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• • ettsie 

opspraal{ 
SPANNING het onder dosente 

gcheers terwyl die versoekskrif, 
waarin 301 dosente hulle ten gun 
~e van 'n verklaring van Bespre 
ttng groep '85 verklaar het, op die 
ampus rondgegaan het. 

" Volgens ingeligte bronne het die 
d vonke gespat" toe die Iys in die 
epartement rondgegaan het. 

Van die bodes by die Landboufa 
fulteit het die dosente wat nie die {IS onderteken het nie, daaroor gc- 
onfronteer. 
'n Duitse TV-netwerk het van 

d esweek 'n onderhoud met prof. 
Willie E t rhuyse, promincnte lid 
van Besprekingsgroep '85, oor die 
V rklaring gevoer. 
" Na verneem word, het hulle 
geweldig gesukkel" om enige do 
ru te kry wat prof. Esterhuy e 

w u tcenstaan. 
Volgens prof. Sampic Terre 

blanche, leier van Besprckings 
groep '85, gaan dit "op Stellen 
?O tch in die vervolg saakmaak of 
J~ dcel was van die 329 was of 
Ille". Na die verklaring "kan nic- 

Prof. SAMPlE TERREBLANCHE 
rand. meer twyfel dat daar 'n be 
vClngnke, en hopelik betekenisvolle 
t~r.andering in die politieke orien 
te te van die meerdcrhcid dosen 
h' Van die universiteit plaa vind 
'11." 

11\ Hy het ge e dat in die NP 
h ond tuk, Die Burger, sc onder 
d?Ud met van die do ente wat teen 
• ~ die verklarin gekant was, 
o~tters onvleiende en ondeurdagte 
rn fllerkings teenoor koJle as" ge 
daaak is. "Hulle het geinsinueer 
"" t die ondertekenaars nie hulle 
w crk doen nie." Van die do ente @:t hUlle teen die verklarin uit 
llr sPre k het, w s akademici 00 
lli Off. Tom Dr yer van die Inge 
va Ursfakuliteit, Frikkie Thiart 
Ii k die Depart rnent van Mens n e Bewegingskunde, Bun rikoYcn , voormalige hoof van Af- 

uanse Kultuurgeski dcnis en 

Gawie Cilliers, voormalige voor 
sitter van die FAK. 

Volgens Die Burger het prof. 
Dreyer gese hy is nie een van die 
"27 of 28 nie, maar een van die 
US se sowat 700 dosente." 

Prof. Terrcblanche het daaroor 
beswaar gemaak dat Die Burger 
in sy uitdaging aan die do nte ge 
praat het van 'n "US-verklaring" 
en die verklaring gekoppel het as 
behorende aan 'n "derderangse 
a kademiese inrigting", 

Die waarnemende rektor, prof. 
Roux de Villiers, het gese hy het 
geen kom~entaar oor die .v~rk~a 
ri ng van die 301 akadernici Ole, 
aangesien hulle die verklaring het 
as individue en nie namens die 
Universiteit van Stellenbosch on 
derteken het nie. 
• Dit het aan Die Matie b - 

kend geword dat sekere dosente in 
die verlede op 'n sogenaamd 
"I ndaba-kornitec" gedien het. 
Hierdie komite wa verantwoor 
delik om "gesprckke tu. sen stu 
dente en d ente" te organiscer. 

Na wat verne m word, was die 
NP nou by die aktiwitcitc betrok 
ke. Mnr. luis Hcuni het 'n be 
l a n g r i k c rol tydens sulke 
"gesprekke" gespeel. 

Akademici wat daarop gedien 
het, was proff. Sampie Terreblan 
che, Julius Jeppe, Willie Ester 
huyse, Chri to Viljoen en flip de 
Wet. 

Daar kon nie vasgestel word of 
die komi tee steeds met sy aktiwi 
teite v ortgaan nie. 

Volgen prof. De Wet het . y be 
trokkenheid by die komitce "lank 
reeds" verdwyn. As direktcur stu 
dente-sake i hy nic meer by par 
ty-politick bctrokke nie. 

Vol~ens prof. Viljoen, dekaan 
van die fakulteit ingenieurswese, 
was hy in die verlede g vra am 
Hin. ette te maak in politieke 
gesprekke", As ondcrvoorsitter 
van die SAUK-raad maak hy eg 
ter ni meer "party-politieke uit- 
prake" nie. 
As hy in die tockoms gevra sou 

word am deel te he an 'n gesprek 
oar "aktucle vraagstukke in Suid 
Afrika" sal hy deelneem. "Dit 
hoef nie party-polities tc wees nie. 

By het beswaar gemaak 0 r die 
indruk wat in die vorige uitgawe 
van ie Mati gew kid t hy 
voorsitter was van 'n geslote ver 
gaderin van NP-Iede en -dosente. 
"Ek h t slegs as lid van die verga 
dering 'n kriti e vraag gevra." . 

"As die 28 met die Staat presi 
dent kan gcsels, kan die 48 ook,' 
het hy e. C. 

(B rig d ur D. Mo tart, LSS. St II n 
bo ch) 

BESIGHEDE DOEN MIN 
OM KLANDISI VAN 4 
STUDENTE T LOK 6 

US baat 
DIb uitruiloor enkoms tuss n 

die Universiteit van Stell nbo ch 
cn die Seen Jat Sen-univcrs iteit in 
die Republiek van China sal nie 
nct die voordeel van 'n uitruil van 
do ente en studente inhou nie, 
maar die akademiese boikot teen 
Suid-Afrikaan: c univcr it ite kan 
ook in 'n m t omseil word. 

Die oore nkoms is met die b - 
sock van die Rektor, prof. Mike 
d VI ie • die dekaan van die fakul 
t it ingenicur w , prof. hri to 
Viljoen, die Dir kteur: , tud nte 
sake, prof. Flip d Wet, asook die 
't udcnteraad aan die univer it it 
b klink. 

Die uitruiloorcenk m , wat 
moontlik vnjaar in werking gestel 
gaan word, geld vir . tudent en 
dosente uit enige vakgebied. Die 

y oor s 

I oshuisstude e I 
TW :..E inwon r van die mans 

ko huis Majuba is aan di eindc 
van verlede kwartaal d ur man in 
hulle b ddens aangev 1. 

Mnre. Mik G ld nhuys, 'n 
B. -..d.-student in y dcrde jaar en 
Phillip t nkamp, 'n tweedeja r 
in enieun tudent, het ringe b - 
ering in die voorva) op edo n. 
Volgens mnr. teenk mp was 

hy aan die slaap toe "'n aantal 
mens" y karner binneg kom en 
hom "aan rand" het. Hy kon ni 
uitrna k hoeveel mensc b trokke 
was of hulle id ntifi. e r ni . 

Die prim van Majuba, mnr. 
Leon We ntz I, het die vo rval b .. 

Maties het voorverlede Saterdag die intervarsity te n Tukkies met 27 punte t noor 29 
verloor nadat hulle in beseringstyd nog voorg loop het. Tukkie het die wedstryd m t 'n 
skepdoel in beseringstyd beklink. Hier druk Russ II G rb r die rste van Mati e tw 
driee. UA R 
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.y i n? 
beplan ons 'n Suid-Afrika 
waarin alle volke en bevolk 

ingsgroepe in vrede 
sal saamleef. 'n 
Suid-Afri <a waari 
groepe oor hul eie 
sake sal besluit. 
Waar groepe gelyk 
waardige se het 00 
sake van gemeen 
skaplike be1ang. 

Piet Marais, 
j ou N asionale 

arty - kandidaat vir 
Stellenbosch werk vir so 'n 
Suid-Afrika, Want hy het 
nie die werklikheid van die 
toekoms uit die oog 
verloor nie. 

V 
Stell nbosch-kiesafdeling 

wem 1 deesdae van die 
si ners - almal met 
hul ei visie, oe vas 
gerig op 6 Mei, 
verki ingsdag. 

n 7 Mei? Of 
e s dit buit hul 
g ig v ld? 

e 

OUIn 
g dagt dat jy as 
kieser vir m er as 
net 'n visi stem. Jy 
te vir di w rklikheid van 
die toekoms, 

Die NP het 001 'n 
vi i . D· v rskil i net dat 

r ale ti is daaroo . 
u v rsi ndheid 

- - - - ~ - _- - - ~ - ~ --- - - - -- - --- - ~ -- ~ -- - ~ -- -- - ~ - - - - - -~ -- 
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, • egermg stuur 
Deur CHRISTINE VISSER 

01 . onafhanlike kandidaat in 
die Stcllenbosch kiesafdeling, dr. 

ther Latcgan, het tydens haar 
vergadering in die Stadsaal op 26 
Maart in 'n skerp aanval op die 
Regering aile wetgewing wat van 
ras melding maak, verwerp. Dr. 
Lategan is telkemale entoesiasties 
dcur die gehoor tocgejuig. 

Haar twee onafhanklike bond 
genote, dr. Deni Worrall en mnr. 
Wynand Malan, het by die clfde 
vergadering opgetree. Die voorsit 
ter van die vergadering en 'n vori 
ge bcsturende direkteur van Na- 
ionale Pers, adv. David de ViI 
liers, het na die drie sprekers ver 
wys as "Onafhanklike Nasionale 
kandidate". 

Hervorming van binne is on 
mootlik as gevolg van die "valse 
vertrekpunt" van die Regering, 
h.et dr. Lategan gese, "Die Rege 
nng definieer mense in terme van 
ra wat verdelend en polariserend 
op die samelewing inwerk," het sy 
ge e. 

Dr. Lategan het haar NP--oppo 
~ent, mnr. Piet Marais, uitgedaag 
om wat hy in geslote verga de 

gngs en private gesprekke oor die 
b roepsgebiedewet se, in die open 
aar te herhaal", 
I~dien die Regering die Groeps 

gebl dewet en die Wet op Afson- 

derlike Geriewe skrap, "sal selfs 
ek vir hulle stem", het sy gese. 

"Lede van die publiek vrees dat 
die huidige pad van die Regering 
op 'n ramp afstuur. Die dood van 
apartheid kan '0 klimaat vir ver 
soening en bereidwilligheid tot on 
derhandeling skep, het sy gese, " 

Dr. Worrall het gese swart 
leiers sal weier om tc onderhandel 
oor grondwetlike verandering ter 
wyl die Regering steeds diskrimi 
nerende wetgewing in stand hou. 
By het die Regering onder luide 
toejuiging gestriem oor hul ver 
werping van die KwaNatal-voor 
stelle. 

Hy het die argument dat daar 
ml die noodtoestand 'n gunstiger 
onderhandelingsklimaat gaan 
wees as "verstommend" bestem 
pel. "Die toestand raak net ge 
vaarlikcr", het hy gese . 

Mnr. Malan het gese hy onder 
steun die handhawing van die 
noodtoestand ter wille van stabili 
teit, maar dat daar tegelyk met 
onderhandeling voortgegaan moet 
word. "Die noodmaatreels moet 
nie vir onderdrukking aangewend 
word nie - almal moet billik en 
menswaardig behandel word," het 
hy gese. 

Mnr. Malan voel 'n "nuwe be 
nadering" wat die samewerking 
van aile partye vereis, is nodig. 
"Een politi eke .groepering kan nie 
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DR. ESTHER LATEGAN, adv, David de Villiers en dr. Deni 
Donderdag se vergadering in die stadsaal. 
alleen die waarheid sien nie," het 
hy gese. 

Adv. de Villiers, wat verlede 
maand o.a. oor Die Burger se poli- 

tieke beriggewing uit Na ionale 
Pers e direksie bedank het, het 
die onafhanklike b w ging be- 
kryf as "'n golf wat nie gekeer 

ga n word voor dit oor die hele 
Suid-Afrika g po I h t ni .' 

LS. 

Trapkarre week se hoogtepunt 
Deur ESME VISSER 

MATlES-TRAPKARDAG, die 
r~otste trapkarwedren in die 
uld-Afrikaanse Federasie vir uni 

veursiteitsingenieurstudente (SA- 
• I }-reeks van vyftien wedren 
ne, is op Saterdag 21 Maart op 
~tellenbosch gehou. Die trapkar 
I ag ~as die hoogtepunt van die 
ngcnleursweek. 
t Van vroegoggend af is tydrond 
~s gchou om die wegspringposi 
DeS te bcpaal. :n Optog deur die 

. '. trompopples, op maat van 
~u lek deur die Hoer Jongenskool 
t ~~I se kadetorkes, het die amp 
a~ I e begin van die wedren voor- 
~egaan. 

M ~ 1926 Mercedes Benz met 
en efi' lngenieur, Rene Okkenberg, 
ze aar twee prinsesse, Heidi Kot 
"i en Helmien Prinsloo, as passa- 
er , het ook aan die optog deel 
enecm. 

jUlScwe-en-veertig spanne het van 
W~r aan die wedren deelgeneem. 
n' ts, YSKOR, die Kaapse Tech- 
Ikon en Pretoria Lugmag het al- 

tesaam tien spanne inge kryf. 
I n die afwesigheid van Tukkies 

se Team Velie, wat die wedren vo 
rige jare oorheers het, het Dag 
breek en YSKOR mekaar die 
stryd aangese, 

Geskiedenis is gemaak toe Dag 
brcek se Dawner die wedren in 
Klas A, vir karre met 'n gewig van 
20 kg en minder, met 135 rondtes 
naelskraap gewen het. Die Vaal 
span se kar Ratel was tweede met 
134 punte. Helderberg se nuwe 
kar, Spanner V wat R3 280 geko 
het, het derde in hierdie klas ge 
eindig. 

In Klas B, vir karre met 'n ge 
wig bo 20 kg, het Pretoria Lug 
mag se Team Mustang m t 130 
rondtes gewen. Oude Molen se Pi 
ranha was in die tweede plek met 
126 rondtes en Vaalspan e kar 
Cheetah was derde. 

In die klas vir dames het Hui 
Francie van Zijl, van Tygerberg, 
hul staal gewys. Hul kar Venus 
het met ) 10 rondtes gew n. Oude 
Molen se vroucsran, Team Ultra, 
her met 'n totaa van 109 rondtes 

die tweede pIck ingene m. 
Die klas vir o. iale karre het 

soos gewoonlik vir baie pret ge 
sorgo Te danke aan hulle is die 
spanning af en toe verlig. Oude 
Molen se kar was aanvanklik to - 
gebou, maar het in die hitte van 
die stryd in war "stripteas It-gees 
stuk- tuk van onderd Ie ontsla 
geraak. 

Aurora e Trap uutjie het die 
sosiale klas met 71 rondtes ~ wen. 
'n Kas wyn wa hul beloning vir 
die oorwinning. Nat-nat en Div 
vets, albei karre van Huis D ViI 
liers, was onder keidelik tweed 
en derde. 

Pandemonium het 10 gebars na 
'n "mi tasting" by die uitplukkery 
(wanneer trapper omruil), 'n Kar 
onder trapper het die kuipc ing - 

jaag. Gelukkig is niemand be cer 
nie. 

Wilgenhof het 'n prys ontvang 
vir die pan wie se kuipe die beste 
gefunk Ion r het. In die beoorde 
ling hicrvan i onder andere gekyk 
na die bchandeling van bes rde 
en uitplukkcry. 

~HOUVERMOE en fiksheid is noodsaaklik as mens aan In trapkarwedren wit deelneem. 

N usas vra Afrikaanse st un vir 
iO~OHANNESBURG. - Die Na 
tuJle Unie van Suid-Afrikaanse 

Af . ente het 'n beroep gedo n op 
ci ~~~nse kampusse en akaderni me ul nuwe veldtog vir 'n "een 
tc~ , een stem"-stelsel te onder n. 
r ~Yfh teUenbo e akademici het 

ul steun vir di veldtog uit lu6beek. Hulle is prof. Gerhard 
die en dr. Hugh Corder van 
ianregsfakulteit, mnr. Jannie Ga 

ke WO van die departement politie 
van ~~enskap, mnr. Victor Honey 

ie kunsdepartement en dr. 

Arnold Blumer van die departe 
ment Duits. 

Nusas en die swart South Afri 
can National tudcnts' Congre 
( ansco), wat die veldtog ge a 
mcntlik organiseer, beskou univer 
sele stemreg as die belangrik te 
kwessie in die komende verkie 
sing. 

Hulle beplan, 'n week voor die 
algemene verkie ing, 'n apart 
verkiesing op die Wits-karnpus 
waarin aile studente eo werkge 
wers van die universiteit vir of 

ldtog 
teen univer ele .. temreg kan stem. 

Die voorsitter van Nu as- tel 
l nbo. ch, mnr. J co Malan het 
gese hulle beplan 'n oortg~lyke 
verkiesing op die tellenbo ch 
kampu.. "On het pas m t die 
veld tog b in en on verw g dat 
o~ .di teun ,~an n g baie akade 
rmci sal werf, het hy gese, 

Die er -pre ident van Nu 
dr. Beyers Naude, het op di~ 
lood verg dering van die veldto 
by Wits g se tellenbo ak d - 
mici het reed hul ontevred nheid 
met die huidig r gering laat blyk. 

Wegstem 
verkiesing 

an dal 
• swaai 
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S d ntebela g·ond rso k 
• hede gee moeilik vir Maties afslag eSI 

Deur ANDR~ LANGEVELDT 
B ... SlGHEDE op Stellenbosch 

doen weinig om studente-klandisie 
te lok. 

'n Onder oek onder besighede 
het aan die li gebring dat daar 
nie baie komp tisie tus en hulle is 
om studente te lok nie. Die meeste 
be ighede e hul pry e i. reeds 
verlaag "om studente se akke te 
pas" en gee hulle nie verdere af 
slag nie. 

Studente wat afslag wit he. 
moet deurgaan hul tudentekaar 
te toon. 

Apteke op Stcllcnbo ch gee 
geen afslag aan tudente nie. 
I I ierteenoor kry Ikey-studente 10 
persent af lag by apteke in Ronde 
bo ch en die ondcrvoor itter van 
die Ikey-SR. mnr. Ian Koenigs 
fe t. het e e die meeste besighe 
d in Rondcbo ch en omgewing 
gee "ten minste 10 per. ent afslag 

n UK- tudente" en sommige 
If 20 persent of meer. Restau- 

ante gee ok pesiale afslag. 
Mnr. John Ocr Kinderen, die 
stuurder van die Eikestad Ap 

eck, het gese besighede wat af 
lag ee, e produkte "ko nie 

dwendi goedkope as die wat 
een afsla bied nie". 
Die Stellenbo eh Winkel gee 20 

en ent afslag op aile US skryfbe 
oeft soo Ie rs, notaboeke, ek 
amenblokke en Matie-vlaggies, 

:!.drich' het ge n af la vir stu- 

dente nie, aange ien hul pryse vol 
gen die eienaar, mnr. Johan Sny 
man, "reeds so laag is om die stu 
dent se sak te pas". Hulle het twee 
maal per jaar 'n uitverkoping spe- 
ifiek vir studente, het mnr. Sny 
man gese. 

Die eienaar van Anleo, mnr. 
Andre du Toit, het gese hy gee nie 
afslag aan studente nie, aangesien 
hy nie teen y ander klante wil 
"diskrimineer' nie. Vol ens mnr. 
Du Toit is y pry e reed aan epas 
sodat studente dit kan beko tig. 

By Stellenbo ch Sport kan tu 
dente aankope op rekening teen 
kontantpryse kry nadat hulle hul 
self volgens 'n woordvoerder as 
"go ie klante" bewys het. 

Boardman gee ook geen spesia 
Ie afsla aan tudente nie. Volgens 
die be tuurder van die Stellcn 
bosch-tak, mnr. Rhead Schwartz, 
het hulle som uitverkoping wat 
pc iaal op die studentemark ge 
mik i . Daar is ook dikwel arti 
kels wat afgemerk is. 

Me. Yvonne William-Short, 
kakelbeampte van die Baxter-tea 
ter, het ge e studente wat blokbe 
sprekings wil doen en spesiale af 
slag wil he, kan met haar skakel, 

By aile opvoering van Kruik 
kan studente 'n halfuur voor 'n 
vertoning kaartjies teen R2 vir on 
be preekte itplek e kry as daar 
beskikbaar is. By alle Ster Kine 
kor-teaters kry studente ook kaar 
tjies teen R3,50 vir aile verto- 

10 persent 
6 persent 
10 persent- hoe groter die 
aankoop, hoe groter afslag 
15 persent 
10 persent 
10 persent op aankope bo 
R100 
10 persent 
R 1 af van Maandag tot 
Donderdag op blok 
besprekings vir 10 
mense of meer 
R3 onbespreek indien 
daar plekke beskikbaar is 
'n uur voor die vertoning 
begin 
10 tot 15 persent af en 
meer op groter aankope 
5 persent af op aankope 
van meer as R50 

nings, behalwe sekeres in die 
aand. 

Vir verdere afslag aan stu dente, 
sien die bostaande tabel. 

Volgens me. Maria Esmeyer, 'n 
derdejaar huishoudkunde-student, 
is dit "skokwekkend en betreu- 

So kry studente afslag 
Be igheid Tipe Af lag 
Watersportsentrum 10 persent vir lede van die 

duik- en branderroeiklubs 
Johan Brink 15 persent op kontant 

aankope 
Nobody's Business 10 persent op aankope bo 

R100 
Die Winkel 
Foschini 
Matie Juweliers 

American Swiss 
Pikkie Blommaert 
CNA 

Albo 
Baxter-teater 

Foto: Erhardt Thiel 
Mnr. Pieter van den Berg dring hier by mnr. Frank Mal 
herbe van 'n bekende klerewinkel aan op sy studente 
afslag. 

UU 11.,.., ..... ---- 
og NP-Iede los PSA 

DIE PSA het 'n verantwoordelikheid teenoor die Nasionale Party, 
veral omdat die organisasie fondse van arnpsdraers van die party ont 
vang het om op die been te kom. a het die voor itter van die NP- tudentetakke, mnr. Johan Oosthui 
zen, ge e nadat hy as lid van die PSA bedank het. Sy bedanking volg 
nads t drie lede die afgelope tyd uit die organi asie bedank het. 

Die voor itter van die PSA, mnr. Nic Myburgh, h t mnr. 00. thuizcn 
se verwysing na die PSA se finansie a "arrogant" be tempel. "Hy 
weet niks v nons g Id ake nie en moet hom nie daaroor uitlaat nie," het 
hy gese. 

By het die "pogin v n individue om die PSA vir NP-doeleinde. te 
kaap", verwerp. 

Nog 'n lid van die NP-studentetakke se kakelkomitee, mnr. Dawie 
Wilkens, het 00 uit die PSA bedank. 

Volgen hom het mnr. Nic MybuTph "nie sy beloftes nagekom" toe 
hy g e h t die P A onder teun nie n politiek party in di komende 
v rkiesin nie. 

Die PSA n die NP "opponeer mekaar nou direk" oor hulle teun aan 
die kandidatuur van dr. I! ther Lategan, het mnr. Wilken ese, 

1 y het die led wat tot dusver bedan het, a "onprorninent" bestcrn 
pel. 

e e e e • 

IS rimmas e versprei 
'n P .. TISI ~ teen diskriminasie in port ml die Menlopark-voorval 

aan op St lIenbo eh versprei word. 
Di petisie is g titeld "Nooit weer nie" en i deur me. Lolly M eKen 

zie van Umhlali in Natal op estel. 
Di p tisie al by ko hui e en in die loopgang van die Neelsic onderte 

k n kan word. Sportkaptein kan dit na bulle spanne versprei. 
Di p tisi vra dat aile root sportbyeenkomste op plekke gehou moet 

word wr ar "alle deeln mers welkom I ". Gro pe se reg "om hulself te 
i 01 ern mo t g respekteer word. Die roepe mag egter nie voorskryf 
"wi a n 'n byeenkom rna bywoon Ole". 

Volg n me. Mac enzie word uid-Afrika "deur onverdraagsaam 
hid, v rkramptheid n angs an flarde gc keur". 

Mala • en Junie 

Melotronics 

Paperbacks 

renswaardig dat daar so min af 
slag vir studente is." Mnr. Andri 
Hanekom, 'n eerstejaar regstu 
dent, voel studente word "uitge 
buit." Me. Tania Engelbrecht 
meen besighede op Stellenbosch 
"kan baie meer vir studente 

doen". 
Mnr. Albert Brandt, 'n derde 

jaar BA-student, meen egter daar 
moet geen afslagstelsel vir studen 
te wees nie. "Besighede moet cer 
der aile pryse effens verlaag sodat 
almal daarby kan baat." 

M ti 

g on • su n 
DIE voorsitter van die NP-studcnteta ke, mnr. Johan 00 thuizen en 

'n vorig voor itt r, mnr. Anton Sehoomb ,het'n uitd ing a n "eni e 
twe studente wat die onafhanklike veldto op tellenbosch steun", ge 
rig om teen hulle 'n openbare deb t te vc r. 

Volg n mnr. Oosthuiz n moet 6'n d bat U e pr k op Stellenbo eh 
timuJe r''. Hulle ee nie om watter k mp 1 forum hulle ebrui nie. In 
di tadium Iyk dit of dit die Deb tsverenigin al wees. 

'Sy monument is rondom ons ~ 
UPROF. FRANS SMUTS het 

'n vol lewe gehad en hy het die 
gemeenskap op baie terreine ge 
dien. Sy eerste liefde was sy yak. 
Latyn, en hy het dit gedoseer van 
af 1938 en selfs mi sy aftrede in 
1981. Hy wa bekend as 'n gees 
driftige docent wat die vak vir sy 
studente kon laat lewe. In die be 
sonder het hy hom onderskei deur 
y strewe na vernuwing in die on 
derrig van Latyn en hierin 'n 
waardevolle bydrae gel ewer. Op 
eie houtjie het hy begin met die 
uitgee van 'n tyd krif, later Akro 
trion genoem, met die bedoeling 
om Latyn-onderwyser voor te lig 
n aan t moedig, As departe 

mentshoof was hy altyd bereid om 
y jonger kollcgas met nuwc meto 
des te laat eksperimenteer. 

Op 'n breer gebied het prof. 
Smuts die Universiteit van Stel 
lenbo ch gedien deur sy lidmaat 
skap van tallc komi tees. Hy was 
vier jaar lank dekaan van die Fa 
kulteit Lettere en Wysbegeerte, 'n 
tyd lank inwonende hoof van Huis 
Marai en Huis Viss r en hy wa 
ook voorsitter van die manshok 
kieklub. 

Prof. Smuts se t wcede Iiefde. 

Nuwe v se- 

VYFTIEN Matie aan in die Junie vakansie deur Malawi toer. Vol- 
en die toerl ier, mnr. Kobus Botha, i die 00 merk van die toer nie net 

"om die land met al sy skoonbeid te i n nie' , maar ook om kontak te 
rna k m t mens vanuit and r del van Afrika "en hul kulture t le r 
ken". 

Die t er vind ond r die b s enning van die SR pl as en duur v n f 
28 J uni to 15 Julie. Dit ko elke lid R 1 000. 

Tyden di t r g n 1 de op 'n oop motorvo rtui rondr i , d UT 
eker d le t p en ook bootry. Hulle gaan duik by K p Mel.ear, die 
n tuurtonele op die Liehenya-pl to met y w terv He be i ti , die Li 
wonde N ion le P rk be ek en ook 'n bootrit vi die Li om eiland 
tot by N t i onderneem. 

d 

Deur 
CORNIS VAN DER LUGT 

AAN hierdie universiteit is ons 
nie bang om na dinge te kyk, daar 
or te praat, te redencer, oplos 
ing te oek en waar nodig aan 
passings te maak nie, het die nuwe 
vise-rektor (b dryf), prof. Jan de 
Bruyn, in 'n onderhoud ge e. 

Prof. De Bruyn is tans dekaan 
van die Fakulteit N tuurweten 
skapp en vol prof. Roux de Vil 
tiers met in an van die tweede 
s m ter op. 

Die omvan van sy po al ver 
. kit van die van sy voorgan er. 
Die nuwe Dir kteur: Stud nte ake 
b harti studentebelange. 

Volgen prof. e Bruyn is hy 
no nie finaal ing Jig oor ho sy 
nuwe amp in die praktyk s I uit 
sien nie. 

"S s die n m aandui, het dit 
te do n m t die onderhoud en be 
dryf v n di univ r itcit. 

Prof. De Bruyn c hy sicn hom 
self a 'n toekomstige "lid van 'n 

wat byna net so swaar as die eeer 
ste geweeg het, was die bewaring 
van ou geboue. As Stellenbo ser in 
murg en been het hy baie bekorn 
merd geraak oor die sloping van 
ou geboue. Dit is hoofsaaklik aan 
sy inisiatief te danke dat hierdie 
proses gekeer is en daar daad 
werklik met die restourasie van ou 
gcboue op Stellenbosch begin is. 
I y het clfs :n maatskappy gestig 

• ektor 'lid 

Prof. JAN DE BRUYN 

span - die topbestuur van die uni 
ver iteit". "Ons sal deur onderlin 
ge beraad laging voortdurend be 
paal wat in belang van die univer 
siteit is. 

'n Student het 'n verantwoorde 
likheid teenoor hom elf, sy ouers 
en y land om die akademie c ge 
leenthede aan die universiteit ten 
volle te gebruik, se hy. 

PROF. FANS SMUTS, 
bekende en geliefde akade 
mikus aan die Universiteit 
van Stellenbosch, is onlangs 
in die ouderdom van 70 jaar 
aan 'n ongeneeslike siekte 
oorlede. Hy was v ral be 
kend vir die bydraes wat hy 
op die gebied van Latynon 
derrig en bewaring gemaak 
het, PROF. PIET CON 
RADlE, hoogleraar in 
Grieks en jarelange kollega 
van prof. Smuts, het die 
volgende huldeblyk aan 
hom gelewer. 

om hierdie doe] te bevorder en sy 
pogings is met sukses bekroon toe 
dit in 'n gro er maatskappy opge 
gaan hct. Op Stellenbosch kan 
daar met reg gese word: "As jy sy 
monument soek, kyk rondom jou". 
Die boek 'Stellenbosch drie eeue', 
waarvan hy redakteur was en 
waartoe hy vcrskillende hoofstuk 
ke bygedra het, getuig van sy lief 
de vir Stellenbo ch. 

van span' 
Oor die moontlike afskaffing 

van die Groepsgebiedewet op 
kampus wou hy hom nie uit1aat 
nie. "Ek is 'n natuurwetenskaplike 
en oor die politiek staan ek maar 
op die kantlyn". 

Oor inkomtye en ander studen 
te-aan eleenthede wil hy hom nog 
nie uitspreek voordat hy hom nie 
"in die aard van die aangeleent 
hede verdiep het nie". 

Volgen hom is dit "ongew ns" 
dat studente deur hul optrede aan 
toot aan die publiek gee en hul 
elf in die pro es vervreenn, 
"Die universit it het 'n taak om 

mense op te lei en op te voed. 
Hiermee word hulle voorberei am 
nuttige landsburgers te word. 

Prof. De Bruyn het sy M Sc in 
Plantkunde aan die Universiteit 
va n Potchefstroom verwerf en het 
y doktor raad aan die Universi 
teit van Chicago behaal. Hy is 
reed. dcrtig jaar dosent hier en vir 
die afgelope elf jaar dekaan van 
die fakulteit Natuurwetenskappe. 
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Swart Rhodes studente sit-sit senaat 
Deur T ANJA HICHERT 

GRAHAMSTAD. - Swart stu 
dente van die Rhodcs-universiteit 
het direkte verteenwoordiging op 
die Senaat verkry, ml driehonderd 
lcde van die Black Students Mo 
vement (BSM), verlede week in 
die administrasiegebou van die 
universiteit 'n sit-staking van meer 
as twee uur gehou het. 

Die uitvoerende komi tee van 
die BSM het sitting in senaatsver 
gaderings wanneer sake rakende 
swart studente bespreek word, 
verkry. Die senaat gaan ook 'n fo 
rum stig vir onderhandeling en 
skakeling met die BSM. H\~rdie 
forum sal in oorleg met die SR op- 
tel word. 
Volgens Rhodes se persbeamte, 

me. Mary Burnett; het studente 
tydens die sit-staking ongeveer 
R300 se skade aan deure en 'n 

portret in die gebou aangerig. 
Sy het gese daar bestaan "nor 

male kanale" vir studente om hul 
le griewe aan die administrasie te 
lug. "Enige studente-organisasie 
kan vir verteenwoordiging op die 
senaat aansoek doen." 

Die staking het gevolg na 'n ver 
gadering wat die vorige week gc 
hou is. Tydens hierdie vergade 
ring, wat deur meer as 400 swart 
studente bygewoon is, het die 
BSM geeis dat die universiteits 
raad en -senaat die toekenning van 
algemene- en sportbeurse aan 
swart studente ondersoek. 

Volgens me. Burnett, word 43 
persent van die universiteit sc 
beurse aan swart studente toege 
ken. Twee en twintig persent van 
die studente is swart. 

Die BSM meen die swart onder- 

• 
I 

wysstelsel benadeel swart studente 
en dat hulle derhalwe met laer 
punte moet kornpitccr vir beurse 
op Rhodes. Hulle eis dat die se 
naat 'n student se finansieele posi 
sic die kriteria vir beurstoeken 
ning maak. Die senaat het hierdie 
cis verwerp, maar bygevoeg dat 
hulle die saak verder ondersoek. 

Volgens Rhodes se Sk-voorsit 
ter, me. Sue Middleton, het die 
vise-kanselier, dr. Derek Hender 
son, nie direk op die swart studen 
tc se eise gereageer nie. 

'n Woordvoerder van BSM het 
gese dr. Hender on het "net 'n 
klomp statistiek in verband met 
beurstoekenning gegec," en een 
aanduiding of hulle die studente 
e eise sal aanvaar of nie. 

toestaan nie. 
Die studente het besluit om mi 

die naweek na die adminis trasie 
gcbou te marsj er en te ei dat 
hulle saak voor die senaat gele 
word. 

Tydens die sit-staking het die 
uitvoerende komitee van BSM 
met dr. Henderson oor hulle ver 
tcenwoordiging op die Senaat en 
die ei e van die swart studente on 
derhandel. 

Die BSM het verder geeis dat 
die sen at voorsiening maak vir 
die toekenning van sportbeurse 
aan swart stud I nte wat nie deel 
neem aan port op Rhodes nie. 
Vcr keie swart tudente boikot 
Rhodes e sportbyeenkom te om 
rede die universiteit deelneem aan 
"nasionale sport wat nog gereel 
word op grond vr n ra . ediskrimi 
nasie", 

Die wart tud nte re"1 na be 
wering hul eie by nkomst en 
ncern met die wart mecnskap 
in Grahamstad aan port dee). Vir 
de van hulle wat daar goed pre - 
t er, is dar r ge n beur e b skik 
baar nie, aangesien die univer i· 
teit hierdie byeenkom te ni rken 
nie. 

Die B M h took gevra dat di 
senaat die hele kwe sic rondom 
sportdeelname van swart. tudente 
op Rhodes ondersoek. 

Volgens me. Middleton kan v r 
dere probleme ontstaan n' di 
8 . M versk ie male gevra het dat 
Die Stem nie op gradeple ti in 
c ing word nie. 
Die BSM meen Die Stem is nie 

'n uid-Afriks an e yolk li d ni 1 

maar is beperk tot die wit em en 
sk p. Di sena t hct di vers k 
verwerp. 

Dr. Henderson gese hy kan nie 
eise wat buite sy jurisdiksie val, 

Studentemassa steun 
UPE-SR in bedanking 
Deur BARRIE TERBLANCHE 

PORT ELIZABETH. - Die 
hele Studenteraad van die Univer 
siteit van Port Elizabeth het on 
langs bedank mi ontevredenheid 
oo~ gebrekkige skakeling met die 
unlVersiteit se administrasie. In 'n 
m~ssavergadering het meer as 'n 
d.uIsend studente eenparing 'n mo- 
ie van vert roue in die SR se be 
luit aangeneem. 
. In 'n opsicnbarende verwikke 
hng her die administrasie 'n uitga 
wuc van die studentekoerant, Die 
pen, waarin die redaksie sterk 

:tandpunt ten gunste van die SR 
Ingeneem het, verbied. 

Vol gens die hoofdirekteur: ska 
keldienste van die univcrsitcit, 
mnr. Jan Barnardo, is die koerant 
vcrbied omdat dit onder die be 
skcrming van die SR staan. "Nou 
dat die SR bedank het is daar 
I een beskerming teen ~oont1ikc 
a t~rsake nie,' het hy gese. 
DIt is net 'n "swak verskoning" 

om te keer dat 'n standpunt ten 
gUn te van die SR op die kampus 
vcrsprei word, het die redakteur 
v~n die Upcn, me. Darell van 
Pkr~enen in reaksie op die veduide- 
ling vir die stap gese, 
Volgens die SR-voorsitter, mnr. 

Ern t van Bi1jon, het die studente 
raad bedank omd t die uitvoeren 
de komitee van di univ rsiteits 
r ad vir die tweede keer 'n ver- 

sock van die SR om 'n vise-rektor - 
wat skakeling met studente sou 
behartig - aan te stel, geweier het. 

"In die huidige stelsel is dit on 
moontlik vir ons om die studente 
goed genoeg te verteenwoordig, 
want die univcrsiteitsraad kan eni 
ge besluit neem sonder enige oor 
lcgpleging met die SR, terwyl elke 
bcsluit van die SR aan die raad vir 
goedkeuring voorgele moet word," 
hct mnr. Van Biljon gese . 

Die universiteit raad het verle 
de jaar ml die cerste versoek van 
die SR om 'n vi e-rektor aan te 
stel, 'n adjunk-registrateur as ska 
kel aangewys. "Dit het die romp 
slomp net verergcr, want die ad 
junk-rcgistrateur het nie die nodi 
gc besluitnemingsbevoegdheid 
nie," het mnr. Van Biljon gese. 

Mnr. Barnardo voel die SR se 
bedanking was "oorhaastig": "Die 
versoek van die SR is na 'n korn 
mist ie van ondersoek verwys, en 
nie bloot geweier nie. Die SR het 
ook nie die adjunk-registrateur, 
wat slegs drie maande as skakel 
optree, voldoende kan gegee om 
probleme uit te stryk nie," het hy 
gese, 

Volgens die grondwet van die 
SR moet die rektor in di eval 
van die bedanking van di SR drie 
stud nte aanwy om die werk van 
die SR oor te ne m. Hierdie tu 
dente i 

INTER·KAMPU 
Studente verjaag Tambo uit saal 
I MELBOURNE. - Australiese studente van die 
.a Trobe Universiteit hier het verlede week deur 

Oproerigheid die president van die ANC, mnr. Oli 
~cr rambo, gedwing om 'n stampvol aal met onge- 
I e r 1500 stu dente, wat hy sou toespreek, te vcr aat. 
t Anti-ANC opmerkings is uit die gehoor geskrec, 
gcrbwyl studcnte die voor te ingange van die saal 
c IOkeer hct 

. Mnr. TAMBO 

Vyf Pukke oor drank geskors 
P POT HEFSTROOM. Die tugkomitee van die Univcr iteit van 
b Ot~hefstroom het vyf studente ge kors ween "oormatige drankmis 
j;U1k wat gclei het tot optredes van onwelvoeglike aard" by 'n ver- 

ar~dagparty in die dorp buite die kampu . 
v Die vise-rektor, prof. Carools Reinecke, het gese die. universiteit 
o crwag van ook privaatstudente om hulle "waardig te gedra". "Daar 
m hUiwer ons nie om streng op te tree nie," het hy gese. 

Arbeider Oxford se nuwe kanselier 
OX ORO. Oudstudente van die Univer 

siteit van Oxford het mnr. Roy Jenkins, voor 
mali e mini ter in die kabinet van di Arb i 
dersparty en een van die tigter led van die 
nuw Sosiaal-Demokrati Party, as die 
nUwe kans lier van die univer it it gekie . 
h Volgens die tradi ie van die universiteit Mnr. ROY JENKINS 
d~t oudstudente uit aile geslagte ~n swar.t a.kademie e mantels lang. 
WI • tratc van die dorp tydens die verki 109 gestaan. nigicmand 
vat 'n meestcrsgraad aan die universiteit behaal het, is stem ere tlg. 
t anJaar het 'n rekordg tal van 8 000 oudstudente uit die 70 000 
Crngeregtiges oor die wereld op edaag en gc tem. 

Sharpeville-herdenkings ve hi d 
Deur GA WIE BOTMA 

KAAPST AD. Die Poli ie het 
op 20 Maart, die vooraand van die 
herdenking van die 1960 Sharp - 
ville-opmars 'n verbod geplaas op 
aile herdenkingsbyeenkomste van 
die swartbewussynorganisasies 
Azapo en Azasm. 

Die protesoptog teen die pas 
Miette was gereel deur die eerste 
swartbewussynsorganisasie, die 
PAC. Die Polisie het 69 men. e ge 
dood, waarvan 57 in die rug ge 
skiet is. 

Volgcns die v rbod, wat deur 
die Afdelingskommis ari van die 
Poli. ie in die We -Kaap, brigadier 
Nicolaas Acker, uitgereik is, mag 
die organisasies ook nie byeen 
komste ter hcrdenking van die Ui 
tenhage-onlusteslagoffers reel nie. 

Vol gens 'n kakeloffisier van 
die Polisie, It. Laubscher, het die 
verbod gevolg nadat die Polisie 
"inligting bekom het dot byeen 
komste plofbaar kon raak en tot 
onluste kon lei". 

Geen oortreding van die ver 
bod het voorgekom nie, het It. 
Laub cher gese. 

Studente het 'n dag v~~r die 
verbod in werkin getree het talle 
byeenkom te op kampu se gebou. 

Volgens me. Feb Pot iter, 'n 
SR-lid van die Universiteit van 
W -Kaapland, het dr. Allen B - 
sak, die moderator van di NO 
Sendin kerk n'n be kermheer 
van die UDF, 2500 tudente ty- 

Deur JACO STRAUSS 
STUDhNT.- aan die Soen Jat 

Scn-Universiteit her, s aile Tai 
wanese st udente, veel mindcr vry 
heid wat betref hulle loopbaan 
keusc as die in Suid-Afrika. 

Sodra leerlin e "junior h "r 
. k ol" (. tanderd sew) volta i, 
verwys die staat hull na'n Junior 
Kollcgc, waar te nics diplorn s 
v rwerf kan word, of na 'n B - 
roepsgerigte Hocr kool, waar die 
mee te ge ko Id w rk rs in Tai 
wan opgclei word, of na 'n Akade 
miese Hocr kool, waarna bulle 'n 
toelatin s ksamen tot een van die 
Nas ionale Universiteit kan kryf. 

Sle een derde van die 1 r 
linge wat di' e samen kryf, word 
tot die na ional univer it ite to - 
gelaat, Die . taat h too· vaste 
kwota vir die hoev elheid tud n 
te in elkc rigting v gestel. 

Die ingenieursfakult ite neern 
33,6 p rs nt van di tudente in 
Taiwan, die h nd I f kulteit 31,8 
persent n di tesweten kappe 
. le s 8,4 per. ent. 

Die S n J t en-Unive it it 
en die US aan aan taande m and 
'n akademie e uitruilo re nkom 
sluit, Die uitruiJooreenkom te w t 
die Taiwan r ds e luit h t 
met die Ohio State Univer ity en 
die Univer iteit van t nford is 'n 
aanduidin van die hoe a tin wat 
di So n Jat en-Univ rsiteit in 
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• noo t 'sen eling~ op Stel enbosch der 
Deur DAAN OSTERT 

IIY het hom elf nooit s'n n 
doling op tellenbo eh beskou nie, 
m ar j spyt dat hy nou moet weg 
aan. 

6 se dr. Hugh Corder, do ent 
y die; Fakulteit Reg geleerdheid, 

wat teJlenbo eh aan die einde 
van die em ter verlaat n die po 
wan hoogl rae r en hoof van die de 
p: rtement Publi kreg aan di 
U niver iteit van Kaap tad aan 
vaar. 

i dekaan van die fakulteit, 
prof. Hermie Era mu, het dr. 
order bevordering as "welver- 

diend" bestempel, maar sy spyt 
uit e preek dat hy Stellenb eh 
verlaat, 

Dr.. order ien y nuwe pos a 
'n uitda~ing. "Ikeys i die proef 
konyn vrr baie van die probleme 
wat hierdi amelewin in die to - 
oms sal moet oplo . Dit i opwin- . 

dend dat ek mi kien deel van 6'n 
oplo in kan wees." 

Dr.Corder was edert Julie 
1983 'n do ent aan die departe 
ment publiekreg hi r. I Jy het y 
doktor raad by Oxford behaal en 
'n bock, 'Judges at work', hct uit 
y pen verskyn. Dr. Corder was 
tu en 1984 en 1986 voor itter van 
Regslui vir Men eregte op Stellen 
bo eh. Hy was een van die tigters 
van die Stellenbosse Advieskan 
toor in Ida vallei en is tan voor 
sitter van hulle trust. By is een 
van die vise-erepre ident van Nu- 
. a . 

Hy was verlede jaar twaalf oor 
se e univer iteite in 'n private hoe 
danigheid besoek. Volgens hom 
pluk a ademici nou die "vrot 
vru te" van die akademiese boi 
kot en i dit 'n "realiteit wat aka 
demici toenemend n atief al be 
i nvloed". By i "telcurge teld 

maar nie verbaas nie" dat wit 
uid-Afrikaners oorsee almal 0 r 

dieselfd kam geskeer word. Hy is 
'n voorstander van 'n "selektiewe 
akademiese boikot" omdat die 
huidige boikot "dikwels die ver 
kcerde mense t ref". 

Volgens hom is "die verant 
woordelikheid nou op ons om sake 
reg te stet Regslui kan dit nie 
meer bekostig om diskrimeneren 
de wette te administreer nie. Aka 
demiei moet verklaar dat hulle ten 
gunste van menseregte en teen di- 
krimenasie van enige aard gekant 
is," se hy. 

Dr. Corder meen menseregte in 
Suid-Afrika is tans slegter daar 
aan toe as drie jaar gelede. "On 
leef in 'n noodtoestand. Die reto 
rick het verandcr, maar in werk 
likheid is daar nie vordering met 
menseregte gemaak nie. Apart 
heid word steeds in die platteland Dr. HUGH CORDER 

. t lyk soos 'n OTM-kaart. 
Dit vverk soos 'n OTM-kaart. 

Maar bier's die TrustBanl<-verskil ... 
'~ij( · 

1 D· vinniger toegang tot ontant. DanksyTrust 
Bank se reeletydgeskakelde 
rekenaarstelsel kan jy geld 
wat, by. lOhOO per tjek in jou 
Campusteller-rekening in Johannes 
burg gedeponeer word, sekondes 
later enige plek in Suid-Afrika trek! 

2 ., ge d ere [ou 
Campusteller-rekening is 

s as 'n sp arrekening wat be 
sander hoe renteko rse betaal; 
jou geld verdien vir jou 
m er geld e daar is nie 
'n vereiste minimum 
saldo nie. 

hepstone of Pretoria, Kaap 
tad of Klerksdorp is, jy kan 
.nige tyd van die dag, sewe 
ae per week kontant trek! 

AI wat jy moet doen, is om 
'n ruste er-masjien of enige ander outo 
matiese tellermasjien met die Saswitch-ken- 

teken op, te vind, 

4 Dis 'n moet vir studente · · · 
En jy moet 'n student wees am 

een te lay. Dus as jy op universi- 
teit, technikon, onderwyskollege 
of enige ander tersiere 
opleidingsentrum is, vuI net ons 
inligtingsvorm in - of kom 
kuier vandag by enige T rust 
Bank-tak en maak jou 
Campusteller- 
rekening oop. 

C J HJ1.J.. 

503"1 03 2 

*~II d 'n Ir i h .. r.k t k rs wat byn k» I r 
ged pon r r I 

VUL IN SNY UIT EN POS AAN: 
TRUSTBANK CAMPUSl ELLEk-AfDf:LJNC (V1412), POSBUS 7694, JOHANNESBURC 
20 )0. DI Campu teller-ka rt klink inter ssant en k wII g~ ag rn r de roor vern em. Stuur 
ss bh f an my jul gr, tis mligting pakk ten aan 0 kVOIm. 

NAAM 

I·K IS 'N STUf)I!N I BY 

toegepa . Gedwonge verskuiwings 
het me tot 'n einde gekom nie en 
die afskaffing van die paswette 
het weens die huidige beleid van 
swart burgerskap ook nie 'n verbe 
tering vir swartmense beteken 
nie." 

Alhoewel die Parlement vir dr, 
Corder belangrik is, twyfel hy of 
daar enige belangrike veranderin 
ge sal kom. Volgens hom "sctel 
daar teeds meer mag in die buite 
Parlementere feer". 

Oor dosente se aktiewe rol in 
die politiek se dr. Corder dat dit 
do ente se "volle reg is om in hul 
private lewens te maak wat hulle 
wil". 

"Daar word nie beswaar ge 
maak teen do ente wat die stand 
punt van die regering verdedig 
nie. Sodra enige persoon bereid is 
om kritiek uit te spreek, word aan 
tyging gemaak," het hy gese. 

moet 
Teater 
help-' 
Deur 
BARRIE DE BEER 

HULP van die Stu 
denteraad word drin 
gend benodig anders sal 
Straatteater voortaan 
moeilik funksioneer, 
het die vo rsitter van 
die Straatteaterkomi 
tee, mnr. Willem 
Smuts, gese, 
Volgen hom het 

Straatteater - "een van 
die aktiwiteite op Stel 
lenbo ch wat die beste 
deur studente byge 
woon word" - omtrent 
R2 100 nodi om met 
hulle "grati diens aan 
die student e' voort te 
gaan. 

"Dro tdyhof het hul 
Ie borg kap onttrek en 
die SR het ons oak nOf 
ni 'n sent gegee nie' , 
het mnr. Smut ge e. 
Volgens hom h t die 
SR blykbaar 'n bed rag 
wat net vir 'n Straattea 
terweek bedoel is, en 
nie vir ander optredes 
nie, bewilli~. 

Oi SR-hd b las met 
k u ltuu r, me. Zenda 
Barnard, het se egter 
mnr. Smuts het haar 
nog ni om fondse vir 
Straatteater genader 
nie. Volgens haar het 
die S R 500 vir 
Straatteater bewillig 
wat "verkie lik vir 
Straatteaterweek aan 
gewend moet word". Sy 
het net R5 00 aan 
Straatteater toegeken 
"omdat die h Ie kul 
tuurport feulje net 
R3 000 tot sy be kik 
kin het". 

Volgens mnr. Smut 
benodig Straatteater 
tan R 800 vir 'n moni 
torluid preker; R I 000 
vir 'n onder t un nde 
versterker en R3 00 vir 
'n hoet n-luid pr ker. 

In Lid van die tegnie 
e pan, mnr. Jacque 
mith, c die SR kuld 

hulle R 160. "Ons praat 
met die SR, maar hull 
rea eer net nie," het hy 
ge e. 

Volgens me. Barnard 
gaan sy 'n mo i by die 
SR indien dat klankap 
para, t eksklusief vir die 
Straatteater e gebruik 
to eken mo t word. 
"A dit nie wy dat ek 
vir Straatt ater omgee 
nie, weet ek nie wat sal 
ni ," het y e. 



uisfondsf nksies 
Pret en Profyt • s 

Deur CORLIA ERWEE 
DJ MA TI het ko hui e wat 

in die twee weke voor die vakansie 
hul huisfondsfunksies gehou het 
uitgevra oor hul temas, die op 
koms en finansiele uitgawe en in 
komstes van hul funk ies. 

Opinies oor die doel van die 
H uisfond funksie het ewis el van 
informele sosiale geleenth id tot 
'n no dsaaklike fondsinsameling- 
g leentheid vir di meer form Ie 
Koshu isda ns. 

Koshui e 0 Hui de Villier , 
Nerinna en Huis ten 80 ch het 
hul funksies 6 beplan dat dit a 
fondsin ameling vir hu] huiskas 
kon dien. Volgen Aninne Ros- 
ouw wat Huis Div. se funksie ge 
feel het, i die Huisfondsfunk ie 
di cni stc groot finansicle inkom 
ste vir die huiskas en i dit daarom 
belangrik om 'n win te toon. Vir 
ander koshuise soo Lydia, Miner 
va en I rene was dit weer belangri 
kcr dat hul baie men e ou trek. 
Kaartjies se pryse het gcwissel van 
R4 tot R 16 per paartjie. 
. Die tern as van vanjaar c funk 
I wa baie uiteenlopend. Lydia 

e tema was "Pink champa nc in 
Pari .. en volgen Lynne du Toit, 
organis erder wa dit die"pienkste 
Hui fonds wat Lydia nog ehou 
het", Huis Div het weereens hul 
tradisionele tema "Sailors Day" 
gehad. I ren en Nerina het in di 
Ooste gaan draai met hul temas 
"Orient Express" en "Midni ht in 
Egypt". Irene h t die SR uit - 
nooi om 'n voorsmakie van die 
00 tc te kry voor hul toer na Tai 
wan. Maar hulle kon dit ongeluk 
ki nie bywoon ni. Hui ten 
80 ch het 'n interes ante stels 1 
van twee funksies in een gehad. 
Tcrwyl die "dan ers" in die ont- 
paningsaal gedans het het die 
"nie-dan rs" in die tuin potjieko 
gemaak. Erica het letterlik 'n 
blink aand beleef met hul tema 
" 'ilver and White" terwyl Moni 
ca en Huis Neethling besluit h t 
etnie is in, deur albei wa by al 
die ko hui e bo gemiddeld goed 
cn volgens die organi eerder is 
ameskoshuise sc jaarlikse Hui - 

fond funk ie be ig om de I te 
word van tellenbosch se tradi 
sic . 

Dronkes dryf na hu dood 
Deur ADRIAN LOUW 
N uit elke sewe bestuurders 

op die pad bestuur onder die in 
vl?ed van drank. Alkohol is by 
mlnsten 57% van aIle pad terftes 
die cnkel grootste bydraende fak 
t~r tot ongelukke en 75% van hier 
~le alkoholbetrokke terftes is 
Jon blanke man (18 tot 24 jaar). 

ie skokkend tati tieke deur 
~ic Nasionale Verkeersveilighei- 
raad (WNNR navor ing projek 

1983) kan nie ontken word nie 
maar Maties kan dit weI vermy 
o.th deel daarvan te word deur po 
dHicwe gedragspatrone betreffen- 
e drink en be tuur aan te leer. 
~aak eerder voor ( 'n paar ree- 
10 soos om oor te ) ap, om e 
haal te word d ur iemand om 'n 
taxi te be preek vir 'n b~paalde 
UUr of om beurtc te maak om by 
partytjies nugter te bly. Nog koue 
torte nog swart koffie kan m n 
nu ter maak en geen medie e to 
Wermiddel be taan om in bria ie 
te neutrali eer nie. 

Die enig te veilige perk i om 
legs een drankie (375ml 

bier/200m) wyn /40ml harde 
hout) per uur te neem en om daar 
mee aam, en vooraf, olieri e en 
vetterige kos 00 sardientji en 
Neel ie kyfies te eet. Alkoholver 
tering i twe keer stadiger op 'n 
volmaag as op 'n lee maa . Uitein 
d Iik beru die motori e verant 
woordelike gedragspatroon met al 
kohol gebruik by sy kennis van sy 
cie alkoholtoleransie, bestuur ver 
moe n die effek van alkohol op y 
Jig aam en perso nlikheid om dan 
met vol was c oordeel te bly of te 
ry. 

Dit is 'n kriminele oortr din 
om tydens 'n to tand van dron 
k n kap (0,08 alkohol per 100mi 
bloed) te bestuur maar dit i ook 
'n kandvlek op 'n per 0 n e 
naam en loopbaan om met die AI 
batro van Alkoholmi bruik, 'n al 
koholverbande ongeluk, om die 
nek deur die lew te gaan. Alter 
natief: B tuur nugt r en bly I en 

250 met "n 
h ~I Nasionale Verkeersveilig- 

I~ raad bied 'n slagspreuk-kom- 
p. tisie vir Maties in die volgende tier uitgawes van Die Marie aan. 
li rJc onderwcrp oor verkeer vei- 
I heid nl. Drink n B tuur, Voi 
r t nd en itpl k ord I moet 

elk met 'n pittige n tr ffende 
lag preuk voor ien word. Vir elke 
onderwerp is daar 'n eer te pry 

van R 100 en 'n twe de pry van 
R50. 

Die alg hele best slagspreuk 
uit die drie onderwerp I 'n 

or} wing p I tref Stell nho ch 
I. nuwe oorlcwin pel, Th 

UrVlval Game, wat in di V A 
n r t populariteit geniet, het hier 
o a uid-Afrik cn tellenbo eh 
Orgewaai. 

W'n Klub is re d 
b drywig en 

tellenbo r met ink- w re op 
die 40 akker terrein v n die Ber - 
pIa a kamp erterrein kan rond- 
luip. 'n w ev g en 

Oorlewin , put individu teen indi 
vidu en die derde p I VIae b hel 

pann~ wat mekaar e viae 

ELSABE COLLEN EN 
ROBERT EDWARDS 

c nat ... 
Irene Huisfondsfunksie 

ERNA HULLS EN 
HELGARD MULLER 

CHORU 11 E 
CO···· •. -NDO 

U D Y F 

OPPO ITE OK BAZ ARS. T L. 73 33 

NOW A VAILABL 
OUT OF AFRICA 
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SR moet dringend 
na politiek kyk 
DIE besoek van drie professore van die Universiteit 
van Stellenbosch en die Studenteraad aan die Repu 
bliek van China het nie net gelei lot die beklinking van 
'n akadomiese uitruilooreenKoms met 'n top-universiteit 
nie, maar het ook vrae oor die rol van die SR aan die 
orde gestel. 
Noudat die SR terug in Suid-Afrika is, bewapen met die 
insigte en rypheid wat blootstelling aan 'n vreemde kul 
tuur behoort te bring, kan 'n mens verwag dat verkie 
singsbeloftes oor 'n intense en konstruktiewe poltieke 
rol vir die SR nagekom sal word. 
Die waarheid dat politiek die toekoms van studente 
fundamenteel raak, word andors as op sekere ander 
Afrikaanse kampusse - algemeen hier aanvaar. Om in 
die lig van die uitgangspunt so polities huiwerend so as 
die huidige SR op te tree, is onverskoonhaar. 
Daar is wel verlede jaar deur 'n paar SR-lcde met 'n 
wye spektrum swart politieke organisasies, en vanjaar 
met 'n paar wit universiteite geskakel, 
Maar is die student-in-die-straat beter ingelig as to 
vore? Het die SR hom die kans gegee om sy of haar 
standpunt oar brandende sake soos swart politieke reg 
te, die Noodtoestand, die land se ekonomiese toekoms, 
die rasbaseerde wetgewing of 'n handves van mense 
regte te stel? Het die SR dinamiese politieke leiding 
verskaf? En, belangrikste van alIes: is meer studente as 
net SR-lede die kans gegun om in debat of gesprek met 
hul aggressiewe swart ewekniee te tree? 
Die antwoord, helaas, is nee, Dit is nie te se dat die SR 
nie na die belange van studente omsien nie. Maar die 
"studentebelange" waarvoor hulle met saved kundig 
h .. eid sorg, gaan nie vir ons 'n toekoms help verseker, of 
ons die hede laat verstaan nie, 

INSIG 

Ons is bang ense 
E ... N van die grootste probleme van ons tyd is ekerlik vrees. 
Oral in die land, ook hier op die kampus, sien ons die bang mense. 

In al die koshuise en al die groeperinge sien ons dit. Wat veral ver 
ontrustend is, is dat soveel Afrikaanse kerklidmate die voorstes van 
di bang mense uitmaak. 

Dit gaan nie ne! oor 'n vrees vir die politieke ~ituas~e, .die .land se 
to koms, persoonhke wetsyn of elfs die dood me. Die IS me bang 
oos in weet, vlu of angstig nie. Nee, dit is meer subtiel. 
Trouens, baie van die bang mense be ef nie eers dat hul optrede 

uit vrees spruit nie. Tog straal 'n mate van vrees uit byna alles op die 
kampus waar groepe mense betrokke is. 

Dit gaan oor mense se vrees vir openlikheid vrees om oop te 
maak vir ander, maar ook vrees om oop te wees vir aile ander mense 
en hul standpunte. 

Wanneer ons krarnpagtig klou aan bekende men e, groepe en op 
vattinge en ander bloot op sigwaarde of op hoorse kategoriseer, is dit 
nie 'n teken van vrees nie? As ons belangrike sake van die dag, by 
voorbeeld die landsituasie, die verkiesing en rasseverhoudinge, ver 
my - i dit nie omdat on bang is nie? 

So sien ons oral op die kampus studente en dosente wat ander 
oordeel, veroordeel en hul dan van hulle distansieer, Ons sien hulle 
tel ken terugtr k in die bekende, "veilige" groepe waar alma} 00 
hull dink, waar hul) nie hoef te waag nie. 

Dit is weI waar dat ons nie altyd ignoreer of draaie om hulle stap 
nie (he I dikwels wei). maar ten minste etiketteer ons en luister nie 
openhartig nie. Ons i bereid om t praat solank on dink on kan 
ander dalk van ons standpunt oortuig. 

Die probleem is dat ons nie lui ter nie. On is bang ons is dalk 
verkeerd. On sal dalk van standpunt moet verander. 

Die tragiek is dat ons net kan groei deur agter tt; kom waar ons 
denke verkeerd is en dit dan aan te pas. So $esien is kritiek eintlik 
die mens se vriend tot/foci en volwassenheld. Maar dan moet ek 
mys If bewy as ieman wat kritiek kan hanteer. 

Dit bcteken verder dat ck onbevange en sonder vooroordele moet 
lui ter na wat die and r persoon se - dat ek bereid moet wees om na 
enigiemand te lui ter omdat hy my dalk jets kan Jeer. 

Hierdie luister is geen onkritiese luister nie. Dit beteken 'n bereid 
heid om standpunt telk ns weer te evaluccr en waar nodig te veran 
def. 
Dit beteken ook nie minder teen tand nie. maar net die teenoorge 
tide. Dit beteken egter dat k nie in alma) tecnstanc.lers en 'n be 
dreiging sien nie. 

Ek moet dus eers bevry word van die vrees om verkeerd te wees; 
die bang om waarlik, cie unieke mens te wees en my tandpunt te 
tel. Die re uHaat i 'n ryker. ryper, meer volw, sse, wyser, bruikbaar 

d r, vryer en bowenal 'n mensliker mens. 

, . 
II. 

, . . .. 

"n Land vol 
CHRIS BARNARD gee y indrukke 
oor die Studenteraad se besoek 
a n die Republiek van China. 

"REACTOR Dee Virus, professor Fit 
Joo, professor Dee Weet, students from 
de University of Sgellenbosch in Sous 
Africa ... Welcome to de Republic of 
China." 

Die rcktor van die US, prof. Mike de 
Vries, die dekaan van die fakulteit inge 
nieurswese, prof. Christo Viljoen, die di 
rekteur stu dente-sake, prof. Flip de 
Wet, die professore se eggenotes en die 
lede van die Studenteraad word op 'n 
dinee amptelik in Taiwan welkom ge 
heel. 

Hulle het sowat 30 uur tevore van die 
lughawe O.F. Malan in Kaapstad ver 
trek vir 'n besoek van bykans twee weke 
aan die Republiek van China. 

Die groep het omstreeks 9 vm. - 
taamlik moeg mi 'n lang vlug - op die 
internasionale lughawe Tsiang Kai-Sjek 
buite die hoofstad, Taipei, aangekom. 

Prof. De Vries en mev. Renee de 
Vries is met 'n swart Amerikaanse li 
mousine (met die vlae van die RSA en 
Taiwan voorop) van die lughawe na 'n 
hotel in die middestad van Taipei ge 
neem. 

Die res van die groep is per bus (ook 
met die twee vlae voorop) op dieselfde 
roete geneem. Op die bus is die vier gid 
se bekend gestel. 

Prof. Alexander Wu (junior), wat sy 
regsopleiding by Cambridge ontvang 
het; John Hsu van die China Youth 
Corps en George Tsuei, 'n student en 
Taiwan se ewebeeld van 'n nerd. En 
Nan-Sing Du, 'n pragtige Chinese mei 
sic, wat 'n hele paar jaar in Suid-Afrika 
gewoon het. 

Die groep is na die Hotel China ge 
neem, en het spoedig met die Chinese se 
militere pre iesheid kennis gemaak. 

"Ladies and gentlemen, you will have 
lunch at 12.30 sharp." 

Die Maties bekyk die kos op hul bor 
de baie deeglik. 

Prof. Wu doen navraag oor die tipe 
maaltye wat die toergroep verkies. Mis 
kien westerse ontbyt? "Chinese all the 
way," sc prof. Viljoen. Prof. Wu glim 
lag. 

Nil ete be oek die groep die gedenk 
saal vir T iang Kai-Sjek, en die aand 
vind die verwelkomingsdinee plaas. 

Hein Brand, SR-lid vir Publikasies, 
sit langs 'n amptenaar van die Taiwanse 
departement van buitelandse sake. 
"I ave you heard the latest Confucius 
joke," vra Hein. Hy vertel die grapple, 
en die amptenaar IS nie baie beindruk 
nie. 

Na die dinee kry die toergroep die ge 
Icentheid om in die stad te gaan stap. 
Vir die meeste is dit 'n taamlike kul 
tuurskok. Dit is reeds middcrnag, maar 
dit lyk soos Adderleystraat op 'n Sater 
dagoggend. 

Daar is feitlik geen afdelingswinkels 
nie - net klein stalletjies. Langs die sy 
paadjies staan rye motorfietse sover die 
oog kan sien. Naas openbare vervoer en 
taxi' is dit die Taiwanese se vernaamste 
vcrvoermiddel. Die mecste vroue sit in 
netjicsc rokke gckleed "side saddle" 
agterop. 

Die volgende oggend maak die Maties 
kennis met 'n Chinese ontbyt. Dit vind 
nie eintlik byval nie. 

Hierna vertrek die groep na 'n milite 
re kollege. Na die verwelkoming en oor 
handiging van geskenkies Cn kenmerk 
van die b sock was die gebruik om ge 
skenke te oorh, ndig) word 'n sky fie 
reeks vertoon. Daarin word onder meer 
vertel van hoc Taiwan Rooi China wi) 
herower. 

'n Mens dink aan die verskille in mili 
tere mag, kernwapens en gctalll,;Noorwig 
en glimlag. 

Die middag is dit die eerste ontmoe 
ting met plaaslike studente. Die Natio 
nal Taiwan University het sowat 40000 
studente, van wie die meeste in die we 
tenskappe en toegepaste wetenskappe 
studeer. 

Vir die eerste keer gesels die groep 
met Taiwanese wat verstaanbare Engels 
kan praat. Die gebrek aan kennis oor al 
bei groepe se lande is duidelik, Die Tai 
wanese studente vertel van hul land, hul 
universiteit, koshuise en studentelewe. 
Dit val onmiddellik op hoe hard die 
mceste studente hier stu deer. "Om hier 
te druip, is 'n klad op die naam van jou 
farnilie. En met die intense kompetisie 
vir werk, kan 'n student dit nie bekostig 
om swak te doen nie," sc een student. 

Dit is 'n bietjie anders in Suid-Afrika, 
moes meer as een Matie verduidelik. 

Dadelik in die bus na die volgende be 
sock 'n museum. En weer na die vol 
gende afspraak, 'n dinee aangebied deur 
die China Youth Corps. Die organisasie 
recl kampe vir die jeug, en vervul ook 'n 
politi eke skolingsrol. . 

ve 

Die as, n die 
groep a?e~te 
diskote Ipel . . el Kiss. VI n eWe- 
nis va k en 
kleur F nobel 
en Zen rnard 
wals 1~ . Die 
hines' ul aan 

l ie v . asof hu on- 
ge eeu ~ 

• ssmgs 

Zenda Barnard tussen 'n groep vrien 
del ike kindertjies (bo) en Chris Ja 
cobs en prof. De Vries geniet die 
pragtige natuurskoon van die Repu 
bliek van China (links). 

sentrum wat reeds van die bestes ter we 
reJd is. 

Die aand gaan die groep na die beste 
diskoteek in Taipei - Kiss. Dit is 'n bele 
wenis van klank en kleur. Robert Kno 
bel en Zenda Barnard wals langarm. Die 
Chinese kyk hul aan asof hulle uit die 
vorige eeu kom. 

Die Saterdag vtieg die groep met die 
plaasIike lugredery na die oostelike deel 
van die eiland, en bewonder van die 
mooiste natuurtonele waar 'n rivier 'n 
diep kloof deur 'n marmergebergte ge 
vreet het. Feitlik almal koop asbakke 
van marmer. 

Sondag woon die groep die viering 
van nasionale jcugdag in Taipei by. Die 
hele groep is siek met bronchitis, want 
die Jug in Taipei is ongelooflik besoedel. 
'n Mens sien feitlik geen son nie, en talle 
inwoners dra chirurgiese maskers op 
straat. 

Die groep vertek Maandag na die sui 
de van die eiland. Die aand slaap hulle 
in 'n jeugherberg, terwyl die professore 
en hul eggenotes in die somerpaleis van 
Tsiang Kai-Sjek slaap. Daar is kakker 
lakke in die kaste van die nie te indruk 
wekkende waning. 

Dinsdag besoek die toergroep die 
hawestad Kaoshiung, en besigtig onder 
meer die wereld se tweede grootste 
droogdok. 

Woensdag is een van die hoogtepunte 
van die besoek - 'n ontmoeting met stu 
dente van die Soen Jat Sen-universiteit 
in die stad. 'n Uitruilooreenkoms tussen 
die twee universiteite word aangckon 
dig. 'n Kykie in die klaskarners en labo 
ratoriums wys duidelik dat Stellenbosch 

veral op tt;gnologiese gebied baie 
hierby kan baat. 

Donderdagaand word daar op nog 'n 
dinee amptelik van die Stellenbosse 
groep afskcid geneem. Suid-Afrika e 
ambassadeur in die Republiek van Chi 
na, mnr. C.C. Prins, woon dit ook by, en 
die volgende dag vertrek die groep via 
I long Kong terug na Suid-Afrika. 

th 
dogs come out pti' Ott) ouod and a deligted Mrs Elize Botha tells 
guests: "Pappie is 1"1 artiel on ~tCil pre ident P. W. Botha 
in Inside South ~ Iy fa . 
Jellybabies depictl athOl~ll~, on sale in West Germany, have been 
described by the C I \Jry~C .blShops as "tasteless". (Sunday Tim s) 
"~ns eie student6 "(tn ~d; ~Ikeen d~en ~et sy eie ding, terwyl d!e 
Taiwanese oorhoO R-hd wat In Ole Burg r angehaal IS 
na die toer na 16 t i a . 
In principal this o· galnst detention without trial. (Pik Botha 
quoted in The ~t~ Pfil)9b ... 
Rumours that trtal .. (ea ok stone-throwing team's selection were 
held in Mamelodi P Time) 
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Johan Vosloo van Rapport het onlangs geskryf dat dit gons op Stellenbosch. Ons spotprenttekenaar gee sy 
weergawe van die gegonsery wat almal so in rep en roer het. 

MIKHAIL S. GORBATSJOF 

Volgens dr. PHILLIP 
NEL van die Instituut vir 
Sowjetstudie se Rusl nd 
nOll vir die ANC: "Wees 
versigtig vir hierdie 'ka .. 
nlerade'l wat heethoofdig 
is en voor die voet rewolu .. 
sie wi] aanblaas. BOll eers 
stelselmatig vir julie steun 
op." 
mense nngestel om Ru.land se buite 
landse sake te behartig. "Hy tel mens 
aan wat sensitief is vir die Amerikaanse 
politiek en presi sweet wat in Washing 
ton aangaan." 

Dr. Nel meen dis vir Rusl nd en die 
SAKP 'n bran van kommer dat die sw rt 
werkers in Suid-Afrika in 'n groot mate 
onat11anklik van die ANC i . HVir die 

Gorbach Vi war 
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Rusland maan teen 'I amerade" 
MIKHAIL GORBATSJOF en sy ..... ------------ .... 

raadgewers wiJ nie he die die ANC moet 
die rewolusionere proses in Suid-Afrika 
aanblaas nie, meen dr. Phillip Net van die 
I nstituut vir Sowjet-studie aan die Uni 
versitcit van Stellenbosch. 

Gorbatsjof is bang dat 'n organisasie 
wat "terrcur" bedryf, nie noodwendig ge 
noeg politieke steun het om nn 'n mag 
soorname in beheer te wees nie, se dr, 
Nel. Rusland se nou vir die ANC: Wees 
versigtig vir hierdie "kameradc" wat 
heethoofdig is en voor die voet die rewolu 
sie wil aanblaas. Bou eers stelselmatig vir 
julie steun op. Sorg vera) dat julie die 
werkers beheer. 

"Buitelandse raadgewers in Rusland 
sien nie dat daar in hierdie eeu 'n oorna 
me van mag in Suid-Afrika sal plaasvind 
nic," meen dr. Nel. 

Vol gens hom bJy dit e ter nog 'n vraag 
of die USSR finaal vir die. ANC as sy 
bondgenoot gekie: het. "Op die oog of lyk 
dit wei so," se hy. "Di ANC se status het 
die afgelope ruk baie gestyg en die Russe 
sal dam wees om dit nie te erken nie. 

"Wat hulle (die Russe) eintlik wit doen, 
is om albei kante te speel. Hulle wit nie he 
Amerika of Australie moet nou die ANC .... --------- ..I 
se groot bondgenoot word nie, maar hulle 
wit ook nie die rewolusie aanblaas nic." 

Volgens dr. Nel kan m ns oak vra wat 
die USSR se bclange die beste dien. "Ek 
sou sc die huidigc situasie pas hulle die 
bestc. Sien, Amerika is gcdiskredirecr 
omdat hy aan Suid-Afrika onder teun. 
Rusland kry dus maksimum propaganda 
steun uit Afrika teen die V A. 

Verder meen hy Rusland is nie seker 
voordelige ekonomiese betrekkinge met 
Suid-Afrika sal onder 'n rewolusioncre r 
gering gewaarborg kan word nie. 

"Ek dink byvoorbceld aan 'n ooreen 
koms wat hulle ,edert die vyftigerjare 
met De Beers het oor die bemarking van 
diamante. I)it bring vir hullc jaarliks 600 
miljoen dollar in die sak en is cen van hul 
Ie grootste bronne van buiteland8c valu 
ta." 

Dr. Nel meen ook dat Rusland nit; nou 
'n militere konflik in Suid-Afrika . al wit 
afdwing nie, omdat dit Westerse teenre· 
aksie gaan ontlok. "Gorbatsjof wil 'n eko· 
nomicse hervormingsprogram de\lrvOer en 
daarvoor het hy 'n herstrukturering van 
die tegnologiese basis van die owjet 
Unic nodig. Daarom is dit vir hom nood· 
saaklik om Westerse tegnologie in die 
hande te kry. JIy ~il ~us niks docn am die 
Weste te ontstel Ole. 

Juis daarom het Gorbatsjof al die "old 
chronies" uitgewerk en dinamiese nuwe 

ANC kan COSATU (Con ress of S uth 
African Trade Unions) gevuarlik wee 
hy kan 'n alternati we politieke bewe ing 
word wat die ANC e mag ondergrawe. 

"Omdat die vakbonde heelternal onaf .. 
hanklik van die uid-Afrika n. mmu .. 
nistiese Party (SAKP) staan, kry m n 
byvoorbeld kritie artikels in di African 
Communi t oor die feit dat vakbonde hul 
Ie eie politieke program ontwikkel," se hy, 

Dr. Nel wys gter daarop dat osatu 
n!e net, deur die ANC af!leskryf kan wo d 
me. Daar IS dr ar nou n stryd nan dl 
gan tu. en die verskillende 0 anis si 
00 die beheer van die werkers, 

"Men m et onthou, vir die Stalini ti - 
. e] Kommuni ties partye (.00 di en 
in Rusland) i werker belan ie net 'n sl .. 
spreuk. Dis hoekom jy Trot. kisties groe 
pe kry wat di belange van die \ -erkcrs 
voorop t I. 1". Suid-Afrika ry jy,. bxvoor- 
beeld. m.en e 10 Azapo war al se: 'Wer 
ker. IS 10 • taat om hull ie vryheid te 
bewerkstclli ". Bulle s : on It t ni 'n 
kommuni tiese party nodi o om nam n 
ons or te tree nie. Hulle is bang die 'roe 
pe sa net ontaard in 'n spul magsbelustc 
burokrate." 

Vol ens dr. N 1 i die ro p s ein do I 
duo sosialisme en i die vryheidsstryd net 
die metode om hul do I te bereik, Vak .. 
b nde wat ook vir voll eli e 0 i li me 
staan, maak dit gf r nie altyd duidelik If 
hulle pra toor t atsbch r r l di be 
sighcde, n of hulle net iteer vir w r 
s~ heer or die ake wat die werkel' ra k 
01. 

In I . eno mde evnl ou dit b t en 
dat werk rs 'n mant kappy sou annvnnr 
wat byv o.rbeeld beheer van pen iocnsk.e 
ma (: nn die werkers oordrH sonder dat di 
'- andeelhoucr. van die maatskappy wer. 
kers hoer le wee . 

J n u.id-Afrika kry m ns af~esk:n I(tn 
die TrOlskiste vIgen dr. Nel'Mg Iw e 
ander .,trome in die swart politi k, w 4t 
Jkccn n nd r rol unn die w rker g , 

R rsten kry mens Kuptein M ngo uthu 
Buth It;zi en Inkathn wat 'n vryclllf\rk 
ckono01le steun op die vo. rw arde dat 
daar 'n sub ton iele hlirvcrd lin 1 v n in .. 
komstc moet wee . 

Tu .. en di t wee p Ie kry jr, cti 
en ~ic SAKP. >Die SA P \'11 'n tel el. 
n~atJ e or (ng na so i list e he. i fWy,t 
du; AN "h mop dicVryheidsl1 lnifes be,. 
ro 'P n e dat net ek ,rc indu tri . gen. 
sionali ee al word," s· d,. Net 

Dit btvk dus dat dunr no~ on. fJislh,id 
by di v rskillend ·wart politick fO pc 
in Suid-Afrika i oor di rol Wllt \'crker 
in 'n "nuwen p HOek b 81 1 1110 t spec1- 

Na die dinee be 0 ~ne n Van 
Taipei se nagmarkt'; te e Vasge_ 
stclde pry,s nie, en I.J va n pro· 
fessore kibbel met dna n stal- 
letjies vir kassette anden_ 
kings. d' 

Laataand is almal, ~~ hotel, 
al spogtend oor hull Ila ~ 

Vroeg die volgend) na ,n Wes 
terse ontbyt) vertek de t teg_ 
nopark by Hsinchu I' ecegno- 
park buite Stellcnb? n ge- 
baseer. . WOrd 

'n Nabygelee un ll1et be 
sock, en middagetC 'Uni st~ 
denteleiers van die ( n d' VCr 1- 
teit genuttig. Die .1 dr If We 
tenskap-gerigte uOI\ it I se.lf 
die kafeteria, en '0 J1I an dlc 
kos agterkom. rid l' 

Vrydag word dl~ lan/ade 
Center besock. Tal' dUi v~n 
verra sings. Iloewell1s • dehk 
nog (vinnig) aan di {~n\l:a~ar 
komplekse soos die t· cl- 

N RECORD 
Willem ... (het) ... aan Schoonspruit gematrikuleer, en toe staan sy kop Tuk 
kies toe. Maar Pa en Ma sa: "Watwo Tuks. , . heeltemal te veri" En hier's 
Willem nou; 'n Puk. ('n Uittr ksel uit In artik I oor die ., port r ad - 
voor itter" in die Wapad, tudent koerant van Potchefstroomse Uni 
v rsiteit) 
All we want is the Transvaal and the Orange Free State and Northern Na 
tal. .. to begin with. (Robert van Tonder of the AWB. quot d in Frontli 
n .) 
Menlo Park-hoerskool is the most prestigious shining light of the nouveau rich 
new breed of Pretoria Afrikaners. (Frontline) 
When he arrives at his official residence a lone bugler blows a fanfare, the 
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US-K RNA V ALKOMIT E 

DIE US-Karnavalkomitee bedank graag die volgende 
mense en instansies wat bygedra het tot 'n suksesvolle 
Karnaval '87: 

- Die HK-Iede vir Karnaval en die studente van Stellen 
bosch vir hut geesdriftige deelname; 

- Univarsiteitinstansies: onder mear die topbestuur, In 
standhouding, die vervoerpoel, die LSS-bestuur en veral 
Kampusbeheer; 

- Die personeel van USKOR en die SR; 
- Die publiek van Stellenbosch; 
- Die verkeersafdeling van Stellenbosch; 

- Die media en verat Die Matie; en 

- Aile ander instansies wat bygedra het tot Karnaval. 
'n Spesiale woord van dank aan al ons borge en in beson 
der die volgende: 
- Pick 'n Pay-Hipermark Brackenfell; 
- Suid-Afrikaanse Brouerye; 
- Paul Revere; 
- Nissan; 
- Foshini; en 
- Stellenbosse Boerewynmakery. 

Ondersteun hulle - hulle ondersteun ons. 

Ons en USKOR dank u. 

I 

Be tuurshoof 
Adv rt nsi w rwers (tw e poste; kommissiebetaling) 
V rspreidin sa ante (tw poste) 
Aansoeke moet teen 13 April by die SS-kantoor, ingehandig word. 
Werk vir die opwindendste pulikasie op die kampus! 

KONSERWATlfWE PARTY Ko watiewe Part 
n SUI Afri a 

o 

Post beskikbaar: 

IL U KP STEM? 
Loat on u r gistrosie nagoon en indien nodig vir u In posstem reel. Of as 

eer inligtin verlang oor P ... beleid of sommer net wil kom gesels ••• 

Vir Ve kope en 
Gehalte diens 

Wellingtonweg 26, Durbanville. 
Tel. 96-3158. 
Birdstraat 81, Stellenbosch. 
Tel. 71345. 
Van Riebeeckweg 1 22, Kuitsrivier. 

Tel. 903-2121 

ntrum, T I. 3479 (aile ure) 3741 (13h30-16h30) 
Kantoorure: 13h30-16h30 



[AKTUEELI 

The political war of Mikhail S. Gorbachev 
Gorbachev is working 
to rouse a sleeping, 
iant bureaucracy. 
fter two years in 

power, he has no alter 
native but to wage 'po 
litical war'. As one' re- ~ 
ormer put it, 'We've .~ 
ried administrative ~ 
neasures shooting 
people, putting them 
In prison - and they 
on't work.' Can Gor 
achev succeed? 

,.(~N his first two years in power, 
,VlIkhail Gorbachev lias made it 
lear that he plans a degree of 
tructural change unprecedented in 
viet history. Early references to 
form have been replaced by calls 

Or a revolution. The Soviet leader, 
Who took power on March 1 l , ] 985, 
no longer talks just of economic 
~hange, but of political and societal 
restructuring." 
There have been few changes so 

f'if. But Mr Gorbachev has created l n~w atmosphere inside the Soviet 
Inion and a new image abroad. He 
ha also aroused the hostility of sup 
P.orters of the status quo, both in- 
Ide and outside the ruling Com 
munist Party. But the real chal 
I~nge to his ambitions is only begin 
nIng, as he starts to carry out his 
POlicies. 

He wants to create a dynamic, 
teChnologically advanced socialist 
lJP~rpower, capable of competing 
not Just military with the West, but 
economically and ideologically as 
wen. And the emphasis is on com p tition, not convergence. He wants 
0. make the Soviet Union - and 
With it communism a workable 
~Olitical alternative to the Western 
emocracy. 

t When Gorbachev came to power 
thO years ago, his supporters say, 
th c country was in a crisis. Under 
82c) rule of Leonid Brezhnev (1966- 
c' the economy had slumped, so 
v!UI ~roblems had grown, and So 
~et influence in the world had 
th~ned dramatically. To counter 
i IS, reformers now call for a Lenin 
~t restoration - a reinjection of vl1at. they feel were the essentials of 

adllnir Lenin's leadership: flexi- 

Gorbachev wading into an attentive crowd in the Latvien capital of 
Riga (above) and Andrei Sakharov with admirers (right). 

bility, openness and dynamism. 
Reformers concede that they 

face a tough task. "Gorbachev's po 
licies run counter to the interests of 
several million people," says a re 
former, a staff member of the Cen 
tral Committee. Another says, "It's 
a political war." These officials say 
there is no alternative. "We've tried 
administrative measures - shooting 
people, putting them in prison - and 
they don't work," a senior editor 
says. 

They warn that failure would be 
disasterous. "I t would probably 
mean the loss of our status as a 
great power," says the Central 
Committe staff member. "It would 
destroy the balance of forces in the 
world, it would be a great blow for 
the idea of socialism, and it would 
practically cancel out the whole 
course of our history since (the Bol 
shevik Revolution of] 1917." 

Since 1985, Gorbachev has been 
trying to build up a momentum for 
change that would break through 
the massive inertia of the Soviet 
bureaucracy: 
• The policy of glasnost - openness 
in the news media - has subjected 
incompetent, corrupt, or conserva 
tive bureaucrats to unpleasant pub 
licity. 
• Economic policies have been in 
troduced, emphasizing initiative 
and the financial self-reliance of en 
terprise. Some factories have al 
ready gone bankrupt. A limited de 
gree of private enterprise has been 
legalized, and joint enterprises with 
the noncommunist world encour- 

aged. 
• Gorbachev recently called for 
~reater "democratization," includ 
mg the election of party officials, ---.-.-__....;......;;.......;..:. ........... ~:.....; 
industrial executives, and local re 
presentatives. 

The Soviet leader has underlined 
the chan~e in the political climate 
by releasing dissident phy icist An 
drei Sakharov from exile and par 
doning some 150 other Soviet politi 
cal prisoners (roughly ten percent 
of all such prisoners). 

Though most of his Politburo col 
leagues apparently back reform, 
many have yet to demonstrate that 
they want it to go as far as Gorba 
chev does. 

One well-placed supporter of re 
form predicted a spurt of change 
to come: a press law that would re 
portedly guarantee the right to re 
ceive information from both inside 
and outside the country. a "major" 
extension of democratization to be 
introduced at a nationwide party 
conference, and reform of whole 

. sa Ie prices. 
Negative changes social disrup 

tion and layoffs - will lmo t cer 
tainly precede improved consumer 
goods or housin . The state guaran 
tee. that the restructuring of in 
dustry will not includ unemploy 
ment, but it docs not uarantee that 
a laid-off worker will be able to find 
a job in the same town or even the 
same republic. 

The disruptions could cause a 
backlash against reform, especially 
if hardliners are running local party 
organizations. 

Stellenbosch bly die 
nAT Stellenbosch gersoleerd is, is 'n feit .... -.~-""'"""'. --~--- __ ":"'I""--' 

OOs 'n koei. 
d Vir jare waarsku skrywers in Die Matie at 
1) at ens as studente nie in ons klein wereldjie 
10e~ wegkruip nie. 

Il) l.hcrdie waarskuwings wor? nou .weer g~- ~ 
. a~k teen die agtergrond van n groeiende kri- :E 

t I In die sosio-politieke en ekonomiese struk- ~ 
i~rlc van Suid-Afrika. Te midde internasionale ~ k ~ ~sie, 'n hoe inflasiekoers en 'n geweldige ~ ~l/ in swart onderwys, gaan Suid-Afrika oak in 
"t uk onder 'n semi-permanente noodtoe- ~ ~ and. ~ 
1~ D!larby het on 'n dooiepunt bereik in die, ~ 
le~f.lOten iteit burgeroorlog wat ons tans be- 

di l)ie persrcgulasics sorg dat ons me hoor van 
vee hduisende mense wat in aanhouding sonder 
'Nt Oor is nie; dat ons nie wcet van Polisie en 
() cermagoptrede in die towns hips nie; kort 
d~' dat ons nie weet wat die meerderheid van 
Mmense in Suid-Afrika dink en voel nie. 

w cnse wat waag om bogenoemde te noem, 
tlt°r~ gesien as onpatrioties, dislojaal of self's 
t\tttge idiote van die "kommunistie e vyand". 
gi er onlangs het die Minister van Vcrdcdi 
Ii 19, &enl. Magnus Malan, aangedui dat daar 
() S rue van 'n krisis gepraat moet word nie. 
di~sbgaan deur mocilike tye, maar 'n krisis is 

IYkbaar nie, moet ons aflei. 
va n~ implikasie beteken dit dat men. e wat 
nn n. n krisis praat, deel is van 'n radikale "lu 
d~ hIe fringe" wat dit net sleg met die land be 
ge C • Die houding is beslis nie bcvorderlik vir Mnde gesprek en openhartige debat nie. 

aa- wat gebeur op Stellenbosch? 
eli tCllcnbosch weerspieel tot 'n groot mate 
w~ Afrikaner se leef- en dcnkwereld. Dit is 'n 
1:11 reId Van 'n min of meer middclklasge 
lit' cnskap waaruit (tans, in elke geval) die po 
dUICkc elite van die land getrek word. Kortom 
eli ~; die regeerders van mo~c (gegee natuurl!k 

Vcrtrckpunt dat daar me 'n oorgang na n 

eensame 

MAGNUS MALAN 

IAN LlEBENBERG waarsku w r ns 
dat studente hulle in 'n droomwereld 
b vind. 
meerderheidsregering sal plaasvind nie) kom 
66k van Stellenbosch. 

Een ding moet ons duidelik k~y. telle~ 
bo ch war nie die ingeni ur en Icier van ~IC 
Afrikaner se etniese mobilisasie per se Ole. 
I nteendeel, dit was net nog 'n gi. pot w?a~in 
die Afrikaners • e idees, denke en kris isc 
wcerspieel is. En vandag is Stcllenb . ch dit 
nog altyd. Heelwai minder ~n~enieur a. napra 
ter, kon 'n mens se, as JY Simes wou wee . 

Nou dat apartheid -. nic ~e.t a wet like sis 
teem nie, maar as osio-politieke magsstruk 
tum en ideologic, met sy verlcng: tukke van 
militarisasie en "totale ann. lag" in 'n krisir 
is, beleef Stellenbo: ch ook die simptomc van 
die krisi . 

Simptome van die krisis is volop: 
• So kry mens nou die geskil tusscn HOU" en 
"nuwe' Natte wat uitgeloop het op 'n onaf 
hanklike beweging en wat na we rskr ntc 'n HI 

One of the key paradoxes con 
fronting Gorbachev as he tri s to 
revolutionize oviet society is th 
fact that the Communist Party, one 
of the main instrum nts of change, 
is itself in dire need of reform. 

Gorbachev's control of the party 
center seems firm. But his hold on 
regional party organizations seems 
incomplete. 

The media are sen itive to Wes 
tern uggestions that there is oppo 
sition to restructuring. They recent 
ly criticized several newspapers for 
such repo.rting, including the Chris 
tian ci nee Monitor. But opposi 
tion exists. One prominent sup 
porter of the current policies spoke 
recently of hi plans to confront 
"hard-lin rs" in his organization 
"quickly, before th y can organ 
ize". 

upporters of change d f nd 
their experiments again t id 010 i 
cal conservative by arguing that 
socialism has air ady triumph d in 
the Soviet Union. This make it 
harder for opponents to claim that 
such polici s as the law on indivi 
dual enterpri e are covert capita 
lism. 

But the va t majority of oppon 
ent. of reform are sitting v ry quiet 
ly waiting for the storm to pas. 
- Reprinted by p rrm ion from th 
Christian Science Monitor. ~)1987. All 
rights r s rved, the Christian Sci nce 
Publishing Soci ty. 

naprater 

UDF streef 
na eenheid 

DIE United Democratic Front 
(UDf') is op 20 Augustus 1983 in ( 
Mitchells Plein, Kaapstad, gestig, 
Dit is gestig as 'n frontorgani asie I 
vir me r as 500 organi asie . 

Archie Gumede en Alb rtlna 
Sisulu, die vrou van Walter S! ulu 
wat saam met Net. on Mandcla 10t 
lewenslange tronkstraf gevonni 
is, is in 1985 as presid ntc V'\O die 
UDF verkies. 

Die lJD' het aanvanklik twee 
grondbegin el g had: Om t or 
gani eer vir 'n groot kaalse ver 
werping van die driek mer parl .. 
ment; en om die K ornhof-wcne 
(wat die swart plaaslike bestur 
tot stand gebring h t) te opponeer 

'n Verdere doelwit van die orga .. 
nisasi was om e nheid tuss n di 
"onderdrukte mense van Suid .. 
Afrika" te bew rk. tellig, Die 
UD ' het later ook ander belangri 
ke kw ssies begin. un preek, on 
der Ander : die te nwoordigheid 
van veiligheid magte in die town 
ships; verhoogde huurgeJde; die 
kri i in die onderwys; . nhouding 
sonder verhoor; en werkerstoestan .. 
de. 

In Mei 1986 is 'n veldtog - 
loods om breer steun vir die orga 
nisasie te verkry, deur witmen e t 
betrek by die "stryd om 'n vry, 
nie-rassige, demokratiese Suid 
Afrika". 

Die UDF word dikwel d arvan I 

be. kuldi dat dit 'n frontorganis .. 
ie vir die ANC L. Di UDT' daar .. 
ente n, erken dat hulle sommige 
van die b gin. el van die AN on .. 
dersteun, ma r wys daarop dat die 
UDF 'n w ttige or ani a i i wat 
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LESERS word aangemoedig om hul opinies in hierdie kolom te lig oor 
enige saak wat hull as van belang sou ago Briewe wat onder 'n skull 
naam geskryf word moet vergesel wees van die skrywer se naam en 
adres. Briewe kan gerig word aan Die Redakteur, Die Matie, SR Kantoor. 

• V rouere gte moet oorwin 
reg tot bewegingsvryheid inperk 
en negeer. 

* Die gemiddelde man oJ? Stel 
lenbosch se siek sekslustighcid 
wa t elke vrou tot 'n seksobjek ver 
laag sonder om die vrou se per 
soon, wese en karakter in ag te 
neem. 

Hierdie is maar slegs 'n paar 
voorbeelde van Stellenbosch se ge 
weldige tekortkominge as daar oor 
die werklike vraagstukke gepraat 
behoort te word. Hockom word 
die 6 Mei verkiesing uitgeroep om 
swart deelname aan die politieke 
bestel te beredenecr, en hockom 
word daar met hervorming bedoel 
die afbrcek van rasdiskriminasic 
terwyl die vrou in die onderwys 
steeds met gelyke kwalifikasie 
minder salaris as die man ont 
yang? 

Waar is regverdige politicke 
konsekwentheid? Wat help dit die 
PaSAsie dwepers, Na-aaP libbies, 
NUSAS radicals en kamma onaf 
hanklikes kekkel oor polieke regte 
en groep beskerming terwyl die 
diep, kragtigc stem van die onder 
drukte vroue, blank en swart, net 
nie indruk maak nie? Daar sal 'n 
dag korn wat ons, die feministc 
van hierdie land, ook geen ander 
opsic sal he as om ander metodes 
te beprocf om ons saak tc stel nie 
soos die geval met verbode orga 

nisasies! Wees gewaarsku, ons het 
meer middeis tot ons beskikking 
as wat julIe mans ooit kan begeer! 

FEMINIS skryf: 
DlT is 'n bekommernis (en 'n 

tragedie) dat die sogenaamde 
"vcrligte" Stellenbo ch vandag 
steed geen idee het van die werk 
like onderliggende probleem in 
ons gemeenskap, naamlik die on 
derdrukking van die vrou, nie. Die 
politicke krisis in ons samelewing 
is in die eerste pick een van onrcg 
verdige diskriminasie, in die twee 
de plek is daar 'n kategorisering 
van hierdie diskriminasie naamlik 
p grond van ras en kleur. 
Wat baie van Stellenbosch se 

lubbelpraters uit die oog verloor 
s dat jui die onderliggende be 
Nee rede van die politieke konflik 
lie deur 'n nuwe stelsel (al is dit 
~.en-persoon.een-stem) opgelos sal 
Nord nie, iende dat die Suid-Afri 
caan e. amelewing teeds in sy 
Nese gebaseer sal wees op vera gte- 
ike diskriminasie, naamlik die 
ntkenning van die vrou se posisie 

.... n potensiele bydrae tot die ge 
enskap. Jy kan nie meer van 

jag regverdig dat die volgende op 
tellenbosch gebeur nie: 

II: Die bespotlik totstandko 
ming vcrlede jaar van BORS (Be 
yweraars vir die Oervrou se Regte 
m die Sarnelewing) wat openlik 
die pot gedryf het met Ieminisme 
ie, ten koste van die geweldige 
clang van hierdie strewe. 

Die aanstelling van 'n manlike 
Dirckteur van Studentesake ter 
wyl vrouc op hicrdie kamp IS min 

HEIDI SHOEMAN, MARIUS CONRADIE, ELZANNE BOTHA, 
HENNIE ERWEE 

SUZY JOUBERT EN 
NICKlE RICHARDS 

CHRISTINE VISSER EN 
JEANNE HOFFMANN 

BORIS 
tot geen regte/voorregte genict 
nie. 

... Die manlike chauvinistiese in- 
slag wat deur die hele studentcge 
meenskap net bloot aanvaar word, 
byvoorbceld die opvatting dat 
mans betcr studenteverteenwoor 
digers uitmaak as vroue. 

... Die doelbcwuste kondisione 
ring van vroue dat hulle sag, weer 
laos en onbeskermd is, soveel so 
dat ko hui reels individue se vrye 

Weet hy of weet hy nie? 
MARK BEHR, NUSAS individu skryf: 

IN 'n vorige briewekolom van 
Die Matie (5 Maart) reageer die 

Wi} jy ontslae raak van die hope huidige Voorsitter van die Studcn 
om mel wat in jou kamer rondle? teraad ietwat hewig op kritiek wat 
jy op oek na 'n betrekking, 'n deur sommige "individue van NU 

iuwe motor of tweedehand e boe- SAS" teen die Studenteraad se 
e? Maak dan gebruik van 'n unie- Taiwan-toer geopper is. 
ce diens wat GRATIS deur Die In sy pogings om die toer te reg 
Matie verskaf word. Plaas 'n ge- verdig beroep hy homself op kon- 
la ifi e rde advertensie de~r tak wat lede van die SR sou gehad 
loot. net J~u advertensie op .n het met onder andere AZASO. 
ltu~le papier te skryf en by Ole Uit die aard van die feit dat AZA 
MatJ~-kantoor of bX die .S.R-kan- SO jui in dieselfde tyd Vc n die 
toor tn. te ~andlg. Ole l~ttmgsd~- SR se "besoek" , dit wit sc No 
.. u!l1 vir die volgende uitgawe 1 vember 1986, offisieel nie meer 

10 da 21 April, bestaan nie, wonder ek ho het die 

lede van sy Raad dit reggekry om 
met hierdie organisasie te skakel? 

Die moontlikheid bestaan na 
tuurlik dat die SR Voorsitter op 
die ingewing van die oomblik ver 
geet het dat AZASO nou SANS- o is; diplornaties gesproke 'n le 
like misstap. Dit sou natuurlik 
gekheid aan my kant wees om te 
glo dat ons SR Voorsitter nie ge 
weet het van die naamverandering 
van een van die grootste swart stu 
dente organisasics in Suid-Afrika 
nie. 

Die ander moontlikheid is na 
tuurlik dat hy eers later in Taiwan 
dit mocs gaan uitvind. 

S IFI EERD K front •• Opdi 
Bockbierfest (ohne andere worte!) DASUS 
USDV 24 April. 

Dr. Zhivago - the ballet (theatera 
bend) 
1 May. 
Gespracha bend. 
9,10 May. 
DASUS hike (Bainskloof - Du 
Toitskloof) . 
16 May. 

15 April. 
Prestigeredenaars kompetisie finaal. 
24, 25 April en 1, 2 MeL 
Skolingskursus. 
5 MeL 
Openbare debat by straatteater; 
B.O.R.S.! 

Just 15 minutes away 
theNAUTY 
alternative to 
Su day night 
entertainment 

• • • 

WASSERY (DIE WASBALlE) 
VOLLE DIENS OF SELFBEDIENING 

V R L YK ON PRY II 
WAS R1 20 DROOGMAAK Oc 

• ~"TIS p"aK RING (-"01'1 MOII.,lr.odl) 
IRD TRAAT 91 • TEL. 70326 

e 

* 'if- La 
Femme 
UNISEX 

MUL TIRACIAL 
HAIR SALON 

STUDENTS WELCOME 
AFRO STYLING 

o 

1 
o 

* 
101 food discount 
with tud nt I. D. 

Do visit us. 
W or situat b tw n 
Walton and W.P. C liar Live music 7 nights a week 

141 MAIN ROAD SOMER ET WF..sT 
T 1... (024) 51 .. 3412 

TELEPHON 2952 
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Two Oceans Marathon 

6 000 runners for Easter marathon 
By ANDY WILLIAMS 

MONTHS of hard work on the road will hopefully 
pay dividends for many Matie athletes on Easter Sa 
tcrday when they run in the Argus/Shell Two Oceans 
Marathon over 56 kilometres. 

A field of over 6 000 runners is expected in one of 
the most exciting events on South Africa's sporting 
calendar. The Comrades Marathon may be regarded 
a the "daddy" of ultra-marathons, but the Two Oce 
ans is fast becoming one of road running's greats. 

A combination of high spectator appeal, superb or- 
anilation, a route which takes runners along what 
mu t be the most breathtakingly beautiful marathon 
route anywhere, makes the Two Oceans an unforget 
table experience. 
It is run over a circular 56 km- route. The race 

tart at 06hOO in Main Road, Claremont. Runners 
hcad towards Fish Hoek, which is reached after 
twenty kilometres. The next stretch leads to Noord 
ho k the halfway mark and then over Chapman's 
Pe k into Hout Bay. The marathon mark - at 42 kilo- 
111 tres - is reached at the foot of Constantia Nek. At 
th top of the Nek, crowded with well-wishers, run 
n.cr have ten kilometres left, mostly downhill to the 
flni h at the Celtic Harriers Clubhouse in Brookside. 

I a t year's race drew a field of 5 400 entrants, 66 
Percent of whom were from outside the Western Pro 
vine. 

Defending champion Ephriam Sibisi from Rand 
Ab thletic Club is a doubtful starter due to injury pro 
Icms. Triple winner (in 1983, 1984 and 1985) Sipiwe 

gQUele will definitely be making the trip down to the 
ape this year to attempt a fourth win. 
upporters who want to watch the race should use 

~e following vantage points: 1. Anywhere along Main 
oad to Fish Hoek; 2. Louw's Corner at Noordhoek: 

~. onstantia Nek: 4. The finish at Celtic Clubhouse 
In Brookside. 
. The first runner home is expected soon after 09hOO 
and the tail-enders have until 12hOO to complete the 
race for a well-earned badge and medal. 

f:Oto: DIE BURGER 
Runner Siphiwe Gqele will be going out to win his 

fourth Two Oceans on Easter Saturday. 

Agter die stuur 

Suzuki, Yamaha skitter 
Deur HUGO HAYES 
. a ionale Kampioen kap 
1\1 otorfietsrenne 
'n NASIONALE kampioenskaps 
~yeenkoms vir motorfietse in die 
SOcc-, 400cc-, 600cc- en 750cc 

~rOduksieklasse is op voorverlede 
rterdag op Killarney gehou. Ver h die Suzuki- en Yarnaha-jaers 
et goed vertoon. 
Die 250cc- en 750cc-wedrenne 

het die toeskouers op die punte 
v~n hulle tone gehou. Na 'n tita 
nic e stryd tussen Russell Wood 
cn Kevin Hellyer ( albei op Yarna 
has), het Hellyer die 250cc-wed 
ren ingepalm met Wood tweede 

- 

Kevin Hellyer op sy Yamaha 

d
n John Strydorn, op 'n Honda, 
erde. 

d Die 750cc-wedren is gewen 
(leur Wayne Heasman (Suzuki 

X 750 R) met Danie Maritz 
~. Uzuki) van WP tweede, Lawren 
}j Boshoff (Suzuki) derde en 
W «ve Hiscock, die S.A.-kampioen, viS vierde op 'n nuwe Honda 
v 'R 750. Die Yamaha FZ 750 
van Russell Wood en die Honda 
t an Robbie Peter. on het swak ver- 
oOn. 
d Dic 400cc wedrcn is gewen 
nCUr Gavin Ramsey (Suzuki), met 
(/ary Thomas (Yamaha) tweedc 
d n Kcvin Hellyer op sy Kawasaki 
crde. 

d Ramscy het baic gou herstcl na 
t hv vroeer gcval het In die 

- 

600cc-wedren, wat deur Robbie 
Peterson op 'n Honda gewcn is . 
Groep N-produk iemotor 

Die motorfietswedrenne is afge 
wissel met die W.P.-kampioens 
kapsitems vir Groep N, Gemodifi 
seerde sedans, Formule Ford en 
Clubmans. 

Nadat die BMW van Turner 
die eerste uitdun gewen het met 
Cowie kort op sy hakke, het die 16 
klep-Golfs hul ware kleure in die 
tweede uitdun gewys. Cowie het 
skitterend en foutloos gejaag en 
die tweede uitdun ewen. 

Die finale uit lae was: Aigeheel: 
1. Hilton Cowie - Proteam VW 
Golf GTi 16V (klas B); 2. Pieter 

de Waal Barons VW Golf GTi 
16V (klas B); 3. Roddy Turner 
Auto Atlantis BMW 325i S (klas 
A), 

Klaswenners was; 1. Klas A: 
Roddy Turner - BMW 325i S; 2. 
Klas B: Hilton Cowie - VW Golf 
JTi t 6V; 3. Klas C: Serge Dam 

seaux - Toyota CorolJa onquest 
R i: 4. Klas D: Steve Clarke - 
Ford Laser TX3; 5. Kla ~: Steve 
Wyndam Toyota Cor lIa Con 
quest 1.3. 

Die vaal Gemodifi eerdc Se 
danmot r-wedrcn i. gewen deur 
Serge Dam. eaux in sy Toyota Ce 
liea ( las B) met uigi Marzocca 
10tC IS a Skyline (kla B) tweede 
n Jan Dri dijk Alfa Romeo 

UfV6 in 'n baie go ie derde plek. 

Eerstejaarsrugby 
PIEK se eerstejaars-rugby pan het Dagbreek se pan op Sater- 

dag 21 Maart met 37-6 op die Dani Craven-stadion gew n. . 
Pi ke het ses driee gedruk, terwyl Dagbreek net tw keer tot In 

die tweede helfte van Pieke se kwartgebied kon kom. Agt van Pieke 
se vyftien spelers speel nou vir di Matie-rugbyklub. 

Schalk, Rene speel 
Op Dinsdag, 21 April neem aile US-tennisklublede deel aan die 

kampioenskappe op Coetzenburg. Schalk van d r Merwe en Rene 
Uys is di verdedigende kampio n . 

Die man is: Schalk van de r Merwe, Deon Joubert, Micha I d 
Villiers, Hugo Joubert, Jacobus wan poel, Danie Terreblanche, To 
bie Wiese en Roelf van der Laan. 

Dame: ene Uys, Aletta Bas on, Julie Burger, Lizma van Zyl, 
Handri d Villiers, Marjo Terr blanche, Vicky Odendaal en Bri ittc 
Stegman. 

Roeiseisoen begin 
Di Stellenbos e kanoklub se roeiseiso n begin mor m t die Stan 

ford-Hermanus-w dvaart van 16 km oor die Iagune tu n die tw 
dorpe. Die w dvaart vervang die tradisionel er te w dvaart van di 
eiso n, die Gordonsbaai KIt wat we n wi selvalli e we rsomsu n- 
di hede ge kr p is. Die lang af tand vir. 0 vroe in I i oen en di 
eewinde oor die la une kan die wedvaart 'n be onder m iii een 
maak, 

Dawner wen weer 
Dagbreek se eerste span wen op 21 Maart die jaarliks trapkar 

wedren met "Dawner". 
Tweede was Uskor met "Rate}". Pretoria lu mag se "Team Mu • 

tang" was derde en Team Ultra e "Piranah" vierd . Dit is die eerste 
keer in ses jaar dat die wedren deur 'n Stelenbo e kar w n is. 
Lede van die span skryf hulle ukses to aan die verbetering wat aan 
die kar aang brin is. 

SA-atletiek 
Op Vryda en Saterda 10 en 11 April vind die anlarn S.A. 

senior kampio nskappe op Coetzenburg plaas. Dit be in om 14hOO 
op Vryda m t uitdunn , tienkamp n ewekamp terwyl di fin le 
vanaf 17hOO plaa vind. Op Saterdag begin die uitdunne om 7hOO en 
die finale om 13hOO. 

rnn 
Restaurant 
Happy afternoon 4 to 6 pm. 

except Sundays 
Hamburg r, chip & salad R3,O inc 
B er................................................. 1,00 inc 
Amstel R 1 , 1 inc 

LIVE MUSIC WITH CHRIS MARAIS 
Thursday, Friday & Saturday 

9.30 pm. till 12.30 pm. 
No cover charg 

Win Bar 

ARM WRESTLING CHAMPION 

FIRST IN 

OAT : 14 PRIL 
21 AP IL - EMI FINAL 
28 APRIL - FINAL 

PEe/AL R WRE TLING ENCH 
FOR FURTHER DETAILS AND ENTRY FORMS - DENNIS 7 

ASK FOR M IN MONK Y 

MON 

30 OR 

-------------------------------------------------------------- 
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Triathlon 
• lye 

By EMILE JOUBERT 

heo rreir nd Jan Schutt 
Ultra Triathlon Challeng . 
wa the 15th fastest on the day 
and b th he and Johanne fini hed 
in 5 h ur and 28 minute. 

Line honour in thi triathlon 
went to UCT' phenomenal Kith 
Ander on, the current A champi 
on, in 4 hour nd 45 minute. 
'prin bok cycli t Henni • Wiel " 
W ntzel wa eeond and AI c 
iddl third. 
In th woman's ection Alta 

Kri gler of tell nbosch came in 
fourth in just over five hours. She 
had r at cycle nd r cord d the 
fa te t tim for thi di ipline in 
her section. Th winner of th wo- 
man' etion wa Mandy D n. 

Th e five triathl te have defi 
nit ly placed tellenbo ch' name 
on the tri: thlon map and can el 
v ry pI a ed with th m lv . It 

was a t.o~gh cour e with tougher I 

comp titi n. 
The Stellenbo ch ri thlon 
lub hop s to attract few new 

rae thi ,Year." hould ther be 
uffici nt mtere t, we hall provi 
d or aniz d trainin ses ion 
durin the off- ea on. Thi inclu 
de . u. of the indoor-pool, weight: 
trairung and upervi d run " 
ay Andy Williams, chairman of 
t~e club. "We are once again hol 
ding our Own mini-triathlon on 14 
ctob r and hope to ttract a lot 

of tudent . 
Any p r On wi hing to kno 

any thin m re about the tellen 
b ch Triathlon lub hould con 
tact Andy Williams (tel: 3252), 
lui K et (t I: 73768) or mil 

Joubert (tel: 6510). 
• 


