Ren burg 
praat nie, ornd t I gs 
die voorsitter van die SR 
per. onderhoude mag voer. 
Drie led ~ van St lien 

b h se SR her ook di k m 
gre. in Julie vert d jaar by 
gewoon, onde r wi di nul 
dige SR-voor itter, mnr, 
Dean R souw. Mnr. Ro - 
souw het na die kongr ge 
dat vert roue tu s n ra. e 
groepe bewerkstelJig moet 
word ten einde sin volle 
same pr king te vo r. 

Die Y LF is in 1978 deur 
prof. Robert Tusenius van 
die Stellenbo. se Nagraads 
Bestuurskool gestig. Die or 
ganis sie bied onder meer 'n 
program van geme enskap 
like Suid-Afrikaanse patrio 
tisme m t die b houd von 
eie identiteit n elfbeskik 
king nan. Hy bcywer hom 
vir die totstandkoming v m 
'n r gverdige, gelyk g 1 ent 
held g me nskap sender die 
gebruik van geweld. "Die 
YLF wil veral die stit wyen 
de meerderheld in die mid 
del van die Suid-Afrik an. e 

politi k P ktrurn ktive r, 
om hul invloed t gebruik 
om ver-reg en ver-link c 
el mente na die gematigde 
middel t probeer trek," 
V rti J1 univ \ ire h t 

in 1982 se konzr e in v r 
band met 'n g me nskaplike 
Suid-Afrlk nse patriotisme 

. in Kaap: t d, Johannesburg 
en Pretori bygewoon. SR- 

Een van di SR-led van 
Potcnefstroorn, me. Irma 
Jan en van Rensburg, het in 
April vanjaar 'n mo ie aan 
hul SR voorgele om 'n be 
sprekings- en aksiegroep van 
die YLF op die kampu te 
stig. Die lede wat die kon 
gres bygewoon h t wa en 

______ ......_------------- ...... roe: iasties, maar hulle h t 
met teenkanting van kon. r 
watiewe SR-lede te doen ge 
kry. Die mosie is uiteindelik 
met 'n meerderheid van twee 
stemme verwerp. Volg em 
mnr. Luka van der Merwe, 
Patch se SR-voorsitter, h t 
die SR-lede wat teen die mo 
sie gekant was g vo I dat 
hulle geen behoorlike inlig 
ting oar die YLF het nie, 

Patrlodsme 
Die SR-Iede van Potch het 

oak beswaar gehad teen die 
beginsel van gemeenskap· 
like patriotisme waarvoor 
die YLF hom beywer, omdat 
dit volgens hulle ni verhef 
rnoet word bo die begin el 
van Chri tenskap nie. Prof. 
Robert Tusenius van die 
YLF s~ dat dit onmoont 
lik sou we s am alma! in di 
land te betrek op grond van 
Christen kap soos deur 
Patch gesien. Hierdeur sou 
Mohammedane, Hindoes, 
en 'n groot deel van die 
Swartmense in die land da 
delik uitgesluit word. 

I, .... ~_~--...<:.~.~~ 
DIE YLF-embleem. 
lede van di Universiteite van 
Srellenbosoh, Pretori ,Pot 
chef troom, Bloemfont in 
en die R nd. Afrikftan. e 
Univ r. iteit, sowel as die 
ondervoorsitter en ekr ta 
ris van die ASH en verskeie 
Swart en Bruin g me n ka - 
leiers het in Juli 1982'n kon 
gres in Johannesburg byge- 

Die YLF e b vlndings 
word g publi eer n onder 
and re aan Kabinetslede ge- 
tuur om dl bood kap uit te 
dra dat jong Suid Afrik ners 
m t 'n oop gemo d die pro 
bleme bekyk w t nog altyd 
tot on nigh id n el S v ,r 
bittering gelei h t, en in di 
prose til ka r probe r vind. 

d'Villlars en Kia. 18814 

--;z: 

I 
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Die maklike manier om 'n spoggerige stereo stel 

besit . 
Groot klank. Groot waarde. Dis wat jy kry wormee 
iou eie I<enwood-stelsel saamstel. Die groot 
voordeet; elke eenneia is dee I van 'n groot taml 
wat spesiaot ontwerp IS om pertek te fiarmonie8 
waf qetr,et klqnklewering en styl. AI die kontroleS 
verblf}dmgs IS votmaak gek.oordineer, sodat jy d 
verstauerae eenhede na willekeur kan I<ombin~ 
... vir 'n protessionele resultaat. 
Atsonderlike eenhede wat die stelsel uitmaak:114 
KA 33-versterker R159 LSK 20D-luidsprekers /(!' 
KT 33-insfeller R159 KD 22R-draaltafel R1S9 
KX 50-kassetdek (Merk 2) R199 SRC 13-stander R1A 
(A VB el<skl.) 
Ons J:Jrys vir die volledige /(. nwood-stelsel 
R969,OO. 'n Besparing van R25 t enoor die ptJ5 
elke e nheid apart gekoop sou word. Plus ... jy ~ 
ook gerieflik afbetaal. Net'R100 deposito en 
maand likse paaiemente van R44,05 elk. 

Te krv by: 
fellenbosch-Meubelmaafskappy'{Edm .) BP 

Andringasfraaf ... __ .... .. A J • __ 
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"Mens iker" wette oor 
abor ie bepleit 
DR. M. DYER, 'n dokter in pediatrie by 'n provinsiale hospitaal, het verlcd Dond rdagaand 'n 
meer "menslike" aborsie-wct vir Suid-Afrika bepleit. Die Damesbelange-komitec h t di funk ie 
gereel, 

In terme van die Wet op 
V rugafdrywing en St rilisa- 
ie (Wet 2 van 1975) mag 'n 
gene . heer sleg 'n vrugaf 
drywing bewerkstellig in die 
volgende gevalle: ingevaar- 
tiling van die vrou se lewe 
of 'n ernstige bedreiging van 
haar liggaamlike of ge ste 
like gesondheid; '0 crnstige 
gevaar dat die kind ernstig 
en onherstelbaar ge trem sal 
wees vanwee 'n liggaamlike 
of geestelike gebrek; en 
waar die kind verwek is deur 
V rkragting, bloedskande of 
ontug met 'n vroulike idioot 
of waksinnige. 
Bogenoemde Wet op 

V rugafdrywing is die m es 
b perkende wet van sy . oort 
buite die Katolieke lande. 

Doel 
Die doel van die Suid-Afri 

kaanse wet is om te bepaal 
onder watter omstandighede 
aborsie mag plaasvind en om 
abursie vir enige ander rede 
t v rhoed. Daar was ver 
lede jaar 550 wettige abor 
SICS. Gemiddeld een uit elke 
drie aansoeke is sukses 
vot. 
Volgens dr. Dyer is die 

Wet nie suk esvol vir die 
mens wat dit moet impli 
menteer nie, aangesien die 
trauma wat gepaard gaan 
rn t 'n ongewenste kind nie 
nOodwendig die moeder se 
g~estelike lewe in gevaar srel 
me maar wei skade aandoen. 
Di taats-sielkundige kan 
haar dus nie werklik help 

onm nslike hofprosedure . 
In ander lande word ver 
kragting nie by name ge· 
tl( m nie maar ressorteer dit 
vanselfsprekend onder 
"spanning en geestelike g - 
ondheid." 
Volgens dr. Dyer behoort 

abor ie die laaste uitweg t 
wees as 'n hulpmiddel vir ge· 

Moeder sinsbeplanning. Sy verwy 
Ander lande se wette be- na die aanbevelings van die 

skerm eerder die moeder se t 983 Wetenskaplike Komi 
tee van die Presidentsraad gesondheid as die ongebore van twee kinders per gesin 

fetus, so os die geval hier is. asook Suid-Afrika se ern. 
Dr. Dyer voel dat slegs die 
agterstrate-operateurs baat tige watertekort. Ons stuur 
by ons wet. In 1978 was daar af op 'n nasionale krisis as 
2 88 t toelatings vir kompli- ons nie ons geboorte kan 
kasie van onwettige abor- b perk nie. Oorbevolking 
sies by 'n staatshospitaal in bring die kwaliteit van J we 
Soweto. Daar vind dus vele _v_an_d_ie_h_e_Je_b_ev_o_l_k_i _a_f_- -1 

aborsie buite die wet pia as 
wat onder swak om tandig-. 
hede geskied, dikwel on 
menslik wreed is en met baie 
komplikasies wat intree. 
Waarom word die wet dan 
nie rneer Iiberaal aangepas 
en 'n mensliker en praktie. er 
oplossing daargestel nie? 
Aanneming werk slegs vir 
Blankes. Daar is te min pia 
singsfasiliteite beskikbaar 
vir Nie-Blankes en te vee I 
ongewenste kinders. 

Laat die moeder bo 21 vir 
haarself b sluit - nn deeg 
like konsultn ie met haar 
dokter. Dokters mag natuur 
lik weier om aborsies uit te 
voer as hulle morele of an 
der besware daarteen het. 

Die wet is ook nie sukses 
vol vir die dame wat verkrag 
is "ie, weens d1e'ongelooflik 

nie. Sy beskou aborsie as 'n 
moontlike oplo ing in die 
geval van 'n ongewen te 
kind weens on uksesvolle 
kontrasep ie, a 0 k ingeval 
van ouers wat nie ger ed is 
vir Of nog 'n kind nie, of vir 
wie dit net eenvoudig 'n on 
gelee tyd is om 'n kind te he. 

MNR. JOSEPH LEL YVELD 

Polstu-President 
maak be waar 
teen berig 

Mnr. Chris Rencken, NP 
LV, het gese hy beskou al 
die voorvalle van beweerde 
destabilisasiepoging as v r 
. killende situasies wat elk 
e n op eie meriete behand I 
moet word. Sover y k nni 
str k meng .. uid-Afrik 
glad nie in by y bure e in 
tern konflikt nie". By h t 

MNR. RANCOIS DU warte enwareswartleiers, die aantyging oor die rege- 
BOIS, 'n vyfdejaar regstu- wat die me rderheid ver- ring e betrokkenbeid by die 
dent en Na: ion rle President teenwoordig, by die liggaam Seychelles.voorval ge d t 
van Polstu, het hierdi week inge luit was. asSuid-AfrikadieS ych 11 
St.erk be. waar gernaak teen Aan Die Matie het hy g - r gering wou omverw rp, 
~Ie weergawe va . y woorde se dat die Presidentsraad sou ons dit ordentlik gcdoen 
In [)ie Burger. klaarblyklik nie verteen- het." 

.In verlede Donderdag se woordigend van di mense Volgcns mnr. Spicer be- 
Illtgawe van die koerant van Suid-Afrika is ni . "Di skou ulder-Afrlkaans . 
Word daar be rig dat hy y President raad, oos dit nou 'Swart. tat Suid-Afrika . 'n 
hoop I J op die potensiaal daar uusien, n sy grondwet- oort bull bak, in teenst I· 
~~n di Pr. id ntsra d om like voorstelle w rk eerder ling met die regering se id e 

I land tot tabiliteit t lei. vervreemding aan di hand van "totale a nslag" wat on- 
O· . en verswa die kans vir 'n der mdere vanuit hi rdi 

h It, vol t ns di berig, ou bestel waarin wart en wit 
,~aan Drum ge. het.lndie d bur' geloods word. 
IVI ,uid-Afrikan r vree . am 

a. n-uh zawe van die tyd- kun a ml ef." Hy her ook gcwy op di 
knf vir swrrt Ie. rs i 'n ~~~~_~_~~~-~~~---~-~-~-~~~~~~~~~~ 
~tik I gepubliseer oor twee 
1) erwo rd-kleinseun ,mnr . 
II Bois en H ndrik Ver 

wOerd, en hulle st ndpunte 
OOr partheid. MnT. Ver 
~.()erd is die sckretaris van 
ie SR. 

l' Mnr. Du Bois het ge e dat 
( 11 ni 'n redelike weergawe 
was 
I Van wat hy aan Drum 
ge e het ni '. In die tyd. krif 
~()~d hy as volg aang h' al: 
DIe Presidentsraad sou die 
POtensiaal he om di land na 
t hi lit it te lei leg a die 

GEE die wetgewer in S.A. genoegsame beskerming n die 
swanger moeder of word te veel beskerming aan die ongebore 
fetus verleen? 

A B: 
(Vervolg vall bl. I) 

Petisie verwe 
kwotastel el 

Alternative p~..---- 
under fir 

miese m riete die enigst 
kriterium b hoort te wees. 
In die Jig hiervan versoek 
ons die rektor om in ag te 
n m dat y uitsprake nie 
almal verbonde aan die Uni 
versiteit v rte nwoordig nie. 

TWEE weke gelede is 'n 
peti ie op die kampus ver 
sprei waarin beswaar aan 
geteken word teen die voor 
ge telde kwota telsel vir toe 
lating tot universiteite. Die 
bewoording van die verso k 
skrif wa as volg: 
Hiermee verwerp ons, die 

ondergetekende do. ente en 
studente van die US, die 
voorgestelde wetsontwerp 
op untversitettsroelating. 
toelating d ur 'n arbitr re 
kwotastelsel gereel moet 
word nie, maar dat akade- 

Volgen een van die be 
trokken. by i peri i wa 
di doel daarvan om te ver 
ho ddt buite wanders n 
die R ktor po inew uit 
sprake oor di wetsontwerp 
sou dink dat die he le St llen 
bosch die kwotastelsel steun. 

SAAK: 

Destahili • a 
huursta e 0 
DIE 'Suid-Afrikaanse r gerin 

Hou Di 
on 

or 

r 0 
v rhuis. 
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jITH DIETRICH 

Vang vas wat aldag 
m gekyk word 
KITH DIETRICH se uitstalling van skilderye in die Kunsmuseum van die Universiteit van 
Stellenbosch getuig van sy eiesoortige filosofie oor kuns. Hy gaan van die standpunt uit dat die 
skoonheid in die alledaagse misgekyk word en probeer om met moderne metodes die voorwerpe 
tot bul r g te laat kom, Die eenmansuitstalling word gebou vanaf 25 April tot 22 Mei 1983. Wat 
hierdie kunstenaar van ander onderskei, is sy gebruik van die spuitverf ('air brusb') om 'n amper 
ongelooflike realisme te verkry. 

Sy filosofi verklaar groot- af te n em. Die foto's is ook Die skilderye Iyk op die 
lik hoekom dit men onmid· met opset uit foku om di oog aC meestal grys en bloue- 
dellik opval dat die meeste 
kUderye metaalagtige huis 
houdelike gebruik artikel 
uitbe Id, byvoorbeeld 'n pri 
mus, 'n toomstry yster, 'n 
ketel, 'n teepot, 'n koffiepot 
en 'n T.V.-stet. Geen twee 
mense Deem hul omgewing 
eender waar nie. Ons waar 
neming word belnvloed 
deur morele waardes, on. 
mo ionele toestand n op 

voeding, wat verskil v n per- 
oon tot p rsoon. Dit lei tot 
'n prose. van el ktiewe 
waarneming en die toeken 
ning van 'n morele inhoud 
aan 'n voorwerp, wat ter 
ker vasgel word soos ons 
ouer word. 

Dietrich poog om in sy 
kilderye so n as moontlik 

te kom aan die waarnerning 
van 'n kind, wat onbevoor 
oord ild en nai~f na ~"Y om 
gewing kyk. Hy probeer om 
dit wat hy skilder so objek 
lief moontlik uit te beeld, 
om odocnde elke voorwerp 
se ei skoonheid en indivi 
dualiteit na vore te bring, 
veral die alledaag e kom 
bui gereedskap waarna 
m ns ni meer oplet nie. Sy 
Ketel, nr. agt. ivan vlekvrye 
staal, maar die. i1wer kleur 
wat m klik flets kon wee. , 
bev t 'n menigt nuan s 
van blou en grys en die hele 
kleurspektrum is vasgev ng 
in die weerska tsing in die 
mer. al, Dit all maak van 
'n doodgewone k lei iets f - 
inerend . 

Om hierdie obj ktiwiteit 
te verkry gebruik Keith Die 
trich 'n kamer omdat dir 
ulle w gedetailleerd en 
met uniforrne klern vasl - 
in hi rdi rev I 'n eenvou 
dige Kodak In. tam tic. Om 
d t hy van Ioto' af werk is 
~ kikterye () I wen getrou. 

-------------deur------------- 
Marthe Ie Roux 

indruk van plotselinge, on 
betrokke waarneming te 
kep, asof die kamera e 
~og' as objektiewe, naYewe 
waarnemer n t rakelings oor 
die onderwerp g gly het. 

Hy gebruik die puitverf 
as medium omdat die merk 
wat dit Jaat geen emo. ionele 
inhoud of kenmerkende styl 
v rraai nie - 'n baie obj k 
ti we m lode - in kontra 
met kw hale wat 'n eie t at 
praat. Di puitverf gee ook 
outomaties die verlangde 
ongefoku de lyn Wilt and r 
sins tydsaam en 01 eitevol 
met 'n kwas .ou moes aan 
gewend word. In nr, negen 
tien (Stille we met haarknip 
per) en nr. twintig (Stille we 
met /Ies> het hy 'n kwas ge 
bruik en die aanwending is 
opvallend swa rder en meer 
geteksture rd. 

rig. maar van naby kan 'n 
men sien hoe hy die Iokus 
punt van elke kiJdery die 
heJderkleurige weerskaat- 
ings in die meta 1 gemaak 
h t. In nr. vyf. Primus, word 
die oog gevang deur die fyn 
pastelkleurige blommetjies 
patroon wat vanaf die tafel 
doek in die metaal weer 
kaat word. IN nr, drie, Vet' 
toonkas, is dit pragtig hoe 
hy die kri tal agter die gla - 
deure met fyn ligte hale vas 
g Ie het, en die helderkleu 
rige vaa v rhelder die kom 
po isie. 

Die kunstenaar . e gereed 
skap, owel as 'n verduide 
liking van sy metodes en oog 
merke, met foto's daarby, 
word ook uitgestal. Dit help 
die be oeker om die skilde 
rye te verstaan en te waar 
deer, al is mens nie 'n lief- 

hebber van die Super Real 
ism nie. 
Wat 'n mens se tandpunt 

oor mod erne kuns ook al is, 
moet daar erken word dat 
Keith Dietrich se werk die 
alledaagse weer nuut maak. 

HIER is aen van Keith Dietrich sa skilderye waarin die spuitverf 
tagniek baia goed benut word. Lees resensie hiernaas. 

,"#11 I . , .. ,. I. , II , ... ,,, 
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Film Festival fights on 
despite adversity 
THE Cape Town FUm Fe • 
dval, at th v ry I ast, co • 
Istently d mo .trate. th 
cultural re vance and 1m. 
portanc of cln mao Yet, the 
organl era are, year after 
year, driven Into a comer by 
e n a d cllstrlbuto who 
remain frlghduJly unwOUng 
to recognize this fact. 

The ta k of mounting this 
festival is nothing but daunt 
ing. First of all, not being 
ble sed with any meaningful 
sponsorship (apart from that 
given by some embassies), 

I ~ ••• " •• II ,.,, ,.,1. 

PLATEPETAL]ES: 

the · roc 
TOT AL ECLIP E OF THE HEART 
WIE onthou nog daardie 
stryd-os uit die sewentiger , 
die rock·b llade? Wie ont- 

kware 

Vl 

Ernstig: die rock-ballade 
w nog altyd die topsel wat 
die mooiste pop 'n bietji 
me r om die lyf moes laat 
kry. 

Wat maak 'n rock-ballade 
groot? Subjektiewe ding . 

~ - ~ 
Pieter 

van der lugt 

By ra r aam met j u nu 
die maan, kel jou rna, huil 
or jou ou, kop die twe d 

se voorryman vol op y plu s 
Iaktor. 
Die RB is 'n d urrnekaar 

ding: hy I 'n pa r los gedag 
ie , 'n helpmy-lied, Som 

klink y woorde soos "Die 
dag toe marnmie met teddie 
geraas her (deel een)". Hy is 
nooit h Item I onder be 
heer nie, want hy it in die 
bloed, nie die brein nie. 

Daar is nou weer o'n 
pia l. Hy klop in die hart 
van 'n ruwe ou rocker, Jim 
Steinman. Sy naam: Total 
Eclipse of the Heart. 

Bonni Tyler ing am. 
Sy h l alII s a Heartache 
gedo n, maar self to nie 
die eina aan eie lyf gev()el 
nie. 

Jim lei h ar met sy st m. 
Lui. ter maar: hy ruk haar 
oop - en sy ing! Dis 'n 
tormli d. 'n Anthem in die 
rock-tradi ie. Kompleet met 
donderdromme, vloedgolf 
melodic en volle oorgawe. 

Wit bewy : "wh n it 
come. to love and music, 
nothing beals the heart." 

the festival has LO pay its own 
way and is financially depen 
dent on ticket sales. Second 
ly, many directors are driv 
en by political and financial 
considerations to refuse to 
have their films shown in this 
country. They fear, for 
example, that other coun 
tries will give their film the 
cold shoulder on hearing 
that it was shown in South 
Africa. 

Then the censors pounce, 
poring over the copies and 
deciding (often with scant 
regard for the artistic merits 
of the film) whether the 
film is likely to corrupt 
the carefully guarded morals 
of their countrymen. Add to 
this the distributors' reluc 
tance to make films available 
for festival creenings and it 
becomes clear that every 
major film festival in South 
Africa is near to a miracle. 

A if these difficulties are 
not enough, some newspaper 
criti s, doing battle with their 
deadlines, manage to churn 
out de picably ins nsitive re 
vi w of fe rival films. Mag 
nificent example of film 
making, like Herzog' "Fitz 
carraldo", are given the 
quick one over while there 
is paused to extol the virtue 
of uch average offering as 
"The Ballad of Gregorio 
ortez". Surely films, be they 

"good" or "bad", de erve 
mor than a brief synop e" 
rounded off wit h cliched dis 
mis als or appraisals? 

In spite of these difficul 
ties, the Film Education Unit 
of U.C.T. remain. true to its 
commitment of making a 

cultural and educative con 
tribution. For the first time, 
screenings of festival films 
in Stellenbosch were incor 
porated in the festival pro 
gramme, and, according to 
Mr James A. Polley, festival 
director, Stellenbosch will 
definitely remain one of the 
venues next year. 

CAPETOWN 
GOLDEN ACRE 
COMPLEX 
Cine I and II: The Richard 
Attenborough film Ghandi, 
winner of eight academy 
award, Phone (021) 53-2297 
for information. 
I.ABIA THEATRE 
Phone (021) 43-4316 for in 
Iormation concerning inex 
pensive ticket for off-circult 
movies. 
NICO MALAN OPERA 
HOUSE 
14.5-31.5.1983: A Capah 
production of La Bot.em 
21.5 1983: Opening night of 
Ballets of Lov > presented by 
CAPAB Ballet. 
NICO MALAN THEATRE 
6.5,1983 onwards: Capab 
Drama pres nts th acclaim 
ed production Die Onpaar 
Paar (The Odd Coupl ). 
BAXTER CONCERT 
HALL 
Extra performances of Farce 
A bout Uys. Book now at 
c mputicket. 
BAXER THEATRE 
6.5.1983 opening of Agnes 
of God: "Unquestioningly. 
blindingly theatrical". 
BAXTE STUDIO 
THEATRE 
6.5-12.5 1983: Dieter Rie 
bles production Playing with 
fire. "Exc llent perform 
ance , earthy sen uality." 
CAPE TOWN CITY HAlt 
Variou performances of 
CAPAB Orehe tra - con 
sult pre . 
STELLENBOSCH 
U.S. ART GALLERY 
Exhibition of painting by 
Keith Dietrich: 6-22.5.- 
1983. 
ENDLER CONCERT 
HALL 
6.5.1983: 7.30 p.m. U.S. 
Blaasorke conducted by 
Paul La b van Zuilenberg. 
7.5.1983: Songs 0/ Brahms 
performed by Hanneli Ru 
pert and accompanied by 
Lamar Crowson. 
20.5.1983: Yefim Bronfman, 
the Rus ian pianist, plays 
compo ilion of Beethoven 
and Shubert 

• 

T 

• 
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Boek 
Skryfb hoeftes 
Afrolwerk 

AL U 
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• Sweet If!I!j 
TRUST BANK SENTRUM, 

STELLEN BOSCH. 

Added attractions this 
year were the critiques pre 
sented by British film critic, 
Derek Malcolm, and the at 
tendance of the Belgian di 
rector of The Bed. Ms Mario 
Hansel. 
One certainly hopes that 

the authorities and distribu 
tors will become more co 
operative and that compa 
nies may consider granting 
the Cape Town Film Fes 
tival some financial security. 
After all, the cinematic art is 
there to touch and tantalize 
us all. 

Bindwerk 
EIN TAT U.U. 

L EN CH ON 703 

Hem Marais 

8,15,22,29.5.1983: Sunday 
evening concerts. 
CINE I 
6.5-7.5.1983: High oad to 
China 
9.5-10.5.1983: The Beast 
master an epic adventure 
with Marc Singer. 
11.5-14.5.1983: Matinee 
p rformances of Jamie Uys' 
he t movie. The Gods Must 
be Crazy and Beautiful Peo 
ple 
11.5-14.5.1983: regnrys 
Girl. a ensitiv nd funny 
tory of dole 0 eru love. 
16.5-28.5.19 3: Tootsie star 
ring Du tin Hoffman. 

CINE II 
6.5-7.1983: Best Friends. 
An adv nturous, romantic 
comedy starring Burt Rey 
nolds and Goldie Hawn. 
7.5.1983: The Main Event. 
super comedy with Ryan 
O'Neal and Barbara Strei 
sand. 
9.5-10.5.1983: Ragtime, 
starring James Cagney and 
lizabeth McGovern. 

11.5-14.5.1983: The Thing. 
a horror thriller. 
14.5.1983: Outlaw Josey 
Wales - action packed wes 
tern. 
16.5-21.5.1983: Flying 
High. The Sequel. Pari 11. 
BURGER FAIR 
Saturday evening: David 
James' folk music. 
Sunday evening folk club 

LIVE ENTERTAINMENT 
Sunday evening. at the I . 
lands and the Breughel. 

I 
16 Mei: Eerstejaarskonsert 
om 13h15 in Fismersaal, 
Konservatorium . 
19 Mei: The Best 0/ Bro d 
way met Belinda Richardson 
en Andre Schwartz om 13h15 
in the Endlersaal. 
19- 20 Mei: 'n 24-uur mu 
sick-marathon by die ingang 
na die ndlersaal, Almal is 
welkom om vanaf Donder 
dag om 13h45 tot Vrydag 
13h45 saam te kom sing en 
spee!. 
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Grafiese hoenders en »oels 
dra die per betekeni uit 
PIETER VAN DER WESTHUIZEN het van 19 tot 30 April 'n tentoonstelling van grafiese 
tekeninge in die Edrich-uitstallingsgallery in Van Ryneveldstraat gehou. 

Pieter van der Westhui- het en be ef het dat hy kan vlieg nie. So ook die mens h, f saaklik in pa tel en oli - 
Len het in 195<), deur Unisa teken. In sy vrye tyd skry! die mens het ver tand, verf, g kombine r met ts- 
Y kunsgraad verwerf. Hy h t en illustreer hy onder andere oe, ore en hande, tog IS hy tegme ke en self" coil i c. 
van 197<) tot 1980 nagraad kmderboeke wat hy dan vir nog ingeperk. Die kunste- W rk w. uit ta n b di 
in Belgic en Antwerpen e- vriende se kinder .. gee.vn naar het van 1979 af b gin nd r Sh 1(. ho rnd -rt, 
tudeer en daar kunsoplei- Paar jaar elede het 'n UI1 om hierdie tema van v ls R i~ig rs en Vi vlu 1 vat! die 
dina ontvang, In 1982/R3 het gewer maatskappy hom . en hoenders in "y un t stadsvo I. Ole kun tenaar 
hy na Gent Kast rlie geraan nader om 'n kinderboek te ontwikkel. werk ook op klein format 
waar hy by grafie e sentrum illustreer en dit IS ho 'Toe f v n om en by tien by vyftien Sy werke is egter me a '" 
onderrig i , Vyltien jaar ge- hoend rs kon vlieg die lig entim ter. Hierdie mper hanklik van hierdie di perc 
lede het die kunstenaar be- ge ien het. Vir hom het hier- betekenls nie. Elke werk kan miniatuur skild rytjies maak 
sluit om hom in die Kaap te die boekie, alhoewel dit 'n op sy eie as 'n ge laagde, die reed, indrukwekkende THE upPer thing het onkonven ioneel begin en ge indigo Hier it 
vestig. kinderboek i . 'n dieper be- visuele kunswerk bestaan, tentoonsteuln nog meer in- die koor na afloop van die vertoning in die foyer van die Endl 

Mnr. Van der Westhuizen tekenis. Dit omskryf die teres nt. 
se hy weet nie presies waar hooftema v n sy werke, Sy kuns toon 'n nalewe, ver- An von Zyl saal. 
sy belangstelling in kuns ont- naamlik hoenders. 'n Hoen- eenvoudigde benadering 
staan het nie, maar hy dink der het vlerke, vere en amper maar in tegniek en vaardig 
dit is toe hy die eerstc keer al die ander eienskappe van heid getuig dit van fyn ont- 
'n potlood in sy hand gehou 'n voel en tog kan hy nie wikkelde kunstalent. Hy werk 

SHOO HOENDERI is die titel van hierdie skildery van Pieter van 
der Westhuizen. 

DIE tema van ingeperktheid spreek duidelik uit Die Vlug ven die 
Stsdsvoel. 
# •• ,,, #1 # •• I .,.'1 ".. ••• • " •• , ••••• ,. ., •• 1 •• 

BEURSWENNERS 

Die middaguur musici 
verdien hul beurs 
OP Donderdag 28 April het Konservatorium- beurswenners Anton 'Is, 
Michelle Breedt en Zorada Labuschagne in die Endlersaal opgetree. 
FAK.beurse vir klavier is raglia is tegnic. 'n moeilik king van di Refl H dans I'· 

toegeken aan Anton EI ,'n werk mel interessante kon- eau van die impressionislies~ 
finale jaar komposisie-stu- trasterende dele. Oit is goed komponis, Claude Debussy, 
dent onder Ro toff Tern- beheer en die gernak van die gelewer. Die uitvocring het 
mingh, en Zorada Labuschag- same pel het almal betn- die gehoor terdee geniet. 
ne, 'n honneur. -klavierstu- druk. Me. Labuschagne kan met 
dent onder John Antoniadis. Michelle Breedt her Un k di reg aanspraak mail up 1" 
Die Mabel-Quick-beurt is certo non so che van Anto- beurse aan haur toegekcn, 
ook aan huar toegeken. Mi- nio Vivaldi en Maurie Ra 
chelle Breedt, 'n derdejaar- vel se Charlson Espagnole 
sangstudent onder me. Nel- ge. ing, Die sensinewe ver 
lie du Toil het die US- tolking van laasgenoemde 
Vrouevereniging-beurs vir het veral bei'ndruk. Me. 
voordrag (sang) ontvang. Breedt beskik oor 'n ryk stem 

Anton Els, bygestaan deur wat nog in 'n baie opwinden 
Rachelle van der Merwe, het de rigting kan ontwikkel. Sy 
die Passacaglia vir twee kla· is begelei deur Rachelle van 
viere ultgevoer. Dit wa. die der Merwe, 
eerste uitvoering van sy jong- Zorada Labu chagne het 
ste komposisie. Die Passa- 'n (yn genuanseerde vertol- 

In 'n program van ernstige 
musiek het Anton Els ge org 
vir 'n Iigte "krag rtonin z''. 

Hy moe. verskeie k re oor 
die verhoog skarrel om swaar 
klaviere t verskuil. Met sy 
waardighdd wat ooglopend 
agterna sl ep, het hy groot 
vermaak ver f. 

Rt an Smlt 

• I 
er 
o 

"IT'S as simple as that so you put a tun to it," s~ Niel le Rou op die program van sy vi u le 
konsert-opera the upPer thz'ng, Maar is die musiek-nuwigheid so eenvoudig? 
Die opera is op 29 en 30 von Zweel) in 'n beskutte rer in anraking met die kies. Veral Sonja Jan evan 

April deur die nuutgestigte huis, Die be kermde Jewe "upPer thing". Reru burg sopraanst m n 
kunsmaatskappy EtouJe in van die gesosialiseerd Ni~lle Roux, die skrywer I Isabell van Zyl e kontral 
die Endlersaal aangebied. vroue word ontwrig deur die komponi en regisseur wa. to het by hulle rolle gepa . 
Die tema, die "so iale puber- aankoms van 'n vreemdeling s dirigent die enigste man- Vi ueel was die op fa b - 
teit" van 'n meisie, is baie (Isabelle van Zyl). Die ltke pe oonopdi verhoog. vredigend en na 'n effens 
verwikkeld. Baie fasette is vreemdeling i 'n simbool Die mu iek is oorwegond tr e begin het dit no 'n be 
net aang raak terwyJ huUe van die vrou wat kon weg- in mineurtone g kryf. Die sondere hoogtepunt opg ,. 
daJk dieper ondersoek kon breek uit hierdie vasgevang- be el iding - 'n klarlnet bou. 
word. de irkel best an. Sy lei dl (ge peel d ur Ari 0 Voges), NU~I le Roux verdi n lor 

Die meisie (Sonja Jan e dogter na die boonste ka- 'n altvl 01 (Renette Swart) virdi6d pp rpogingtot ver 
van Rensburg) woon a m men van die hui - die ka- on 'n tjetlo (Elana Steyn) - nuwing in die mu. ie w reid 
met hoar ma (Alta Jacobs) mer wat an die man be· was baie g laagd. van Stellenbo: ch. 
en hulle bediende (Ingrid hoort. So kom die jong dog- Die . temm is goed ge- JeDnl John on 

robeer ons pe iale 
iddag te- py aa 

Int r I 
Fir I 
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Present this coupon from 
21 April-14 May '83 at Peter 
eckert Hair Fashion and 
you will be allowed a R8,OO discount of our regular price for 
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LANOSWYE protes het ontstaan oor die Wysigingswetsont 
werp op Universiteite. Oit sal die huidige permitstelsel vir 
die toelating van swart studente aan wit universiteite met 'n 
kwotasisteem vervang. Oaarvolgens sal di Minister van 
Binnelandse Sake in samewerking met die universiteit 'n 
kwota vasstel vir die toelating van swart studente. 

Sommige mense beskou dit as In positiewe stap omdat dit 
volgen hulle groter outonomiteit aan die universiteite sal 
gee. Outonomiteit is die reg van 'n universiteit om oor sy eie 
optrede te besluit en dus sy eie toelatingsbeleid vas te stet. 
Die kwotastelsel gee nie aan die universiteit hierdie reg nie 
omdat hy verplig word om 'n kwota te he en die kwota waar 
skynlik deur die minister vasgestel sal word. 

Die regering het reeds te kenne gegee dat burokratiese 
rompslomp wat deur die permitstelsel veroorsaak is, een 
van die hoofredes vir die nuwe stelsel is. Oit wil dus voor 
kom asof die kwotastelsel net meet stroombelyn sal wees as 
die ou stelsel, Ras sal nog steeds 'n belangriker kriterium as 
akademiese meriete wees en 'n universiteit sal dan self die 
vuilwerk moet doen om as die kwota reeds gevul is, stu 
dente op grond van hul velkleur weg te wys. 

Sommige mense beweer dat dit die toelatingsbeleid sal 
depolitiseer. Oit is nie korrek nie want die Minister van Bin 
nelandse Sake ('n politieke leier) sal in samewerking met die 
universiteit die kwota vasstel, 

Aan die ander kant verdien die abstrakte retoriek oor die 
outonomiteit van 'n universiteit ook kommentaar. Alhoewel 
dit in die belang van akademiese vryheid is dat In universi 
teit nie 'n onderdanige handlanger van die staat moet wees 
nle, moet in ag geneem word dat die universiteite in Suid 
Afrika grotendeels deur die staat gesubsidieer word. Die 
st at h t 'n verantwoordelikheid om te sorg dat die fondse 
tot voordeel van almal strek. Oit laat die aktuele vraag onst 
staan of 'n univer iteit hoegenaamd di reg behoort te he 
am bloat op grand van velkleur teen iemand te diskrimineer. 

Matie:' 
Ges'prek 

00. het vir 
b t ddi o 

CORINNE OOSTHUlzeN 
gesels met 

EDDIE dievruqteverkoper. oft ewe I mnr. Ebrahim Hercules, is 
een van Maties se mees onmisbare figure. Hy is nou sewentig 
en verkoop 81 22 jaar 'Vars Vrugte vir Stu dente' uit die groen 
waentjie in Victoriastraat. Almal ken vir Eddie, maar min weet 
byvoorbeeld dat hy al regdeur Europa was. Die Matie hat met 
hom gesels oar homself en oor die dinge op die kampus wat hy in 
die twee dekades saam belewe het. 

die 22jaar1 
Ja, van drag. Daai eer 

ste studente was so prag 
tlg, hulle was gebekleed, 
maar nou loop die studen 
ts met' n jeans. amper soos 
mense wat gaan werkl 

Nee, vreesllk baie veren 
der. Maar nag so goedhar 
tlg. En hulle betaal hulle 
sku Ide. Hulle is gooter as 
gaud, ek moet dit d. Eksl! 
altyd: AI ons Ministers 
kom van die U niv rsiteit af. 
julie moet leer, julie is die 
toekoms van ons land. 
Wet dink jy gaan met 

die politiek in die I nd 
gebeur1 

Ons Siamse het mo nie 
deel in bruin politiek nie. 
Daai Kleurling- en lndler 
raad - daar is nie Siamse 
of Cape Malay op nie. 

As die Regering , n wet 
maak en dit gaan nie met 
ons geloof saam met, dan 
praat ons met hom. So het 
dit toe gekom in 1953, toe 
het dr. DOnge , die Mini 
ter van G Idaff~re, vir ons 
, n skip gerel!1 dat ons na 
Mekks ken gaan. 
Wat do n jou kind rs1 
Die oudste seun van my 

werk daer bo, hy mask 
Bunnylicks. Dan die dog 
ter. Sy het ' n goeie eou 
kesie. Sy w rk nou vir die 
goewerment. Die wat die 
boeke aan die skole uitgee. 
Die tweede dogter i 'n 
dokt r - met' n beurs ge 
leer. Sy is nou in Saudi 
Arabia. Sy wil nie h~ ek 
moet hier st an nie, maar 
ek ken mos nie det my kind 
my moet onderhou nie. Sy 
is nou getroud met' n Hal 
lander. Dan het ek' n seun. 
Hy i nou agt jeer in Duits 
land, Frankfurt. Hy leer vir 
electronic engineer. Die 
baby is nou getroud jsar 
voor laes. Haar man i 'n 
stand- bv engin . Sy doen 
clerical werk. 

Wae jy al elf oore e1 
Ja, my seun het vir my 

'n pass sie ge tuur. Oit 
was 1973. Die dokter het 
ook 'n p asie g tuur. 

Maak jy baie geld hier1 
Kyk. ek maak maar min 

op , n kassie. Anders 8S die 
kafees. En ek vra oak nie 
tax nie. Die studente tip my 
baie. 'Eddie, hier is twintig 
sent.' 'Eddie, hou maar die 
klein geld.' Partymaal het 
ek net R 1 5 uit die heel 
week. 
Wat dink jy van die 

student 1 
Hulle is baie gaaf, ek 

moet s~, die studente. Ek 
sal vir hulle bid en my kin 
ders sal bid dat hulle moet 
lank lewe en dat die Here 
, n qoele verstand vir hulle 
gee. o allamintie en hulle is 
so eerlik. Vantevore - 
nou edae sit die rna's mos 
geld in die bank - maar 
vantevore, n~, kom s~ hul 
Ie: ' Eddie ons is platsak 
jong, ons wil fliek toe gaan, 
gee vir ons so vyftig sents 
toe.' As die maand dan uit 
is, gee hulle dit dubbeld 
terug. Die handelry hier is 
vir my baie gesond. Die 
vriendelikheid van di stu 
dente, ,af hene, daar I nie 
onder die son sulke goeie 
kinders nle, , 

Ko", hull ooit met 
problem. na jou to '1 

Jasal Hulle kom en s~: 
'Haai Eddie, ek het'n pro 
bl em, Jy ien, daardie da 
metjle ntt ... .' Dan sft ek: 
, Ag m n laat staan vir haar, 
hulle is nie geplant ni , hut 
Ie is geseal. Nee man, ver 
geet daal nooi en loop vat 
, n snder een.' 

Dan weer by tye kom sA 
hulle: 'Eddie, Iyk my ek 
gaat al dop.' , Ag neel Vra 
God moet help vir my. Bid, 
man. Ek sal ook bid, man.' 
Dan oor veertien dae kom 
hy en f): 'Dankie Eddie. 
Ek het op my kniee gaval 
en gevra God moet vir my 
goele verstand gee, SOOB 
die Engelsman sf, wisdom 
nd knowledge en ek het 
deurgekom.' Ja, ek het 
bale ervaring. 

Dink jy dat dl stud n 
te b I v rand r h t oor 

Hoe het jy begin vrug 
t. verkoop in Victoria 
str t1 

Hier random '60 was ek 
'n vakman op die gebou 
gewees maar toe moes ek 
daar weg want my longe 
was nie 100% nie. Om'n 
lewe te maak, begin ek toe 
op die Universiteit vrugte 
verkoop, so met' n boksie 
saam. Nou ja, daardie tyd 

L;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:.ll was dit nog baie goedkoop 
gewees. En toe later het 
ek'n waentjie gekry en nou 
staan ek al 22 jaar hier. 

Ek hoor d t die tu 
dente al vir jou betoog 
het. Hoe het dit gebeur1 
. Je, voor die Kampusse 
gekom het op die Univer 
iteit. het die Verkeerder 

van die Muni ipaliteit my 
altyd weggejaag van die 
een kant na die snder kant. 
Toe het een van Admin se 
manna gekom en ges~ ek 
moet weg. Ek d: 'Nee, 
maar ek is al 14 jaar hier 
so.' Toe kom die SRC en 
fl: Nee, Gammat, man, jy 
kan mo nie weggaan nie 
man, di nbnsen man, ons 
gaan nou betoog. Die an- 

____ ---..__-------------------------+ d r dag 0 h If twaalf toe m rch on hier t, oor di 
5000 tudente in net ' n 
halfuur. d r na Admin toe 
met plakkate an goed. Die 
Tim en Argus n alles 
w daar. Hulle laat my toe 
praat oor die·megafoon. 
To huil ek me) '. Ek s~: ek 
i lief vir my rna,' maar ek is 
Iiewer vir julie as vir my 
ma. 

Toe stt hulli! hulle sal my 
later laat weet. Hulle roep 
to ' n vergadering en d: 
'Jy i 'n d 1 v n die Uni· 
ver iteit, 0 nou kan jy hler 
kom verkoop, ma r net jy I 
hulle sal ma r moet bid dat 
jy I nk leef, want ons trek 
vir niemand anders ' n Ij.. 
ens uit nie.' 
Tot w nn r n jy 

hi r bly7 
Ek reken ok kan nog so 

vier j ar aanhou en dit kan 
nog vyf ook w - my 
9 ondheid ien. 

MNR. BRAHIM 
HE CULES 

Toe gaan ons met die boot 
na Engeland, toe BrusselS 
Holland, Amsterdam, oel1' 
mark, Swede, Turkye t~e 
met die plane uit Rom81J~ 
toe Libanon, Beirut w8 
die Arab en die Siamse SO 
baktet nou, Istanbul en dl 
Blue Mosque, Ankarre 
Turkey en so asn. 

Hoe Iyk StellenbO"~ 
nou vir jou met al dl 
pi kk.1 

Man. Manl AI kom dfl~: 
nag dulsend plekke. dl 
nog nie Stellenbosch 1'11'1 
Die groenigheid man. H8 e 
hene, hulle hat net p8r~6 
daar. Niks 5005 ons het 11' 
Net een plek in Londen ""~ 
hu lie noem Kew Gard "s~ 
Dis' n mooi plek. Bome e! 
o an, maar verder "e 
geboue. Ek is dsrem btl\ 
lief vir die plek, al kol1'l t1~ 
oorspronklik uit die StrS;1f 
uit. Jy weet. k het my e d 
kasie gehad in KleinmO". 
Ek het net standerd dr1r, 
maar ek lees my koe(tI ~ 
en kyk net wat aangetl1t 
wat aangaan met die ~D'I 
tiek. Wat die s~ en wat 8 
s~. 
Wat 9 an die .tude"" 

m ak aljv w g 1 
Jy sal nie ken glo %1 

maar ek b.ekommer 
nou al daaroor. Ek we t 
dit g an ' n groot ding ~~ 
gee a ek die dag wegg" e 
en ek ft vir die RektOr ~ 
gaan weg. Ek glo nie, ~ 
sal maar moet oud wO ~ 
hierso. Hulle het vand~ 
weer ges~: ' Eddie, o~ 
skiet vir jou a jy weggS8 ~ 
En 10 my, ek i baie d8" 
vir hulle. 
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'Apartheid groot 
struikelblok vir 
ywerheidsvrede' 

BAlE sprekers by die SAAK-kongres oor Vakbonde en Verandering in 
Suid-Afrika het apartheid as 'n struikelblok vir nywerheidsvrede gesien. 
Party het selfs gevoel dat dit een van die hoofdoelwitte van vakbonde is. 

Mnr. Reuben Denge, lid in die weg van vriendskap 
v~n die Stedelike Oplei- like arbeidsverhoudinge. Die 
dmgsprojek, sien apartheid verdeling van die arbeids 
as die grootste struikelblok mag in wit en swart het ver- 

RASSISME bedreig vakbonde .... mnr. 
~euben Oenge (links). Mnr. Tommy Neeth 
hng (regs) se groep is ten gunste van afson 
derlike ontwikkeling. 

Vakbonde het 
ekonomiese rol 
TWEE van die belangrikste geskilpunte in die vakbond 
wese is in watter mate vakbonde hulself met die politiek 
mag bemoei, en die rol van nywerheidswetgewing in arbeids 
geskille. 
Mnr. Jaap Cilliers, 'n afgetrede direkteur-genl. van 

Mannekrag, het in sy referaat 'n terugblik oor nywerheids 
wetgewing in Suid-Afrika gegee. Volgens hom speel wet 
gewing die rol van 'n derde party in 'n arbeidsgeskil. Vak- 
O?de het slegs 'n ekenomiese rol om te speel, omdat die 

SU~d-A{rikaan e politieke situasie nie vir eie gewin uitge- 
butt moes word nie. . 
. Mnr. Robert Godsell, konsultant oor nywerheidsverhou 

~mge, se onderwerp bet gese vakbonde moet wei 'n poli 
t1eke rol speel. 
"Die vraag is nie of vakbonde hulle met politiek moet 

?Cmoei nie, maar hoe hulle dit moet doen." Vakbonde kan 
n belangrike rol in die Suid-Afrikaanse politieke stelsel 
spec!. Volgens hom is Suid-Afrika 'n land sonder enige 
81,:"bool wat die lojaliteit van die hele bevolking kan uitlok. 
~Ie samewerking tussen verskillende groepe in die besleg 
t Ing van nywerheidsverskitle kan as 'n model dien vir same 
Werking in ons hele land. 

TOE FDo FrilOu dl moontllkbeld van 
'n toer van die Noorde deur die Sanctum 
etorlcum noem, wu tI, vuur en vlam 

fettllk verwoeltend. Self Fllol,.y noolt 
volpre b a van Sartre n Peperzak 
ten .py(, k sulke entoeatasme n voor 
alen nl • Ourom wa by verpUg om die 
~roen Llg ult die Opperheld te druk. 

Y wyse van .preke, lien. 
M t dl In kk ry van dl 0 denkel 

Lede h t dlt I vrollk daaraan toe ge 
l 'n, Eente van aUea het Sliter (I now 
ape k E g'lth) Marie Iy 1I0g-onvoltool 
d anulkr'p oor tw eta Ugh Id (wat 
r d nb6 drelg om tot 'n Standa.rdw rk 
te V rword, Ingep k~ P potty Lice was 
t Vrede met tweedolyn per 001l1lk 
ondertek nde koptel van Ole Twaa'f 
Pllntplan; Agtvolt Drl h t Iy hoekl t I' akret en' vou Ige It I traktaatj I 
- g determlneerd - lho In .y tal 
gepak. 0, by IOU die Noorde heber van 
hut W • By wylie van Spreuke, lin. 
Net Frisco B sme rden h d ffe v 'n 

dUe ma - hy moe kl tu n IY plak 
hoek van Illmaterre e y hoeld met 
h ndtck nlnge. Elndellk het hy op eer - 
~ nOemde be Iult. M r "at daardl nag 
t.y onvrede bom nalY ta g voer, IY 

t- .. debor I, p en twlnblade lut It· 
gool en Iy handtekenfngb kl I t tn 
Prop. So I die laaste uur n' kwart voor 
~.. luml r d.rem g red vir Iy gebrulk 
lQ(C I • tete oor Beroemdh td en VIP· 
')'n. 

oorsaak dat elke deel vir sy 
eie doelwitte veg in plaas 
daarvoor dat hulle veg vir 
die belange van die arbeids - 
mag as geheel. 

'n Arbeidskonsultant uit 
die privaatsektor, mnr. Theo 
Heffer, het gese dat die "ver 
rotte apartheidsisteem heel· 
temal geskrap moet word. 
Sonder die skrapping van 

Apartheid sal geen verano 
dering goed genoeg wees 
nie." 
Mnr. Denge het die be 

kamping van apartheid as 
een van die hoofdoelwitte 
van die vakbonde gestel en 
dat dit daarvan nie van poli 
tiek geskei kan word nie. 
Rassisme hou 'n groot be 
dreging in vir die vakbonde. 
"Verandering vind in Suid 
Afrika net plaas om apart 
heid langer te laat lewe. Dit 
is slegs regeringspropagan 
da dat apartheid besig is om 
te verdwyn. Die huidige 'her 
vorrnings' is ontwerp deur 
die modeme argitekte van 
apartheid." 

Or. Jimmy Leatt van die 
Buitemuurse Bestuurskool 
van Kaapstad het die Suid 
Afrikaanse arbeidsprobleme 
saamgevat met die woorde: 
"Geen normale indus triele 
verhoudings is moontlik in 
'n abnormale gemeensk p 
nie." 
Mnr. Tommy Neethllng, 

van die wit Amalgameerde 
Ingenieursvakbond, het ge 
s8 as apartheid gcdefinieer 
word as harmonieui e atson 
derlike ontwikkeling m t ge 
Iyke geleentheid vir almal, 
dan is sy gro p te gunste 
daarvan. 

ME. MICHELINE TUSENIUS, voorsitter van die SAAK an di woord tyden die 
vereniging se kongres verlede week. Net links van haar it prof. BI ckie Swart wat as 
kongres-voorsitter opgetree het. 

Nuw b d Iin ver 
SA vakbo 
TYDENS die eerste sessie van SAAK e derd jaarlikse kongre het mnr. Jeff Lever, dos nt in 
Sosiologie aan die Universiteit van Ka pstad, 'n kort uiteen tting van di g kiedenis van Suid 
Afrikaanse vakbonde en hul huidig posi ies geg e. 
Onder die nuwe bedeling h t di prentjie in di bond- nale van politie ktiwiteit 

Oil die bekendmaking van we begin verander, Sw rt g h d het ni ,kon nou I d 
die aanb velings van die werkers, wat and rs a hut van v kbonde word. Vak 
Wiehahn.kommissie in 1979, wit kollegas g en ander ka- bonde het w r begin om 'n 

meer politiek rol te spe 1. 
Mnr. Lever het verduide 

lik dat die vakbonde van t g 
in min of m er drie gro p 
val. 

VAKBOND 
V RANDERI 
IN UID AFRIKA 

GEDURENDE di SAAK 
kongres ven verlede 
week is verskeie pro 
bteemgebiede in die r 
beidsveld bespreek. 

Dear is verwy na die 
rot van vakbonde in poli 
tieke v randering. Hier 
voor voel prof. Black; 
Swart van St lIenbo ch 
so Buitemuurse Be 
stuur kool, die kongr - 
voorsitt r, det arbeid • 
verhoudin in duie al 

Wiehahn, Rwk rt 
hook uruo 

TH • role of trade unions in th indu. tri 1, 
political and so ial fi Ids w wid ly d b t d 
by the speakers during th ongr s. 

vos 

ceo • 
Mr Ruben Denge of the 

U rgan Tr in in ) Project be 
lieve th t egll'lent uion of 
th union should not ntl 
nu as they would have 
uronger bargaining power if 
they united. "I r pe t lif r 
ent id ologie in differ nt 
trad union but I pi d for 
an umbr Ita body with mo 
exact control over m nag • 
merit." 

Mr Ike van der Wutt of 
the Boiler M ker • 0 iety 
sal t that many bin k union. 
have no ink tructur ,only 
ideologi . The In in pur- 

A pl a was n ade It Mf 
Ike van d ir lValt for the "itt 
t p ,.,deni"'mions to g I in 
volv sd in J .s. H, II (hat 
tlt;~ would b the W(tV by 
whi h chang .~ in th 1(' ~s. 
t om could post be pu.th d 
for. 
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after all'n groot oom 
blik die.) 

Die idee is ... NEV 
'ROSE!!! 

"This is the end, 
beautiful friend. . . " 
word op elke party ge 
speel. Dan verwelk 
ons almal, bon del op 
in 'n hoekie, suip maar 
nog en verwens die 
wrede ou wereld wat 
ons 0 gruwelik behan- 

loui 
de 

villier 

dinkies in gedagte hou. 
Die liggaam moet ten 
aIle tye effens voren 
toe gekrom wees. 'n 
Veraf u itdrukking in 
die oe soos die van 'n 
hond tydens stoelgang 
is ook 'n baie handige 
ding om in jou arse 
naal van gesigsuitdruk 
kings te he. Om dik 
wels te smeekvra wat 
die sin in die lewe is, is 
egter die allerbelang 
rik teo Die mees oor 
tuigende manier om te 
kenne te gee dat jy 'n 
neuroot i , is om elf 
moord te pie g. Dit i 
egt r ween ge ond 
h idsr d nie aan te 
beve 1 nie, 

Dit is egter te ver 
wagte dat ons neuro 
ti gaan raak as ons 
dapper ridders op wit 
perde verwag om 
dwarsdeur ons lew ens 
dra e t b torm. Dra .. 
ke het op maagde ge 
teet, en 'n onlang e 
Tukkie- teekproef het 
bewys dat laasg no m .. 
de pesie feitlik uitge 
t rf het. 
Wat ons mo t vind, 

is 'n nuwe romantiek. 
'n Romantiek wat sy 
aan-sy m t video pe- 
l tji n kernkragsen- 
tra1 n vuil agterstra- 
te kan bestaan, wat ge 
baseer i op die enkele 
mooi oom bli'kke in el 
ke da J eerd r . op die 
hunkering na 'n mooi 
lewe. Wat in di li fde 
die klern Ie op 'n arne 
syn e rder as op die 
bestormingvan drak . 
En ru ons ophou soek 
na 'n zroot wonder 
werk, inns dalk di 
dui end kl intji wat 
on tot dusv mi, ge 
yk her, r a . 

""f} 
V\.o-O\Ae W 0 

(0. e V\AO'f"e {"QU.~ € 

-t~~ wo,\c\ t""o.n 
'vx\l..\Mo.v.. s . - ""-e~ d, i \l e. 
\Me. CXC(~~ - 1... ~E!:\: ~D 

VV\ u.c w'v.. e. V\. --.r. t ""'~ V\ ~ 
~ \...W\I\o. V\ cs t"" C'A t. 

LDu... J \ o.vv.. . 

M • sie vra 
heleidsver 
'n MOSIE wat vra dat 'n SP- andidaat in sy beleidsverklaring sy stand' 
punt oor politiek en godsdiens duideli stel, het bai b preking op die 
onlangse SP-vergadering van Dinsdag ontlok, 

Mnr. Joh n Rad man het t word om 'n spe ifieke. nie die bevindinge van di 
daarop gewys dat die gewe· tandpunt te stet. nl omdat kommi ie betyds gekry bet 
ten klou ul van die Univer- hy wei daaroor uitgevra k n nie. Mnr. Panayotis Stai t 

it it voorkom dat enigie- word op die SP irkus. Mnr. wat voo itter van die kow' 
mand gedwing word om y Lampbrecht, di voorst ller, mi i was en voo teller\'aJ\ 
godsdien bekend te m k. h t di mend ment eer di m i, w duidelik 011" 
Mnr Ni kie Lamprecht, die aan~aar en later be f dat huts en het daarop gewys dB! 
voorsteller, het gesa dat die hy du verk erd ve t n het. die versl g alreed Woe~5' 
ki rs 'n reg h t om t w t d~g ter in ae van almal If! 
waarvoor kandidate taan. die SR·kantoor wa . 
Dit I ook a beskerming 'n Mo ie dat "die SP sy 
vir 'n SP-lid dien teen kriti k vert roue uitpreek ten op is' 
in sy t rmyn. Hy kan dan y te van die sing van Die SteTT' 
beleid ver laring voorhou by die gradeplegtigheid vaf! 
as b wy dat die kle r ge- die Universit it van StelleO' 
w et het waarvoor hy staan bo ch" i. aanvaar. Die g~' 
toe hulle hom geki het, baar was in reaksie op die 
Mnr. Andre Stemm t w W.it tudente e. besluit o~ 
daarteen gekant. Hy het ge- D,e $t m .te.bOt~ot e~ ee,e 
voel dat dit vry denke op der Inkosi Sikel I Afrika 
die SP al strem. Verd r het sing by hulle plegtighede- 
hy die rnoontLikh id genoem Verrassende nuwe nUll I 
dat di! op 'n f!lou ery m t 'n Nuwe sakwapen vir di.e 
god dien al uitloop, Die oar pronklike mo ie SP is goedgekeur. naer , 

Mnr. H ndrik V oerd aanva r m t 'n amends- oak aan die Studente· ell 
het 'n am ndament op die ment van mnr. Philip Meyer Akademiese Belangekol111' 
rna ie voorge I w t heelwat dat die v rei te aangaande tee opdrag gegee om gerie' 
verwr rring veroor aa h t. godsdien uit die mo ie ge. we vir liggaamlik-gestreJ11' 
Hy het gevra dat die rna ie skrap word. des op die kampus te onde( 
so v rander word dat die SP· Die versl g van die kom- soek, 
k n~idaat .~ie verpl.i~ wor missie van onderso k na die Die hoe druip- en staa~' 
om n . pesl.flek politieke of wen likh id van reaffilia. ie yfer onder eer tejaarS IS 
god~lensuge standpunt te br die ASB i nie bespreek ook b spreek maar daar jS 
stel me. Mnr. Joh n Schnee- m omdat 'n fstapmo ie be luit om ak i in die "1/ r 
berg~r het. gesa ~at 'n SP- aanvaar i . Oi r de daar- b nd in di hande van die 

d t OJ v rplig behoort voor i d t di privaatwyk h r hie rgie te 10 • 



INUusl Di M tie, Donderd ,5 Mei 1983 It 

ASB-ONDERSOEK: 

Argumente tiperend 
van SA politiek 
DIE getuienis wat voor die SP se kommissie van ondersoek na die wens 
likheid van reaffiliasie by die ASB afgele is, was tiperend van onder 
skeidelik die linkse en die regse politi eke denkrigtings in Suid Afrika. 

A en U. 
'n Ge kiedeni 
van ge kille 

Die getuienis ten gunste 
van reaffiliasie is kortliks: 
Prinsipieel is die ASB 'n or 
ganisasie vir 'n bepaalde taal 
of kultuurgroep se belang. 
So 'n organisasie het be- 
taansreg in terme van die 
beginsel van vrye as osiasie. 
Afrikaanse universiteite het 
dus 'n verantwoordelikheid 
om by hierdie organisasie in 
te kakel. Stellenbosch is 
deel van die Afrikaanse ge- 
kiedenis en moet hom nie 
di tansie r van sy erfenis nie. 
Stellenbosch kan vanuit sy 

aard 'n positiewe bydrae 
mank tot die herdefiniering 
Van die begrip "Afrikaner". -----------------------.----------------------.--------------------- 
Stellenbosch se beeld reflek 
teer reeds in die kleine wat 
'n mens graag in die Afrika 
nerkultuur as geheel wil sien 
gebeur. Stellenbosch se 
denkwyse reflekteer huidige 
progressiewe denke en Afri 
kanerdenke sou onvolledig 
Wees daarsonder. 

Denke 
Die ASB bied aan Stellen 

bo ch die geleentheid om 
kontak te maak met 'n breer 
pektrum van denke. Die 
ASB leer 'n mens ook dat 
d r in Afrikanerdenke ruim 
te i vir politieke geskil. Die 
ASB het 'n rekord van uit 
waanse kontak wa rby stet 
lenbosch net baat kan vind. 
Bruin en swart studente is 

bereid om te praat met men- 
e wat bedingingsmag het, 
en die ASB is op grond hier 
Van relevant in die land (sic), 
n t oos Inkatha. 
Stellenbosch kan me r ge 
gh bbend verteenwo rdig 

word deur die SR as -deur 
di ASVS as gevolg daarvan 
dnt die SR meer gewig a1 
dra by die ASB. 
Die argumente wat teen 

r affiliasic g lewer is, is di 
Volgend : 
Die ASH i 'n organi asi 

m. t 'n vcrkrampt siening. 
~Il i 'n tagnant organi a 
sl.e wat verval het in 'n uitge 
~ nde politieke dogma. Die 

B is verteenwoordigend 
van 'n laertrek-mentatiteit 
I rWyl die Afrikanerkultuur 
lerk genocg is om nie ge- 
1I1obilis er t word in 'n ho 
~og ne groep nie. 'n Verlig 
~ tcllenbosch waarborg 
nle 'n verligte ASB nie. 

Impak 
Vir Nie-Blanke het di 

~aaOl Stenen~>sch baie meer 
~mpak a die naam ASB. As 
J~ 'n Nie-Blanke ou vra wat 
Vir hUlle die belangrik te is, 
• t lien bosch of die ASB, 01 
lY vind dat bale nog nie ~ts 
~an die ASB gehoor het nie. 
"dcr &roepe pr at eerd r 

III t U .a m t di A B. 
[)ic argum nt dat Inkatha 

III tdj ASBskakelgaanni op . n' Ole. Be f Inkatha dan 
d I dut die KP-g orienteer 
n ASB-hoofhestuur maar 

t deur 16 of 18 LV' ver 
~c nw ordig word terwyl 
~ I IJcnbo ch eintlik beter 
a~ &.ang tot die regering het 

dl ASB nie . 
. US is deel van di dina- 

n1le h . d k . . rvormrng n 10 

rUI<!-Afrika n gaan deur r - a f'1' I ia ie n bande gel 
:ord. Ons het nie die lomp 
u . R-struktuur nodig om po 
I((eke' " . I t rm iau w van stape 

tuur nie. 
d rYe ASVS i. vir US vol 
o Ode kan al met die ASB. 

Die ASB speel reeds US se 
rol by die ASB en van US se 
studenteleiers het reeds in 
individuele hoedanigheid by 
ASB-kongresse opgetree. 
Die SR is nie verteenwoor 

digend van 'n heterogene US 
nie. Die SR is 'n eksklu iewe 
groep en nie verteenwoordi 
gend van die denke van Stel 
lenbosqh nie. 

hier as in die Noorde. 
Die politieke relevansie 

van reaffiliasie Ie in die im 
bolisie betekenis daarvan. 
Daar is nie 'n werklike impak 
op landsbeleid nie. 
Studentepolitiek gaan in 

die toekom baie verander. 
Daar gaan 'n toename van 
swart tudente op NUSAS 
kampusse plaasvind, Hierdie 
swart studente gann hulle eie 
organisasies stig as gevolg 
waarvan NUSAS gaan ver 
dwyn. Wit-swart polarisasie 
volg. 'n ASB-geaffilieerde 
US sal dan deel he aan hier 
die polarisasie. 

NUSAS 
Daar moet Hewer 'n aktie 

we poging van US uitgaan 
om kontak te kry met UK en 
UWK. Ons pHg Ie eerder 

ng • 

N M - .. ~ ~ . ~~ ~,~ ..... __ 

lE 
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okus op USKOR I 

di e Afdeli 9 
Voor liter: GOnter Rien 
hardt. 
Daar is twee klinieke, 

naamlik arepta en Bishop 
Lavis, waar enecsku nde 
en V rpl egkund -student 
dien. I wer. Die Bi hop 
Lavi kliniek funksionecr 
twee k er per week (vakan 
sies ingesluit) en die kleiner 
Sareptakliniek een keer per 
wek. 

I). ar is ok 'n opgel ide t g 
nol og en 'n apteker teen 
woordig wat junior tudentc 
ond rrig in armakologie en 
Laboratoriu mtegnieke. Elke 
kliniek het 'n komite wat 
gladde funk. ionering ver 
seker en 'n takkomitee van 
veertien lede vorrn. 
Ter illusrrasie van die kli 

niekdiens kan enkele van die 
t 982 tatistieke genoem 
word: Unlek 

Studente kry 'n unieke 
kans am pa iente re diag 
noseer en te behandel, onder 
toe. ig van 'n geneesheer. 

Kllnieke 

By Bishop Lavis Kliniek is 
89 klinieke aangebied en by 
Sarepta 35 klinieke. 

Daar is 2080 pa ierue by 
Bi hop Lavis ge. ien en 444 
by Sarepta. Die aantal tu 
d nt b trokke by klini ke 
was: Bishop Lavis 841 en 
Sarepta 156. 

I liNKS en ONDER: Mediese dienste 
word 9 I war in kli 
nieke by Bishop La 
vis en Sarepta deur 
Geneeskunde-en Ver 
pleegkundestuden 
teo M ca 

Voorsltter: Dani~1 Ross. 
USKOR dienste in hierdie 

gebied met sy 15 000 inwo 
ner. vlot goed. Entoe. ias 
tie e en vindingryke studen 
te-vrywilligers maak 'n groot 
uk es van die bree pek 
trum aktiwiteite wat hier 
aangebi d word. Ses kos 
huise is in Macassar betrok 
ke en hulle word afgepaar in 
'n mans-damesko hu is kom 
bina ie wat elk 'n projek 
hanteer. 

Hierdie sportaanbieding 
i baie popular. Skeid reg 
terkursusse en netbalafrig 
t ing word baie goed byge 
woon en ontspanningsgim- 

ar-gebied 
BO: USKOR se doel is om die verskillende 
gemeenskappe te help om te leer hoe om 
self effektief verder te bou. 

nastiek word beplan. Kuns 
en musiekonderrig word 
aangebied in 'n poging om 
die skoolkinders se inisiatief 
te prikkel en daar word ge 
reeld kornpetisies gehou , 

Etlket 

Vir dogters word grimeer 
en etiketkursusse aangebied 
en 'n modeparade sal binne 
kort plaasvind. Loopbaan 
voorligting geniet ook aan 
dag. Die entoesia me wat 
onder studente en kinders 
heers en die goeie samewer 
king met geme nskapsleiers, 
is baie bemoedigend. 

ionele baan 
Sup rvlsor: Mej. V. du Toit. 
Hierdie been van USKOR is geweldig besig en die vyf 

maatskaplike werkers is erg oorlaai met werk. Gevallewerk 
.n gemeenskap werk word gedoen en daar is een maat 

. kaplike werker in elke distrik behalwe in Scottsdene waar 
twee werker is. Stud nte in praktykopleiding van die de 
partement Maat k plike Werk word gebruik om die diens 
me r effektief te maak, 

Die maat kaplike werkers word dan ook betrek by na 
vorsing en behoeftebepalings in die onderskeie gebiede. 
Een baie su ksesvolle projek, naamlik die vir Verstandelik 
Erg G stremde kinders (VEG) kan genoem word. Kinders 
van Scottsden • Kraaifontein, De Novo, ldasvallei en Cloe 
t . viii word hierby b trek. Die doel van die projek, waar 
by USKOR, di akulteit Opvo dkunde, die Dept. Maat 
skaplike Werk en die Dept. Ligg amlike Opvoeding b - 
trokk is, i. om kinder. wat uitge luit word by skoolplig, 
maar steed. opvo dbaar is, rnaksimaal te ontwikkel. Hier 
die projek i besonder suksesvol. 

Vo r Itt rr Chrl to Vi 

BO en HEEL 80: Toutrek en rugby is twee 
van die sportsoorte wat USKOR /ir die 
bruin gemeenskap organiseer. 

Tandh elkunde 
Voonltter: Andre Niemand. 

Die tandheelkund kliniek 
i. gelee te Bi hop Lavi en 
funk ioneer twee dae p r 
week. Bedags word voorko 
m nde tandheelkunde toe 
gepas, tcrwyl daar aans 

proj kte 
Voonltt : Loui a Steyn. 
Gemeen kapsw rk word 

op 29 plase deur veertien 
koshu ise en nagenoeg 80 
stud nte hant er. 'n Primere 
do t van USKOR se betrok 
k nh id by di grot end els 
ong I Herd en onopgeleid 
plaa rb ider, is die bekarn 
ping van drankmisbruik en 
die daar telling van daar 
die da rstelling van kon 
struktiewe vryetydsbeste 
ding. 

name omdat daar 0 'n groot 
behoefte is. Omdat dit op 
die oombllik parstyd is, word 
daar slegs een keer per week 
diens gelewer en die volgen 
de word beoog: u itgehreide 
sportafrigting, koor ktiwi 
teite.Iees-en kryfkursu s , 
huisvroueklub., kinder 
klubs en 'n tuinbouklub, 

Die plaasarbeider bied 'n 
werklik uitdaging aan die 
student omdat opheffing. 
werk hier met groot vrug ge 
doen kan word. 

noodbehandeling gedoen 
word. Ongeveer twaalf stu 
dente (tandheelku nde en 
mondhigiene) woon onder 
toesig van 'n tandarts elke 
kliniek by. Saans word tus 
sen tien en vyftien pasiente 
gehanteer. 

Voonltter: Tania du Toil. 
Scottsdene is 'n gebied 

met reusebehoeltes Bruin 
m n. e u it die laer sosio-eko 
nomie e groep bly hier. So- 
io-maatskaplike dienste i. 
hier nog gew ldig onder 
ontwikkel en die gebied hou 
groot potensiaal vir USKOR 
in. Da r word drie keer per 
week U KOR-aktiwiteite 
aangebi d wat g reeld deu r 
honderde kinders bygewoon 
word. Aktiwiteite soos koor 
afrigting. stryk- msemble 
werk, dansklasse, gimnastra 
de en dramaklasse word aan 
gebied. Met sportafrigting in 
n tbal, vlugbal, atletiek n 
rugby i. al op klein. kaal be 
gin, maar ernstige tekorte 
aan vrywilligers skep pro 
bleme. Om aan hierdie ge 
weldige behoefte te voor 
sien, word 'n ernstige beroep 
op addision le vrywilligers 
gedoen om a seblief no yore 
te kom odat effektiewe pro 
jekte gel 00. kan word. 
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f'KONTANT VIR KINDERS': 

ervormde Kerk 
reageer Op berig 

Omstrede 
In die derde plek h t hier 

die om trede artikel in die 
vorm van 'n klein rubriekie 
in die Vroue-Hervormer. 'n 
bylae tot Die Hervormer, 
verskyn. Hierdie bylae het, 
soos gewoonlik, ook Bybel 
studietemas, ook oor huwe 
liks- en gesinsverryking ge 
handel. Dus sou artikel met 
'n politi ke kleur allermins 
hier verwag word. Die be 
trokke rubriek het 'n reeks 
soortgelyke soektogte na die 
oudst e vrouelidmaat, die 

---------- oud t manli e lidrnaat en 
die oudste predikantsvrou in 
die K rk ond rneem. Die 
soektog na die grootste ge 
sin in die Kerk i dus maar 'n 
voortsetting van dieselfde 
rubriek, veral as daarby in 
ag geneem word dat die aan 
hef van die artikel wys op 
1983 as di g insjaar.Jndien 
hierdie artikel 'n poging. ou 
wees "om die wart,?ehoorte- 

C. KRUSCHE, Herold syfer teen te iaan ,dan vr~ 
kryf: 'n mensjou afwatter bedrei- 
flROBEER ons Administra- ging die Kerk in die vorig 
sie dalk 'n heeld van skone kompetisies wou teenstaan! 
onskuld, wonderlik harmo- Verder vestig ek u uandag 
nicuse welwillendheid en da rop dat die sluiringsda 
Vicloriaanse kui heid skep tum vir die sogenaamde 
d ur die "idee" waarvoor kompetisic 15 Septemher 
StclJenhosch staan, tot uit- 1983 is. Die tyd vir won 
drukking te bring'! l--,---~:_--------------r 

'n Feeverhaaltjie van stu 
dentclewe'! 
Alternatiewelik: is dit dalk 

~ie eerste strategiese sku if 
III 'n goedbeplande veldtog 
om 'n verpligte uniform in te 
t,el - grys vir seuntjies, geel 
Vir meisies? 
Wat het geword van aka- 

~emiese presrasie? SaI'n das 
n predikaat werd wees? Sal 
die geestelike verryking en 
ontwikkeling aangespoor 
word deur di dra van sok 
kies en skoene? 
Deurdat al hoe meer ver 

IlntwoordelUtheid van die 
~tudent ontneem word, word 
n klimaat g kep w t onver 
antwoordelikheid en apatie 
aanmoedig. 

CHARt FOURIE, Voor It 
t r: Hervormde Studente 
Verenlglng,8kryf: 
EK het met jarnmerte van u 
onverantwoordelike berig 
gewing in Die Matie van 
Vrydag, 22 April 198..1, ken 
ni geneem. Die voorblad 
artikel Kerke gee kontant vir 
kinders is (I) onoorspronk 
lik, (2) onweten. kaplik en (3) 
trek die saak uit verhand. 

In die eerste plek is dit 
grootliks 'n klakkelose ver 
taling van 'n berig in die SUII 
day Times, 
In die tweede pi k blyk 

dit duidelik dat u verslag 
g wer geen in. ae in die oor 
Spronklike berig in die 
Vroue-Hervormer gehad het 
nie en hy hom dus nie van 
die feite vergewis het alvo 
rens hy 'n aanval op die 
Nederduitsch Hervormde 
Kerk gemaak h t nie. Enke 
Ie motiverings: 
Hy noem die Nederduitsch 

Hervormde Kerk die klein 
ste van die drie Afrikaanse 
u terskerke, terwyl die kerk 
like sen us van 1982 toon dat 
ons lidmatetal soos volg met 
die van die Gereformeerde 
Kerk vergelyk: 193091 
(127346 belydend) teenoor 
114221 (75309 belydend). 

Ma 
Van 
S. h£ BEE Prbu.k ..... ."ryr,' _, 
~N sy reaksie op di uit lag 
an die Mon t rv rgadering 
rakend Die Matie, kryf die 
redakteur in die hoofartikel 
vanD' M l() Ie atie van 30 Maart 
, 83 dat die uitslag nie ge 
nl:n moet word as 'n corwin 
~ng Van die "verligt "oor die" verkramptes" nie maar 

, Crder gesien 010 t word as 
t~ oO:winning vir die "kri 
ese tngesteIdhcid". 

f Daarmee is sekerlik nie 
OUt te vind nie. Wanneer 

Volg ns dr. OJ. van Wyk, 
redakteur van Die Her 
vormer, het geen verslag 
gewer van u blad by hom in 
ligting oor die betrokke arti 
kel ingewin nie, hoewel u be 
rig dit impliseer. Dr. Van 
Wyk het weI sy mening oor 
die artikel vir 'n verslagge 
wer van di Sundav Tim s 
gegee, maar is volgens hom 
in di betrokke blad verkeer 
delik aangehaal. 

Uberig beweer dat die ar 
tikel 'n uitnodiging "aan die 
groot te gesinne in die on 
derskeie gemeentes" was, 
terwyl daar in werklikheid 
slegs "na die grootste gesin 
in ons Kerk" gesoek word. 

DIE brlewe vir publlkalle 
moet gerlg word aan: Die 
Redakteur, Brlewe, Ole Ma 
tie, Lang nhoven-ltudente 
s ntrum, Stellenbo h 7600. 

Bri we m t a bile' 
bondlg moontllk wees en 
moet die naam, die adr n 
die handtekenlng van die 
skrywer b vat, selfs al word 
'n IkuHnaam g brulk. Ole 
Idendtelt van die skTywer In 
laalgenoemd gev I word 
streng gehelm gehou. Bri - 
we wat nl onder 'n skull 
n am g skryf word nle, sal 
te aDe tye voorrang genlet. 
En e penoon of Inllanlle 
wat d ur 'n brl f & ra.k 
word, I 'n k n kry om t 
antwoord. 

Na my mening i dit wei 
aanvaarbare en e bare 010- _-----------. 
tiewe. Die b kuldiging dat 
die oektog na die grootste 
gesin in die Kerk "net r e 
verhoudinge k n vertroe 
bel", kom du in werklikheid 
die verpoliti er nde berig 
gewers en, indien u hom kor 
rek en volledig aangeh al 
het, ook u kommentator toe. 
Dit is jammer dat onver- antwoordelike beriggewing 1- --1 ..... _, 

die N.H. Kerk, wat relatief 
klein op hierdie kampu ver 
teenwoordig is, onverdiend 
in 'n swak lig stet. 

derwerke is sekerlik nog nie 
verby nie, maar dit i werk 
lik te vee I g~vra om te ver 
wag dat daar voor die keer 
datum kinders uit reak. ie op 
hierdie oproep gebore sal 
word! 

Wat wou die Vrou -/I r 
vormer dan uit indelik b - 
reik? Kortlik dat die waar 
de van die g in en die ryke 
seen daarvan in die kerklike 
en gemeenskap: lewe he, ef 
sal word. 

Motiewe 

Ons vra onverskoning vir 
die foutiewe beriggewing oar 
die groott e van die N.H. 
Kerk. Die ess nsic van eli, 
berig is egter dr. VlllI ~I'k 
. se hew erde uitlating dat die 
kompetl. io 'n poging i om 
die hoe swart gehoortesyfer 
teen tc staan. 0" s wonder of 
die verslaggewer 1'(111 die 
Sunday Times cIJ. Van Wl'k 
W vcrkecrd lik kou aanhaal 
elm ltv niks soongelvks gere 
hct nie. Dit wil dus vir Oil 
voorkom dat dit dt Vall 
Wl'k is wat die kompetisi 
I'l;,]>o/ilif(>cr hot, Om aan 
vuar egter II motivering vir 
die kompetisio as '/I beter 
refleksie \'al1l1 kerk '11 daar- 
0;11 plum Oil. die brief so 
pn minent moontllk om die 
saak reg te stel. (R d.) 

be kuld, 
mnr. Joubert egter in Rap 
par' (27 Maart 19&~) aange 
haal word, het hy meer te 
se: Onder ndere dat dit ook 
'n oorwinning oor outorita 
rio me is. Wat hierdie outori 
tare me is waarna hy verwys, 
was nie heeltemal duidelik 
nie. In 'n onderhoud met 
Var. ill' die tudentekoerant 
van di~ Ik ys, het rnnr, Jou 
bert egterverd r da ropui.t 
gebrci en ek haal aan Ult dl 
uitgawe v n J() M.aar! 1983: 

". . . die oorwlnmng h t. 
wyer implikasics - dit toon 

di opkoms van 'n nuwe 1 • 
se groepering van 'oorbe 
ligle. ' aan, Die 'oorbetigt ' 
het die outorit re rd van 
die regering s hervormin - 
planne verw rp." 

Bogenoemd a nh lin 
is nogal in i ~ w nd t me~s 
sy hoofarlikel wa rna .ek 111 
die begin verwys her, In ge- 
dagte hou. 

Oit is dui lik dat mn:. 
Joub rl hom tui v I by die 
oorbeligt . Daa e het k 
vrede. Ek wil hom gter vra 

Chnstian unity 
call by C 

come 0 set in our exclusiv 
brand of Chri tianity that we 
have I . t i ht of th truth 
that w ar II reconcil ble 
in God, In God, ware a 
new cr ation. 

M anlngful 

Taalverskll 

BRIE~lEn() ... 
Cont t 

BeldoDilDI R 
r:Kw 

termyn v n vori 
DJ.Br s Adr 
strek word. 
W. St nkampl T I at ont 
vang. 

vir r kl ur 
by di 

Ver ra in i 
nie vrou se skuld 

Roo word ing w 
k ntoor. V rite 
di R-kantoor 
b 

by 
be kik .. 

r . 

eweld 

of r. 
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klub hou 4 ur 
marathon mr fond e 

deur P nny Plo hm nn 
DI US-netbalklub het vanaf Donderdag, 28 April. tot Vrydag 'n vier-en-twintig uur 1 ng 
netbalmarathon in die Langenhoven Stud ntesentrum gehou. Die marathon is gehou om Iondse 
vir die netbalklub in te samel. 

Elke klubspeelster her gehou, 
voor die marathon met moei- Wanneer daar 'n tydjie 
te borge gewerf om hulle was, het die dame hulle op 
poging te steun. Die wed- die hoogspringmatte en 
stryd is op 'n heel formele sla psakke tuisgemaak en 'n 
wy e aangepa . Met 5 peel- uiltjie probeer knip. Van 
sters (in pia, s van 7) aan 'n slaap was daar ine sprake 
kant is wedstryde op 'n uit- nie. 
ruilbasis gespeel. Twee Om Vrydagmiddag om 
skeidsregter moe to sien een-uur het die netbalspeel 
dat wedstryde nie later in 'n stes moeg, maar tevrede, 
blote balgooiery ontaard nie, saam met hul afrigters mev. 
maar weI dat wed tryde met Hantie du Toit, mev. Foul 
eros en volgens die reels ge- kes, Leonie Verst r en Riana 
spec I word. Langenhoven en ook in die 

Blink Idee teenwoordigheid van di 
Rektor, prof. M.l de Vries 
en die SR-voor itter, mnr. 
Deon Rou ouw 'n glo. i op 
die suks e volle poging ge 
klink. 

DIE US-netbalklub het Donderdag 28 April tot Vrydag 'n 24-uur 
lange marathon in die "Gat" gehou. 

MUURBAL: 

US-mans behaal 
• •• oeie oorwmrrmg 

deur Elmarie Engelbrecht 
OP Maandag 25 April het die B en D-mansspanne vir die Maties goeie 
()orwinnings behaal, terwyl die A en B-damesspanne verloor het. 
Die dames A-span het te vir die Maties aan te teken In hierdie wedstryd kan 

teen Milnerton A gespeel en nie. die puik spel van vera) D. 
her die wedstryd met 1-5 Ploff uitgesonder word, wat 
V rloor. J. Brink het die bes- Mans die meeste punte vir die B- 
te prestasie gelewer deur 'n span aangeteken het. 
I Iling van 3 -1 aan te teken. Die mans het veel beter as Die D-span wat teen Weer- 
~ie under spanlede se tel- die dames gevaar, Beide die mag se D-span te staan ge- 
hngs was as volg: Ben O-spanne het goeie oor- kom het, het ook as oorwin- 
F. Hanekom 0-3 winnings vir die Maties be- naars uit die stryd getree. 
K. Euston-Brown 0-3 haal. Die telling. was ~-O i.n die 
Ii. Wohlbur 0- 3 guns v~n die Mattes. N ie een 

g Die Maties se B-span her van die Weermag se lede 
teen WPCC se D-span ge- kon daarin slaag om punte 
speel, aan te teken nie. Die Maties 

Die B-span het hul wed- se span, bestaande uit J. Ver 
stryd met 4-2 gewen. Die meulen, M. Kidd, G. Hick 
onderskeie spanlede se tel- ling en K. Sindain het goeie 

I muurbal gespee1. 
liIngs was as vo g: Met hierdie oorwinnings 
F. Pauw 3-1 kan daar verwag word dat 
M. Engelbrecht 2-3 die Maries hierdie seisoen 
S. Voges 2-3 nog goeie vertonings gaan 
D. Ploff 3-0 lewer. 

Ondersplt 

h Die B-span het teen Our- 
Qnville A te staan gekom 

en ook hulle het met 'n tel 
ling van 0-6 die anderspit 
g~derf. Die span, bestaande 
UII U. Pauw, J. Bounke, P. 
~e Villiers en A. Brookes 
on nie daarin slaag om pun- 

Die komitee het verder 'n 
blink idee gehad deur elke 
span te versoek om 'n piek 
niekmandjie saam te bring. 
So is die spangee bevorder. 
Die derde span het m 1 'n 
televisiebraairooster opge 
daag en tot laatnag braaivleis 

s goeie voorb r .iding vir 
die man thon g dien. 

In die wedstryd tussen 
Stellenbosch C en Van der 
Stel B her die Maries uit t - 
end ge. pe I en met 52-10 

g wen. Die oorwinning i t 
danke n goeie sam sp I en 
akkurate doeJe van Petro 
Hencox en Karin Mork I. 
Die span be t n uit baie 
jong peel ten en di oor 
winning het bale vir die span 
beteken, 

V rlen 

van 29-48 te n Matie se 
d rd span b hUH I. 

Srellenbo ch C kon on 
gelukki nie di mo. teen 
Victor V rst r ('n p n met 
'n hele pa r Boland en S.A. 
spe lsters) opkom nie, Die 
telling was 67 -10. 
VOLLEDIGE UIT LAEI 
Ug 11 
US A klop US D 48-29 
US A klop US B 53-34 
US C klop van der Stel B 
52-10 
US C verloor teen Victor 
Venter 10-67 
U a2a 
US VII klop US V 28-20 
US VII verloor t t n trand 
A 1 -41 

Uga-wedstryde isop Sater- r-------------------- 
dag, 23 April, op die Welge 
val1enbane.gespeel en dit het 

deur Janine Okkenburg 
blE SA- Atletiekkampioenskappe in Bloemfontein het 'n nuwe .Matie 
bOk opgelewer. Sy is B ermien Conradie, 'n B A Regte-student 10 haar 
derde jaar. 

R nnien se hele lewe be 
stann n!e net uit atletiek nie. 
¥ genIet dit ook nie altyd 
~:\ Haar prestasies is alles 
,{ aar die genade van die 
l,..ere. Spring~kkleure was 
ir haar 'n totale verrassing 
en Sy kan dit nog nie glo nie. 

Oefenlng 

I ~rmien is in Durbanville 
a re en het tot in matriek 

d a~ skoolgegaan. In stan 
tie~l ~wee het sy begin atle 
la ardloop en aan nael d!r~ deelgeneern. In stan 
kie ;ege, toe sy begin hek 
lid' ardloop het, het sy 'n 
klu~an die Parow Atletiek 
Ma l. geword waar sy deur 
Me;laan Meyer algerig is. 
nin) gedi siplin erde oefe 
h t, ~n deursettingsvermo~ 
nege ~rmien in standerd 
Itanl. dIe WP-skolespan ge- 

le~~ hanr eerste jaar op Stel 
jun' 0 ch het sy aan die SA 
8enlors en die SA 0/21 deel wektm. Omdat sy nie baie 

ae behaal het nie, het 

sy in haar tweede jaar by 
Pierre Thiart begin oefen. 
Aan die einde van haar twee 
de jaar her sy die Dalrymple 
gewen. Verlede jaar het sy 
die 0121 400 m hekkiestitel 
op die SA-kampioenskappe 

BERMIEN 
CONRADIE 

gewen. Vanjaar het sy weer 
die 0121 400 m hekkiestitel 
op die SA-kampioenskappe 
gewen. 

In die 400 m hekkies op 
die SA senior-kampioen 
kappe vanjaar was Bermien 
derde, met Charmaine Fick . 
e r te en Myrtle Simp on 

Matie hockey team 

beats Old Mutual 
deur LucIa van Eeden 

THE first men's hock y team of the Mati is 
still unbeaten. On Saturday 23 April the first 
and second teams beat the team of Old Mutual. 

During the first half of the 
game the first te m struggled 
to find their footing and Old 
Mutual u. ed their chance to 
score the first goal. In the 
second half, Gerrie Pienaar 
put the first ball in the box 
for the Marie team. The 
Marie players Bernard Abra- 
ham. on and Cr ig Cleaver 
u d their positions, while 
the captain, John Black, 
orted out the tr tegy. 
David Gr nger finali ed th 
game by coring the I t goal 
during the last five minute .. 

Forw rd 

Th econd team al. 0 had 
to d fend th ms lve ag insr 
Old Mutual. The first half 
ended with one goal to ach 
t am. The forward ran w 11, 
but the halves and bit 'k 
failed to feed the ball to 
them. 

tweede. Bermien kon nie glo Thi. led to their do nfull 
dat sy Springbokkleure vir of 2-1. It was not a good 
haar prestasie gekry het nie. I.-I_n_t_c_h_, h_l_lt_a_g_~o_o_d_le_(_>n...,'--1 
Sy was glad nie opgewonde 
oor haar Springbokkleure 
nie: net bly dat die opoffe 
ring die moeite werd was. 

Berrnien glo dat haar 
Springbokkleure gekom her 
deur die genade en by tund 
van die Here. 

Bevr dlglng 

Alhoewel BerOlien tie 
tie nie altyd geniet ni • p~t 
sy tog bevrediging danruit. 
Atletiek leer haar om op 
haar E loof te vertrou ~n 
dit bring haar nuder aan di 
Here. Atletiek bled ook vir 
haar bale geleenthede om 
nuwe ondervindinge op t 
doen. Sy ontmoet baie men e 
en leer baie daaruit. 

Bermien kom glad nie ult 
'n sportfanatie e familie nle. 
Sy wil nog een j ar aan aue 
tiek dedneem en dan ophou, 
want baar akademie ). vir 
haar baie belangrik en sy wil 
meer tyd daaraan toewy. 

Judo pan 
stei 
tel ur 
'n MATIE PAN het g du 
rende die naw k v n 22 
April aan die Tygerb rg e 
op judotoernooi de Ig - 
neem, Die Matie pan het 
grotendeels teleurgestel en 
kon slegs twe eerst plekke 
beh al. Die volg nde M ti 
her plekk behaa]: 

ol7t kg: N. Beyer 
F. ouri 

0/78 kg: R. Reynek 
0/86 kg: K. Conradie 

C. Alberts 
Ope: K. Conr die 
Dames: 
0/52 kg: O. Mile 
0/61 kg: O. Miles 
0/66 kg: M. 00 thuizen 

Brink, Roos & Du '1 it het vaka tures vir stud nte met B. R '. f 
B. Rek, llons. wat hul as ,eoktrooie rde Rek urn sten wll b • 
kwaam. 

Ons hied 

• 
• 
• 

Skak 1 of kryf g ru aan nl en v n di vol lld ntor 

Kantoor T ) foon Po bu 

Kaap tad (021) 41267( 1 )47 
B llvill (021)971831 168 
Paarl (02211)23141 226 
Ceres (023 ) 21140 9 
Moorre burg (02642) vr 348 1 2 
opt iding (8 11 ville ) (021) 979 08 951 

Indien u belangstel in 'n b itr ,kking by vall ons kantore lders ill die 
Republiek I kan II m .cr illligting 0 'r hul by ni )n van bogclloemd 
kantore verkry. 
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te vyf minute 
het Eendra die oorhand in 
die. bum gehad. E ndrag 
het t Ik n g durende di 
wedstryd di bum gedraai 
en uiteindelik drie vas kop 
pe haak. Die agterlyn van 
Eendr g h t met goei be 
wegings Hui Vi r laat 
bont taan op die verdedi- 
ging. Nico Wilkens, heel- _ 
gter van Eendrag, het ge 

vaarlik gelyk wanneer hy by 
die agt rlyn aang luit het. 
B nni Nell het na 'n net 
jie e breek lag en 'n lang 
lopie langs die p .. le gaan 
druk. Die ukse volle doel 
skop het E ndrag e voor 
sprong tot 16 - 2 vergroot. 

Aan die einde van die 
w d tryd het die hum ure 
be in opvl m, maar die 
sk idsregter, mnr. Potgieter, 
het dit beeindig met 'n traf 
skop an Hui Vi r . 

.-------------. Die la tc drie van Een- Vir die Matiespan, wat Die Mali span her met minute geduur her, was di 
dr i deur Swan r Id r, di me stal uit onervare peler anvallend p I di Ikey Ik ys re d m t 31 - 15 
vleu I van ndrag gedruk bc. taan, was dit 'n reus taak s patroon van p lontwrig. voor. 
n 'n volle agterlyn b we- om die rvare span van Ikeys Hull het die e rste do I aan- In di tweede h lfre hel 
ging, Di I kop wai mi ann te durf. Die lkey pan geteken. die Maries gesukkel nadal 
en ~endrag het y onoor- be. taan onder nder uit Di Ikeys het m ttertyd een v n hul uitblinkers, Jeff 
wonn tatu met 'n corwin- twee Springbokke, Roger egter di oorhand gekry. Na 
ning v n 20 - 2 b hou. Koenitz en David A hwath. die eerste helfte, wat twintig Gr n, sy enkel b eer h I 
1----------- ..... --------------------, Di Ikeys het voortdurenf 

aangeval en 'n aar blit ige 
do Ie ng tek en. 

d ur Anel Coetze 

OP at rdag 23 April het di Maties se eerste dameshokkiespan gelykop 
pe I t en Tuin in di W telike Provin ie e seniorliga. 

maar drie vinnige do le teen oorwinnings b haal, Die vyf 
die Mati h t hulle neder- de pan het Old Mutual met 
I ag betcken. 5 - 0 geklop, tcrwyl die es 

Die vyfde en se de spanne de pan Groenpunt maklik 
het egt r u it eblink en goei met 6 - 0 gewen h t. 

d ur Hu 0 Lambr chi 

NORA J i teed onoorwonne in Afdeling A van die Sauerliga, na die derde ronde wat 
V rydag 29 April op Coetz nburg afgehandel is. endrag het die span van Hui Vi er m t 20 - 2 
geklop. 

bal opgerar p en oorgegaan 
vir y twe dedrie. Swanefel 
der het die drie verdoel n 
di telling was 10 - 2. 

Skrum 

of. v s Voo prong 

Humeure 

ho 

V rd dl In 

UI bll k 

pan het go 
oud tud nte, 

LEON BELL, die beweeglike flank van Eendrag rank hoog in 'n 
Iynstaan teen Huis Visser. Bell het 2 goeie driee teen Hui Visser 
gedruk. 

deur Hugo Lambreehts 

DIE Maties se eerste basketbal-mansspan het Donderdag 28 April op 
hul tuisveld met 31 - 15 teen die ervare eerste span van die Ikeys 
verloor. 

kie pa speel 
op in WPliga Di uitblinker in die tv! " 

ti . pan was Chri. Goatley 
en Nigel Payne, wat vo rt" 
durend angeval het n IirTI 
pel g lewei her, Op die ve(" 
dediging het Rick Coetz • 
'n p tar balle blit ig van dIe 
lkey algen em. terwyl A"c1 
Moehrke goed gedryf het. 

ANNEMARIE MEV R (r 9 ), Sprin bokhokkiespeel ter van die 
M ti op pad n een van haar goei doel teen Tuine. Die MatiSS 
h t met 2 - 2 gelykop ge peel t en Tuin . Bide doele van die 
M tie is deur Annemarie Meyer aangeteken. 


